คาแถลง
ตามที่ เทศบาลต าบลบ้า นใหม่ อาเภอเมื อง จั ง หวั ดนครราชสีม า ได้ เ ห็น ชอบให้ วิทยาลั ย
นครราชสีมา ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
ตาบลบ้านใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2562 นั้น
การดาเนินโครงการสาเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลื อเป็นอย่างดี จากผู้มีพระคุ ณ
หลายฝ่ าย คณะท างานขอกราบขอบพระคุ ณ เจ้ า หน้ า ที่ข ององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น จัง หวั ด
นครราชสีม าทุก ท่า น ที่ก รุ ณาให้ คาปรึก ษา ให้ข้ อ เสนอแนะและแนวทางในการด าเนิ นโครงการ
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ท้ า ยนี้ คณะท างานขอขอบคุ ณ นายกเทศมนตรี ปลั ด เทศบาล สมาชิ ก สภาเทศบาล
ผู้อานวยการกอง หัวหน้ากอง และเจ้ าหน้าที่สานักงานเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ตลอดจนประชาชน
ในเขตพื้นที่ทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลและความคิดเห็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลมา ณ โอกาสนี้
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บทสรุปผู้บริหาร
การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตจั งหวัดนครราชสีมา ประจาปี ง บประมาณ 2562 มี วัตถุประสงค์ เพื่อสารวจ
ความพึงพอใจ และจัดเรียงลาดับความพึง พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ 2562 ในด้านขั้นตอน
การให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก
จากจานวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ 19,218
คน ใช้กลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษา จานวน 400 คน ซึ่งได้จากการคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรของ Taro Yamane การสุ่ มตัว อย่า งใช้วิธี การสุ่ม ตั วอย่ างแบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) โดยแบ่งประชากรออกเป็นพื้นที่ต่าง ๆ รวม 12 หมู่บ้าน และในแต่ละหมู่บ้านสุ่มตัวอย่าง
ประชาชนอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Random Sampling) ของประชากรในแต่ละหมู่บ้าน
สาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการสารวจ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scales) 5
ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการสารวจลักษณะประชากรกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 67.00)
ส่ ว นมากมี อ ายุ ม ากกว่ า 50 ปี ขึ้ น ไป (ร้ อ ยละ 46.75) ส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา
(ร้อยละ 38.25) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย (ร้อยละ 35.25) ส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 10,000
บาทขึ้นไป (ร้อยละ 50.00) ส่วนมากเคยมาติดต่อขอรับบริการจากเทศบาลตาบลเพื่อขอรับบริการ
เกี่ยวกับงานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ (ร้อยละ 26.50) ส่วนใหญ่ประชาชนมาติดต่อ
ขอรับบริการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ส่วนใหญ่จากเพื่อนบ้าน/การประชุม
การส ารวจความพึ ง พอใจพบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งประชาชนพอใจในคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.81) มีความพึงพอใจมากที่สุด
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( ̅ = 4.83) รองลงมา คือ ด้านช่องทางการให้บริการ ( ̅ = 4.82) และ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.80) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า
1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเรื่องเครื่องมือ/อุปกรณ์ สิ่งอานวยความ
สะดวกที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมต่อการให้บริการมากที่สุด ( ̅ = 4.87) รองลงมา คือ
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เรื่องการให้บริการตามที่ขอรับบริการ ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่ง ยากซับซ้อน มีความชัดเจน
เหมาะสม ( ̅ = 4.83) และเรื่องการให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อน – หลัง ( ̅ = 4.80) ตามลาดับ
2) ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเรื่องมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง มากที่สุด ( ̅ = 4.87) รองลงมา คือ เรื่องมีหลากหลายช่องทาง
ในการให้บริการ เช่น อินเตอร์เน็ต การให้บริการทางโทรศัพท์ ( ̅ = 4.85) และเรื่องมีการให้บริการ
นอกสถานที่ ( ̅ = 4.80) ตามลาดับ
3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเรื่องเจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่
ในการให้บริการมากที่สุด ( ̅ = 4.88) รองลงมา คือ เรื่องเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา คาปรึกษา ตอบข้อ
ซักถามได้ดี ( ̅ = 4.87) และเรื่องเจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการทางาน ( ̅ = 4.85)
ตามลาดับ
4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ผู้รับบริการพอใจเรื่องสถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความ
เหมาะสมในการเดินทางมารับบริการมากที่สุด ( ̅ = 4.85) รองลงมา คือ เรื่องป้ายข้อความบอกจุด
บริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ( ̅ = 4.80) และเรื่องสถานที่จอดรถมีความ
สะดวกและเพียงพอ ( ̅ = 4.78) ตามลาดับ
การสารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการแยกตามภาระงาน พบว่า
1) งานด้านรายได้หรือภาษี ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด ( ̅ =
4.82) รองลงมา คือ ด้านช่องทางการให้บริการ ( ̅ = 4.81) และด้านขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ =
4.80) ตามลาดับ
2) งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด ( ̅ = 4.83) รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.82) และด้านช่องทางการ
ให้บริการ ( ̅ = 4.81) ตามลาดับ
3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสัง คม ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด ( ̅ = 4.82) รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.81) และด้านช่องทางการ
ให้บริการ ( ̅ = 4.80) ตามลาดับ
4) งานด้านสาธารณสุข ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด ( ̅ = 4.83)
รองลงมา คือ ด้านช่องทางการให้บริการ ( ̅ = 4.82) และด้านขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.81)
ตามลาดับ
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 96.20 โดยได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่ม
ตัว อย่ างประชาชนพอใจอยู่ ในระดั บร้ อยละ 96.40 ได้ คะแนนอยู่ ในระดับ 10 ด้ านเจ้ าหน้า ที่ ผู้
ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และด้าน
สิ่งอานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 95.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ
10
เมื่อพิจารณาผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
ตาบลบ้านใหม่ จะเห็นว่ าเทศบาลตาบลบ้านใหม่ มีการพัฒนาการให้บริการเพิ่มขึ้น โดยในภาพรวม
ระดับความพึงพอใจระหว่างปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2562 เพิ่มจากร้อยละ 95.80 เป็นร้อยละ 96.20
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะเห็นว่าด้านขั้นตอนการให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากร้อยละ
95.80 เป็นร้อยละ 96.00 ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากร้อยละ 96.20 เป็น
ร้อยละ 96.40 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากร้อยละ 96.00 เป็นร้อยละ
96.60 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากร้อยละ 95.40 เป็นร้อยละ 95.80
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบล
บ้านใหม่ แยกตามงานสาคัญ 4 งาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ โดยภาพรวมทั้ง 4 งานอยู่ในระดับร้อยละ 96.15 โดยได้คะแนน
อยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่องาน
ด้านรายได้หรือภาษี อยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานด้านการรักษา
ความสะอาดในที่สาธารณะ อยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม อยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจงานด้าน
สาธารณสุข อยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม จากการสารวจพบว่าประชาชนที่มารับบริการ มีความ
คิดเห็นต่อการทางานของเทศบาลบ้านใหม่ในด้านต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้ ด้านขั้นตอนการให้บริการมี
ความสะดวกรวดเร็ว ด้านเอกสารไม่ยุ่งยากเจ้าหน้าที่มีการดูแลเรื่องการจัดการเอกสารต่างๆให้เป็น
อย่างดี มีการให้บริการนอกสถานที่ เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกในการ
เดินทางไปทาธุรกรรมที่ธนาคาร ทาให้ประชาชนผู้รับบริการได้รั บความสะดวกในการรับบริการมาก

เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิทยาลัยนครราชสีมา

จ

ขึ้น ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ ร มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และให้คาแนะนาดี มีความเป็น
กันเอง ภายในสานักงานมีความสะอาด แต่ที่นั่งรอรับบริการมีจากัด
มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติม คือ ทางเทศบาลมีการพัฒนาที่ดีขึ้น เช่น ด้านการ
พัฒนาและปรับปรุงถนน มีการพัฒนาในเส้นทางหลักทาให้สัญจรไปมาสะดวกขึ้น แต่ยังมีบางจุดเมื่อ
ฝนตกเกิดน้าท่วมขังต้องการให้เทศบาลทาการสารวจและปรับปรุง ซ่อมแซม ด้านการรักษาความ
สะอาดในที่สาธารณะดีขึ้นมีการจัดเก็บขยะที่ดีขึ้น แต่ยังมีบางจุดที่มีขยะล้นถังและบริเวณโดยรอบมี
ขยะเกลื่อนกลาด มีกิจกรรมโครงการที่พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในตาบลที่ดีขึ้น หากมีการปรับปรุงการ
จัดการขยะให้มีมาตรฐานได้ทุกจุดก็คงจะเป็นสิ่งที่ดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความพร้อม
ในการให้บริการเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้สามารถเข้าระงับอัคคีภัยได้อ ย่างรวดเร็ว ทันท่วงที มีก ารออก
สารวจภาษีทาให้ประชาชนรู้ว่าตนเองต้องเสียภาษีอย่างไรและตระหนักถึง ภาระหน้าที่ของประชาชน
ต่อการชาระภาษีบารุงท้องที่ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดูแลและเอาใจใส่เด็กนักเรียนดี มาก และมี
ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง คือ น้าประปาไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็น และมีสีเหลืองขุ่น ต้องงการ
ให้ทางเทศบาลเร่งดาเนินการแก้ไขปรับปรุง ด้านการปรับปรุงถนนต้องการให้มีการสารวจในจุดที่
เส้นทางชารุดและทาการปรับปรุงซ่อมแซม บางเส้นทางชารุดและเสียหายมากเป็นเวลานานแต่ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข ต้องการให้ทางเทศบาลชี้แจงให้ชัดเจนว่าการซ่อมแซมถนนเป็นความรับผิดชอบของ
หน่วยงานใดและรีบดาเนินการแก้ไข
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บทที่ 1
บทนา
การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประจาปีงบประมาณ 2562
1.1 หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง นับว่าเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่ไ ด้รับการเลือกตั้ง
จากประชาชนในท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สุข
ของชุมชนในท้องถิ่น ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และ
มาตรา 284 ได้กาหนดให้รัฐต้องกระจายอานาจการปกครอง โดยให้ท้องถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจใน
กิจการท้องถิ่ นได้เองอย่า งอิสระตามขอบเขตของกฎหมายตามหลักการกระจายอานาจปกครอง
(Decentralization) โดยดาเนินการปกครองตนเอง จัดตั้ง บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น มีอิสระในการกาหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร บริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง
ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการเป็น 3 ส่วน คือ
1. การบริหารราชการส่วนกลาง มีส่วนราชการสังกัดส่วนกลางตั้งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ใน
จังหวัดอยู่ประมาณ 196 หน่วย (รวมทั้งหน่วยงานอิสระ 26 หน่วย รัฐวิสาหกิจ 27 หน่วย)
2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคประจาจังหวัด 30 หน่วย
ปัจ จุ บั น จั ง หวั ด นครราชสี ม าแบ่ ง การปกครองออกเป็ น 32 อ าเภอ 287 ต าบล 3,743 หมู่ บ้ า น
ประกอบด้วย อาเภอเมืองนครราชสีมา อาเภอปากช่อง อาเภอพิมาย อาเภอด่านขุนทด อาเภอ
โนนสูง อาเภอปักธงชัย อาเภอสีคิ้ว อาเภอครบุรี อาเภอคง อาเภอชุมพวง อาเภอประทาย อาเภอ
บัวใหญ่ อาเภอห้วยแถลง อาเภอสูงเนิน อาเภอโนนไทย อาเภอหนองบุญมาก อาเภอโชคชัย อาเภอ
เสิงสาง อาเภอวังน้าเขียว อาเภอพระทองคา อาเภอแก้งสนามนาง อาเภอขามสะแกแสง อาเภอเฉลิม
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3. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มี 3 รูปแบบ
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2) เทศบาล 75 แห่ง ประกอบด้วย
- เทศบาลนคร 1 แห่ง คือ เทศบาลนครนครราชสีมา
- เทศบาลเมื อ ง 3 แห่ ง คื อ เทศบาลเมื อ งปากช่ อ ง เทศบาลเมื อ งบั ว ใหญ่ และ
เทศบาลเมืองสีคิ้ว
- เทศบาลตาบล 71 แห่ง
3) องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 258 แห่ง
ทั้งนี้ภารกิจหลักในการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ ด้า นโครงสร้า งพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง พัฒนาสาธารณูป โภคและสาธารณู ปการ
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น การส่ง เสริมอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข ด้านจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสะอาดเรียบร้อย เช่น การส่ง เสริมประชาธิปไตย การป้องกันสา
ธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว เช่น การวางแผน พัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม ด้านการ
บริ ห ารจั ด การและอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น การคุ้ ม ครองดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และดูแ ลที่สาธารณะประโยชน์ และด้านศิลปวัฒ นธรรม จารี ตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การดูแลรักษาโบราณสถาน และโบราณวัตถุ เป็นต้น
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีจึงต้องปฏิบัติตามภารกิจดังกล่าวข้างต้น และ
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การส าเร็ จ ลุ ล่ วง สามารถแก้ ไ ขปั ญ หา และสนองตอบต่ อความต้ องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ย วข้อง
เพื่อร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าได้นั้น การประเมินการปฏิบัติง านตามภารกิจ
จึ ง ประกอบด้ ว ย 4 มิ ติ คื อ ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลตามยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร
การดาเนินงานตามโครงการในครั้งนี้จะดาเนินการเฉพาะมิติที่ 2 คือ คุณภาพการให้บริการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารจากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ ความพึง พอใจด้านช่องทางการ
ให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึง พอใจด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
นอกจากนี้ เพื่อให้การสารวจสามารถสะท้อนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนและ
สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการสารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
ในพื้นที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
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1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบล
บ้านใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ 2562 ในด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก
2) เพื่ อ จั ด เรี ย งล าดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมือ ง จัง หวัด นครราชสีม า ประจาปีง บประมาณ 2562 ในด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก
3) เพื่อสารวจปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมือง จัง หวัดนครราชสีมา

