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ค าแถลง 
 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ได้เห็นชอบให้
วิทยาลัยนครราชสีมา ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ ประจ าปีงบประมาณ 2564 นั้น 
 
 การด าเนินโครงการส าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากผู้มีพระคุณหลาย
ฝ่าย คณะท างานขอกราบขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา
ทุกท่าน ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการด าเนินโครงการให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 
 
 ท้ายนี้ คณะท างานขอขอบคุณนายกอบต. ปลัดอบต. สมาชิกอบต. หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่
พนักงานส่วนอบต. ตลอดจนประชาชนในเขตพ้ืนที่ทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อมูลและความคิดเห็นในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลมา ณ โอกาสนี้ 
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บทสรปุผูบ้รหิาร 

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความ   
พึงพอใจและจัดเรียงล าดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในด้านขั้นตอน
การให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 จากจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล        
แชะ 7,830 คน ใช้กลุ่มตัวอย่างเพ่ือศึกษา จ านวน 400 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยแบ่งประชากรออกเป็นพ้ืนที่ต่าง ๆ รวม 11 หมู่บ้าน และใน
แต่ละหมู่บ้าน สุ่มตัวอย่างประชาชนอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Random Sampling) ของ
ประชากร ในแต่ละหมู่บ้าน ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประเมิน
ค่า (Rating Scales) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการส ารวจลักษณะประชากรกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 66.25) 
ส่วนมากมีอายุอยู่ระหว่าง 51 – 60 ปี (ร้อยละ 29.50) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา           
(ร้อยละ 62.25) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 44.50) ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง
6,001 – 8,000 บาท (ร้อยละ 38.00) ส่วนมากเคยมาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหาร           
ส่วนต าบลเพ่ือขอรับบริการเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้าสาธารณะ (ร้อยละ 20.25) ส่วนใหญ่ประชาชนมา
ติดต่อขอรับบริการในช่วงเดือนมกราคม 2564 และได้รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแชะส่วนใหญ่จากเสียงตามสาย 

 การส ารวจความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจในคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.84) มีความพึงพอใจมากที่สุดด้าน

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( ̅ = 4.86) รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ( ̅ = 4.85 )และด้าน

ช่องทางการให้บริการ( ̅ = 4.84) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า 
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 1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเรื่องการติดต่อประสานงานมีความสะดวก

มากที่สุด ( ̅ = 4.87) รองลงมา คือ เรื่องระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม ( ̅ = 4.86) 
และเรื่องการให้บริการตามที่ขอรับบริการถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน 

( ̅ = 4.85) ตามล าดับ 

 2) ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเรื่องการใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้

บริการได้ง่าย มากที่สุด ( ̅ = 4.86) รองลงมา คือ  เรื่องช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่

สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง ( ̅ = 4.85) และเรื่อง การมีหลากหลายช่องทางในการให้บริการ เช่น  

การให้บริการทางโทรศัพท์ สื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น ไลน์เฟสบุ๊ค ( ̅ = 4.84) ตามล าดับ 

 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเรื่องเจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่

ในการให้บริการมากที่สุด ( ̅ = 4.88) รองลงมา คือเรื่องเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใส มีความ

เป็นกันเอง ( ̅ = 4.87) และเรื่องเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าค าปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี ( ̅ = 4.86)
ตามล าดับ 

 4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการพอใจเรื่องสถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความ

เหมาะสมในการเดินทางมารับบริการมากที่สุด ( ̅ = 4.85) รองลงมา คือ เรื่องสถานที่จอดรถมีความ

สะดวกและเพียงพอ( ̅ = 4.84) และเรื่องการมีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ

ชัดเจนและเข้าใจง่าย ( ̅ = 4.83) ตามล าดับ 

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการแยกตามภาระงาน พบว่า 

 1) งานก่อสร้างและบูรณะถนน ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด ( ̅ = 

4.85) รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.84) และด้านช่องทางการให้บริการ ( ̅ = 
4.82) ตามล าดับ 

 2) งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมาก

ที่สุด ( ̅ = 4.84) รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.83) และด้านช่องทางการ

ให้บริการ ( ̅ = 4.82) ตามล าดับ 

 3) งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมาก

ที่สุด ( ̅ = 4.84) รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.83) และด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก ( ̅ = 4.82) ตามล าดับ 
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 4) งานไฟฟ้าสาธารณะ ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด ( ̅ = 4.84) 

รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.82) และด้านช่องทางการให้บริการ ( ̅ = 4.81) 
ตามล าดับ 

 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะในภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.80 โดยได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทาง
การให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่
ในระดับร้อยละ 97.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับ
ร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.85 97.00 10 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.84 96.80 10 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.86 97.20 10 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4383 96.60 10 
 รวม 4.84 96.80 10 
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ปีงบประมาณ 2563 

ปีงบประมาณ 2564 

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ จะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลแชะมีการพัฒนาการให้บริการ
เพ่ิมขึ้น โดยในภาพรวมระดับความพึงพอใจระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถึงปี พ.ศ. 2564 เพ่ิมจากร้อยละ 
96.60 เป็นร้อยละ 96.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะเห็นว่าด้านขั้นตอนการให้บริการระดับความ   
พึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 96.80 เป็นร้อยละ 97.00 ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิม
จากร้อยละ 96.60 เป็นร้อยละ 96.80 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากร้อยละ 
97.00 เป็นร้อยละ 97.20 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 96.40
เป็นร้อยละ 96.60  
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 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ                  
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะแยกตามงานส าคัญ 4 งาน พบว่า อยู่ในระดับร้อยละ 96.55 โดยได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่องานก่อสร้างและบูรณะถนน อยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  อยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10และพอใจงานไฟฟ้า
สาธารณะ อยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ใน 10 

 

ภาระงาน ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. งานก่อสร้างและบูรณะถนน 96.60 10 
2. งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 96.60 10 
3. งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  96.60 10 
4. งานไฟฟ้าสาธารณะ 96.40 10 
 ภาพรวมทั้ง 4 งาน 96.55 10 

 

 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม ประชาชนที่มารับบริการมีความคิดเห็นต่อการท างาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็วดีไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ระยะเวลารอคอยการให้บริการไม่นาน เมื่อมีการติดต่องานเอกสารไม่เยอะไม่ยุ่งยากซับซ้อน
เจ้าหน้าที่ให้บริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และให้ค าแนะน าช่วยเหลือเรื่องต่างๆได้ดี  มี
ความตั้งใจและพร้อมในการให้บริการดีมาก และมีความเป็นกันเองดี ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
บริเวณภายในส านักงานมีความสะอาดเรียบร้อยดีมีที่นั่งรอรับบริการที่เหมาะสม  สถานที่จอดรถ
เพียงพอกว้างขวาง  

งานก่อสร้างและบูรณะถนน  ประชาชนมีความคิดเห็นว่า มีการก่อสร้างและบูรณะถนนดีขึ้น
กว่าเดิม ถนนเชื่อมแต่ะลหมู่บ้านดี ท าให้สัญจรไปมาสะดวกแต่จะด าเนินการเฉพาะในจุดที่เป็น
เส้นทางหลัก แต่ในซอยหรือถนนที่ไปไร่นายังไม่มีการปรับปรุง ในบางเส้นทางมีการปรับปรุงท่อ
ระบายน้ าแต่บางจุดไม่มีการสร้างท่อระบายน้ า ซึ่งในแต่ละขุมขนมีท่อระบายน้ าน้อย เมื่อมีฝนตก
หนักๆ จะท าให้เกิดน้ าท่วมขัง  
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งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเห็นว่า จากที่ผ่านมาเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น อุปกรณ์การเรียน สื่อต่างๆ มี
ความพร้อม มีกิจกรรมให้เด็กได้พัฒนาทักษะ ตลอดจนครูมีความรู้ความสามารถดูแลและควบคุมเด็ก
ได้ดี แต่จากสถานการณ์โควิด-19 ในปีนี้ จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนโดยครูได้
มอบหมายใบงานให้ผู้ปกครองไปรับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีการแจกอาหารกลางวัน 

งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ ประฃาฃนมีความคิดเห็นว่า อบต.มีการให้บริการดี เมื่อเกิด
เหตุวาตภัย ที่อยู่อาศีย ตอกสัตว์ ได้รับความเสียหาย แจ้งไปยังอบต. มีการส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลและ
ซ่อมแซมให้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่มีการออกส ารวจในหมู่บ้านต่างๆ สม่ าเสมอดี มีอุปกรณ์ บุคลากร
พร้อมในการให้บริการ  

งานไฟฟ้าสาธารณะ มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมขึ้น แต่ต้องการให้มีการส ารวจในบางจุด 
มีการติดตั้งเสาไฟฟ้าห่างงกัน ท าให้ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ทั่วถึง  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม คือประชาชนมีความคิดเห็นว่าโดยภาพรวมการ
ท างานในปีนี้ เป็นที่น่าพึงพอใจมากขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ มีการพัฒนาการให้บริการด้าน
ต่างๆที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง มีการดูแลและเอาใจใส่ประชาชนในพ้ืนที่ดีขึ้น เช่น มีกิจกรรมที่ดูแลสุขภาพ
ของประชาชนในพ้ืนที่มากขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด 19 อบต. มีการออกพ้ืนที่รณรงค์และให้ความรู้ 
และวิธีการป้องกันตัวเอง เกี่ยวกับโรคระบาด มีการแจกหน้ากากอนามัยมีการพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อใน
บริเวณที่ส าคัญที่มีจ านวนคนมาก เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค 
เพ่ือการด ารงชีพ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พ่ึง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง 
ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ติดเชื้อ และผู้ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
โคโรนา 2019 

และมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงเพ่ิมเติม คือ ต้องการให้อบต.ท าการส ารวจท่อระบายน้ า
ริมถนนในหมู่บ้าน และท าการขุดลอก หรือท าความสะอาด เนื่องจาก มีขยะและสิ่งอ่ืนๆ เช่น ดิน 
ทราย หอน อยู่ในท่อระบายน้ า เวลาฝนตกจะมีสิ่งตกค้าง ท าให้ท่อระบายน้ าตัน  
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บทท่ี 1 

บทน า 
 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ อ าเภอครบุร ีจังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงนับว่าเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งจาก
ประชาชนในท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์สุขของ
ชุมชนในท้องถิ่น ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และมาตรา 
284 ได้ก าหนดให้รัฐต้องกระจายอ านาจการปกครองโดยให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเอง และตัดสินใจในกิจการ
ท้องถิ่นได้ เองอย่างอิสระตามขอบเขตของกฎหมายตามหลักการกระจายอ านาจปกครอง 
(Decentralization) โดยด าเนินการปกครองตนเอง จัดตั้งบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น มีอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร บริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง 
 ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการเป็น 3 ส่วน คือ 
 1. การบริหารราชการส่วนกลาง มีส่วนราชการสังกัดส่วนกลางตั้งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ใน
จังหวัดอยู่ประมาณ 196 หน่วย (รวมทั้งหน่วยงานอิสระ 26 หน่วย รัฐวิสาหกิจ 27 หน่วย) 
 2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัด 30 หน่วย 
ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาแบ่งการปกครองออกเป็น 32 อ าเภอ 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 าเภอสูงเนินอ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอโนนไทย อ าเภอหนองบุญมาก 
อ าเภอโชคชัย อ าเภอเสิงสาง อ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอพระทองค า อ าเภอแก้งสนามนาง อ าเภอขาม
สะแกแสง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอเมืองยาง อ าเภอล าทะเมนชัยอ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอ
เทพารักษ์ อ าเภอบัวลาย อ าเภอโนนแดง อ าเภอสีดา และอ าเภอบ้านเหลื่อม  
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 3. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มี 3 รูปแบบ 
  1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
  2) เทศบาล 75 แห่ง ประกอบด้วย 
   - เทศบาลนคร 1 แห่ง  คือ เทศบาลนครนครราชสีมา 
   - เทศบาลเมือง 3 แห่ง  คือ เทศบาลเมืองปากช่อง เทศบาลเมืองบัวใหญ่ และ  
เทศบาลเมืองสีคิ้ว 
   - เทศบาลต าบล 71 แห่ง  
  3)  องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 258 แห่ง 
 ทั้งนี้ภารกิจหลักในการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นในด้านต่างๆ ได้แก่  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสะอาดเรียบร้อย เช่น การส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องกันสาธารณภัยการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
เช่น การวางแผน  พัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม ด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เช่น การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและดูแล
ที่สาธารณะประโยชน์ และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การดูแล
รักษาโบราณสถาน และโบราณวัตถุ เป็นต้น 
 การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีจึงต้องปฏิบัติตามภารกิจดังกล่าวข้างต้น และ
เพ่ือให้การบริหารจัดการส าเร็จลุล่วง สามารถแก้ไขปัญหา และสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าได้นั้น การประเมินการปฏิบัติงานตามภารกิจ จึง
ประกอบด้วย 4 มิติ คือด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร 
 การด าเนินงานตามโครงการในครั้งนี้จะด าเนินการเฉพาะมิติที่ 2 คือ คุณภาพการให้บริการ    
ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  4 ประเด็น
หลัก ได้แก่ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ความพึง
พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกนอกจากนี้ เพ่ือให้การ
ส ารวจสามารถสะท้อนความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับความเป็น
จริงมากยิ่งข้ึน จึงได้มีการส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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1.2 วัตถุประสงค ์
 
 1) เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 2) เพ่ือจัดเรียงล าดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ            
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ใน
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก จ าแนกตามภาระงาน 
 3) เพ่ือส ารวจปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 

1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 
 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างของ
ประชาชนในท้องถิ่นที่เคยมารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลแชะเป็นกรณีศึกษาในการศึกษา
จะใช้วิธีการสัมภาษณ์จากประชาชนในท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะใน 
4ประเด็นหลัก คือ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

