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คาํแถลง 

 

 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไดเห็นชอบให

วิทยาลัยนครราชสีมา ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลแชะ ประจําปงบประมาณ 2565 นั้น 

 

 การดําเนินโครงการสําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหชวยเหลือเปนอยางดีจากผูมีพระคุณหลาย

ฝาย คณะทํางานขอกราบขอบพระคุณ เจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา

ทุกทาน ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา ใหขอเสนอแนะและแนวทางในการดําเนินโครงการใหมีความสมบูรณ

ยิ่งข้ึน 

 

 ทายนี้ คณะทํางานขอขอบคุณนายกอบต. ปลัดอบต. สมาชิกอบต. หัวหนาสวนและเจาหนาท่ี

พนักงานสวนอบต. ตลอดจนประชาชนในเขตพื้นท่ีทุกทาน ท่ีไดใหขอมูลและความคิดเห็นในการเก็บ

รวบรวมขอมูลมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

  

วิทยาลัยนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา 

กันยายน 2565 
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บทสรปุผูบ้ริหาร 

 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบรกิารขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความ   

พึงพอใจและจัดเรียงลําดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุร ีจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2565 ในดานข้ันตอน

การใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

 จากจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล        

แชะ 7,832 คน ใชกลุมตัวอยางเพื่อศึกษา จํานวน 400 คน การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ

กลุม (Cluster Random Sampling) โดยแบงประชากรออกเปนพื้นท่ีตาง ๆ รวม 11 หมูบาน และใน

แตละหมูบาน สุมตัวอยางประชาชนอยางเปนสัดสวน (Proportional Random Sampling) ของ

ประชากร ในแตละหมูบาน สําหรับเครื่องมือท่ีใชในการสํารวจ คือ แบบสอบถามมาตราสวนประเมิน

คา (Rating Scales) 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการสํารวจลักษณะประชากรกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 60.50) 

สวนมากมีอายุอยูระหวาง 51 – 60 ป (รอยละ 29.25) สวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษา           

(รอยละ 64.50) สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม (รอยละ 50.25) สวนใหญมีรายไดอยูระหวาง

6,001 – 8,000 บาท (รอยละ 38.00) สวนมากขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลเก่ียวกับ

งานดานดานการจายเบ้ียยังชีพ (รอยละ 24.50) สวนใหญประชาชนมาติดตอขอรับบริการในชวงเดือน

มิถุนายน 2565 และไดรับทราบขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลแชะสวนใหญจากเสียง

ตามสาย/หอกระจายขาว 

 การสํารวจความพึงพอใจพบวา กลุมตัวอยางประชาชนพอใจในคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลแชะในภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.86) มีความพึงพอใจมากท่ีสุดดาน

เจาหนาท่ีผูใหบริการ (�̅�𝑥 = 4.88) รองลงมา คือ ดานข้ันตอนการใหบริการ(�̅�𝑥 = 4.87 )และดาน

ชองทางการใหบริการ (�̅�𝑥 = 4.85) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแตละดาน พบวา 
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 1) ดานข้ันตอนการใหบริการ ผูรับบริการพอใจเรื่องการติดตอประสานงานมคีวามสะดวก

มากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.89) รองลงมา คือ เรื่องระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม (�̅�𝑥 = 4.88) 

และเรื่องการใหบริการตามท่ีขอรับบริการถูกตอง สะดวก รวดเร็ว ไมยุงยากซับซอน มีความชัดเจน 

(�̅�𝑥 = 4.86) ตามลําดับ 

 2) ดานชองทางการใหบริการ ผูรับบริการพอใจเรื่องการใชบรกิารสามารถเขาถึงและใช

บริการไดงาย มากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.87) รองลงมา คือ  เรื่องชองทางการรับรูขอมูลขาวสารการใหบริการท่ี

สามารถรับรูไดอยางท่ัวถึง (�̅�𝑥 = 4.86) และเรื่องมีการใหบริการนอกสถานท่ี (�̅�𝑥 = 4.85) ตามลําดับ 

 3) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ผูรับบริการพอใจเรื่องเจาหนาท่ีมีความกระตือรือรนเอาใจใส

ในการใหบริการมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.89) รองลงมา คือเรื่องเจาหนาท่ีพูดจาสุภาพยิ้มแยมแจมใส มีความ

เปนกันเอง (�̅�𝑥 = 4.88) และเรื่องเจาหนาท่ีสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดเปนอยางดีกับเจาหนาท่ีให

คําแนะนําคําปรึกษา ตอบขอซักถามไดดี มีคาเฉล่ียเทากัน (�̅�𝑥 = 4.87) ตามลําดับ 

 4) ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ผูรับบริการพอใจเรื่องสถานท่ีตั้งของหนวยงาน มีความ

เหมาะสมในการเดินทางมารับบริการมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.86) รองลงมา คือ เรื่องสถานท่ีจอดรถมีความ

สะดวกและเพียงพอ (�̅�𝑥 = 4.85) และเรื่องสถานท่ีใหบริการมีความสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย 

(�̅�𝑥 = 4.84) ตามลําดับ 

 การสํารวจความพึงพอใจของผูมารับบริการแยกตามภาระงาน พบวา 

 1) งานสงเคราะหผูพิการ/ผูยากไร ผูรับบริการพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมากท่ีสุด (�̅�𝑥 

= 4.87) รองลงมา คือ ดานข้ันตอนการใหบริการ (�̅�𝑥 = 4.86) และดานชองทางการใหบริการ (�̅�𝑥 = 

4.85) ตามลําดับ 

 2) งานกองทุนหลักประกันคุณภาพ สปสช. ผูรับบริการพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมาก

ท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.87) รองลงมา คือ ดานข้ันตอนการใหบริการ (�̅�𝑥 = 4.86) และดานชองทางการ

ใหบริการ (�̅�𝑥 = 4.85) ตามลําดับ 

 3) งานควบคุมโรคติดตอ ผูรับบริการพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.88) 

รองลงมา คือ ดานข้ันตอนการใหบริการ (�̅�𝑥 = 4.86) และดานชองทางการใหบริการกับดานส่ิงอํานวย

ความสะดวก มีคาเฉล่ียเทากัน (�̅�𝑥 = 4.85) ตามลําดับ 
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 4) การจดทะเบียนพาณิชย ผูรับบริการพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 

4.86) รองลงมา คือ ดานข้ันตอนการใหบริการ (�̅�𝑥 = 4.85) และดานชองทางการใหบริการ (�̅�𝑥 = 

4.84) ตามลําดับ 

 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจ

ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแชะในภาพรวมอยูในระดับรอยละ 97.20 โดยได

คะแนนอยูในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอ

ดานข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับรอยละ 97.40 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจดานชองทาง

การใหบริการอยูในระดับรอยละ 97.00 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการอยู

ในระดับรอยละ 97.60 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 และพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวกอยูในระดับ

รอยละ 96.80 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 

 

คุณภาพการใหบริการ คาเฉลี่ย (𝒙𝒙�) ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 4.87 97.40 10 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.85 97.00 10 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.88 97.60 10 

4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 4.84 96.80 10 

 รวม 4.86 97.20 10 
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เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลแชะจะเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลแชะมีการพัฒนาการใหบริการ

เพิ่มข้ึน โดยในภาพรวมระดับความพึงพอใจระหวางป พ.ศ. 2564 ถึงป พ.ศ. 2565 เพิ่มจากรอยละ 

96.80 เปนรอยละ 97.20 เมื่อพิจารณาเปนรายดานจะเห็นวาดานข้ันตอนการใหบริการระดับความ   

พึงพอใจเพิ่มจากรอยละ 97.00 เปนรอยละ 97.40 ดานชองทางการใหบริการ ระดับความพึงพอใจ 

เพิ่มจากรอยละ 96.80 เปนรอยละ 97.00 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ระดับความพึงพอใจเพิ่มจาก   

รอยละ 97.20 เปนรอยละ 97.60 และดานส่ิงอํานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากรอยละ 

96.60 เปนรอยละ 96.80  
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 ผลการประเมินความพึ งพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของ                  

องคการบริหารสวนตําบลแชะแยกตามงานสําคัญ 4 งาน พบวา โดยภาพรวมท้ัง 4 งานอยูในระดับ  

รอยละ 97.10 โดยไดคะแนนอยูในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเปนรายภาระงานพบวากลุมตัวอยาง

ประชาชนมีความพึงพอใจตองานสงเคราะหผูพิการ/ผูยากไรอยูในระดับรอยละ 97.00 ไดคะแนนอยู

ในระดับ 10 พอใจงานกองทุนหลักประกันคุณภาพ สปสช. อยูในระดับรอยละ 97.20 ไดคะแนนอยูใน

ระดับ 10 พอใจงานควบคุมโรคติดตอ อยูในระดับรอยละ 97.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10  และ

พอใจการจดทะเบียนพาณิชย อยูในระดับรอยละ 97.00 ไดคะแนนอยูใน 10 

 

ภาระงาน ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1. งานสงเคราะหผูพิการ/ผูยากไร 97.00 10 

2. งานกองทุนหลักประกันคุณภาพ สปสช. 97.20 10 

3. งานควบคุมโรคติดตอ 97.20 10 

4. การจดทะเบียนพาณิชย 97.00 10 

 ภาพรวมท้ัง 4 งาน 97.10 10 

 

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม ประชาชนท่ีมารับบริการมีความคิดเห็นตอการทํางาน

ขององคการบริหารสวนตําบลแชะวา ดานข้ันตอนการใหบริการมีความสะดวก รวดเร็วดีไมยุงยาก

ซับซอน ระยะเวลารอคอยการใหบริการไมนาน เมื่อมีการติดตองานเอกสารไมเยอะไมยุงยากซับซอน

เจาหนาท่ีใหบริการ มีความกระตือรือรนในการใหบริการ และใหคําแนะนําชวยเหลือเรื่องตางๆไดดี  มี

ความตั้งใจและพรอมในการใหบริการดีมาก และมีความเปนกันเองดี ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

บริเวณภายในสํานักงานมีความสะอาดเรียบรอยดีมีท่ีนั่งรอรับบริการท่ีเหมาะสม  สถานท่ีจอดรถ

เพียงพอกวางขวาง  

งานสงเคราะหผูพิการ/ผูยากไร อบต.มีการชวยเหลือผูพิการ ผูเดือดรอนทางดานเศรษฐกิจ

ดวยการปรับปรุงซอมแซมท่ีอยูอาศัยให มีการออกดูแลผูปวยติดเตียงในพื้นท่ีอยางตอเนื่อง 

งานกองทุนหลักประกันคุณภาพ สปสช. ประชาชนสวนใหญในพื้นท่ีไมเขาใจถึงงานกองทุน

หลักประกันสุขภาพ แตทราบดีวาทาง อบต.มีโครงการทางดานการสงเสริมสุขภาพใหกับประชาชนใน

พื้นท่ี แตก็มีบางสวนท่ีเขาใจในงานกองทุนหลักประกันสุขภาพและทราบถึงเรื่องการใชงบประมาณ

ของ สปสช.และเห็นวา อบต.มีการนํางบประมาณมาใชในโครงการนี้ไดอยางเหมาะสม  
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งานควบคุมโรคติดตอ ประฃาฃนมีความคิดเห็นวา อบต.มีการดูแลเรื่องการปองกัน

ไขเลือดออกดวยการออกพนยาฉีดหมอกควันในพื้นท่ีตางๆ และเคยมีการลงพื้นท่ีใหความรูเก่ียวกับ

การกําจัดยุงลายเบ้ืองตน การแจกทรายอะเบท 

การจดทะเบียนพาณิชย อบต.การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเก่ียวกับงานทะเบียนพาณิชย

ดี มีการระบุข้ันตอนการใหบริการและระยะเวลารอคอยท่ีชัดเจนในการใหบริการและใหรายละเอียด

ตางๆ เก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชยไดดี รวมท้ังการคิดภาษีท่ีเปนธรรม 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม คือประชาชนมีความคิดเห็นวาโดยภาพรวมการ

ทํางานในปนี้ เปนท่ีนาพึงพอใจมากข้ึน องคการบริหารสวนตําบลแชะ มีการพัฒนาการใหบริการดาน

ตางๆ รวมท้ังการดูแลและเอาใจใสประชาชนในพื้นท่ีท่ีดีอยางตอเนื่อง  

และมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเพิ่มเติม คือ ตองการใหอบต.ทําการสํารวจทอระบายน้ํา

ริมถนนในหมูบาน และทําการขุดลอก หรือทําความสะอาด เนื่องจาก มีขยะและส่ิงอ่ืนๆ เชน ดิน 

ทราย อยูในทอระบายน้ํา เวลาฝนตกจะมีส่ิงตกคาง ทําใหทอระบายน้ําตัน  
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บทท่ี 1 
บทนาํ 

 

การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ 

องคการบริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

ประจําปงบประมาณ 2565 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงนับวาเปนหนวยงานราชการสวนทองถ่ินท่ีไดรับการเลือกตั้งจาก

ประชาชนในทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพื่อประโยชนสุขของ

ชุมชนในทองถ่ิน ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และมาตรา 

284 ไดกําหนดใหรัฐตองกระจายอํานาจการปกครองโดยใหทองถ่ินพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการ

ทองถ่ินไดเองอย างอิสระตามขอบเขตของกฎหมายตามหลักการกระจายอํานาจปกครอง 

(Decentralization) โดยดําเนินการปกครองตนเอง จัดตั้งบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความ

ตองการของประชาชนในทองถ่ิน มีอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร บริหารงาน

บุคคล การเงินและการคลัง 

 ปจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการเปน 3 สวน คือ 

 1. การบริหารราชการสวนกลาง มีสวนราชการสังกัดสวนกลางตั้งหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีใน

จังหวัดอยูประมาณ 196 หนวย (รวมท้ังหนวยงานอิสระ 26 หนวย รัฐวิสาหกิจ 27 หนวย) 

 2. การบริหารราชการสวนภูมิภาค มีสวนราชการสังกัดสวนภูมิภาคประจําจังหวัด 30 หนวย 

ปจจุบันจังหวัดนครราชสีมาแบงการปกครองออกเปน 32 อําเภอ 287 ตําบล 3,743 หมูบาน 

ประกอบดวย  อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอปากชอง อําเภอพิมาย อําเภอดานขุนทด อําเภอ      

โนนสูง อําเภอปกธงชัยอําเภอสีคิ้ว อําเภอครบุรี อําเภอคง อําเภอชุมพวง อําเภอประทาย อําเภอ   

บัวใหญ อําเภอหวยแถลง อําเภอสูงเนินอําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอโนนไทย อําเภอหนองบุญมาก 

อําเภอโชคชัย อําเภอเสิงสาง อําเภอวังน้ําเขียว อําเภอพระทองคํา อําเภอแกงสนามนาง อําเภอขาม

สะแกแสง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอเมืองยาง อําเภอลําทะเมนชัยอําเภอขามทะเลสอ อําเภอ

เทพารักษ อําเภอบัวลาย อําเภอโนนแดง อําเภอสีดา และอําเภอบานเหล่ือม  
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 3. การบริหารราชการสวนทองถ่ิน มี 3 รูปแบบ 

  1) องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง คือ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

  2) เทศบาล 75 แหง ประกอบดวย 

   - เทศบาลนคร 1 แหง  คือ เทศบาลนครนครราชสีมา 

   - เทศบาลเมือง 3 แหง  คือ เทศบาลเมืองปากชอง เทศบาลเมืองบัวใหญ  และ  

เทศบาลเมืองสีคิ้ว 

   - เทศบาลตําบล 71 แหง  

  3)  องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 258 แหง 

 ท้ังนี้ภารกิจหลักในการบริหารจัดการ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินในดานตางๆ ไดแก  

ดานโครงสรางพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดานการ

สงเสริมคุณภาพชีวิต เชน การสงเสริมอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข ดานจัดระเบียบชุมชน/สังคม

และการรักษาความสะอาดเรียบรอย เชน การสงเสริมประชาธิปไตย การปองกันสาธารณภัยการ

รักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

เชน การวางแผน  พัฒนาทองถ่ิน การสงเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม ดานการบริหารจัดการ

และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม เชน การคุมครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและดูแล

ท่ีสาธารณะประโยชน และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน เชน การดูแล

รักษาโบราณสถาน และโบราณวัตถุ เปนตน 

 การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีดีจึงตองปฏิบัติตามภารกิจดังกลาวขางตน และ

เพื่อใหการบริหารจัดการสําเร็จลุลวง สามารถแกไขปญหา และสนองตอบตอความตองการของ

ประชาชนในทองถ่ิน ตลอดจนประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ

เพื่อรวมมือกันพัฒนาทองถ่ินใหมีความเจริญกาวหนาไดนั้น การประเมินการปฏิบัติงานตามภารกิจ จึง

ประกอบดวย 4 มิติ คือดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร ดานคุณภาพการใหบริการ ดานประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติราชการ และดานการพัฒนาองคกร 

 การดําเนินงานตามโครงการในครั้งนี้จะดําเนินการเฉพาะมิติท่ี 2 คือ คุณภาพการใหบริการ    

ท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน 4 ประเด็น

หลัก ไดแก ความพึงพอใจดานข้ันตอนการใหบริการความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ ความพึง

พอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวกนอกจากนี้ เพื่อใหการ

สํารวจสามารถสะทอนความตองการของประชาชนในพื้นท่ีไดอยางชัดเจนและสอดคลองกับความเปน

จริงมากยิ่งข้ึน จึงไดมีการสํารวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนในพื้นท่ีหรือผูท่ีเก่ียวของ

ท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

องคก์ารบริหารส่วนตําบลแชะ 

วิทยาลัยนครราชสีมา 
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1.2 วัตถุประสงค 

 

 1) เพื่อสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2565 ในดานข้ันตอนการ

ใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

 2) เพื่อจัดเรียงลําดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของ            

องคการบริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2565 ใน

ดานข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานส่ิงอํานวยความ

สะดวก จําแนกตามภาระงาน 

 3) เพื่อสํารวจปญหาและอุปสรรค ตลอดจนความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนที่มี

ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

 

1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน 

 

 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2565 ในครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางของ

ประชาชนในทองถ่ินท่ีเคยมารับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลแชะเปนกรณีศึกษาในการศึกษา

จะใชวิธีการสัมภาษณจากประชาชนในทองถ่ินในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแชะใน 

4ประเด็นหลัก คือ ความพึงพอใจดานข้ันตอนการใหบริการความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ

ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

 

1.4 ขอจํากัดของการศึกษา 

 

 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบรหิาร

สวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2565 ครั้งนี้ จะทําการสํารวจ

เฉพาะกลุมตัวอยางประชาชนท่ีเคยมารับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลแชะบางสวนท่ีไดจาก

