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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.1  ท่ีมาและความสำคัญของการศึกษา 

การปกครองตนเองโดยรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Self Government) เป็น
จุดมุ่งหมายสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่นเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยรวม จากความสำคัญดังกล่าวจึงทำให้มีการให้ความสำคัญกับการ 
กระจายอำนาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นเป็นอย่างมากการกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่นถือเป็น
เครื่องมือในการปรับโครงสร้างอำนาจรัฐ ประการหนึ่งท่ีส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีอำนาจการปกครอง
ตนเองโดยปลอดจากการแทรกแซงของ รัฐบาลหรือองค์กรใด ๆ ซึ่งมีส่วนสำคัญท่ีช่วยให้การใช้อำนาจ
รัฐในชุมชนท้องถิ่นเป็นไปเพื่อตอบสนอง ความต้องการของประชาชนท่ีมีความหลากหลายตามระดับ
พัฒนาการของชุมชนแต่ละแห่งได้อย่างท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น โดยหลักการสำคัญท่ีสนับสนุนเหตุผลและ
ความจำเป็นของการปกครองท้องถิ่นก็  คือ (1) เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงและความ
ปลอดภัย การพัฒนา และการมีส่วนร่วม (2) เพื่อสร้างความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ (3) เพื่อการสร้างสมดุลแห่งรัฐในการใช้อำนาจปกครองบริหารในยุค
สมัยแห่งประชาธิปไตย (4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรหลักการ
สำคัญของการกระจายอำนาจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2543 มีสามประการ ได้แก่ หลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนด
นโยบาย การบริหารงานบุคคล และการบริหารการเงินการคลังของตนเองภายใต้กรอบของกฎหมาย
และภายใต้หลักความเป็นรัฐเด่ียวในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หลักการ
จัดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐในการบริหารราชการแผ่นดินโดยกำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะระดับชุมชน ราชการบริหารส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาครับผิดชอบการดำเนินภารกิจของรัฐในระดับประเทศ และในระดับภูมิภาค และให้คำปรึกษา 
สนับสนุน และกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงเท่าท่ีจำเป็น และหลัก
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีคุณภาพมาตรฐานบริหารงาน
อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการ
ตรวจสอบผลการ ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของไทยมี 5 ประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล 
(อบต.) กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้มีการจัด
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ความสัมพันธ์ในเชิงบทบาทหน้าท่ีแตกต่างกันออกไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคปัจจุบันเผชิญ
ความท้าทายและการเปล่ียนแปลงท่ี หลากหลาย ท้ังนี้เนื่องมาจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ของประเทศปรับเปล่ียนตามกระแสโลกาภิวัฒน์ และการเปิดเสรีในประเด็นต่างๆ ท่ีเป็นแรงผลักดัน
และส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ แต่อาจกล่าวได้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐ ทำหน้าท่ีร่วมกับรัฐบาล ในลักษณะท่ีเสริมแรงกัน ไม่ใช่
การแข่งขันหน้าท่ีของรัฐบาลระดับชาติ ได้แก่ การกำหนดเป้าหมายเศรษฐกิจ สังคม การเมืองระดับ
ภาคสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหน้าท่ีผลิตบริการสาธารณะท้องถิ่น (Local Public 
goods) กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถผลิตสินค้าและบริการท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่า 
เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ คือ การทำงานใกล้ชิดกับประชาชนรู้ข้อมูลและความต้องการรวมท้ัง
สามารถตอบสนองต่อปัญหาท้องถิ่นรวดเร็วกว่า เช่นเดียวกันระบบการผลิตบริการของท้องถิ่นจะมี
ลักษณะท่ีหลากหลาย (Diversity) ตามสภาพแต่ละท้องถิ่นนอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ทำงานภายใต้บรรยากาศการแข่งขันและมีการเปรียบเทียบข้ามพื้นท่ีและหน่วยงาน 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีภาระหน้าท่ีต่อประชาชนโดยตรงในการบริหารทุกๆ ด้าน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนและประเทศชาติ ถึงแม้องค์การบริหารส่วนตำบลจะอยู่
ภายใต้อำนาจจำกัดบางเรื่องก็ตาม แต่เนื่องจากเป็นองค์กรหนึ่งท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนเพราะ
ประชาชนเป็นผู้เลือกต้ังผู้บริหาร เลขาสมาชิกสภาเข้ามาโดยตรงเพื่อเป็นตัวแทนในเขตพื้นท่ีท่ี
รับผิดชอบโดยตรงเพื่อพัฒนาตามหลักยุทธศาสตร์ท่ีมีการระดมความคิดเห็นจากส่วนท่ีเกี่ยวข้องใน
สังคมไม่ว่าจะเป็นการบริการในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อกำหนดแผนให้เกิดประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริงอันจะนำไปสู่ความพึงพอใจและเพื่อคนส่วนใหญ่ในสังคมได้รับผลประโยชน์จากการจัดสรร
อย่างท่ัวถึงและมีคุณธรรมควบคู่กัน 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่ง 
ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลและมีหน้าท่ีในการแปลงนโยบายท่ีเป็นนามธรรมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม  เพื่อให้เกิดความสำเร็จขึ้นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการบริหารงานแบบบูรณาการ
และยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยางมีการบริหารงานท่ีขาด
ประสิทธิภาพจะส่งผลเสียอย่างมากต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยางเอง 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง เป็นหน่วยงานท่ีต้องมีการดำเนินงานด้วยกระบวนการ
บูรณาการร่วมกับภาคประชาชนเป็นหลัก หากขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานแล้วจะทำให้การ
ปฏิบัติงานเกิดการล่าช้า การประสานงานเกิดความผิดพลาดคลาดเคล่ือนและในทางกลับกันหาก
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยางมีการบริหารงานท่ีดีมีประสิทธิภาพ  จะส่งผลให้การดำเนินงานของ
หน่วยงานเกิดความราบรื่น  มีการประสานงานในการปฏิบัติร่วมกับประชาชนได้ดี ตลอดจนสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างตรงจุด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถบริการ
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ประชาชนได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง จึงเป็นส่ิงจำเป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะทำให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกยาง ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 
ในด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการท่ีตรงเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 
ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าว่ามีประสิทธิภาพในการบริการ
มากน้อยเพียงใด จากความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเพื่อนำผลการศึกษาในครั้งนี้ใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงานและปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงานต่อไป 
 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1.2.1 เพื่อสำรวจความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564 
1.2.2 เพื่อประเมินผลการดำเนินการการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564 
1.2.3. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
  
 1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 งานวิจัยครั้งนี้เป็นโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ใน
การประเมินความพึงพอใจตามกรอบการประเมินใน 4 งาน ดังต่อไปนี้ ได้แก่ 
  1. งานด้านการศึกษา  
  2. งานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  
  3. งานด้านการสาธารณสุข  
  4. งานด้านโยธา  
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 โดยในแต่ละงานนั้นได้ทำการศึกษาและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยางมีการกำหนดกรอบงานท่ีทำการศึกษาและประเมิน
ความพึงพอใจ ประกอบด้วย 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ 
  2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
  3. ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ 
  4. ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการ 
 
 1.3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กำหนดขอบเขตการศึกษาจากประชากรกลุ่มเป้าหมายโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ
ประชากรผู้รับบริการเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  หรือหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมาติดต่อขอรับบริการใน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยางในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวนท้ังหมด 380 คน โดยกำหนดกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีคำนวณจากสูตรทาโร่ยามาเน่  (Yamane, 1973) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ท่ี
จำนวน ประขากร 380 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การแจก
แบบสอบถาม และสอบถามทางโทรศัพท์ หรือส่งจดหมาย 
 1.3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกยาง และตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกยาง  

 
1.4 กรอบแนวความคิดการศึกษา 
 
  กรอบแนวความคิดการศึกษาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระคือการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และตัวแปรตาม ได้แก่ ความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ ดังแสดงในภาพท่ี 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  
 1.5.1 ทราบระดับความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของส่วนงาน
ต่างๆ ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร          
ผู้ให้บริการ ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการ สามารถนำผลการศึกษาไป
เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานบริการ ให้มีคุณภาพของการบริการตามหลักการให้บริการ
ภาครัฐท่ีดีต่อไป 

1.5.2 ผลการศึกษาสามารถนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย หรือแผนงานสำหรับ
การพัฒนา การปฏิบัติงานด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพ  สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้รับบริการ 
โดยการเสนอบริการท่ีตรงกับความคาดหวัง จากการให้บริการท่ีผู้รับบริการเห็นว่าสำคัญอีกท้ังยังช่วย
ให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างราบรื่นและให้บริการท่ีดีมีความเหมาะสมสูงสุด เสริมสร้างคุณภาพของ
การให้บริการอย่างจริงจัง สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

แผนภาพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิด
การศึกษา 

 
 

ประสิทธิภาพ 
1. งานด้านกระบวนการและ
ข้ันตอนการบริการ 
2. งานด้านช่องการให้บริการ 
3. งานด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
4. งานด้านอาคารและสิ่งอำนวย
ความสะดวก  

การให้บริการ 4 ด้าน 
1. งานด้านการศึกษา  
2. งานด้านสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์  
3. งานด้านการสาธารณสุข  
4. งานด้านโยธา 

ประสิทธิผล 
การบรรลุวัตถุประสงค ์
ของดำเนินงานด้านต่างๆ 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของ 

การให้บริการประชาชน 

นำผลการประเมินมาเป็น 

แนวทางปฏิบัติงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ   
 1.6.1 ความพึงพอใจในการให้บริการ หมายถึง ความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้รับบริการท่ี
มีต่อกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าท่ี บุคลากรผู้ให้บริการ 
สถานท่ี และส่ิงอำนวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการ 
 1.6.2 กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าท่ี หมายถึง การอธิบายช้ีแจงแนะนำ
ขั้นตอนในการให้บริการมีความชัดเจนเป็นไปตามขั้นตอนมีความรวดเร็ว และทันเวลามีการลำดับ 
ก่อนหลังมีความเหมาะสม และสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ทันที  
 1.6.3 ช่องทางการให้บริการ หมายถึง การประกาศข่าวประชาสัมพันธ์มีช่องทางการ
ประสานงานมีการออกหน่วยเคล่ือนท่ี และประชาสัมพันธ์การให้บริการให้ประชาชนเข้าใจในการ
ดำเนินงานชัดเจน  
 1.6.4 เจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรผู้ให้บริการ หมายถึง เจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรมีการแต่งกาย
เรียบร้อย เหมาะสม ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นกันเองมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และมีความ
พร้อมในการให้บริการมีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว มีความรู้ ความสามารถ และให้บริการด้วย 
ความซื่อสัตยสุ์จริต           
 1.6.5 สถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก หมายถึง สถานท่ีต้ังของหน่วยงานมีความสะดวกใน
การเดินทาง มีท่ีจอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีนั่งรอบริการท่ีเพียงพอมีการให้บริการแบบ 
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ มีคุณภาพและมีความทันสมัยสะอาด 
เรียบร้อย มีป้ายข้อความบอกจุดให้บริการและป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจนเข้าใจง่าย  
 1.6.6 ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กิจกรรมและโครงการสอดคล้องกับความต้องการของ 
ประชาชน มีการสำรวจและประเมินความต้องการเบ้ืองต้นก่อนดำเนินงาน ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
มีความโปร่งใสมีประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม ในกรณีท่ีผลการดำเนินงานมีความบกพร่องสามารถ
ปรับปรุงแก้ไขได้  
 1.6.7 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชน หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน ท่ีเคยเข้ารับบริการใน
ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการท่ีตรงเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้าน
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง  และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าว่ามีประสิทธิภาพในการบริการมาก
น้อยเพียงใด 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  
 ในการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์        
การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ 
 3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
 4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 
 5. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนภาครัฐ 
 6. ข้อมูลท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
 7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
1แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

1.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจหรือความพอใจ (Satisfaction) เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยให้งาน

ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานเกี่ยวกับการให้บริการ ดังนั้นผู้มาบริ หารจะต้อง
ดำเนินการให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ ส่ิงท่ีบ่งช้ีความเจริญก้าวหน้าของงานบริการท่ีสำคัญ
ประการแรก คือ จำนวนผู้มาใช้บริการ ดังนั้นต้องศึกษาให้ถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีจะทำให้
เกิดความพึงพอใจท้ังผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้
ดังนี้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ 
ชอบใจ  

คอตเลอร์ (Kotler, 2000) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคล เมื่อบุคคลนั้น
ได้รับความสุขหรือความผิดหวัง ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบการรับรู้กับความคาดหวังในผลลัพธ์ของ
ส่ิงท่ีต้องการ ถ้าการรับรู้ต่อส่ิงท่ีต้องการพอดีกับความคาดหวังลูกค้าจึงจะทำให้เกิดความพึงพอใจ 

อานนท์ กระบอกโท (2543) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือเจตคติท่ีดีต่อ
การทำงานนั้น เช่น ความรู้สึกรัก ชอบ ภูมิใจ เต็มใจ และยินดีผู้มีความพึงพอใจในการทำงานจะมี
ความเสียสละอุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาให้แก่งานอย่างแท้จริง 
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เสนาะ ติเยาว์ (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการทำงาน หมายถึง ระดับความรู้ สึกท่ี
เกิดขึ้นของผู้ปฏิบัติงานในเชิงบวกหรือเชิงลบต่องาน 

ศุภศิริ โสมาเกตุ (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือเจตคติของ
บุคคลท่ีมีต่อการทำงานหรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก 

พิณ ทองพูน (2549) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ ยินดี เต็มใจ หรือมีเจต
คติท่ีดีของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ดังนั้นความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการ
ท้ังด้านวัตถุและจิตใจ  

ธีรวัฒน์ บุตตะโยธี (2551) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกความ ประทับใจหรือ
การมีทัศนคติท่ีดีท่ีมีต่อส่ิงนั้น ๆ โดยจะแสดงออกมาทางพฤติกรรม 

ธีราพร ธีรศิลป (2551) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ี
มีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งอันเป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น เมื่อความต้องการของบุคคลนั้นได้รับการตอบสนองใน
ระดับหนึ่งและลดลงเมื่อความต้องการไม่ได้รับการตอบสนอง 

คิมและลี (Kim และ Lee, 2011) กล่าวว่า เมื่อผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อสินค้า ทําให้เกิด
ความภัคดีต่อสินค้า และมีการบอกต่อ ๆ กัน ถึงข้อดีของสินค้า และอยากกลับมาใช้ซ้ำ ๆ ดังนั้นความ
พึงพอใจจึงมีความสำคัญต่ออนาคตของกิจการ 

ชนะดา วีระพันธ์ (2555) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติทางบวกของ
บุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือมีความช่ืนชอบพอใจต่อการท่ีบุคคลอื่นกระทำการส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
ตอบสนองความต้องการของบุคคลหนึ่งท่ีปรารถนาให้กระทำในส่ิงท่ีต้องการ ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อส่ิง
นั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ อย่างไรก็ตามความพึงพอใจของแต่ละบุคคล
ย่อมมีความแตกต่างกันหรือมีความพึงพอใจมากน้อยขึ้นอยู่กับค่านิยมของแต่ละบุคคลและ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีทำให้เกิดความพึงพอใจ ตลอดจนส่ิงเร้าต่าง ๆ ซึ่งอาจสามารถทำให้ระดับ
ความพึงพอใจแตกต่างกันได้ เช่น ความสะดวกสบายท่ีได้รับความสวยงาม ความเป็นกันเอง ความ
ภูมิใจ การยกย่อง การได้รับการตอบสนองในส่ิงท่ีต้องการและความศรัทธา เป็นต้น  

สุวิมล คำย่อย (2555) กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกของบุคคล ซึ่งจะแสดงออกใน
เชิงบวกหรือเชิงลบท่ีมีความสัมพันธ์กับการได้รับการตอบสนองต่อส่ิงท่ีต้องการ ซึ่งความรู้สึกพึงพอใจ
จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับหรือบรรลุจุดหมายในส่ิงท่ีต้องการในระดับหนึ่ง และความรู้สึกดังกล่าวจะ
ลดลงหรือไม่เกิดขึ้นหากความต้องการหรือจุดหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนองจากความหมายของ
ความพึงพอใจข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือเจตคติของบุคคลท่ีมี
การทำงานหรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือมีความช่ืนชอบพอใจต่อการท่ี
บุคคลอื่นกระทำการส่ิงใดส่ิงหนึ่งตอบสนองความต้องการของบุคคลหนึ่งท่ีปรารถนาให้กระทำในส่ิงท่ี
ต้องการ ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ แต่ท้ังนี้ความ
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พึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันหรือมีความพึงพอใจมากน้อยขึ้นอยู่กับค่านิยมของแต่
ละบุคคลและความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีทำให้เกิดความพึงพอใจตลอดจนส่ิงเร้าต่าง ๆ ซึ่งอาจสามารถ
ทำให้ระดับความพึงพอใจแตกต่างกันได้ เช่น ความสะดวกสบายท่ีได้รับ ความเป็นกันเอง การได้รับ
การตอบสนองในส่ิงท่ีต้องการ เป็นต้น 
 

1.2 ความสำคัญของความพึงพอใจ 
จากการศึกษาพบว่ามีนักวิชาการกล่าวถึงความสำคัญของความพึงพอใจไว้ ดังนี้ 
ปภาวดี ดุลยจินดา (2543) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความสำคัญ คือ ช่วย

เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และช่วยป้องกันการห่างเหินจากงาน ดังนั้นผลตอบแทนท่ีได้รับ คือ ผลท่ีเป็น
ความพึงพอใจท่ีทำให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นท่ีจะทำงาน 

สาโรช ไสยสมบัติ (2543) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นปัจจัยท่ีสำคัญท่ีสามารถช่วยให้ประสบ
ความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานท่ีเกี่ยวกับการให้บริการ ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติจะ
ดำเนินการให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าของงานบริการมี
ความสำคัญและมีตัวบ่งช้ี คือ จำนวนผู้มาใช้บริการ ดังนั้นผู้บริการท่ีชาญฉลาดจึงควรศึกษาให้ลึกซึ้ง
ถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีเกิดความพึงพอใจท้ังผู้มาใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้
แนวทางในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548) กล่าาว่า ความพึงพอใจเป็นปัจจัยท่ีมี
ความสำคัญต่อบุคคลหลายฝ่าย ได้แก่ ความสำคัญของความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการเป็นส่ิงท่ีผู้
ให้บริการจะต้องคำนึงถึงในการจัดให้เกิดการบริการแก่ผู้มารับบริการ และความสำคัญของความพึง
พอใจต่อผู้รับบริการ เป็นส่ิงท่ีผู้รับบริการจะได้จากการมารับบริการนั้น โดยผู้รับบริการมุ่งหวังความ
รวดเร็ว ความสะดวกสบายและคุณภาพการบริการท่ีดี ดังนั้นความพึงพอใจจึงเป็นตัวผลักดันคุณภาพ
ของการบริการของผู้ให้บริการ 

จากความสำคัญของความพึงพอใจข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจมีความสำคัญต่อ
บุคคล ต่องาน และหน่วยงาน ดังนี้  

1. ความพึงพอใจมีความสำคัญต่อบุคคล หมายถึง คุณลักษณะสวนตัวของบุคคลท่ีเกี่ยวของ
กับงาน เช่น เพศ อายุ การศึกษา เงินเดือน จำนวนสมาชิก ความสนใจ ประสบการณ์ในการทำงาน 
เวลาในการทำงาน เป็นตน 

2. ความพึงพอใจมีความสำคัญต่องาน เช่น ฐานะทางวิชาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ลักษณะ
ของงาน ทักษะในการทำงาน ความห่างไกลของบ้านและท่ีทำงาน เป็นตน 

3. ความพึงพอใจมีความสำคัญต่อหน่วยงาน เช่น ทำให้หน่วยงานมีภาพลักษณ์ท่ีดี ทำให้
หน่วยงานมีบรรยากาศท่ีดี และทำให้หน่วยงานมีความสามัคคี เป็นต้น 