1.4 ข้อจ ากัดของการศึกษา 
 
 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งนี้ จะท าการส ารวจ
เฉพาะกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่เคยมารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลแชะบางส่วนที่ได้จาก
การสุ่ม เนื่องจากมีระยะเวลาจ ากัดในการส ารวจ ฉะนั้นผลการศึกษาจึงครอบคลุมเฉพาะภาระงาน
หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ ซึ่งไม่อาจครอบคลุมข้อเท็จจริงของภาระงานอ่ืนๆ ทั้งหมดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะได ้  
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1.5 นิยามศัพท์ในการศึกษา 
 
 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หมายถึง ราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งจาก
ประชาชนในท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของ
ชุมชนในท้องถิ่นนั้น ซึ่งประกอบด้วย 
  (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
  (2) ส านักงานเทศบาล ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล 
  (3) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
  (4) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
 2) ส านักงานเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ
สาธารณะตามกฎหมาย แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนประชากรในท้องถิ่น ความเจริญทางเศรษฐกิจ หรือรายได้ ในท้องถิ่น และแบ่ง
ออกเป็น 3 ขนาด คือ ส านักงานเทศบาลขนาดเล็ก ส านักงานเทศบาลขนาดกลางและส านักงาน
เทศบาลขนาดใหญ่ โดยอาศัยหลักเกณฑ์การก าหนดขนาดของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 
 3) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล ทั้งนี้ 
อบต. แต่ละแห่งจะมีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตต าบลที่ไม่อยู่ในเขตของเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน ยกเว้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 4) ความพึงพอใจ หมายถึง การรับรู้ของบุคคลต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดย
ปรากฏออกมาในลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย พอใจหรือไม่พอใจ  ซึ่งจะเกิดขึ้น
ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ 
 5) ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อการได้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จาก
งานทั้ง 4ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  



5 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแชะ 

วิทยาลยันครราชสีมา 

 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วขอ้ง 
 

 
 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ คณะผู้ส ารวจได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานและแนวทางในการศึกษาโดยจะน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
 
 2.1 ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ 
 2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 

2.1 ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ 
 
 ประวัติความเป็นมา 
 เดิมพ้ืนที่การปกครองของอ าเภอครบุรีขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอกระโทก(อ าเภอโชค
ชัยในปัจจุบัน) ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอ าเภอประมาณปี พ.ศ. 2450 มีเขตการปกครองรวม 3 ต าบล 
คือ ต าบลแชะ ต าบลจระเข้หิน และต าบลสระตะเคียน มีชื่อเรียกว่า “กิ่งอ าเภอแชะ” ส าหรับค าว่า 
“แชะ” ความหมายในส าเนียงภาษาพ้ืนเมืองหมายถึง “แฉะ” ซึ่งค าพูดว่า”แฉะ” ส าเนียงจะสูงฟังได้
ว่า “แชะ” ส่วนที่ว่าการกิ่งอ าเภอได้ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านแชะ การที่ได้ชื่อว่าเป็นบ้าน
แชะจากปากค าของผู้สูงอายุในหมู่บ้านมาจากสภาพของหมู่บ้านเป็นต่ าชั้น และมีโคลนตมทั่วไป การ
สัญจรล าบาก ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า “บ้านแชะ” 
 
 การตั้งถิ่นฐานและวิวัฒนาการของชุมชน 
 การตั้งถิ่นฐานของชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลแชะมีรูปแบบที่เกิดขึ้นมาจากอิทธิพลของ
สภาพภูมิประเทศ จึงท าให้เกิดการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนเมืองในบริเวณตอนกลางของชุมชน โดยมีล า
แชะไหลผ่านทางทิศใต้ของชุมชน การตั้งถ่ินฐานของชุมชนในระยะแรกๆ จะเริ่มก่อตัวจากทิศตะวันตก
ของชุมชน ซึ่งมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2071เป็นเส้นทางที่น าเข้าสู่ชุมชน ต่อมาเมื่อชุมชนมีการ
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ขยายตัวการตั้งถิ่นฐานของชุมชนจึงขยายตัวไปทางทิศตะวันออกและทางตอนบนของชุมชนเนื่องจาก
อิทธิพลของเส้นทางคมนาคม 
 
 ความส าคัญของชุมชน 
 จากลักษณะการตั้งถ่ินฐานของชุมชน  ต าบลแชะ  ที่เกิดจากอิทธิพลของสภาพภูมิประเทศ ที่มี
ถนนสายหลักผ่านบริเวณชุมชน  ท าให้ชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลแชะเป็นศูนย์กลางการบริการ
ด้านการขนส่งสินค้า  และคลังสินค้าต่าง ๆ นอกจากนี้พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแชะยังเป็นพ้ืนที่
ที่มีการเกษตรมากเป็นอันดับต้นๆของพ้ืนที่อ าเภอครบุรีท าให้พ้ืนที่ชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล
แชะเป็นพื้นท่ีผลิตผลิตผลทางการเกษตรให้กับอ าเภอครบุรีและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 

 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
 สภาพภูมิประเทศ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแชะซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอครบุรีได้รับการจัดตั้งเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ  ในเดือน 
สิงหาคม พ.ศ.  2539  โดย ยกฐานะต าบลแชะ บางส่วนขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  ในปัจจุบัน
ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 (บ้านดอนกรูด) หมู่ที่2 (บ้านหนองรัง) หมู่ที่3 (บ้านแชะ) 
หมู่ที่4 (บ้านแชะ) หมู่ที่5 (บ้านโนนมะขามป้อม) หมู่ที่6 (บ้านขาคีม) หมู่ที่7 (บ้านพนาหนองหิน) หมู่ที่
8 (บ้านถนนกลาง) หมู่ที่9 (บ้านหนองมะค่า) และ หมู่ที่10 (บ้านดอนสง่างาม) หมู่ที่11 (บ้านโนนทอง)
มีพ้ืนที่ประมาณ 84 ตารางกิโลเมตร องค์การบริหารส่วนต าบลแชะตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ราบทาง
ตอนบนของอ าเภอครบุรีโดยมีล าแชะไหลผ่านทางทิศใต้ และมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียงดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลทุ่งอรุณ   อ าเภอโชคชัย    จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลบ้านใหม่  อ าเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลเฉลียง  และต าบลตะโกเอน  อ าเภอครบุรี  จังหวัด
นครราชสีมา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลอรพิมพ์  และต าบลจะเข้หิน อ าเภอครบุรี   จังหวัด
นครราชสีมา 
 
 ลักษณะภูมิประเทศของชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  เป็นพ้ืนที่ราบสูงเนินเขาเป็นส่วน
ใหญ่  และพ้ืนที่ราบสูงเนินเขาจะอยู่ทางตอนบนของพ้ืนที่  คือ  บริเวณบ้าน พนาหนองหิน  ม. 7บ้าน
ขาคีม  ม. 6   บ้านหนองมะค่า  ม. 9   บ้านโนนมะขามป้อม  ม. 5  และพ้ืนที่ บ้านหนองรัง  ม. 2  
บางส่วน 
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 ส่วนพ้ืนที่ทางตอนล่างเป็นพ้ืนทีราบลุ่ม  ได้แก่  บ้านดอนกรูด  ม . 1  บ้านดอนสง่างาม ม. 10    
บ้านแชะ  ม. 3 -  ม. 4   มีแม่น้ าล าแชะไหลผ่านทางตอนใต้ของพ้ืนที่ 
 
 ลักษณะของดิน 
 จากลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบเนินเขาเป็นส่วนใหญ่   ท าให้เกิดการแตกต่างของพ้ืนที่  
และลักษณะของดิน  ซึ่งแบ่งได้เป็นชุดดินดังนี้ 
             1)   ชุดดินราชบุรี มีลักษณะดินเหนียว การระบายน้ าเลว แต่ดินค่อนข้างอุดมสมบรูณ์ ดิน
กลุ่มนี้ มีความเหมาะสมดีในการปลูกข้าว ซึ่งดินชุดราชบุรีนี้ อยู่บริเวณพ้ืนที่บ้านแชะ ม. 3 - ม. 4บ้าน
ดอนกรูด ม. 1บ้านดอนสง่างาม ม.10 
             2) ดินชุดวัฒนา ดินนี้มีลักษณะเนื้อดินร่วนปนทราย การระบายน้ าไม่ดี และดินมีความอุดม
สมบรูณ์ต่ า มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว ซึ่งดินชุดนี้อยู่บริเวณพ้ืนที่บ้านหนองรัง ม. 2 บ้านหนอง
มะค่า ม. 9 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
          3)  ดินชุดร้อยเอ็ด ดินมีลักษณะเนื้อดินร่วนปนทราย การระบายน้ าไม่ดีและดินมีความ
อุดมสมบรูณ์ต่ า มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวซึ่งดินชุดนี้อยู่บริเวณพ้ืนที่ บ้านดอนกรูด ม . 1บ้าน
ดอนสง่างาม ม. 10  ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
         4)   ดินชุดสตึก ดินมีลักษณะเนื้อละเอียดปานกลางระบายน้ าได้ดีมีความอุดมสมบรูณ์ ดินกลุ่ม
นี้มีความเหมาะสมปานกลางในการปลูกพืชไร่ ซึ่งดินชุดนี้อยู่บริเวณพ้ืนที่บ้านแชะ ม.3 - ม.4บ้านโนน
มะขามป้อม ม.5บ้านขาคีม ม.6บ้านพนาหนองหิน ม.7 บ้านถนนกลาง ม.8 บ้านหนองมะค่า ม.9 บ้าน
โนนทอง ม.11 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
         5)   ดินชุดวาริน ลักษณะเนื้อดินละเอียดปานกลาง ระบายน้ าได้ดีมีความอุดมสมบรูณ์   
ดินกลุ่มนี้เหมาะสมดีในการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น และมีความเหมาะสมปานกลางในการปลูกพืชไร่
ซึ่งดินชุดนี้จะอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ บ้านดอนกรูด ม.1   และบ้านดอนสง่างาม ม.10   ต.แชะ อ.ครบุรี   
จ.นครราชสีมา 
 
 สภาพแหล่งน้ า 
 เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  มีแหล่งน้ าทางธรรมชาติที่ส าคัญต่อชุมชน คือ แม่น้ า
ล าแชะ  ซึ่งไหลผ่านทางตอนใต้ของชุมชนผ่านพ้ืนที่  บ้านแชะ ม .3  -  บ้านแชะ ม.4 ไปยังต าบลอร
พิมพ์ ขนาดความกว้างของแม่น้ า10 เมตรแม่น้ าล าแชะนี้เป็นแม่น้ าที่มีความส าคัญต่อคนในชุมชนเป็น
อย่างมาก 
 แหล่งน้ าที่มนุษย์ได้สร้างข้ึนมาเพ่ือใช้ในหมู่บ้านต่าง ๆ นั้นประกอยด้วยแหล่งน้ า  ดังนี้ 
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 1)   อ่างเก็บน้ าบ้านหนองหิน ตั้งอยู่ที่ บ้านพนาหนองหิน ม.7 ต.แชะ   อ.ครบุรี   จ.นครราชสีมา 
ขนาดความกว้าง 300   ม.  ยาว  400  ม.  ลึก  6  ม.  ความจุ  720,000  ลบม.  
 2) อ่างเก็บน้ าบัวลาด ตั้งอยู่ที่ บ้านถนนกลาง ม.8 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ขนาดความ
กว้าง 200 ม.  ยาว  500 ม.   ลึก  4 ม.   ความจุ  400,000 ลบม. 
 3)  อ่างเก็บน้ า หุบรังงามตั้งอยู่ที่  บ้านแชะ  ม.4  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา  ขนาดความจุ  
900,000  ลบม.  เป็นอ่างเก็บน้ าที่มีความลึกมากอีกแห่งหนึ่ง  คือ  มีความลึกเกินกว่า  6.00  ม. 
 4) คลองชลประทานล าแชะ เป็นคลองชลประทานที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นการ แก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ าในหน้าแล้ง  ซึ่งคลองชลประทานล าแชะได้ไหลผ่านเขตพ้ืนที่ล าแชะในบริเวณพ้ืนที่  บ้านโนน
ทอง  ม.11  บ้านถนนกลาง  ม.8 บ้านแชะ ม.3 บ้านแชะ  ม.4  บ้านดอนกรูด  ม.1 บ้านดอนสง่างาม  
ม.10  ต.แชะ  อ.ครบุรี   จ.นครราชสีมา 
 
 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. ห้วยหัวนา ไหลผ่านพ้ืนที่ บ้านดอนกรูด ม.1บ้านดอนสง่างาม ม.10 ต.แชะ     อ.ครบุรี   จ.
นครราชสีมา ขนาดความกว้างล าน้ า 6 เมตร 
 2.   ห้วยสะแก   ไหลผ่านพ้ืนที่  บ้านหนองรัง  ม.2   บ้านถนนกลาง  ม.8   บ้านโนนทอง  
ม.11  บ้านแชะ  ม.3   บ้านแชะ  ม.4    ขนาดความกว้าง  6  เมตร  ลึก  2  เมตร 
 3.   ห้วยซับไซ   ไหลผ่านพ้ืนที่ บ้านดอนสง่างาม ม.10 บ้านดอนกรูด ม.1 บ้านขาคีม ม.6   
บ้านพนาหนองหิน ม.7 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ความกว้าง 6 เมตร ลึก 2 เมตร 
 
 สภาพภูมิอากาศ 

1) ปริมาณน้ าฝนและการกระจายตัวของฝน 
      ข้อมูลจากสถานีวัดน้ าฝนของโครงการล ามูล  เขื่อนล ามูลบน  8  ปี  (2537)  มีค่าเฉลี่ย

ตลอดปี585.4 มิลลิเมตร จากข้อมูลพอสรุปได้ว่า อ าเภอครบุรี  มีค่าเฉลี่ยของฝนตลอดปีประมาณ  
585.4  มิลลิเมตร   โดยฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนเมษายน  ถึงเดือนพฤษภาคม และฝนจะตกหนักอีก
ครั้งหนึ่งในเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม โดยเฉพาะในเดือน กันยายนและตุลาคม  ฝนจะตกหนัก
มาก    ฝนจะมีโอกาสตก  90  วันต่อปี  ในส่วนตอนบนของพ้ืนที่อ าเภอ   ซึ่งเป็นบริเวณพ้ืนที่อยู่
อาศัยและพ้ืนที่การเกษตรและฝนจะมีโอกาสตก  110   วันต่อปี  ในส่วนตอนล่างของอ าเภอ  ซึ่งเป็น
บริเวณป่าไม้และภูเขา 