1.3 ขอบเขตการดาเนินงาน
การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้าน
ใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประจาปี ง บประมาณ 2562 ในครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างของ
ประชาชน ในท้องถิ่นที่เคยมารับบริการจากเทศบาลตาบลบ้านใหม่เป็นกรณีศึกษา ในการศึกษาจะใช้
วิธีการสัมภาษณ์จากประชาชนในท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ใน 4 ประเด็น
หลัก คือ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ความพึง
พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก

1.4 ข้อจากัดของการศึกษา
โครงการส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ 2562 ครั้งนี้ จะทาการ
สารวจเฉพาะกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่เคยมารับบริการจากเทศบาลตาบลบ้านใหม่บางส่วนที่ได้จาก
การสุ่ม เนื่องจากมีระยะเวลาจากัดในการสารวจ ฉะนั้น ผลการศึกษาจึงครอบคลุมเฉพาะภาระงาน
หลักของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ซึ่ง ไม่อาจครอบคลุม ข้อเท็ จจริ ง ของภาระงานอื่นๆ ทั้ ง หมดของ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ได้
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1.5 นิยามศัพท์ในการศึกษา
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หมายถึง ราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง จาก
ประชาชนในท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของ
ชุมชนในท้องถิ่นนั้น ซึ่งประกอบด้วย
(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
(2) สานักงานเทศบาล ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล
(3) องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
(4) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
2) สานั ก งานเทศบาลในเขตจั ง หวั ด นครราชสีม า หมายถึ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการบริหาร
จัดการสาธารณะตามกฎหมาย แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง และเทศบาล
นคร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจานวนประชากรในท้องถิ่น ความเจริญทางเศรษฐกิจ หรือรายได้ ในท้องถิ่น และ
แบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ สานักงานเทศบาลขนาดเล็ก สานักงานเทศบาลขนาดกลาง และสานักงาน
เทศบาลขนาดใหญ่ โดยอาศั ยหลั กเกณฑ์ การก าหนดขนาดของประกาศคณะกรรมการพนัก งาน
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
3) องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง จัดตั้ง ขึ้ น
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล
ทั้งนี้ อบต. แต่ละแห่งจะมีพื้นที่รับผิดชอบในเขตตาบลที่ไม่อยู่ในเขตของเทศบาล หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น ยกเว้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
4) ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง การรั บ รู้ ข องบุ ค คลต่ อ เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง หรื อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง
โดยปรากฏออกมาในลั ก ษณะที่ ช อบหรื อ ไม่ ช อบ เห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย พอใจหรื อ ไม่ พ อใจ
ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้
5) ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารขององค์ ก รปกครอง
ส่ว นท้อ งถิ่ น (อปท.) หมายถึ ง ระดั บ ความพึง พอใจต่ อการได้ รั บ บริ ก ารจากองค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) จากงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจ
ด้านช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ คณะผู้สารวจได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
พื้นฐานและแนวทางในการศึกษาโดยจะนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
2.1 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา

2.1 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
และอยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 7.5 กิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลสีมุม และตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานไม้ข้ามลาตะคอง
บ้านหัวสิบหมู่ที่3 ตาบลบ้านใหม่ บริเวณ RS -223563 ไปทางทิศ
ตะวันออกตามแนวลาตะคองฝั่งด้านทิศเหนือสิ้นสุดที่สะพานคอนกรีต
ข้ามลาตะคอง บ้านกาทวด หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านใหม่ บริเวณพิกัด SB
- 819573 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานคอนกรีตข้ามลาตะคอง บ้านคาทวด
หมู่ที่8 ตาบลบ้านใหม่ บริเวณพิกัด SB - 819573 ไปทางทิศ
ตะวั นออกเฉีย งใต้ ตามแนวถนนคอนกรี ตด้ านฟากทิศ ตะวัน ออก
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
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ทิศใต้

ทิศตะวันตก

บริเวณพิกัด SB – 831572 ตัดผ่านลาปรุไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
และตัดผ่านถนนมุขมนตรี บริเวณพิกัด SB- 828565 ไปทางทิศใต้
สิ้นสุดที่บ้านศีรษะละเลิง หมู่ที่ 7 ตาบลบ้านใหม่ หลักเขตเทศบาลที่
13 บริเวณริมทางรถไฟฟากด้านทิศใต้ บริเวณพิกัด SB - 827559
รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 3 กิโลเมตร
ติดต่อกับตาบลสุรนารี อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก บ้านศีรษะละเลิง หมู่ที่ 7 ตาบลบ้านใหม่
หลักเขตเทศบาลที่ 13 บริเวณริมทางรถไฟฟากด้านทิศใต้ บริเวณ
พิกัด SB – 827559 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางรถไฟ
ฟากด้านทิศใต้ ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ถึงหลักเขตเทศบาลที่
12 บริเวณพิกัด SB - 806554 ไปทางทิศใต้ ตามแนวกาแพงคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระยะทางประมาณ 0.50 กิโลเมตร ถึงถนนมิตรภาพ
(นครราชสีมา - กรุงเทพฯ) บริเวณพิกัด SB - 801547 ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางถนนมิตรภาพ ระยะทางประมาณ 3
กิโลเมตร สิ้นสุดที่สะพานคอนกรีตข้ามลาห้วยยาง บ้านยางน้อย หมู่
ที่ 11 ตาบลบ้านใหม่ บริเวณพิกัด SB - 783539 รวมระยะทางด้าน
ทิศใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร
ติ ด ต่ อ กั บ ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมื อ งนครราชสี ม า จั ง หวั ด
นครราชสีมา โดยมี แนวเขตเริ่มต้นจากสะพานคอนกรีตข้ามลาห้วย
ยาง บ้านยางน้อย หมู่ที่ 11 ตาบลบ้านใหม่ บริเวณพิกัด SB 783539 ไปทางทิศเหนือ ตามแนวลาห้วยยางฝั่งด้านทิศตะวันตก
สิ้นสุดที่สะพานไม้ข้ามลาตะคอง บ้านหัวสิบ หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านใหม่
บริเวณพิกัด RS - 223563 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ
4 กิโลเมตร

เนื้อที่
พื้นที่ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ โดยประมาณ 19.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
12,218.75 ไร่
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ตารางแสดงพื้นที่ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ แยกตามหมู่บ้าน
หมู่ที่ /ชื่อหมู่บ้าน
1. บ้านใหม่
2. บ้านใหม่
3. บ้านหัวสิบ
4. บ้านมะขามเฒ่า
5. บ้านภูเขาลาด
6. บ้านสาโรง
7. บ้านศีรษะละเลิง
8. บ้านคาทวด
9. บ้านสาโรง
10.บ้านศีรษะละเลิง
11.บ้านยางน้อย
12.บ้านมะขามเฒ่าพัฒนา
รวม

พื้นที่ใช้ประโยชน์จริง
ตารางกิโลเมตร
ไร่
1.52
950
1.98
1,238
1.52
950
1.50
938
1.55
969
1.34
837.75
1.40
875
1.67
1,043
1.08
675
1.48
925
3.05
1,906
1.46
912
19.55
12,218.75

1.2 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป
สภาพพื้นที่ของตาบลบ้านใหม่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดนครราชสีมาขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ้า
ฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง พัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีน
เข้าปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ กลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์จะอยู่ในช่วงฤดู
หนาวของประเทศไทย ท้ าให้ จัง หวั ด นครราชสี ม ามี อากาศหนาวเย็น และแห้ ง ทั่ว ไป ส่ว นมรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต้จะพัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุม ประเทศไทยในช่วงฤดูฝน
(ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ท้าให้มีฝนตกชุกทั่วไป
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินในพื้นที่ตาบลบ้านใหม่ ประกอบด้วยดิน 2 ชุด
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
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- ดิ น ชุ ดพิ ม าย ชั้ น ดิน เป็ น ดิน เหนีย ว หน้ า ดิ นสี เ ท่ า เข้ ม สลับ สี น้ าตาล ดิ น แห้ ง
แตกระแหง มีธาตุเหล็กหรือ แมงกานีส ผสมในเนื้อดิน ระบายน้าไม่ดี การใช้ประโยชน์เหมาะกับการ
ทานา ปลูกผัก
- ดินชุดทุ่งกุลาร้องไห้ ชั้นดินเป็นดินร่วนปนทราย ในฤดูแล้งจะมีคราบเกลือลอยที่
หน้าผิวดิน การใช้ประโยชน์เป็นดินเค็มด่าง มีเกลือโซเดียมสูงเหมาะสมปลูกพืชทนดิน
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลตาบลบ้านใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน แบ่งเป็น จานวน
หมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลบ้านใหม่ เต็มทั้งหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านใหม่หมู่ที่ 2
บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านหัวสิบ หมู่ที่ 4 บ้านมะขามเฒ่า หมู่ที่ 5 บ้านภูเขาลาด หมู่ที่ 6บ้าน
สาโรง หมู่ที่ 7 บ้านศรีษะละเลิง หมู่ที่ 8 บ้านคาทวด หมู่ที่ 9 บ้านสาโรง หมู่ที่ 10 บ้าน
ศรีษะละเลิง หมู่ที่ 11 บ้านยางน้อย หมู่ที่ 12 บ้านมะขามเฒ่า
2.2 เขตการเลือกตั้ง
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 เขต เขตเลือกตั้งละ 6
หมู่บ้าน
3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี และคาดการณ์
ในอนาคต)
ปี 2559
จานวน 18,378
คน
ปี 2560
จานวน 18,649
คน
ปี 2561
จานวน 18,832
คน
ปี 2562 (1 ม.ค.-10 มิ.ย. 62) จานวน 19,218
คน
3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
สรุปยอดรวมจานวนประชากรในปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
แยกตามช่วงอายุ ดังนี้
ช่วงอายุ 0 – 10 ปี
จานวน 2,161 คน
ช่วงอายุ 11 – 20 ปี
จานวน 2,286 คน
ช่วงอายุ 21 – 30 ปี
จานวน 2,657 คน
ช่วงอายุ 31 – 40 ปี
จานวน 2,929 คน
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
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ช่วงอายุ 41 – 50 ปี
ช่วงอายุ 51 – 60 ปี
ช่วงอายุ 61 – 70 ปี
ช่วงอายุ 71 – 80 ปี
ช่วงอายุ 81 – 90 ปี
ช่วงอายุ 91 – 100 ปี
รวมทั้งสิ้น