10 
 

 
1.3 แนวคิดท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ผู้รับบริการจะมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับความต้องการของตนว่าได้รับการ

ตอบสนองมากน้อยเพียงไร หากได้รับการตอบสนองมากก็จะก่อให้เกิดความจงรักภักดีและเกิดการ
ส่ือสารแบบปากต่อปาก แต่ถ้าได้รับการตอบสนองน้อยก็จะรู้สึกในแง่ลบ 

ชนินทร์ ต้ังชูทวีทรัพย์ (2545) กล่าวว่า เป้าหมายหลักของการบริการ คือ การสร้างความพึง
พอใจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผลิตภาพในการให้บริการในการเพิ่มผลิตภาพของการ
ให้บริการสามารถทำได้ คือ การให้พนักงานทำงานมากขึ้น หรือมีความชำนาญสูงขึ้นโดยจ่ายค่าจ้าง
เท่าเดิม เพิ่มปริมาณการให้บริการ โดยยอมสูญเสียคุณภาพบางส่วนลง การสร้างมาตรฐานการ
ให้บริการ การออกแบบบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น การให้ส่ิงจูงใจลูกค้าให้ใช้แรงงานของเขาแทน
แรงงานของบริษัท รวมทั้งการรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า 

นพคุณ ดิลกภากรณ์ (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการของ
หน่วยงานภาครัฐ ควรมีหลักการท่ีผู้ปฏิบัติต้องยึดถือไว้เสมอ 5 ประการ คือ 

1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐท่ีมีฐานของความคิดว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกแง่มุมของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะ
ได้รับการปฏิบัติในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลท่ีใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 

2. การให้บริการท่ีตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการให้บริการจะต้องมองว่าการ
ให้บริการจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลยถ้าไม่มี
การตรงเวลาซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน 

3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการจะต้องมีลักษณะ ท่ี
มีจำนวนการให้บริการและสถานท่ีให้บริการอย่างเหมาะสม  

4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการท่ีเป็นไปอย่าง
สม่ำเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลักไม่ใช่ยึดตามความพอใจของหน่วยงานท่ีให้บริการ
ว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้ 

5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการท่ีมีการ
ปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน  

นอกจากนี้การท่ีผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความพึงพอใจต่อการทำงานนั้น มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ส่ิงจูงใจในงานท่ีมีอยู่ การสร้างส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุ้นให้เกิดกับผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นส่ิงจำเป็น เพื่อให้
การปฏิบัติงานนั้น ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ในแง่ของ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจให้เกิดความพึงพอใจต่อการทำงาน คณิต ดวงหัสดี (2537) ได้
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เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจของบุคคลท่ีมีต่อการทำงาน
และองค์ประกอบหรือส่ิงจูงใจอื่น ๆ ถ้างานท่ีทำหรือองค์ประกอบเหล่านั้นตอบสนองความต้องการ
ของบุคคลได้ บุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจในงานขึ้น จะเกิดการอุทิศเวลาแรงกายแรงใจ รวมท้ัง
สติปัญญาให้แก่งานของตนให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ ส่ิงจูงใจท่ีใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้
บุคคลเกิดความพึงพอใจจากการศึกษารวบรวมและสรุป มีดังนี้ 

1. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวัตถุ (Material inducement) ได้แก่ เงิน ส่ิงของ หรือสภาวะทางกายท่ี
ให้แก่ผู้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 

2. สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา (Desirable physical condition) คือ ส่ิงแวดล้อมในการ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่ิงสำคัญอย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดความสุขทางกาย 

3. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (Ideal benefaction) คือ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีสนองความต้องการของ
บุคคล 

4. ผลประโยชน์ทางสังคม (Association attractiveness) คือ ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับผู้
ร่วมกิจกรรมอันจะทำให้เกิดความผูกพันความพึงพอใจและสภาพการเป็นอยู่ร่วมกัน เป็นความพึง
พอใจของบุคคลในด้านสังคมหรือความมั่นคงในสังคม ซึ่งจะทำให้รู้สึกมีหลักประกันและมีความมั่นคง
ในการประกอบกิจกรรม 

สก็อต (Scott, 1970) ได้เสนอแนวคิดในเรื่องการจูงใจให้เกิดความพึงพอใจต่อการทำงานท่ี
จะให้เกิดผลเชิงปฏิบัติ ควรมีลักษณะดังนี้ 

1. งานควรมีส่วนสัมพันธ์กับความปรารถนาส่วนตัว จะทำให้งานนั้นมีความหมายสำหรับผู้ทำ 
2. งานนั้นต้องมีการวางแผนและมีการวัดความสำเร็จ โดยใช้ระบบการทำงานและการ

ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้ได้ผลในการสร้างส่ิงจูงใจในเป้าหมายของงานจะต้องมีลักษณะดังนี้ 

3.1 คนทำงานมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย 
3.2 ผู้ปฏิบัติได้รับทราบผลสำเร็จในการปฏิบัติงานโดยตรง 
3.3 งานนั้นสามารถทำให้สำเร็จได้  

ฮิลการ์ด (Hilgard, 1971) กล่าวว่า ส่ิงจูงใจ (Incentive) ท่ีทำให้เกิดความพึงพอใจเป็น
ส่ิงจูงใจเชิงบวก (Positive incentive) ได้แก่ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมทางวัตถุท่ีจะสร้าง
ความพึงพอใจตามเงื่อนไขของความต้องการ เป็นต้น 

คอตเลอร์ (Kotler, 2000) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกยินดีหรือผิดหวังของบุคคล
จากการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีได้รับ (Perceived) กับความคาดหวัง (Expectations) 
ของเขาถ้าส่ิงท่ีได้รับไม่เพียงพอหรือต่ำกว่าความคาดหวังลูกค้าก็ไม่พอใจ (Dissatisfied) ถ้าส่ิงท่ีได้รับ
เป็นไปตามคาดหวังลูกค้าก็เกิดความพึงพอใจ (Satisfied) 
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ศุภศิริ โสมาเกตุ (2544) กล่าวว่า ส่ิงจูงใจท่ีใช้เป็นเครื่องกระตุ้น เพื่อให้บุคคลเกิดความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

1. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวัตถุ (Material Inducement) ได้แก่ เงินทอง ส่ิงของหรือสภาวะทางกายท่ี
มีให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและส่ิงจูงใจไม่ใช่วัตถุ เป็นต้น  

2. สภาพทางกายภาพท่ีพึงปรารถนา (Desirable Physical Condition) ได้แก่ ความพร้อม
ของเครื่องมือ และส่ิงอำนวยความสะดวก เป็นต้น 

3. ผลประโยชน์ทางด้านอุดมคติ (Ideal Benefactions) ได้แก่ การสนองความต้องการ
ทางด้านความภูมิใจท่ีได้แสดงฝีมือ และการแสดงความภักดีต่อองค์กรของตน เป็นต้น 

4. การดึงดูดใจทางสังคม (Associations Attractiveness) ได้แก่ การมีความสัมพันธ์ของ
บุคคลในหน่วยงาน การอยู่ร่วมกัน เป็นต้น 

5. การปรับทัศนคติและสภาพของงานให้เหมาะสมกับบุคคล (Adaptation of Condition 
to Habitual Method and Attitudes) คือ การปรับปรุงตำแหน่งความเหมาะสมให้สอดคล้องกัน
ระหว่างงานกับคน 

6. โอกาสในการมีส่วนร่วมในการทำงาน (Opportunities of Enlarged Participation)  
อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ (2554) กล่าวว่า แนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจของความพึงพอใจในการ

บริการ เป็นสภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคล อันเป็นผลจากการประเมิน
คุณภาพของการบริการจากการรับรู้ส่ิงท่ีได้รับจากการบริการไม่ว่าจะเป็นการรับบริการหรือการ
ให้บริการในระดับท่ีตรงกับการรับรู้ส่ิงท่ีคาดหวังเกี่ยวกับการบริการนั้น ๆ นอกจากนี้ความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็นระดับความรู้สึกท่ีได้บริการหรือความสามารถให้บริการนั้นได้มาจากความรู้สึกของ
ผู้รับบริการ ประกอบด้วยดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการ 
2. ความพึงพอใจต่อการประสานงานผู้บริการ 
3. ความพึงพอใจต่อการต้อนรับและการเอาใจใส่ของผู้ให้บริการ 
4. ความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ 
5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ 
6. ความพึงพอใจต่อการใช้บริการต่อการใช้จ่ายในการบริการ 
จากแนวคิดข้างต้นนี้ สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ 

ความรู้สึกในเชิงบวกและความรู้สึกในเชิงลบ เมื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละครั้ง โดยให้ได้รับผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง
โดยเฉพาะผลตอบแทนภายในหรือรางวัลภายในท่ีเป็นความรู้สึก ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ ความ
มั่นใจ ซึ่งความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กันในทางบวก 
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ในแง่ของแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจ บุญเรียง ขจรศิลป์ (2529) กล่าว
ว่าการวัดความพึงพอใจเป็นทัศนคติหรือเจตคติเป็นนามธรรม เป็นการแสดงออกค่อนข้างซับซ้อน จึง
เป็นการยากท่ีจะวัดทัศนคติได้โดยตรง แต่สามารถวัดทัศนคติได้โดยอ้อม โดยวัดความคิดเห็นของ
บุคคลเหล่านั้นแทน ฉะนั้นการวัดความพึงพอใจมีขอบเขตท่ีจํากัดด้วย อาจมีความคลาดเคล่ือนเกิดขึ้น
ถ้าบุคคลเหล่านั้นแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกับความรู้สึกท่ีแท้จริง ซึ่งความคลาดเคล่ือนเหล่านี้ย่อม
เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาของการวัดโดยท่ัว ๆ ไป 

ภณิดา ชัยปัญญา (2541) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจ สามารถทำได้ดังนี้ 
1. การใช้แบบสอบถาม เป็นการวัดเพื่อต้องการทราบความคิดเห็น ซึ่งสามารถกระทำได้ใน

ลักษณะกำหนดคำตอบให้เลือกหรือตอบคำถามอิสระ คำถามดังกล่าวอาจถามความพึงพอใจในด้าน
ต่าง ๆ 

2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการท่ีดีจะ
ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริง  

3. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมายไม่ว่าจะ
แสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระทำอย่างจริงจังและสังเกตอย่างมี
ระเบียบแบบแผน 

หทัยรัตน์ ประทุมสูตร (2542) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจ เป็นการวัดโดยการสอบถาม
จากบุคคลท่ีต้องการจะถาม แนวคิดของการวัดความพึงพอใจ สามารถแบ่งได้ 2 แนวคิด คือ วัดจาก
สภาพท้ังหมดของแต่ละบุคคล เช่น ท่ีทำงาน ท่ีบ้าน เป็นต้น ซึ่งการศึกษาตามแนวทางนี้จะได้ข้อมูลท่ี
สมบูรณ์ แต่ทำให้เกิดความยุ่งยากกับการท่ีจะวัดและเปรียบเทียบ และวัดโดยแยกองค์ประกอบ เช่น 
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับงานการให้บริการ เป็นต้น 

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจข้างต้นนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการวัดความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสนิท อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

 
 

2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการให้บริการ 
 2.1 ความหมายของการให้บริการ 

การบริการเป็นหัวใจหลักของหน่วยงานท่ีมีผลต่อการตอบสนองของผู้ใช้บริการให้เกิดความ
พึงพอใจเพื่อให้มาในส่ิงท่ีต้องการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีต้องการให้ประชาชนในประเทศเกิด
ความพึงพอใจในการบริการหรือภาคธุรกิจท่ีสามารถตอบสนองลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจในการ
บริการนำสู่ผลประกอบการท่ีดีซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการให้บริการไว้ดังนี้ 
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พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน (2542) กล่าวว่าบริการหมายถึงการปฏิบัติรับใช้ให้ได้รับ
ความสะดวกต่างๆในการบริการและยังหมายถึงกระบวนการหรือกิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผู้
ให้บริการไปยังผู้รับบริการนั้นๆ 

วีระพงษ์เฉลิมจิระรัตน์ (2542) กล่าวว่าการบริการหมายถึงพฤติกรรมกิจกรรมการกระทำท่ี
บุคคลหนึ่งทำให้หรือส่งมอบต่ออีกบุคคลหนึ่งโดยมีเป้าหมายและมีความต้ังใจในการส่งมอบบริการนั้น 

วัลดาบินซาเว็น (2543) กล่าวว่าการบริการเป็นส่ิงท่ีไม่มีตัวตนเป็นเรื่องของความพอใจเป็น
นามธรรมจับต้องไม่ได้ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากสินค้าท่ีเป็นรูปธรรมตามแนวคิดทางด้านการบริการ
ลักษณะท่ีผู้ให้บริการมีความต้ังใจกระทำหรือปฏิบัติให้ลูกค้าในขอบเขตท่ีแน่นอนและทำอย่างให้
ประสบความสำเร็จนั่นคือทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามความคาดหวังหรือมากกว่าความ
คาดหวังของลูกค้า 

ธนวัฒน์ประกอบศรีกุล (2548) กล่าวว่าการบริการ (Service) หมายถึงกระบวนการในการ
ส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการดังนั้นการบริการจึงเป็นส่ิงสำคัญในการประกอบธุรกิจ
บริการโดยเข้าถึงในส่ิงท่ีลูกค้าคาดหวังและตอบสนองลูกค้าด้วยบริการท่ีเป็นเลิศ 

ปรัชญาเวสารัชช์ (2548) กล่าวว่าการให้บริการคือพฤติกรรมและวิธีการบริการของเจ้าหน้าท่ี
บริการมีความสำคัญมากท่ีสุดในการสร้างความประทับใจในการให้บริการประชาชนท้ังนี้เพราะ
ประชาชนได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการสัมผัสกับเจ้าหน้าท่ีท่ีบริการ 

วีระพงษ์เฉลิมจิระรัตน์ (2549) กล่าวว่าการบริการคือส่ิงท่ีจับต้องไม่ได้เป็นส่ิงท่ีเส่ือมสูญ
สลายได้ง่ายบริการจะได้รับการทำขึ้นโดยบริการและส่งมอบสู่ผู้รับบริการเพื่อใช้สอยบริการนั้นๆทันที
หรือในเวลาเกือบจะทันทีทันใดท่ีมีการให้บริการนั้น 

อนงค์นาฏแก้วไพฑูรย์ (2554) กล่าวว่าการบริการหมายถึงการบริการเป็นกระบวนการของ
การปฏิบัติตนเพื่อผู้อื่นในอันท่ีจะทำให้ผู้อื่นได้รับความสุขความสะดวกหรือความสบายนอกจากนี้การ
บริการยังเป็นการกระทำท่ีเกิดจากจิตใจท่ีเปี่ ยมไปด้วยความปรารถนาดีช่วยเหลือเกื้อกูล
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่เอื้ออาทรมีน้ำใจไมตรีให้ความสะดวกรวดเร็วให้ความเป็นธรรมและความเสมอภาคซึ่ง
การให้บริการจะมีท้ังผู้ส่งและผู้รับกล่าวคือถ้าเป็นการบริการท่ีดีเมื่อผู้ให้บริการไปแล้วผู้รับบริการจะ
เกิดความประทับใจหรือเกิดทัศนคติท่ีดีต่อการบริการดังกล่าวได้ 

ศิริวรรณเสรีรัตน์และคณะ (2549)กล่าวว่าคุณภาพการให้บริการเป็นส่ิงสำคัญส่ิงหนึ่งในการ
สร้างความแตกต่างของธุรกิจการท่ีจะดำเนินธุรกิจด้านบริการให้ชนะคู่แข่งขันได้นั้นต้องมีการส่งมอบ
บริการท่ีมีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องมากกว่าคู่แข่งและเกินกว่าท่ีลูกค้าคาดหวังไว้โดยส่ิงท่ีลูกค้า
คาดหวังนั้นจะได้จากประสบการณ์ต่างๆของลูกค้าในอดีตการบอกต่อปากต่อปากและการโฆษณาของ
ธุรกิจให้บริการภายหลังจากท่ีลูกค้าได้รับบริการลูกค้าจะเปรียบเทียบการบริการท่ีลูกค้าได้รับกับการ
บริการท่ีลูกค้าคาดหวังถ้าการบริการลูกค้าได้รับต่ำกว่าการบริการท่ีลูกค้าคาดหวังลูกค้าจะขาดความ
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สนใจในตัวผู้ให้บริการแต่ถ้าการบริการท่ีลูกค้าได้รับเท่ากับหรือเกินกว่าท่ีลูกค้าคาดหวังลูกค้าก็มักจะ
ใช้บริการจากผู้ให้บริการอีกครั้ง 

จากความหมายของการให้บริการข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการให้บริการหมายถึงกิจกรรม
หรือกระบวนการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์การเพื่อตอบสนองความต้องการของ
บุคคลอื่นและก่อให้เกิดความพึงพอใจจากผลการกระทำนั้นซึ่งการบริการท่ีดีจะเป็นการกระทำท่ี
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ท่ีแสดงเจตจำนงให้ได้ตรงกับส่ิงท่ีบุคคลนั้นคาดหวังไว้พร้อมท้ัง
ทำให้บุคคลดังกล่าวเกิดความรู้สึกท่ีดีและประทับใจในส่ิงท่ีได้รับในเวลาเดียวกัน 
 
 2.2 ความสำคัญของการให้บริการ 

ความสำคัญของการให้บริการสามารถแบ่งได้ 2 ประเด็นดังนี้ (ทรายทองวรรณพิศิษฐและ 
ปภาดากันทะอินทร์, 2546) 

1. ความสำคัญต่อผู้รับบริการผู้บริโภคสมัยใหม่มีความต้องการใช้บริการต่างๆหลากหลาย
มากขึ้นจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตท่ีต้องรีบเร่งและแข่งขันตลอดเวลาท้ังในด้านการ
ดำรงชีวิตและการงานอาชีพทำให้จำเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่นช่วยเหลือจัดการเรื่องต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไป
เพื่อสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างผาสุก 

2. ความสำคัญต่อผู้ให้บริการ สามารถแบ่งความสำคัญได้ดังนี้ 
2.1 ความสำคัญต่อผู้ประกอบการหรือผู้บริหารการบริการผู้ประกอบการจำเป็นท่ีจะต้อง

ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมุ่งเน้นการขายสินค้าเพียงอย่างเดียวมาให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการ
บริการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าหรือการขายบริการโดยตรงมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การดำเนินการบริการ
ประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งอื่นๆได้โดยเฉพาะผลกำไรและภาพพจน์ของการบริการ 

2.2 ความสำคัญต่อผู้ปฏิบัติงานบริการการขยายตัวทางอุตสาหกรรมการบริการในช่วงท่ี
ผ่านมาได้ก่อให้เกิดงานบริการเพิ่มข้ึนในหลายสาขาอาชีพจนเติบโตขึ้นเป็นธุรกิจบริการต่างๆมากมาย
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการการบริการผู้บริโภคซึ่งมีแนวโน้มหลากหลายมากขึ้นการ
ประกอบอาชีพบริการจึงเป็นอาชีพสำคัญในตลาดแรงงานและทำรายได้ดี 
 
       2.3 แนวคิดท่ีเกี่ยวกับการให้บริการ 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดไว้
ดังนี้ 

สมิตสัชฌุกร (2543) กล่าวว่าแนวคิดเกี่ยวกับหลักการให้บริการเป็นการปฏิบัติงานท่ีกระทำ
กับผู้ใช้บริการให้ได้ใช้ประโยชน์ทางใดทางหนึ่งด้วยความพยายามใดๆก็ตามและด้วยวิธีที่หลากหลาย
ให้คนท่ีเกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือซึ่งแยกพิจารณาลักษณะของการบริการได้ดังนี้ 
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1. เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกต่อผู้อื่นซึ่งจะเห็นได้จากการกระทำโดยแสดงออกใน
ลักษณะของสีหน้าแววตากริยาท่าทางคำพูดและน้ำเสียงโดยพฤติกรรมท่ีปรากฏให้เห็นจะเกิดผลได้
ทันทีและแปรผลได้รวดเร็ว 