    ทั้งนี้   จากการหาค่าความเชื่อมั่นที่ฝนจะตกหนัก ประมาณ  150มิลลิเมตร  ที่ป่า
ทึบและภูเขา   มิลลิเมตร  ที่ราบประมาณ  101  มิลลิเมตร    
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2) ฤดูกาล  แบ่งออกเป็น  3  ฤด ู
-   ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือน  มิถุนายน-  กันยายน 
-   ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่เดือน  ตุลาคม-  มกราคม 
-   ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือน  กุมภาพันธ์-  พฤษภาคม 

             ฤดูกาลเพาะปลูกเกษตรกรในเขตพ้ืนที่จะเริ่มปลูกพืชไร่(มันส าปะหลัง) ตั้งแต่เดือน
มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี 
             ฤดูกาลท านาปี  เกษตรกรในเขตพ้ืนที่ จะเริ่มตกกล้าเดือนพฤษภาคม และปักด า
กลางเดือนมิถุนายน  เป็นต้นไป 
หมายเหตุ   ในช่วงเดือนมีนาคม  -  เมษายน ของทุกปีอุณหภูมิในเขตพ้ืนที่อ าเภอครบุรีเฉลี่ย 38 - 40
องศา และจะมีฝนตกลงมากระจายไปทั้งพ้ืนที่ 
 
 โครงสร้างชุมชน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ มีรูปแบบที่เกิดจากอิทธิพลของภาพภูมิ ประเทศ จึงท าให้
เกิดการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนเมืองขึ้นในบริเวณพ้ืนที่ตอนกลางของชุมชน โดยมีล าแชะไหลผ่านทางทิศ
ใต้ของชุมชน 
  การตั้งถิ่นฐานของชุมชนในระยะแรก ๆ จะเริ่มก่อตัวทางทิศตะวันตกของชุมชน ซึ่งมีทาง
หลวงหมายเลข  2071 เป็นเส้นทางน้ าเข้าสู่ชุมชน ต่อมาเมื่อมีการขยายตัวไปทางทิศตะวันออกและ
ทางตอนบนของชุมชน เนื่องจากอิทธิพลของเส้นทางคมนาคมในปัจจุบัน  
 
 ศูนย์กลางชุมชน 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ มีตลาดร้านค้าเป็นที่รวมกิจกรรมต่างๆ ไว้  
และมีการบริการสาธารณสุขการศึกษาตลอดจนบริการต่างๆเนื่องจากที่เป็นศูนย์กลางที่ผู้คนเข้ามาใช้
บริการกันอย่างมาก ซึ่งแยกออกเป็นศูนย์กลางหลัก  ศูนย์กลางรอง 

      ศูนย์กลางหลัก คือตลาดนัดเป็นร้านค้าชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ   ตั้งอยู่
ใกล้กับทางหลวงหมายเลข  2071  (ครบุรี  -  เสิงสาง)  ในเขตพ้ืนที่  ม.4   บ้านแชะ  และ  ม.8   
บ้านถนนกลาง   ซึ่งเป็นบริเวณท่ีชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนและชาวบ้านชุมชนใกล้เคียง  มักจะเอาผลผลิต
ที่ได้จากการเกษตรหรือผลผลิตในชุมชนออกมาจ าหน่ายและซื้อกลับไป 

ศูนย์กลางรอง  คือสถานีรถโดยสารประจ าทาง ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแชะหลังเดิม อยู่ในเขตพ้ืนที่ ม.4  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา  ซึ่งบริเวณดังกล่าว 
นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมระดับอ าเภอแล้ว บริเวณดังกล่าวยังเป็นศูนย์กลางการบริการ
การค้าระดับเล็ก มีร้านค้าอยู่ใกล้กับบริเวณนั้นอยู่เป็นจ านวนมาก 



10 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแชะ 

วิทยาลยันครราชสีมา 

 ศูนย์ราชการ   
    บริเวณเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแชะมีศูนย์ราชการอยู่หลายหน่วยงานแต่บริเวณ
ที่มีการบริการของศูนย์ราชการมากที่สุด  คือ  บริเวณเขตพ้ืนที่  บ้านแชะ  ม .4   ต.แชะ    อ.ครบุรี   
จ.นครราชสีมา ซึ่งในบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของส่วนราชการต่างๆ ดังนี้ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแชะ 
2) โรงพยาบาลครบุรี 
3) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอครบุรี 
4) ส านักงานการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 ศูนย์การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        องค์การบริหารส่วนต าบลแชะมีสถานที่ในการกระกอบกิจกรรมทางศาสนา อยู่ที่วัดดอนกรูด   
บ้านดอนกรูด  ม.1  และวัดหนองรัง  ม.2  บ้านหนองรังวัดแชะ  ม.3,4 บ้านแชะ  ต.แชะ อ.ครบุรี   จ.
นครราชสีมา   ซึ่งทั้ง  3  วัดนี้จะมีการจัดงาน  จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส าคัญทางศาสนาและประเพณี  
เช่น  แห่เทียนพรรษา   ตักบาตรเทโว  เทศกาลสงกรานต์  ฯลฯ และมีโรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่งโรงเรียน ขยายโอกาสฯ 1 แห่ง ศูนย์การศึกษานอกโรเรียน 1 แห่ง เพ่ือ
รองรับการขยายตัวทางการศึกษาภายในต าบล 
 
 เส้นทางคมนาคม 
  เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแชะแบ่งออกเป็น  11  หมู่บ้านโดยหมู่บ้านแต่ละ
หมู่บ้าน จะตั้งอยู่ใกล้กับถนนลาดยางการสัญจรทางบกโดยการใช้รถส่วนตัวและรถโดยสารประจ าทาง 
  เส้นทางสัญจรหลักได้แก่ถนนทางหลวง  หมายเลข  2071  (ครบุรี  -  เสิงสาง)  โดย
เส้นทางสัญจรสายนี้  จะมีหมู่บ้านเกาะติดไปกับถนนประกอบด้วย   บ้านดอนกรูด  ม .1,   บ้านดอน
สง่างาม  ม.10 , บ้านแชะ  ม.3 , บ้านแชะ  ม.4, บ้านถนนกลาง  ม.8 ,  บ้านโนนทอง  ม.11 
  เส้นทางสายรอง ได้แก่ ถนนทางหลวงชนบทที่ใช้สัญจรในชุมชนและจะมีหมู่บ้านต่างๆ  
เกาะติดตามถนนสายนี้ประกอบด้วย  ม.6  บ้านขาคีม ,  บ้านพนาหนองหิน  ม.7,  บ้านหนองมะค่า  
ม.9,  บ้านโนนมะขามป้อม  ม.5, บ้านหนองรัง  ม.2  ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมาซึ่งชาวบ้านในชุมชน
ดังกล่าวนี้จะใช้ถนนเส้นนี้ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ  
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 การใช้ที่ดิน 
 สภาพการใช้ที่ดินของชุมชน  องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ  84  ตาราง
กิโลเมตร จากการส ารวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ   
สามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทดังนี้ 
 เกษตรกรรมและที่ว่าง 
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่โดยรอบชุมชนยังคงเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและชนบท   ซึ่งพ้ืนที่เกษตรกรรม  
และชนบท  ซึ่งพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นพ้ืนที่ ๆ มีการใช้ประโยชน์มากที่สุดและพ้ืนที่ดังกล่าว  กระจาย
อยู่ทั่วไปของพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน โดยพื้นที่ทางทิศเหนือและทาง ทิศตะวันออกเป็นพ้ืนที่ปลูกพืชไร่ – สวน   
ทางทิศใต้เป็นพื้นที่ท านา ปัจจุบันการใช้ที่ดินประเภทนี้ลดน้อยมากเนื่องจากขาดแคลนน้ าในหน้าแล้ง 
 ที่พักอาศัย 
 การใช้ที่ดินประเภทนี้   มีประมาณรองลงมาจากการใช้ที่ดิน  เกษตรกรรมและที่วาง
ประกอบด้วยอาคารที่พักอาศัยชั้นเดียวเป็นส่วนมาก  ส่วนอาคาร  2 ชั้นก็มีบ้างเป็นบางส่วน และ
กระจายอยู่ทุกชุมชน ปัจจุบันการใช้ที่ดินประเภทนี้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากปริมาณ       
ประชากรในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
 พานิชยกรรม 
 การใช้ที่ดินประเภทนี้มีปริมาณสูงเป็นอันดับที่ 3 ประกอบด้วยอาคาร ร้านค้า อยู่ในพ้ืนที่ด้าน
ใต้ของชุมชน ติดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2071 (ครบุรี-เสิงสาง) ประเภทของการใช้ที่ดิน
เพ่ือพาณิชยกรรมส่วนมากแล้วเป็นการบริการและร้านค้า ปัจจุบันการใช้ที่ดินประเภทนี้มีจ านวนมาก
พอสมควร คาดว่าในอนาคตการใช้ที่ดินประเภทนี้ จะมีจ านวนเพิ่มขึ้น 
 สถานศึกษาและศาสนสถาน 
 การใช้ที่ดินประเภทนี้มีประมาณการใช้เป็นล าดับที่ 4 ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา โรงเรียน 
และวัดต่างๆ  
 สถานที่ราชการ 
 การใช้ที่ดินประเภทนี้มีประมาณรองลงมาจากการใช้ที่ดินเพ่ือสถานศึกษาและศาสนสถาน 
ประกอบด้วย อาคารที่ท าการสาธารณสุขอ าเภอครบุรี โรงพยาบาลครบุรี ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแชะ ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในพ้ืนที่ ม.4 บ้านแชะ ปัจจุบันการใช้ที่ดินประเภทนี้จะมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากเพ่ือความสะดวกในการบริการประชาชนของราชการ 
 อ่ืนๆ 
 การใช้ที่ดินประเภทนี้มีจ านวนไม่มากนัก ได้แก่ อุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง มี 
2 แห่ง อยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่8 และหมู่ท่ี 11 และมีโรงสีข้าว 1 แห่ง อยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 1 
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 เส้นทางคมนาคม 
 การคมนาคม 
 เส้นทางคมนาคมขนส่งที่ส าคัญของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแชะที่ใช้สัญจร  คือ  ถนน
สายหลัก  ได้แก่  ทางหลวงหมายเลข  2071  (สายครบุรี  -  เสิงสาง)  เป็นทางหลวงแผ่นดินเชื่อม
ระหว่างพื้นที่ชุมชนเมืองกับพื้นท่ีชุมชน ชนบทที่อยู่ภายนอก 
 ถนนสายรองลงมา  คือ  ถนนทางหลวงชนบทสายบ้านแชะ  -  บ้านพนาหนอง และสายบ้าน
แชะ -บ้างหนองรัง เป็นทางหลวงชนบทที่เชื่อมระหว่างเขตพ้ืนที่ที่อยู่รอบ ๆ เขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแชะ คือ ถนนทางหลวงชนบทจะเป็นถนนที่ใช้สัญจรระหว่างหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านที่อยู่ใน
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ 
 
 การสัญจรบนถนนสายหลัก 
 ลักษณะการจราจรบนถนนสายหลัก  คือ  ทางหลวงหมายเลข2071  (ครบุรี  -เสิงสาง)  มีการ
สัญจรของรถยนต์รถบรรทุกต่างๆ  เนื่องจากเป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งระหว่างอ าเภอ  ระหว่าง
จังหวัด  สภาพการจราจรจะหนาแน่นในช่วง  07.00  -  09.00   น.  และ  15.30 - 17.00 น.  เบา
บางในช่วง  09.00 - 15.30 น.   และกลางคืน  ส่วนสาเหตุที่ท าให้การจราจรหนาแน่นในช่วง  07.00 
- 09.00 น.  และ  15.30 - 17.00 น.  นั้นคือช่วงเวลาที่นักเรียนไปโรงเรียน  และกลับจากโรงเรียน  
พวกพนักงานข้าราชการตลอดจนผู้รับจ้างต่าง ๆ จะไปท างานและกลับจากท างานกันในช่วงเวลา
ดังกล่าว 
 
