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บทท่ี 5  
 สรุปผลการประเมิน 

 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ในด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และ
ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างในการประเมิน ได้แก่ ประชาชนที่มาใช้บริการองค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรง  ใน 4 งาน ได้แก่ งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง งานด้านรายได้หรือภาษี งาน
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และงานด้านสาธารณสุข ซึ่งได้มาจากการค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าเท่ากับ 388 คน  เพ่ือให้การประเมินมี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ผู้ประเมินจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน  ตามสัดส่วนของงานที่ขอรับบริการ 
จากทั้ง 17 หมู่บ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ และมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ เพ่ือแสดงระดับความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม  
ณ ชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในเขตพ้ืนที่บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ระหว่างวันที่ 1-15 
ตุลาคม 2561 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่และร้อยละ  เพ่ือแสดงความพึงพอใจที่มีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง โดยวิเคราะห์ในภาพรวมและแยกตามงานที่มาใช้บริการ  
สรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 

 
  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง พบว่าส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.5 และเพศชาย ร้อยละ 45.5 มีอายุระหว่าง 46-60 ปี มากที่สุด ร้อยละ 61.3 
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31-45 ปี ร้อยละ 17.4  จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 68.4 
รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 26.0  และประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร/ประมง มากที่สุด 
ร้อยละ 47.0 รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 27.0  ตามล าดับ 
 

2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ส าโรง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมและรายด้าน 
 2.1  โดยภาพรวมและรายด้าน  ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 97.3 เมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้านพบว่า  ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 98.0  
รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 97.5  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 
97.3  และด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 96.2  ตามล าดับ   
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 2.2  เมื่อพิจารณาจ าแนกตามงาน พบว่า งานที่ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 98.0 (10 คะแนน) รองลงมาคือ งาน
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร้อยละ 97.8 (10 คะแนน) งานด้านรายได้หรือภาษีร้อยละ 96.9 (10 
คะแนน)  และงานด้านสาธารณสุข ร้อยละ 96.4 (10 คะแนน) ตามล าดับ 
 
  3. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ส าโรง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  จ าแนกตามงานที่มาใช้บริการ 
      3.1  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
       3.1.1  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 
มีความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 98.0 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ เท่ากัน ร้อยละ 99.0 รองลงมาคือด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 98.0 และด้านเจ้าหน้าที่/บุคลกรผู้ให้บริการ ร้อยละ 97.0 
ตามล าดับ 
  3.1.2  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  จ าแนกเป็นรายด้าน 
   1)  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
        ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  งานด้าน
โยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว ความ
รวดเร็วในการให้บริการ และความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงล าดับก่อนหลังมีความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน) เท่ากัน ร้อยละ 100.0  รองลงมาคือ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะน า
ขั้นตอนในการให้บริการ และความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน เท่ากัน ร้อยละ 99.0  และ
ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้มารับบริการ ร้อยละ 94.9 ตามล าดับ 
   2)  ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ    
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน ต าบลส าโรง   
งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิ
ชอบ ฯลฯ เท่ากัน ร้อยละ 99.0  รองลงมาคือ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 98.0  และความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 97.0 
ตามล าดับ   
   3)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
    ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน ต าบลส าโรง   
งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมี
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ความพึงพอใจมากที่สุดคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  ร้อยละ 100.0  
รองลงมาคือ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โรงอาหาร โทรศัพท์
สาธารณะ ที่นั่งคอยบริการ คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ และการจัด
สถานที่และอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ เท่ากัน ร้อยละ 99.0  และความ
สะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ และความพอใจ
ต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ เท่ากัน ร้อยละ 98.0  ตามล าดับ 
   4)  ด้านช่องทางการให้บริการ 
    ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน ต าบลส าโรง   
งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ  และ
ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ เท่ากัน ร้อยละ 100.0  รองลงมาคือ ช่องทางการให้บริการมีความ
หลากหลาย เช่น จุดบริการของส านักงาน โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่านออนไลน์ 
และคุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม เท่ากัน ร้อยละ 99.0  และความรวดเร็วในการให้บริการ
ของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 98.0 ตามล าดับ 
      3.2 งานด้านรายได้หรือภาษี 
    3.2.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง งานด้านรายได้หรือภาษี คิดเป็นร้อยละ 96.9 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการ เท่ากัน ร้อยละ 96.9 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้
ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เท่ากัน ร้อยละ 95.8 ตามล าดับ 
  3.2.2  งานด้านรายได้หรือภาษี  จ าแนกเป็นรายด้าน 
   1)  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
   ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน ต าบลส าโรง 
งานด้านรายได้หรือภาษี  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุดคือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว  ความชัดเจนในการอธิบาย 
ชี้แจงและแนะน าขั้นตอนในการให้บริการและความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงล าดับ
ก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) เท่ากัน ร้อยละ 97.9  รองลงมาคือ ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้มารับบริการ ร้อยละ 96.9  และความรวดเร็วในการให้บริการ และ
ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน เท่ากัน ร้อยละ 90.0  ตามล าดับ 
   2)  ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน ต าบลส าโรง 
งานด้านรายได้หรือภาษี  ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 97.9 
รองลงมาคือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
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การให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาให้  เท่ากัน ร้อยละ 96.9 
และเจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 95.8 ตามล าดับ   
    3)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน ต าบลส าโรง  
งานด้านรายได้หรือภาษี  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม ร้อยละ 97.9 รองลงมาคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน 
สะดวกในการเดินทางมารับบริการ และความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ เท่ากัน 
ร้อยละ 96.9 และการจัดสถานที่และอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 
87.5 ตามล าดับ   
   4)  ด้านช่องทางการให้บริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน ต าบลส าโรง   
งานด้านรายได้หรือภาษี  ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ และความทันสมัยของช่อง
ทางการให้บริการ เท่ากัน ร้อยละ 97.9 รองลงมาคือ ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย เช่น จุด
บริการของส านักงาน โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่านออนไลน์และคุณภาพของช่อง
ทางการให้บริการโดยรวม เท่ากัน ร้อยละ 96.9  และความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทางการ
ให้บริการ ร้อยละ 95.8  ตามล าดับ 
  3.3  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
   3.3.1  โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อย
ละ 97.8 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการ เท่ากัน ร้อยละ 98.9 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก ร้อยละ 97.8  และด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 96.8 ตามล าดับ   