2. เป็นการกระทำท่ีสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดและจิตใจการบริการจะขึ้นอยู่กับความคิดของ
ผู้ให้บริการท่ีแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกความเช่ือความปรารถนาและค่านิยม 

3. เป็นส่ิงท่ีบุคคลได้กระทำขึ้นเช่ือมโยงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการ 
อนงค์นาฏแก้วไพฑูรย์ (2554)กล่าวว่าแนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริการเป็นการให้บริการท่ีมี

ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์มากท่ีสุดและการให้บริการนั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีวางไว้
อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สุนันทาทวีผล (2550) กล่าวว่าแนวคิดการให้บริการสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่คือประโยชน์และบริการท่ี

องค์การจัดให้นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่หรือท้ังหมดไม่ใช่เป็นการจัด
ให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการเอื้ออำนวย
ประโยชน์และบริการแล้วยังไม่คุ้มค่ากับการดำเนินงานนั้นๆ 

2. หลักความสม่ำเสมอคือการให้บริการต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
3. หลักความเสมอภาคบริการท่ีจัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาคและ

เท่าเทียมกัน 
4. หลักความประหยัดค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้ในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลท่ีจะได้รับ 
5. หลักความสะดวกบริการท่ีจัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย

สะดวกสบายไม่ส้ินเปลืองทรัพยากรและไม่เป็นการสร้างภาระยุ่งยากใจให้แก่ผู้บริการหรือผู้ใช้บริการ
มากจนเกินไป 

เล่ือมใสใจแจ้ง (2546) กล่าวว่าแนวคิดในการบริการผู้รับบริการท่ีดีและมีคุณภาพควรจะต้อง
อาศัยเทคนิคกลยุทธ์ทักษะท่ีจะทำให้ชนะใจผู้รับบริการซึ่งสามารถกระทำได้ท้ังก่อนการติดต่อระหว่าง
การติดต่อและหลักการติดต่อโดยได้รับการบริการจากตัวบุคคลทุกระดับในองค์กรรวมท้ังผู้บริหารของ
องค์กรนั้นๆท้ังนี้การบริการท่ีดีจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ติดต่อรับบริการเกิดความเช่ือถือศรัทธาและ
สร้างภาพลักษณ์ซึ่งจะมีผลในการใช้บริการต่างๆในโอกาสต่อไป 

จากแนวคิดเกี่ยวกับหลักการให้บริการท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพจะต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันการบริการจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและไม่ส้ินเปลืองทรัพยากรนอกจากนี้การให้บริการท่ีดีควรเป็นการ
ให้บริการแบบครบถ้วนสมบูรณ์มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการมุ่งท่ีจะให้บริการในเชิงส่งเสริม
และสร้างทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการตลอดจนเป็นการให้บริการ
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ท่ีมีความถูกต้องชอบธรรมสามารถตรวจสอบได้สร้างความเสมอภาคท้ังในการให้บริการและในการท่ี
จะได้รับบริการจึงทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 
 2.4 หลักการให้บริการ 

การบริการท่ีดีได้มีผู้แสดงความคิดเห็นไว้หลายๆด้านดังนี้ 
ปรัชญาเวสารัชช์ (2523)สรุปหลักการให้บริการได้ดังนี้ 
1. ทำให้ผู้รับบริการเต็มใจและไม่เกิดความทุกข์ความเครียดในการมารับบริการต้องทำให้

ผู้รับบริการเกิดความรู้สึกพอใจ 
2. อย่าปล่อยให้ผู้รับบริการอยู่ท่ีหน่วยบริการนานเกินไปหากมีผู้รับบริการมาติดต่อก็ต้องให้

ผู้รับบริการออกจากหน่วยบริการให้เร็วท่ีสุดท้ังนี้รวมท้ังพยายามจัดบริการให้เสร็จในครั้งดียวจะได้ไม่
ต้องเป็นภาระมาติดต่ออีกในเรื่องเดิม 

3. อย่าทำผิดพลาดจนผู้มารับบริการเดือดร้อนหัวหน้าหน่วยลงมาดูแลและพบปะด้วยตนเอง
และสร้างความพอใจด้วยการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษให้เท่าท่ีสามารถทำได้ 

4. สร้างบรรยากาศของหน่วยบริการให้น่ารื่นรมย์โดยการจัดสถานท่ีให้ร่มรื่นมีท่ีนั่งพัก
พนักงานข้าราชการแต่งตัวเรียบร้อยสุภาพสถานท่ีดูสะอาด 

5. ทำให้ผู้รับบริการเกิดความคุ้นเคยกับบริการโดยจัดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำมีขั้นตอนมี
พนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งพร้อมจะตอบคำถามและให้คำแนะนำ 

6. เตรียมความสะดวกให้พร้อมจัดส่ิงอำนวยความสะดวก 
สุนันทาทวีผล (2550)กล่าวว่าลักษณะการให้บริการท่ีมีคุณภาพโดยมีตัวแปรท่ีจะนำมาใช้ใน

การกำหนดคุณภาพของบริการดังนี้ 
1. ความถูกต้องตามกฎหมายหมายถึงบริการท่ีจัดให้มีขึ้นตามกฎหมายโดยเฉพาะบริการท่ี

บังคับให้ประชาชนต้องมาใช้บริการเช่นบริการรับชำระภาษีอากรซึ่งจำเป็นต้องควบคุมให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเป็นต้น 

2. ความเพียงพอหมายถึงบริการท่ีมีจำนวนและคุณภาพเพียงพอกับความต้องการของ
ผู้รับบริการไม่มีการรอคอยหรือเข้าคิวเพื่อขอรับบริการ 

3. ความท่ัวถึงเท่าเทียมไม่มีข้อยกเว้นไม่มีอภิสิทธิ์หมายถึงบริการท่ีดีต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนในทุกพื้นท่ีกลุ่มอาชีพเพศวัยได้ใช้บริการประเภทเดียวกันคุณภาพเดียวกันได้อย่างท่ัวถึงเท่า
เทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้น 

4. ความสะดวกรวมเร็วเช่ือถือได้หมายถึงการให้บริการท่ีดีมีคุณภาพนั้นจะต้องมีลักษณะท่ี
สำคัญดังนี้ 
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4.1ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับความสะดวกคือสามารถใช้บริการได้ณท่ีต่างๆและสามารถ
เลือกใช้วิธีการได้หลายแบบตามสภาพของผู้ใช้บริการนอกจากนั้นความสะดวกอาจพิจารณาได้จาก
กระบวนการให้บริการเช่นการจัดให้มีจุดให้- รับบริการเพียงจุดเดียว (One - Stop Service) เป็นต้น 

4.2ความรวดเร็วหมายถึงผู้รับริการต้องได้รับการบริการทันทีโดยไม่ต้องรอคิวคอยรับ
บริการนานเกินสมควร 

4.3ความน่าเช่ือถือได้ของระบบบริการหมายถึงบริการท่ีมีคุณภาพจะต้องมีความต่อเนื่อง
สม่ำเสมอมีระเบียบแบบแผนการให้บริการท่ีแน่นอนคาดการณ์ล่วงหน้าได้แน่นอนเป็นท่ีพึ่งพาของ
ผู้รับบริการได้เสมอและมีโอกาสเกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด 

5. ความได้มาตรฐานทางเทคนิคหรือมาตรฐานทางวิชาการหมายถึงการให้บริการประเภทท่ี
ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญทางเทคนิคหรือทางวิชาการซึ่งการบริการนี้จะมีคุณภาพดีก็ต่อเมื่อมี
บุคลากรและกระบวนการให้บริการท่ีได้มาตรฐานทางเทคนิคและวิชาการ 

6. การเรียกเก็บค่าบริการท่ีเหมาะสมต้นทุนการให้บริการต่ำหมายถึงการให้บริการของรัฐ
ประเภทท่ีมีการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้รับบริการต้องมีค่าบริการท่ีเหมาะสมและต้องมีระบบการ
จัดบริการท่ีมีประสิทธิภาพมีต้นทุนการดำเนินงานต่ำเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการท่ีมีคุณภาพดีและมี
ค่าบริการท่ีไม่สูงเกินไป 

ดังนั้นสรุปหลักการให้บริการได้ว่าการให้บริการเป็นกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์ในการสนอง
ความต้องการส่วนรวมของผู้รับบริการโดยคำนึงถึงความสอดคล้องความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่
ความสม่ำเสมอความเสมอภาคความประหยัดความสะดวกและการตรงเวลาอย่ างต่อเนื่องจึงจะ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนเกิดความพึงพอใจหรือเกิดความประทับใจในการ
ให้บริการขององค์กรนั้นๆ 

 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 

คุณภาพการบริการ(service quality) หมายถึง ความสามารถในการสนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการได้ โดยผู้รับบริการจะเกิดความพึงพอใจต่อรูปแบบและสถานท่ีในการให้บริการท่ี
เป็นไปตามความคาดหวัง ซึ่งคุณภาพการบริการเป็นส่ิงท่ีสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ทางธุรกิจได้ (ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต, 2554) 
 คุณภาพการบริการนั้นเป็นผลมาจากการให้บริการท่ีดี ซึ่งมุ่งให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 
ความประทับใจ ด้วยการได้รับบริการซึ่งเกินความคาดหวัง ดังนั้นผู้ให้บริการจึงควรมีคุณลักษณะแห่ง
การบริการท่ีดี ซึ่ง วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2545) ได้นำเสนอไว้ 7 ประการ คือ ประการแรก คือ การ
เป็นผู้ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความเห็นอกเห็นใจต่อความยากลำบากของผู้รับบริการ ประการท่ีสอง มี
การตอบสนองต่อผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องให้ผู้รับบริการร้องขอ ประการต่อมาคือการ
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แสดงออกของผู้ให้บริการซึ่งแสดงถึงความให้เกียรติแก่ผู้รับบริการ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการยังต้อง
แสดงออกถึงความเต็มใจในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ประการท่ีห้า ผู้ให้บริการพึงแสดงออกถึงการ
รักษาและการส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร ประการท่ีหก ผู้ให้บริการพึงเป็นผู้ท่ีมีกริยาอ่อนน้อม
ถ่อมตน มีความสุภาพและมีมารยาทท่ีดี ประการสุดท้าย มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และ
ให้บริการท่ีเหนือกว่าความคาดหวังของผู้รับบริการ 
 ด้านการบริการของภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)ได้จัดทำ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์การของหน่วยงานภาครัฐ และใช้ประกอบในการพิจารณารางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยได้กำหนดค่านิยมหลัก (core value) ไว้ 11 ประการ โดยประการท่ีสาม 
กล่าวถึง ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ซึ่งมุ่งให้ความสำคัญกับ
การทำความเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการปัจจุบัน และการคาดการณ์ความต้องการของ
ผู้รับบริการในอนาคต นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจในทุกขั้นตอนของการ
ให้บริการ ท้ังการเข้าถึงการบริการ คุณภาพของการบริการ การลดข้อผิดพลาดในการให้บริการ การ
ลดข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รับบริการกับหน่วยงานของ
รัฐ  
 ปัจจุบันมีการนำทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริการมาประยุกต์ใช้ในงานบริการของท้ัง
ภาครัฐและเอกชนหลากหลายทฤษฎี ซึ่งอาจยกตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้ 

3.1 ทฤษฎีการเช่ือมประสานบริการ (Service Interface Model: SIM) 
 ทฤษฎีการเช่ือมประสานบริการ เป็นทฤษฎีท่ีว่าด้วยเรื่องของปัญหาอันเกิดจากการติดต่อ
ประสานงานระหว่างผู้ให้บริการส่วนหน้า(front-line staff)และผู้รับบริการ (customer) ซึ่งเรียกว่า 
F-C Problems ท่ีสามารถแก้ไขได้ง่าย และปัญหาอันเกิดจากการติดต่อประสานงานระหว่างพนักงาน
สนับสนุนบริการ (supporting staff) และผู้ให้บริการส่วนหน้า(front-line staff) ซึ่งเรียกว่า S-F 
Problemsท่ีมีความยุ่งยากในการแก้ไขปัญหา (วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2545) ดังภาพท่ี 2.1 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 2.1Service Interface Model 

ดัดแปลงจาก วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2545) 

F-C 

Problems 

S-F 

Problems 



20 
 

 จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นลักษณะของการให้บริการท่ีสัมพันธ์กันระหว่างผู้รับบริการ 
(customer) ผู้ให้บริการส่วนหน้า(front-line staff) และพนักงานสนับสนุนบริการ (supporting 
staff) ซึ่งมักจะเกิดปัญหาใน 2 ลักษณะคือ F-C Problems และ S-F Problems ซึ่งเป็นปัญหาท่ี
จำเป็นต้องแก้ไขเพื่อให้เกิดการบริการท่ีมีคุณภาพ  
 ปัญหาท่ีเกิดขึ้นทั้ง 2 ลักษณะนั้น(F-C Problems และ S-F Problems) สามารถแก้ไขได้โดย
ใช้หลักการ 4E ได้แก่ 1) Engineering คือการออกแบบระบบการบริการใหม่ การกำหนดบทบาทใหม่ 
การจัดระบบองค์กรใหม่ หรือการจัดทำมาตรฐานการบริการใหม่ 2) Education คือการฝึกอบรมให้
เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการท่ีดีหรือคุณภาพบริการแก่พนักงานทุกคน ทุกระดับของ
องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้บริการส่วนหน้า(front-line staff) และพนักงานสนับสนุนบริการ 
(supporting staff) 3) Enforcement คือการกำหนดมาตรการและการควบคุมการใช้มาตรฐานการ
บริการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4) Encouragement คือการกำหนดให้มีการรณรงค์
เกี่ยวกับมาตรฐานการบริการ รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน เช่น การให้รางวัล การ
ประกาศยกย่อง การจัดประกวดพนักงานบริการดีเด่น เป็นต้น (วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2545) 
  
 3.2การประเมินคุณภาพการบริการ 5 มิติ (SERVQUAL's five dimensions) การประเมิน
คุณภาพการบริการ 5 มิติ (SERVQUAL's five dimensionsหรือ SERVQUAL)คือ เครื่องมือสำหรับ
การประเมินการรับรู้ของ ลูกค้าหรือ ผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการใน 5 มิ ติ
(Parasuraman,Zeithaml,& Berry,1988; เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ,2562) ได้แก่ 

1) ส่ิงท่ีจับต้องได้ (Tangibles) คือ ส่ิงท่ีผู้รับบริการสามารถรับรู้และสัมผัสได้ เช่น ส่ิง
อำนวยความสะดวกทางกายภาพอุปกรณ์ เครื่องมือ และบุคลิกลักษณะของบุคลากรผู้
ให้บริการ เป็นต้น ซึ่งส่ิงเหล่านี้สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
ผู้รับบริการได้ 

2) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) คือ ความสามารถของผู้ให้บริการในการให้บริการได้อย่าง
ครบถ้วนและถูกต้องตามท่ีสัญญาไว้ ซึ่งเป็นการสร้างความวางใจให้แก่ผู้รับบริการได้ 

3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) คือ ความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือ
ผู้รับบริการและให้บริการท่ีรวดเร็ว ทันต่อความต้องการของผู้รับบริการ รวมถึงความ
ต่อเนื่องในการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้รับบริการประสบปัญหา และการ
ปฏิบัติต่อผู้รับบริการเป็นอย่างดี 

4) ความเช่ือมั่ น  ความไว้ วางใจได้  (Assurance) คือ ความรู้ของ ผู้ให้บริการ และ
ความสามารถในการสร้างความเช่ือมั่นและความมั่นใจต่อผู้รับบริการได้ รวมถึงทักษะ
การส่ือสารและมารยาทท่ีดีของผู้ให้บริการ 
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5) การเอาใจใส่ (Empathy) คือ การเอาใจใส่ต่อรายละเอียดของผู้รับบริการเฉพาะบุคคล 
การใส่ใจต่อความรู้สึกของผู้รับบริการ รวมถึงการให้บริการโดยปราศจากอคติ 

 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 
 4.1 ความหมายของบริการสาธารณะ 
การบริการสาธารณะ (Public Service) ว่าหมายถึง กิจการท่ีอยู่ในการอำนวยหรืออยู่ในการควบคุม
ของฝ่ายปกครองท่ีจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชน
(ประยูร  กาญจดุล, 2533) การบริการสาธารณะท่ีควบคุมของฝ่ายปกครองนั้นเป็นการบริการท่ีจัดทำ
ขึ้นโดยภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออาจจัดทำโดยเอกชนแต่อยู่ในความควบคุมของรัฐ
ท่ีสนองต่อความต้องการของประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชานและเพื่อสาธารณะประโยชน์ 
(อำนวย บุญรันไมตรี,2559) 
      4.2 ความสำคัญของการบริการสาธารณะ 
 การบริการสาธารณะเพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชนทุกคน โดยรัฐหรือฝ่าย
ปกครองต้องดำเนินการให้อย่างเหมาะสม และมีคุณภาพเพื่อสนองตอบต่อความจำเป็นขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนให้มีคุณภาพท่ีดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างท่ัวถึง เหมาะสม และเป็นธรรมอันจะเป็น
การช่วยลดความเหล่ือมล้ำของสังคมและรายได้ รวมถึงการทำให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น เมื่อผู้มีรายได้
น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะต่างๆได้อย่างท่ัวถึงเหมาะสมและมี
คุณภาพก็จะทำให้บุคคลเหล่านั้นสามารถพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตเป็นทรัพยากรของชาติท่ีมี
คุณภาพต่อไป (กรพจน์  อัศวินวิจิตร, 2559) 
    4.3 ประเภทบริการสาธารณะของท้องถิ่นไทย 
 ท่ีผ่านมาประเทศไทยกำหนดอำนาจหน้าท่ีการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไว้ในกฎหมายหลายฉบับเช่น รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 284 กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท้ังหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ โดยท่ีการกำหนด
อำนาจหน้าท่ีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันเองให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญํติ โดยคำนึงถึงการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็น
สำคัญและต่อเนื่อง รัฐธรรมนูญจึงกำหนดให้มีกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
อีกด้วย ต่อมารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา283 ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าท่ี
โดยท่ัวไปในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นและย่อมมี
ความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล 
การเงินและการคลัง และมีอำนาจท่ีเป็นการเฉพาะ โดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของ
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จังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม อำนาจหน้าท่ีและประเภทบริการสาธารณะท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถทำได้ท่ีระบุในกฎหมายมี 2ประเภท (วุฒิสาร ตันไชย, 2559) ได้แก่ 
 1. ประเภทบริการสาธารณะตามพระราบบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้แก่  
       1)ประเภทบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมารตา 27  
       2)ประเภทบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลตาม
มาตรา16 
       3)ประเภทบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครตามมาตรา18 
       4)ประเภทบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประเภทอื่นท่ีอาจถูก
จัดต้ังในอนาคตตามมาตรา 19  
 2. ประเภทบริการสาธารณะในพระราชบัญญัติจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
      1)พราราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
      2)พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
      3)พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  
      4)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542  
      5)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
 ประเภทการบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 ส่วนท่ี 3อำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลมาตรา 66 67และ 68 ดังนี้ 
 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าท่ีในการพัฒนาตำบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 
 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าท่ีต้องทำในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 
 1.จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
 2.รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังกำจัดมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล 
 3.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 7.คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
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 9.ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจำเป็นและสมควร 
 มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนนี้ 
 1.ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
 2.ให้มีการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
 3.ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 
 4.ให้มีและบำรุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
 5.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
   6.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
 7.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 8.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 9.หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 10.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
 11.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
   12.การท่องเท่ียว 
 13.การผังเมือง 
 
 