 รูปแบบการเดินทางของประชากรในพื้นที่ 
 รูปแบบการเดินทางในพ้ืนที่ของประชากรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร    ส่วนต าบลแชะ   ส่วน
ใหญ่จะเป็นการสัญจรทางบก  คือ  การสัญจรเส้นทางโดยรถยนต์ ,  รถจักรยานยนต์ , รถโดยสาร
ประจ าทาง  ฯลฯ 
 ชาวบ้านส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เพ่ืออกจากบ้านไปยังที่ท างานเป็นส่วนใหญ่ 
เนื่องจากการเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทางล่าช้ามาก  และมีเฉพาะเวลา เช้า  -  เย็น  ที่มาส่ง
นักเรียน 
 นักเรียนเดินทางโดยรถจักรยานยนต์และรถโดยสารประจ าทางตามล าดับ  ส่วนมากที่เดินทาง
โดนรถจักรยานยนต์ คือ  เด็กนักเรียนมัธยมขึ้นไป   ถ้าเป็นเด็กประถมจะขึ้นรถโดยสารประจ าทางมา
โรงเรียน 
 เกษตรกร  เป็นประชากรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่เดินทางมาประกอบอาชีพส่วนมากจะมารถส่วนตัว   
เช่น  รถยนต์ , รถยนต์เกษตร,รถลาก ฯลฯ 
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 สาธารณูปการ 
 สถานศึกษา 
 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแชะมีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่จ านวน 5 แห่ง    เป็นสถานศึกษาตั้งแต่
ระดับ อนุบาลถึงระดับมัธยมต้น จ าแนกออกเป็นระดับการศึกษาแต่ละโรงเรียน     ดังนี้ 
 1) โรงเรียนอนุบาลรุ่งนภา  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่  ม .1  บ้านดอนกรูด  ต.แชะ  อ.ครบุรี จ .
นครราชสีมา เป็นโรงเรียนที่ด าเนินการโดยเอกชน  การศึกษาระดับอนุบาล – ระดับประถมศึกษาปีที่  
6 
 2)  โรงเรียนบ้านดอนกรูด  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  ม .1  บ้านดอนกรูด  ต.แชะ อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา เป็นโรงเรียนที่ด าเนินการโดยรัฐบาลอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาล  การศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่  1  - ระดับประถมศึกษาปีที่  6  ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่  ม.1  บ้าน
ดอนกรูด  และ  ม.10  บ้านดอนสง่างาม 
 3) โรงเรียนบ้านหนองรัง  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  ม .2  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา เป็น
โรงเรียนที่ด าเนินการโดยรัฐบาลอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลการ  ศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่  1 -  
ระดับประถมศึกษาปีที่  6   ซึ่งนักเรียนที่มาเรียนส่วนใหญ่อยู่ในเขต  บ้านหนองรัง  และบ้านโนน
มะขามป้อม 
 4)  โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  ม.7  บ้านพนาหนองหิน  ต.แชะ   อ.ครบุรี    
จ.นครราชสีมา   เป็นโรงเรียนที่ด าเนินการโดยรัฐบาล  การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับ
มัธยมต้น ซึ่งโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่อีกโรงเรียนหนึ่งในเขตพ้ืนที่  ซึ่งนักเรียนที่มาเรียน  
มาจากหมู่บ้านหลายหมู่บ้าน  คือ  บ้านพนาหนองหิน  ม.7   บ้านหนองมะค่า  ม.9 ,  บ้านขาคีม  
ม.6 ,  บ้านโนนมะขามป้อม  ม.5 
 5) โรงเรียน  การศึกษานอกโรงเรียน  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  ม.4  ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา  
เป็นโรงเรียนขยายโอกาศ คือ  เป็นการเรียนของผู้ใหญ่ที่ไม่มีเวลาเรียนในภาคปกติด าเนินการโดย  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล  ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนระดับอ าเภอ  คือ  ทุกคนที่ต้องการเรียนในระบบนี้ต้องมาเรียนที่นี่ 
 
 ศาสนสถาน 
 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแชะมีศาสนสถานของศาสนาพุทธ จ านวน  9  แห่ง  คือ 

1)  วัดบ้านดอนกรูด   ตั้งอยู่ในบ้านดอนกรูดม.1    ต.แชะ   อ.ครบุร ี  จ.นครราชสีมา 
2)  วัดบ้านหนองรัง  ตั้งอยู่ในบ้านหนองรังม.2  ต.แชะ   อ.ครบุรี   จ.นครราชสีมา 
3) วัดโนนมะขามป้อม  ตั้งอยู่ในบ้านโนนมะขามป้อม  ม.5 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 



14 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแชะ 

วิทยาลยันครราชสีมา 

4) วัดด่านมะม่วง  ตั้งอยู่ที่ชุมชนด่านมะม่วง  บ้านโนนมะขามป้อม ม.5     ต.แชะ  อ.ครบุร ี 
จ.นครราชสีมา 

5)  วัดโนนตะคร้อ  ตั้งอยู่ที่  บ้านมะค่า  ม.9   ต.แชะ   อ.ครบุรี   จ.นครราชสีมา 
6) วัดหนองมะค่า  ม.9ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองมะค่า  ม.9  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา 
7) วัดพนาหนองหิน ตั้งอยู่ที่บ้านพนาหนองหิน ม.7 ต.แชะ อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา 
8) วัดขาคีม  ตั้งอยู่ที่บ้านขาคีม  ม.6  ต.แชะ  อ.ครบุรี   จ.นครราชสีมา 
9) วัดป่า  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  ม.4  ต.แชะ  อ.ครบุรี   จ.นครราชสีมา 
ซึ่งวัดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีคือวัดป่า เนื่องจากเป็นวัดป่านิกายธรรมยุติแห่งเดียวที่อยู่ใกล้

ตัวอ าเภอมากที่สุด และเป็นวัดที่มีบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ 
 

 สวนสาธารณะ  สนามกีฬา 
 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ส าหรับประชาชนมีอยู่  2  แห่ง  คือ 
1)  สนามกีฬาต้านยาเสพติด  บ้านแชะ  ม.4  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่  ม.4 ต.แชะ         อ.ครบุรี    จ.

นครราชสีมา  ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่ประมาณ  8  ไร่  ในพื้นที่ประกอบด้วย   
- สนามฟุตบอล    จ านวน     1     สนาม 
- สนามบาสเกตบอล  จ านวน     1     สนาม 
- ลานกีฬา   จ านวน     1     ลาน 

 ซึ่งชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่  ม.3 ,  ม.4 ,  ม.8 ,  ม.11  ต.แชะ  อ.ครบุรี      จ.นครราชสีมา    จะ
ออกมาออกก าลังกายกันในช่วงเย็น 
 2)  สนามกีฬากลางบ้านดอนกรูด  ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.1 บ้านดอนกรูด  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.
นครราชสีมา  พ้ืนที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่ประมาณ  10  ไร่  ประกอบด้วยสนามฟุตบอลขนาดมาตราฐาน  
จ านวน  1  แห่ง  ซึ่งชาวบ้านจะมาออกก าลังกายกันในช่วงเวลาเย็น  โดยการวิ่งออกก าลังกายแนะ
การเดาะบอล ผู้ที่มาใช้บริการส่วนมากจะเป็นพวกเยาวชนในหมู่บ้าน  บ้านดอนกรูด  ม.1  และบ้าน
ดอนสง่างาม  ม.10 
 
 สถานพยาบาล ศูนย์พยาบาลสาธารณสุข 
 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแชะมีโรงพยาบาลประจ าอ าเภออยู่ในเขตพ้ืนที่ ม .4 ต.
แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งโรงพยาบาลครบุรีก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2525 เป็นโรงพยาบาลที่มีขนาด
ใหญ่ จ านวนเตียงคนไข้ 60 เตียง และโรงพยาบาลครบุรี ยังเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสงฆ์อีกด้วย 
จ านวนบุคลากรของโรงพยาบาลประกอบด้วยต าแหน่งเจ้าหน้าที่ดังนี้ 

1. แพทย์   จ านวน   5  คน 
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2. พยาบาล   จ านวน 58  คน แยกออกเป็น 
 - พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 44  คน 
 - พยาบาลเทคนิค จ านวน 14  คน 
3. ทันตแพทย์   จ านวน   2  คน 
4. เภสัชกร   จ านวน   5  คน 
5. แพทย์เฉพาะทาง  จ านวน   2  คน 
6. ข้าราชการ   จ านวน 12  คน 
7. ลูกจ้างประจ า  จ านวน  22  คน 
8. ลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน 77  คน 
ผู้อ านวยการของโรงพยาบาลครบุรี คือ  นายแพทย์พัฒนา  เบ้าสารทร 

 
 สถานีต ารวจและดับเพลิง 
 พ้ืนที่ชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลแชะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบดูแลของสถานีต ารวจภูธร
อ าเภอครบุรี ซึ่งตั้งอยู่ที่ ม.4  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา แต่พื้นที่ตั้งของสภอ.ครบุรีนั้นอยู่ในเขต
เทศบาลต าบลแชะ มีเจ้าหน้าที่ต ารวจประมาณ 100 นาย 
 ส่วนสถานีดับเพลิงนั้นในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแชะไม่มี มีแต่สถานีดับเพลิงของ
เทศบาลต าบลแชะ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นท่ี ม.4  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา 
 
 ไฟฟ้า 
 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแชะอยู่ในเขตบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่........ซ่ึงต้ังอยู่
ที่ ม.10  ต.บ้านใหม่  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา การให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้ง 11 หมู่บ้าน คือ 

1. บ้านดอนกรูด    7.  บ้านพนาหนองหิน 
2. บ้านหนองรัง     8.    บ้านถนนกลาง 
3. บ้านแชะ     9.    บ้านหนองมะค่า 
4. บ้านแชะ     10.  บ้านดอนสง่างาม 
5. บ้านโนนมะขามป้อม    11.  บ้านโนนทอง 
6. บ้านขาคีม 

 พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน มีเพียงบางส่วนของพื้นที่  ม.1  บ้านดอนกรูด  ม.2   
บ้านหนองรัง  ม.5  บ้านโนนมะขามป้อม  ม.9  บ้านหนองมะค่า เท่านั้นที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 
 ส่วนสถานีไฟฟ้าย่อยในเขตพ้ืนที่ อบต.แชะนั้นไม่มี 
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 ประปา 
 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแชะมีระบบการบริการประปา 2 อย่างด้วยกัน คือ 
ประปาภูมิภาคซึ่งควบคุมดูแลโดยการประปาภูมิภาค และระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งดูแลโดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลแชะ 
 การบริการระบบประปาต่างๆ สามารถจ าแนกได้ตามหมู่บ้าน ดังนี้ 

1. บ้านดอนกรูด หมู่ที่ 1  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา เป็นหมู่บ้านที่มีทั้งระบบประปา
ภูมิภาคและระบบประปาน้ าดิบของหมู่บ้าน โดยระบบประปาน้ าดิบมี 1 แห่ง 

2. บ้านหนองรัง หมู่ที่ 2  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา  หมู่บ้านหนองรังนั้นเป็นหมู่บ้าน
ที่อยู่ห่างจากการประปาส่วนภูมิภาคจึงไม่มีน้ าประปาใช้ ดังนั้นชาวบ้านจึงใช้น้ าจาก
ระบบประปาน้ าดิบจากหมู่บ้าน ซึ่งมีถังน้ าแชมเปญขนาด 12 ม3 จ านวน 3 ถังแต่ยังมี
พ้ืนที่อีกบางส่วนที่อยู่ห่างไกลชุมชนยังไม่มีประปาน้ าดิบใช้อีกจ านวน 20 หลังคาเรือน 

3. บ้านแชะ  หมู่ที่ 3  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา หมู่บ้านแชะ หมู่ 3 นี้พื้นที่ส่วนใหญ่
อยู่ในเขตชุมชนเมืองจึงมีการบริการระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค และบ้านที่
ยังขาดน้ ากินน้ าใช้มีเพียง 4 หลังคาเรือนเท่านั้น 

4. บ้านแชะ  หมู่ที่ 4 ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชุมชนเมือง 
จึงมีการบริการระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ส่วนชุมชนที่อยู่ห่างออกไปใช้
ระบบประปาการเกษตรเป็นระบบประปาน้ าดิบ และจ านวนบ้านที่ขาดน้ าใช้มีอยู่ด้วยกัน 
15 หลังคาเรือน 

5. บ้านโนนมะขามป้อม  หมู่ที่ 5 ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา ไม่มีระบบประปาส่วน
ภูมิภาค มีก็เพียงระบบประปาน้ าดิบแบบถังแชมเปญ จ านวน 3 ถัง แบ่งตามปริมาตร
ดังนี้ คือ  

   ขนาดความจุ 12 ม3   1  ถัง 
   ขนาดความจุ   5 ม3  2  ถัง 
6. บ้านขาคีม  หมู่ที่ 6  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา ไม่มีระบบประปาของการประปา

ส่วนภูมิภาคมีเพียงระบบประปาน้ าดิบแบบถังแชมเปญจ านวน 3 ถัง เท่านั้น แบ่งตาม
ขนาดความจุได้ดังนี้ คือ ขนาดความจุ 12 ม3   1  ถัง 

    ขนาดความจุ   5 ม3  2  ถัง 
 พ้ืนที่ชุมชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านขาคีมมีน้ าประปาน้ าดิบใช้อย่างพอเพียง 
7. บ้านพนาหนองหิน  หมู่ที่ 7  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสมีา ไม่มีระบบประปาของการ

ประปาส่วนภูมิภาค มีเพียงระบบประปาน้ าดิบแบบหอถังแชมเปญ จ านวน 3 ถัง ซึ่งแบ่ง
ตามขนาดความจุได้ดังนี้  
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ขนาดความจุ 12 ม3   2  ถัง 
   ขนาดความจุ   5 ม3  1  ถัง 
8. บ้านถนนกลาง  หมู่ที่ 8  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา มีทั้งระบบประปาของการ

ประปาส่วนภูมิภาค และประปาหมู่บ้าน แต่ยังมีพ้ืนที่บางส่วนที่ยังขาดแคลนน้ าใช้ 
เนื่องจากอยู่ไกลชุมชน 

9. บ้านหนองมะค่า  หมู่ 9  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา ไม่มีระบบประปาของการ
ประปาส่วนภูมิภาค มีเพียงระบบประปาแบบหอถังแชมเปญ จ านวน 3 ถัง แบ่งตาม
ขนาดความจุได้ดังนี้   ขนาดความจุ 12 ม3   2  ถัง 

    ขนาดความจุ   5 ม3  1  ถัง 
ในหมู่บ้านนี้มีน้ าใช้อย่างพอเพียง 

10. บ้านดอนสง่างาม  หมู่ 10  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา  มีระบบประปาของการ
ประปาส่วนภูมิภาค และระบบประปาหมู่บ้าน แต่ยังมีบางพ้ืนที่ในหมู่บ้านยังขาดแคลน
น้ าดื่มน้ าใช้ เนื่องจากอยู่ห่างไกลชุมชน 

11. บ้านโนนทอง  หมู่ที่ 11  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา มีระบบประปาของการ
ประปาส่วนภูมิภาค แต่ไม่พอเพียง เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ห่างไกลชุมชน 

 
 โทรศัพท์ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแชะ อยู่ในเขตบริการขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศ
ไทย โดยมีชุมสายโทรศัพท์โชคชัย ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เป็นผู้รับผิดชอบการ
ให้บริการ มีผู้ใช้โทรศัพท์ในพ้ืนที่ทั้งสิ้น จ านวน 100 ราย และในอนาคตมีแผนการที่จะขยายการ
บริการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
 

 ทรัพยากรน้ า 
 ประมาณและระยะเวลาการเกิดฝนในรอบปี 

1. ไม่มีฝนตกหรือฝนตกน้อยไม่ถึง 20มม./เดือน ในช่วงเดือนมกราคม , กุมภาพันธ์ , 
ธันวาคม 