การสุม เนื่องจากมีระยะเวลาจํากัดในการสํารวจ ฉะนั้นผลการศึกษาจึงครอบคลุมเฉพาะภาระงาน

หลักขององคการบริหารสวนตําบลแชะ ซ่ึงไมอาจครอบคลุมขอเท็จจริงของภาระงานอ่ืนๆ ท้ังหมดของ

องคการบริหารสวนตําบลแชะได  

องคก์ารบริหารส่วนตําบลแชะ 

วิทยาลัยนครราชสีมา 
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1.5 นิยามศัพทในการศึกษา 

 

 1) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) หมายถึง ราชการสวนทองถ่ินท่ีไดรับการเลือกตั้งจาก

ประชาชนในทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพื่อประโยชนสุขของ

ชุมชนในทองถ่ินนั้น ซ่ึงประกอบดวย 

  (1) องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 

  (2) สํานักงานเทศบาล ไดแก เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล 

  (3) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

  (4) การปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ 

 2) สํานักงานเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต

จังหวัดนครราชสีมา ท่ีไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนในทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการ

สาธารณะตามกฎหมาย แบงไดเปน 3 ประเภท คือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 

ท้ังนี้ข้ึนอยูกับจํานวนประชากรในทองถ่ิน ความเจริญทางเศรษฐกิจ หรือรายไดในทองถ่ิน และแบง

ออกเปน 3 ขนาด คือ สํานักงานเทศบาลขนาดเล็ก สํานักงานเทศบาลขนาดกลางและสํานักงาน

เทศบาลขนาดใหญ โดยอาศัยหลักเกณฑการกําหนดขนาดของประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 

 3) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล ท้ังนี้ 

อบต. แตละแหงจะมีพื้นท่ีรับผิดชอบในเขตตําบลท่ีไมอยูในเขตของเทศบาล หรือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอ่ืน ยกเวน องคการบริหารสวนจังหวัด 

 4) ความพึงพอใจ หมายถึง การรับรูของบุคคลตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดย

ปรากฏออกมาในลักษณะท่ีชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย พอใจหรือไมพอใจ  ซ่ึงจะเกิดข้ึน

ก็ตอเมื่อส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคลนั้นได 

 5) ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(อปท.) หมายถึง ระดับความพึงพอใจตอการไดรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(อปท.) จาก

งานท้ัง 4ดาน ไดแก ความพึงพอใจดานข้ันตอนการใหบริการความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ

ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

องคก์ารบริหารส่วนตําบลแชะ 

วิทยาลัยนครราชสีมา 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วขอ้ง 

 

 

 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในครั้งนี้ คณะผูสํารวจไดศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของเพื่อเปน

พื้นฐานและแนวทางในการศึกษาโดยจะนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

 

 2.1 ขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลแชะ 

 2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

 2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2.4 กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

 

2.1 ขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลแชะ 

 

 ประวัติความเปนมา 

 เดิมพื้นท่ีการปกครองของอําเภอครบุรีข้ึนอยูในเขตการปกครองของอําเภอกระโทก(อําเภอโชค

ชัยในปจจุบัน) ไดรับการยกฐานะเปนก่ิงอําเภอประมาณป พ.ศ. 2450 มีเขตการปกครองรวม 3 ตําบล 

คือ ตําบลแชะ ตําบลจระเขหิน และตําบลสระตะเคียน มีช่ือเรียกวา “ก่ิงอําเภอแชะ” สําหรับคําวา 

“แชะ” ความหมายในสําเนียงภาษาพื้นเมืองหมายถึง “แฉะ” ซ่ึงคําพูดวา”แฉะ” สําเนียงจะสูงฟงได

วา “แชะ” สวนท่ีวาการก่ิงอําเภอไดตั้งอยูดานทิศตะวันตกของหมูบานแชะ การท่ีไดช่ือวาเปนบาน

แชะจากปากคําของผูสูงอายุในหมูบานมาจากสภาพของหมูบานเปนต่ําช้ัน และมีโคลนตมท่ัวไป การ

สัญจรลําบาก ชาวบานจึงเรียกกันวา “บานแชะ” 

 

 การต้ังถิ่นฐานและวิวัฒนาการของชุมชน 

 การตั้งถ่ินฐานของชุมชนองคการบริหารสวนตําบลแชะมีรูปแบบท่ีเกิดข้ึนมาจากอิทธิพลของ

สภาพภูมิประเทศ จึงทําใหเกิดการตั้งถ่ินฐานเปนชุมชนเมืองในบริเวณตอนกลางของชุมชน โดยมีลํา

แชะไหลผานทางทิศใตของชุมชน การตั้งถ่ินฐานของชุมชนในระยะแรกๆ จะเริ่มกอตัวจากทิศตะวันตก

ของชุมชน ซ่ึงมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2071เปนเสนทางท่ีนําเขาสูชุมชน ตอมาเมื่อชุมชนมีการ
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ขยายตัวการตั้งถ่ินฐานของชุมชนจึงขยายตัวไปทางทิศตะวันออกและทางตอนบนของชุมชนเนื่องจาก

อิทธิพลของเสนทางคมนาคม 

 

 ความสําคัญของชุมชน 

 จากลักษณะการตั้งถ่ินฐานของชุมชน  ตําบลแชะ  ท่ีเกิดจากอิทธิพลของสภาพภูมิประเทศ ท่ีมี

ถนนสายหลักผานบริเวณชุมชน  ทําใหชุมชนองคการบริหารสวนตําบลแชะเปนศูนยกลางการบริการ

ดานการขนสงสินคา  และคลังสินคาตาง ๆ นอกจากนี้พื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลแชะยังเปนพื้นท่ี

ท่ีมีการเกษตรมากเปนอันดับตนๆของพื้นท่ีอําเภอครบุรีทําใหพื้นท่ีชุมชนองคการบริหารสวนตําบล

แชะเปนพื้นท่ีผลิตผลิตผลทางการเกษตรใหกับอําเภอครบุรีและพื้นท่ีใกลเคียง 

 

 ลักษณะทางภูมิศาสตร 

 สภาพภูมิประเทศ 

 องคการบริหารสวนตําบลแชะซ่ึงอยูในเขตการปกครองของอําเภอครบุรีไดรับการจัดตั้งเปน

องคการบริหารสวนตําบลประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ  ในเดือน 

สิงหาคม พ.ศ.  2539  โดย ยกฐานะตําบลแชะ บางสวนข้ึนเปนองคการบรหิารสวนตําบล  ในปจจุบัน

ครอบคลุมพื้นท่ี 11 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 1 (บานดอนกรูด) หมูท่ี2 (บานหนองรัง) หมูท่ี3 (บานแชะ) 

หมูท่ี4 (บานแชะ) หมูท่ี5 (บานโนนมะขามปอม) หมูท่ี6 (บานขาคีม) หมูท่ี7 (บานพนาหนองหิน) หมูท่ี

8 (บานถนนกลาง) หมูท่ี9 (บานหนองมะคา) และ หมูท่ี10 (บานดอนสงางาม) หมูท่ี11 (บานโนนทอง)

มีพื้นท่ีประมาณ 84 ตารางกิโลเมตร องคการบริหารสวนตําบลแชะตั้งอยูในบริเวณพื้นท่ีราบทาง

ตอนบนของอําเภอครบุรีโดยมีลําแชะไหลผานทางทิศใต และมีอาณาเขตติดตอกับพื้นท่ีใกลเคียงดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลทุงอรุณ   อําเภอโชคชัย    จังหวัดนครราชสีมา 

 ทิศใต  ติดตอกับตําบลบานใหม  อําเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลเฉลียง  และตําบลตะโกเอน  อําเภอครบุรี  จงัหวัด

นครราชสีมา 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลอรพิมพ  และตําบลจะเขหิน อําเภอครบุรี   จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 ลักษณะภูมิประเทศของชุมชนองคการบริหารสวนตําบลแชะ  เปนพื้นท่ีราบสูงเนินเขาเปนสวน

ใหญ  และพื้นท่ีราบสูงเนินเขาจะอยูทางตอนบนของพื้นท่ี  คือ  บริเวณบาน พนาหนองหิน ม. 7 บาน

ขาคีม  ม. 6  บานหนองมะคา  ม. 9   บานโนนมะขามปอม  ม. 5  และพื้นท่ี บานหนองรัง  ม. 2  

บางสวน 
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 สวนพื้นท่ีทางตอนลางเปนพื้นทีราบลุม  ไดแก  บานดอนกรูด  ม. 1  บานดอนสงางาม ม. 10    

บานแชะ  ม. 3 -  ม. 4   มีแมน้ําลําแชะไหลผานทางตอนใตของพื้นท่ี 

 

 ลักษณะของดิน 

 จากลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นท่ีราบเนินเขาเปนสวนใหญ   ทําใหเกิดการแตกตางของพื้นท่ี  

และลักษณะของดิน  ซ่ึงแบงไดเปนชุดดินดังนี้ 

             1)   ชุดดินราชบุรี มีลักษณะดินเหนียว การระบายน้ําเลว แตดินคอนขางอุดมสมบรูณ ดิน

กลุมนี้ มีความเหมาะสมดีในการปลูกขาว ซ่ึงดินชุดราชบุรีนี้ อยูบริเวณพื้นท่ีบานแชะ ม. 3 - ม. 4บาน

ดอนกรูด ม. 1บานดอนสงางาม ม.10 

             2) ดินชุดวัฒนา ดินนี้มีลักษณะเนื้อดินรวนปนทราย การระบายน้ําไมดี และดินมีความอุดม

สมบรูณต่ํา มีความเหมาะสมในการปลูกขาว ซ่ึงดินชุดนี้อยูบริเวณพื้นท่ีบานหนองรัง ม. 2 บานหนอง

มะคา ม. 9 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 

          3)  ดินชุดรอยเอ็ด ดินมีลักษณะเนื้อดินรวนปนทราย การระบายน้ําไมดีและดินมีความ

อุดมสมบรูณต่ํา มีความเหมาะสมในการปลูกขาวซ่ึงดินชุดนี้อยูบริเวณพื้นท่ี บานดอนกรูด ม. 1บาน

ดอนสงางาม ม. 10  ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 

         4)   ดินชุดสตึก ดินมีลักษณะเนื้อละเอียดปานกลางระบายน้ําไดดีมีความอุดมสมบรูณ ดินกลุม

นี้มีความเหมาะสมปานกลางในการปลูกพืชไร ซ่ึงดินชุดนี้อยูบริเวณพื้นท่ีบานแชะ ม.3 - ม.4บานโนน

มะขามปอม ม.5บานขาคีม ม.6บานพนาหนองหิน ม.7 บานถนนกลาง ม.8 บานหนองมะคา ม.9 บาน

โนนทอง ม.11 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 

         5)   ดินชุดวาริน ลักษณะเนื้อดินละเอียดปานกลาง ระบายน้ําไดดีมีความอุดมสมบรูณ   

ดินกลุมนี้เหมาะสมดีในการปลูกไมผลและไมยืนตน และมีความเหมาะสมปานกลางในการปลูกพืชไร

ซ่ึงดินชุดนี้จะอยูในบริเวณพื้นท่ี บานดอนกรูด ม.1   และบานดอนสงางาม ม.10   ต.แชะ อ.ครบุรี   

จ.นครราชสีมา 

 

 สภาพแหลงนํ้า 

 เขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลแชะ  มีแหลงน้ําทางธรรมชาติท่ีสําคัญตอชุมชน คือ แมน้ํา

ลําแชะ  ซ่ึงไหลผานทางตอนใตของชุมชนผานพื้นท่ี  บานแชะ ม.3  -  บานแชะ ม.4 ไปยังตําบลอร

พิมพ ขนาดความกวางของแมน้ํา10 เมตรแมน้ําลําแชะนี้เปนแมน้ําท่ีมีความสําคัญตอคนในชุมชนเปน

อยางมาก 

 แหลงน้ําท่ีมนุษยไดสรางข้ึนมาเพื่อใชในหมูบานตาง ๆ นั้นประกอยดวยแหลงน้ํา  ดังนี้ 
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 1)   อางเก็บน้ําบานหนองหิน ตั้งอยูท่ี บานพนาหนองหิน ม.7 ต.แชะ   อ.ครบุรี   จ.นครราชสีมา 

ขนาดความกวาง 300   ม.  ยาว  400  ม.  ลึก  6  ม.  ความจุ  720,000  ลบม.  

 2) อางเก็บน้ําบัวลาด ตั้งอยูท่ี บานถนนกลาง ม.8 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ขนาดความ

กวาง 200 ม.  ยาว  500 ม.   ลึก  4 ม.   ความจุ  400,000 ลบม. 

 3)  อางเก็บน้ํา หุบรังงามตั้งอยูท่ี  บานแชะ  ม.4  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา  ขนาดความจุ  

900,000  ลบม.  เปนอางเก็บน้ําท่ีมีความลึกมากอีกแหงหนึ่ง  คือ  มีความลึกเกินกวา  6.00  ม. 

 4) คลองชลประทานลําแชะ เปนคลองชลประทานท่ีสรางข้ึนเพื่อเปนการ แกไขปญหาขาด

แคลนน้ําในหนาแลง  ซ่ึงคลองชลประทานลําแชะไดไหลผานเขตพื้นท่ีลําแชะในบริเวณพื้นท่ี  บานโนน

ทอง  ม.11  บานถนนกลาง  ม.8 บานแชะ ม.3 บานแชะ  ม.4  บานดอนกรูด  ม.1 บานดอนสงางาม  

ม.10  ต.แชะ  อ.ครบุรี   จ.นครราชสีมา 

 

 แหลงนํ้าธรรมชาติ 

 1. หวยหัวนา ไหลผานพื้นท่ี บานดอนกรูด ม.1บานดอนสงางาม ม.10 ต.แชะ     อ.ครบุรี   จ.

นครราชสีมา ขนาดความกวางลําน้ํา 6 เมตร 

 2.   หวยสะแก   ไหลผานพื้นท่ี  บานหนองรัง  ม.2   บานถนนกลาง  ม.8   บานโนนทอง  

ม.11  บานแชะ  ม.3   บานแชะ  ม.4    ขนาดความกวาง  6  เมตร  ลึก  2  เมตร 

 3.   หวยซับไซ   ไหลผานพื้นท่ี บานดอนสงางาม ม.10 บานดอนกรูด ม.1 บานขาคีม ม .6   

บานพนาหนองหิน ม.7 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ความกวาง 6 เมตร ลึก 2 เมตร 

 

 สภาพภูมิอากาศ 

1) ปริมาณน้ําฝนและการกระจายตัวของฝน 

      ขอมูลจากสถานีวัดน้ําฝนของโครงการลํามูล  เข่ือนลํามูลบน  8  ป  (2537)  มีคาเฉล่ีย

ตลอดป585.4 มิลลิเมตร จากขอมูลพอสรุปไดวา อําเภอครบุรี  มีคาเฉล่ียของฝนตลอดปประมาณ  

585.4  มิลลิเมตร   โดยฝนจะเริ่มตกตั้งแตเดือนเมษายน  ถึงเดือนพฤษภาคม และฝนจะตกหนักอีก

ครั้งหนึ่งในเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม โดยเฉพาะในเดือน กันยายนและตุลาคม  ฝนจะตกหนัก

มาก    ฝนจะมีโอกาสตก  90  วันตอป  ในสวนตอนบนของพื้นท่ีอําเภอ   ซ่ึงเปนบริเวณพื้นท่ีอยู

อาศัยและพื้นท่ีการเกษตรและฝนจะมีโอกาสตก  110   วันตอป  ในสวนตอนลางของอําเภอ  ซ่ึงเปน

บริเวณปาไมและภูเขา 

    ท้ังนี ้   จากการหาคาความเช่ือมั่นท่ีฝนจะตกหนัก ประมาณ  150มิลลิเมตร  ท่ีปา

ทึบและภูเขา   มิลลิเมตร  ท่ีราบประมาณ  101  มิลลิเมตร    
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2) ฤดูกาล  แบงออกเปน  3  ฤดู 

-   ฤดูฝน   เริ่มตั้งแตเดือน  มิถุนายน-  กันยายน 

-   ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแตเดือน  ตุลาคม-  มกราคม 

-   ฤดูรอน   เริ่มตั้งแตเดือน  กุมภาพันธ-  พฤษภาคม 

             ฤดูกาลเพาะปลูกเกษตรกรในเขตพื้นท่ีจะเริ่มปลูกพืชไร(มันสําปะหลัง) ตั้งแตเดือน

มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกป 

             ฤดูกาลทํานาป  เกษตรกรในเขตพื้นท่ี จะเริ่มตกกลาเดือนพฤษภาคม และปกดํา

กลางเดือนมิถุนายน  เปนตนไป 

หมายเหตุ   ในชวงเดือนมีนาคม  -  เมษายน ของทุกปอุณหภูมิในเขตพื้นท่ีอําเภอครบุรีเฉล่ีย 38 - 40

องศา และจะมีฝนตกลงมากระจายไปท้ังพื้นท่ี 

 

 โครงสรางชุมชน 

  องคการบริหารสวนตําบลแชะ มีรูปแบบท่ีเกิดจากอิทธิพลของภาพภูมิ ประเทศ จึงทําให

เกิดการตั้งถ่ินฐานเปนชุมชนเมืองข้ึนในบริเวณพื้นท่ีตอนกลางของชุมชน โดยมีลําแชะไหลผานทางทิศ

ใตของชุมชน 

  การตั้งถ่ินฐานของชุมชนในระยะแรก ๆ จะเริ่มกอตัวทางทิศตะวันตกของชุมชน ซ่ึงมีทาง

หลวงหมายเลข  2071 เปนเสนทางน้ําเขาสูชุมชน ตอมาเมื่อมีการขยายตัวไปทางทิศตะวันออกและ

ทางตอนบนของชุมชน เนื่องจากอิทธิพลของเสนทางคมนาคมในปจจุบัน  

 

 ศูนยกลางชุมชน 

  ในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลแชะ มีตลาดรานคาเปนท่ีรวมกิจกรรมตางๆ ไว  

และมีการบริการสาธารณสุขการศึกษาตลอดจนบริการตางๆเนื่องจากท่ีเปนศูนยกลางท่ีผูคนเขามาใช

บริการกันอยางมาก ซ่ึงแยกออกเปนศูนยกลางหลัก  ศูนยกลางรอง 

      ศูนยกลางหลัก คือตลาดนัดเปนรานคาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลแชะ   ตั้งอยู

ใกลกับทางหลวงหมายเลข  2071  (ครบุรี  -  เสิงสาง)  ในเขตพื้นท่ี  ม.4   บานแชะ  และ  ม .8   

บานถนนกลาง   ซ่ึงเปนบริเวณท่ีชาวบานท่ีอยูในชุมชนและชาวบานชุมชนใกลเคียง  มักจะเอาผลผลิต

ท่ีไดจากการเกษตรหรือผลผลิตในชุมชนออกมาจําหนายและซ้ือกลับไป 

ศูนยกลางรอง  คือสถานีรถโดยสารประจําทาง ซ่ึงตั้งอยูดานหลังสํานักงานองคการบริหาร

สวนตําบลแชะหลังเดิม อยูในเขตพื้นท่ี ม.4  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา  ซ่ึงบริเวณดังกลาว 

นอกจากจะเปนศูนยกลางการคมนาคมระดับอําเภอแลว บริเวณดังกลาวยังเปนศูนยกลางการบริการ

การคาระดับเล็ก มีรานคาอยูใกลกับบริเวณนั้นอยูเปนจํานวนมาก 
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 ศูนยราชการ   

    บริเวณเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลแชะมีศูนยราชการอยูหลายหนวยงานแตบริเวณ

ท่ีมีการบริการของศูนยราชการมากท่ีสุด  คือ  บริเวณเขตพื้นท่ี  บานแชะ  ม.4   ต.แชะ    อ.ครบุรี   

จ.นครราชสีมา ซ่ึงในบริเวณดังกลาวเปนท่ีตั้งของสวนราชการตางๆ ดังนี้ 

1) ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลแชะ 

2) โรงพยาบาลครบุรี 

3) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอครบุรี 

4) สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน 

 

 ศูนยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

        องคการบริหารสวนตําบลแชะมีสถานท่ีในการกระกอบกิจกรรมทางศาสนา อยูท่ีวัดดอนกรูด   

บานดอนกรูด  ม.1  และวัดหนองรัง  ม.2  บานหนองรังวัดแชะ  ม.3,4 บานแชะ  ต.แชะ อ.ครบุรี   จ.