จานวน 3,261 คน
จานวน 2,868 คน
จานวน 1,754 คน
จานวน 911 คน
จานวน 322 คน
จานวน 59 คน
จานวน 19,218 คน

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีสถานศึกษาของรัฐในพื้นที่ตาบล
บ้านใหม่ จานวน 5 แห่ง คือ
1. โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง
2. โรงเรียนบ้านภูเขาลาด
3. โรงเรียนมะขามเฒ่าเปรมประชารัฐ
4. โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ
5. โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัลยาราชวิทยาลัย
มีสถานศึกษาของเอกชน จานวน 4 แห่ง คือ
1. โรงเรียนอนุบาลดวงแข
2. โรงเรียนอนุบาลบ้านผู้การ
3. โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์
4. วิทยาลัยนครราชสีมา
5.
4.2 สาธารณสุข
ในพื้นที่ตาบลบ้านใหม่มี หน่วยบริการสาธารณสุข จานวน 2 แห่ง
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านใหม่ มีอาสาสมัครสาธารณสุข จานวน
146 คน
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลศีรษะละเลิง มีอาสาสมัครสาธารณสุข จานวน
196 คน
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มีการแบ่งงานสาธารณสุขออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. งานส่งเสริมสุขภาพ แบ่งออกเป็น
- ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพ
- ส่งเสริมการออกกาลังกาย
2. งานควบคุมป้องกันโรค ดังนี้
- เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ เช่น โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
- เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า
เฝ้าระวังโรคติดต่ออื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตื่นตัวและเตรียม
รับมือ
- ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ของโรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตื่นตัวและ
เตรียมรับมือ
3. งานสิ่งแวดล้อม ดังนี้
- โครงการส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนในวันสาคัญ
- โครงการคัดแยกขยะในชุมชนและสถานศึกษา พร้อมศึกษาดูงานการจัดการขยะ
ชุมชน
- งานเก็บและขนขยะมูลฝอย และดูแลความสะอาดในพื้นที่
- งานควบคุมการออกใบอนุญาตสะสมอาหาร/จาหน่ายอาหาร/กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
4.3 อาชญากรรม
ไม่มีการก่ออาชญากรรมในเขตพื้นที่ตาบลบ้านใหม่
4.4 ยาเสพติด
ไม่มียาเสพติดในพื้นที่ตาบลบ้านใหม่
4.5 การสังคมสงเคราะห์
- มีการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ จานวน 4 หลัง คือ หมู่ที่ 5 จานวน 2
หลัง,
หมู่ที่ 8 จานวน 1 หลัง, หมู่ที่ 9 จานวน 1 หลัง และ หมู่ที่ 11 จานวน 1 หลัง
- มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน 2,556 ราย
- มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ
จานวน 488 ราย
- มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
5 ราย
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
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5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้า,ทางราง ฯลฯ)
ปัจจุบันในเขตตาบลบ้านใหม่ มีการจราจรหนาแน่น ยานพาหนะชนิดต่างๆผ่านในพื้นที่
เป็นจานวนมาก โดยมีเส้นทางคมนาคมที่สาคัญ คือ
- ทางรถไฟ สายอุบล – กรุงเทพมหานคร ตัดผ่านตาบลบ้านใหม่ จากทิศตะวันออกไปทาง
ทิศตะวันตก
- ถนนลาดยางแยกจากถนนบายพาดสามแยกปักธงชัย – ขอนแก่น ตัดผ่านตาบลบ้านใหม่
ไปสิ้นสุดที่วัดหนองเป็ดน้าตาบลโคกกรวดเชื่อมกับถนนมิตรภาพ ระยะทาง 8 กิโลเมตร ใช้เป็น
เส้นทางที่สาคัญ ในการติดต่อระหว่างหมู่บ้าน และภายในหมู่บ้านมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กครบทุก
หมู่บ้าน ส่งผลให้การคมนาคมมีความสะดวก สบายมากขึ้น แต่ยังมีบางส่วนที่ยังเป็นถนนหินคลุก
และลูกรัง
5.2 การไฟฟ้า
มีไฟฟ้าบริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมา สาขาสุรนารี ใช้ครอบคลุมทุก
หลังคาเรือน จานวน 7,209 ครัวเรือน มีไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟถนน) บน
ถนนสายหลักและสายรองในแหล่ง ชุมชน ระบบเสีย งไร้ สายของเทศบาลต าบลบ้ านใหม่แ ละหอ
กระจายข่าวประจาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
5.3 การประปา
ในพื้ น ที่ ต าบลบ้ า นใหม่ มี ก ารให้ บ ริ ก ารน้ าประปาจากการประปาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (ให้กับหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ทั้งหมด 3 โครงการ) และประปาของเทศบาลตาบลบ้าน
ใหม่ ให้บริการน้าประปาครบทุกหลังคาเรือน 5,700 ครัวเรือน กับ 9 โครงการบ้านจัดสรร รวมมี
น้าประปาให้บริการเพื่อการอุปโภค บริโภค ประมาณ 7,209 ครัวเรือน
5.4 โทรศัพท์
ในพื้นที่มีการให้บริการสื่อสารทั้ง ทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ทั้ง ระบบสายและ
ระบบไร้สาย (โทรศัพท์เคลื่อนที่) จากบริษัทต่าง ๆ ครอบคลุมทั่วพื้นที่ 19.5 ตารางกิโลเมตร
5.5 ไปรษณีย์
มีการให้บริการด้านไปรษณีย์จากที่ทาการไปรษณีย์นครราชสีมา สาขาอัมพวัน
และเอกชนบริการขนส่งวัสดุและครุภัณฑ์อย่างทั่วถึง

เทศบาลตาบลบ้านใหม่
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6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
เกษตรกรตาบลบ้านใหม่ จะประกอบอาชีทานาเป็นหลัก และพื้นที่นาจะเป็นพื้นที่
นาอาศัยน้าฝน และพื้นที่ที่อยู่ในเขตชลประทาน ทาให้พื้นที่ในเขตชลประทานสามารถทานาได้ปีละ
2 ครั้ง โดยพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรใช้เพาะปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105, ข้าวพันธุ์จากกรม
วิชาการเกษตร เช่น ชัยนาท 1, สุพรรณบุรี 1,2,3 พันธุ์ กข.37,39,41,49,57,59 เป็นต้น และมีการ
ปลูกผัก เช่น ผักชี, กวางตุ้ง, ผักขึ้นฉ่าย และพื้นที่การเกษตร เป็นพื้นที่สวนผลไม้ มีพันธุ์ไม้หลาย
ชนิด เช่น มะปราง, มะม่วง, มะพร้าว, กล้วย เป็นต้น
ระบบการผลิต
แสดงการปลูกพืช / เลี้ยงสัตว์ / ประมงในรอบปี
กิจกรรม

ม.ค.

ก.พ. มี.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

ข้าวนาปี
ข้าวนา
ปรัง
สัตว์ปีก
โคเนื้อ
ประมง

เทศบาลตาบลบ้านใหม่
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ปฏิทินกิจกรรมการปลูกข้าวนาปี
กิจกรรม

ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

การเตรียมดิน
-ไถดะ
-ไถแปร
การเตรียมกล้า
ปักดา / หว่าน
ปุ๋ยรองพื้น
ปุ๋ยแต่งหน้า
กาจัดวัชพืช
กาจัดศัตรูพืช
เก็บเกี่ยว
ตาก
สีฟัด
จาหน่าย

6.2 การประมง
เกษตรกรตาบลบ้านใหม่ ประกอบอาชีพการประมง 2 ลักษณะ คือ การ
ประกอบอาชีพประมง เพื่อจับขายเป็นสัตว์เศรษฐกิจ สัตว์น้าที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ ปลาดุก ปัจจุบันมี
อยู่ 5 – 6 ราย และอีกประเภทเป็นการทาประมงเพื่อใช้เป็นอาหารในครัวเรือน ซึ่งเป็นการประกอบ
อาชีพประมงส่วนใหญ่ของเกษตรกรในตาบล สัตว์น้าที่เลี้ยง ได้แก่ ปลานิล, ปลาตะเพียน, ปลาดุก
เป็นต้น

เทศบาลตาบลบ้านใหม่
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6.3 การปศุสัตว์
การปศุสัตว์ในพื้นที่ตาบลบ้านใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะในครัวเรือน
เลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือน และมีบางส่วนขายเป็นรายได้ของครัวเรือน ปศุสัตว์ที่มีในพื้นที่ เช่น
โค – กระบือ ไก่พื้นบ้าน เป็ดเนื้อ – เป็ดไข่ เป็นต้น
กิจกรรม

ม.ค.

ปฏิทินการเลี้ยงสัตว์ปีก / รุ่น
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

เตรียมโรงเรือน
เตรียมวัสดุ
อุปกรณ์
เตรียมพันธ์
อาหารเสริม
ให้วัดซีน
จาหน่าย
6.4 การบริการ
มีการบริการ
1. รีสอร์ท/ห้องเช่ารายวัน
2. สปา

จานวน
จานวน

4
2

แห่ง
แห่ง

6.5 การท่องเที่ยว
ในพื้นที่ตาบลบ้านใหม่ ไม่มีการท่องเที่ยว
6.6 อุตสาหกรรม
ในพื้นที่ตาบลบ้านใหม่ ไม่มีอุตสาหกรรม
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
1. ปั๊มน้ามันและก๊าซ
จานวน 7
2. ร้านค้าขนาดเล็ก, ร้านอาหารตามสั่ง,ร้านขายชา
4. ร้านอาหารขนาดใหญ่
จานวน 5
5. ร้านเกมส์
จานวน 7
6. ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์
จานวน 14

แห่ง
จานวน 260 แห่ง
แห่ง
ร้าน
ร้าน
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
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7. อู่ซ่อมรถยนต์
จานวน 11
8. ร้านเสริมสวย, ร้านตัดผมชาย จานวน 40
9. ร้านขายวัสดุก่อสร้าง
จานวน 9