2. ฝนตกประปรายถึงน้อย 20 – 50มม./เดือน ในช่วงเดือนมีนาคม , กันยายน , ตุลาคม , 
พฤศจิกายน 

3. ฝนตกปานกลางหรืออาจทิ้งช่วง 51 – 100มม./เดือน ในช่วงเดือนเมษายน 
4. ฝนตกหนัก 101 – 150มม./เดือน ในช่วงเดือนพฤษภาคม , สิงหาคม 
5. ฝนตกหนักมากกว่า 150มม./เดือน ในช่วงเดือนมิถุนายน , กรกฎาคม 
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 ระบบระบายน้ าโดยรวม 
 ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ไม่มีระบบระบายน้ า เนื่องจากชุมชนส่วน
ใหญ่อยู่ห่างๆกัน 
 
 สภาพการระบายน้ า 
 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ มีพ้ืนที่ทางตอนบนเป็นพ้ืนที่ราบสูงเนินเขา พ้ืนที่ตอนใต้
เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มดังนั้นสภาพทิศทางการไหลของน้ าจึงไหลจากพ้ืนที่ตอนบน คือ ม .9 , ม.7 , ม.6 , 
ม.5 , ม.2 , ม.8 , ม.11 ลงสู่พ้ืนที่ราบลุ่มตอนใต้ คือ พื้นที่ ม.1 , ม.10 , ม.3 , ม.4 ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.
นครราชสีมา ท าให้พื้นที่ตอนใต้มีน้ าท่วมขัง 
 
 การบ าบัดน้ าเสีย 
 1) การใช้น้ า 
 จากการศึกษาพบว่าประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแชะมีการใช้น้ าจาก 3 แหล่ง
ใหญ่คือ น้ าประปาการประปาส่วนภูมิภาค น้ าประปาบาดาลของชุมชน และน้ าจากสระน้ าสาธารณะ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. น้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ ม.1 , ม.10 , ม.3 , ม.4 , ม.8 , ม.11 
2. น้ าประปาบาดาลของชุมชนในพื้นที่ ม.1 , ม.2 , ม.5 , ม.6 , ม.7 , ม.8 , ม.9 , ม.10 
3. น้ าจากสระน้ าสาธารณะในพ้ืนที่ ม.10 , ม.8 , ม.2 , ม.9 , ม.6 

 
 2) แหล่งก าเนิดน้ าเสีย 
 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ แหล่งน้ าเสียในพ้ืนที่สามารถจ าแนกออกเป็นสอง
ประเภทใหญ่ๆ คือ 

- น้ าเสียจากครัวเรือน แหล่งพาณิชยกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นน้ าเสียจาก
การใช้น้ าอุปโภคเสียส่วนมาก 

- น้ าเสียจากการเกษตร เป็นน้ าเสียที่เกิดจากการท าการเกษตร คือ จากการล้างท า
ความสะอาดผลผลิต 

3) ปัญหาน้ าเสียของชุมชน 
 จากการสัมภาษณ์ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสอบถามประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาน้ าเสียใน
ชุมชนพบว่า มีปัญหาน้ าเสียในพ้ืนที่ ม.3 บ้านแชะ , ม.4 บ้านแชะ , ม.1 บ้านดอนกรูด , ม.10 บ้าน
ดอนสง่างาม , ม.8 บ้านถนนกลาง , ม.11 บ้านโนนทอง ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมาเนื่องจาก
พ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนหนาแน่น และเป็นชุมชนพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการบริการ
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ต่างๆ และพ้ืนที่ดังกล่าวยังเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ดังนั้นน้ าต่างๆที่ใช้แล้วจึงไหลไปรวมกันในพ้ืนที่ดังกล่าว 
ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง 
 

 ด้านเศรษฐกิจ 
 ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ 
 การประกอบอาชีพที่ส าคัญในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  แยกออกเป็นประเภท ดังนี้ 
 1.การเกษตรกรรม 
  การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลแชะส่วนใหญ่จะอยู่
บริเวณรอบนอกชุมชน อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหนึ่งที่ท ารายได้ให้กับชุมชน จากสถิติการใช้ที่ดิน
เพ่ือการเกษตรกรรมของต าบลแชะในปัจจุบันพบว่า มีพ้ืนที่ที่ถือครองเพ่ือการเกษตรและผลผลิต
ทางการเกษตรที่ส าคัญได้แก่ มันส าปะหลัง ข้าว ถั่วลิสง ข้าวโพด เป็นต้น 
 2.  การค้าและบริการ 
  ชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลแชะเป็นชุมชนเมือง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับตัวอ าเภอครบุรี จึง
ท าให้พ้ืนที่เป็นศูนย์กลางการค้า และการให้บริการแก่ประชาชนในอ าเภอครบุรีทั้งภายในชุมชนและ
พ้ืนที่ชนบทรอบนอก การค้าและการบริการภายในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลแชะส่วนใหญ่จะ
อยู่ในบริเวณศูนย์กลางชุมชนตามแนวถนนสายส าคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2071 (ครบุรี-
เสิงสาง) การประกอบอาชีพการค้าและพาณิชยกรรมเป็นอาชีพส าคัญส าหรับชุมชนเมือง การค้าและ
บริการในชุมชนจึงประกอบด้วยร้านค้า อาคารพาณิชย์ ตลาด ความสามารถในการให้บริการด้าน
การค้าและบริการครอบคลุมพ้ืนที่โดยรอบ นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลไปถึงพ้ืนที่ใกล้เคียง ลักษณะของ
การค้าและบริการในชุมชนเป็นการค้าขายสินค้าอุปโภค-บริโภค สินค้าจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน และ
การให้บริการต่างๆ 
 3.  อุตสาหกรรม 
  การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลแชะส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น และอุตสาหกรรมบริการที่เสริมกิจกรรมการเกษตรในชนบท
ได้แก่ โรงสี ลานตากมันส าปะหลัง และโรงซ่อมเครื่องยนต์ประมาณ 10 แห่ง นอกจากนี้ยังมีโกดัง
สินค้า และวัสดุก่อสร้าง 
  การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม ประชากร พบว่า การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมและ
การบริกาต่างๆ ได้มีการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2071 (ครบุรี-เสิง
สาง) คาดว่าในอนาคตบริเวณบ้านแชะ ม.3 , ม.4 จะมีชุมชนหนาแน่นขึ้น ร้านค้า และอุตสาหกรรม 
การบริการต่างๆ จะเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก 
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 4.  แรงงานและการจ้างแรงงาน 
  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแชะมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นการจ้าง
แรงงานส่วนใหญ่จะเป็นการจ้างแรงงานตามฤดูกาล 
  ส่วนการจ้างแรงงานเพ่ืออุตสาหกรรมและบริการรองลงมาจากการจ้างแรงงานเพ่ือการ
เกษตรกรรมและจาการที่แรงงานและการจ้างงานในพ้ืนที่มีลักษณะเป็นการจ้างงานแบบชั่วคราวหรือ
อาชีพรับจ้าง เช่น ลูกจ้างขายของ อาชีพรับจ้างทั่วๆไป ในอนาคตการจ้างงานในชุมชนจะมีเพ่ิมมาก
ขึ้น แต่ไม่สามารถรองรับแรงงานได้ทั้งหมด จะรับได้เป็นเพียงส่วนน้อย แรงงานส่วนใหญ่จะออกไปใช้
แรงงานนอกชุมชนเสีย เป็นส่วนใหญ่ ตามเขตนิคมอุตสาหกรรมโรงงานน้ าตาลครบุรี  โรงงานแป้งมัน 
นอกจากนั้นจะมีอาชีพรับราชการและอ่ืนๆ  
 

 ลักษณะประชากร 
  ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาจ านวนและความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่ชุมชนจนถึงปัจจุบัน 
มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย สาเหตุจาก
การย้ายเข้าย้ายออกตลอดเวลาประชากรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  มีทั้งหมด  7,830 
คน  โดยแยกเป็น ชาย 3,912 คน  หญิง 3,918 คน   
 

2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัความพึงพอใจ 
 
 2.2.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจหรือพอใจตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” มีผู้ให้ความหมาย        
ไว้หลายความหมายดังนี้ 
 Davis (1967) กล่าวว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์ คือ ความพยายาม
ของมนุษย์ที่จะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย เมื่อ
มนุษย์สามารถขจัดสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวได้แล้ว มนุษย์ก็จะได้รับ ความพึงพอใจในสิ่งที่ตนต้องการ 
ขณะที่ Wolman (1973) ได้ให้ความหมายว่าความพึงพอใจคือความรู้สึกมีความสุขเมื่อได้รับผลส าเร็จ
ตามความมุ่งหมายที่ต้องการหรือแรงจูงใจ ส่วน Mullins.(1985:280) ให้ความหมายไว้ว่า  ความพึง
พอใจ  เป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ ในหลายๆ ด้าน เป็นสภาพภายในที่มีความสัมพันธ์กับ
ความรู้สึกของบุคคลที่ประสบความส าเร็จในความต้องการหรือคาดหวัง 
 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการชาวไทย เช่น วิยะดาเสรีวิชยสวัสดิ์  (2545) ได้ให้ความหมายว่า
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีดีของบุคคลที่ได้รับการตอบสนองเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ต้องการ
ก็จะท าให้รู้สึกดีชอบและสบายใจหากสอดคล้องกับความคาดหวังหรือมากกว่าที่คาดหวังไว้ก็จะมี
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ความรู้สึกพึงพอใจ ส่วนปริญญา จเรรัชต์ และคณะ (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ท่าที
ความรู้สึก หรือทัศนคติในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติ ร่วมปฏิบัติหรือได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติ  โดยผลตอบแทนที่ได้รับรวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึง
พอใจต่องานที่ท า และวาทินีไล้ง้อ (2549) ได้ให้ความหมายว่าความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกของ
บุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการท าให้บุคคลมีความรู้สึกในทางบวกหรือมี
ความรู้สึกในทางที่ด ี
 
 2.2.2 ลักษณะของความพึงพอใจ 
  อัจฉราสมสวย (2545: 5-6) กล่าวถึงลักษณะของความพึงพอใจไว้ ดังนี้ 
  1) ความพึงพอใจคือการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดบุคคลจ าเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและการตอบสนองความต้องการของ
บุคคลด้วยการตอบโต้กับบุคคลอ่ืนและสิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวัน ท าให้แต่ละคนมีประสบการณ์การ
เรียนรู้สิ่งที่จะได้รับตอบแทนแตกต่างกัน 
  2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่ง            
ที่ได้รับจริงในสถานการณ์หนึ่ง 
  3) ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์            
ที่ เกิดขึ้น ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่ ไม่เกี่ยวข้อง          
กับความคาดหวังของบุคคลในแต่ละสถานการณ์นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่แสดงออกมา
ในระดับมากน้อยได้ข้ึนอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ 
 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 



22 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแชะ 

วิทยาลยันครราชสีมา 

ประการคือการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equivalent Services)การให้บริการอย่างรวดเร็ว
ทันเวลา(Timely Services)การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Services)การให้บริการ                 
อย่างต่อเนื่อง (Continuous Services)และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Services) 
 
 2.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 Herbert (1960:180) กล่าวว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามารับบริการสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ ส่วนHinhaw and Atwood (1982:170-171) กล่าวว่า 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการดูแลที่ได้รับจากผู้ให้บริการ ซึ่ง
จัดเป็นเกณฑ์ประเมินด้านผลลัพธ์ขณะที่ Aday and Andersen (1971:4-11) กล่าวว่า ความพึง
พอใจของผู้รับบริการเป็นความรู้สึก หรือความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ ทัศนคติ ของคนที่เกิดจาก
ประสบการณ์ที่ผู้รับบริการเข้าไปใช้บริการในสถานบริการนั้น และประสบการณ์นั้นได้เป็นไปตาม
ความคาดหวังของผู้รับบริการมากน้อยเพียงใด 
 
 2.2.5 เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการ 
  สมิต สัชฌุกร ( 2546 : 177-179) กล่าวถึงเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการไว้ 
ดังนี้ 
 1) รูปธรรม (Tangible)  หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ผู้รับบริการ
ได้รับ ท าให้เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกล่าวได้ 
 2) ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ผู้รับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ าเสมอ และ
ความถูกต้องในการให้บริการ รวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานที่ให้บริการ 
 3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ ( Responsiveness)  หมายถึง ผู้ใช้บริการจะค านึงถึง
เวลาและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการว่า ตรงจุดหรือดีกว่าตามที่ผู้รับบริการ
ต้องการหรือไม ่
 4) ความมั่นใจได้ ( Assurance) หมายถึง ผู้รับบริการจะมองถึงความรู้ ความช านาญ
หรือความสามารถของบุคลากร ซึ่งเป็นผลที่จะสร้างความม่ันใจ รวมทั้งความไว้วางใจในบริการนั้น 
 5) ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ ( Empathy) หมายถึง ผู้รับบริการจะพิจารณา
ถึงความสะดวกด้านเวลา สถานที่ ท าเลที่ตั้ง ตลอดจนความพยายามของพนักงานที่จะเข้าใจ             
ถึงความต้องการของผู้บริการรวมทั้งความสนใจในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว 
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 2.2.6 การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ 
  ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของ
การให้บริการขององค์กรประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการในมิติต่างๆของแต่ละบุคคล
ดังนั้นการวัดความพึงพอใจในการใช้บริการสามารถท าได้หลายวิธีดังนี้(ชานันท์ถ้าคู่, 2545: 10) 
  1) การใช้แบบสอบถามซึ่ ง เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันแพร่หลายวิธีหนึ่ ง โดยการ               
ขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัดแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดค าตอบ          
ไว้ให้เลือกตอบหรือเป็นค าตอบอิสระค าถามที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่างๆ               
ที่หน่วยงานหรือองค์กรก าลังให้บริการอยู่เช่นลักษณะของการให้บริการสถานที่ให้บริการ บุคลากรที่
ให้บริการเป็นต้น 
  2) การสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่
จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบค าถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง 
  3) การสังเกตเป็นวิธีการสังเกตจากพฤติกรรรมทั้งก่อนมารับบริการขณะรับบริการและ
หลังจากการได้รับบริการแล้วเช่นการสังเกตกิริยาท่าทางการพูดสีหน้าและความถี่ของการมาขอรับ
บริการเป็นต้น ผู้วัดจะต้องกระท าอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน 
 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 วรนุช  บวรนันทเดช (2546)ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของ               
หน่วยบริการปฐมภูมิ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวม            
อยู่ในระดับปานกลาง ในด้านบริการหลัก การให้ค าปรึกษา และบริการก่อนกลับบ้าน ปัจจัย            
ส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อบริการ ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ และเขตที่อยู่
อาศัยของประชาชนที่มารับบริการ และได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ หน่วยงานควรก าหนด
มาตรฐานบริการให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ มีการนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เน้น
บริการเชิงรุกเข้าสู่ชุมชน ด้านการส่งต่อ/เยี่ยมบ้าน  และด้านกิจกรรมในชุมชน 
 