5.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการให้บริการประชาชนภาครัฐ 
 ระบบราชการไทยแบบเดิมนั้นมีปัญหาหลายประการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว ขาดความคล่องตัว ขาดความโปร่งใสและไม่เป็นธรรม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีการ
ปฏิรูประบบราชการไทยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ส่ิงสำคัญอย่างหนึ่งในการปฏิรูประบบราชการไทย คือ 
การปรับปรุงและพัฒนาด้านการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กำหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ. 2561 – 2580) ขึ้น เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย มี
ความเหมาะสมกับภารกิจ มีประสิทธิภาพสูง ตอบสนองความต้องการของประชาชนและสนับสนุนให้
เป็นประเทศไทย 4.0 ท่ีสามารถก้าวทันความเปล่ียนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ซึ่งแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐนี้ ประกอบไปด้วยแผน
ย่อยจำนวน 5 แผนคือ แผนเกี่ยวกับการพัฒนาบริการประชาชน แผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
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การเงินการคลัง แผนเกี่ยวกับการปรับสมดุลภาครัฐ แผนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
และแผนเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2562) 
 สำหรับแผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (2562) ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการบริการของภาครัฐไว้สามประการ คือ 1) พัฒนา
รูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 2) พัฒนาการให้บริการ
ภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 3) ปรับวิธีการทำงาน จากการทำงานตามภารกิจท่ี
กฎหมายกำหนด เป็นการให้บริการท่ีให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ ซึ่งมีเป้าหมายคือ การปรับเปล่ียน
งานบริการภาครัฐให้เป็นดิจิทัลท้ังหมด 
 อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ได้มีการ
เผยแพร่คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่ง
ชุดเอกสารนี้ประกอบไปด้วยเอกสารจำนวนท้ังหมด 25 เล่ม หนึ่งในเอกสารชุดดังกล่าว คือ เอกสาร
เรื่อง การบริหารราชการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centered Approach) จัดทำขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของภาครัฐโดยการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ปรับปรุงระบบ
ราชการให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และส่งผลท่ีดีต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549ก) 
 การบริหารราชการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centered Approach) 
ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2549) ได้กำหนดหลักการสำคัญไว้ 4 
ประการคือ  
 1) การกำหนดมาตรฐานการให้บริการและความรับผิดชอบท่ีชัดเจน (Accountability) 
โดยรัฐจะต้องกำหนดกรอบมาตรฐานในระดับชาติของการบริการด้านต่าง ๆ โดยระบุหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับบริการของรัฐท่ีมีคุณภาพเท่าเทียมกัน  
 2) การถ่ายโอนอำนาจ (Devolution) และการมอบอำนาจ(Delegation)ให้ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับล่างท่ีเป็นผู้ให้บริการประชาชน มีอิสระและมีโอกาสในการกำหนดการบริการต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนแต่ละพื้นท่ีได้ตามความจำเป็น  
 3) หน่วยงานท่ีให้บริการระดับล่างสุดและผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนาคุณภาพของการ
ให้บริการและผู้รับบริการแต่ละกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน พร้อมท้ังนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้ดี
ขึ้น รวมท้ังต้องมีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ และมีกระบวนการในการแก้ไขข้อ
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ร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานระดับล่างสามารถปรับปรุง
คุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 4) ผู้รับบริการมีทางเลือกท่ีจะใช้บริการได้หลากหลายแนวทางในการตอบสนองความ
ต้องการของตน ซึ่งส่วนราชการควรกำหนดแนวทางในการให้บริการแก่ประชาชนให้มีความ
หลากหลายมากกว่าหนึ่งช่องทาง เช่น การให้บริการผ่านเคาน์เตอร์ ร่วมกับบริการออนไลน์ หรือการ
ให้บริการทางไปรษณีย์ เป็นต้น 
 นอกจากนั้น การพัฒนาการบริการประชาชนในรูปแบบท่ีเรียกว่ารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
ก็นับว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จของ e-Thailand ซึ่งรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของการพัฒนาระบบราชการให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย การนำเครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้จะทำให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประชาชนมีโอกาสได้เลือกใช้บริการท่ี
หลากหลายผ่านอินเตอร์เน็ต ได้รับบริการจากภาครัฐท่ีดีขึ้น แม่นยำขึ้น สะดวกขึ้น เสียเวลาน้อยลง 
และกระจายความเสมอภาคและความเจริญไปสู่ประชาชนในชนบทท่ีห่างไกล (พิธุวรรณ กิติคุณ, 
2558)  
 การให้บริการตามรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มีหลักการสำคัญ 5 ประการ ประการ
แรก ได้แก่ “ท่ีเดียว” คือการให้บริการผ่านเว็บไซต์ซึ่งรวบรวมบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีเคยอยู่
กระจัดกระจายกันมารวมไว้ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จท่ีจุดเดียว ประการท่ีสอง “ทันใด” หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถให้บริการและแจ้งผลให้ประชาชนทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างทันท่วงที 
ประการถัดมา “ท่ัวไทย” คือการทำงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้
ประชาชนคนไทยซึ่งอาศัยอยู่ท่ัวโลกสามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐได้ ประการท่ีส่ี “ทุก
เวลา” คือการอำนวยความสะดวกในการให้บริการตลอดยี่สิบส่ีช่ัวโมงแก่ประชาชนผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งนับว่าเป็นการให้บริการนอกเวลาราชการ และประการสุดท้าย “ท่ัวถึงและ
เท่าเทียม” คือ การให้บริการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ประชาชนมีความเสมอภาคและเท่า
เทียมในการรับบริการจากภาครัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาท่ีหน่วยงาน (สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2549ข) 
 นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2549ข) ยังได้นำเสนอระดับ
การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์โดยแบ่งออกเป็น 5 ระยะ คือ ระยะท่ีหนึ่ง จัดให้หน่วยงานราชการมี
เว็บไซต์เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง มีคุณค่าต่อการใช้งาน และมีความทันสมัยแก่ประชาชน 
ระยะท่ีสอง จัดให้เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการมีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชนได้ เช่น บริการค้น
ข้อมูล กระดานสนทนา เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาหรือเรื่องร้องทุกข์ได้ พร้อมท้ังหน่วยงาน
ราชการมีการตอบกลับในเวลาท่ีเหมาะสม ระยะต่อมา เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการต้องสามารถ
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ดำเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสมบูรณ์ ซึ่งช่วยให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปทำธุรกรรมด้วย
ตนเอง ระยะท่ีส่ี ต้องมีการควบรวมบริการต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถดำเนินการในท่ีเดียวได้สะดวก
และรวดเร็วโดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อหลายหน่วยงาน และระยะสุดท้าย เว็บไซต์ต่าง ๆ ของ
หน่วยงานราชการต้องสามารถเรียนรู้ผู้เข้ามาใช้บริการได้โดยอัตโนมัติ โดยท่ีประชาชนสามารถเลือก
รูปแบบข้อมูลท่ีตนเองต้องการรู้ได้หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการสามารถส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติ
ไปให้กลุ่มประชาชนผู้ใช้บริการท่ีมีความสนใจในเรื่องเดียวกันทราบได้ 
 
6. ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 
 6.1 ด้านสภาพท่ัวไป ท่ีต้ังและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ได้รับการยก
ฐานะจากสภาตำบลโคกยาง  ให้จัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2539  
 1. ขนาดและท่ีต้ัง ต้ังอยู่หมู่ท่ี 7 บ้านผักหว้า ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  
มีเนื้อที่ท้ังหมด  93  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  58,125  ไร่ มีขอบเขตท่ีต้ัง 4 ทิศ ดังนี้ 
 - ทิศเหนือติดต่อกับตำบลทมอ และเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 - ทิศใต้ติดต่อกับตำบลกันตรวจระมวล และตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
 - ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลบ้านไทร  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และเขตอำเภอ
ลำดวน 
 - ทิศตะวันตกตดิต่อกับตำบลเช้ือเพลิง  และตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
 2. ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นท่ีราบสูง ทางฝ่ังทิศตะวันออก และเป็นท่ีลุ่มทางฝ่ังทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งมีลำห้วยไหลอ้อมเมืองจากทิศตะวันออกลงสู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนย่านใจกลาง
เมืองจะเป็นแหล่งประกอบธุรกิจ ศูนย์กลางการส่ือสารและศูนย์ราชการส่วนรอบนอกจะเป็นย่านท่ีอยู่
อาศัยของประชาชนและสถานศึกษา 
 3. ขนาดพื้นท่ี  มีท้ังหมด  93  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  58,125  ไร่ หมู่บ้านในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง มีท้ังหมด  18  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

   หมู่ท่ี  1  บ้านโคกยาง     
  หมู่ท่ี  2  บ้านใหม่ 
   หมู่ท่ี  3  บ้านละลม     
  หมู่ท่ี  4  บ้านอังกัญโพธิ์ 
   หมู่ท่ี  5  บ้านจบก     
  หมู่ท่ี  6  บ้านโคลด 
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   หมู่ท่ี  7  บ้านผักหว้า     
  หมู่ท่ี  8  บ้านจรูกแขวะ 
   หมู่ท่ี  9  บ้านโคกทม     
  หมู่ท่ี  10  บ้านกะดาด 
   หมู่ท่ี  11  บ้านส่ีเหล่ียม     
  หมู่ท่ี  12  บ้านดัดสันตูจ 
   หมู่ท่ี  13  บ้านสวายซอ     
  หมู่ท่ี  14  บ้านโคกวัด 
   หมู่ท่ี  15  บ้านโคกเพชร     
  หมู่ท่ี  16  บ้านโคกทม 
  หมู่ท่ี  17  บ้านโคกละลอก      
  หมู่ท่ี  18  บ้านสระ  

6.2. ด้านสังคม  
    1. การศึกษา โรงเรียนในเขตพื้นท่ีตำบลโคกยาง ประกอบด้วย  

โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน  7  แห่ง  ได้แก่ 
1. โรงเรียนบ้านอมรนิทราวารี  
2. โรงเรียนบ้านโคกทม 
3. โรงเรียนบ้านจบก   
4. โรงเรียนบ้านกะดาด 
5. โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ   
6. โรงเรียนบ้านโคลด 
7. โรงเรียนบ้านสวายซอ  

โรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน  1  แห่ง   
1. โรงเรียนโคกยางวิทยา  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง  4  แห่ง ได้แก่ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะดาด 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดัดสันตูจ 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละลม 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทม  
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2. สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่    
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโคกยาง  บ้านละลม (หมู่ 3)  
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านกะดาด (หมู่ 10) 

3. ประชากร จำนวนประชากรและครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้านของตำบลโคกยาง มีจำนวน
ท้ังหมด 14,166 คน ชาย จำนวน 7,019 คน หญิง จำนวน 7,147 คน (สำนักงานจังหวัดสุรินทร์, 
2561) 
  

อำนาจหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล                                  
 1. อำนาจหน้าท่ีของฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
   - ตรวจสอบควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน 
ระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการ 
 2. อำนาจหน้าท่ีของฝ่ายคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 
   - บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน หนังสือส่ังการ และระเบียบของทาง
ราชการ 
                  - จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
         - รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างน้อยปีละครั้ง 
 3. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของสำนักปลัด 
              มีหน้าท่ีและรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และ
ราชการท่ีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าท่ีของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบล
โดยเฉพาะ รวมท้ังกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้
เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  8  งาน 
  1. งานบริหารงานท่ัวไป 
  2. งานนโยบายและแผน 
  3. งานกฎหมายและคดี 
  4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  5. งานกิจการสภา  อบต. 
  6. งานสวัสดิการสังคม 
  7. งานส่งเสริมการเกษตร 
  8 .งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
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4. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกองคลัง 
              มีหน้าท่ีและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ  
การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำ
งบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  
  1. งานการเงิน 
  2. งานบัญชี 
  3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
  4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 5. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกองช่าง 
              มีหน้าท่ีและรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบ[การจัดทำข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การ
ก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ  งานการก่อสร้าง และงาน
ซ่อมบำรุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การ
รวบรวมประวัติ ติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน
ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเช้ือเพลิงและงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ี
ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน 
  1. งานก่อสร้าง 
  2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
  3. งานผังเมือง 
  4. งานประสานสาธารณูปโภค 
 6. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
              มีหน้าท่ีและรับผิดชอบจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาประกอบด้วย  การ
จัดการศึกษาปฐมวัย  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน  การจัด
กิจกรรมพัฒนาอาชีพเยาวชน  รวบรวมผลงานการส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่
สังกัดต่างๆ การทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน 
  1. งานบริหารงานการศึกษา 
  2. งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
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  3. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  4. งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
 
7. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ภักดี โพธิ์สิงห์และคณะ. (2560). ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์บริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ผล
การศึกษา พบว่า 1) ความพึงพอใจการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับพอใจทุกด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองลงมา คือ งานด้านไฟฟ้าสาธารณะและงานด้านโยธา 
ส่วนด้าน ท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ งานด้านกฎหมาย และ 2) ประชาชนให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ควรจัดหาเจ้าหน้าท่ี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการว่าปัญหาเรื่องนี้ ควรติดต่อท่ีไหน อย่างไร กับใคร เวลาใด 2) ด้านช่องทางการให้บริการ 
ควรจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยให้บริการ 24 ชม.ไว้คอยรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้ารับบริการหรือปัญหาท่ี
เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนและสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 3) ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกควรเพิ่มเติม 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่าดู น่าอยู่ น่ามาใช้บริการ และเทศบาลควรเพิ่มสถานท่ีพักนั่งรอเมื่อไป
ติดต่องาน 4) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ควรจัดเจ้าหน้าท่ีคอยแนะนำบริการเพิ่มเพราะเจ้าหน้าท่ี
ให้บริการบางแผนกไม่เพียงพอกับประชาชนผู้มาใช้บริการ 
 จักรแก้ว นามเมือง และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (Customer Satisfaction) ในมิติด้านคุณภาพการให้บริการงานบริการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
และคนพิการ เทศบาลเมืองแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้ผลการศึกษาดังนี้ ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการท่ีมีต่อ การให้บริการของงานบริการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลตำบลแม่ปืม 
โดยภาพรวมมีคะแนน ตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ 10 (ร้อยละ 97.3) จำแนกเป็นรายด้าน 
ดังนี้ 1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีคะแนนตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ 10 
(ร้อยละ 97.3) 2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีคะแนนตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ 10 (ร้อยละ 
97.1) 3) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ มีคะแนนตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ 10 (ร้อยละ 97.1) 4) 
ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก มีคะแนนตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ 10 (ร้อยละ 97.6) กอง
แผนงาน  
 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2559) ได้ศึกษาความพึงพอใจ ของนิสิตท่ีมี
ต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558 พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจ ต่อการ
จัดการเรียนการสอนและการให้บริการของมหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจ  
เนื่องมาจากคณาจารย์ส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับความเป็นครู มีความรู้ ความสามารถและ 
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ความเช่ียวชาญในเนื้อหาวิชา มีการวางแผนและเตรียมการสอนท่ีดี มีการจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอนท่ี เหมาะสม เช่น หลักสูตร รายวิชาและเนื้อหาวิชา มีส่ือ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการสอน
ท่ีทันสมัยส่ือ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย และอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์และ อุปกรณ์การสอนมีประสิทธิภาพ รวมท้ังด้านอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายในห้องเรียน โดยรวม เช่น ความสะอาด แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ ความสงบร่ม
รื่น รอบบริเวณอาคารและความ เพียงพอของโต๊ะและเก้าอี้ เป็นต้น นอกจากนี้อาจเนื่องมาจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษาให้คําแนะนํา/ดูแลเอาใจใส่ และ รับรู้เข้าใจถึงปัญหาของนิสิต มีความถูกต้องชัดเจน
ของข้อมูลข่าวสาร การให้บริการทางวิชาการ/จัด  ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ/จัดอบรมเพื่อ
ประโยชน์ของผู้เรียน ความเหมาะสมของแบบฟอร์มท่ีขอรับ บริการ มีความเสมอภาคในการให้บริการ 
มีความปลอดภัยภายในสถาบัน มีการสนับสนุนกิจกรรมของ  นิสิต และมีกองทุน/ทุนสนับสนุน
การศึกษา  
 ธนกฤต สุทธินันทโชติ (2559) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในอุทยาน 
แห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวใน
อุทยาน แห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.77 เมื่อพิจารณาเป็นรายได้ พบว่า ด้านส่ิงท่ีสัมผัสได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.81 
รองลงมา คือ ด้านความ เช่ือมั่นไว้วางใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.80 รองลงมาด้านการตอบสนอง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.79 และด้านความ น่าเช่ือถือและด้านการเอาใจใส่ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.69 โดยทุก
ด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
 นภาพร สูนาสวน (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อสินค้าและบริการของ
ร้าน เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านแฟมิล่ีมาร์ทในจังหวัดนครปฐม ได้ผลการศึกษาดังนี้ ความพึงพอใจของ
สินค้าหรือ บริการต่อความภักดีของลูกค้าในการใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในจังหวัดนครปฐม 
กล่าวคือ เมื่อลูกค้าเกิดความพึงพอใจก็จะส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อการซื้อสินค้าและใช้บริการ
ของร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น เนื่องจากลูกค้าได้รับสินค้าและการบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามความ
คาดหวังทำให้เกิด ความพึงพอใจ และส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อการซื้อสินค้าและใช้บริการ 
รวมถึงลูกค้าจะยังคง เลือกใช้บริการของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและร้านแฟมิล่ีมาร์ท พร้อมท้ังบอกต่อส่ิง
ดี ๆ ท่ีลูกค้าได้รับจากการ ใช้บริการไปยังคนท่ีท่านรู้จัก 
 เฉลิมพร อภิชนาพงศ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับและ 
ลำดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในตำบลบางบัวทองท่ีมีต่อกระบวนการขั้นตอนการ 
ให้บริการจำนวน 5 ด้าน เพื่อวัดระดับและลำดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในตำบลบาง 
บัวทองท่ีมีต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ เพื่อวัดระดับและลำดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการใน 
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ตำบลบางบัวทองท่ีมีต่อส่ิงอำนวยความสะดวก และหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้ตอบกับ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านต่างๆซึ่งผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้ ผู้รับบริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางบัวทองมีความพึงพอใจลำดับแรกได้แก่ ด้าน การให้บริการจากเจ้าหน้าท่ี รองลงมา 
ได้แก่ ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีมีอยู่ในสำนักงานด้านการบริหารจัดการของเจ้าหน้าท่ี ด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุ ด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย ด้านงานปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัย ด้านการส่งเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น ส่วนความพอใจลำดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมภาค
ประชาชน 
 สุธรรม ขนาบศักดิ์ (2558) ความพึงพอใจตอการใหบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิน่ใน
ภาคใต้ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยศึกษา ขอมูลจากองค์กรปกครองสวนทองถิ่นท่ีอยู่ในรูปแบบ
องคการบริหารสวนตำบล และเทศบาลซึ่งได้ทำการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีตอการ
ใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน 194 องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นท่ี 8 
จังหวัด ได้แก จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา 
จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสุราษฎรธานี โดยสำรวจด้านคุณภาพการใหบริการ ใน 4 
ประเด็นหลัก คือ ด้านขั้นตอนการใหบริการ ด้านช่องทางการใหบริการ ด้านเจาหนาท่ีผู้ใหบริการ
และดานส่ิงอํานวยความสะดวก เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้ ร้อยละ(Percentage) คะแนนเฉล่ีย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การทดสอบค่าทีเทสต (t-test) และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One –Way Anova) พบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x = 4.49) 
โดยพึงพอใจด้านเจหน้าท่ี ผู้ให้บริการมาก ท่ีสุด (x = 4.60) รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการใหบริการ 
(x = 4.47) ด้านองทางการใหบริการ  และด้านส่ิงอำนวยความสะดวก (x = 4.44) สวนการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจพบวาผู้รับบริการท่ีอาศัยอยูใ่นจังหวัดต่างกัน และรูปแบบองคกรปกครองส
วนทองถิ่นที่แตกตา่งกัน มีความพึงพอใจท่ีไม่แตกตา่งกัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 
 นรงศักดิ์  หนูอุดม, พระธีรวัฒน์ อนาวิโล, พระณัฐพงษ์ สิริสุวณฺโณ, และ พระณัฐพงษ์ ญาณ
เมธี (2559) ได้พึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อนโยบายโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สินปุน อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกต้ังในตำบล
สินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำนวน 5,397 คน และทำการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตาราง Krejcie และ Morgn ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน ใช้วิธีการ สุ่มตัวอย่างโดยอาศัยทฤษฎี
ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยการหา ค่าความถี่ ค่อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยสถิติ t - test และ F – test ผลการศึกษาพบว่าความ
พึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อนโยบายโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอ
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เขาพนม จังหวัดกระบี่ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าเมื่อเรียงลำดับค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการจัดทำนโยบายโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้าน
ผลกระทบท่ีเกิดจากการดำเนินงานตามนโยบาย และด้านการนำนโยบายโครงสร้างพื้นฐานไปปฏิบัติ
ตามลำดับ ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อนโยบายโครงสร้างพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพต่างกัน พบว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังท่ีมีเพศชายและเพศหญิง กลุ่มอายุต่างกัน และอาชีพ
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อนโยบายโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนไม่แตกต่าง
กัน ส่วนกลุ่มท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อนโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสินปุน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ปัญหาและแนวทางแก้ไขท่ีมีต่อ
นโยบายโครงสร้างพื้นฐานขอองค์การบริหารส่วนตำบสินปุน ปัญหาพบว่า การจัดสรรงบประมาณใน
การด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยังไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนซึ่งเสนอความต้องการให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลทราบโดยผ่านประชาคมหมู่บ้าน และยังไม่เป็นไปตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลได้แถลงนโยบาย ประเด็นแนวทางแก้ไขพบว่า ควรนำปัญหาความต้องการของประชาชนไป
แก้ญหาให้เป็นรูปธรรม และดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานจากปัญหาความต้องการของประชาชน
ท่ีผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน 
 วินิจ  อนันตวงศ์ (2559) ได้ศึกษาช่องทางการรับรู้ข้อมูลและความพึงพอใจในการจัดเก็บ
ภาษีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่ม
ตัวอย่าง คือประชาชนผู้เสียภาษีบำรุงท้องท่ี และภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ให้กับองค์การบริหารส่วน
ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 178 ราย เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลดัวยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มี
การศึกษาในระดับประกาศวิชาชีพช้ันสูง อาชีพค้าขาย สถานภาพสมรส มีรายได้เฉยต่อเดือนต่ำกว่า 
10,00 บาท ใช้ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารท่ีสามารถเข้าถึงได้รวดเร็วและเข้าใจง่ายดีท่ีสุด คือเสียง
ตามสาย ความถี่ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสายประชาชนรับรู้ประจำ ส่วนป้าย
ประชาสัมพันธ์และหนังสือราชการ ประชาชนรับรู้บางครั้ง ประชาชนต้องการให้เผยแพรข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางเสียงตามสาย และการออกหน่วยเคล่ือนท่ีพบประชาชน เดือนละครั้ง ส่วนป้าย
ประชาสัมพันธ์ และหนังสือราชการ 6 เดือนต่อครั้ง และต้องการให้เพิ่มหรือปรับปรุงช่องทางการรับรู้ 
คือ เสียงตามสาย รองลงมา เว็บไซต์ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการรับชำระภาษี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านคือ ด้านกระบวนการให้บริการและประชาสัมพันธ์ ด้นเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการ และด้านสถานท่ีหรือเครื่องมือท่ีให้บริการ 
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 รุ่งอรุณ  กระแสร์สินธุ์ธารทิพย์  พจน์สุภาพอาจารีย์  ประจวบเหมาะ และใกล้รุ่ง  กระแสร์
สินธุ์(2560) ได้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี อำเภอ
เมือง จังหวัดนครนายกมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจประชาชนผู้รับบริการ ต้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ ต้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้ท่ีผู้ให้บริการ และด้านส่ิงอำนวยความ
สะดวกขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี และศึกษาความพึงพอใจของลักษณะงานบริการ
สาธารณะ จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ งานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม งานด้านสาธารณสุข งาน
ด้านรายได้หรือภาษีและงานด้านอื่นๆ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม 4 ชุด โดยทำการ
สำรวจผู้รับบริการขององศ์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี ผลจากการศึกษาทำให้ทราบถึงระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทำให้
ผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ และนำผลการศึกษาใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้เกิด
แก่ผู้มาใช้บริการ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
การสร้างแบบสอบถาม เพื่อสอบถามประชาชนท่ีรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี 
จำนวน 40 ราย ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วนำมา
เคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 องศ์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ได้กำหนดประเมินความ
พึงพอใจ 4 งาน ได้แก่งานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมงานด้านสาธารณสุข งานด้านรายได้
หรือภาษี และงานด้านอื่นๆ ปรากฎว่าได้คะแนนความพึงพอใจแต่ละงาน ดังนี้ ร้อยละ 96.6 ร้อยละ 
96.8 ร้อยละ 96.4 และร้อยละ 96.4คำนวณ = 386.2/4 = 96.6 คะแนนท่ีได้= 10 คะแนน 