แห่ง
ร้าน
ร้าน

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
7.2 ประเพณีและงานประจาปี
งานประเพณีและงานประจาปีที่จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี ในพื้นที่ตาบลบ้านใหม่ เช่น
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประเพณี
ถวายเทียนพรรษา งานบุญประจาปีของวัดในเขตเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ฯลฯ
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ประชาชนตาบลบ้านใหม่ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาถิ่น คือ “ภาษาโคราช” เป็นภาษา
เฉพาะของจังหวัดนครราชสีมา
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ที่มีผลิตและจาหน่ายในพื้นที่ตาบลบ้านใหม่ ได้แก่
- แค๊ปหมู
- ทองม้วน
- กล้วยฉาบ
- หมี่โคราชพร้อมน้าปรุง
- ข้างไรเบอร์รี่
- หมีก่ รอบ 3 รส
- กล้วยตากอบน้าผึ้ง
- ขนมหวานบ้านศีรษะละเลิง
- เห็ดนางฟ้า
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า
ตาบลบ้านใหม่มีแหล่งน้าธรรมชาติไหลผ่าน 3 สาย
- ลาตะคอง
- ลาปรุ
- ลาห้วยยาง
8.2 ป่าไม้
- ไม่มี เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิทยาลัยนครราชสีมา
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8.3 ภูเขา
- ไม่มี ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ที่อยู่ติดกับแหล่งน้า จะประกอบอาชีการเกษตร เช่น การทานา,
ปลูกผัก สวนผลไม้ เป็นต้น
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ไม่มี -

2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.2.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ หรือพอใจ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” มีผู้ให้ความหมาย
ไว้หลายความหมาย ดังนี้
Davis (1967) กล่าวว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์ คือ ความพยายาม
ของมนุษย์ที่จะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไม่ไ ด้ดุลยภาพในร่างกาย
เมื่อมนุษย์สามารถขจัดสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวได้แล้ว มนุษย์ก็จะได้รับ ความพึงพอใจในสิ่งที่ตนต้องการ
ขณะที่ Wolman (1973) ได้ให้ความหมายว่า ความพึง พอใจคือความรู้สึกมีความสุขเมื่อได้รับ
ผลสาเร็จตามความมุ่งหมายที่ต้องการหรือแรงจูงใจ ส่วน Mullins.(1985:280) ให้ความหมายไว้ว่า
ความพึ ง พอใจ เป็ น ทั ศ นคติ ข องบุ ค คลที่ มี ต่ อ สิ่ ง ต่ า งๆ ในหลายๆ ด้ า น เป็ น สภาพภายใน
ที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลที่ประสบความสาเร็จในความต้องการหรือคาดหวัง
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการชาวไทย เช่น วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์ (2545) ได้ให้ความหมายว่า
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่ดีของบุค คลที่ไ ด้รับการตอบสนอง เมื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ในสิ่ง ที่
ต้องการก็จะทาให้รู้สึกดี ชอบและสบายใจ หากสอดคล้องกับความคาดหวัง หรือมากกว่าที่คาดหวังไว้
ก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจ ส่วนปริญญา จเรรัชต์ และคณะ (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ท่าที
ความรู้สึก หรือทัศนคติในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่ องานที่ปฏิบัติ ร่วมปฏิบัติหรือได้รับมอบหมายให้
ปฏิบั ติ โดยผลตอบแทนที่ ได้ รับ รวมทั้ง สภาพแวดล้อ มต่ างๆ ที่เ กี่ย วข้ อง เป็ นปั จจั ย ที่ ก่อ ให้ เกิ ด
ความพึงพอใจต่องานที่ทา และวาทินี ไล้ง้อ (2549) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการ ทาให้บุคคลมีความรู้สึกใน
ทางบวก หรือมีความรู้สึกในทางที่ดี

เทศบาลตาบลบ้านใหม่
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2.2.2 ลักษณะของความพึงพอใจ
อัจฉรา สมสวย (2545: 5-6) กล่าวถึงลักษณะของความพึงพอใจไว้ ดังนี้
1) ความพึงพอใจคือการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อ
สิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลจาเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว และการตอบสนองความต้องการของ
บุคคลด้วยการตอบโต้กับบุคคลอื่นและสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ทาให้แต่ละคนมีประสบการณ์
การเรียนรู้สิ่งที่จะได้รับตอบแทนแตกต่างกัน
2) ความพึ ง พอใจเกิ ด จากการประเมิ น ความแตกต่ า งระหว่ า งสิ่ ง ที่ ค าดหวั ง กั บ สิ่ ง
ที่ได้รับจริงในสถานการณ์หนึ่ง
3) ความพึ ง พอใจเปลี่ ย นแปลงได้ ต ลอดเวลาตามปั จ จั ย แวดล้ อ มและสถานการณ์
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ความพึ ง พอใจเป็ น ความรู้ สึ ก ชอบสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ผั น แปรได้ ต ามปั จ จั ย ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กั บ ความคาดหวั ง ของบุ ค คลในแต่ ล ะสถานการณ์ นอกจากนี้ ค วามพึ ง พอใจเป็ น ความรู้ สึ ก
ที่แสดงออกมาในระดับมากน้อยได้ ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ไ ด้รับจริงกั บสิ่ง
ที่คาดหวังไว้
นอกจากนี้ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะถูกกาหนดจากความรู้สึกของแต่ละ
บุคคล โดยจากการพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทนที่เขามี
ความรู้สึกว่าเขาควรจะได้รับแล้ว ถ้าหากผลตอบแทนที่ได้รับจริงมากกว่าผลตอบแทนที่เขาคาดว่าจะ
ได้รับย่อมจะก่อให้เกิดความพึงพอใจขึ้น ซึ่งความพอใจจะมากหรือน้อยหรือไม่พึงพอใจนั้น ขึ้นอยู่กับ
ความยุติธรรมของผลตอบแทน
2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ
การให้ บ ริ ก าร เป็ น หน้ า ที่ ห ลั ก ส าคั ญ ในการบริ ก ารงานในภาครั ฐ โดยเฉพาะงาน
ที่จะต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรงโดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ใน
การส่งต่อการบริการ (Delivery service) ให้แก่ผู้รับบริการ
John D. Millett (1951:397-400) กล่าวไว้ว่า คุณค่าประการแรกของการบริการงาน
รัฐ กิจ ทั้ งหมดคื อ การปฏิ บัติ ง านด้ วยการให้ บริ ก ารที่ก่ อ ให้ เกิ ด ความพึ ง พอใจซึ่ง มี ลัก ษณะสาคั ญ
5 ประการคือ การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equivalent Services) การให้บริการอย่างรวดเร็ว
ทันเวลา (Timely Services) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Services) การให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง (Continuous Services) และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Services)
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2.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
Herbert (1960:180) กล่าวว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามารับบริการสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ ส่วน Hinhaw and Atwood (1982:170-171) กล่าวว่า
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการดูแลที่ไ ด้รับจากผู้ให้บริการ
ซึ่ง จัดเป็นเกณฑ์ประเมินด้านผลลัพธ์ ขณะที่ Aday and Andersen (1971:4-11) กล่าวว่า
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นความรู้สึก หรือความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ ทัศนคติ ของคนที่เกิด
จากประสบการณ์ที่ผู้รับบริการเข้าไปใช้บริการในสถานบริการนั้น และประสบการณ์นั้นได้เป็นไปตาม
ความคาดหวังของผู้รับบริการมากน้อยเพียงใด
2.2.5 เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการ
สมิต สัชฌุกร ( 2546 : 177-179) กล่าวถึงเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการไว้
ดังนี้
1) รูปธรรม (Tangible) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ผู้รับบริการ
ได้รับ ทาให้เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกล่าวได้
2) ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ผู้รับบริการเล็ง เห็นถึง ความสม่าเสมอ และ
ความถูกต้องในการให้บริการ รวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานที่ให้บริการ
3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ ( Responsiveness) หมายถึง ผู้ใช้บริการจะคานึงถึง
เวลาและความสามารถในการแก้ไขปัญ หาของผู้ใ ห้บ ริการว่ า ตรงจุดหรือ ดีกว่าตามที่ผู้รั บบริการ
ต้องการหรือไม่
4) ความมั่นใจได้ ( Assurance) หมายถึง ผู้รับบริการจะมองถึงความรู้ ความชานาญ
หรือความสามารถของบุคลากร ซึ่งเป็นผลที่จะสร้างความมั่นใจ รวมทั้งความไว้วางใจในบริการนั้น
5) ความเข้าใจและความเห็นอกเห็น ใจ ( Empathy) หมายถึง ผู้รับบริการจะพิจารณา
ถึ ง ความสะดวกด้ า นเวลา สถานที่ ท าเลที่ ตั้ ง ตลอดจนความพยายามของพนั ก งานที่ จ ะเข้ า ใจ
ถึงความต้องการของผู้บริการรวมทั้งความสนใจในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว
2.2.6 การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ
ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของ
การให้บริการขององค์กร ประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการในมิติต่างๆ ของแต่ละบุคคล
ดังนั้น การวัดความพึงพอใจในการใช้บริการสามารถทาได้หลายวิธี ดังนี้ (ชานันท์ ถ้าคู่, 2545: 10)
1) การใช้ แบบสอบถาม ซึ่ ง เป็ น วิ ธี การที่ นิ ย มใช้ กั น แพร่ ห ลายวิ ธี ห นึ่ ง โดยการ
ขอความร่วมมื อจากกลุ่มบุค คลที่ต้ องการวัดแสดงความคิดเห็ นลงในแบบฟอร์มที่ กาหนดคาตอบ
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ไว้ ใ ห้ เลื อ กตอบหรือ เป็ นค าตอบอิ ส ระ ค าถามที่ถ ามอาจจะถามถึง ความพึ ง พอใจในด้ า นต่ า งๆ
ที่หน่วยงานหรือองค์กรกาลังให้บริการอยู่ เช่น ลักษณะของการให้บริการ สถานที่ให้บริการ บุคลากร
ที่ให้บริการ เป็นต้น
2) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความชานาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์
ที่จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบคาถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง
3) การสังเกต เป็นวิธีการสังเกตจากพฤติกรรรมทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรับบริการ
และหลังจากการได้รับบริการแล้ว เช่น การสังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สีหน้า และความถี่ของการ
มาขอรับบริการ เป็นต้น ผู้วัดจะต้องกระทาอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วรนุ ช บวรนั น ทเดช (2546) ได้ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ บริ ก ารของ
หน่วยบริการปฐมภูมิ เขตหนองจอก กรุง เทพมหานคร พบว่า ประชาชนมีความพึง พอใจโดยรวม
อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ในด้ า นบริ ก ารหลั ก การให้ ค าปรึ ก ษา และบริ ก ารก่ อ นกลั บ บ้ า น ปั จ จั ย
ส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อบริการ ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ และเขตที่อยู่
อาศั ย ของประชาชนที่ ม ารั บ บริ ก าร และได้ ใ ห้ ข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม คื อ หน่ ว ยงานควรก าหนด
มาตรฐานบริการให้เหมาะสมกับพื้นที่ มีการนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เน้น
บริการเชิงรุกเข้าสู่ชุมชน ด้านการส่งต่อ/เยี่ยมบ้าน และด้านกิจกรรมในชุมชน
วลัยภรณ์ วชิรเขื่อนขันธ์ (2548) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติง านของพนักงานครู
เทศบาล จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ความพึง พอใจในการปฏิบัติง านของพนักงานครูเทศบาล
จังหวัดสมุทรปราการอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยค้าจุนอยู่ในระดับ
ปานกลาง การทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า เพศ อายุ ตาแหน่ง หน้าที่ ระดับตาแหน่ง ประสบการณ์
ในการทางานและขนาดของโรงเรี ยนไม่ มี ความสั มพั น ธ์ กั บความพึง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานครูเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
จูง ใจและปัจ จัยค้าจุนมีค วามสัม พันธ์ กับความพึง พอใจในการปฏิบัติง านของพนักงานครูเทศบาล
จังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ การทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศ อายุ ตาแหน่งหน้าที่
ระดับตาแหน่ง ประสบการณ์ในการทางานและขนาดของโรงเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ลันดา สิทธิจักร และจิราภรณ์ จันทร์อารักษ์ (2550) ศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์และ
นักศึกษาต่อการใช้ห้องสมุด วิทยาลัยบรมราชชนนี ชลบุรี พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์โดยภาพ
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รวมอยู่ในระดับมาก ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุด ส่วนด้านทรัพยากรสารสนเทศมีค่าเฉลี่ย
คะแนนต่าสุด และพบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ
ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุด ในขณะที่ด้านสภาพแวดล้อม มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่าสุด
ภาวนา เวชกิจ (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการทางาน และความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์การ: ศึกษากรณี บริษัท ฟาบริเนท จากัด ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจในงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนความผูกพันของพนักงานต่อองค์การอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาตามตัวแปร
ในส่วนของความพึงพอใจ พบว่า ความตั้งใจที่จะก้าวหน้าในการทางาน รู้สึกพึงพอใจกับบริษัทใน
ฐานะที่เป็นที่ทางาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ขณะที่ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ
พบว่า พนักงานพร้อมที่จะทุ่มเทความพยายาม ความสามารถเพื่อความสาเร็จของบริษัทด้วยความเต็ม
ใจ พนักงานคิดว่าองค์การนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 และเมื่อมีผู้กล่าวถึงบริษัทในทางที่ไม่ดีผิดไป
จากข้อเท็จจริงพนักงานจะรู้สึกไม่พอใจและจะพยายามชี้แจงให้เขาเข้าใจให้ถูกต้องเสมอ มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ยังพบว่า ลักษณะงาน ลักษณะการปฏิบัติงาน ลักษณะองค์การ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับค่อนข้างสูงกับความพึง พอใจในงานและความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ธนิ ด า ริ ม ดุ สิ ท ธ์ (2551) ได้ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้า หน้ าที่ก รมพัฒ นาสั งคมและสวัส ดิการ กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่ นคงของมนุษ ย์
ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี ใน 5 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน ด้านความก้าวหน้าจากการปฏิบัติงาน และด้าน
ค่าตอบแทน ผลจากการวิจัย พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีความพึงพอใจ
มากที่ สุ ด ด้ า นกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน รองลงมา คื อ ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค คลในหน่ ว ยงาน
ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าจากการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทน ตามลาดับ
เมื อเปรีย บเที ยบความพึง พอใจในการปฏิ บัติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ กรมพัฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิก าร
กระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ปฏิบัติง านในจัง หวัดนนทบุรี พบว่า เพศ
ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความพึงพอใจในภาพรวมแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุ และรายได้ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
พวงเพชร สุวรรณชาติ (2553) ศึกษาวามพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินการด้านระบบ
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรต่าง ๆ ในเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ระหว่าง พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553 พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจต่อการดาเนินการ
โดยภาพรวมและในแต่ละโครงการอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ
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อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ รายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ไม่มี
ความสัมพันธ์ กับระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลนครหาดใหญ่