นครราชสีมา   ซ่ึงท้ัง  3  วัดนี้จะมีการจัดงาน  จัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสําคัญทางศาสนาและประเพณี  

เชน  แหเทียนพรรษา   ตักบาตรเทโว  เทศกาลสงกรานต  ฯลฯ และมีโรงเรียนประถมศึกษา 3 แหง 

โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แหงโรงเรียน ขยายโอกาสฯ 1 แหง ศูนยการศึกษานอกโรเรียน 1 แหง เพื่อ

รองรับการขยายตัวทางการศึกษาภายในตําบล 

 

 เสนทางคมนาคม 

  เขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลแชะแบงออกเปน  11  หมูบานโดยหมูบานแตละ

หมูบาน จะตั้งอยูใกลกับถนนลาดยางการสัญจรทางบกโดยการใชรถสวนตัวและรถโดยสารประจําทาง 

  เสนทางสัญจรหลักไดแกถนนทางหลวง  หมายเลข  2071  (ครบุรี  -  เสิงสาง)  โดย

เสนทางสัญจรสายนี้  จะมีหมูบานเกาะติดไปกับถนนประกอบดวย   บานดอนกรูด  ม.1,   บานดอน

สงางาม  ม.10 , บานแชะ  ม.3 , บานแชะ  ม.4, บานถนนกลาง  ม.8 ,  บานโนนทอง  ม.11 

  เสนทางสายรอง ไดแก ถนนทางหลวงชนบทท่ีใชสัญจรในชุมชนและจะมีหมูบานตางๆ  

เกาะติดตามถนนสายนีป้ระกอบดวย  ม.6  บานขาคีม ,  บานพนาหนองหิน  ม.7,  บานหนองมะคา  

ม.9,  บานโนนมะขามปอม  ม.5, บานหนองรัง  ม.2  ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมาซ่ึงชาวบานในชุมชน

ดังกลาวนี้จะใชถนนเสนนี้ในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ  
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 การใชที่ดิน 

 สภาพการใชท่ีดินของชุมชน  องคการบริหารสวนตําบลแชะ  ซ่ึงมีเนื้อท่ีประมาณ  84  ตาราง

กิโลเมตร จากการสํารวจสภาพการใชประโยชนท่ีดินในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลแชะ   

สามารถแบงออกไดเปนประเภทดังนี้ 

 เกษตรกรรมและท่ีวาง 

 พื้นท่ีสวนใหญโดยรอบชุมชนยังคงเปนพื้นท่ีเกษตรกรรมและชนบท   ซ่ึงพื้นท่ีเกษตรกรรม  

และชนบท  ซ่ึงพื้นท่ีเกษตรกรรมเปนพื้นท่ี ๆ มีการใชประโยชนมากท่ีสุดและพื้นท่ีดังกลาว  กระจาย

อยูท่ัวไปของพื้นท่ีทุกหมูบาน โดยพื้นท่ีทางทิศเหนือและทาง ทิศตะวันออกเปนพื้นท่ีปลูกพืชไร – สวน   

ทางทิศใตเปนพื้นท่ีทํานา ปจจุบันการใชท่ีดินประเภทนี้ลดนอยมากเนื่องจากขาดแคลนน้ําในหนาแลง 

 ท่ีพักอาศัย 

 การใช ท่ีดินประเภทนี้   มีประมาณรองลงมาจากการใช ท่ีดิน  เกษตรกรรมและท่ีวาง

ประกอบดวยอาคารท่ีพักอาศยัช้ันเดียวเปนสวนมาก  สวนอาคาร  2 ช้ันก็มีบางเปนบางสวน และ

กระจายอยู ทุกชุมชน ปจจุบันการใชท่ีดินประเภทนี้มีแนวโนมเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากปริมาณ       

ประชากรในชุมชนเพิ่มมากข้ึน 

 พานิชยกรรม 

 การใชท่ีดินประเภทนี้มีปริมาณสูงเปนอันดับท่ี 3 ประกอบดวยอาคาร รานคา อยูในพื้นท่ีดาน

ใตของชุมชน ติดกับถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 2071 (ครบุรี-เสิงสาง) ประเภทของการใชท่ีดิน

เพื่อพาณิชยกรรมสวนมากแลวเปนการบริการและรานคา ปจจุบันการใชท่ีดินประเภทนี้มีจํานวนมาก

พอสมควร คาดวาในอนาคตการใชท่ีดินประเภทนี้ จะมีจํานวนเพิ่มข้ึน 

 สถานศึกษาและศาสนสถาน 

 การใชท่ีดินประเภทนี้มีประมาณการใชเปนลําดับท่ี 4 ประกอบดวย สถาบันการศึกษา โรงเรียน 

และวัดตางๆ  

 สถานท่ีราชการ 

 การใชท่ีดินประเภทนี้มีประมาณรองลงมาจากการใชท่ีดินเพื่อสถานศึกษาและศาสนสถาน 

ประกอบดวย อาคารท่ีทําการสาธารณสุขอําเภอครบุรี โรงพยาบาลครบุรี ท่ีทําการองคการบริหาร

สวนตําบลแชะ สวนใหญแลวอยูในพื้นท่ี ม.4 บานแชะ ปจจุบันการใชท่ีดินประเภทนี้จะมีแนวโนม

เพิ่มข้ึน เนื่องจากเพื่อความสะดวกในการบริการประชาชนของราชการ 

 อื่นๆ 

 การใชท่ีดินประเภทนี้มีจํานวนไมมากนัก ไดแก อุตสาหกรรม เชน โรงงานผลิตวัสดุกอสราง มี 

2 แหง อยูในพื้นท่ี หมูท่ี8 และหมูท่ี 11 และมีโรงสีขาว 1 แหง อยูในพื้นท่ีหมูท่ี 1 
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 เสนทางคมนาคม 

 การคมนาคม 

 เสนทางคมนาคมขนสงท่ีสําคัญของพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลแชะท่ีใชสัญจร  คือ  ถนน

สายหลัก  ไดแก  ทางหลวงหมายเลข  2071  (สายครบุรี  -  เสิงสาง)  เปนทางหลวงแผนดินเช่ือม

ระหวางพื้นท่ีชุมชนเมืองกับพื้นท่ีชุมชน ชนบทท่ีอยูภายนอก 

 ถนนสายรองลงมา  คอื  ถนนทางหลวงชนบทสายบานแชะ  -  บานพนาหนอง และสายบาน

แชะ -บางหนองรัง เปนทางหลวงชนบทท่ีเช่ือมระหวางเขตพื้นท่ีท่ีอยูรอบ ๆ เขตพื้นท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลแชะ คือ ถนนทางหลวงชนบทจะเปนถนนท่ีใชสัญจรระหวางหมูบานแตละหมูบานท่ีอยูใน

เขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลแชะ 

 

 การสัญจรบนถนนสายหลัก 

 ลักษณะการจราจรบนถนนสายหลัก  คือ  ทางหลวงหมายเลข2071  (ครบุรี  -เสิงสาง)  มีการ

สัญจรของรถยนตรถบรรทุกตางๆ  เนื่องจากเปนเสนทางการคมนาคมขนสงระหวางอําเภอ  ระหวาง

จังหวัด  สภาพการจราจรจะหนาแนนในชวง  07.00  -  09.00   น.  และ  15.30 - 17.00 น.  เบา

บางในชวง  09.00 - 15.30 น.   และกลางคืน  สวนสาเหตุท่ีทําใหการจราจรหนาแนนในชวง  07.00 

- 09.00 น.  และ  15.30 - 17.00 น.  นั้นคือชวงเวลาท่ีนักเรียนไปโรงเรียน  และกลับจากโรงเรียน  

พวกพนักงานขาราชการตลอดจนผูรับจางตาง ๆ จะไปทํางานและกลับจากทํางานกันในชวงเวลา

ดังกลาว 

 

 รูปแบบการเดินทางของประชากรในพ้ืนท่ี 

 รูปแบบการเดินทางในพืน้ท่ีของประชากรในเขตพื้นท่ีองคการบริหาร    สวนตําบลแชะ   สวน

ใหญจะเปนการสัญจรทางบก  คือ  การสัญจรเสนทางโดยรถยนต ,  รถจักรยานยนต , รถโดยสาร

ประจําทาง  ฯลฯ 

 ชาวบานสวนใหญเดินทางโดยรถยนตสวนตัว เพื่ออกจากบานไปยังท่ีทํางานเปนสวนใหญ 

เนื่องจากการเดินทางโดยรถโดยสารประจําทางลาชามาก  และมีเฉพาะเวลา เชา  -  เย็น  ท่ีมาสง

นักเรียน 

 นักเรียนเดินทางโดยรถจักรยานยนตและรถโดยสารประจําทางตามลําดับ  สวนมากท่ีเดินทาง

โดนรถจักรยานยนต คือ  เด็กนักเรียนมัธยมข้ึนไป   ถาเปนเด็กประถมจะข้ึนรถโดยสารประจําทางมา

โรงเรียน 

 เกษตรกร  เปนประชากรสวนใหญในพื้นท่ีเดินทางมาประกอบอาชีพสวนมากจะมารถสวนตัว   

เชน  รถยนต , รถยนตเกษตร,รถลาก ฯลฯ 
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 สาธารณูปการ 

 สถานศึกษา 

 พื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลแชะมีสถานศึกษาอยูในพื้นท่ีจํานวน 5 แหง    เปนสถานศกึษาตั้งแต

ระดับ อนุบาลถึงระดับมัธยมตน จําแนกออกเปนระดับการศึกษาแตละโรงเรียน     ดังนี้ 

 1) โรงเรียนอนุบาลรุงนภา   ตั้ งอยู ในพื้นท่ี   ม .1  บานดอนกรูด   ต .แชะ  อ.ครบุรี จ .

นครราชสีมา เปนโรงเรียนท่ีดําเนินการโดยเอกชน  การศึกษาระดับอนุบาล – ระดับประถมศึกษาปท่ี  

6 

 2)  โรงเรียนบานดอนกรูด  ตั้งอยู ในเขตพื้นท่ี  ม.1  บานดอนกรูด  ต .แชะ อ.ครบุรี จ .

นครราชสีมา เปนโรงเรียนท่ีดําเนินการโดยรัฐบาลอยูภายใตการดูแลของรัฐบาล  การศึกษา

ระดับประถมศึกษาปท่ี  1  - ระดับประถมศึกษาปท่ี  6  ซ่ึงนักเรียนสวนใหญอยูในพื้นท่ี  ม.1  บาน

ดอนกรูด  และ  ม.10  บานดอนสงางาม 

 3) โรงเรียนบานหนองรัง  ตั้งอยู ในเขตพื้นท่ี  ม.2  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา เปน

โรงเรียนท่ีดําเนินการโดยรัฐบาลอยูภายใตการดูแลของรัฐบาลการ  ศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ี  1 -  

ระดับประถมศึกษาปท่ี  6   ซ่ึงนักเรียนท่ีมาเรียนสวนใหญอยูในเขต  บานหนองรัง  และบานโนน

มะขามปอม 

 4)  โรงเรียนบานพนาหนองหิน  ตั้งอยูในเขตพื้นท่ี  ม.7  บานพนาหนองหิน  ต.แชะ   อ.ครบุรี    

จ.นครราชสีมา   เปนโรงเรียนท่ีดําเนินการโดยรัฐบาล  การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับ

มัธยมตน ซ่ึงโรงเรียนนี้เปนโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญอีกโรงเรียนหนึ่งในเขตพื้นท่ี  ซ่ึงนักเรียนท่ีมาเรียน  

มาจากหมูบานหลายหมูบาน  คือ  บานพนาหนองหิน  ม.7   บานหนองมะคา  ม.9 ,  บานขาคีม  

ม.6 ,  บานโนนมะขามปอม  ม.5 

 5) โรงเรียน  การศึกษานอกโรงเรียน  ตั้งอยูในเขตพื้นท่ี  ม.4  ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา  

เปนโรงเรียนขยายโอกาศ คือ  เปนการเรียนของผูใหญท่ีไมมีเวลาเรียนในภาคปกติดําเนินการโดย  

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน  ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐบาล  ซ่ึงโรงเรียนแหงนี้เปนศูนยการศึกษานอก

โรงเรียนระดับอําเภอ  คือ  ทุกคนท่ีตองการเรียนในระบบนี้ตองมาเรียนท่ีนี่ 

 

 ศาสนสถาน 

 พื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลแชะมีศาสนสถานของศาสนาพุทธ จํานวน  9  แหง  คือ 

1)  วัดบานดอนกรูด   ตั้งอยูในบานดอนกรูดม.1    ต.แชะ   อ.ครบุรี   จ.นครราชสีมา 

2)  วัดบานหนองรัง  ตัง้อยูในบานหนองรังม.2  ต.แชะ   อ.ครบุรี   จ.นครราชสีมา 

3) วัดโนนมะขามปอม  ตั้งอยูในบานโนนมะขามปอม  ม.5 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 

องคก์ารบริหารส่วนตําบลแชะ 

วิทยาลัยนครราชสีมา 



14 

 

4) วัดดานมะมวง  ตั้งอยูท่ีชุมชนดานมะมวง  บานโนนมะขามปอม ม.5     ต.แชะ  อ.ครบุร ี 

จ.นครราชสีมา 

5)  วัดโนนตะครอ  ตั้งอยูท่ี  บานมะคา  ม.9   ต.แชะ   อ.ครบุรี   จ.นครราชสีมา 

6) วัดหนองมะคา  ม.9ตั้งอยูท่ี  บานหนองมะคา  ม.9  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา 

7) วัดพนาหนองหิน ตั้งอยูท่ีบานพนาหนองหิน ม.7 ต.แชะ อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา 

8) วัดขาคีม  ตั้งอยูท่ีบานขาคีม  ม.6  ต.แชะ  อ.ครบุรี   จ.นครราชสีมา 

9) วัดปา  ตั้งอยูในเขตพื้นท่ี  ม.4  ต.แชะ  อ.ครบุรี   จ.นครราชสีมา 

ซ่ึงวัดท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักกันดีคือวัดปา เนื่องจากเปนวัดปานิกายธรรมยุติแหงเดียวท่ีอยูใกล

ตัวอําเภอมากท่ีสุด และเปนวัดท่ีมีบรรยากาศรมรื่น เงียบสงบ 

 

 สวนสาธารณะ  สนามกีฬา 

 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ  สําหรับประชาชนมีอยู  2  แหง  คือ 

1)  สนามกีฬาตานยาเสพตดิ  บานแชะ  ม.4  ตั้งอยูในพื้นท่ี  ม.4 ต.แชะ         อ.ครบุรี    จ.

นครราชสีมา  ซ่ึงพื้นท่ีดังกลาวมีพื้นท่ีประมาณ  8  ไร  ในพื้นท่ีประกอบดวย   

- สนามฟุตบอล    จํานวน     1     สนาม 

- สนามบาสเกตบอล  จํานวน     1     สนาม 

- ลานกีฬา   จํานวน     1     ลาน 

 ซ่ึงชาวบานท่ีอยูในพื้นท่ี  ม.3 ,  ม.4 ,  ม.8 ,  ม.11  ต.แชะ  อ.ครบุรี      จ.นครราชสีมา    จะ

ออกมาออกกําลังกายกันในชวงเย็น 

 2)  สนามกีฬากลางบานดอนกรูด  ตัง้อยูในพื้นท่ี ม.1 บานดอนกรูด  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.

นครราชสีมา  พืน้ท่ีดังกลาวมีพื้นท่ีประมาณ  10  ไร  ประกอบดวยสนามฟุตบอลขนาดมาตราฐาน  

จํานวน  1  แหง  ซ่ึงชาวบานจะมาออกกําลังกายกันในชวงเวลาเย็น  โดยการว่ิงออกกําลังกายแนะ

การเดาะบอล ผูท่ีมาใชบริการสวนมากจะเปนพวกเยาวชนในหมูบาน  บานดอนกรูด  ม.1  และบาน

ดอนสงางาม  ม.10 

 

 สถานพยาบาล ศูนยพยาบาลสาธารณสุข 

 ในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลแชะมีโรงพยาบาลประจําอําเภออยูในเขตพื้นท่ี ม.4 ต.

แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซ่ึงโรงพยาบาลครบุรีกอสรางมาตั้งแตป 2525 เปนโรงพยาบาลท่ีมีขนาด

ใหญ จํานวนเตียงคนไข 60 เตียง และโรงพยาบาลครบุรี ยังเปนท่ีตั้งของโรงพยาบาลสงฆอีกดวย  
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 สถานีตํารวจและดับเพลิง 

 พื้นท่ีชุมชนองคการบริหารสวนตําบลแชะอยูภายใตความรับผิดชอบดูแลของสถานีตํารวจภูธร

อําเภอครบุรี ซ่ึงตั้งอยูท่ี ม.4  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา แตพื้นท่ีตั้งของสภอ.ครบุรีนั้นอยูในเขต

เทศบาลตําบลแชะ มีเจาหนาท่ีตํารวจประมาณ 100 นาย 

 สวนสถานีดับเพลิงนั้นในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลแชะไมมี มีแตสถานีดับเพลิงของ

เทศบาลตําบลแชะ ซ่ึงตั้งอยูในพื้นท่ี ม.4  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา 

 

 ไฟฟา 

 พื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลแชะอยูในเขตบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคท่ี........ซ่ึงตั้งอยู

ท่ี ม.10  ต.บานใหม  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา การใหบริการครอบคลุมพื้นท่ีในเขตพื้นท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลท้ัง 11 หมูบาน คือ 

1. บานดอนกรูด    7.  บานพนาหนองหิน 

2. บานหนองรัง     8.    บานถนนกลาง 

3. บานแชะ     9.    บานหนองมะคา 

4. บานแชะ     10.  บานดอนสงางาม 

5. บานโนนมะขามปอม    11.  บานโนนทอง 

6. บานขาคีม 

 พื้นท่ีสวนใหญมีไฟฟาใชทุกหลังคาเรือน มีเพียงบางสวนของพื้นท่ี  ม.1  บานดอนกรูด  ม.2   

บานหนองรัง  ม.5  บานโนนมะขามปอม  ม.9  บานหนองมะคา เทานั้นท่ียังไมมีไฟฟาใช 

 สวนสถานีไฟฟายอยในเขตพื้นท่ี อบต.แชะนั้นไมมี 

 

 ประปา 

 ในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลแชะมีระบบการบริการประปา 2 อยางดวยกัน คือ 

ประปาภูมิภาคซ่ึงควบคุมดูแลโดยการประปาภูมิภาค และระบบประปาหมูบาน ซ่ึงดูแลโดยองคการ

บริหารสวนตําบลแชะ 

 การบริการระบบประปาตางๆ สามารถจําแนกไดตามหมูบาน ดังนี้ 

1. บานดอนกรูด หมูท่ี 1  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา เปนหมูบานท่ีมีท้ังระบบประปา

ภูมิภาคและระบบประปาน้ําดิบของหมูบาน โดยระบบประปาน้ําดิบมี 1 แหง 

2. บานหนองรัง หมูท่ี 2  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา  หมูบานหนองรังนั้นเปนหมูบาน

ท่ีอยูหางจากการประปาสวนภูมิภาคจึงไมมีน้าํประปาใช ดงันั้นชาวบานจึงใชน้าํจาก
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ระบบประปาน้ําดิบจากหมูบาน ซ่ึงมีถังน้ําแชมเปญขนาด 12 ม3 จํานวน 3 ถังแตยังมี

พื้นท่ีอีกบางสวนท่ีอยูหางไกลชุมชนยังไมมีประปาน้ําดิบใชอีกจํานวน 20 หลังคาเรือน 

3. บานแชะ  หมูท่ี 3  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา หมูบานแชะ หมู 3 นี้พื้นท่ีสวนใหญ

อยูในเขตชุมชนเมืองจึงมีการบริการระบบประปาของการประปาสวนภูมิภาค และบานท่ี

ยังขาดน้ํากินน้าํใชมีเพียง 4 หลังคาเรือนเทานั้น 

4. บานแชะ  หมูท่ี 4 ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา พื้นท่ีสวนใหญอยูในเขตชุมชนเมือง 

จึงมีการบริการระบบประปาของการประปาสวนภูมิภาค สวนชุมชนท่ีอยูหางออกไปใช

ระบบประปาการเกษตรเปนระบบประปาน้ําดิบ และจํานวนบานท่ีขาดน้ําใชมีอยูดวยกัน 

15 หลังคาเรือน 

5. บานโนนมะขามปอม  หมูท่ี 5 ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา ไมมีระบบประปาสวน

ภูมิภาค มีก็เพียงระบบประปาน้ําดิบแบบถังแชมเปญ จาํนวน 3 ถัง แบงตามปริมาตร

ดังนี้ คือ  

   ขนาดความจ ุ 12 ม3   1  ถัง 

   ขนาดความจ ุ   5 ม3  2  ถัง 

6. บานขาคีม  หมูท่ี 6  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา ไมมีระบบประปาของการประปา

สวนภูมิภาคมีเพียงระบบประปาน้ําดิบแบบถังแชมเปญจํานวน 3 ถัง เทานั้น แบงตาม

ขนาดความจไุดดงันี้ คือ ขนาดความจ ุ 12 ม3   1  ถัง 

    ขนาดความจ ุ   5 ม3  2  ถัง 

 พื้นท่ีชุมชนสวนใหญในหมูบานขาคีมมนี้ําประปาน้ําดิบใชอยางพอเพียง 

7. บานพนาหนองหิน  หมูท่ี 7  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา ไมมีระบบประปาของการ

ประปาสวนภูมิภาค มีเพียงระบบประปาน้ําดิบแบบหอถังแชมเปญ จํานวน 3 ถัง ซ่ึงแบง

ตามขนาดความจุไดดังนี ้  

ขนาดความจ ุ 12 ม3   2  ถัง 

   ขนาดความจ ุ   5 ม3  1  ถัง 

8. บานถนนกลาง  หมูท่ี 8  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา มีท้ังระบบประปาของการ

ประปาสวนภูมิภาค และประปาหมูบาน แตยังมีพื้นท่ีบางสวนท่ียังขาดแคลนน้าํใช 

เนื่องจากอยูไกลชุมชน 

9. บานหนองมะคา  หมู 9  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา ไมมีระบบประปาของการ

ประปาสวนภูมิภาค มีเพียงระบบประปาแบบหอถังแชมเปญ จํานวน 3 ถัง แบงตาม

ขนาดความจไุดดงันี้   ขนาดความจ ุ 12 ม3   2  ถัง 

    ขนาดความจ ุ   5 ม3  1  ถัง 
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ในหมูบานนี้มีน้าํใชอยางพอเพียง 

10. บานดอนสงางาม  หมู 10  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา  มีระบบประปาของการ

ประปาสวนภูมิภาค และระบบประปาหมูบาน แตยังมีบางพืน้ท่ีในหมูบานยังขาดแคลน

น้ําดื่มน้ําใช เนื่องจากอยูหางไกลชุมชน 

11. บานโนนทอง  หมูท่ี 11  ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา มีระบบประปาของการ

ประปาสวนภูมิภาค แตไมพอเพียง เนื่องจากพื้นท่ีอยูหางไกลชุมชน 

 

 โทรศัพท 

 พื้นท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลแชะ อยูในเขตบริการขององคการโทรศัพทแหงประเทศ

ไทย โดยมีชุมสายโทรศัพทโชคชัย ซ่ึงตั้งอยูท่ี ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เปนผูรับผิดชอบการ

ใหบริการ มีผูใชโทรศัพทในพื้นท่ีท้ังส้ิน จํานวน 100 ราย และในอนาคตมีแผนการท่ีจะขยายการ

บริการใหครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

 

 ทรัพยากรนํ้า 

 ประมาณและระยะเวลาการเกิดฝนในรอบป 

1. ไมมีฝนตกหรือฝนตกนอยไมถึง 20มม./เดือน ในชวงเดือนมกราคม , กุมภาพันธ , 

ธันวาคม 

2. ฝนตกประปรายถึงนอย 20 – 50มม./เดือน ในชวงเดือนมีนาคม , กันยายน , ตุลาคม , 

พฤศจิกายน 

3. ฝนตกปานกลางหรืออาจท้ิงชวง 51 – 100มม./เดือน ในชวงเดือนเมษายน 

4. ฝนตกหนัก 101 – 150มม./เดือน ในชวงเดือนพฤษภาคม , สิงหาคม 

5. ฝนตกหนักมากกวา 150มม./เดือน ในชวงเดือนมิถุนายน , กรกฎาคม 

 ระบบระบายนํ้าโดยรวม 

 ในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลแชะ พื้นท่ีสวนใหญไมมีระบบระบายน้ํา เนื่องจากชุมชนสวน

ใหญอยูหางๆกัน 

 

 สภาพการระบายนํ้า 

 พื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลแชะ มีพื้นท่ีทางตอนบนเปนพื้นท่ีราบสูงเนินเขา พื้นท่ีตอนใต

เปนพื้นท่ีราบลุมดังนั้นสภาพทิศทางการไหลของน้ําจึงไหลจากพื้นท่ีตอนบน คือ ม.9 , ม.7 , ม.6 , 

ม.5 , ม.2 , ม.8 , ม.11 ลงสูพื้นท่ีราบลุมตอนใต คือ พื้นท่ี ม.1 , ม.10 , ม.3 , ม.4 ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.

นครราชสีมา ทําใหพื้นท่ีตอนใตมีน้ําทวมขัง 
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 การบําบัดนํ้าเสีย 

 1) การใชน้ํา 

 จากการศึกษาพบวาประชาชนในพืน้ท่ีองคการบริหารสวนตําบลแชะมีการใชน้ําจาก 3 แหลง

ใหญคือ น้ําประปาการประปาสวนภูมิภาค น้ําประปาบาดาลของชุมชน และน้ําจากสระน้ําสาธารณะ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. น้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาค ในพื้นท่ี ม.1 , ม.10 , ม.3 , ม.4 , ม.8 , ม.11 

2. น้ําประปาบาดาลของชุมชนในพืน้ท่ี ม.1 , ม.2 , ม.5 , ม.6 , ม.7 , ม.8 , ม.9 , ม.10 

3. น้ําจากสระน้ําสาธารณะในพื้นท่ี ม.10 , ม.8 , ม.2 , ม.9 , ม.6 

 

 2) แหลงกําเนิดน้ําเสีย 

 ในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตาํบลแชะ แหลงน้ําเสียในพื้นท่ีสามารถจาํแนกออกเปนสอง

ประเภทใหญๆ คือ 

- น้ําเสียจากครัวเรือน แหลงพาณิชยกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม เปนน้าํเสียจาก

การใชน้ําอุปโภคเสียสวนมาก 

- น้ําเสียจากการเกษตร เปนน้าํเสียท่ีเกิดจากการทําการเกษตร คือ จากการลางทํา

ความสะอาดผลผลิต 

3) ปญหาน้ําเสียของชุมชน 

 จากการสัมภาษณกํานัน ผูใหญบาน และสอบถามประชาชนท่ัวไปเก่ียวกับปญหาน้ําเสียใน

ชุมชนพบวา มีปญหาน้ําเสียในพื้นท่ี ม.3 บานแชะ , ม.4 บานแชะ , ม.1 บานดอนกรูด , ม.10 บาน

ดอนสงางาม , ม.8 บานถนนกลาง , ม.11 บานโนนทอง ต.แชะ  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมาเนื่องจาก

พื้นท่ีดังกลาวอยูในพื้นท่ีชุมชนหนาแนน และเปนชุมชนพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการบริการ

ตางๆ และพื้นท่ีดังกลาวยังเปนพื้นท่ีราบลุม ดังนั้นน้ําตางๆท่ีใชแลวจึงไหลไปรวมกันในพื้นท่ีดังกลาว 

ทําใหเกิดน้ําทวมขัง 

 

 ดานเศรษฐกิจ 

 ลักษณะทางดานเศรษฐกิจ 

 การประกอบอาชีพท่ีสําคัญในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลแชะ  แยกออกเปนประเภท ดังนี้ 

 1.การเกษตรกรรม 

  การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลแชะสวนใหญจะอยู

บริเวณรอบนอกชุมชน อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหนึ่งท่ีทํารายไดใหกับชุมชน จากสถิติการใชท่ีดิน
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เพื่อการเกษตรกรรมของตําบลแชะในปจจุบันพบวา มีพื้นท่ีท่ีถือครองเพื่อการเกษตรและผลผลิต

ทางการเกษตรท่ีสําคัญไดแก มันสําปะหลัง ขาว ถ่ัวลิสง ขาวโพด เปนตน 

 2.  การคาและบริการ 

  ชุมชนองคการบริหารสวนตําบลแชะเปนชุมชนเมือง ซ่ึงตั้งอยูใกลกับตัวอําเภอครบุรี จึง

ทําใหพื้นท่ีเปนศูนยกลางการคา และการใหบริการแกประชาชนในอําเภอครบุรีท้ังภายในชุมชนและ

พื้นท่ีชนบทรอบนอก การคาและการบรกิารภายในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลแชะสวนใหญจะ

อยูในบริเวณศูนยกลางชุมชนตามแนวถนนสายสําคัญ คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2071 (ครบุรี-

เสิงสาง) การประกอบอาชีพการคาและพาณิชยกรรมเปนอาชีพสําคัญสําหรับชุมชนเมือง การคาและ

บริการในชุมชนจึงประกอบดวยรานคา อาคารพาณิชย ตลาด ความสามารถในการใหบริการดาน

การคาและบริการครอบคลุมพื้นท่ีโดยรอบ นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลไปถึงพื้นท่ีใกลเคียง ลักษณะของ

การคาและบริการในชุมชนเปนการคาขายสินคาอุปโภค-บริโภค สินคาจําเปนตอชีวิตประจําวัน และ

การใหบริการตางๆ 

 3.  อุตสาหกรรม 

  การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลแชะสวนใหญเปน

อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรข้ันตน และอุตสาหกรรมบริการท่ีเสริมกิจกรรมการเกษตรในชนบท

ไดแก โรงสี ลานตากมันสําปะหลัง และโรงซอมเครื่องยนตประมาณ 10 แหง นอกจากนี้ยังมีโกดัง

สินคา และวัสดุกอสราง 

  การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม ประชากร พบวา การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมและ

การบริกาตางๆ ไดมีการเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 2071 (ครบุรี-เสิง

สาง) คาดวาในอนาคตบริเวณบานแชะ ม.3 , ม.4 จะมีชุมชนหนาแนนข้ึน รานคา และอุตสาหกรรม 

การบริการตางๆ จะเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก 

 

 4.  แรงงานและการจางแรงงาน 

  ในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลแชะมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นการจาง

แรงงานสวนใหญจะเปนการจางแรงงานตามฤดูกาล 

  สวนการจางแรงงานเพื่ออุตสาหกรรมและบริการรองลงมาจากการจางแรงงานเพื่อการ

เกษตรกรรมและจาการท่ีแรงงานและการจางงานในพื้นท่ีมีลักษณะเปนการจางงานแบบช่ัวคราวหรือ

อาชีพรับจาง เชน ลูกจางขายของ อาชีพรับจางท่ัวๆไป ในอนาคตการจางงานในชุมชนจะมีเพิ่มมาก

ข้ึน แตไมสามารถรองรับแรงงานไดท้ังหมด จะรับไดเปนเพียงสวนนอย แรงงานสวนใหญจะออกไปใช

แรงงานนอกชุมชนเสีย เปนสวนใหญ ตามเขตนิคมอุตสาหกรรมโรงงานน้ําตาลครบุรี  โรงงานแปงมัน 

นอกจากนั้นจะมีอาชีพรับราชการและอ่ืนๆ  
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 ลักษณะประชากร 

  ตั้งแตอดีตเปนตนมาจํานวนและความหนาแนนของประชากรในพื้นท่ีชุมชนจนถึงปจจบัุน 

มีการเปล่ียนแปลงไมมากนัก จะเปนแบบคอยเปนคอยไปหรือเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอย สาเหตุจาก

การยายเขายายออกตลอดเวลาประชากรในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลแชะ  มีท้ังหมด  7,832 

คน  โดยแยกเปน ชาย 3,916 คน  หญิง 3,916 คน   

 

2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 

 2.2.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจหรือพอใจตรงกับภาษาอังกฤษวา “Satisfaction” มีผูใหความหมาย        

ไวหลายความหมายดังนี้ 

 Davis (1967) กลาววา พฤติกรรมเก่ียวกับความพึงพอใจของมนุษย คือ ความพยายาม

ของมนุษยท่ีจะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไมไดดุลยภาพในรางกาย เมื่อ

มนุษยสามารถขจัดส่ิงตาง ๆ ดังกลาวไดแลว มนุษยก็จะไดรับ ความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนตองการ 

ขณะท่ี Wolman (1973) ไดใหความหมายวาความพึงพอใจคือความรูสึกมีความสุขเมื่อไดรับผลสําเร็จ

ตามความมุงหมายท่ีตองการหรือแรงจูงใจ สวน Mullins.(1985:280) ใหความหมายไววา  ความพึง

พอใจ  เปนทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอส่ิงตางๆ ในหลายๆ ดาน เปนสภาพภายในท่ีมีความสัมพันธกับ

ความรูสึกของบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในความตองการหรือคาดหวัง 

 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการชาวไทย เชน วิยะดาเสรีวิชยสวัสดิ์ (2545) ไดใหความหมายวา

ความพึงพอใจเปนความรูสึกท่ีดีของบุคคลท่ีไดรับการตอบสนองเมื่อบรรลุวัตถุประสงคในส่ิงท่ีตองการ

ก็จะทําใหรูสึกดีชอบและสบายใจหากสอดคลองกับความคาดหวังหรือมากกวาท่ีคาดหวังไวก็จะมี

ความรูสึกพึงพอใจ สวนปริญญา จเรรัชต และคณะ (2546) กลาววา ความพึงพอใจหมายถึง ทาที

ความรูสึก หรือทัศนคติในทางท่ีดีของบุคคลท่ีมีตองานท่ีปฏิบัติ รวมปฏิบัติหรือไดรับมอบหมายให

ปฏิบัติ  โดยผลตอบแทนท่ีไดรับรวมท้ังสภาพแวดลอมตางๆท่ีเก่ียวของเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดความพึง

พอใจตองานท่ีทํา และวาทินีไลงอ (2549) ไดใหความหมายวาความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกของ

บุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งเมื่อไดรับการตอบสนองความตองการทําใหบุคคลมีความรูสึกในทางบวกหรือมี

ความรูสึกในทางท่ีดี 

 

 2.2.2 ลักษณะของความพึงพอใจ 

  อัจฉราสมสวย (2545: 5-6) กลาวถึงลักษณะของความพึงพอใจไว ดังนี ้
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  1) ความพึงพอใจคือการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอ

ส่ิงหนึ่งส่ิงใดบุคคลจําเปนตองปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมรอบตัวและการตอบสนองความตองการของ

บุคคลดวยการตอบโตกับบุคคลอ่ืนและส่ิงตางๆในชีวิตประจําวัน ทําใหแตละคนมีประสบการณการ

เรียนรูส่ิงท่ีจะไดรับตอบแทนแตกตางกัน 

  2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางส่ิงท่ีคาดหวังกับส่ิง            

ท่ีไดรับจริงในสถานการณหนึ่ง 

  3) ความพึงพอใจเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยแวดลอมและสถานการณ            

ท่ีเกิดข้ึน ความพึ งพอใจเปนความรู สึกชอบส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ท่ีผันแปรไดตามปจจัยท่ีไมเก่ียวของ          

กับความคาดหวังของบุคคลในแตละสถานการณนอกจากนี้ความพึงพอใจเปนความรูสึกท่ีแสดงออกมา

ในระดับมากนอยไดข้ึนอยูกับความแตกตางของการประเมินส่ิงท่ีไดรับจริงกับส่ิงท่ีคาดหวังไว 