สุธรรม ขนาบศักด์ิ (2560) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ งาน
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ทำการ
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน139 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นท่ี 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงาจังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งสำรวจข้อมูลจากประชาชนท่ีมาใช้บริการงาน
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 35,690 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็น
ระบบ (systematicrandom sampling) โดยสำรวจด้านคุณภาพการให้บริการใน 4 ประเด็นหลัก 
คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการและด้านส่ิงอำนวย
ความสะดวกเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) คะแนนเฉล่ีย (Mean)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (StandardDeviation) 
การทดสอบที(t-test) และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-WayANOVA) 
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ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยพึงพอใจด้าน
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมากท่ีสุด รองลงมาเป็นด้านส่ิงอำนวยความสะดวก ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
และด้านช่องทางการให้บริการตามลำดับ ส่วนการเปรียบเทียบความพึงพอใจพบว่า ผู้รับบริการท่ี
อาศัยอยู่ในจังหวัดต่างกัน โดยมีความพึงพอใจท่ีแตกต่างกันในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และด้านส่ิงอำนวยความสะดวก ส่วนด้านช่องทางการให้บริการผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจไม่แตกต่างกันสำหรับรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแตกต่างกัน ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจท่ีไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องพัฒนาด้านต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง นั่นคือ (1) พัฒนาเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้และจิตบริการเพิ่มขึ้น (2) ลดขั้นตอนการ
ให้บริการบริการหลากหลายช่องทาง พัฒนาความพร้อมของสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ 3) ติดตามและ
ประเมินงานโครงการต่างๆ เพื่อนำข้อมูลปัญหาไปปรับปรุงพัฒนางานโครงการต่างๆและ (4) ให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาต่างๆ และควรจัดทำโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนให้มากขึ้น 

บุญเลิศ ธงสะอาด และ สมศักดิ ์บุญชุบ (2550) ได้สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 
ข้อ คือ 1) ข้อมูลท่ัวไป 2) ข้อมูลด้านการบริการ และ3) ข้อมูลด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกและผลจากการให้บริการ ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ว่า ในภาพรวมนั่น ผู้ขอรับ
การบริการมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ังในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และด้านส่ิงอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ท่ีนั่งผู้รับบริการ 
สถานท่ีบริการ ความชัดเจนของป้ายต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ โทรศัพท์สาธารณะ 
บริการน้ำด่ืม ท่ีจอดรถ และห้องน้ำ 
 ธนาธิป สุมาลัย (2549) ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการต่อการให้บริการงาน
ทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามผลการวิจัย พบว่า 
ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบล
บางนกแขวก อำเภอคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและพบว่า ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ จำนวนครั้งท่ีมาใช้บริการ 
ประเภทของบริการท่ีมาใช้บริการและความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 
 สุจิตรา เขื่อนขันธ์ (2549) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการโครงการจัดหน่วย
บริการอำเภอเคล่ือนท่ีในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมประชาชนใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการโครงการจัดหน่วยบริการอำเภอ
เคล่ือนท่ีในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าด้านท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
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ประชาชนมากท่ีสุด คือ ด้านความรวดเร็วของการให้บริการ รองลงมาคือ ด้านความเสมอภาคของการ
ให้บริการ ด้านความสะดวกของการให้บริการและด้านความเป็นกันเองของการให้บริการ ตามลำดับ
และเมื่อพิจารณาตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนและภูมิลำเนาท่ีอยู่อาศัย
ต่างกัน ทำให้ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุและอาชีพท่ีต่างกัน ทำให้มีความพึงพอใจแตกต่าง
กัน 
 ไพวัลย์ ชลาลัย (2550) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของพนักงานเทศบาล
ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจ
ในการให้บริการของพนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ อยู่ในระดับมากเมื่อจำแนกรายด้านตาม
ความสำคัญของการใช้บริการได้ดังนี้  1. สามารถนำระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานและ
สามารถบริการประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีระดับความพึงพอใจต่อ
ความสามารถนำระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานและสามารถบริการประชาชนได้รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากและให้ความสำคัญเป็นอันดับท่ี 1  และ 2. ศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีระดับความพึงพอใจต่อการศึกษาองค์ความรู้
ใหม่ ๆ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากและให้ความสำคัญเป็นอันดับท่ี 2 
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บทท่ี  3 
วิธีดำเนินการ 

  
 ในการศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล  
โคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) ผู้ดำเนินการได้
ดำเนินการ ดังรายละเอียดหัวข้อต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  
3.3 การทดสอบเครื่องมือการศึกษา 
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 แนวทางในการนำเสนอข้อมูล 

   
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบล   
โคกยาง เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนท่ีมารับบริการหรือติดต่อองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีจำนวน
ท้ังหมด 380 คน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบล
โคกยาง เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนท่ีมารับบริการหรือติดต่อองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่นท่ี 95 เปอร์เซ็นต์ ดังสมการด้านล่าง 
จากนั้นเก็บตัวอย่างโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (face to face interview) 
 

n =      N  
1 + N (e)2 

 

   โดยท่ี n = จำนวนขนาดตัวอย่างประชาชนท่ีต้องการ  
          N = จำนวนประชากรท้ังหมด  

e = ค่าความคลาดเคล่ือน (0.05) 
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      แทนค่าสูตร n =              390  =   380 
1 + 390 (0.05)2 

ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา เท่ากับ  380 คน 
 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ความ 
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ียึดความตรงตามเนื้อหา (Content validity) เป็นหลัก ด้วยการ
ตรวจสอบเนื้อหาท่ีใช้ต้ังเป็นคำถาม โดยการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการวิจัยและอาศัยเอกสารกับ
รายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเป็นหลัก 

แบบสอบถามเป็นแบบมาตรฐาน ซึ่ งมีคำถามกำหนดอย่างแน่นอนไว้ล่วงหน้าเป็น
แบบสอบถามท่ีคณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง  ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 สถานภาพข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะคำถามประเภท
ปลายปิด (Closed-ended Form) 

 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ โดยใช้หลักเกณฑ์
การแปลความหมายข้อมูลดังนี้ 
                   คะแนน  5  ค่าเฉล่ียระหว่าง  4.50 – 5.00  อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 

คะแนน  4  ค่าเฉล่ียระหว่าง  3.50 – 4.49  อยู่ในระดับ มาก 
คะแนน  3  ค่าเฉล่ียระหว่าง  2.50 – 3.49  อยู่ในระดับ ปานกลาง 
คะแนน  2  ค่าเฉล่ียระหว่าง  1.50 – 2.49  อยู่ในระดับ น้อย 
คะแนน  1  ค่าเฉล่ียระหว่าง  1.00 – 1.49  อยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะการให้บริการ เป็นแบบสอบถามเสนอแนะการให้บริการ  

มีลักษณะคำถามประเภทปลายเปิด (Open-ended Form) 

 

3.3 การทดสอบเคร่ืองมือการศึกษา  

ก่อนการทดสอบแบบสอบถาม ได้ประชุมพนักงานสัมภาษณ์ ซึ่งพนักงานเก็บแบบถามเหล่านี้
เป็นอาจารย์และนักศึกษา เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประชุมช้ีแจงพนักงานสัมภาษณ์ครั้งท่ี 1 ให้
ทราบถึงจุดต่างๆ ท่ีจะทำการทดลองแบบสอบถามให้พนักงานเก็บแบบสอบถามไปศึกษาพื้นท่ีท่ีแต่ละ
คนต้องไปทดสอบแบบสอบถาม ประชุมครั้ง ท่ี 2 ได้ประชุมช้ีแจงหลักการสอบถาม การนำ
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แบบสอบถามนั้นไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของคำถาม คำตอบ ความเป็นปรนัยของ
คำถาม ความชัดเจน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการออกไปเก็บแบบสอบถาม 
 นำแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามแต่ละข้อ
กับวั ตถุประสงค์  ( Index of Item-Objective Congruence: IOC) Rovinell and Hambleton 
(1977) และนำไปคำนวณค่าดัชนีฯ โดยมีสูตรในการคำนวณ ดังนี้ 

   คำนวณจาก  IOC   = 
n

Ri
n

i


=1   

      

     เมื่อ 
=

n

i

Ri
1

  แทน ผลรวมคะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมด       

    N   แทน จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมด 
 
ตารางที่ 3.1 ตารางค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ (IOC) สำหรับ 

 แบบสอบถามความพึงพอใจของของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 
ประเด็นในการพิจารณา 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิท่า
นท

ี่ 1
 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิท่า
นท

ี่ 2
  

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิท่า
นท

ี่ 3
 

ค่า IOC 

= 

 
n 

ผลการประเมิน 

ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไปขอผู้ตอบแบบสอบถาม 1 1 1 1.0   

ส่วนที่ 2 องค์ประกอบความพึงพอใจของของผู้รับบริการ 

2.1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 1 1 1 1.0   

2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ 1 1 1 1.0   

2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 1 1 1 1.0   

2.4 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 1 1 1 1.0   

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

3.1 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 1 1 1 1.0   
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 ปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามภายหลังการทดลองให้ได้เครื่องมือวิจัยท่ีสมบูรณ์ และชัดเจน
มากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริง 
 นำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 10 ของแบบสอบถามท้ังหมด คือ จำนวน 40 ชุด จากพื้นท่ีเนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีความ
ใกล้เคียงกับพื้นท่ีในการวิจัยครั้งนี้ และขนาดกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนมากพอท่ีจะไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริง โดยมีวิธีการคำนวณแบบสอบถามท่ีนำไปทดลองใช้ (Try Out) ดังนี้  

คำนวณจาก    n    =     100
10N

 

 

 เมื่อ    N      แทน   จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 

 n    แทน   จำนวนกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการนำไปทดลองใช้ (Try out) 

 10      แทน   ร้อยละของแบบสอบถามท่ีต้องการคำนวณ    

 ดังนั้น     n    =   100

10400

 

    n    =       40 

หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สูตรวิธีการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach (1970) เพื่อทดลอง

หาความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม ซึ่งมีสูตรดังนี้  

    k      =        











 
−

− 2ts

2
is1

1K
K

          

เมื่อ   k   แทน  ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ         

   
2
1s  แทน  ค่าจำนวนข้อของแบบสอบถาม 

           St
2 แทน   ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ 

    K แทน   ค่าความแปรปรวนของคะแนนแบบสอบถามท้ังฉบับ   
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ตารางที่ 3.2  ค่าความเช่ือมั่น (สัมประสิทธิ์แอลฟ่า) แยกรายด้านตามองค์ประกอบความพึงพอใจของ 
   ผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 

องค์ประกอบความพึงพอใจของของผู้รับบริการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 0.94 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 0.95 
3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 0.92 
4. ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก 0.88 

รวม 0.93 

 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ จาก

แหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 

1 . การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิด้วย

แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างผู้มาใช้บริการ 

2 . การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ด้วยการศึกษาจากการวิเคราะห์

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนบทความ ข่าวสารต่างๆ และข้อมูลจากส่ืออินเตอร์เน็ต ของ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

หลังจากผลการทดลองใช้แบบสอบถามและนำมาปรับปรุงแก้ไขแล้ว ดำเนินการประชุมช้ีแจง

พนักงานเก็บแบบสอบถาม อีกครั้งหนึ่งเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาท่ีเกิดขึ้นเมื่อตอนนำไปทดลอง

ใช้  ตลอดจนศึกษาทบทวนเส้นทางและจุดท่ีต้องไปเก็บข้อมูลให้แม่นยำ การเก็บรวบรวมข้อมูล

ท้ังหมดกระทำภายในสัปดาห์เดียวกัน รวบรวมได้แบบสอบถามท้ังหมดจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง

จำนวน 380 ชุด นำมาคัดเลือกได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

 

3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  

 นำข้อมูลท้ังหมดท่ีรวบรวมได้ ไปทำการวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

และคำนวณร้อยละ จำแนกเป็นรายข้อของคำถาม การคำนวณผลท้ังหมดกระทำด้วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมคำนวณผลทางสถืติสำเร็จรูป ดังนี้ 
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การวิเคราะห์และประมวลผลจาการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์

และประมวลผลออกเป็นส่วน ดังนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการแจกแบบสอบ 

ผู้วิจัยจะนำข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย  ซึ่งเป็นโปรแกรมประมวลผล

สำเร็จรูปทางสถิติท่ีสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ    

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ซึ่งจะวิเคราะห์ผล

เป็นค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 

ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร (Shirley Dowdy, 2005) 

 

ค่าร้อยละ = 100
n
X
   

เมื่อ X แทน จำนวนความคิดเห็น 

 n แทน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 

ค่าเฉล่ีย (Mean) โดยใช้สูตร  

     =   
n
X

 

เมื่อ  X   แทน ค่าเฉล่ีย 

   X  แทน ผลรวมคะแนนท้ังหมด 

  n แทน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) โดยใช้สูตร  

  S.D. = 
)1n(n
)X(Xn 22

−

 −
   

 เมื่อ S.D.  แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  
2X   แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลัง

สอง 

    2)X(  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกำลังสอง 

  n  แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
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ในการประเมินผล จะใช้วิธีการแปลผลแบบสอบถามโดยใช้ค่าเฉล่ียตามหลักการแบ่ง

อันตรภาคช้ัน (Class Interval) โดยใช้สูตรคำนวณช่วงกว้างของช้ัน ดังต่อไปนี้ 

Interval (I) =  
)C(Class
)R(Rage
 

  = 
5
15−

  

  = 0.8 

จากนั้นหาค่าเฉล่ียของคำตอบแบบสอบถาม โดยพิจารณาตามเกณฑ์ในการ

ประเมินผลดังนี้ 

ค่าเฉล่ีย  4.21-5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย  3.41-4.20 หมายถึง  มาก 

ค่าเฉล่ีย  2.61-3.40 หมายถึง  ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย  1.81-2.60 หมายถึง  น้อย 

 ค่าเฉล่ีย  1.00-1.80 หมายถึง  น้อยท่ีสุด 

  
3.6  แนวทางในการนำเสนอข้อมูล  
 จากการกำหนดวิธีดำเนินการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยนำเสนอแนวทาง
ดังนี้ 
 บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณของผู้รับการบริการต่อความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์  
 บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

  
การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564  มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของของ
ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564 
และเพื่อประเมินผลการดำเนินการการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564 จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ความถี่การ
เข้ารับบริการ และการติดต่อส่วนงานบริการ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือผู้ท่ีมารับบริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการศึกษา จำนวนท้ังส้ิน 380 ชุด เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างอย่างสมบูรณ์ 
จำนวน 380 คน ซึ่งผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป 
ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของของผู้รับบริการของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564 
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ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