2.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เ กี่ยวข้อง สามารถสรุปเป็ นกรอบแนวคิ ด ซึ่ง จะนามา
ประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในครั้งนี้ ดังแสดงในภาพที่ 2.1 ดังนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

สภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(1) ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ
(2) ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ
(3) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
(4) ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก

ภาระงานหลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพที่ 2.1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
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บทที่ 3
วิธีการศึกษา
การส ารวจในครั้ ง นี้ เ พื่ อศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริก ารที่ มีต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้ง สารวจสภาพปัญ หา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากประชาชนผู้รับบริการใน 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก ซึ่งมีวิธีการศึกษา
ดังนี้

3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งของประชาชน
ผู้มารับ บริ การที่ ได้ รับแบบสอบถาม ซึ่ ง มีที่ พัก อาศัย อยู่ ในเขตเทศบาลตาบลบ้านใหม่ เพื่ อศึ กษา
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

3.2 ประชากรเป้าหมาย
ประชากรเป้าหมายสาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบลบ้านใหม่ จานวน 19,218 คน จาก 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้าน
ใหม่หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านหัวสิบ หมู่ที่ 4 บ้านมะขามเฒ่า หมู่ที่ 5 บ้านภูเขาลาด หมู่
ที่ 6บ้านสาโรง หมู่ที่ 7 บ้านศรีษะละเลิง หมู่ที่ 8 บ้านคาทวด หมู่ที่ 9 บ้านสาโรง หมู่ที่ 10
บ้านศรีษะละเลิง หมู่ที่ 11 บ้านยางน้อย หมู่ที่ 12 บ้านมะขามเฒ่า
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3.3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชาชน
เนื่องจากประชากรที่ศึกษามีจานวนมาก ดังนั้นคณะผู้สารวจจึงใช้วิธีการของ Taro Yamane
(สมศักดิ์ ศรี สัน ติสุข , 2548: 139) เพื่ อหาจานวนขนาดกลุ่ มตัว อย่ างจากประชาชนทั้ง หมด
โดยได้กาหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดระหว่างค่าจริง และค่าประมาณ
ร้อยละ 0.05 ตามสูตร
n

โดยที่

N
1  N ( e) 2

= จานวนขนาดตัวอย่างประชาชนที่ต้องการ
N = จานวนประชากรทั้งหมด
= ค่าความคลาดเคลื่อน (0.05)
e
n

แทนค่าสูตร

= 391.84 หรือ 392 คน

อย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อ ให้ ผ ลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ สุ่ ม มาสามารถใช้ อ ธิ บ าย
กลุ่มประชากรเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นการเพิ่มความเที่ยงตรงของข้อสรุปที่จะได้รับจาก
ตัว อย่ า ง จึ ง ใช้ ก ลุ่ มตั ว อย่ า งจ านวน 400 คน โดยมี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่า งแบบอาศั ย ความน่ า จะเป็ น
เพื่อจะได้เป็นการกระจายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั่วทั้ง เขตพื้นที่ เทศบาลตาบลและไม่ให้มีการ
กระจุกตัวอยู่ในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมากเกินไป

3.4 วิธีการสุ่มตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
โดยแบ่งประชากรออกเป็นพื้นที่ต่างๆ รวม 12 หมู่บ้าน และในแต่ละหมู่บ้านจะสุ่มตัวอย่างประชาชน
อย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Random Sampling) เพื่อให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละ
หมู่บ้าน รวมเป็น 400 คน
หลังจากท าการกาหนดขนาดตั วอย่างของแต่ละเขตพื้นที่ไ ด้แ ล้ว ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล
จะสุ่มประชากรในแต่ละเขตพื้นที่ โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมทุกเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม
2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ที่กลุ่มตัวอย่างมาใช้บริการให้ได้ครบตามจานวนที่ต้องการ
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3.5 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
(1) การสร้ า งเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการรวบรวมครั้ ง นี้ คณะผู้ ส ารวจ
ใช้ แ บบสอบถามแบบปลายปิ ด และปลายเปิ ด โดยการศึ ก ษาจากเอกสาร บทความ งานวิ จั ย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง น ามา สร้ า งเป็ น แบบสอบถามให้ ค รอบคลุ ม กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ โดยแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึง พอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล
ตาบลบ้านใหม่ใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale ให้ค่าน้าหนักโดยถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ระดับความพึงพอใจน้อย
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อปัญหา อุปสรรค ในการ
รับบริการจากเทศบาลตาบลบ้านใหม่
(2) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ จะใช้ วิ ธี ห าความเที่ ย งตรง (Validity)
ด้ วยการน าแบบสอบถามฉบั บ ร่ า งไปหาความเที่ ย งตรงด้ า นเนื้ อ หาและโครงสร้ า ง โดยเสนอต่ อ
ที่ปรึกษาโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
และความเหมาะสมถูกต้องด้านภาษา เพื่อนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม
3.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
(1) ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) เป็ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
การออกแบบสอบถามโดยการใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ ต ามแบบสอบถามที่ ไ ด้ ส ร้ า งขึ้ น จ านวน
ทั้งสิ้น 400 คน

เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิทยาลัยนครราชสีมา

25

(2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไ ด้จากเอกสาร
ข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลตาบล
บ้านใหม่

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การส ารวจในครั้ ง นี้ ใ ช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ป ระมวลผล
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ซึ่ง ได้เลือกใช้สถิติเชิง พรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่
อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวัดค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล
และนาเสนอในรูปตารางพร้อมกับการพรรณนาประกอบ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
3.6.2 การประเมินผล
ส าหรั บ ข้ อ มู ล ระดั บ ความพึ ง พอใจ ได้ ท าการหาค่ า เฉลี่ ย คะแนนความพึ ง พอใจ
เป็นรายกลุ่ม โดยมีเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับระดับค่าเฉลี่ย ดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00
ระดับค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50
ระดับค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50
ระดับค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ความพึงพอใจอยู่ในระดับควรปรับปรุง

ในส่วนของการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่นั้น คณะผู้สารวจได้กาหนดเกณฑ์ในการคานวณค่าคะแนนร้อยละ โดยคิดจาก
ค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในการให้บริการที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนในแต่ละด้าน
และนาค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาเทียบหาค่ าร้อยละจากคะแนนเต็มของแต่ละด้าน เพื่อจัดระดับของ
ความพึงพอใจได้ ดังนี้
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
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ตารางที่ 3.1 แสดงการจัดระดับคะแนนของความพึงพอใจ
ค่าคะแนน
คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.75 ขึ้นไป
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 4.75
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 4.50
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 4.25
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 4.00
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 3.75
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 3.50
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 3.25
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 3.00
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 2.75
คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 2.50

ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ)
มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป
ไม่เกินร้อยละ 95
ไม่เกินร้อยละ 90
ไม่เกินร้อยละ 85
ไม่เกินร้อยละ 80
ไม่เกินร้อยละ 75
ไม่เกินร้อยละ 70
ไม่เกินร้อยละ 65
ไม่เกินร้อยละ 60
ไม่เกินร้อยละ 55
น้อยกว่าร้อยละ 50

ระดับคะแนน
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

สาหรับข้อมูลที่ได้จากคาถามปลายเปิดได้ทาการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการจัดจาแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ใน
ประเภทเดียวกัน จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและนาเสนอในรูปของความเรียง
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บทที่ 4
ผลการศึกษา

การศึ กษาครั้งนี้ เป็น การศึ กษาเกี่ยวกับความพึ ง พอใจของผู้รั บบริก ารที่ มีต่อคุ ณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้สารวจได้ดาเนินการวิเคราะห์ ตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ โดยรายงานผลการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 7 ตอน ซึ่งมีลาดับเนื้อหา ดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
4.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ
4.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ
4.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลตาบลบ้านใหม่ของประชาชน
4.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบล
บ้านใหม่
4.7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผู้รับบริการ

เทศบาลตาบลบ้านใหม่
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4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
4.1.1 เพศ
ผลการสารวจกลุ่มตั วอย่า งประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่ า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.00 เป็นเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย มีอยู่ร้อยละ 33.00 ดังแสดงรายละเอียด
ในภาพที่ 4.1
หญิง, 268,
67.00%

ชาย, 132, 33.00%

ภาพที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
4.1.2 ระดับอายุ
ผลการสารวจกลุ่มตั วอย่า งประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่ า
ส่ว นใหญ่ร้ อยละ 46.75 มี อายุ มากกว่ า 50 ปี ขึ้น ไป รองลงมามี อายุร ะหว่ าง 31-40 ปี คิ ดเป็ น
ร้อยละ 26.00 และร้อยละ 23.50 มีอ ายุอ ยู่ระหว่า ง 41-50 ปี ตามลาดับ ดัง แสดงรายละเอีย ด
ในภาพที่ 4.2
มากกว่า 50 ปี
ขึ้นไป, 187,
46.75%

