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ค ำน ำ 
 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา ได้เห็นชอบ
ให้มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน  อ าเภอด่านขุนทด ประจ าปี พ.ศ. 2564 นั้น 
 การด าเนินโครงการสามารถส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี    โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้มี
พระคุณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด
นครราชสีมาทุกท่านที่กรุณาให้ค าปรึกษา  พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและได้ให้แนวทางในการด าเนิน
โครงการเพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นของโครงการ  
  คณะท างานขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการกอง หัวหน้ากอง และเจ้าหน้าที่ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดพิมาน  อ าเภอด่านขุนทด  ตลอดจนประชาชนในเขตพื้นที่ทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อมูล
และความคิดเห็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลมา ณ โอกาสนี้                                                                                 
 
 
 
 
          มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
              จังหวัดนครราชสีมา 
                 ตุลาคม  2564 
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บทสรปุผู้บริหำร 
   
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี พ.ศ. 2564  มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึงพอใจ และ
จัดเรียงล าดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
กุดพิมาน  อ าเภอด่านขุนทด    จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  ในด้านกระบวนการ
ข้ันตอนการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก  กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน  จ านวน  400  
คน เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า  (Rating Scales) 5 ระดับ  
(1-5) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และเทียบเป็นระดับความพึงพอใจ 11 ระดับ (0 -10) 
 ผลการส ารวจลกัษณะประชากรกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนมากเป็นเพศหญิง  มีอายุมากกว่า 50 ปี
ข้ึนไป  การศึกษาระดับประถมศึกษา  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีรายได้  2,000 – 4,000 บาท  
ส่วนมากมารับบริการจาก อบต.ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 บริการงานจากกองคลัง โดยมาติดต่อขอรับ
บริการงานงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ การเปิดรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลกุด
พิมานประชาชนส่วนมากได้รับจากหอกระจายข่าว 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมานในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับ 10  มีค่าร้อยละเท่ากับ 
95.60 สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96.00 
ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 95.80 ด้านช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 
95.40 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 95.20 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาคุณภาพในการให้บริการรายข้อในแต่ละด้านพบว่า ด้านกระบวนการข้ันตอนการ
ให้บริการ  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน 3 อันดับแรกคือ ข้ันตอนการให้บริการแต่ละข้ันตอนมีความ
สะดวก คล่องตัว  ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รองลงมาคือข้ันตอนการให้บริการแต่ละข้ันตอนมีการก าหนด
ระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน และ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมกับงานที่ให้บริการ 
ตามล าดับ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน 3 อันดับแรกคือ เจ้าหน้าที่มีจ านวน
เพียงพอต่อการให้บรกิาร รองลงมาคือ การให้เกียรติและการให้ความส าคัญกับประชาชนที่มารับบริการ
อย่างเท่าเทียมกัน และเจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ ตามล าดับ ด้าน
ช่องทางการให้บริการผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน 3 อันดับแรกคือ ให้บริการนอกสถานที่ส านักงาน 
รองลงมาคือ มีช่องทางการให้บรกิารทีห่ลากหลาย และมีการจัดระบบการให้บริการตามล าดับกอ่น-หลัง 
และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน 3 อันดับแรกคือ มีสถานที่จอดรถมีความ
สะดวกและเพียงพอ รองลงมาคือ มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่การให้บริการเห็นได้ง่าย 
และการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับที่นั่งพักรอรับบริการ 
บริการน้ าดื่ม หนังสือพิมพ์ และห้องน้ า ตามล าดับ 
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 ส าหรับการประเมินความพึงพอใจของผูร้บับริการพบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน โดยในภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 
95.60 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10  และเมื่อพิจารณาในระดับงานพบว่า พอใจงานบริการสาธารณสุข
อยู่ในระดับร้อยละ 95.80 ระดับคะแนน 10 งานด้านการก่อสร้างอยู่ในระดับร้อยละ 95.20 ระดับ
คะแนน 10 งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอยู่ในระดับร้อยละ 95.80  ระดับคะแนน 10 และ งาน
พัฒนาและจัดเก็บรายได้อยู่ในระดับร้อยละ 95.60 ระดับคะแนน  10 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่าคุณภาพในการบริการ       
ทุกด้านสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้รับบริการ   แต่ในขณะเดียวกันประชาชนให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมคือ 

 ต้องการให้มีการปรับปรุงถนนในบางช่วงที่มีความช ารุดเสียหาย 
 ไฟฟ้าส่องสว่างในบางจุดช ารุด จึงควรมีการซ่อมบ ารุงตามความเหมาะสม 
 ต้องการให้ลดข้ันตอนการใหบ้รกิารเพื่อใหส้ามารถท างานไดเ้ร็วข้ึน 
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ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จ าแนกเป็น
รายข้อ…………………………………………………………………………………........................................ 

 
 

30 
13 แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานที่มีต่อคุณภาพการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน  ในด้านสิ่งช่องทางการให้บริการ จ าแนก
เป็นรายข้อ……………………………………………………………………………....................................... 

 
 

31 



~ ช ~ 
 

สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
ตำรำงท่ี หน้ำ 
14 แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานที่มีต่อคุณภาพการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน  ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จ าแนก
เป็นรายข้อ………………………………………………........................................................................ 

 
 

32 
15 แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานบริการสาธารณสุข

จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม....................................................................... 
 

33 
16 แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานงานด้านการก่อสร้าง

จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม........................................................................................... 
 

33 
17 แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านป้องกันบรรเทา

สาธารณภัยจ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม........................................................................ 
 

34 
18 แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานพัฒนาและจัดเก็บ

รายได้ จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม……………………………………………………………........... 
 

34 
19 แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ

ให้บริการขององค์การบรหิารส่วนต าบลกุดพิมานจ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม………….. 
 

35 
20 แสดงค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บรกิารขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดพิมาน จ าแนกเป็นตามภาระงานและภาพรวม………………….................................... 
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