 วลัยภรณ์ วชิรเขื่อนขันธ์ (2548)ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
เทศบาลจังหวัดสมุทรปราการพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัด
สมุทรปราการอยู่ในระดับปานกลางปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมากด้านปัจจัยค้ าจุนอยู่ในระดับปานกลาง
การทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า เพศอายุต าแหน่งหน้าที่ระดับต าแหน่งประสบการณ์ในการท างาน
และขนาดของโรงเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล
จังหวัดสมุทรปราการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนมี
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ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศอายุต าแหน่งหน้าที่ระดับต าแหน่งประสบการณ์ใน
การท างานและขนาดของโรงเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
เทศบาลจังหวัดสมุทรปราการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 ลันดา สิทธิจักร และจิราภรณ์ จันทร์อารักษ์ (2550) ศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์และ
นักศึกษาต่อการใช้ห้องสมุด วิทยาลัยบรมราชชนนี ชลบุรี พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุด ส่วนด้านทรัพยากรสารสนเทศมีค่าเฉลี่ย
คะแนนต่ าสุด และพบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ
ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุด ในขณะที่ด้านสภาพแวดล้อม มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 ภาวนา  เวชกิจ (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการท างาน และความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์การ: ศึกษากรณี บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจในงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนความผูกพันของพนักงานต่อองค์การอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาตามตัวแปร       
ในส่วนของความพึงพอใจ พบว่า ความตั้งใจที่จะก้าวหน้าในการท างาน รู้สึกพึงพอใจกับบริษัทใน
ฐานะที่เป็นที่ท างาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ขณะที่ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ 
พบว่า พนักงานพร้อมที่จะทุ่มเทความพยายาม ความสามารถเพ่ือความส าเร็จของบริษัทด้วยความเต็ม
ใจ พนักงานคิดว่าองค์การนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 และเมื่อมีผู้กล่าวถึงบริษัทในทางที่ไม่ดีผิดไป
จากข้อเท็จจริงพนักงานจะรู้สึกไม่พอใจและจะพยายามชี้แจงให้เขาเข้าใจให้ถูกต้องเสมอ มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ยังพบว่า ลักษณะงาน ลักษณะการปฏิบัติงาน ลักษณะองค์การ 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับค่อนข้างสูงกับความพึงพอใจในงานและความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 ธนิดา ริมดุสิทธ์ (2551) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์         
ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี 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 
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ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ภาระงานหลักของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี พบว่า เพศ 
ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความพึงพอใจในภาพรวมแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุ และรายได้ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 
 พวงเพชร สุวรรณชาติ (2553) ศึกษาวามพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการด้านระบบ
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรต่าง ๆ ในเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ระหว่าง พ.ศ. 2552–พ.ศ.2553พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจต่อการด าเนินการโดย
ภาพรวมและในแต่ละโครงการอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 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
ส่วนท้องถิ่น 

(1) ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ 
(2)  ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 

(3)  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

(4)  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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บทท่ี 3 

วิธีการศกึษา 

 

 

 การส ารวจในครั้งนี้เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ        
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะอ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งส ารวจสภาพปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากประชาชนผู้รับบริการใน 4ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งมีวิธีการศึกษา 
ดังนี้ 
 

3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้มารับ
บริการที่ได้รับแบบสอบถาม ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแชะ เพ่ือศึกษาความ
พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะอ าเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา 
 

3.2 ประชากรเป้าหมาย 
 
 ประชากรเป้าหมายส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือประชาชน        
ที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแชะจ านวน 8,079คน จาก 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 
(บ้านดอนกรูด) หมู่ที่ 2 (บ้านหนองรัง) หมู่ที่ 3 (บ้านแชะ) หมู่ที่ 4 (บ้านแชะ) หมู่ที่5 (บ้านโนน
มะขามป้อม) หมู่ที่6 (บ้านขาคีม) หมู่ที่ 7 (บ้านพนาหนองหิน) หมู่ที่ 8 (บ้านถนนกลาง) หมู่ที่ 9 (บ้าน
หนองมะค่า) หมู่ที่ 10 (บ้านดอนสง่างาม) และหมู่ท่ี 11 (บ้านโนนทอง) 
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3.3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชาชน 
 
 เนื่องจากประชากรที่ศึกษามีจ านวนมาก ดังนั้นคณะผู้ส ารวจจึงใช้วิธีการของ Taro Yamane 
(สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,2548 : 139)เพ่ือหาจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั้งหมด              
โดยได้ก าหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้ เกิดระหว่างค่าจริงและค่าประมาณร้อย
ละ 0.05 ตามสูตร 
 

 
2)(1 eN

N
n


  

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

 แทนค่าสูตร     
     

              
  = 380.56 หรือ 381 คน 

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

3.4 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 
 การสุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
โดยแบ่งประชากรออกเป็นพ้ืนที่ต่างๆ รวม 11 หมู่บ้าน และในแต่ละหมู่บ้านจะสุ่มตัวอย่างประชาชน
อย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Random Sampling) เพ่ือให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละ
หมู่บ้าน รวมเป็น 400 คนดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่  3.1  แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของประชาชน จ าแนกตามเขตท่ีอยู่อาศัย 
 

หมู่บ้าน ประชากร (คน) สัดส่วน กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
หมู่ 0 แชะ 46 0.59 2 
หมู่ที่ 1 ดอนกรูด 850 10.86 43 
หมู่ที่ 2 หนองรัง 1,349 17.23 69 
หมู่ที่ 3 แชะ 470 6.00 24 
หมู่ที่ 4 แชะ 214 2.73 11 
หมู่ที่ 5 โนนมะขามป้อม 627 8.01 32 
หมู่ที่ 6 ขาคีม 620 7.92 32 
หมู่ที่ 7 พนาหนองหิน 731 9.34 37 
หมู่ที่ 8 ถนนกลาง 1,021 13.04 52 
หมู่ที่ 9 หนองมะค่า 683 8.72 35 
หมู่ที่ 10 ดอนสง่างาม 730 9.32 37 
หมู่ที่ 11 โนนทอง 489 6.25 25 

รวม 7,830 100 400 

 
 หลังจากท าการก าหนดขนาดตัวอย่างของแต่ละเขตพ้ืนที่ได้แล้ว ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  จะ
สุ่มประชากรในแต่ละเขตพ้ืนที่โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมทุกเดือนที่กลุ่มตัวอย่างมาใช้
บริการให้ได้ครบตามจ านวนที่ต้องการ 
 

3.5 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 3.5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 (1) การสร้ า ง เครื่ อ งมือ  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 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแชะใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale ให้ค่าน้ าหนักโดยถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
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   ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจมาก  4 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจน้อย  2 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 1 คะแนน 
 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการบริการที่ท่านประทับใจและจุดที่ควร
ปรับปรุง 
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการและแนวทางในการท างาน เพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาลต าบลด าเนินการเพ่ิมเติม 
 (2) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จะใช้วิธีหาความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยการ
น าแบบสอบถามฉบับร่างไปหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาและโครงสร้าง โดยเสนอต่อที่ปรึกษา
โครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจสอบหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)           
และความเหมาะสมถูกต้องด้านภาษา เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 
 
 3.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  (1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ ได้จาก                           
การออกแบบสอบถามโดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามที่ ได้สร้างขึ้น จ านวน             
ทั้งสิ้น 400คน 
 (2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสาร 
ข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแชะ 
 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิ เคราะห์ ข้ อมูลการส ารวจ ในครั้ งนี้ ใช้ เครื่ อ งคอมพิว เตอร์ ประมวลผล                
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งได้เลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ 
อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวัดค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล 
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และน าเสนอในรูปตารางพร้อมกับการพรรณนาประกอบ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ 
 
 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
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะนั้น คณะผู้ส ารวจได้ก าหนดเกณฑ์ในการค านวณค่าคะแนนร้อยละ โดย
คิดจากค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในการให้บริการที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนในแต่
ละด้าน และน าค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาเทียบหาค่าร้อยละจากคะแนนเต็มของแต่ละด้าน เพ่ือจัดระดับ
ของความพึงพอใจได้ ดังนี้ 
 
ตารางที่  3.2  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 
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 ส าหรับข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิดได้ท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจ าแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ใน
ประเภทเดียวกันจากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและน าเสนอในรูปของความเรียง 
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บทท่ี 4 

ผลการศกึษา 

 
 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้คณะผู้ส ารวจได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ตามขั้นตอนต่างๆ โดยรายงานผลการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 7ตอน ซึ่งมีล าดับเนื้อหา ดังนี้ 
 
 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 4.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 4.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 
 4.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลแชะของประชาชน 
 4.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
แชะ 
 4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแชะ 
 4.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
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4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 
 4.1.1 เพศ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า   
ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.25 เป็นเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย มีอยู่ร้อยละ 33.75 ดังแสดงรายละเอียด     
ในภาพที่ 4.1 
 

 
ภาพที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 
 4.1.2 ระดับอายุ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า       
ส่วนใหญ่ร้อยละ 29.50 มีอายุอยู่ระหว่าง 51 – 60 ปี รองลงมามีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป           
ร้อยละ 26.75 และร้อยละ 24.50 มีอายุอยู่ระหว่าง 41 – 50ปี ตามล าดับดังแสดงรายละเอียด                     
ในภาพที่ 4.2 

 
ภาพที่ 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับอายุ 

  

ชาย, 135, 33.75% 

หญิง, 265, 
66.25% 

21-30 ปี, 8, 
2.00% 31-40 ปี, 69, 

17.25% 

41-50 ปี, 98, 
24.50% 

51-60 ปี, 118, 
29.50% 

มากกว่า 60 ปีข้ึน
ไป, 107, 
26.75% 



34 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแชะ 

วิทยาลยันครราชสีมา 

 4.1.3 ระดับการศึกษา 

 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  
ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.25 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา  รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 18.50 และร้อยละ 12.25 มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าตามล าดับดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.3 

 
ภาพที่ 4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 4.1.4 อาชีพ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า        
ส่วนใหญ่ร้อยละ 44.50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมามีอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 
30.25 และร้อยละ 15.75  ประกอบอาชีพค้าขาย ตามล าดับดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.4 

 
ภาพที่ 4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

  

ประถมศึกษา, 249, 
62.25% 

ม. ต้น, 74, 18.50% 

ม. ปลายหรือเทียบเท่า, 
49, 12.25% 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า, 18, 4.50% 

ปริญญาตรี, 10, 2.50% 

พนักงาน
บริษัทเอกชน, 12, 

3.00% 

เกษตรกรรม, 178, 
44.50% 

ค้าขาย, 63, 
15.75% 

รับจ้างทั่วไป, 121, 
30.25% 

ธุรกิจส่วนตัว, 12, 
3.00% 

อื่น ๆ, 14, 3.50% 
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 4.1.5 ระดับรายได้ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า   
ส่วนใหญ่ร้อยละ 38.00 มีรายได้อยู่ระหว่าง 6,001 – 8,000 บาท รองลงมา มีรายได้อยู่ระหว่าง 
8,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.50 และร้อยละ 11.25 มีรายได้อยู่ระหว่าง 4,001 – 6,000 
บาท ตามล าดับดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.5 
 

 
 

ภาพที่ 4.5  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับรายได้ 
 
 
 
 
  

น้อยกว่า 2,000 บาท, 
3.00, 3.00% 

2,000 - 4,000 บาท, 
4.50, 4.50% 

4,001 - 6,000 บาท, 
11.25, 11.25% 

6,001 - 8,000 บาท, 
38.00, 38.00% 

8,001 - 10,000 บาท
, 34.50, 34.50% 

มากกว่า 10,000 
บาทขึ้นไป, 8.75, 

8.75% 
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4.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 20.25 มาติดต่อเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้าสาธารณะ รองลงมาติดต่อขอรับบริการงานการ
ก่อสร้างและบูรณะถนน คิดเป็นร้อยละ 17.50 และร้อยละ 14.25 มาติดต่องานการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ 
ตามล าดับ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.6 
 

 

 

 

 
ภาพที่ 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภาระงาน            

ที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

10.75% 

17.50% 

6.25% 

14.25% 

12.00% 

5.50% 

13.50% 

20.25% 
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4.3 ช่วงเวลาทีก่ลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 
 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการกับองค์การบริหารส่วนต าบลแชะในช่วงเดือนมกราคม 2564 
รองลงมาเคยติดต่อขอรับบริการในเดือนกุมภาพันธ์  2564 และเดือนมาคม 2564 ตามล าดับ        
ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.7 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.7 แสดงจ านวนของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาที่มาติดต่อขอรับ
บริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลแชะ 
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4.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลแชะของประชาชน 
 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะจากเสียงตามสายรองลงมารับทราบข้อมูล
ข่าวสารจากเพ่ือนบ้าน/การประชุมการติดประกาศต่างๆและเอกสารสิ่งพิมพ์ตามล าดับ ดังแสดง
รายละเอียดในภาพที่ 4.8 
 
 
 