ไม่เกิน 20 ปี, 6,
1.50%

21-30 ปี, 9,
2.25%
31-40 ปี, 104,
26.00%

41-50 ปี, 94,
23.50%

ภาพที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับอายุ

เทศบาลตาบลบ้านใหม่
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4.1.3 ระดับการศึกษา
ผลการสารวจกลุ่มตั วอย่า งประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่ า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 38.25 มีการศึกษาอยู่ในระดับ ประถมศึกษา รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 21.25 และร้อยละ 16.00 มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า ตามลาดับ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.3
อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า, 41,
10.25%

ปริญญาตรี, 46,
11.50%

สูงกว่าปริญญาตรี,
11, 2.75%

ม. ปลายหรือ
เทียบเท่า, 64,
16.00%

ประถมศึกษา, 153,
38.25%

ม. ต้น, 85, 21.25%

ภาพที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
4.1.4 อาชีพ
ผลการสารวจกลุ่มตั วอย่า งประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่ า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 35.25 ประกอบอาชีพค้าขาย รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ
28.25 และร้อยละ 16.75 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ตามลาดับ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.4
อื่น ๆ, 17, 4.25%
ธุรกิจส่วนตัว, 67,
16.75%

รับจ้างทั่วไป, 113,
28.25%

รับราชการ/
พนักงานของรัฐ,
20, 5.00%

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ, 4,
1.00%

พนักงาน
บริษัทเอกชน, 18,
4.50%
เกษตรกรรม, 20,
5.00%

ค้าขาย, 141,
35.25%

ภาพที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ

เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิทยาลัยนครราชสีมา

30

4.1.5 ระดับรายได้
ผลการสารวจกลุ่มตั วอย่า งประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่ า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.00 มีรายได้มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 8,001 –
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.75 และร้อยละ 10.00 มีรายได้อยู่ระหว่าง 6,001 – 8,000 บาท
ตามลาดับ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.5

มากกว่า 10,000
บาทขึ้นไป, 200,
50.00%

2,000 - 4,000
บาท, 11, 2.75%

4,001 - 6,000
บาท, 10, 2.50%

6,001 - 8,000
บาท, 40, 10.00%

8,001 - 10,000
บาท, 139,
34.75%

ภาพที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับรายได้
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4.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ
ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 26.50 มาติดต่องานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ รองลงมาติดต่อขอรับบริการ
เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 23.50 และร้อยละ 23.30 มาติดต่องานด้านการจัดเก็บ
รายได้หรือภาษี ตามลาดับ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.6

30%
25%

23.30%

26.50%

23.50%

20%
15%
10%
5%
0%

1.30%

3.00%

6.00%

10.30%
3.80%

2.50%

ภาพที่ 4.6 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของประชาชนที่ ต อบแบบสอบถาม จ าแนกตามภาระงาน
ที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ
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4.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ
ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการกับเทศบาลตาบลบ้านใหม่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 รองลงมาเคย
ติดต่อขอรับบริการในเดือนมกราคม 2562 และเดือนมีนาคม 2562 ตามลาดับ ดังแสดงรายละเอียด
ในภาพที่ 4.7

100

44

50
18 18 20
0

62

43

41

42

39

37
19

17

ภาพที่ 4.7 แสดงจานวนของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามช่วงเวลาที่มาติดต่อขอรับ
บริการจากเทศบาลตาบลบ้านใหม่

เทศบาลตาบลบ้านใหม่
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4.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลตาบลบ้านใหม่ของประชาชน
ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วน
ใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลบ้านใหม่จากเพื่อนบ้าน/การประชุม รองลงมารับทราบ
ข้อมูลข่าวสารจากเสียงตามสาย เอกสารสิ่งพิมพ์ และการติดประกาศต่าง ๆ ตามลาดับ ดังแสดง
รายละเอียดในภาพที่ 4.8

388

400
167

200
33

17

0

เอกสารสิ่งพิมพ์

ติดประกาศต่าง ๆ

33
17
จานวน
หมายเหตุ : ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

เสียงตามสาย

เพื่อนบ้าน/การประชุม

167

388

ภาพที่ 4.8 แสดงจานวนของประชาชนที่ ต อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่อ งทางการรับ ข้ อ มู ล
ข่าวสารจากเทศบาลตาบลบ้านใหม่

เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิทยาลัยนครราชสีมา
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4.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบล
บ้านใหม่
4.5.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม จาแนกเป็นรายด้าน
ตารางที่ 4.1 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ จาแนกเป็นรายด้าน

1.
2.
3.
4.

การให้บริการ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ภาพรวม

̅

4.80
4.82
4.83
4.79
4.81

0.20
0.20
0.20
0.22
0.13

ระดับการแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาบล
บ้านใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมา คือ ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ตามลาดับ

เทศบาลตาบลบ้านใหม่
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4.5.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม จาแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้าน
4.5.2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ตารางที่ 4.2 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ในด้านขั้นตอนการให้บริการ
จาแนกเป็นรายข้อ

1.
2.
3.
4.
5.

ด้านขั้นตอนการให้บริการ
เครื่องมือ/อุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกที่ใช้ในการปฏิบัติงานมี
ความเหมาะสมต่อการให้บริการ
การให้บริการตามที่ขอรับบริการ ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน เหมาะสม
การให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อน – หลัง
การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว
ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
รวม

4.87

0.34

ระดับการแปลผล
มากที่สุด

4.83

0.40

มากที่สุด

4.80
4.76
4.74

0.41
0.48
0.47

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.80

0.20

มากที่สุด

̅

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาบล
บ้านใหม่ในด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึง พอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยเรื่อง
เครื่องมือ/อุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมต่อการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากั บ 4.87 รองลงมา คือ เรื่องการให้บริการตามที่ขอรับบริการ ถูกต้อง สะดวก
รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และเรื่องการให้บริการ
เป็นไปตามลาดับก่อน – หลัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ตามลาดับ
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4.5.2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ
ตารางที่ 4.3 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ในด้านช่องทางการให้บริการ
จาแนกเป็นรายข้อ

1.
2.
3.
4.
5.

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
̅
มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่าง 4.87
ทั่วถึง
มีหลากหลายช่องทางในการให้บริการ เช่น อินเตอร์เน็ต การ
4.85
ให้บริการทางโทรศัพท์
4.80
มีการให้บริการนอกสถานที่
4.79
มีการให้บริการนอกเวลาทาการ
4.77
การใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย
รวม
4.82

0.35

ระดับการแปลผล
มากที่สุด

0.36

มากที่สุด

0.40
0.41
0.42

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

0.20

มากที่สุด

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาบล
บ้านใหม่ในด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึง พอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยเรื่องมี
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87
รองลงมา คือ เรื่องมีหลากหลายช่องทางในการให้บริการ เช่น อินเตอร์เน็ต การให้บริการทาง
โทรศัพท์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 4.85 และเรื่องมีการให้บริการนอกสถานที่ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.80
ตามลาดับ

เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิทยาลัยนครราชสีมา
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4.5.2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ตารางที่ 4.4 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
จาแนกเป็นรายข้อ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ
2. เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา คาปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี
3. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการทางาน
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
5. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง
รวม

4.88
4.87
4.85
4.79
4.76

0.33
0.34
0.37
0.42
0.45

ระดับการแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.83

0.20

มากที่สุด

̅

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาบล
บ้านใหม่ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ า ทุก ข้อประชาชนมี ความพึง พอใจอยู่ในระดับ “มากที่ สุด” โดยเรื่อ ง
เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.88 รองลงมา คือ
เรื่องเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา คาปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 และเรื่องเจ้าหน้าที่
แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ตามลาดับ

เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิทยาลัยนครราชสีมา
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4.5.2.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ตารางที่ 4.5 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ในด้านสิ่งอานวยความสะดวก
จาแนกเป็นรายข้อ

1.
2.
3.
4.
5.

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ
ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย
สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ
สถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
การจัดสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่นั่งพัก น้าดื่ม หนังสือพิมพ์ และ
ห้องน้า มีความเหมาะสมและเพียงพอ
รวม

4.85
4.80

0.36
0.41

ระดับการแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด

4.78
4.77
4.74

0.41
0.43
0.44

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.79

0.22

มากที่สุด

̅

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาบล
บ้านใหม่ในด้านสิ่งอานวยความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยเรื่องสถาน
ที่ตั้ง ของหน่ วยงาน มีความเหมาะสมในการเดิน ทางมารับบริก าร มีค่ าเฉลี่ย สูง สุ ดเท่ากั บ 4.85
รองลงมา คือ เรื่องป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และเรื่องสถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78
ตามลาดับ

เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิทยาลัยนครราชสีมา
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4.5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้าน
ใหม่ จาแนกตามภาระงาน
4.5.3.1 งานด้านรายได้หรือภาษี
ตารางที่ 4.6 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่องานด้านรายได้หรือภาษี จาแนกเป็นรายด้านและภาพรวม

1.
2.
3.
4.

การให้บริการ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ภาพรวม

̅

4.80
4.81
4.82
4.79
4.80

0.17
0.24
0.20
0.24
0.13

ระดับการแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านรายได้หรือภาษี มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดย
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมา คือ ด้านช่องทางการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 และด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ตามลาดับ

เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิทยาลัยนครราชสีมา
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4.5.3.2 งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
ตารางที่ 4.7 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อ งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ จาแนกเป็นรายด้าน
และภาพรวม

1.
2.
3.
4.

การให้บริการ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ภาพรวม

̅

4.82
4.81
4.83
4.80
4.82

0.18
0.21
0.20
0.21
0.13

ระดับการแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านการรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
“มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอน
การให้บริ การ มีค่าเฉลี่ย เท่า กับ 4.82 และด้ านช่อ งทางการให้บ ริการ มีค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.81
ตามลาดับ

เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิทยาลัยนครราชสีมา
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4.5.3.3 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ตารางที่ 4.8 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จาแนกเป็นรายด้านและ
ภาพรวม

1.
2.
3.
4.

การให้บริการ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ภาพรวม

̅

4.81
4.80
4.82
4.79
4.80

0.18
0.23
0.19
0.18
0.16

ระดับการแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
มีความพึงพอใจต่ อการให้ บริ การของเทศบาลต าบลบ้ านใหม่ โดยรวมอยู่ใ นระดับ “มากที่ สุ ด” มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
“มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอน
การให้บริ การ มีค่าเฉลี่ย เท่า กับ 4.81 และด้ านช่อ งทางการให้บ ริการ มีค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.80
ตามลาดับ

เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิทยาลัยนครราชสีมา
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4.5.3.4 งานด้านสาธารณสุข
ตารางที่ 4.9 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่องานด้านสาธารณสุข จาแนกเป็นรายด้านและภาพรวม

1.
2.
3.
4.