 3.3.2  งานด้านรายได้หรือภาษี  จ าแนกเป็นรายด้าน 
1)  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน ต าบลส าโรง   
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความรวดเร็วในการให้บริการ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ
แนะน าขั้นตอนในการให้บริการ และความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน ร้อยละ 100.0  
รองลงมาคือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ เรียงล าดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
และระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้มารับบริการ เท่ากัน ร้อยละ 98.9  
และข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว ร้อยละ 97.8 ตามล าดับ 
  2)  ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ    
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน ต าบลส าโรง   
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่
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ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 98.8  รองลงมาคือ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาให้ และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ เท่ากัน ร้อยละ 97.8  และความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ร้อยละ 95.7 ตามล าดับ  
   3)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน ต าบลส าโรง   
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือ ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้  ร้อยละ 98.9 รองลงมา
คือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โรงอาหาร โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยบริการ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
โดยรวม ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ และป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ความชัดเจนและเข้าใจง่าย เท่ากัน ร้อยละ 97.8  และคุณภาพและความทันสมัยของ
อุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการและการจัดสถานที่และอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อ
ใช้บริการ เท่ากัน ร้อยละ 96.8 ตามล าดับ 

4)  ด้านช่องทางการให้บริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน ต าบลส าโรง  
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความ 
พึงพอใจมากที่สุด คือ ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย เช่น จุดบริการของส านักงาน  โทรศัพท์/
โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่านออนไลน์ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายใน
การติดต่อใช้บริการ ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ ความทันสมัยของช่องทางการ
ให้บริการ และคุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม เท่ากัน ร้อยละ 98.9 

 3.4  งานด้านสาธารณสุข 
  3.4.1  โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง งานด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 96.4 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 97.3 
รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เท่ากัน ร้อยละ 96.4 
และด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.5 ตามล าดับ 
  3.4.2  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  จ าแนกเป็นรายด้าน 

1)  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
งานด้านสาธารณสุข ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ ความรวดเร็วในการให้บริการ และระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการของผู้มารับบริการ เท่ากัน ร้อยละ 97.3 รองลงมาคือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมี
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ความคล่องตัว ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ ความเป็นธรรมของ
ขั้นตอน วิธีการให้บริการ เรียงล าดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และความสะดวกที่ได้รับจาก
การบริการแต่ละขั้นตอน เท่ากัน ร้อยละ 96.4 ตามล าดับ   
  2)  ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ    
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง   
งานด้านสาธารณสุข ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้
ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาให้ และเจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
เท่ากัน ร้อยละ 97.3  รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ ร้อยละ 96.4  และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ ฯลฯ ร้อยละ 95.5  ตามล าดับ 

3)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน ต าบลส าโรง   
งานด้านสาธารณสุข  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 
การจัดสถานที่และอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ  และป้ายข้อความบอกจุด
บริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ความชัดเจนและเข้าใจง่าย เท่ากัน ร้อยละ 98.2  รองลงมาคือ ความสะอาด
ของสถานที่ให้บริการโดยรวม ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ และความพอใจต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้  ร้อยละ 97.3 และคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ ร้อยละ 94.6 ตามล าดับ   

4)  ด้านช่องทางการให้บริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้ บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง   
งานด้านสาธารณสุข ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 
ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย เช่น จุดบริการของส านักงาน  โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการ
เคลื่อนที่ บริการผ่านออนไลน์ และความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ เท่ากัน ร้อยละ 98.2 รองลงมา
คือ ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทางการให้บริการและคุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม 
เท่ากัน ร้อยละ 97.3  และช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 
95.5 ตามล าดับ 
 
  4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 

    ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการบริการประชาชน ดังนี้ 

4.1 ไฟฟ้าเสีย หลอดตามถนนเสียท าให้ทางเดินมืด 
4.2 อยากให้ปรับปรุงถนนให้ดี 
4.3 การสร้างถนนยังไม่ครอบคลุมทุกซอย เช่น บ้านตูม 
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4.4 อยากให้พัฒนาเรื่องน้ าประปาและระบบน้ าประปา เพราะน้ าไม่สะอาดและมีสีเหลืองขุ่น 
4.5 ลูกจ้างชั่วคราวจะเลขมิเตอร์น้ าประปาไม่ค่อยเรียบร้อย ไม่ถูกต้อง หรืออาจไม่ได้ออกมาจด

จริง 
4.6 บริเวณที่ท าการขององค์การบริหารส่วนต าบลคับแคบ 
4.7 อยากได้ไฟฟ้าตามทางเดินจากหมู่ 1 ไปถึงวัดนารายณ์ 
4.8 เสริมสะพานข้ามคลอง เพราะชาวบ้านอาจจะต้องเรี่ยไรเงินกันเพ่ือมาท ากันเองแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