 นอกจากนี้ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกกําหนดจากความรูสึกของแตละ

บุคคล โดยจากการพิจารณาความแตกตางระหวางผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงและผลตอบแทนท่ีเขามี

ความรูสึกวาเขาควรจะไดรับแลวถาหากผลตอบแทนท่ีไดรับจริงมากกวาผลตอบแทนท่ีเขาคาดวาจะ

ไดรับยอมจะกอใหเกิดความพึงพอใจข้ึน ซ่ึงความพอใจจะมากหรือนอยหรือไมพึงพอใจนั้น ข้ึนอยูกับ

ความยุติธรรมของผลตอบแทน 

 

 2.2.3 แนวคิดเก่ียวกับการใหบริการ 

  การใหบริการ  เปนหนาท่ีหลักสําคัญในการบริการงานในภาครัฐ  โดยเฉพาะงานท่ี

จะตองมีการติดตอสัมพันธกับประชาชนโดยตรงโดยหนวยงานและเจาหนาท่ีผูใหบริการมีหนาท่ีในการ

สงตอการบริการ (Delivery service) ใหแกผูรับบริการ 

  John D. Millett (1951:397-400) กลาวไววา คุณคาประการแรกของการบริการงาน     

รัฐกิจท้ังหมดคือ การปฏิบัติงานดวยการใหบริการท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจซ่ึงมีลักษณะสําคัญ 5 

ประการคือการใหบริการอยางเทาเทียมกัน (Equivalent Services)การใหบริการอยางรวดเร็ว

ทัน เวลา (Timely Services)การให บ ริการอย า ง เพี ยงพ อ (Ample Services)การให บ ริกา ร                 

อยางตอเนื่อง (Continuous Services)และการใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Services) 

 

 2.2.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 Herbert (1960:180) กลาววา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขามารับบริการสัมพันธ

กับประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ สวนHinhaw and Atwood (1982:170-171) กลาววา 

ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนความคิดเห็นของผูรับบริการตอการดูแลท่ีไดรับจากผูใหบริการ ซ่ึง

จัดเปนเกณฑประเมินดานผลลัพธขณะท่ี Aday and Andersen (1971:4-11) กลาววา ความพึง
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พอใจของผูรับบริการเปนความรูสึก หรือความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับ ทัศนคติ ของคนท่ีเกิดจาก

ประสบการณท่ีผูรับบริการเขาไปใชบริการในสถานบริการนั้น และประสบการณนั้นไดเปนไปตาม

ความคาดหวังของผูรับบริการมากนอยเพียงใด 

 

 2.2.5 เกณฑในการพิจารณาคุณภาพของบริการ 

  สมิต สัชฌุกร ( 2546 : 177-179) กลาวถึงเกณฑในการพิจารณาคุณภาพของบริการไว 

ดังนี้ 

 1) รูปธรรม (Tangible)  หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการท่ีผูรับบริการ

ไดรับ ทําใหเขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกลาวได 

 2) ความไววางใจ (Reliability) หมายถึง ผูรับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ําเสมอ และ

ความถูกตองในการใหบริการ รวมท้ังประสิทธิภาพของพนักงานท่ีใหบริการ 

 3) การตอบสนองตอผูรับบริการ ( Responsiveness)  หมายถึง ผูใชบริการจะคํานึงถึง

เวลาและความสามารถในการแกไขปญหาของผูใหบริการวา ตรงจุดหรือดีกวาตามท่ีผูรับบริการ

ตองการหรือไม 

 4) ความมั่นใจได ( Assurance) หมายถึง ผูรับบริการจะมองถึงความรู ความชํานาญ

หรือความสามารถของบุคลากร ซ่ึงเปนผลท่ีจะสรางความมั่นใจ รวมท้ังความไววางใจในบริการนั้น 

 5) ความเขาใจและความเห็นอกเห็นใจ ( Empathy) หมายถึง ผูรับบริการจะพิจารณา

ถึงความสะดวกดานเวลา สถานท่ี ทําเลท่ีตั้ง ตลอดจนความพยายามของพนักงานท่ีจะเขาใจ             

ถึงความตองการของผูบริการรวมท้ังความสนใจในการตอบสนองความตองการดังกลาว 

 

 2.2.6 การวัดความพึงพอใจท่ีมีตอการบริการ 

  ความพึงพอใจท่ีมีตอการใชบริการจะเกิดข้ึนหรือไมนั้นจะตองพิจารณาถึงลักษณะของ

การใหบริการขององคกรประกอบกับระดับความรูสึกของผูมารับบริการในมิติตางๆของแตละบุคคล

ดังนั้นการวัดความพึงพอใจในการใชบริการสามารถทําไดหลายวิธีดังนี้(ชานันทถาคู, 2545: 10) 

  1) การใชแบบสอบถามซ่ึงเป น วิธีการ ท่ีนิยมใช กัน แพรหลายวิธีหนึ่ ง โดยการ               

ขอความรวมมือจากกลุมบุคคลท่ีตองการวัดแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรมท่ีกําหนดคําตอบ          

ไวใหเลือกตอบหรือเปนคําตอบอิสระคําถามท่ีถามอาจจะถามถึงความพึ งพอใจในดานตางๆ               

ท่ีหนวยงานหรือองคกรกําลังใหบริการอยูเชนลักษณะของการใหบริการสถานท่ีใหบริการ บุคลากรท่ี

ใหบริการเปนตน 

  2) การสัมภาษณเปนวิธีการท่ีตองอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณท่ี

จะจูงใจใหผูถูกสัมภาษณตอบคําถามใหตรงกับขอเท็จจริง 
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  3) การสังเกตเปนวิธีการสังเกตจากพฤติกรรรมท้ังกอนมารับบริการขณะรับบริการและ

หลังจากการไดรับบริการแลวเชนการสังเกตกิริยาทาทางการพูดสีหนาและความถ่ีของการมาขอรับ

บริการเปนตน ผูวัดจะตองกระทําอยางจริงจังและมีแบบแผนท่ีแนนอน 

 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 วรนุช  บวรนันทเดช  (2546)ไดศึกษ าความพึ งพอใจของประชาชนตอบริการของ               

หนวยบริการปฐมภูมิ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวม            

อยู ในระดับปานกลาง ในดานบริการหลัก การใหคําปรึกษา และบริการกอนกลับบาน ปจจัย            

สวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอบริการ ไดแก ระดับการศึกษา รายได และเขตท่ีอยู

อาศัยของประชาชนท่ีมารับบริการ และไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ หนวยงานควรกําหนด

มาตรฐานบริการใหเหมาะสมกับพื้นท่ี มีการนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เนน

บริการเชิงรุกเขาสูชุมชน ดานการสงตอ/เยี่ยมบาน  และดานกิจกรรมในชุมชน 

 

 วลัยภรณ วชิรเขื่อนขันธ (2548)ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู

เทศบาลจังหวัดสมุทรปราการพบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัด

สมุทรปราการอยูในระดับปานกลางปจจัยจูงใจอยูในระดับมากดานปจจัยค้ําจุนอยูในระดับปานกลาง

การทดสอบความสัมพันธ พบวา เพศอายุตําแหนงหนาท่ีระดับตําแหนงประสบการณในการทํางาน

และขนาดของโรงเรียนไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล

จังหวัดสมุทรปราการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติสวนความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติการทดสอบสมมติฐานพบวาเพศอายุตําแหนงหนาท่ีระดับตําแหนงประสบการณใน

การทํางานและขนาดของโรงเรียนไมมีความสัมพันธกับพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู

เทศบาลจังหวัดสมุทรปราการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

 ลันดา สิทธิจักร และจิราภรณ จันทรอารักษ (2550) ศึกษาความพึงพอใจของอาจารยและ

นักศึกษาตอการใชหองสมุด วิทยาลัยบรมราชชนนี ชลบุรี พบวา ความพึงพอใจของอาจารยโดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก ดานบุคลากรมีคาเฉล่ียคะแนนสูงสุด สวนดานทรัพยากรสารสนเทศมีคาเฉล่ีย

คะแนนต่ําสุด และพบวาความพึงพอใจของนักศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ

ดานบุคลากรมีคาเฉล่ียคะแนนสูงสุด ในขณะท่ีดานสภาพแวดลอม มีคาคะแนนเฉล่ียต่ําสุด 
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 ภาวนา  เวชกิจ (2550) ไดศึกษาความพึงพอใจในการทํางาน และความผูกพันของพนักงาน

ตอองคการ: ศึกษากรณี บริษัท ฟาบริเนท จํากัด ผลการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจในงานอยูใน

ระดับปานกลาง สวนความผูกพันของพนักงานตอองคการอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาตามตัวแปร       

ในสวนของความพึงพอใจ พบวา ความตั้งใจท่ีจะกาวหนาในการทํางาน รูสึกพึงพอใจกับบริษัทใน

ฐานะท่ีเปนท่ีทํางาน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับสูง ขณะท่ีความผูกพันของพนักงานตอองคการ 

พบวา พนักงานพรอมท่ีจะทุมเทความพยายาม ความสามารถเพื่อความสําเร็จของบริษัทดวยความเต็ม

ใจ พนักงานคิดวาองคการนี้เปรียบเสมือนบานหลังท่ี 2 และเมื่อมีผูกลาวถึงบริษัทในทางท่ีไมดีผิดไป

จากขอเท็จจริงพนักงานจะรูสึกไมพอใจและจะพยายามช้ีแจงใหเขาเขาใจใหถูกตองเสมอ มีระดับ

ความคิดเห็นอยูในระดับสูง นอกจากนี้ยังพบวา ลักษณะงาน ลักษณะการปฏิบัติงาน ลักษณะองคการ 

มีความสัมพันธเชิงบวกระดับคอนขางสูงกับความพึงพอใจในงานและความผูกพันของพนักงานตอ

องคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

 ธนิดา ริมดุสิทธ (2551) ไดศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย         

ท่ีปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี ใน 5 ดาน คือ ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานกระบวนการ

ปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงาน ดานความกาวหนาจากการปฏิบัติงาน และดาน

คาตอบแทน ผลจากการวิจัย พบวาในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง มีความพึงพอใจ

มากท่ีสุดดานกระบวนการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ดานความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงาน       

ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ความกาวหนาจากการปฏิบัติงาน และคาตอบแทน ตามลําดับ 

เมือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ท่ีปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี พบวา เพศ 

ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน มีความพึงพอใจในภาพรวมแตกตางกัน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนอายุ และรายได ในภาพรวมไมแตกตางกัน 

 

 พวงเพชร สุวรรณชาติ (2553) ศึกษาวามพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการดานระบบ

สาธารณูปโภค ไฟฟา แสงสวาง ระบบสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรตาง ๆ ในเทศบาลนคร

หาดใหญ ระหวาง พ.ศ. 2552–พ.ศ.2553พบวาประชาชนกลุมตัวอยางพึงพอใจตอการดําเนินการโดย

ภาพรวมและในแตละโครงการอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด และพบวาปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ รายไดตอเดือนโดยเฉล่ีย และระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน ไมมี

ความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการดานโครงสรางพื้นฐานของ

เทศบาลนครหาดใหญ 
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ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

ภาระงานหลักของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สภาพท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม 

2.4 กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา 

 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิด ซ่ึงจะนํามา

ประยุกตใชกับงานวิจัยในครั้งนี้ ดังแสดงในภาพท่ี 2.1 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 แสดงกรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

(1) ความพึงพอใจดานข้ันตอนการใหบริการ 

(2)  ความพงึพอใจดานชองทางการใหบริการ 

(3)  ความพงึพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

(4)  ความพงึพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
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บทท่ี 3 
วิธีการศึกษา 

 
 

 การสํารวจในครั้งนี้เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ        

ขององคการบริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา รวมท้ังสํารวจสภาพปญหา 

อุปสรรค และขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากประชาชนผูรับบริการใน 4 ดาน คือ ดานข้ันตอนการใหบริการ 

ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานส่ิงอํานวยความสะดวก ซ่ึงมีวิธีการศึกษา 

ดังนี้ 

 

3.1 ขอมูลที่ใชในการศึกษา 

 

 ขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางของประชาชนผูมารับ

บริการท่ีไดรับแบบสอบถาม ซ่ึงมีท่ีพักอาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลแชะ เพื่อศึกษาความ

พึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแชะอําเภอครบุรี 

จังหวัดนครราชสีมา 

 

3.2 ประชากรเปาหมาย 

 

 ประชากรเปาหมายสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือประชาชน        

ท่ีอาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลแชะจํานวน 7,832 คน จาก 11 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 1 

(บานดอนกรูด) หมูท่ี 2 (บานหนองรัง) หมูท่ี 3 (บานแชะ) หมูท่ี 4 (บานแชะ) หมูท่ี5 (บานโนน

มะขามปอม) หมูท่ี6 (บานขาคีม) หมูท่ี 7 (บานพนาหนองหิน) หมูท่ี 8 (บานถนนกลาง) หมูท่ี 9 (บาน

หนองมะคา) หมูท่ี 10 (บานดอนสงางาม) และหมูท่ี 11 (บานโนนทอง) 
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3.3 ขนาดของกลุมตัวอยางประชาชน 

 

 เนื่องจากประชากรท่ีศึกษามีจํานวนมาก ดังนั้นคณะผูสํารวจจึงใชวิธีการของ Taro Yamane 

(สมศักดิ์  ศรีสันติ สุข ,2548: 139)เพื่ อหาจํ านวนขนาดกลุมตัวอย างจากประชาชนท้ังหมด              

โดยไดกําหนดความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางท่ียอมใหเกิดระหวางคาจริงและคาประมาณรอย

ละ 0.05 ตามสูตร 

 

 
2)(1 eN

Nn
+

=  

 โดยท่ี n  = จํานวนขนาดตัวอยางประชาชนท่ีตองการ 

N  = จํานวนประชากรท้ังหมด 

e  = คาความคลาดเคล่ือน (0.05) 

 

 แทนคาสูตร   𝑛𝑛 = 7,832
1+7,832(0.05)2

  = 380.56 หรือ 381 คน 

 

 อยางไรก็ตาม เพื่อใหผลการศึกษาท่ีไดรับจากกลุมตัวอยางท่ีสุมมาสามารถใชอธิบายกลุม

ประชากรเปาหมายไดอยางถูกตอง และเพื่อเปนการเพิ่มความเท่ียงตรงของขอสรุปท่ีจะไดรับจาก

ตัวอยาง จึงใชกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยมีการสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน        

เพื่อจะไดเปนการกระจายกลุมตัวอยางใหครอบคลุมท่ัวท้ังเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบล            

และไมใหมีการกระจุกตัวอยูในเขตพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งมากเกินไป 

 

3.4 วิธีการสุมตัวอยาง 

 

 การสุมตัวอยางในการศึกษานี้ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 

โดยแบงประชากรออกเปนพื้นท่ีตางๆ รวม 11 หมูบาน และในแตละหมูบานจะสุมตัวอยางประชาชน

อยางเปนสัดสวน (Proportional Random Sampling) เพื่อใหไดจํานวนกลุมตัวอยางจากแตละ

หมูบาน รวมเปน 400 คนดังตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี  3.1  แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของประชาชน จําแนกตามเขตท่ีอยูอาศัย 

 

หมูบาน ประชากร (คน) สัดสวน กลุมตัวอยาง (คน) 

หมู 0 แชะ 49 0.63 3 

หมูท่ี 1 ดอนกรูด 846 10.80 43 

หมูท่ี 2 หนองรัง 1,347 17.20 59 

หมูท่ี 3 แชะ 474 6.05 24 

หมูท่ี 4 แชะ 211 2.69 11 

หมูท่ี 5 โนนมะขามปอม 628 8.02 32 

หมูท่ี 6 ขาคีม 615 7.85 31 

หมูท่ี 7 พนาหนองหิน 733 9.36 37 

หมูท่ี 8 ถนนกลาง 1,021 13.04 52 

หมูท่ี 9 หนองมะคา 677 8.64 35 

หมูท่ี 10 ดอนสงางาม 736 9.40 38 

หมูท่ี 11 โนนทอง 495 6.32 25 

รวม 7,832 100 400 

 

 หลังจากทําการกําหนดขนาดตัวอยางของแตละเขตพื้นท่ีไดแลว ในการเก็บรวบรวมขอมูล  จะ

สุมประชากรในแตละเขตพื้นท่ีโดยจะเก็บรวบรวมขอมูลใหครอบคลุมทุกเดือนท่ีกลุมตัวอยางมาใช

บริการใหไดครบตามจํานวนท่ีตองการ 

 

3.5 เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 3.5.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 (1) การสร า ง เค รื่ อ งมือ  เค รื่ องมื อ ท่ี ใช ใน การรวบ รวมค รั้ งนี้  คณ ะผู สํ ารวจ                 

ใชแบบสอบถามแบบปลายปดและปลายเปด โดยการศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัย              

ท่ีเก่ียวของ นํามา สรางเปนแบบสอบถามใหครอบคลุมกับวัต ถุประสงค  โดยแบบสอบถาม

ประกอบดวย 3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลแชะใชมาตรวัดแบบ Likert Scale ใหคาน้ําหนักโดยถือเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
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   ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 5 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจมาก  4 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจนอย  2 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 1 คะแนน 

 

 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับจุดเดนของการบริการท่ีทานประทับใจและจุดท่ีควร

ปรับปรุง 

 ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเก่ียวกับความตองการและแนวทางในการทํางาน เพื่อให

องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาลตําบลดําเนินการเพิ่มเติม 

 (2) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จะใชวิธีหาความเท่ียงตรง (Validity) ดวยการ

นําแบบสอบถามฉบับรางไปหาความเท่ียงตรงดานเนื้อหาและโครงสราง โดยเสนอตอท่ีปรึกษา

โครงการและผู ท่ี เก่ียวของ เพื่อตรวจสอบหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)           

และความเหมาะสมถูกตองดานภาษา เพื่อนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม 

 

 3.5.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  (1) ข อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ  (Primary Data) เป น ก า ร เ ก็ บ ร วบ ร ว ม ข อ มู ล ท่ี ได จ า ก                           

การออกแบบสอบถามโดยการใช วิธีการสัมภาษณ ตามแบบสอบถามท่ีไดสรางข้ึน  จํ านวน             

ท้ังส้ิน 400คน 

 (2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากเอกสาร 

ขอมูลทางสถิติท่ีรวบรวมจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา และองคการบริหาร

สวนตําบลแชะ 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 

 3.6.1 การวิเคราะหขอมูล 

 การ วิเค ราะห ขอมู ลการ สํา รวจ ในค รั้ งนี้ ใ ช เครื่ องคอมพิ วเต อรป ร ะมวลผล                

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงไดเลือกใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ไดแก 

อัตราสวนรอยละ (Percentage) คาความถ่ี (Frequency) คาเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) 

และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวัดคาเฉล่ียและการกระจายของขอมูล 
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และนําเสนอในรูปตารางพรอมกับการพรรณนาประกอบ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมี

ตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแชะ 

 

 3.6.2 การประเมินผล 

 สําหรับขอมูลระดับความพึงพอใจ ไดทําการหาคาเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเปนราย

กลุม โดยมีเกณฑการพิจารณาเก่ียวกับระดับคาเฉล่ีย ดังนี้ 

 ระดับคาเฉล่ีย 4.51 – 5.00  ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  

 ระดับคาเฉล่ีย 3.51 – 4.50 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 ระดับคาเฉล่ีย 2.51 – 3.50  ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

 ระดับคาเฉล่ีย 1.51 – 2.50  ความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

 ระดับคาเฉล่ีย 1.00 – 1.50  ความพึงพอใจอยูในระดับควรปรับปรุง 

 ในสวนของการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลแชะนั้น คณะผูสํารวจไดกําหนดเกณฑในการคํานวณคาคะแนนรอยละ โดย

คิดจากคาคะแนนเฉล่ียของระดับความพึงพอใจในการใหบริการท่ีไดจากกลุมตัวอยางประชาชนในแต

ละดาน และนําคาคะแนนเฉล่ียท่ีไดมาเทียบหาคารอยละจากคะแนนเต็มของแตละดาน เพื่อจัดระดับ

ของความพึงพอใจได ดังนี้ 

 

ตารางท่ี  3.2  แสดงการจัดระดับคะแนนของความพึงพอใจ 

 

คาคะแนน ระดับความพึงพอใจ(รอยละ) ระดับคะแนน 

คะแนนเฉล่ียมากกวา 4.75  ข้ึนไป มากกวารอยละ 95  ข้ึนไป 10 

คะแนนเฉล่ียไมเกิน 4.75 ไมเกินรอยละ 95 9 

คะแนนเฉล่ียไมเกิน 4.50 ไมเกินรอยละ 90 8 

คะแนนเฉล่ียไมเกิน 4.25 ไมเกินรอยละ 85   7 

คะแนนเฉล่ียไมเกิน 4.00 ไมเกินรอยละ 80 6 

คะแนนเฉล่ียไมเกิน 3.75 ไมเกินรอยละ 75 5 

คะแนนเฉล่ียไมเกิน 3.50 ไมเกินรอยละ 70 4 

คะแนนเฉล่ียไมเกิน 3.25 ไมเกินรอยละ 65 3 

คะแนนเฉล่ียไมเกิน 3.00 ไมเกินรอยละ 60 2 

คะแนนเฉล่ียไมเกิน 2.75 ไมเกินรอยละ 55 1 

คะแนนเฉล่ียนอยกวา 2.50 นอยกวารอยละ 50 0 
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 สําหรับขอมูลท่ีไดจากคําถามปลายเปดไดทําการรวบรวมขอมูลท้ังหมด และดําเนินการ

วิเคราะหขอมูลดวยการจัดจําแนกประเภทขอความท่ีมีลักษณะเหมือนกันหรือคลายคลึงกันใหอยูใน

ประเภทเดียวกันจากนั้นวิเคราะหเนื้อหาของขอมูลและนําเสนอในรูปของความเรียง 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 

 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแชะ ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้คณะผู สํารวจไดดําเนินการ

วิเคราะหตามข้ันตอนตางๆ โดยรายงานผลการศึกษาไดแบงออกเปน 7ตอน ซ่ึงมีลําดับเนื้อหา ดังนี้ 

 

 

 4.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 

 4.2 งานท่ีกลุมตัวอยางประชาชนสวนใหญมาติดตอขอรับบริการ 

 4.3 ชวงเวลาท่ีกลุมตัวอยางประชาชนมาติดตอขอรับบริการ 

 4.4 ชองทางการรับขอมูลขาวสารจากองคการบริหารสวนตําบลแชะของประชาชน 

 4.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล

แชะ 

 4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลแชะ 

 4.7 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผูรับบริการ 
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4.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 

 

 4.1.1 เพศ 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา   

สวนใหญรอยละ 60.50 เปนเพศหญิง ในขณะท่ีเพศชาย มีอยูรอยละ 39.50 ดังแสดงรายละเอียด     

ในภาพท่ี 4.1 

 

 
ภาพท่ี 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

 

 4.1.2 ระดับอายุ 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา       

สวนใหญรอยละ 29.25 มีอายุอยู ระหวาง 51 – 60 ป รองลงมามีอายุมากกวา 60 ป ข้ึน ไป           

รอยละ 27.25 และรอยละ 24.25 มีอายุอยูระหวาง 41 – 50ป ตามลําดับดังแสดงรายละเอียด                     

ในภาพท่ี 4.2 

 
ภาพท่ี 4.2  แสดงจํานวนและรอยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับอาย ุ

  

ชาย, 158, 39.50%

หญิง, 242, 

60.50%

21-30 ป, 12, 

3.00% 31-40 ป, 65, 

16.25%

41-50 ป, 97, 

24.25%

51-60 ป, 117, 

29.25%

มากกวา 60 ปข้ึน

ไป, 109, 

27.25%
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 4.1.3 ระดับการศึกษา 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม  พบวา  

สวนใหญรอยละ 64.50 มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา  รองลงมามีการศึกษาอยูในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนคิดเปนรอยละ 20.25 และรอยละ 10.25 มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเทาตามลําดับดังแสดงรายละเอียดในภาพท่ี 4.3 

 
ภาพท่ี 4.3  แสดงจํานวนและรอยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดับการศึกษา 

 

 4.1.4 อาชีพ 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา        

สวนใหญรอยละ 50.25 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมามีอาชีพรับจางท่ัวไป คิดเปนรอยละ 

26.00 และรอยละ 13.00 ประกอบอาชีพคาขาย ตามลําดับดังแสดงรายละเอียดในภาพท่ี 4.4 

 

ภาพท่ี 4.4  แสดงจํานวนและรอยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาชีพ 

  

ประถมศึกษา, 258, 

64.50%

ม. ตน, 81, 20.25%

ม. ปลายหรือเทียบเทา, 

41, 10.25%

อนุปริญญาหรือ

เทียบเทา, 20, 5.00%

พนักงาน

บริษัทเอกชน, 21, 

5.25%

เกษตรกรรม, 201, 

50.25%
คาขาย, 52, 

13.00%

รับจางทั่วไป, 104, 

26.00%

อื่น ๆ, 22, 5.50%
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 4.1.5 ระดับรายได 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา   

สวนใหญรอยละ 38.00 มีรายไดอยูระหวาง 6,001 – 8,000 บาท รองลงมา มีรายไดอยูระหวาง 

8,001 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 34.50 และรอยละ 11.25 มีรายไดอยูระหวาง 4,001 – 6,000 

บาท ตามลําดับดังแสดงรายละเอียดในภาพท่ี 4.5 

 

 
 

ภาพท่ี 4.5  แสดงจํานวนและรอยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดับรายได 

 

 

 

 

  

นอยกวา 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%

มากกวา 10,000 

บาทข้ึนไป, 8.75, 

8.75%
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4.2 งานที่กลุมตัวอยางประชาชนสวนใหญมาติดตอขอรับบริการ 

 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญ

รอยละ 24.50 รับบริการเก่ียวกับงานดานการจายเบ้ียยังชีพ รองลงมารับบริการงานควบคุมโรคติดตอ 

คิดเปนรอยละ 21.50 และรอยละ 12.00 รับบริการเก่ียวกับงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ตามลําดับ ดังแสดงรายละเอียดในภาพท่ี 4.6 
 

 

 

 

 
ภาพท่ี 4.6 แสดงจํานวนและรอยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภาระงาน            

ท่ีกลุมตัวอยางประชาชนสวนใหญมาติดตอขอรับบริการ 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

10.75% 6.25%
11.25% 5.00% 8.75%
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4.3 ชวงเวลาที่กลุมตัวอยางประชาชนมาติดตอขอรับบริการ 

 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญ

ประชาชนมาติดตอขอรับบริการกับองคการบริหารสวนตําบลแชะในชวงเดือนมิถุนายน 2565 

รองลงมาเคยติดตอขอรับบริการในเดือนมกราคม2565 และเดือนกุมภาพันธ 2565 ตามลําดับ        

ดังแสดงรายละเอียดในภาพท่ี 4.7 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.7 แสดงจํานวนของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาท่ีมาติดตอขอรับ

บริการจากองคการบริหารสวนตําบลแชะ 
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4.4 ชองทางการรับขอมูลขาวสารจากองคการบริหารสวนตําบลแชะของประชาชน 

 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญ

รับทราบขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลแชะจากเสียงตามสายรองลงมารับทราบขอมูล

ขาวสารจากเพื่อนบาน/การประชุมการติดประกาศตางๆและเอกสารส่ิงพิมพตามลําดับ ดังแสดง

รายละเอียดในภาพท่ี 4.8 

 

 

 

 
 

 
เอกสาร

ส่ิงพิมพ 

ติดประกาศ

ตางๆ 

ผูใหญบาน/

ผูนําชุมชน 

เสียงตามสาย/หอ

กระจายขาว 

เพื่อนบาน/การ

ประชุม 

จํานวน 45 39 289 335 302 

หมายเหตุ :ผูตอบสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

ภาพท่ี 4.8 แสดงจํานวนของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชองทางการรับขอมูล

ขาวสารจากองคการบริหารสวนตําบลแชะ 

  

0
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4.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร        

สวนตําบลแชะ 

 

 4.5.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการโดยภาพรวมจําแนกเปนรายดาน 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแชะ จําแนกเปนรายดาน 

 

การใหบรกิาร 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการแปลผล 

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 4.87 0.37 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.85 0.38 มากท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.88 0.35 มากท่ีสุด 

4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 4.84 0.38 มากท่ีสุด 

 ภาพรวม 4.86 0.37 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลแชะ โดยภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.86 เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวา ทุกดานประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากท่ีสุด” โดยดานเจาหนาท่ีผู

ใหบริการมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.88 รองลงมา คือ ดานข้ันตอนการใหบริการมีคาเฉล่ียเทากับ 4.87

และดานชองทางการใหบริการมีคาเฉล่ียเทากับ 4.85 ตามลําดับ 
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 4.5.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการโดยภาพรวมจําแนกเปนรายขอในแตละดาน 

 

   4.5.2.1 ดานขั้นตอนการใหบริการ 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแชะ ในดานข้ันตอนการ

ใหบริการจําแนกเปนรายขอ 

 

ดานขั้นตอนการใหบริการ 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการแปลผล 

1. การใหบริการถูกตอง สะดวกรวดเร็วไมยุงยากซับซอน มี

ความชัดเจน 

4.86 0.37 มากท่ีสุด 

2. การใหบริการเปนไปตามลําดับกอน – หลัง 4.85 0.39 มากท่ีสุด 

3. ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม 4.88 0.36 มากท่ีสุด 

4. การติดตอประสานงานมคีวามสะดวก 4.89 0.36 มากท่ีสุด 

5. เครื่องมือ/อุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีใชในการ

ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมตอการใหบริการ 

4.85 0.39 มากท่ีสุด 

 รวม 4.87 0.37 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลแชะในดานข้ันตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด”มีคาเฉล่ียเทากับ 4.87

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากท่ีสุด”โดยเรื่องการ

ติดตอประสานงานมีความสะดวกมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.89 รองลงมา คือ เรื่องระยะเวลาในการ

ใหบริการมีความเหมาะสมมีคาเฉล่ียเทากับ 4.88 และเรื่องการใหบริการตามท่ีขอรับบริการถูกตอง 

สะดวก รวดเร็ว ไมยุงยากซับซอน มีความชัดเจน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.86 ตามลําดับ 
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   4.5.2.2 ดานชองทางการใหบริการ  

 

ตารางท่ี 4.3 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแชะ ในดานชองทางการ

ใหบริการจําแนกเปนรายขอ 

 

ดานชองทางการใหบริการ 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. 
ระดับการแปล

ผล 

1. มีหลากหลายชองทางในการใหบริการ เชน  การใหบริการ

ทางโทรศัพท ส่ือออนไลนตางๆ เชน ไลนเฟสบุค 

4.83 0.38 มากท่ีสุด 

2. มีการใหบริการนอกสถานท่ี 4.85 0.40 มากท่ีสุด 

3. มีการใหบริการนอกเวลาทําการ 4.83 0.38 มากท่ีสุด 

4. การใชบริการสามารถเขาถึงและใชบริการไดงาย 4.87 0.38 มากท่ีสุด 

5. มีชองทางการรับรูขอมูลขาวสารการใหบริการท่ีสามารถ

รับรูไดอยางท่ัวถึง 

4.86 0.36 มากท่ีสุด 

 รวม 4.85 0.38 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลแชะในดานชองทางการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.85 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ“มากท่ีสุด”โดยเรื่อง

การใชบริการสามารถเขาถึงและใชบริการไดงาย มีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.87 รองลงมา คือ มีเรื่อง

ชองทางการรับรูขอมูลขาวสารการใหบริการท่ีสามารถรับรูไดอยางท่ัวถึง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.86 และ 

เรื่องมีการใหบริการนอกสถานท่ี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.84 ตามลําดับ 
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   4.5.2.3 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

 

ตารางท่ี 4.4 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแชะ ในดานเจาหนาท่ีผู

ใหบริการ จําแนกเปนรายขอ 

 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. 
ระดับการแปล

ผล 

1. เจาหนาท่ีมีความกระตือรือรน เอาใจใสในการใหบริการ 4.89 0.33 มากท่ีสุด 

2. เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส มีความเปนกันเอง 4.88 0.33 มากท่ีสุด 

3. เจาหนาท่ีแตงกายสุภาพ เหมาะสมกับการทํางาน 4.86 0.39 มากท่ีสุด 

4. เจาหนาท่ีสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดเปนอยางด ี 4.87 0.34 มากท่ีสุด 

5. เจาหนาท่ีใหคาํแนะนํา คําปรึกษา ตอบขอซักถามไดด ี 4.87 0.36 มากท่ีสุด 

 รวม 4.88 0.35 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลแชะในดานเจาหนาท่ีผูใหบริการโดยรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.88 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ“มากท่ีสุด” โดยเรื่อง

เจาหนาท่ีมีความกระตือรือรนเอาใจใสในการใหบริการ มีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.89 รองลงมา คือ

เรื่องเจาหนาท่ีพูดจาสุภาพยิ้มแยมแจมใส มีความเปนกันเองมีคาเฉล่ียเทากับ 4.88 และเรื่อง

เจาหนาท่ีสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดเปนอยางดีกับเจาหนาท่ีใหคําแนะนําคาํปรึกษา ตอบขอซักถาม

ไดดี มีคาเฉล่ียเทากัน คือ 4.87 ตามลําดับ 
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   4.5.2.4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแชะ ในดานส่ิงอํานวย

ความสะดวก จําแนกเปนรายขอ 

 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการแปลผล 

1. สถานท่ีตั้งของหนวยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับ

บริการ 

4.86 0.38 มากท่ีสุด 

2. สถานท่ีใหบริการมีความสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย 4.84 0.37 มากท่ีสุด 

3. ปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและ

เขาใจงาย 

4.83 0.38 มากท่ีสุด 

4. การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งพัก น้ําดื่ม หนังสือพิมพ 

และหองน้ํา มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

4.82 0.40 มากท่ีสุด 

5. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 4.85 0..38 มากท่ีสุด 

 รวม 4.84 0.38 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลแชะในดานส่ิงอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด”มีคาเฉล่ียเทากับ 4.84

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากท่ีสุด” โดยเรื่อง

สถานท่ีตั้งของหนวยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ มีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.86 

รองลงมา คือ สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.85 และเรื่องการมีปาย

ขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจงาย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.84 

ตามลําดับ 
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 4.5.3 ความพึงพอใจของผู รับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร            

สวนตําบลแชะ จําแนกตามภาระงาน 

 

   4.5.3.1 งานสงเคราะหผูพิการ/ผูยากไร 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตองานสงเคราะหผูพิการ/ผูยากไรจําแนกเปนรายดานและภาพรวม 

 

การใหบริการ 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการแปลผล 

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 4.86 0.29 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.85 0.30 มากท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.87 0.29 มากท่ีสุด 

4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 4.84 0.31 มากท่ีสุด 

 ภาพรวม 4.85 0.30 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนผูมารับบริการงานสงเคราะหผูพิการ/ผูยากไรมี

ความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแชะ โดยรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.85 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ

“มากท่ีสุด” โดยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.87 รองลงมา คือ ดานข้ันตอนการ

ใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.86 และดานชองทางการใหบริการมีคาเฉล่ียเทากับ 4.85 ตามลําดับ 
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   4.5.3.2 งานกองทุนหลักประกันคุณภาพ สปสช. 

 

ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตองานกองทุนหลักประกันคุณภาพ สปสช.จําแนกเปนรายดานและ

ภาพรวม 

 

การใหบรกิาร 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการแปลผล 

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 4.86 0.45 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.85 0.40 มากท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.87 0.34 มากท่ีสุด 

4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 4.84 0.47 มากท่ีสุด 

 ภาพรวม 4.86 0.30 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนผูมารับบริการงานกองทุนหลักประกันคุณภาพ สปสช.

มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแชะ โดยรวมอยูในระดับ“มากท่ีสุด”     

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.86 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ 

“มากท่ีสุด”โดยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.87 รองลงมา คือ ดานข้ันตอนการ

ใหบริการมีคาเฉล่ียเทากับ 4.86 และดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.85 ตามลําดับ 
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   4.5.3.3 งานควบคุมโรคติดตอ 

 

ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตองานควบคุมโรคติดตอจําแนกเปนรายดานและภาพรวม 

 

การใหบรกิาร 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการแปลผล 

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 4.86 0.34 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.85 0.36 มากท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.88 0.38 มากท่ีสุด 

4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 4.85 0.36 มากท่ีสุด 

 ภาพรวม 4.86 0.40 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนผูมารับบริการงานควบคุมโรคติดตอมีความพึงพอใจตอ

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแชะ โดยรวมอยูในระดับ“มากท่ีสุด” มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.86 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากท่ีสุด”โดย

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.88 รองลงมา คือ ดานข้ันตอนการใหบริการ มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.86 และดานชองทางการใหบริการกับดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากัน 

คือ 4.85 ตามลําดับ 
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   4.5.3.4 การจดทะเบียนพาณิชย 

 

ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการจดทะเบียนพาณิชยจําแนกเปนรายดานและภาพรวม 

 

การใหบรกิาร 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการแปลผล 

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 4.85 0.36 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.84 0.41 มากท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.86 0.35 มากท่ีสุด 

4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 4.84 0.36 มากท่ีสุด 

 ภาพรวม 4.85 0.37 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนผูมารับบริการการจดทะเบียนพาณิชยมีความพึงพอใจ

ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแชะ โดยรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.85 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ“มากท่ีสุด” โดย

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.86 รองลงมา คือ ดานข้ันตอนการใหบริการมี

คาเฉล่ียเทากับ 4.85 และดานชองทางการใหบริการมีคาเฉล่ียเทากับ 4.84 ตามลําดับ 

  

องคก์ารบริหารส่วนตําบลแชะ 

วิทยาลัยนครราชสีมา 
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4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลแชะ 

 

 การประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลแชะในครั้งนี้ จะดําเนินการประเมินความพึงพอใจการใหบริการโดยภาพรวม และความพึง

พอใจในการใหบริการใน 4 งาน ไดแก งานสงเคราะหผูพิการ/ผูยากไรงานกองทุนหลักประกันคุณภาพ 

สปสช. งานควบคุมโรคติดตอ และการจดทะเบียนพาณิชย ซ่ึงผลการประเมินสามารถนําเสนอได ดังนี้ 

 

 4.6.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการโดยภาพรวม จําแนกเปนรายดาน 

 

ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการ             

ขององคการบริหารสวนตําบลแชะจําแนกเปนรายดานและภาพรวม 

 

คุณภาพการใหบริการ คาเฉลี่ย (𝒙𝒙�) ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 4.87 97.40 10 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.85 97.00 10 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.88 97.60 10 

4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 4.84 96.80 10 

 รวม 4.86 97.20 10 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลแชะในภาพรวม อยู ในระดับรอยละ 97.20 โดยไดคะแนนอยูในระดับ 10 เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอดานข้ันตอนการใหบริการ อยู

ในระดับรอยละ 97.40 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจดานชองทางการใหบริการอยูในระดับรอยละ 

97.00 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการอยูในระดับรอยละ 97.60 ไดคะแนน

อยูในระดับ 10 และพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวกอยูในระดับรอยละ 96.80 ไดคะแนนอยูในระดับ 

10 

  

องคก์ารบริหารส่วนตําบลแชะ 

วิทยาลัยนครราชสีมา 
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 เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลแชะจะเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลแชะมีการพัฒนาการใหบริการ

เพิ่มข้ึน โดยในภาพรวมระดับความพึงพอใจระหวางป พ.ศ. 2564 ถึงป พ.ศ. 2565 เพิ่มจากรอยละ 

96.80 เปนรอยละ 97.20 เมื่อพิจารณาเปนรายดานจะเห็นวาดานข้ันตอนการใหบริการระดับความ   

พึงพอใจเพิ่มจากรอยละ 97.00 เปนรอยละ 97.40 ดานชองทางการใหบริการ ระดับความพึงพอใจ 

เพิ่มจากรอยละ 96.80 เปนรอยละ 97.00 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ระดับความพึงพอใจเพิ่มจาก   

รอยละ 97.20 เปนรอยละ 97.60 และดานส่ิงอํานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากรอยละ 

96.60 เปนรอยละ 96.80 ดังภาพท่ี 4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 4.9 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของความพึงพอใจ ระหวางปงบประมาณ 2564 และ 2565 

 

  

องคก์ารบริหารส่วนตําบลแชะ 

วิทยาลัยนครราชสีมา 
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 4.6.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ จําแนกตามงาน 

 

   4.6.2.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตองานสงเคราะหผูพิการ/ผูยากไร 

 

ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการ             

งานสงเคราะหผูพิการ/ผูยากไรจําแนกเปนรายดานและภาพรวม 
 

คุณภาพการใหบริการ คาเฉลี่ย (𝒙𝒙�) ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 4.86 97.20 10 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.85 97.00 10 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.87 97.40 10 

4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 4.84 96.80 10 

 รวม 4.85 97.00 10 

 

 จากตาราง พบว า กลุมตั วอยางประชาชนมีความพึ งพอใจตอคุณภาพการใหบริการ              

งานสงเคราะหผูพิการ/ผูยากไรขององคการบริหารสวนตําบลแชะ โดยรวมอยูในระดับรอยละ 97.00 

โดยไดคะแนนอยูในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจ

ตอดานข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับรอยละ 97.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจดานชองทาง

การใหบริการอยูในระดับรอยละ 97.00 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการอยู

ในระดับรอยละ 97.40 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 และพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก อยูในระดับ

รอยละ 96.80 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 

 

  

องคก์ารบริหารส่วนตําบลแชะ 

วิทยาลัยนครราชสีมา 
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   4.6.2.2 ความพึงพอใจของผู รับบริการท่ีมีตองานกองทุนหลักประกันคุณภาพ 

สปสช. 

 

ตารางท่ี 4.12 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการ             

งานกองทุนหลักประกันคุณภาพ สปสช.จําแนกเปนรายดานและภาพรวม 
 

คุณภาพการใหบริการ คาเฉลี่ย (𝒙𝒙�) ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 4.86 97.20 10 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.85 97.00 10 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.87 97.40 10 

4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 4.84 96.80 10 

 รวม 4.86 97.20 10 

 

 จากตาราง พบว า กลุมตั วอยางประชาชนมีความพึ งพอใจตอคุณภาพการใหบริการ              

งานกองทุนหลักประกันคุณภาพ สปสช.ขององคการบริหารสวนตําบลแชะ โดยรวมอยูในระดับรอยละ 

97.20 โดยไดคะแนนอยูในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความ

พึงพอใจตอดานข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับรอยละ 97.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจดาน

ชองทางการใหบริการอยูในระดับรอยละ 97.00 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจดานเจาหนาท่ี       

ผูใหบริการอยูในระดับรอยละ 97.40 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 และพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

อยูในระดับรอยละ 96.80 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคก์ารบริหารส่วนตําบลแชะ 

วิทยาลัยนครราชสีมา 
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   4.6.2.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตองานควบคุมโรคติดตอ 

 

ตารางท่ี 4.13 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการ             

งานควบคุมโรคติดตอจําแนกเปนรายดานและภาพรวม 
 

คุณภาพการใหบริการ คาเฉลี่ย (𝒙𝒙�) ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 4.86 97.20 10 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.85 97.00 10 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.88 97.60 10 

4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 4.85 97.00 10 

 รวม 4.86 97.20 10 

 

 จากตาราง พบว า กลุมตั วอยางประชาชนมีความพึ งพอใจตอคุณภาพการใหบริการ              

งานควบคุมโรคติดตอขององคการบริหารสวนตําบลแชะ โดยรวมอยูในระดับรอยละ 97.20 โดยได

คะแนนอยูในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอ

ดานข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับรอยละ 97.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจดานชองทาง

การใหบริการอยูในระดับรอยละ 97.00 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการอยู

ในระดับรอยละ 97.60 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 และพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก อยูในระดับ

รอยละ 97.00 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 

 

  

องคก์ารบริหารส่วนตําบลแชะ 

วิทยาลัยนครราชสีมา 
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   4.6.2.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการจดทะเบียนพาณิชย 

 

ตารางท่ี 4.14 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการ             

การจดทะเบียนพาณิชยจําแนกเปนรายดานและภาพรวม 
 

คุณภาพการใหบริการ คาเฉลี่ย (𝒙𝒙�) ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 4.85 97.00 10 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.84 96.80 10 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.86 97.20 10 

4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 4.84 96.80 10 

 รวม 4.85 97.00 10 

 

 จากตาราง พบว า กลุมตั วอยางประชาชนมีความพึ งพอใจตอคุณภาพการใหบริการ              

การจดทะเบียนพาณิชยขององคการบริหารสวนตําบลแชะ โดยรวมอยูในระดับรอยละ 97.00 โดยได

คะแนนอยูในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวากลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอดาน

ข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับรอยละ 97.00 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจดานชองทางการ

ใหบริการอยูในระดับรอยละ 96.80 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการอยูใน

ระดับรอยละ 97.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 และพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก อยูในระดับ  

รอยละ 96.80 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 

 

  

องคก์ารบริหารส่วนตําบลแชะ 

วิทยาลัยนครราชสีมา 
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   4.6.2.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอภาระงาน ในภาพรวมท้ัง 4งาน 

 

ตารางท่ี 4.15 แสดงระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการท่ีมีตอภาระงาน 

ในภาพรวมท้ัง 4 งาน 
 

ภาระงาน ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1. งานสงเคราะหผูพิการ/ผูยากไร 97.00 10 

2. งานกองทุนหลักประกันคุณภาพ สปสช. 97.20 10 

3. งานควบคุมโรคติดตอ 97.20 10 

4. การจดทะเบียนพาณิชย 97.00 10 

 ภาพรวมท้ัง 4 งาน 97.10 10 

 

 จากตาราง พบว า กลุมตั วอยางประชาชนมีความพึ งพอใจตอคุณภาพการใหบริการ              

ขององคการบริหารสวนตําบลแชะ โดยภาพรวมท้ัง 4 งานอยูในระดับรอยละ 97.10 โดยไดคะแนนอยู

ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเปนรายภาระงานพบวากลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตองาน

สงเคราะหผูพิการ/ผูยากไรอยูในระดับรอยละ 97.00 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจงานกองทุน

หลักประกันคุณภาพ สปสช. อยูในระดับรอยละ 97.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจงานควบคุม

โรคติดตอ อยูในระดับรอยละ 97.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10  และพอใจการจดทะเบียนพาณิชย 

อยูในระดับรอยละ 97.00 ไดคะแนนอยูใน 10 
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4.7 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผูรับบริการ 

จากการสํารวจพบวาประชาชนท่ีมารับบริการมีความคิดเห็นตอการทํางานขององคการ

บริหารสวนตําบลแชะวา ดานข้ันตอนการใหบริการมีความสะดวก รวดเร็วดีไมยุงยากซับซอน 

ระยะเวลารอคอยการใหบริการไมนาน เมื่อมีการติดตองานเอกสารไมเยอะไมยุงยากซับซอนเจาหนาท่ี

ใหบริการ มีความกระตือรือรนในการใหบริการ และใหคําแนะนําชวยเหลือเรื่องตางๆไดดี  มีความ

ตั้งใจและพรอมในการใหบรกิารดีมาก และมีความเปนกันเองดี ดานส่ิงอํานวยความสะดวก บริเวณ

ภายในสํานักงานมีความสะอาดเรียบรอยดีมีท่ีนั่งรอรับบริการท่ีเหมาะสม  สถานท่ีจอดรถเพียงพอ

กวางขวาง  

งานสงเคราะหผูพิการ/ผูยากไร อบต.มีการชวยเหลือผูพิการ ผูเดือดรอนทางดานเศรษฐกิจ

ดวยการปรับปรุงซอมแซมท่ีอยูอาศัยให มีการออกดูแลผูปวยติดเตียงในพื้นท่ีอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานกองทุนหลักประกันคุณภาพ สปสช. ประชาชนสวนใหญในพื้นท่ีไมเขาใจถึงงานกองทุน

หลักประกันสุขภาพ แตทราบดีวาทาง อบต.มีโครงการทางดานการสงเสริมสุขภาพใหกับประชาชนใน

พื้นท่ี แตก็มีบางสวนท่ีเขาใจในงานกองทุนหลักประกันสุขภาพและทราบถึงเรื่องการใชงบประมาณ

ของ สปสช.และเห็นวา อบต.มีการนํางบประมาณมาใชในโครงการนี้ไดอยางเหมาะสม  
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งานควบคุมโรคติดตอ ประฃาฃนมีความคิดเห็นวา อบต.มีการดูแลเรื่องการปองกัน

ไขเลือดออกดวยการออกพนยาฉีดหมอกควันในพื้นท่ีตางๆ และเคยมีการลงพื้นท่ีใหความรูเก่ียวกับ

การกําจัดยุงลายเบ้ืองตน การแจกทรายอะเบท 

 

การจดทะเบียนพาณิชย อบต.การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเก่ียวกับงานทะเบียนพาณิชย

ดี มีการระบุข้ันตอนการใหบริการและระยะเวลารอคอยท่ีชัดเจนในการใหบริการและใหรายละเอียด

ตางๆ เก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชยไดดี รวมท้ังการคิดภาษีท่ีเปนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม คือประชาชนมีความคิดเห็นวาโดยภาพรวมการ

ทํางานในปนี้ เปนท่ีนาพึงพอใจมากข้ึน องคการบริหารสวนตําบลแชะ มีการพัฒนาการใหบริการดาน

ตางๆ รวมท้ังการดูแลและเอาใจใสประชาชนในพื้นท่ีท่ีดีอยางตอเนื่อง  

และมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเพิ่มเติม คือ ตองการใหอบต.ทําการสํารวจทอระบายน้ํา

ริมถนนในหมูบาน และทําการขุดลอก หรือทําความสะอาด เนื่องจาก มีขยะและส่ิงอ่ืนๆ เชน ดิน 

ทราย อยูในทอระบายน้ํา เวลาฝนตกจะมีส่ิงตกคาง ทําใหทอระบายน้ําตัน  
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บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา 

 

 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลแชะ สามารถสรุปผลการศึกษา ซ่ึงมีลําดับเนื้อหา ดังนี้ 
 

 5.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 

 5.2 งานท่ีกลุมตัวอยางประชาชนสวนใหญมาติดตอขอรับบริการ 

 5.3 ชวงเวลาท่ีกลุมตัวอยางประชาชนมาติดตอขอรับบริการ 

 5.4 ชองทางการรับขอมูลขาวสารจากองคการบริหารสวนตําบลแชะของประชาชน 

 5.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแชะ 

 5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลแชะ 

 5.7 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผูรับบริการ 
 

5.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 

 5.1.1 เพศ 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา    

สวนใหญรอยละ 60.50 เปนเพศหญิง ในขณะท่ีเพศชาย มีอยูรอยละ 39.50 
 

 5.1.2 ระดับอายุ 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา       

สวนใหญรอยละ 29.25 มีอายุอยู ระหวาง 51 – 60 ป รองลงมามีอายุมากกวา 60 ป ข้ึน ไป           

รอยละ 27.25 และรอยละ 24.25 มีอายุอยูระหวาง 41 – 50 ป  ตามลําดับ 
 

 5.1.3 ระดับการศึกษา 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา    

สวนใหญรอยละ 64.50 มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา  รองลงมามีการศึกษาอยูในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนคิดเปนรอยละ 20.25 และรอยละ 10.25 มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเทาตามลําดับ 
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 5.1.4 อาชีพ 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา     

สวนใหญรอยละ 50.25 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมามีอาชีพรับจางท่ัวไป คิดเปนรอยละ 

26.00 และรอยละ 13.00  ประกอบอาชีพคาขาย ตามลําดับ   
 

 5.1.5 ระดับรายได 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา    

สวนใหญรอยละ 38.00 มีรายไดอยูระหวาง 6,001 – 8,000 บาท รองลงมา มีรายไดอยูระหวาง 

8,001 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 34.50 และรอยละ 11.25 มีรายไดอยูระหวาง 4,001 – 6,000 

บาท ตามลําดับ 
 

5.2 งานท่ีกลุมตัวอยางประชาชนสวนใหญมาติดตอขอรับบริการ 
 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญ

รอยละ 24.50 รับบริการเก่ียวกับงานดานการจายเบ้ียยังชีพ รองลงมารับบริการงานควบคุมโรคติดตอ 

คิดเปนรอยละ 21.50 และรอยละ 12.00 รับบริการเก่ียวกับงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ตามลําดับ  
 

5.3 ชวงเวลาท่ีกลุมตัวอยางประชาชนมาติดตอขอรับบริการ 
 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญ

ประชาชนมาติดตอขอรับบริการกับองคการบริหารสวนตําบลแชะในชวงเดือนมิถุนายน 2565 

รองลงมาเคยติดตอขอรับบริการในเดือนมกราคม2565 และเดือนกุมภาพันธ 2565 ตามลําดับ         
 

5.4 ชองทางการรับขอมูลขาวสารจากองคการบริหารสวนตําบลแชะของประชาชน 
 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญ

รับทราบขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลแชะจากเสียงตามสาย/หอกระจายขาว รองลงมา

รับทราบขอมูลขาวสารจากเพื่อนบาน/การประชุมการติดประกาศตางๆและเอกสารส่ิงพิมพตามลําดับ 
 

5.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแชะ 
 

 5.5.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการโดยภาพรวมจําแนกเปนรายดาน 
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  ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลแชะ โดยภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.86 เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากท่ีสุด” โดยดาน

เจาหนาท่ีผูใหบริการมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.88 รองลงมา คือ ดานข้ันตอนการใหบริการมีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.87และดานชองทางการใหบริการมีคาเฉล่ียเทากับ 4.85 ตามลําดับ 

 

 5.5.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการโดยภาพรวมจําแนกเปนรายขอในแตละดาน 

 

   5.5.2.1 ดานขั้นตอนการใหบริการ 

   การสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลแชะในดานข้ันตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.87เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก

ท่ีสุด”โดยเรื่องการติดตอประสานงานมีความสะดวกมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.89 รองลงมา คือ เรื่อง

ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสมมีคาเฉล่ียเทากับ 4.88 และเรื่องการใหบริการตามท่ีขอรับ

บริการถูกตอง สะดวก รวดเร็ว ไมยุงยากซับซอน มีความชัดเจน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.86 ตามลําดับ 

 

   5.5.2.2 ดานชองทางการใหบริการ 

   จากผลการสํารวจ พบวากลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแชะในดานชองทางการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก

ท่ีสุด” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.85 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับ“มากท่ีสุด”โดยเรื่องการใชบริการสามารถเขาถึงและใชบริการไดงาย มีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 

4.87 รองลงมา คือ มีเรื่องชองทางการรับรูขอมูลขาวสารการใหบริการท่ีสามารถรับรูไดอยางท่ัวถึง มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.86 และ เรื่องมีการใหบริการนอกสถานท่ี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.84 ตามลําดับ 

 

   5.5.2.3 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

   ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแชะในดานเจาหนาท่ีผูใหบริการโดยรวมอยูในระดับ “มาก

ท่ีสุด” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.88 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับ“มากท่ีสุด” โดยเรื่องเจาหนาท่ีมีความกระตือรือรนเอาใจใสในการใหบริการ มีคาเฉล่ียสูงสุด

เทากับ 4.89 รองลงมา คือเรื่องเจาหนาท่ีพูดจาสุภาพยิ้มแยมแจมใส มีความเปนกันเองมีคาเฉล่ีย
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เทากับ 4.88 และเรื่องเจาหนาท่ีสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดเปนอยางดีกับเจาหนาท่ีใหคําแนะนํา

คําปรึกษา ตอบขอซักถามไดดี มีคาเฉล่ียเทากัน คือ 4.87 ตามลําดับ 

 

   5.5.2.4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

   ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแชะในดานส่ิงอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับ “มาก

ท่ีสุด” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.84 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับ “มากท่ีสุด” โดยเรื่องสถานท่ีตั้งของหนวยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ มี

คาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.86 รองลงมา คือ สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.85 และเรื่องการมีปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจงาย มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.84 ตามลําดับ 

 

 5.5.3 ความพึงพอใจของผู รับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร            

สวนตําบลแชะ จําแนกตามภาระงาน 

 

   5.5.3.1 งานสงเคราะหผูพิการ/ผูยากไร 

    ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนผูมารับบริการงานสงเคราะหผู

พิการ/ผูยากไรมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแชะ โดยรวมอยูในระดับ 

“มากท่ีสุด” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.85 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานประชาชนมีความพึงพอใจ

อยูในระดับ“มากท่ีสุด” โดยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.87 รองลงมา คือ ดาน

ข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.86 และดานชองทางการใหบริการมีคาเฉล่ียเทากับ 4.85 

ตามลําดับ 

   5.5.3.2 งานกองทุนหลักประกันคุณภาพ สปสช. 