การให้บริการ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ภาพรวม

̅

4.81
4.82
4.83
4.80
4.81

0.17
0.18
0.19
0.20
0.11

ระดับการแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านสาธารณสุขมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก” โดยด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมา คือ ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.82 และด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ตามลาดับ

เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิทยาลัยนครราชสีมา
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4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ตาบลบ้านใหม่
การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบล
บ้านใหม่ในครั้งนี้ จะดาเนินการประเมินความพึงพอใจการให้บริการโดยภาพรวม และความพึงพอใจ
ในการให้บริก ารใน 4 งาน ได้แก่ งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านการรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และงานด้านสาธารณสุข ซึ่ง ผลการประเมิน
สามารถนาเสนอได้ ดังนี้
4.6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม จาแนกเป็นรายด้าน
ตารางที่ 4.10 แสดงค่ าเฉลี่ ย ระดั บ ความพึ ง พอใจ และระดั บคะแนนของคุ ณ ภาพการให้ บริ การ
ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ จาแนกเป็นรายด้านและภาพรวม
คุณภาพการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
รวม

ค่าเฉลี่ย (̅)
4.80
4.82
4.83
4.79
4.81

ระดับความพึงพอใจ
(ร้อยละ)
96.00
96.40
96.60
95.80
96.20

ระดับคะแนน
10
10
10
10
10

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาบล
บ้านใหม่ในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 96.20 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อ ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ
96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับ
ร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ใน
ระดับ ร้อ ยละ 96.60 ได้ คะแนนอยู่ ในระดับ 10 และด้า นสิ่ง อานวยความสะดวก กลุ่ม ตัว อย่ า ง
ประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 95.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10
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เมื่ อ พิ จ ารณาผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อคุ ณภาพการให้ บริ การของ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ จะเห็นว่าเทศบาลตาบลบ้านใหม่ มีการพัฒนาการให้บริการเพิ่มขึ้น โดยใน
ภาพรวมระดับความพึงพอใจระหว่างปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2562 เพิ่มจากร้อยละ 95.80 เป็นร้อยละ
96.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะเห็นว่าด้านขั้นตอนการให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากร้อย
ละ 95.80 เป็นร้อยละ 96.00 ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากร้อยละ 96.20
เป็นร้อยละ 96.40 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากร้อยละ 96.00 เป็นร้อยละ
96.60 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากร้อยละ 95.40 เป็นร้อยละ 95.80
ดังภาพที่ 4.9

100%
95%

96.40%
96.00%
96.60%
95.80%
96.20%
96.00%

95.80%
95.40%

96.20%
95.80%

90%
85%
80%

ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 4.9 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของความพึงพอใจ ระหว่างปีงบประมาณ 2561 และ 2562
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4.6.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จาแนกตามงาน
4.6.2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านรายได้หรือภาษี
ตารางที่ 4.11 แสดงค่ าเฉลี่ ย ระดั บ ความพึ ง พอใจ และระดั บคะแนนของคุ ณ ภาพการให้ บริ การ
งานด้านรายได้หรือภาษี จาแนกเป็นรายด้านและภาพรวม
คุณภาพการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
รวม

ค่าเฉลี่ย (̅)
4.80
4.81
4.82
4.79
4.80

ระดับความพึงพอใจ
(ร้อยละ)
96.00
96.20
96.40
95.80
96.00

ระดับคะแนน
10
10
10
10
10

จากตาราง พบว่า กลุ่มตั วอย่างประชาชนมีความพึ งพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้า น
รายได้หรือภาษีของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 โดยได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อ ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้ค ะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านเจ้าหน้าที่ ผู้
ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และด้าน
สิ่งอานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 95.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ
10
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4.6.2.2 ความพึ งพอใจของผู้รั บบริ การที่ มีต่ อ งานด้านการรั กษาความสะอาดในที่
สาธารณะ
ตารางที่ 4.12 แสดงค่ าเฉลี่ ย ระดั บ ความพึ ง พอใจ และระดั บคะแนนของคุ ณ ภาพการให้ บริ การ
งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ จาแนกเป็นรายด้านและภาพรวม
คุณภาพการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
รวม

ค่าเฉลี่ย (̅)
4.82
4.81
4.83
4.80
4.82

ระดับความพึงพอใจ
(ร้อยละ)
96.40
96.20
96.60
96.00
96.40

ระดับคะแนน
10
10
10
10
10

จากตาราง พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ
96.40 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความ
พึง พอใจต่อ ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้าน
ช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ
10 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10
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4.6.2.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม
ตารางที่ 4.13 แสดงค่ าเฉลี่ ย ระดั บ ความพึ ง พอใจ และระดั บคะแนนของคุ ณ ภาพการให้ บริ การ
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จาแนกเป็นรายด้านและภาพรวม
คุณภาพการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
รวม

ค่าเฉลี่ย (̅)
4.81
4.80
4.82
4.79
4.80

ระดับความพึงพอใจ
(ร้อยละ)
96.20
96.00
96.40
95.80
96.00

ระดับคะแนน
10
10
10
10
10

จากตาราง พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสัง คม ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ
96.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความ
พึง พอใจต่อ ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้าน
ช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ
10 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับ ร้อยละ 95.80 ได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10
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4.6.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านสาธารณสุข
ตารางที่ 4.14 แสดงค่ าเฉลี่ ย ระดั บ ความพึ ง พอใจ และระดั บคะแนนของคุ ณ ภาพการให้ บริ การ
งานด้านสาธารณสุข จาแนกเป็นรายด้านและภาพรวม
คุณภาพการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
รวม

ค่าเฉลี่ย (̅)
4.81
4.82
4.83
4.80
4.81

ระดับความพึงพอใจ
(ร้อยละ)
96.20
96.40
96.60
96.00
96.20

ระดับคะแนน
10
10
10
10
10

จากตาราง พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
งานด้านสาธารณสุข ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 โดยได้คะแนนอยู่
ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อ ด้านขั้นตอน
การให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่ม
ตัว อย่ างประชาชนพอใจอยู่ ในระดั บร้ อยละ 96.40 ได้ คะแนนอยู่ ในระดับ 10 ด้ านเจ้ าหน้า ที่ ผู้
ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และด้าน
สิ่งอานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ
10
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4.6.2.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อภาระงาน ในภาพรวมทั้ง 4 งาน
ตารางที่ 4.15 แสดงระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการที่มีต่อภาระงาน
ในภาพรวมทั้ง 4 งาน
ภาระงาน
1.
2.
3.
4.

งานด้านรายได้หรือภาษี
งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
งานด้านสาธารณสุข
ภาพรวมทั้ง 4 งาน

ระดับความพึงพอใจ
(ร้อยละ)
96.00
96.40
96.00
96.20

ระดับคะแนน

96.15

10

10
10
10
10

จากตาราง พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ โดยภาพรวมทั้ง 4 งานอยู่ในระดับร้อยละ 96.15 โดยได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อ งานด้าน
รายได้หรือภาษี อยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานด้านการรักษาความ
สะอาดในที่สาธารณะ อยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม อยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจงานด้าน
สาธารณสุข อยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10

4.7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผู้รับบริการ
จากการสารวจพบว่าประชาชนที่มารับบริการ มีความคิดเห็นต่อการทางานของเทศบาลบ้าน
ใหม่ในด้านต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้ ด้านขั้นตอนการให้บริการมี ความสะดวกรวดเร็ว ด้านเอกสารไม่
ยุ่งยากเจ้าหน้าที่มีการดูแลเรื่องการจัดการเอกสารต่างๆให้เป็นอย่างดี มีการให้บริการนอกสถานที่
เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปทาธุรกรรมที่ธนาคาร ทา
ให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการรับบริการมากขึ้น ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ ร มี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ และให้คาแนะนาดี มีความเป็นกันเอง ภายในสานักงานมีความ
สะอาด แต่ที่นั่งรอรับบริการมีจากัด
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มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติม คือ ทางเทศบาลมีการพัฒนาที่ดีขึ้น เช่น ด้าน
การพัฒนาและปรับปรุงถนน มีการพัฒนาในเส้นทางหลักทาให้สัญจรไปมาสะดวกขึ้น แต่ยังมีบางจุด
เมื่อฝนตกเกิดน้าท่วมขังต้องการให้เทศบาลทาการสารวจและปรับปรุงซ่อมแซม ด้านการรักษาความ
สะอาดในที่สาธารณะดีขึ้นมีการจัดเก็บขยะที่ดีขึ้น แต่ยังมีบางจุดที่มีขยะล้นถังและบริเวณโดยรอบมี
ขยะเกลื่อนกลาด มีกิจกรรมโครงการที่พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในตาบลที่ดีขึ้น หากมีการปรับปรุงการ
จัดการขยะให้มีมาตรฐานได้ทุกจุดก็คงจะเป็นสิ่งที่ดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความพร้อม
ในการให้บริการเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้สามารถเข้าระงับอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที มีก ารออก
สารวจภาษีทาให้ประชาชนรู้ว่าตนเองต้องเสียภาษีอย่างไรและตระหนักถึง ภาระหน้าที่ของประชาชน
ต่อการชาระภาษีบารุงท้องที่ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดูแลและเอาใจใส่เด็กนักเรียนดี มาก และมี
ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง คือ น้าประปาไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็น และมี สีเหลืองขุ่น ต้องงการ
ให้ทางเทศบาลเร่งดาเนินการแก้ไขปรับปรุง ด้านการปรับปรุงถนนต้องการให้มีการสารวจในจุดที่
เส้นทางชารุดและทาการปรับปรุงซ่อมแซม บางเส้นทางชารุดและเสียหายมากเป็นเวลานานแต่ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข ต้องการให้ทางเทศบาลชี้แจงให้ชัดเจนว่าการซ่อมแซมถนนเป็นความรับผิดชอบของ
หน่วยงานใดและรีบดาเนินการแก้ไข
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา

ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบล
บ้านใหม่ สามารถสรุปผลการศึกษา ซึ่งมีลาดับเนื้อหา ดังนี้
5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
5.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ
5.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ
5.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลตาบลบ้านใหม่ของประชาชน
5.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบล
บ้านใหม่
5.7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผู้รับบริการ

5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
5.1.1 เพศ
ผลการสารวจกลุ่มตั วอย่า งประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่ า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.00 เป็นเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย มีอยู่ร้อยละ 33.00
5.1.2 ระดับอายุ
ผลการสารวจกลุ่มตั วอย่า งประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่ า
ส่ว นใหญ่ร้ อยละ 46.75 มี อายุ มากกว่ า 50 ปี ขึ้น ไป รองลงมามี อายุ ร ะหว่ าง 31-40 ปี คิ ดเป็ น
ร้อยละ 26.00 และร้อยละ 23.50 มีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี ตามลาดับ
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5.1.3 ระดับการศึกษา
ผลการสารวจกลุ่มตั วอย่า งประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่ า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 38.25 มีการศึกษาอยู่ในระดับ ประถมศึกษา รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 21.25 และร้อยละ 16.00 มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า ตามลาดับ
5.1.4 อาชีพ
ผลการสารวจกลุ่มตั วอย่า งประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่ า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 35.25 ประกอบอาชีพค้าขาย รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ
28.25 และร้อยละ 16.75 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ตามลาดับ
5.1.5 ระดับรายได้
ผลการสารวจกลุ่มตั วอย่า งประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่ า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.00 มีรายได้มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 8,001 –
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.75 และร้อยละ 10.00 มีรายได้อยู่ระหว่าง 6,001 – 8,000 บาท
ตามลาดับ

5.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ
ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 26.50 มาติดต่องานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ รองลงมาติดต่อขอรับบริการ
เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 23.50 และร้อยละ 23.30 มาติดต่องานด้านการจัดเก็บ
รายได้หรือภาษี ตามลาดับ

5.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ
ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการกับเทศบาลตาบลบ้านใหม่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 รองลงมาเคย
ติดต่อขอรับบริการในเดือนมกราคม 2562 และเดือนมีนาคม 2562 ตามลาดับ
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5.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลตาบลบ้านใหม่ของประชาชน
ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
รับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลบ้านใหม่จากเพื่อนบ้าน/การประชุม รองลงมารับทราบ
ข้อมูลข่าวสารจากเสียงตามสาย เอกสารสิ่งพิมพ์ และการติดประกาศต่าง ๆ ตามลาดับ