 
 

 
เอกสาร
สิ่งพิมพ์ 

ติดประกาศ
ต่างๆ 

ผู้ใหญ่บ้าน/
ผู้น าชุมชน 

เสียงตามสาย/หอ
กระจายข่าว 

เพื่อนบ้าน/การ
ประชุม 

จ านวน 45 39 289 335 302 
หมายเหตุ :ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 
ภาพที่ 4.8 แสดงจ านวนของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่องทางการรับข้อมูล

ข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลแชะ 
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4.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร        
ส่วนต าบลแชะ 

 
 4.5.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายด้าน 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ จ าแนกเป็นรายด้าน 
 

การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.85 0.39 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.84 0.39 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.86 0.36 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 0.39 มากที่สุด 

 ภาพรวม 4.84 0.38 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแชะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.86 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85
และด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ตามล าดับ 
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 4.5.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้าน 
 
   4.5.2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ ในด้านขั้นตอนการ
ให้บริการจ าแนกเป็นรายข้อ 

 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. การให้บริการถูกต้อง สะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความ
ชัดเจน 

4.85 0.39 มากที่สุด 

2. การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน – หลัง 4.84 0.40 มากที่สุด 

3. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.86 0.37 มากที่สุด 

4. การติดต่อประสานงานมีความสะดวก 4.87 0.38 มากที่สุด 

5. เครื่องมือ/อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช้ในการปฏิบัติงานมี
ความเหมาะสมต่อการให้บริการ 

4.84 0.40 มากที่สุด 

 รวม 4.85 0.39 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแชะในด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด”โดยเรื่องการ
ติดต่อประสานงานมีความสะดวกมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 รองลงมา คือ เรื่องระยะเวลาในการ
ให้บริการมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และเรื่องการให้บริการตามที่ขอรับบริการถูกต้อง 
สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ตามล าดับ 
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   4.5.2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ  
 
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ ในด้านช่องทางการ
ให้บริการจ าแนกเป็นรายข้อ 

 
ด้านช่องทางการให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. มีหลากหลายช่องทางในการให้บรกิาร เช่น  การให้บริการทาง
โทรศัพท ์สื่อออนไลนต์่างๆ เช่น ไลน์เฟสบุ๊ค 

4.84 0.37 มากที่สุด 

2. มีการให้บริการนอกสถานท่ี 4.82 0.45 มากที่สุด 

3. มีการให้บริการนอกเวลาท าการ 4.82 0.39 มากที่สุด 

4. การใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย 4.86 0.37 มากที่สุด 

5. มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

4.85 0.37 มากที่สุด 

 รวม 4.84 0.39 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแชะในด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มากที่สุด”โดยเรื่อง
การใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.86 รองลงมา คือ มีเรื่อง
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 และ 
เรื่องการมีหลากหลายช่องทางในการให้บริการ เช่น  การให้บริการทางโทรศัพท์  สื่อออนไลน์ต่างๆ 
เช่น ไลน์เฟสบุ๊คมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ตามล าดับ 
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   4.5.2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ จ าแนกเป็นรายข้อ 

 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ 4.88 0.33 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ ยิม้แย้มแจม่ใส มีความเป็นกันเอง 4.87 0.35 มากที่สุด 

3. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการท างาน 4.81 0.40 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปญัหาที่เกดิขึ้นได้เป็นอย่างด ี 4.85 0.37 มากที่สุด 

5. เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตอบข้อซักถามไดด้ ี 4.86 0.36 มากที่สุด 

 รวม 4.86 0.36 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแชะในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มากที่สุด” โดยเรื่อง
เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.88 รองลงมา คือ
เรื่องเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 และเรื่อง
เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าค าปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 ตามล าดับ 
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   4.5.2.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ ในด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก จ าแนกเป็นรายข้อ 

 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ̅      ระดับการแปลผล 

1. สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับ
บริการ 

4.85 0.39 มากที่สุด 

2. สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 4.82 0.38 มากที่สุด 

3. ป้ายข้อความบอกจดุบริการ/ปา้ยประชาสัมพนัธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 

4.83 0.40 มากที่สุด 

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

4.80 0.41 มากที่สุด 

5. สถานท่ีจอดรถมคีวามสะดวกและเพียงพอ 4.84 0.41 มากที่สุด 

 รวม 4.83 0.39 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแชะในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยเรื่อง
สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.85 
รองลงมา คือ สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.84 และเรื่องการมีป้าย
ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 
ตามล าดับ 
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 4.5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร            
ส่วนต าบลแชะ จ าแนกตามภาระงาน 

 
   4.5.3.1 งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
 
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่องานก่อสร้างและบูรณะถนน จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.83 0.47 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 0.43 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.84 0.37 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.81 0.49 มากที่สุด 

 ภาพรวม 4.82 0.39 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานก่อสร้างและบูรณะถนนมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มาก
ที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ตามล าดับ 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลแชะ 

วิทยาลยันครราชสีมา 

   4.5.3.2 งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่องานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ าแนกเป็นรายด้านและ
ภาพรวม 

 
การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.83 0.37 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 0.38 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.85 0.35 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.81 0.39 มากที่สุด 

 ภาพรวม 4.83 0.38 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ โดยรวมอยู่ในระดับ“มากที่สุด”     
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด”โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.85 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ตามล าดับ 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลแชะ 

วิทยาลยันครราชสีมา 

   4.5.3.3 งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  
 
ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่องานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ จ าแนกเป็นรายด้านและ
ภาพรวม 

 
การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.83 0.33 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 0.33 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.84 0.32 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.81 0.34 มากที่สุด 

 ภาพรวม 4.83 0.33 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ โดยรวมอยู่ในระดับ“มากที่สุด” มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด”โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ตามล าดับ 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลแชะ 
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   4.5.3.4 งานไฟฟ้าสาธารณะ 
 
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่องานไฟฟ้าสาธารณะจ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.82 0.44 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.81 0.51 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.84 0.37 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.80 0.52 มากที่สุด 

 ภาพรวม 4.82 0.46 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานไฟฟ้าสาธารณะมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.81เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มากที่สุด” โดย
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ตามล าดับ 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลแชะ 
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4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแชะ 

 
 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแชะในครั้งนี้ จะด าเนินการประเมินความพึงพอใจการให้บริการโดยภาพรวม และความพึง
พอใจในการให้บริการใน 4 งาน ได้แก่ งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  และงานไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งผลการประเมินสามารถ
น าเสนอได้ ดังนี้ 
 
 4.6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม จ าแนกเป็นรายด้าน 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะจ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.85 97.00 10 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.84 96.80 10 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.86 97.20 10 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4383 96.60 10 

 รวม 4.84 96.80 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแชะในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 96.80 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่
ในระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 
96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 97.20 ได้คะแนน
อยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 
10 
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85%

90%

95%

100%
96.80% 

96.60% 97.00% 
96.40% 96.60% 

97.00% 96.80% 97.20% 
96.60% 96.80% 

ปีงบประมาณ 2563 

ปีงบประมาณ 2564 

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะจะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลแชะมีการพัฒนาการให้บริการ
เพ่ิมข้ึน โดยในภาพรวมระดับความพึงพอใจระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถึงปี พ.ศ. 2564 เพ่ิมจากร้อยละ 
96.60 เป็นร้อยละ 96.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะเห็นว่าด้านขั้นตอนการให้บริการระดับความ   
พึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 96.80 เป็นร้อยละ 97.00 ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิม
จากร้อยละ 96.60 เป็นร้อยละ 96.80 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 
97.00 เป็นร้อยละ 97.20 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 96.40
เป็นร้อยละ 96.60 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 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานก่อสร้างและบูรณะถนน 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

งานก่อสร้างและบูรณะถนนจ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.83 96.60 10 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 96.40 10 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.84 96.80 10 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.81 96.20 10 

 รวม 4.83 96.60 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ              
งานก่อสร้างและบูรณะถนนขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 โดย
ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทาง
การให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่
ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ
ร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
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   4.6.2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.83 96.60 10 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 96.40 10 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.84 96.80 10 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.81 96.20 10 

 รวม 4.83 96.60 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ              
งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 
96.60 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้าน
ช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่       
ผู้ให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
อยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
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   4.6.2.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  
 
ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.83 96.60 10 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 96.40 10 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.84 96.80 10 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.81 96.20 10 

 รวม 4.83 96.60 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ              
งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 
96.60 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้าน
ช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่       
ผู้ให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
อยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
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   4.6.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานไฟฟ้าสาธารณะ 
 
ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

งานไฟฟ้าสาธารณะจ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.82 96.40 10 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.81 96.20 10 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.84 96.80 10 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.80 96.00 10 

 รวม 4.82 96.40 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ              
งานไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 โดยได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทางการ
ให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ใน
ระดับร้อยละ 96.8 0ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ  
ร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
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   4.6.2.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อภาระงาน ในภาพรวมทั้ง 4งาน 
 
ตารางที่ 4.15 แสดงระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการที่มีต่อภาระงาน 

ในภาพรวมทั้ง 4 งาน 
 

ภาระงาน ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. งานก่อสร้างและบรูณะถนน 96.60 10 

2. งานบริหารจดัการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 96.60 10 

3. งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบตัิตา่งๆ  96.60 10 

4. งานไฟฟ้าสาธารณะ 96.40 10 

 ภาพรวมท้ัง 4 งาน 96.55 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ              
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ โดยภาพรวมทั้ง 4 งานอยู่ในระดับร้อยละ 96.55 โดยได้คะแนนอยู่
ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่องาน
ก่อสร้างและบูรณะถนน อยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  อยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10และพอใจงานไฟฟ้า
สาธารณะ อยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ใน 10 
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4.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
จากการส ารวจพบว่าประชาชนที่มารับบริการมีความคิดเห็นต่อการท างานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลแชะว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็วดีไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
ระยะเวลารอคอยการให้บริการไม่นาน เมื่อมีการติดต่องานเอกสารไม่เยอะไม่ยุ่งยากซับซ้อนเจ้าหน้าที่
ให้บริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และให้ค าแนะน าช่วยเหลือเรื่องต่างๆได้ดี  มีความ
ตั้งใจและพร้อมในการให้บริการดีมาก และมีความเป็นกันเองดี ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก บริเวณ
ภายในส านักงานมีความสะอาดเรียบร้อยดีมีที่นั่งรอรับบริการที่เหมาะสม  สถานที่จอดรถเพียงพอ
กว้างขวาง  

งานก่อสร้างและบูรณะถนน  ประชาชนมีความคิดเห็นว่า มีการก่อสร้างและบูรณะถนนดีขึ้น
กว่าเดิม ถนนเชื่อมแต่ะลหมู่บ้านดี ท าให้สัญจรไปมาสะดวกแต่จะด าเนินการเฉพาะในจุดที่เป็น
เส้นทางหลัก แต่ในซอยหรือถนนที่ไปไร่นายังไม่มีการปรับปรุง ในบางเส้นทางมีการปรับปรุงท่อ
ระบายน้ าแต่บางจุดไม่มีการสร้างท่อระบายน้ า ซึ่งในแต่ละขุมขนมีท่อระบายน้ าน้อย เมื่อมีฝนตก
หนักๆ จะท าให้เกิดน้ าท่วมขัง  
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งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเห็นว่า จากท่ีผ่านมาเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น อุปกรณ์การเรียน สื่อต่างๆ มี
ความพร้อม มีกิจกรรมให้เด็กได้พัฒนาทักษะ ตลอดจนครูมีความรู้ความสามารถดูแลและควบคุมเด็ก
ได้ดี แต่จากสถานการณ์โควิด-19 ในปีนี้ จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนโดยครูได้
มอบหมายใบงานให้ผู้ปกครองไปรับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีการแจกอาหารกลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ ประฃาฃนมีความคิดเห็นว่า อบต.มีการให้บริการดี เมื่อเกิด

เหตุวาตภัย ที่อยู่อาศีย ตอกสัตว์ ได้รับความเสียหาย แจ้งไปยังอบต. มีการส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลและ
ซ่อมแซมให้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่มีการออกส ารวจในหมู่บ้านต่างๆ สม่ าเสมอดี มีอุปกรณ์ บุคลากร
พร้อมในการให้บริการ  

 
งานไฟฟ้าสาธารณะ มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมขึ้น แต่ต้องการให้มีการส ารวจในบางจุด 

มีการติดตั้งเสาไฟฟ้าห่างงกัน ท าให้ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ทั่วถึง  
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม คือประชาชนมีความคิดเห็นว่าโดยภาพรวมการ
ท างานในปีนี้ เป็นที่น่าพึงพอใจมากขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ มีการพัฒนาการให้บริการด้าน
ต่างๆที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง มีการดูแลและเอาใจใส่ประชาชนในพ้ืนที่ดีขึ้น เช่น มีกิจกรรมที่ดูแลสุขภาพ
ของประชาชนในพ้ืนที่มากขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด 19 อบต. มีการออกพ้ืนที่รณรงค์และให้ความรู้ 
และวิธีการป้องกันตัวเอง เกี่ยวกับโรคระบาด มีการแจกหน้ากากอนามัยมีการพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อใน
บริเวณที่ส าคัญที่มีจ านวนคนมาก เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค 
เพ่ือการด ารงชีพ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พ่ึง ผู้ สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง 
ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ติดเชื้อ และผู้ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
โคโรนา 2019 

และมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงเพ่ิมเติม คือ ต้องการให้อบต.ท าการส ารวจท่อระบายน้ า
ริมถนนในหมู่บ้าน และท าการขุดลอก หรือท าความสะอาด เนื่องจาก มีขยะและสิ่งอ่ืนๆ เช่น ดิน 
ทราย หอน อยู่ในท่อระบายน้ า เวลาฝนตกจะมีสิ่งตกค้าง ท าให้ท่อระบายน้ าตัน  
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บทท่ี 5 

สรปุผลการศกึษา 
 

 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแชะ สามารถสรุปผลการศึกษา ซึ่งมีล าดับเนื้อหา ดังนี้ 
 