ตารางที่ 4.1 แสดงจำนวนและร้อยละด้านหมู่บ้านของผู้ตอบแบบสอบถาม 

หมู่ จำนวน ร้อยละ 
1 18 4.70 
2 29 7.60 
3 29 7.60 
4 27 7.10 
5 16 4.20 
6 21 5.50 
7 15 3.90 
8 24 6.30 
9 45 12.10 
10 11 2.90 
11 51 13.40 
12 16 4.20 
13 13 3.40 
14 23 6.00 
15 16 4.20 
16 13 3.40 
17 9 2.40 
18 4 1.00 
รวม 380 100.0 

 จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่หมู่ท่ี 11 จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.40 รองลงมาหมู่ท่ี 9 จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 12.10 รองลงมาหมู่ท่ี 2 ซึ่งมีความเทียบเท่า
กับหมู่ท่ี 3 จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.60 รองลงมาหมู่ท่ี 4 จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10
รองลงมาหมู่ท่ี 8 จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.30 รองลงมาหมู่ท่ี 14 จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.00 รองลงมาหมู่ท่ี 6 จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 รองลงมาหมู่ท่ี 1 จำนวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.70 รองลงมาหมู่ท่ี 5 ซึ่งมีความเทียบเท่ากับหมู่ท่ี 12 กับหมู่ท่ี 15จำนวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.20 รองลงมาหมู่ท่ี 7 จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 รองลงมาหมู่ท่ี 13 ซึ่งมีความ
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เทียบเท่ากับหมู่ท่ี 16 จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 รองลงมาหมู่ท่ี 17 จำนวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.40 และรองลงมาต่ำสุดหมู่ท่ี 18 จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงจำนวน และร้อยละด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 124 32.63 
เพศ จำนวน ร้อยละ 
หญิง 256 67.37 
รวม 380 100.0 

 จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.37 และเพศชายจำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 32.63 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.3 แสดงจำนวนและร้อยละด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาย ุ จำนวน ร้อยละ 
อายุต่ำกว่า 20 ปี - - 

20 – 29 ปี 61 15.25 
30 – 39 ปี 47 11.75 
40 – 49 ปี 105 29.00 
50 - 59 ปี 50 13.00 

อายุ 60 ปี ขึ้นไป 117 31.00 
รวม 380 100.0 

 จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มากท่ีสุดมีอายุระหว่าง อายุ 60 ปี ขึ้นไป
จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมามีอายุระหว่าง 40 – 49 ปีจำนวน 105 คนคิดเป็น
ร้อยละ 29.00 รองลงมาอายุระหว่าง 20 – 29 ปีจำนวน 61 คนคิดเป็นร้อยละ 15.25  อายุระหว่าง
50 - 59 ปี จำนวน 50 คนคิดเป็นร้อยละ 13.00 อายุระหว่าง 30 – 39 ปี จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.75 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงจำนวนและร้อยละด้านระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 128 36.60 
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ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาตอนต้น 27 7.10 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 180 44.50 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 13 3.10 

ปริญญาตร ี 32 8.60 
รวม 380 100.00 

จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษามากท่ีสุดคือ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย จำนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 รองลงมาประถมศึกษา จำนวน 128 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.60 รองลงมา ปริญญาตรี จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 รองลงมามัธยมศึกษา
ตอนต้น จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10 และพบน้อยท่ีสุดคือ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.5 แสดงจำนวนและร้อยละด้านอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ จำนวน ร้อยละ 
 แม่บ้าน 68 18.10 

รับราชการ 4 0.80 
นักเรียน/นักศึกษา - - 

เกษตรกร 93 24.30 
พนักงานรัฐ/เอกชน 11 2.90 

รับจ้างท่ัวไป 201 53.10 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 3 0.80 

อื่นๆ - - 
รวม 380 100.00 

 จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไปมากท่ีสุด จำนวน 
201 คน คิดเป็นร้อยละ 53.10 รองลงมาจะเป็นอาชีพเกษตรกร จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3
รองลงมาประกอบอาชีพแม่บ้าน จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10 รองลงมาประกอบอาชีพ
พนักงานรัฐ/เอกชน จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90 และประกอบอาชีพรับราชการจำนวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.80 และอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ตามลำดับ  
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ตารางที่ 4.6 แสดงจำนวนและร้อยละด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จำนวน ร้อยละ 
ต่ำกว่า 5,000 บาท 158 42.70 

5,001 – 10,000 บาท 167 44.00 
10,001 – 15,000 บาท 25 6.30 
15,001 – 20,000 บาท 2 0.50 
มากกว่า 25,000 บาท 24 6.20 

รวม 380 100.00 

 จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากท่ีสุดคือ 5,001 – 
10,000 บาท จำนวน 167 คนคิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมารายได้เฉล่ียต่อต่ำกว่า 5,000 บาท
จำนวน  158 คน คิดเป็นร้อยละ  42.70 รองลงมารายได้เฉล่ียต่อเดือน  10,001 – 15,000 บาท 
จำนวน 25 คนคิดเป็นร้อยละ 6.50 รองลงมารายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท จำนวน 24 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.20 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.50 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงความถี่ท่ีผู้ใช้บริการองค์กรกรบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา จำนวนกี่ครั้ง (โดยประมาณ) 

จำนวนก่ีคร้ัง (โดยประมาณ) จำนวน ร้อยละ 
1 ครั้งต่อป ี 252 66.50 

2 – 3 ครั้งต่อปี 119 31.20 
4 – 5 ครั้งต่อปี 4 1.00 
6 – 7 ครั้งต่อปี 2 0.50 
8 – 9 ครั้งต่อปี 1 0.30 

10 ครั้งต่อปีข้ึนไป 2 0.50 
รวม 380 100.00 

 จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามความถ่ีท่ีท่านมารับบริการจากองค์กรบริหารส่วนตำบล
โคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา พบมากท่ีสุดคือ 1 ครั้งต่อปี จำนวน 
252 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 รองลงมาคือ 2 – 3 ครั้งต่อปี จำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 31.20
รองลงมาคือ  4 – 5 ครั้งต่อปี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 รองลงมาคือ 6 – 7 ครั้งต่อปี ซึ่งมี
ค่าเทียบเท่ากับ 10 ครั้งต่อปีขึ้นไป จำนวน 2 คน คิดเป็นน้อยละ 0.50 และพบน้อยท่ีสุดคือ 8 – 9 
ครั้งต่อปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.8 แสดงความถี่ท่ีผู้ใช้บริการมาติดต่อท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ เพื่อขอรับบริการในส่วนงานใด 

ส่วนงานองค์การบริหารตำบลโคกยาง จำนวน ร้อยละ 
สำนักงานปลัด 234 68.40 

กองคลัง 4 1.00 
กองช่าง 23 6.00 

กองการศึกษา 8 2.10 
งานสาธารณสุข 84 22.00 

รวม 380 100.00 

 จากตาราง พบว่าส่วนใหญ่ท่านมาติดต่อรับบริการจากองค์กรบริหารส่วนตำบลโคกยาง 
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อขอรับบริการในส่วนงานสำนักงานปลัดมากท่ีสุด จำนวน 234 คน 
คิดเป็นร้อยละ 68.40 รองลงมางานสาธารณสุข จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 รองลงมา คือ 
กองการศึกษา จำนวน 8คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 และพบน้อยท่ีสุดคือกองคลังจำนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.00 ตามลำดับ 
  
4.2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564  ในส่วนงานด้านการศึกษา 

ความพึงพอใจ ร้อยละ 
 SD ระดับ 

ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 97.76 4.89 0.388 มากที่สุด 
มีป้ายแสดงลำดับข้ันตอนการให้บริการ  94.60 4.73 0.48 มากท่ีสุด 
มีการอธิบาย ช้ีแจง แนะนำขั้นตอนการการ
ให้บริการ 

99.80 4.99 0.32 มากท่ีสุด 

ขั้นตอนการให้บริการสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก 98.60 4.93 0.35 มากท่ีสุด 
ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

97.80 4.89 0.38 มากท่ีสุด 

ให้บริการตามลำดับก่อน หลัง 98.00 4.90 0.41 มากท่ีสุด 
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ความพึงพอใจ ร้อยละ  SD ระดับ 
ด้านช่องทางการให้บริการ 95.68 4.80 0.43 มากที่สุด 
มีช่องทางการให้บริการท่ีเพียงพอ  96.60 4.83 0.43 มากท่ีสุด 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสายของ
ชุมชน และส่ือสังคมออนไลท์ 

96.00 4.80 0.42 มากท่ีสุด 

มีตู้แสดงความคิดเห็นเพื่อรับฟังปัญหา 97.00 4.86 0.40 มากท่ีสุด 
มีหน่วยบริการเคล่ือนท่ี 96.60 4.83 0.43 มากท่ีสุด 
มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 94.60 4.73 0.45 มากท่ีสุด 
มีช่องทางออนไลท์ติดต่อส่ือสาร ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาด  COVID - 19 

95.20 4.76 0.45 มากท่ีสุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.68 4.78 0.45 มากที่สุด 
เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี วางตัวเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน 

94.60 4.73 045 มากท่ีสุด 

เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเอาใจใส่ เต็มใจต่อการ
บริการด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ 

95.20 4.76 0.47 มากท่ีสุด 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถ สามารถตอบ
ปัญหา ช้ีแจงข้อสงสัยในการให้บริการ 

95.80 4.79 0.45 มากท่ีสุด 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 

96.60 4.83 0.43 มากที่สุด 

ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก 95.79 4.77 0.45 มากท่ีสุด 
สถานท่ีต้ังของหน่วยงานเข้าถึงง่าย สะดวกสบายต่อ
การเดินทาง 

96.80 4.84 0.43 มากท่ีสุด 

มีส่ิงอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อผู้รับบริการ เช่น 
ท่ีจอดรถ ห้องน้ำ 

98.00 4.90 0.35  

อุปกรณ์เครื่องมือมีความพร้อม คุณภาพ สะดวกต่อ
การให้บริการ 

94.80 4.74 0.48 มากท่ีสุด 

การจัดสถานท่ีมีความเป็นระเบียบ สะอาดต่อการ
ให้บริการ 

94.20 4.71 0.49 มากท่ีสุด 

ป้ายประชาสัมพันธ์ และจุดบอกเครื่องหมายมีความ
ชัดเจนเข้าใจง่าย 

94.60 4.73 0.48 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจในภาพรวม 95.79 4.81 0.43 มากที่สุด 
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 จากตารางท่ี 4.9 ความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ในงานด้านการศึกษาในภาพรวม พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละความพึงพอใจ 95.79  (  = 4.81, S.D.=0.43) เมื่อจำแนก
ความพึงพอใจในรายด้านและรายข้อ พบว่า 

1. ความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความ พึง

พอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละความพึงพอใจ 97.76 ( = 4.89, S.D.=0.38) โดยข้อ
คำถามเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ “มีการอธิบาย ช้ีแจง แนะนำขั้นตอนการการ

ให้บริการ” มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.99, S.D.=0.32) รองลงมาได้แก่ “ขั้นตอนการ

ให้บริการสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก”มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.93, S.D.=0.35) และ“มี

การให้บริการตามลำดับก่อน – หลัง” ( = 4.90, S.D.=0.41) และ “ระยะเวลาการให้บริการมีความ

เหมาะสม ตรงความต้องการของผู้รับบริการ”มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.89, S.D.=0.38) 

และข้อคำถาม “มีป้ายแสดงลำดับขั้นตอนการให้บริการ” มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.73, 
S.D.=0.48) ตามลำดับ 

2. ความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์  ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความ พึงพอใจอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด ร้อยละความพึงพอใจ 95.55 ( = 4.80, S.D.=0.43) โดยข้อคำถามเรียงลำดับค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้“มีตู้แสดงความคิดเห็นเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ” มีระดับ

ความพึงพอใจมากท่ีสุด  ( = 4.86, S.D.=0.40)  รองลงมามีสองด้านได้แก่ “มีหน่วยบริการเคล่ือนท่ี 

และมีช่องทางการให้บริการท่ีเพียงพอ”มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  ( = 4.83, S.D.=0.43)  และ
ข้อคำถาม “ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสายของชุมชน และส่ือสังคมออนไลท์” มี

ระ ดับความพึงพอใจมาก ท่ี สุด ( = 4.80, S.D.=0.42) และข้อคำถาม “มี ช่องทางออนไลท์

ติดต่อส่ือสาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาด  COVID - 19” มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 

4.76, S.D.=0.45) “มีการให้บริการนอกเวลาราชการ”มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.73, 
S.D.=0.45) ตามลำดับ 

3. ความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความ พึงพอใจอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด ร้อยละความพึงพอใจ 95.68  ( = 4.78, S.D.=0.45) โดยข้อคำถามเรียงลำดับค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ “เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมายอย่างเคร่งครัด” มีระดับ

ความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.83, S.D.=0.43) รองลงมาได้แก่ “เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
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สามารถตอบปัญหา ช้ีแจงข้อสงสัยในการให้บริการ” มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.79, 
S.D.=0.45)  และรองลงมาข้อคำถาม “เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเอาใจใส่ เต็มใจต่อการบริการ

ด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ” มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.76, S.D.=0.47)  และข้อ
คำถาม “เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี วางตัวเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน” มีระดับความพึงพอใจ

มากท่ีสุด ( = 4.73, S.D.=0.45) ตามลำดับ 
4. ความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท 

จังหวัดสุรินทร์  ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความ 

พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละความพึงพอใจ 95.79  ( = 4.78, S.D.=0.45) โดยข้อคำถาม
เรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้“มีส่ิงอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อผู้รับบริการ เช่น ท่ี

จอดรถ ห้องน้ำ” มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.90, S.D.=0.35) รองลงมาได้แก่ข้อคำถาม 

“สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทาง” มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.84, 
S.D.=0.43)  รองลงมาได้แก่ “อุปกรณ์เครื่องมือมีความพร้อม คุณภาพ สะดวกต่อการให้บริการ” ” มี

ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.74, S.D.=0.48) และด้าน“ป้ายประชาสัมพันธ์ และจุดบอก

เครื่องหมายมีความชัดเจนเข้าใจง่าย”มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.73, S.D.=0.48) และข้อ
คำถาม “การจัดสถานท่ีมีความเป็นระเบียบ สะอาดต่อการให้บริการ”มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  

( = 4.71, S.D.=0.49) ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 4.10 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ประจำปี 2564 ในส่วนงานด้านการ
สาธารณสุข 

ความพึงพอใจ ร้อยละ 
 SD ระดับ 

ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 98.64 4.93 0.37 มากที่สุด 
มีป้ายแสดงลำดับข้ันตอนการให้บริการ  98.40 4.92 0.38 มากท่ีสุด 
มีการอธิบาย ช้ีแจง แนะนำขั้นตอนการการให้บริการ 99.20 4.96 0.35 มากท่ีสุด 
ขั้นตอนการให้บริการสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก 98.40 4.92 0.38 มากท่ีสุด 
ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

99.20 4.96 0.35 มากท่ีสุด 

ให้บริการตามลำดับก่อน หลัง 
 

98.00 4.90 0.41 มากท่ีสุด 
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ความพึงพอใจ ร้อยละ  SD ระดับ 
ด้านช่องทางการให้บริการ 97.37 4.87 0.415 มากที่สุด 
มีช่องทางการให้บริการท่ีเพียงพอ  98.00 4.90 0.41 มากท่ีสุด 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสายของชุมชน 
และส่ือสังคมออนไลท์ 

98.40 4.92 0.38 มากท่ีสุด 

มีตู้แสดงความคิดเห็นเพื่อรับฟังปัญหา 94.60 4.73 0.48 มากท่ีสุด 
มีหน่วยบริการเคล่ือนท่ี 96.80 4.84 0.43 มากท่ีสุด 
มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 98.00 4.90 0.41 มากท่ีสุด 
มีช่องทางออนไลท์ติดต่อส่ือสาร ในสถานการณ์การแพร่
ระบาด  COVID - 19 

98.40 4.92 0.38 มากท่ีสุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 96.9 4.85 0.42 มากที่สุด 
เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี วางตัวเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน 

94.20 4.71 0.42 มากท่ีสุด 

เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเอาใจใส่ เต็มใจต่อการ
บริการด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ 

99.20 4.96 0.40 มากท่ีสุด 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถ สามารถตอบปัญหา 
ช้ีแจงข้อสงสัยในการให้บริการ 

96.80 4.84 0.43 มากท่ีสุด 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

97.40 4.87 0.43 มากท่ีสุด 

ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก 98.04 4.90 0.40 มากที่สุด 
สถานท่ีต้ังของหน่วยงานเข้าถึงง่าย สะดวกสบายต่อการ
เดินทาง 

97.80 4.89 0.41 มากท่ีสุด 

มีส่ิงอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อผู้รับบริการ เช่น ท่ี
จอดรถ ห้องน้ำ 

97.60 4.88 0.43 มากท่ีสุด 

อุปกรณ์เครื่องมือมีความพร้อม คุณภาพ สะดวกต่อการ
ให้บริการ 

99.20 4.96 0.35 มากท่ีสุด 

การจัดสถานท่ีมีความเป็นระเบียบ สะอาดต่อการ
ให้บริการ 

96.40 4.82 0.48 มากท่ีสุด 

ป้ายประชาสัมพันธ์ และจุดบอกเครื่องหมายมีความ
ชัดเจนเข้าใจง่าย 

99.20 4.96 0.35 มากที่สุด 

ความพึงพอใจในภาพรวม 97.74 4.89 0.40 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 4.10 ความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ในส่วนงานด้านงานการสาธารณสุข ในภาพรวม พบว่า ประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละความพึงพอใจ 97.74 ( = 4.89, S.D.= 0.40) 
เมื่อจำแนกความพึงพอใจในรายด้านและรายข้อ พบว่า 

1. ความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความ พึง
พอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดร้อยละความพึงพอใจ 98.64 (  = 4.93, S.D.= 0.37) โดยข้อคำถาม
เรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ “มีการอธิบาย ช้ีแจง แนะนำขั้นตอนการการให้บริการ” 
ซึ่งเท่ากับ “ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงความต้องการของผู้รับบริการ” มีระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.96, S.D.= 0.35)  และข้อคำถาม “ขั้นตอนการให้บริการสะดวก 
รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก”และคำถาม “มีป้ายแสดงลำดับขั้นตอนการให้บริการ” มีระดับความพึงพอใจ
เท่ากันท่ีระดับมากท่ีสุด ( = 4.92, S.D.= 0.38) และ“ให้บริการตามลำดับก่อน หลัง” มีระดับความ
พึงพอใจท่ีระดับมากท่ีสุด ( = 4.90, S.D.= 0.41) ตามลำดับ 

2. ความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความ พึงพอใจอยู่ในระดับ
มากท่ีสุดร้อยละความพึงพอใจ 97.37  (  = 4.87, S.D.= 0.41) โดยข้อคำถามเรียงลำดับค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้“มีช่องทางออนไลท์ติดต่อส่ือสาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาด  COVID - 19” 
ซึ่งเท่ากับ “ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสายของชุมชน และส่ือสังคมออนไลท์” มีระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.92, S.D.= 0.38) รองลงมาได้แก่ “มีช่องทางการให้บริการท่ีเพียงพอ” 
ซึ่งเท่ากับ “มีการให้บริการนอกเวลาราชการ” มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.90, S.D.= 
0.41) รองลงมาได้แก่ “มีหน่วยบริการเคล่ือนท่ี”มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.84, S.D. = 
0.43)  และข้อคำถาม “มีตู้แสดงความคิดเห็นเพื่อรับฟังปัญหา” มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 
4.73, S.D. = 0.48)  ตามลำดับ 

3. ความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุดร้อยละความพึงพอใจ 96.90  (  = 4.85, S.D. = 0.42) โดยข้อคำถามเรียงลำดับค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้“เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเอาใจใส่ เต็มใจต่อการบริการด้วยความเสมอภาค
ไม่เลือกปฏิบัติ” มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.96, S.D. = 0.40) รองลงมาได้แก่ “เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมายอย่างเคร่งครัด” ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.87, 
S.D.= 0.43) และข้อคำถาม “เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถ สามารถตอบปัญหา ช้ีแจงข้อสงสัยใน
การให้บริการ” มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.84, S.D. = 0.43) และข้อคำถามลำดับสุดท้าย 
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“เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี วางตัวเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน” มีระดับความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด (  = 4.71, S.D. = 0.42) ตามลำดับ 

4. ความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ด้านอาคาร สถานท่ี และส่ิงอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดร้อยละความพึงพอใจ 98.04  (  = 4.90, S.D. = 0.40) โดยข้อคำถาม
เรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ “อุปกรณ์เครื่องมือมีความพร้อม คุณภาพ สะดวกต่อการ
ให้บริการ”  ซึ่งมีความเทียบเท่ากับ “ป้ายประชาสัมพันธ์ และจุดบอกเครื่องหมายมีความชัดเจน
เข้าใจง่าย” มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.96, S.D.= 0.35) รองลงมาได้แก่ “สถานท่ีต้ังของ
หน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ”มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  (  = 4.89, S.D.= 
0.41) รองลงมาได้แก่ “มีส่ิงอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อผู้รับบริการ เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ำ” มี
ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.88 , S.D. = 0.43) และข้อคำถาม “การจัดสถานท่ีมีความเป็น
ระเบียบ สะอาดต่อการให้บริการ” มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.82, S.D.= 0.48) 
ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของของผู้รับบริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ประจำปี 2564 ในส่วนงานด้าน
ชุมชนและสวัสดิการสังคม 

ความพึงพอใจ ร้อยละ 
 SD ระดับ 

ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 92.48 4.62 0.44 มากที่สุด 
มีป้ายแสดงลำดับข้ันตอนการให้บริการ  90.00 4.50 0.45 มากท่ีสุด 
มีการอธิบาย ช้ีแจง แนะนำขั้นตอนการการให้บริการ 94.60 4.73 0.43 มากท่ีสุด 
ขั้นตอนการให้บริการสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก 91.20 4.56 0.45 มากท่ีสุด 
ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

94.00 4.70 0.45 มากท่ีสุด 

ให้บริการตามลำดับก่อน หลัง 92.60 4.63 0.41 มากท่ีสุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 91.97 4.60 0.44 มากที่สุด 
มีช่องทางการให้บริการท่ีเพียงพอ  94.00 4.70 0.43 มากท่ีสุด 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสายของชุมชน 
และส่ือสังคมออนไลท์ 

92.00 4.60 0.43 มากท่ีสุด 

มีตู้แสดงความคิดเห็นเพื่อรับฟังปัญหา 92.80 4.64 0.38 มากท่ีสุด 
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ความพึงพอใจ ร้อยละ  SD ระดับ 
มีหน่วยบริการเคล่ือนท่ี 92.40 4.62 0.41 มากท่ีสุด 
มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 90.60 4.53 0.53 มากท่ีสุด 
มีช่องทางออนไลท์ติดต่อส่ือสาร ในสถานการณ์การแพร่
ระบาด  COVID - 19 

90.00 4.50 0.45 มากท่ีสุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 93.3 4.67 0.40 มากที่สุด 
เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี วางตัวเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน 

92.60 4.63 0.48 มากท่ีสุด 

เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเอาใจใส่ เต็มใจต่อการบริการ
ด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ 

94.00 4.70 0.35 มากท่ีสุด 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถ สามารถตอบปัญหา 
ช้ีแจงข้อสงสัยในการให้บริการ 

92.60 4.63 0.41 มากท่ีสุด 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

94.00 4.70 0.35 มากที่สุด 

ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก 92.36 4.62 0.42 มากที่สุด 
สถานท่ีต้ังของหน่วยงานเข้าถึงง่าย สะดวกสบายต่อการ
เดินทาง 

90.60 4.53 0.53 มากท่ีสุด 

มีส่ิงอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อผู้รับบริการ เช่น ท่ีจอด
รถ ห้องน้ำ 

92.80 4.64 0.38 มากท่ีสุด 

อุปกรณ์เครื่องมือมีความพร้อม คุณภาพ สะดวกต่อการ
ให้บริการ 

92.40 4.62 0.41 มากท่ีสุด 

การจัดสถานท่ีมีความเป็นระเบียบ สะอาดต่อการให้บริการ 92.00 4.60 0.43 มากท่ีสุด 
ป้ายประชาสัมพันธ์ และจุดบอกเครื่องหมายมีความชัดเจน
เข้าใจง่าย 

94.00 4.70 0.35 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจในภาพรวม 92.53 4.63 0.42 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.11 ความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคมในภาพรวม พบว่า ประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดร้อยละความพึงพอใจ 92.53 (  = 4.63, S.D. = 
0.42) เมื่อจำแนกความพึงพอใจในรายด้านและรายข้อ พบว่า 
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1. ความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความ พึง
พอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดร้อยละความพึงพอใจ 92.48  (  = 4.62, S.D. = 0.44) โดยข้อคำถาม
เรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้“มีการอธิบาย ช้ีแจง แนะนำขั้นตอนการการให้บริการ” มี
ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.73, S.D. = 0.43) รองลงมาได้แก่ “มีการให้บริการตามลำดับ
ก่อน – หลัง”มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.88, S.D.=0.42) รองลงมาได้แก่ “ระยะเวลาการ
ให้บริการมีความเหมาะสม ตรงความต้องการของผู้รับบริการ”มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 
4.70, S.D. = 0.45) และข้อคำถาม “ขั้นตอนการให้บริการสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก” มีระดับความ
พึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.56, S.D. = 0.45) และข้อคำถาม “มีป้ ายแสดงลำดับขั้นตอนการ
ให้บริการ” มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.50, S.D. = 0.45)  ตามลำดับ 

2. ความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความ พึงพอใจอยู่ในระดับ
มากท่ีสุดร้อยละความพึงพอใจ 91.97 (  = 4.81, S.D.=0.49) โดยข้อคำถามเรียงลำดับค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้“มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/ส่ือออนไลน์/หนังสือเวียน” 
มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.85, S.D.=0.44) รองลงมาได้แก่ “มีช่องทางการให้บริการ
เพียงพอต่อผู้รับบริการ” และ “มีการให้บริการนอกเวลาราชการ”มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 
4.84, S.D.=0.45) รองลงมาได้แก่ “มีหน่วยบริการเคล่ือนท่ี”มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 
4.83, S.D.=0.45) และข้อคำถาม “มี ตู้แสดงความคิดเห็นเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของ

ผู้รับบริการ” มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.72, S.D=0.63) ตามลำดับ 
3. ความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท 

จังหวัดสุรินทร์ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุดร้อยละความพึงพอใจ 93.30  (  = 4.67, S.D. = 0.44) โดยข้อคำถามเรียงลำดับค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ “เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเอาใจใส่ เต็มใจต่อการบริการด้วยความเสมอภาค
ไม่เลือกปฏิบัติ”และ“เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมายอย่างเคร่งครัด” มีระดับ

ความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.70, S.D. = 0.35) และข้อคำถาม “เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี 
วางตัวเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน” และ “เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถ สามารถตอบปัญหา 

ช้ีแจงข้อสงสัยในการให้บริการ”มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.63, S.D. = 0.48) ตามลำดับ 
4. ความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท 

จังหวัดสุรินทร์ด้านอาคาร สถานท่ี และส่ิงอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดร้อยละความพึงพอใจ 92.36  (  = 4.62, S.D.= 0.42) โดยข้อคำถาม
เรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ “ป้ายประชาสัมพันธ์ และจุดบอกเครื่องหมายมีความ
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ชัดเจนเข้าใจง่าย”มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.70, S.D.= 0.35) รองลงมาได้แก่ “มีส่ิง
อำนวยความสะดวกเพียงพอต่อผู้รับบริการ เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ำ” มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

( = 4.64, S.D. = 0.38) และข้อคำถาม “การจัดสถานท่ีมีความเป็นระเบียบ สะอาดต่อการ

ให้บริการ” มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.60, S.D. = 0.43) และ “สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน

เข้าถึงง่าย สะดวกสบายต่อการเดินทาง” มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.53, S.D. = 0.53) 
ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 4.12 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของของผู้รับบริการ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564 ในส่วนงานด้าน
โยธา 

ความพึงพอใจ ร้อยละ 
 SD ระดับ 

ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 91.6 4.89 0.36 มากที่สุด 
มีป้ายแสดงลำดับข้ันตอนการให้บริการ  95.50 4.95 0.20 มากท่ีสุด 
มีการอธิบาย ช้ีแจง แนะนำขั้นตอนการการให้บริการ 93.60 4.95 0.24 มากท่ีสุด 
ขั้นตอนการให้บริการสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก 90.90 4.87 0.43 มากท่ีสุด 
ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

90.90 4.88 0.42 มากท่ีสุด 

ให้บริการตามลำดับก่อน หลัง 87.1 4.81 0.49 มากท่ีสุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 94.20 4.85 0.40 มากที่สุด 
มีช่องทางการให้บริการท่ีเพียงพอ  98.00 4.90 0.41 มากท่ีสุด 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสายของชุมชน 
และส่ือสังคมออนไลท์ 

96.60 4.83 0.43 มากท่ีสุด 

มีตู้แสดงความคิดเห็นเพื่อรับฟังปัญหา 96.00 4.80 0.40 มากท่ีสุด 
มีหน่วยบริการเคล่ือนท่ี 96.60 4.83 0.43 มากท่ีสุด 
มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 86.00 4.86 0.35 มากท่ีสุด 
มีช่องทางออนไลท์ติดต่อส่ือสาร ในสถานการณ์การแพร่
ระบาด  COVID - 19 

92.00 4.90 0.36 มากท่ีสุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 90.675 4.87 0.41 มากที่สุด 
เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี วางตัวเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน 

93.60 4.95 0.24 มากท่ีสุด 
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ความพึงพอใจ ร้อยละ  SD ระดับ 
เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเอาใจใส่ เต็มใจต่อการบริการ
ด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ 

88.20 4.85 0.44 มากท่ีสุด 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถ สามารถตอบปัญหา 
ช้ีแจงข้อสงสัยในการให้บริการ 

90.90 4.87 0.43 มากท่ีสุด 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

90.00 4.82 0.53 มากที่สุด 

ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก 93.2 4.93 0.27 มากที่สุด 
สถานท่ีต้ังของหน่วยงานเข้าถึงง่าย สะดวกสบายต่อการ
เดินทาง 

94.00 4.92 0.34 มากท่ีสุด 

มีส่ิงอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อผู้รับบริการ เช่น ท่ี
จอดรถ ห้องน้ำ 

96.00 4.98 0.14 มากท่ีสุด 

อุปกรณ์เครื่องมือมีความพร้อม คุณภาพ สะดวกต่อการ
ให้บริการ 

98.00 4.98 0.14 มากท่ีสุด 

การจัดสถานท่ีมีความเป็นระเบียบ สะอาดต่อการให้บริการ 86.00 4.86 0.35 มากท่ีสุด 
ป้ายประชาสัมพันธ์ และจุดบอกเครื่องหมายมีความชัดเจน
เข้าใจง่าย 

92.00 4.90 0.36  

ความพึงพอใจในภาพรวม 92.42 4.89 0.36 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.12 ความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในงานด้านโยธา ในภาพรวม พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 92.42  (  = 4.89, S.D.= 0.36)  เมื่อจำแนกความพึงพอใจในราย
ด้านและรายข้อ พบว่า 

1. ความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความ พึง
พอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 91.60  ( = 4.89, S.D.= 0.36) โดยข้อคำถามเรียงลำดับค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ “มีป้ายแสดงลำดับขั้นตอนการให้บริการ” และ “มีการอธิบาย ช้ีแจง แนะนำ

ขั้นตอนการการให้บริการ”มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.95, S.D.= 0.20) รองลงมาได้แก่ 
“ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงความต้องการของผู้รับบริการ”มีระดับความพึงพอใจ

มากท่ีสุด (  = 4.88, S.D.= 0.42) และ “ขั้นตอนการให้บริการสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก”มีระดับ
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ความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.87, S.D.= 0.43) และข้อคำถาม “ให้บริการตามลำดับก่อน หลัง” มี

ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.81. S.D. = 0.49)  ตามลำดับ 
2. ความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท 

จังหวัดสุรินทร์ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความ พึงพอใจอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด ร้อยละ 94.20  (  = 4.85, S.D.= 0.40) โดยข้อคำถามเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ “มีช่องทางการให้บริการท่ีเพียงพอ” ค่าเฉล่ียเท่ากับ “มีช่องทางออนไลท์ติดต่อส่ือสาร ใน

สถานการณ์การแพร่ระบาด  COVID - 19” โดยมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.90, S.D. =  

0.36) รองลงมาได้แก่ “มีการให้บริการนอกเวลาราชการ” มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.86, 
S.D.= 0.35) และข้อคำถาม “มีหน่วยบริการเคล่ือนท่ี”ค่าเฉล่ียเท่ากับ “ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสายของชุมชน และส่ือสังคมออนไลท์” มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.83, S.D. 
= 0.43) และข้อคำถาม “มีตู้แสดงความคิดเห็นเพื่อรับฟังปัญหา” มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (  
= 4.80, S.D. = 0.40) ตามลำดับ 

3. ความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความ พึงพอใจอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด ร้อยละ 90.67  (  = 4.87, S.D.= 0.41) โดยข้อคำถามเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ “เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี วางตัวเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน”มีระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุด (  = 4.95, S.D.= 0.24) รองลงมาได้แก่ “เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถ สามารถ

ตอบปัญหา ช้ีแจงข้อสงสัยในการให้บริการ” มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.87, S.D.= 0.43) 
และ “เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเอาใจใส่ เต็มใจต่อการบริการด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ”

มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.85, S.D.= 0.44) และข้อคำถาม “เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตาม

ระเบียบข้อบังคับ กฎหมายอย่างเคร่งครัด”มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.82, S.D.= 0.53) 
ตามลำดับ 

4. ความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ ด้านอาคาร สถานท่ี และส่ิงอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความ 

พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 93.20  (  = 4.93, S.D.= 0.27) โดยข้อคำถามเรียงลำดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ “มีส่ิงอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อผู้รับบริการ เช่น ท่ีจอดรถ 
ห้องน้ำ”ค่าเฉล่ียเท่ากับ “อุปกรณ์เครื่องมือมีความพร้อม คุณภาพ สะดวกต่อการให้บริการ”มีระดับ

ความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.98, S.D.= 0.14) รองลงมาได้แก่ “สถานท่ีต้ังของหน่วยงานเข้าถึงง่าย 

สะดวกสบายต่อการเดินทาง” มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.92, S.D.= 0.34) และข้อ
คำถาม “ป้ายประชาสัมพันธ์ และจุดบอกเครื่องหมายมีความชัดเจนเข้าใจง่าย” มีระดับความพึงพอใจ
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มากท่ีสุด (  = 4.90, S.D.=  0.36) และข้อคำถาม “การจัดสถานท่ีมีความเป็นระเบียบ สะอาดต่อ

การให้บริการ” มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.86, S.D.=  0.35) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.13 จำนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์        
ด้านงานการศึกษา ประจำปี 2564 ในภาพรวม 4 ด้านดังนี้ 

ความพึงพอใจของของผู้รับบริการ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 

ร้อยละ  S.D. แปลผล อันดับ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 97.76 4.89 0.38 มากท่ีสุด 1 
ด้านช่องทางการให้บริการ 95.55 4.80 0.43 มากท่ีสุด 4 
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 95.68 4.78 0.45 มากท่ีสุด 3 
ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก 95.79 4.77 0.45 มากท่ีสุด 2 

ภาพรวม 96.19 4.81 0.43 มากท่ีสุด  

 จากตารางจำนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ประจำปี 2564 ในภาพรวมด้าน
การศึกษา อันดับแรกคือ ด้านช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 97.76 อยู่ในระดับมากท่ีสุด         

(  = 4.89, S.D. = 0.38) รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 

95.79 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.77, S.D. = 0.45) ส่วนด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการคิดเป็นร้อยละ 

95.68 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  =4.78, S.D. = 0.45)  และอันดับสุดท้ายด้านช่องทางการให้บริการ

คิดเป็นร้อยละ 95.55 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  =4.80, S.D. = 0.43) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.14 จำนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์           
ในส่วนงานดา้นการสาธารณสุข ประจำปี 2563 ในภาพรวม 4 ด้านดังนี้ 

ความพึงพอใจของของผู้รับบริการ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 

ร้อยละ  S.D. แปลผล อันดับ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 98.64 4.93 0.37 มากท่ีสุด 1 
ด้านช่องทางการให้บริการ 97.37 4.87 0.41 มากท่ีสุด 3 
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 96.90 4.85 0.42 มากท่ีสุด 4 
ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก 98.04 4.90 0.40 มากท่ีสุด 2 
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ความพึงพอใจของของผู้รับบริการ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 

ร้อยละ  S.D. แปลผล อันดับ 

ภาพรวม 97.74 4.89 0.40 มากท่ีสุด  
 จากตารางจำนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ประจำปี 2564 ในภาพรวมในส่วน
งานด้านงานการสาธารณสุข อันดับแรกคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อย

ละ 98.64 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.93, S.D. = 0.37) รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิง

อำนวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 98.04 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.90, S.D. = 0.42) และด้าน

ช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 97.37 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.87, S.D. = 0.41) และ

อันดับสุดท้าย ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96.90 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.85, S.D. 
= 0.42) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.15 จำนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์           
ในส่วนงานดา้นชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ประจำปี 2564 ในภาพรวม 4 ด้านดังนี้ 
 

ความพึงพอใจของของผู้รับบริการ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 

ร้อยละ  S.D. แปลผล อันดับ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 92.48 4.62 0.44 มากท่ีสุด 2 
ด้านช่องทางการให้บริการ 91.97 4.60 0.44 มากท่ีสุด 4 
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 93.30 4.67 0.40 มากท่ีสุด 1 
ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก 92.36 4.62 0.42 มากท่ีสุด 3 

ภาพรวม 92.53 4.63 0.42 มากท่ีสุด  

 จากตารางจำนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ประจำปี 2564 ในภาพรวมในส่วน
งานด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม อันดับแรกคือ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 93.30 อยู่

ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.67, S.D. = 0.40) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 

คิดเป็นร้อยละ 92.48 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.62, S.D. = 0.44) ส่วนด้านอาคารสถานท่ีและส่ิง

อำนวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 92.36 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.62, S.D. = 0.42) และอันดับ
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สุดท้ายด้านช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 91.97 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.60, S.D. = 
0.44) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.16 จำนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์           
ในส่วนงานดา้นโยธา ประจำปี 25634 ในภาพรวม 4 ด้านดังนี้ 

ความพึงพอใจของของผู้รับบริการ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 

ร้อยละ  S.D. แปลผล อันดับ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 91.60 4.89 0.36 มากท่ีสุด 3 
ด้านช่องทางการให้บริการ 94.20 4.85 0.40 มากท่ีสุด 1 
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 90.67 4.87 0.41 มากท่ีสุด 4 
ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก 93.20 4.93 0.27 มากท่ีสุด 2 

ภาพรวม 92.42 4.89 0.36 มากท่ีสุด  

 จากตารางจำนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ประจำปี 2564 ในภาพรวมในส่วน
งานด้านโยธา อันดับแรกคือ ด้านช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 94.20 อยู่ในระดับมากท่ีสุด    

(  =4.85, S.D. = 0.40) รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 

93.20 อยู่ ในระดับมากท่ีสุด  (  = 4.93, S.D. = 0.27) ส่วนด้านกระบวนการและขั้นตอนการ

ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 91.60 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.89, S.D. = 0.36) และอันดับสุดท้าย

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 90.67 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.87, S.D. = 0.41) 
ตามลำดับ 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การสำรวจความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564 จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม จำนวน 380 ตัวอย่าง ใน
การประเมินภารกิจท้ังหมด 4 ภารกิจ ดังนี้ 

1. ภารกิจงานงานด้านการศึกษา-งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2. ภารกิจงานด้านงานการสาธารณสุข  
3. ภารกิจงานด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม-การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ  
4. ภารกิจงานด้านโยธา-การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง  
เป็นผลเนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง เป็นหน่วยงานท่ีต้องมีการดำเนินงาน

ด้วยกระบวนการบูรณาการร่วมกับภาคประชาชนเป็นหลักหากขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
แล้วจะทำให้การปฏิบัติงานเกิดการล่าช้า การประสานงานเกิดความผิดพลาดคลาดเคล่ือนและ
ในทางกลับกันหากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง มีการบริหารงานท่ีดีมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้
การดำเนินงานของหน่วยงานเกิดความราบรื่นมีการประสานงานในการปฏิบัติร่วมกับประชาชนได้ดี 
ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างตรงจุด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงาน
สามารถบริการประชาชนได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง จึงเป็นส่ิงจำเป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะทำ
ให้องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกยาง ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง จากการศึกษาความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และด้านอาคาร สถานท่ีส่ิงอำนวยความสะดวก พร้อมท้ังสำรวจ
ข้อเสนอแนะของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564 ได้ผลสรุปดังต่อไปนี้ 

วิธีดำเนินการ 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน ท่ีได้รับบริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยดำเนินการเก็บรวบรวมจำนวนท้ังส้ิน 
380 คน โดยการสุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการลงพื้นท่ีเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มผู้ใช้บริการตามกิจกรรมและภารกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ ได้แก่ ความถี่
ร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้มารับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จำนวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 67.37 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีอายุต้ังแต่ อายุ 60 
ปี ขึ้นไปจำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีระดับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 และผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป จำนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 53.10 และผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท จำนวน 167 คน คิดเป็นร้อย
ละ 44.00 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมารับบริการจากองค์กรการบริหารส่วนตำบลโคกยาง 1 
ครั้งต่อปี จำนวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาส่วนงานสำนักงาน
ปลัดมีการติดต่อมากท่ีสุดจำนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 68.40 

 
2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของของผู้รับบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบล   

โคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ์ประจำปี 2564 
 1. ภารกิจงานด้านงานการสาธารณสุข ความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ในในภาพรวม พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.89, ร้อยละ 97.74) เมื่อจำแนกความพึงพอใจในรายด้าน 
พบว่า ความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 98.64 อยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด (  = 4.93, S.D. = 0.37) รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก คิดเป็น

ร้อยละ 98.04 อยูใ่นระดับมากท่ีสุด (  = 4.90, S.D. = 0.42) และด้านช่องทางการให้บริการ คิดเป็น

ร้อยละ 97.37 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.87, S.D. = 0.41) และอันดับสุดท้าย ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้

ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96.90 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.85, S.D. = 0.42) ตามลำดับ 
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ด้านกระบวนการและข้ันตอน
การให้บริการ      
ด้านอาคารสถานที่และส่ิงอํานวย
ความสะดวก      
ด้านช่องทางการให้บริการ      

 
แผนภาพท่ี 5.1 งานด้านงานการสาธารณสุข   

 
 2. ความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์  ในงานด้านการศึกษา ในภาพรวม พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด ( = 4.81, ร้อยละ 95.79) เมื่อจำแนกความพึงพอใจในรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจ
ของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้าน

ช่องทางการให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  97.76 อยู่ ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.89, S.D. = 0.38) 
รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 95.79 อยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด (  = 4.77, S.D. = 0.45) ส่วนด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 95.68 อยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด (  =4.78, S.D. = 0.45)  และอันดับสุดท้ายด้านช่องทางการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 95.55 อยู่

ในระดับมากท่ีสุด (  =4.80, S.D. = 0.43) ตามลำดับ 
 

ด้านช่องทางการให้บริการ       

ด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวย
ความสะดวก       

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ       

 
แผนภาพท่ี 5.2 งานงานด้านการศึกษา 
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 3. ความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์  ในงานด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.63, ร้อยละ 92.53) เมื่อจำแนกความพึงพอใจในรายด้าน พบว่า ความพึง
พอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้าน

เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 93.30 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.67, S.D. = 0.40) รองลงมา

คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 92.48 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 
4.62, S.D. = 0.44) ส่วนด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 92.36 อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (  = 4.62, S.D. = 0.42) และอันดับสุดท้ายด้านช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 

91.97 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.60, S.D. = 0.44) ตามลำดับ 
 

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ       

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการ       

ด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความ
สะดวก       

 
 

แผนภาพท่ี 5.3 งานด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม 
  
 4. ความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์  ในงานด้านโยธา ในภาพรวม พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด ( = 4.89, ร้อยละ 92.42) เมื่อจำแนกความพึงพอใจในรายด้าน พบว่า ด้านช่องทางการ

ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 94.20 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  =4.85, S.D. = 0.40) รองลงมาคือ ด้าน

อาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 93.20 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.93, 
S.D. = 0.27) ส่วนด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 91.60 อยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด (  = 4.89, S.D. = 0.36) และอันดับสุดท้ายด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 90.67 อยู่

ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.87, S.D. = 0.41) ตามลำดับ 
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ด้านช่องทางการให้บริการ       

ด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความ
สะดวก       
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการ       
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ       

 
แผนภาพท่ี 5.4 งานด้านโยธา 

 
สรุปได้ว่า ประชาชน และผู้รับบริการมีความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในงานบริการสาธารณะท้ัง 4 ด้าน จะเห็นได้ว่าผู้มา
รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด แสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีกระบวนการขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัวมี
ความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอนทำให้ผู้มารับบริการมีความพอใจ และมีเจ้าหน้าท่ี 
บุคลากรผู้ให้บริการท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการพูดจาสุภาพ แต่งกายบุคลิกภาพดี มี
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจและพร้อมให้บริการ เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับบริการโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ทำให้ผู้มารับบริการมีความพอใจ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการท่ีมีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการพูดจาสุภาพ แต่งกายบุคลิกภาพดี มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจและพร้อมให้บริการ 
เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติทำให้ผู้มารับบริการมีความพอใจมีความพร้อม
ของสถานท่ีในการให้บริการสถานท่ีต้ังมีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์    

อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  =4.81, ร้อยละ 94.62) ได้คะแนนเท่ากับ 9 
 

อภิปรายผล 
 ระดับความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง พบว่า ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ งานด้านงานการสาธารณสุข งานด้านการศึกษา งานด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม-การ
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จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ งานด้านโยธา-การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ในท้ัง 4 ด้านในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด คือด้านช่องทางการให้บริการ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านอาคาร
สถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ตามลำดับซึ่งสามารถอภิปรายผล

การศึกษาได้ดังนี้ ด้านช่องทางการให้บริการ ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด (  
=4.87, ร้อยละ 90.38) แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ มีกระบวนการท่ีสามารถติดต่อส่ือสารผ่านผู้รับบริการได้หลากหลายช่องทาง รับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริการของเจ้าหน้าท่ีท่ีจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานและการติดต่อท่ีมี
ความจำเป็นสูงสุดและเอื้อประโยชน์ให้กับชุมชนได้มากท่ีสุด  และด้านกระบวนการและขั้นตอนการ

ให้บริการ ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด (  =4.86, ร้อยละ 89.53) แสดงให้
เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้มีการแจ้งขั้นตอนในการ
บริการให้แก่ผู้รับบริการทราบอย่างครบถ้วนชัดเจน กำหนดระยะเวลาการให้บริการไว้อย่างเหมาะสม 
สามารถปฏิบัติได้จริงและไม่ซับซ้อนและขั้นตอนการให้บริการมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ผู้มารับ
บริการได้รับความสะดวกเป็นท่ีน่าพอใจ และด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก ใน

ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด (  =4.86, ร้อยละ 89.19) แสดงให้เห็นว่าองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดและขั้นตอน
การอย่างชัดเจน มีแบบฟอร์มตัวอย่าง จัดสถานท่ีไว้สำหรับการให้บริการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
และอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม มีความพร้อมเสมอสำหรับผู้มารับบริการ
อย่างครบถ้วน ส่วนประเด็นท่ีควรปรับปรุง ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ในภาพรวมประชาชนมีความพึง

พอใจระดับมากท่ีสุด (  =4.85, ร้อยละ 88.90) เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการก็ควรแต่งกายสุภาพเหมาะสม 
กริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย และมีอัธยาศัยท่ีดี มีความกระตือรือร้นในการตอบข้อซักถาม แนะนำ 
อำนวยความสะดวกพร้อมรับฟังปัญหาของผู้รับบริการอย่างเต็มใจและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพกับมาผู้รับบริการด้วย พร้อมมีการประชาสัมพันธ์ลำดับขั้นตอนการ
ให้บริการกับประชาชนผู้มารับบริการได้รับทราบต่อไปส่ิงนี้จะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ยกระดับความต้องการท่ีส่งผลต่อความพึ่งพอใจให้กับผู้รับบริการสูงสุด 

ผลการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในระดับมากท่ีสุดของด้านการ
ให้บริการคือ ด้านช่องทางการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับ วินิจ  อนันตวงศ์ (2559) ได้ศึกษาช่องทาง
การรับรู้ข้อมูลและความพึงพอใจในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม 
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารท่ีสามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว
และเข้าใจง่ายดีท่ีสุด คือเสียงตามสาย ความถี่ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสายประชาชน
รับรู้ประจำ ส่วนป้ายประชาสัมพันธ์และหนังสือราชการ ประชาชนรับรู้บางครั้ง ประชาชนต้องการให้
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เผยแพรข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเสียงตามสาย และการออกหน่วยเคล่ือนท่ีพบประชาชน เดือนละ
ครั้ง ส่วนป้ายประชาสัมพันธ์ และหนังสือราชการ 6 เดือนต่อครั้ง และต้องการให้เพิ่มหรือปรับปรุง
ช่องทางการรับรู้ คือ เสียงตามสาย รองลงมา เว็บไซต์ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการรับ
ชำระภาษี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน จากภาพรวมด้านถัดมา ด้านกระบวนการและขั้นตอน
การให้บริการ ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับ บุญเลิศ ธง
สะอาด และ สมศักด์ิ บุญชุบ (2550) ได้สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ข้อ คือ 1) ข้อมูล
ท่ัวไป 2) ข้อมูลด้านการบริการ และ3) ข้อมูลด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการด้านส่ิงอำนวย
ความสะดวกและผลจากการให้บริการ ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ว่า ในภาพรวมนั่น ผู้ขอรับการบริการมี
ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ังในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ และด้านส่ิงอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ท่ีนั่งผู้รับบริการ สถานท่ีบริการ 
ความชัดเจนของป้ายต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ โทรศัพท์สาธารณะ บริการน้ำด่ืม 
ท่ีจอดรถ และห้องน้ำ และลำดับถัดมาจากภาพรวมอาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก ซึ้ง
สอดคล้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของเทศบาลเมืองศรี
ราชา ของ วรรณี เดียวอิศเรศ (2548, หน้า ง) ผลการประเมินพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มากกว่าร้อย
ละ 80.00 มีความพึงพอใจต่อบริการของหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองศรีราชาพบว่า มี
ประชาชนเพียงร้อยละ 79.10 เท่านั้น ท่ีพึงพอใจต่อบริการและส่วนด้านความพึงพอใจต่อสภาพภูมิ
ทัศน์ของสถานท่ีให้บริการหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองศรีราชา พบว่า แต่ละหน่วยงาน
ประชาชนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80.00 มีความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ของสถานท่ีให้บริการ 
และการอำนวยความสะดวกเมื่อพิจารณาสัดส่วนของประชาชนท่ีมีความพึงพอใจต่อบริการระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และลำดับสุดท้ายท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดด้านเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการ ซึ้งสอดคล้องกับ ภักดี โพธิ์สิงห์และคณะ. (2560). ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์บริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง 
จังหวัดเลย ผลการศึกษาประชาชนให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
ควรจัดหาเจ้าหน้าท่ี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการว่าปัญหาเรื่องนี้ ควร
ติดต่อท่ีไหน อย่างไร กับใคร เวลาใด 2) ด้านช่องทางการให้บริการ ควรจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอย
ให้บริการ 24 ชม.ไว้คอยรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้ารับบริการหรือปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนและ
สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 3) ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกควรเพิ่มเติม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้
น่าดู น่าอยู่ น่ามาใช้บริการ และเทศบาลควรเพิ่มสถานท่ีพักนั่งรอเมื่อไปติดต่องาน 4) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการ ควรจัดเจ้าหน้าท่ีคอยแนะนำบริการเพิ่มเพราะเจ้าหน้าท่ีให้บริการบางแผนกไม่เพียงพอกับ
ประชาชนผู้มาใช้บริการ 
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ข้อเสนอแนะ  
 ผลการประเมินความความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ทำให้เห็นศักยภาพและความสามารถในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
และจะเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง(Continuous 
Improvement) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ พบว่า งานด้านโยธา และด้านชุมชนและสวัสดิการสังคมมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ เป็นลำดับท่ีมีค่าร้อยลพอยู่ในลำดับน้อยท่ีสุดแต่โดยรวมของการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการนั้นไม่ได้มีนัยความเปล่ียนแปลงของตัวร้อยละท่ีแตกต่างกันยังอยู่ในระดับเดียวกัน ดังนั้น 
การพัฒนาปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนท่ีทำให้ประชาชนผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้น ผู้ให้บริการเป็นส่วนสำคัญท่ีสุดท่ีส่งผลต่อคุณภาพของบริการ เพราะผู้ให้บริการมีปฏิสัมพันธ์
ต่อผู้รับบริการโดยตรง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ควรให้
ความสำคัญในการบริหารบุคลากรให้เป็นผู้ท่ีมีลักษณะท่ีเหมาะสมในการให้บริการ 
 ทัศนคติท่ีถูกต้องในการให้บริการ การบริการท่ีทำให้ผู้รับบริการประทับใจนั้นต้องมาจาก
จิตใจและทัศนคติของผู้ให้บริการท่ีต้องรับรู้ว่าผู้รับบริการคือจุดมุ่งหมายของการทำงานของตน
ผู้รับบริการเป็นบุคคลท่ีสำคัญทีสุด ต้องอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือให้เต็มความสามารถ ความ
มีมิตรไมตรีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการนั้น จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมิตรยิ้ม
แย้มแจ่มใส เพราะผู้รับบริการเมื่อเข้ามายังสำนักงาน ย่อมไม่มีความคุ้นเคยหากไม่มีผู้ใดเอาใจใส่ ก็จะ
เกิดความรู้สึกเคว้งคว้างไม่ทราบว่าตนควรจะติดต่อกับผู้ใด ณ จุดใดความมีมิตรไมตรีของผู้ให้บริการ
ย่อมทำให้ผู้รับบริการมีความอบอุ่นใจ  และความรู้ผู้ให้บริการจะต้องมีความรู้ในงานของตนอย่างถ่อง
แท้ เพื่อท่ีจะให้บริการได้ถูกต้องสามารถใช้ความรู้ท่ีมีช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้รับบริการได้ 
 
 ข้อเสนอแนะของประชาชนท่ีมีต่อความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และความคิดเห็นอื่น ๆ ในการพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ข้อเสนอแนะท่ีพึง
พอใจ 
 1. ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก จัดสถานท่ี ภูมิทัศน์และอุปกรณ์อำนวย
ความสะดวก จัดภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม จัดให้มีท่ีนั่งอย่าง
เพียงพอ แผนผังจุดบริการตามข้ันตอน/ป้ายช่ือห้องจัดเตรียมวัสดุสำนักงานท่ีจำเป็น จัดทำศูนย์ข้อมูล
และคลังข้อมูล รวมเอกสารท่ีเป็นข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ ให้เป็นระเบียบสะดวกแก่การค้นหา
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เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว จัดระเบียบให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆ ได้ง่าย
และเอกสารไม่สูญหาย 
 2. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ สร้างมาตรฐานของกระบวนการให้บริการ เช่น ถ้อยคำท่ีใช้พูด
กับผู้รับบริการ ให้ทุกคนถือปฏิบัติกับผู้รับบริการทุกคนเหมือนๆ กันและเจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปัญหา
อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
 3. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการจัดให้มีพนักงานต้อนรับ เช่น เมื่อผู้รับบริการมายัง
สำนักงาน หรือสถานท่ีบริการ บุคลากรจะเดินมาถามถึงปัญหาและความต้องการ อธิบายถึงขั้นตอน
การดำเนินงานให้เกิดความเข้าใจ พาผู้รับบริการไปยังจุดเริ่มต้นให้บริการในแต่ละกรณี 
 4. ด้านช่องทางการให้บริการ สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้โดยสะดวกในวันและ
เวลาราชการ หรือในวันหยุดการให้บริการ การติดต่อส่ือสารหลายช่องทางเพิ่มช่องทางผ่านส่ือสังคม
ออนไลท์เพื่อความสะดวกแก่ผู้รับบริการมีช่องทางการติดต่อให้บริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว  
  
 ข้อเสนอแนะในงานบริการท้ัง 4 ด้านท่ีมีต่อความพึงพอใจของของผู้รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

1. ภารกิจงานงานด้านการศึกษา-งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริม
เด็ก และเยาวชนในการศึกษาต่อ 

2. ภารกิจงานด้านงานการสาธารณสุขติดประกาศตามท่ีต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ผู้รับบริการหรือหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อสอบถาม จัดทำป้ายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ใช้ส่ือ
ต่างๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ เครื่องบันทึกเสียงและรูปภาพในการประชาสัมพันธ์การใช้บริการให้ทราบ
ท่ัวกัน จัดเตรียมแบบฟอร์มต่าง ๆ ไว้ให้พร้อมเพรียง 

3. ภารกิจงานด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม-การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้ทราบรวมถึงการจ่ายเบี้ยยังชีพตาม
ชุมชนต่างๆอย่างท่ัว และสร้างความสุภาพผู้ให้บริการควรมีกิริยามารยาท มีความสุภาพอ่อนน้อม 
ยกย่องให้เกียรติผู้รับบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการในด้านนี้ อาจทำได้โดยการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการท่ีเน้นให้เกิดความสุภาพและมนุษยสัมพันธ์กับการเข้าสู่ยุคสังคมผุ้สูงอายุ  

4. ภารกิจงานด้านโยธา-การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ตรวจสอบถนนท่ีชำรุด เป็นหลุมเป็น
บ่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เช่น ทางแยกทางต่างๆ 
และตัดต้นไม้ท่ียืนออกมาถนนในเขตเทศบาลท่ีก่อให้เกิดอันตราย ไฟฟ้าส่องสว่างและความเต็มอก
เต็มใจช่วยเหลือ การมีจิตใจใฝ่บริการ (Service Mind) ท่ีเต็มใจให้บริการเป็นจิตวิญญาณของผู้
ให้บริการท่ีดี และช่วยให้ผู้รับบริการรู้สึกประทับใจเมื่อมารับบริการ 
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 ข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีท่ีต้องการให้
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ช่วยปรับปรุงและแก้ไขในการ
ให้บริการเพิ่มเติมจากการประเมินผลระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด เมื่อ
เปรียบเทียบผลการศึกษาท่ีได้ในแต่และประเด็นจะพบได้ว่า ไม่มีข้อใดท่ีอยู่ในระดับความพึงพอใจน้อย 
แสดงว่า การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ในภารกิจท้ังหมด สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ท้ังในด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ท่ีเป็นการบริการท่ี
สามารถพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น 
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