   จากผลการสํารวจ พบวากลุมตัวอยางประชาชนผูมารับบริการงานกองทุน

หลักประกันคุณภาพ สปสช.มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแชะ 

โดยรวมอยูในระดับ“มากท่ีสุด” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.86 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดาน

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากท่ีสุด”โดยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 

4.87 รองลงมา คือ ดานข้ันตอนการใหบริการมีคาเฉล่ียเทากับ 4.86 และดานชองทางการใหบริการ 

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.85 ตามลําดับ 
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   5.5.3.3 งานควบคุมโรคติดตอ 

   ผลการสํารวจ พบวากลุมตัวอยางประชาชนผูมารับบริการงานควบคุม

โรคติดตอมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแชะ โดยรวมอยูในระดับ“มาก

ท่ีสุด” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.86 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับ “มากท่ีสุด”โดยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.88 รองลงมา คือ ดาน

ข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.86 และดานชองทางการใหบริการกับดานชองทางการ

ใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากัน คือ 4.85 ตามลําดับ 

 

   5.5.3.4 การจดทะเบียนพาณิชย 

   ผลการสํารวจ พบวากลุมตัวอยางประชาชนผูมารับบริการการจดทะเบียน

พาณิชยมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแชะ โดยรวมอยูในระดับ “มาก

ท่ีสุด” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.85 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับ“มากท่ีสุด” โดยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.86 รองลงมา คือ ดาน

ข้ันตอนการใหบริการมีคาเฉล่ียเทากับ 4.85 และดานชองทางการใหบริการมีคาเฉล่ียเทากับ 4.84 

ตามลําดับ 

 

5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลแชะ 

   การประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลแชะในครั้งนี้ จะดําเนินการประเมินความพึงพอใจการใหบริการโดย

ภาพรวม และความพึงพอใจในการใหบริการใน 4 งาน ไดแก งานสงเคราะหผูพิการ/ผูยากไร       

งานกองทุนหลักประกันคุณภาพ สปสช. งานควบคุมโรคติดตอ และการจดทะเบียนพาณิชยซ่ึงผลการ

ประเมินสามารถนําเสนอได ดังนี้ 

 

 5.6.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการโดยภาพรวม จําแนกเปนรายดาน 

  ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลแชะในภาพรวม อยูในระดับรอยละ 97.20 โดยไดคะแนนอยูในระดับ 10 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอดานข้ันตอนการใหบริการ 

อยูในระดับรอยละ 97.40 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจดานชองทางการใหบริการอยูในระดับรอย

ละ 97.00 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการอยูในระดับรอยละ 97.60 ได
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คะแนนอยูในระดับ 10 และพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวกอยูในระดับรอยละ 96.80 ไดคะแนนอยู

ในระดับ 10 

   เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลแชะ จะเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลแชะมีการพัฒนาการใหบริการ

เพิ่มข้ึน โดยในภาพรวมระดับความพึงพอใจระหวางป พ.ศ. 2564 ถึงป พ.ศ. 2565 เพิ่มจากรอยละ 

96.80 เปนรอยละ 97.20 เมื่อพิจารณาเปนรายดานจะเห็นวาดานข้ันตอนการใหบริการระดับความ   

พึงพอใจเพิ่มจากรอยละ 97.00 เปนรอยละ 97.40 ดานชองทางการใหบริการ ระดับความพึงพอใจ 

เพิ่มจากรอยละ 96.80 เปนรอยละ 97.00 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ระดับความพึงพอใจเพิ่มจาก   

รอยละ 97.20 เปนรอยละ 97.60 และดานส่ิงอํานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากรอยละ 

96.60 เปนรอยละ 96.80 

 

 5.6.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ จําแนกตามงาน 

 

   5.6.2.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตองานสงเคราะหผูพิการ/ผูยากไร 

    จากผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพงึพอใจตอคุณภาพ

การใหบริการงานสงเคราะหผูพิการ/ผูยากไรขององคการบริหารสวนตําบลแชะ โดยรวมอยูในระดับ    

รอยละ 97.00 โดยไดคะแนนอยูในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมี

ความพึงพอใจตอดานข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับรอยละ 97.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 

พอใจดานชองทางการใหบริการอยู ในระดับรอยละ 97.00 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจดาน

เจาหนาท่ีผูใหบริการอยูในระดับรอยละ 97.40 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 และพอใจดานส่ิงอํานวย

ความสะดวก อยูในระดับรอยละ 96.80 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 

 

   5.6.2.2 ความพึงพอใจของผู รับบริการท่ีมีตองานกองทุนหลักประกันคุณภาพ 

สปสช. 

    ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ

ใหบริการงานกองทุนหลักประกันคุณภาพ สปสช.ขององคการบริหารสวนตําบลแชะ โดยรวมอยูใน

ระดับรอยละ 97.20 โดยไดคะแนนอยูในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยาง

ประชาชนมีความพึงพอใจตอดานข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับรอยละ 97.20 ไดคะแนนอยูใน

ระดับ 10 พอใจดานชองทางการใหบริการอยูในระดับรอยละ 97.00 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจ

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการอยูในระดับรอยละ 97.40 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 และพอใจดานส่ิง

อํานวยความสะดวก อยูในระดับรอยละ 96.80 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 
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   5.6.2.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตองานควบคุมโรคติดตอ 

    ผลการสํารวจ พบวากลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ

ใหบริการงานควบคุมโรคติดตอขององคการบริหารสวนตําบลแชะ โดยรวมอยูในระดับรอยละ 97.20 

โดยไดคะแนนอยูในระดบั 10 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจ

ตอดานข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับรอยละ 97.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจดานชองทาง

การใหบริการอยูในระดับรอยละ 97.00 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการอยู

ในระดับรอยละ 97.60 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 และพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก อยูในระดับ

รอยละ 97.00 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 

 

   5.6.2.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการจดทะเบียนพาณิชย 

     ผลการสํารวจ พบวากลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ

ใหบริการการจดทะเบียนพาณิชยขององคการบริหารสวนตําบลแชะ โดยรวมอยูในระดับรอยละ97.00 

โดยไดคะแนนอยูในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวากลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจ

ตอดานข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับรอยละ 97.00 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจดานชองทาง

การใหบริการอยูในระดับรอยละ 96.80 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการอยู

ในระดับรอยละ 97.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 และพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก อยูในระดับ  

รอยละ 96.80 ไดคะแนนอยูในระดับ 10  

 

   5.6.2.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอภาระงาน ในภาพรวมท้ัง 4 งาน 

    ผลการสํารวจ พบวากลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแชะ โดยภาพรวมท้ัง 4 งาน อยูในระดับรอยละ 97.10 โดยได

คะแนนอยูในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเปนรายภาระงานพบวากลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจ

ตองานสงเคราะหผูพิการ/ผูยากไรอยูในระดับรอยละ 97.00 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจงาน

กองทุนหลักประกันคุณภาพ สปสช. อยูในระดับรอยละ 97.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจงาน

ควบคุมโรคติดตอ อยูในระดับรอยละ 97.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10  และพอใจการจดทะเบียน

พาณิชย อยูในระดับรอยละ 97.00 ไดคะแนนอยูใน 10 

 

5.7 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผูรับบริการ 

ประชาชนท่ีมารับบริการมีความคิดเห็นตอการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลแชะวา 

ดานข้ันตอนการใหบริการมีความสะดวก รวดเร็วดีไมยุงยากซับซอน ระยะเวลารอคอยการใหบริการ

ไมนาน เมื่อมีการติดตองานเอกสารไมเยอะไมยุงยากซับซอนเจาหนาท่ีใหบริการ มีความกระตือรือรน
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คณะทํางาน 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพ

การใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจาํป พ.ศ. 2565 

กันยายน 2565 

ในการใหบริการ และใหคําแนะนําชวยเหลือเรื่องตางๆไดดี  มีความตั้งใจและพรอมในการใหบริการดี

มาก และมีความเปนกันเองดี ดานส่ิงอํานวยความสะดวก บริเวณภายในสํานักงานมีความสะอาด

เรียบรอยดีมีท่ีนั่งรอรับบริการท่ีเหมาะสม  สถานท่ีจอดรถเพียงพอกวางขวาง  

งานสงเคราะหผูพิการ/ผูยากไร อบต.มีการชวยเหลือผูพิการ ผูเดือดรอนทางดานเศรษฐกิจ

ดวยการปรับปรุงซอมแซมท่ีอยูอาศัยให มีการออกดูแลผูปวยติดเตียงในพื้นท่ีอยางตอเนื่อง 

งานกองทุนหลักประกันคุณภาพ สปสช. ประชาชนสวนใหญในพื้นท่ีไมเขาใจถึงงานกองทุน

หลักประกันสุขภาพ แตทราบดีวาทาง อบต.มีโครงการทางดานการสงเสริมสุขภาพใหกับประชาชนใน

พื้นท่ี แตก็มีบางสวนท่ีเขาใจในงานกองทุนหลักประกันสุขภาพและทราบถึงเรื่องการใชงบประมาณ

ของ สปสช.และเห็นวา อบต.มีการนํางบประมาณมาใชในโครงการนี้ไดอยางเหมาะสม  

งานควบคุมโรคติดตอ ประฃาฃนมีความคิดเห็นวา อบต.มีการดูแลเรื่องการปองกัน

ไขเลือดออกดวยการออกพนยาฉีดหมอกควันในพื้นท่ีตางๆ และเคยมีการลงพื้นท่ีใหความรูเก่ียวกับ

การกําจัดยุงลายเบ้ืองตน การแจกทรายอะเบท 

การจดทะเบียนพาณิชย อบต.การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเก่ียวกับงานทะเบียนพาณิชย

ดี มีการระบุข้ันตอนการใหบริการและระยะเวลารอคอยท่ีชัดเจนในการใหบริการและใหรายละเอียด

ตางๆ เก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชยไดดี รวมท้ังการคิดภาษีท่ีเปนธรรม 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม คือประชาชนมีความคิดเห็นวาโดยภาพรวมการ

ทํางานในปนี้ เปนท่ีนาพึงพอใจมากข้ึน องคการบริหารสวนตําบลแชะ มีการพัฒนาการใหบริการดาน

ตางๆ รวมท้ังการดูแลและเอาใจใสประชาชนในพื้นท่ีท่ีดีอยางตอเนื่อง  

และมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเพิ่มเติม คือ ตองการใหอบต.ทําการสํารวจทอระบายน้ํา

ริมถนนในหมูบาน และทําการขุดลอก หรือทําความสะอาด เนื่องจาก มีขยะและส่ิงอ่ืนๆ เชน ดิน 

ทราย อยูในทอระบายน้ํา เวลาฝนตกจะมีส่ิงตกคาง ทําใหทอระบายน้ําตัน  
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แบบสอบถาม 

เร่ือง  ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 

ท่ีมีตอการใหบริการของอบต.แชะ 
 

 

 แบบสอบถามนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของ

อบต.แชะเพื่อนําขอมูลไปใชประโยชนในการปรับปรุงการใหบริการ และกําหนดนโยบายการใหบริการแกประชาชน 

คณะผูวิจัยจึงขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 

 

 

 แบบสอบถามแบงออกเปน  3  ตอน 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของอบต.แชะ 

  ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเดนของการบริการท่ีทานประทับใจและจุดท่ีควรปรับปรุง 

 

 

 การตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาใหทานตอบใหครบทุกขอ ขอมูลทุกขอมีความสําคัญตอความถูกตอง

และเปนประโยชนตอการพัฒนาการใหบริการของอบต.แชะเปนอยางย่ิง คําตอบของทานจะถูกเก็บเปนความลับ จะ

ไมมีผลกระทบตอทานทางดานการรับบริการแตอยางใด 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

คณะผูวิจัย 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย / ลงใน (  ) หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงของทาน 
 

1. เพศ 

 (   )  1.  ชาย    (   )  2.  หญิง 

2. อายุ…………ป 

3. ระดับการศกึษา 

 (   )  1.  ประถมศึกษา   (   )  2.  ม. ตน   

 (   )  3.  ม. ปลายหรือเทียบเทา  (   )  4.  อนุปริญญาหรือเทียบเทา  

 (   )  5.  ปริญญาตรี   (   )  6.  สูงกวาปริญญาตรี 

4. อาชีพ 

 (   )  1.  รับราชการ/พนักงานของรัฐ (   )  2.  พนกังานรัฐวิสาหกิจ  (   )  3.  พนักงานบริษัทเอกชน 

 (   )  4.  เกษตรกรรม   (   )  5.  คาขาย.......................................... 

 (   )  6.  รับจางท่ัวไป   (   )  7.  ธรุกิจสวนตัว .......................................... 

 (   )  8.  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………… 

5. รายไดตอเดอืน (โดยประมาณ) 

 (   )  1.  นอยกวา 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.  มากกวา 10,000 บาทข้ึนไป 

6. ทานมาใชบริการเกี่ยวกับเร่ืองใด 

 (   )  1.  งานดานการจดัเก็บรายไดหรือภาษี  (   )  2.  งานสงเคราะหผูพิการ/ผูยากไร 

(   )  3.  งานดานส่ิงแวดลอมและสุขาภิบาล  (   )  4.  จายเบี้ยผูสูงอายุ 

 (   )  5.  งานสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตางๆ (   )  6.  งานกองทุนหลักประกันคุณภาพ สปสช. 

  (   )  7.  งานดานสาธารณสุข   (   )  8.  การจดทะเบียนพาณิชย  

(   )  9.  งานอื่น .ๆ................................ 

7.   ทานมาใชบริการเกี่ยวกับงานตามขอ 6. ในชวงเดือน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (   ) 1.   ตุลาคม 2564 (   ) 2.   พฤศจิกายน 2564 (   ) 3.   ธันวาคม 2564 

 (   ) 4.   มกราคม 2565 (   ) 5.   กุมภาพนัธ  2565 (   ) 6.   มีนาคม 2565 

 (   ) 7.   เมษายน 2565 (   ) 8.   พฤษภาคม 2565 (   ) 9.   มิถุนายน 2565 

 (   ) 10. กรกฎาคม 2565 (   ) 11.  สิงหาคม  2565 (   ) 12. กันยายน 2565 

8. ทานรับทราบขอมูลขาวสารตางๆของอบต. จากขอใด(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (   )  1.  เอกสารส่ิงพิมพ  (   )  2.  ติดประกาศตางๆ 

 (   )  3.  เว็บไซต   (   )  4.  การจัดทําส่ือเผยแพร 

 (   )  5. ผูใหญบาน/ผูนําชุมชน  (   )  6. เสียงตามสาย/หอกระจายขาว  

 (   )  7. เพื่อนบาน/การประชุม  (   )  8. อื่นๆ............................................... 
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการใหบรกิารขององคการบริหารสวนตําบล 

คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย / ลงในระดับความพึงพอใจท่ีตรงกับความรูสึกของทานมากท่ีสุด โดยใหระดับ

คะแนน ดังนี ้(5 = มากท่ีสุด4 = มาก 3 = ปานกลาง2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด) 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ดานขั้นตอนการใหบรกิาร      

1. การใหบริการถูกตอง สะดวกรวดเร็วไมยุงยากซับซอน มีความชัดเจน      

2. การใหบริการเปนไปตามลําดับกอน – หลัง      

3. ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม      

4. การติดตอประสานงานมีความสะดวก      

5. เคร่ืองมือ/อุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีใชในการปฏิบัติงานมีความ

เหมาะสมตอการใหบริการ 

     

ดานชองทางการใหบรกิาร      

1. มีหลากหลายชองทางในการใหบริการ เชน  การใหบริการทางโทรศัพท ส่ือ

ออนไลนตางๆ เชน ไลนเฟสบุค 

     

2. มีการใหบริการนอกสถานท่ี      

3. มีการใหบริการนอกเวลาทําการ      

4. การใชบริการสามารถเขาถึงและใชบริการไดงาย      

5. มีชองทางการรับรูขอมูลขาวสารการใหบริการท่ีสามารถรับรูไดอยางท่ัวถึง      

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ      

1. เจาหนาท่ีมีความกระตือรือรน เอาใจใสในการใหบริการ      

2. เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ ย้ิมแยมแจมใส มีความเปนกันเอง      

3. เจาหนาท่ีแตงกายสุภาพ เหมาะสมกับการทํางาน      

4. เจาหนาท่ีสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดเปนอยางดี      

5. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา คําปรึกษา ตอบขอซักถามไดด ี      

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก      

1. สถานท่ีตั้งของหนวยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ      

2. สถานท่ีใหบริการมีความสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย      

3. ปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจงาย      

4. การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งพัก น้ําดื่ม หนังสือพิมพ และหองน้ํา 

มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

     

5. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ      
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ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเดนของการบรกิารท่ีทานประทับใจและจุดท่ีควรปรับปรุง 

 3.1 ดานข้ันตอนการใหบริการ 

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

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

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

 3.2 ดานชองทางการใหบริการ 

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

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

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

 3.3 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

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

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

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

 3.4 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

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

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

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

 3.5 ขอเสนอแนะ ความคดิเห็น อื่นๆ 

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

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

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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	จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานกองทุนหลักประกันคุณภาพ สปสช.มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ โดยรวมอยู่ในระดับ“มากที่สุด”     มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอ...
	จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานควบคุมโรคติดต่อมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ โดยรวมอยู่ในระดับ“มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที...
	จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการการจดทะเบียนพาณิชย์มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มากท...
	ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             ขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะจำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม
	ภาพที่ 4.9 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของความพึงพอใจ ระหว่างปีงบประมาณ 2564 และ 2565
	ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             งานสงเคราะห์ผู้พิการ/ผู้ยากไร้จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม
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	จากผลการสำรวจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานกองทุนหลักประกันคุณภาพ สปสช.มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ โดยรวมอยู่ในระดับ“มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใ...
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	ผลการสำรวจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานควบคุมโรคติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 97.20 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นต...
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