 5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 5.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 5.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 
 5.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลแชะของประชาชน 
 5.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
แชะ 
 5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแชะ 
 5.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
 

5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 
 5.1.1 เพศ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า    
ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.25 เป็นเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย มีอยู่ร้อยละ 33.75 
 

 5.1.2 ระดับอายุ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า       
ส่วนใหญ่ร้อยละ 29.50 มีอายุอยู่ระหว่าง 51 – 60 ปี รองลงมามีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป           
ร้อยละ 26.75 และร้อยละ 24.50 มีอายุอยู่ระหว่าง 41 – 50ปี  ตามล าดับ  
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 5.1.3 ระดับการศึกษา 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า    
ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.25 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา  รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 18.50 และร้อยละ 12.25 มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าตามล าดับ 
 
 5.1.4 อาชีพ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า     
ส่วนใหญ่ร้อยละ 44.50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมามีอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 
30.25 และร้อยละ 15.75  ประกอบอาชีพค้าขาย ตามล าดั   
 
 5.1.5 ระดับรายได้ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า    
ส่วนใหญ่ร้อยละ 38.00 มีรายได้อยู่ระหว่าง 6,001 – 8,000 บาท รองลงมา มีรายได้อยู่ระหว่าง 
8,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.50 และร้อยละ 11.25 มีรายได้อยู่ระหว่าง 4,001 – 6,000 
บาท ตามล าดับ 
 
5.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 20.25 มาติดต่อเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้าสาธารณะ รองลงมาติดต่อขอรับบริการงานการ
ก่อสร้างและบูรณะถนน คิดเป็นร้อยละ 17.50 และร้อยละ 14.25 มาติดต่องานการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ 
ตามล าดับ  
 
5.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 
 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการกับองค์การบริหารส่วนต าบลแชะในช่วงเดือนมกราคม 2564 
รองลงมาเคยติดต่อขอรับบริการในเดือนกุมภาพันธ์  2564 และเดือนมาคม 2564 ตามล าดับ 
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5.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลแชะของประชาชน 
 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะจากเสียงตามสายรองลงมารับทราบข้อมูล
ข่าวสารจากเพ่ือนบ้าน/การประชุมการติดประกาศต่างๆและเอกสารสิ่งพิมพ์ ตามล าดับ 
 
5.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร        ส่วนต าบล

แชะ 
 
 5.5.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายด้าน 
  ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.86 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.85และด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ตามล าดับ 
 
 5.5.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้าน 
 
   5.5.2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
   การส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะในด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด”โดยเรื่องการติดต่อประสานงานมีความสะดวกมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 รองลงมา คือ เรื่อง
ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และเรื่องการให้บริการตามที่ขอรับ
บริการถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ตามล าดับ 
 
   5.5.2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
   จากผลการส ารวจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะในด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ  “มาก
ที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ“มากที่สุด”โดยเรื่องการใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
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4.86 รองลงมา คือ มีเรื่องช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 และ เรื่องการมีหลากหลายช่องทางในการให้บริการ เช่น  การให้บริการทาง
โทรศัพท์ สื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น ไลน์เฟสบุ๊คมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ตามล าดับ 
 
   5.5.2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับ  “มาก
ที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ“มากที่สุด” โดยเรื่องเจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.88 รองลงมา คือเรื่องเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเองมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.87 และเรื่องเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าค าปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 
ตามล าดับ 
  
   5.5.2.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด”  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” โดยเรื่องสถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.85 รองลงมา คือ สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.84 และเรื่องการมีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ตามล าดับ 
  
 5.5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร            

ส่วนต าบลแชะ จ าแนกตามภาระงาน 
 
   5.5.3.1 งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
    ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงาน
ก่อสร้างและบูรณะถนนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ โดยรวมอยู่
ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84 
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รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และด้านช่องทางการให้บริการมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ตามล าดับ 
 
   5.5.3.2 งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   จากผลการส ารวจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ โดยรวม
อยู่ในระดับ“มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด”โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.85 
รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และด้านช่องทางการให้บริการมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ตามล าดับ 
 
   5.5.3.3 งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  
   ผลการส ารวจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ โดยรวมอยู่
ในระดับ“มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด”โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84 รองลงมา 
คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.82 ตามล าดับ 
 
   5.5.3.4 งานไฟฟ้าสาธารณะ 
   ผลการส ารวจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานไฟฟ้าสาธารณะ
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
“มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ตามล าดับ 
 
5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแชะ 
   การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะในครั้งนี้ จะด าเนินการประเมินความพึงพอใจการให้บริการโดย
ภาพรวม และความพึงพอใจในการให้บริการใน 4 งาน ได้แก่ งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานบริหาร



63 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแชะ 

วิทยาลยันครราชสีมา 

จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  และงานไฟฟ้าสาธารณะซึ่งผลการ
ประเมินสามารถน าเสนอได้ ดังนี้ 
 
 5.6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม จ าแนกเป็นรายด้าน 
  ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 96.80 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ 
อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับร้อย
ละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 97.20 ได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่
ในระดับ 10 
   เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ จะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลแชะมีการพัฒนาการให้บริการ
เพ่ิมขึ้น โดยในภาพรวมระดับความพึงพอใจระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถึงปี พ.ศ. 2564 เพ่ิมจากร้อยละ 
96.60 เป็นร้อยละ 96.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะเห็นว่าด้านขั้นตอนการให้บริการระดับความ   
พึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 96.80 เป็นร้อยละ 97.00 ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิม
จากร้อยละ 96.60 เป็นร้อยละ 96.80 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 
97.00 เป็นร้อยละ 97.20 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 96.40
เป็นร้อยละ 96.60 
 
 5.6.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จ าแนกตามงาน 
 
   5.6.2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานก่อสร้างและบูรณะถนน 
    จากผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการงานก่อสร้างและบูรณะถนนขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ โดยรวมอยู่ในระดับ    
ร้อยละ 96.60 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
พอใจด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก อยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
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   5.6.2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ โดยรวมอยู่ในระดับ
96.60 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้าน
ช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่       
ผู้ให้บริการอยู่ในระดบัร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
อยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 
   5.6.2.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  
    ผลการส ารวจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ โดยรวมอยู่ในระดับ
ร้อยละ 96.60 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชน
มีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
พอใจด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้าน
เจ้าหน้าที่       ผู้ให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก อยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 
   5.6.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานไฟฟ้าสาธารณะ 
     ผลการส ารวจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 
โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทาง
การให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่
ในระดับร้อยละ 96.8 0ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ  
ร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 
   5.6.2.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อภาระงาน ในภาพรวมทั้ง 4 งาน 
    ผลการส ารวจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ โดยภาพรวมทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับร้อยละ 96.55 โดยได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจ
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ต่องานก่อสร้างและบูรณะถนน อยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  อยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10และพอใจงานไฟฟ้า
สาธารณะ อยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ใน 10 
 

5.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
ประชาชนที่มารับบริการมีความคิดเห็นต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะว่า 

ด้านขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็วดีไม่ยุ่งยากซับซ้อน ระยะเวลารอคอยการให้บริการ
ไม่นาน เมื่อมีการติดต่องานเอกสารไม่เยอะไม่ยุ่งยากซับซ้อน เจ้าหน้าที่ให้บริการ มีความกระตือรือร้น
ในการให้บริการ และให้ค าแนะน าช่วยเหลือเรื่องต่างๆได้ดี  มีความตั้งใจและพร้อมในการให้บริการดี
มาก และมีความเป็นกันเองดี ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก บริเวณภายในส านักงานมีความสะอาด
เรียบร้อยดีมีที่นั่งรอรับบริการที่เหมาะสม  สถานที่จอดรถเพียงพอกว้างขวาง  

ประชาชนที่มารับบริการมีความคิดเห็นต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะว่า 
ด้านขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็วดีไม่ยุ่งยากซับซ้อน ระยะเวลารอคอยการให้บริการ
ไม่นาน เมื่อมีการติดต่องานเอกสารไม่เยอะไม่ยุ่งยากซับซ้อนเจ้าหน้าที่ให้บริการ มีความกระตือรือร้น
ในการให้บริการ และให้ค าแนะน าช่วยเหลือเรื่องต่างๆได้ดี  มีความตั้งใจและพร้อมในการให้บริการดี
มาก และมีความเป็นกันเองดี ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก บริเวณภายในส านักงานมีความสะอาด
เรียบร้อยดีมีที่นั่งรอรับบริการที่เหมาะสม  สถานที่จอดรถเพียงพอกว้างขวาง  

งานก่อสร้างและบูรณะถนน  ประชาชนมีความคิดเห็นว่า มีการก่อสร้างและบูรณะถนนดีขึ้น
กว่าเดิม ถนนเชื่อมแต่ะลหมู่บ้านดี ท าให้สัญจรไปมาสะดวกแต่จะด าเนินการเฉพาะในจุดที่เป็น
เส้นทางหลัก แต่ในซอยหรือถนนที่ไปไร่นายังไม่มีการปรับปรุง ในบางเส้นทางมีการปรับปรุงท่อ
ระบายน้ าแต่บางจุดไม่มีการสร้างท่อระบายน้ า ซึ่งในแต่ละขุมขนมีท่อระบายน้ าน้อย เมื่อมีฝนตก
หนักๆ จะท าให้เกิดน้ าท่วมขัง  

งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเห็นว่า จากท่ีผ่านมาเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น อุปกรณ์การเรียน สื่อต่างๆ มี
ความพร้อม มีกิจกรรมให้เด็กได้พัฒนาทักษะ ตลอดจนครูมีความรู้ความสามารถดูแลและควบคุมเด็ก
ได้ดี แต่จากสถานการณ์โควิด-19 ในปีนี้ จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนโดยครูได้
มอบหมายใบงานให้ผู้ปกครองไปรับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีการแจกอาหารกลางวัน 

งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ ประฃาฃนมีความคิดเห็นว่า อบต.มีการให้บริการดี เมื่อเกิด
เหตุวาตภัย ที่อยู่อาศีย ตอกสัตว์ ได้รับความเสียหาย แจ้งไปยังอบต. มีการส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลและ
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คณะท างาน 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ

การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี พ.ศ. 2564 

กันยายน2564 

ซ่อมแซมให้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่มีการออกส ารวจในหมู่บ้านต่างๆ สม่ าเสมอดี มีอุปกรณ์ บุคลากร
พร้อมในการให้บริการ  

งานไฟฟ้าสาธารณะ มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมขึ้น แต่ต้องการให้มีการส ารวจในบางจุด 
มีการติดตั้งเสาไฟฟ้าห่างงกัน ท าให้ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ทั่วถึง  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม คือประชาชนมีความคิดเห็นว่าโดยภาพรวมการ
ท างานในปีนี้ เป็นที่น่าพึงพอใจมากขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ มีการพัฒนาการให้บริการด้าน
ต่างๆที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง มีการดูแลและเอาใจใส่ประชาชนในพ้ืนที่ดีขึ้น เช่น มีกิจกรรมที่ดูแลสุขภาพ
ของประชาชนในพ้ืนที่มากขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด 19 อบต. มีการออกพ้ืนที่รณรงค์และให้ความรู้ 
และวิธีการป้องกันตัวเอง เกี่ยวกับโรคระบาด มีการแจกหน้ากากอนามัยมีการพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อใน
บริเวณที่ส าคัญที่มีจ านวนคนมาก เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค 
เพ่ือการด ารงชีพ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พ่ึง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง 
ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ติดเชื้อ และผู้ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
โคโรนา 2019 

และมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงเพ่ิมเติม คือ ต้องการให้อบต.ท าการส ารวจท่อระบายน้ า
ริมถนนในหมู่บ้าน และท าการขุดลอก หรือท าความสะอาด เนื่องจาก มีขยะและสิ่งอ่ืนๆ เช่น ดิน 
ทราย หอน อยู่ในท่อระบายน้ า เวลาฝนตกจะมีสิ่งตกค้าง ท าให้ท่อระบายน้ าตัน  
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แบบสอบถาม 
เรื่อง  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

ที่มีต่อการให้บริการของอบต.แชะ 
 
 
 แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
อบต.แชะเพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการ และก าหนดนโยบายการให้บริการแก่ประชาชน 
คณะผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 
 
 
 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  3  ตอน 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของอบต.แชะ 
  ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการบริการที่ท่านประทับใจและจดุที่ควรปรบัปรุง 
 
 
 การตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ ข้อมูลทุกข้อมีความส าคัญต่อความถูกต้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการของอบต.แชะเป็นอย่างยิ่ง ค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ จะ
ไม่มีผลกระทบต่อท่านทางด้านการรับบริการแต่อย่างใด 
 
 
 
 
 
 
 

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.  ธุรกิจส่วนตัว .......................................... 
 (   )  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 
 (   )  1.  งานด้านการจดัเก็บรายได้หรือภาษ ี (   )  2.  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 

(   )  3.  งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  (   )  4.  จ่ายเบี้ยผู้สูงอาย ุ
 (   )  5.  งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ (   )  6.  งานบริหารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

  (   )  7.  งานด้านสาธารณสุข   (   )  8.  งานไฟฟ้าสาธารณะ  
(   )  9.  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. ท่านรับทราบข้อมลูข่าวสารต่างๆของอบต. จากข้อใด(ตอบได้มากกว่า 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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องคก์ารบริหารส่วนต าบลแชะ 

วิทยาลยันครราชสีมา 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในระดบัความพึงพอใจท่ีตรงกบัความรูส้ึกของท่านมากที่สุด โดยให้ระดับ

คะแนน ดังนี ้(5 = มากที่สดุ4 = มาก 3 = ปานกลาง2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด) 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ      
1. การให้บริการถูกต้อง สะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยากซับซ้อน 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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องคก์ารบริหารส่วนต าบลแชะ 

วิทยาลยันครราชสีมา 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
ภาพการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการ 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลแชะ 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลแชะ 

วิทยาลยันครราชสีมา 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ 

อ าเภอครบุร ีจังหวัดนครราชสีมา 
 

 