5.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบล
บ้านใหม่
5.5.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม จาแนกเป็นรายด้าน
ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่ มตั วอย่ างประชาชนมีความพึ ง พอใจต่อการให้บริ การของ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าทุกด้านประชาชนมีความพึง พอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมา คือ ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.82 และด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ตามลาดับ
5.5.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม จาแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้าน
5.5.2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ
การสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ในด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดย
เรื่อ งเครื่ องมือ/อุป กรณ์ สิ่ง อานวยความสะดวกที่ใ ช้ใ นการปฏิบั ติง านมี ความเหมาะสมต่อ การ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 รองลงมา คือ เรื่องการให้บริการตามที่ขอรับบริการ ถูกต้อง
สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และเรื่องการ
ให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อน – หลัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ตามลาดับ
5.5.2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ
จากผลการส ารวจ พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
ให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ในด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึง พอใจอยู่ในระดั บ
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“มากที่สุด” โดยเรื่ องมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 รองลงมา คือ เรื่องมีหลากหลายช่องทางในการให้บริการ เช่น อินเตอร์เน็ต
การให้บริการทางโทรศัพท์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 และเรื่องมีการให้บริการนอกสถานที่ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.80 ตามลาดับ
5.5.2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ผลการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึง พอใจต่อการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด”
โดยเรื่องเจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.88
รองลงมา คือ เรื่องเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา คาปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 และ
เรื่องเจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ตามลาดับ
5.5.2.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ผลการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ในด้านสิ่งอานวยความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.79 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด”
โดยเรื่องสถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ
4.85 รองลงมา คือ เรื่องป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และเรื่องสถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78
ตามลาดับ
5.5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้าน
ใหม่ จาแนกตามภาระงาน
5.5.3.1 งานด้านรายได้หรือภาษี
ผลการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านรายได้หรือ
ภาษีมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
“มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมา คือ ด้านช่องทาง
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การให้ บ ริ ก าร มี ค่ า เฉลี่ ย เท่า กั บ 4.81 และด้ า นขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร มี ค่ า เฉลี่ ยเท่ า กั บ 4.80
ตามลาดับ
5.5.3.2 งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
ผลการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านการรักษา
ความสะอาดในที่สาธารณะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมา
คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.81 ตามลาดับ
5.5.3.3 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
จากผลการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมา
คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.80 ตามลาดับ
5.5.3.4 งานด้านสาธารณสุข
จากผลการส ารวจ พบว่ า กลุ่ มตั วอย่ างประชาชนผู้ มารั บบริ การงานด้ า น
สาธารณสุขมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับ “มาก” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูง สุดเท่ากับ 4.83 รองลงมา คือ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81
ตามลาดับ
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5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ตาบลบ้านใหม่
การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบล
บ้านใหม่ในครั้งนี้ จะดาเนินการประเมินความพึงพอใจการให้บริการโดยภาพรวม และความพึงพอใจ
ในการให้บริก ารใน 4 งาน ได้แก่ งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านการรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และงานด้านสาธารณสุข ซึ่ง ผลการประเมิน
สามารถนาเสนอได้ ดังนี้
5.6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม จาแนกเป็นรายด้าน
ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่ มตั วอย่ างประชาชนมีความพึ ง พอใจต่อการให้บริ การของ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 96.20 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่
ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชน
พอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริก าร กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก
กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 95.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10
เมื่อพิจารณาผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ จะเห็นว่าเทศบาลตาบลบ้านใหม่ มีการพัฒนาการให้บริการเพิ่มขึ้น โดยใน
ภาพรวมระดับความพึงพอใจระหว่างปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2562 เพิ่มจากร้อยละ 95.80 เป็นร้อยละ
96.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะเห็นว่าด้านขั้นตอนการให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากร้อย
ละ 95.80 เป็นร้อยละ 96.00 ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากร้อยละ 96.20
เป็นร้อยละ 96.40 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากร้อยละ 96.00 เป็นร้อยละ
96.60 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากร้อยละ 95.40 เป็นร้อยละ 95.80
5.6.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จาแนกตามงาน
5.6.2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านรายได้หรือภาษี
จากผลการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.00
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โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านช่องทางการ
ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ
10 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 95.80 ได้คะแนน
อยู่ในระดับ 10
5.6.2.2 ความพึ งพอใจของผู้รั บบริ การที่ มีต่ อ งานด้านการรั กษาความสะอาดในที่
สาธารณะ
ผลการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ใน
ระดับร้อยละ 96.40 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ
96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ใน
ระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10
5.6.2.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม
ผลการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับ
ร้อยละ 96.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้าน
ช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ
10 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 95.80 ได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10
5.6.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านสาธารณสุข
ผลการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานด้านสาธารณสุข ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 โดยได้
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คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านช่องทางการ
ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ
10 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนน
อยู่ในระดับ 10
5.6.2.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อภาระงาน ในภาพรวมทั้ง 4 งาน
ผลการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ โดยภาพรวมทั้ง 4 งานอยู่ในระดับร้อยละ 96.15 โดยได้คะแนน
อยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่องาน
ด้านรายได้หรือภาษี อยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานด้านการรักษา
ความสะอาดในที่สาธารณะ อยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม อยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจงานด้าน
สาธารณสุข อยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10

5.7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผู้รับบริการ
ประชาชนที่มารับบริการ มีความคิดเห็นต่อการทางานของเทศบาลบ้านใหม่ในด้านต่างๆ
เพิ่มเติม ดังนี้ ด้านขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว ด้านเอกสารไม่ยุ่งยากเจ้าหน้าที่มีการ
ดูแลเรื่องการจัดการเอกสารต่างๆให้เป็นอย่างดี มีการให้บริการนอกสถานที่ เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ สู ง อายุ ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ม่ ส ะดวกในการเดิ น ทางไปท าธุ ร กรรมที่ ธ นาคาร ท าให้ ป ระชาชน
ผู้ รั บ บริ ก ารได้ รั บ ความสะดวกในการรั บ บริ ก ารมากขึ้ น ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร ร มี ค วาม
กระตือรือร้นในการให้บริการ และให้คาแนะนาดี มีความเป็นกันเอง ภายในสานักงานมีความสะอาด
แต่ที่นั่งรอรับบริการมีจากัด
มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติม คือ ทางเทศบาลมีการพัฒนาที่ดีขึ้น เช่น ด้าน
การพัฒนาและปรับปรุงถนน มีการพัฒนาในเส้นทางหลักทาให้สัญจรไปมาสะดวกขึ้น แต่ยังมีบางจุด
เมื่อฝนตกเกิดน้าท่วมขังต้องการให้เทศบาลทาการสารวจและปรับปรุงซ่อมแซม ด้านการรักษาความ
สะอาดในที่สาธารณะดีขึ้นมีการจัดเก็บขยะที่ดีขึ้น แต่ยังมีบางจุดที่มีขยะล้นถังและบริเวณโดยรอบมี
ขยะเกลื่อนกลาด มีกิจกรรมโครงการที่พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในตาบลที่ดีขึ้น หากมีการปรับปรุงการ
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จัดการขยะให้มีมาตรฐานได้ทุกจุดก็คงจะเป็นสิ่งที่ดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความพร้อม
ในการให้บริการเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้สามารถเข้าระงับอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที มีการออก
สารวจภาษีทาให้ประชาชนรู้ถึงภาระหน้าที่ของประชาชนต่อการชาระภาษีบารุงท้องที่ ครูศูนย์พัฒนา
เด็ ก เล็ ก มี ก ารดู แ ลและเอาใจใส่ เ ด็ ก นั ก เรี ย นดี และ มี ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง คื อ
น้าประปาไม่สะอาดมีก ลิ่ นเหม็น และมีเ หลือ งขุ่น ต้ อ งงการให้ท างเทศบาลเร่ ง ด าเนิ น การแก้ ไ ข
ปรับปรุง ด้านการปรับปรุงถนนต้องการให้มีการสารวจในจุดที่เส้นทางชารุดและทาการปรับปรุง
ซ่อมแซม บางเส้นทางชารุดและเสียหายมากเป็นเวลานานแต่ยั งไม่ไ ด้รับการแก้ไข ต้องการให้ทาง
เทศบาลชี้แจงให้ชัดเจนว่าการซ่อมแซมถนนเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใด

คณะทางาน
โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจาปี พ.ศ. 2562
กันยายน 2562
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แบบสอบถาม
เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่

แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการ และกาหนดนโยบายการให้บริการ
แก่ประชาชน คณะผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้าน
ใหม่
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการบริการที่ท่านประทับใจและจุดที่ควรปรับปรุง

การตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ ข้อมูลทุกข้อมีความสาคัญต่อความถูกต้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่เป็นอย่างยิ่ง คาตอบของท่านจะถูกเก็บเป็น
ความลับ จะไม่มีผลกระทบต่อท่านทางด้านการรับบริการแต่อย่างใด

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
คณะผู้วิจัย
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
( ) 1. ชาย
( ) 2. หญิง
2. อายุ…………ปี
3. ระดับการศึกษา
( ) 1. ประถมศึกษา
( ) 2. ม. ต้น
( ) 3. ม. ปลายหรือเทียบเท่า
( ) 4. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
( ) 5. ปริญญาตรี
( ) 6. สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพ
( ) 1. รับราชการ/พนักงานของรัฐ
( ) 2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( ) 3. พนักงานบริษัทเอกชน
( ) 4. เกษตรกรรม
( ) 5. ค้าขาย....................................................
( ) 6. รับจ้างทั่วไป
( ) 7. ธุรกิจส่วนตัว ..........................................
( ) 8. อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………
5. รายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ)
( ) 1. น้อยกว่า 2,000 บาท ( ) 2. 2,000 - 4,000 บาท
( ) 3. 4,001 - 6,000 บาท
( ) 4. 6,001 - 8,000 บาท ( ) 5. 8,001 - 10,000 บาท
( ) 6. มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป
6. ท่านมาใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องใด
( ) 1. งานด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษี
( ) 2. งานด้านโยธา
( ) 3. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
( ) 4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
( ) 5. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ( ) 6. งานด้านการศึกษา
( ) 7. งานด้านสาธารณสุข
( ) 8. งานส่งเสริมการการเกษตร
( ) 9. งานด้านบริการกฎหมาย
( ) 10. งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
( ) 11. งานอื่นๆ.................................
7. ท่านมาใช้บริการเกี่ยวกับงานตามข้อ 7. ในช่วงเดือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. ตุลาคม 2561
( ) 2. พฤศจิกายน 2561
( ) 3. ธันวาคม 2561
( ) 4. มกราคม 2562
( ) 5. กุมภาพันธ์ 2562
( ) 6. มีนาคม 2562
( ) 7. เมษายน 2562
( ) 8. พฤษภาคม 2562
( ) 9. มิถุนายน 2562
( ) 10. กรกฎาคม 2562
( ) 11. สิงหาคม 2562
( ) 12. กันยายน 2562
8. ท่านรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของเทศบาลจากข้อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. เอกสารสิ่งพิมพ์
( ) 2. แผ่นพับ
( ) 3. จดหมายข่าว
( ) 4. สื่อสิ่งพิมพ์
( ) 5. เว็บไซต์
( ) 6. การจัดทาสื่อเผยแพร่
( ) 7. ติดประกาศต่างๆ
( ) 8. เสียงตามสาย
( ) 9. เพื่อนบ้าน/การประชุม
( ) 10. อื่นๆ...............................................
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด โดยให้ระดับ
คะแนน ดังนี้ (5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด)
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นการประเมิน
5 4 3 2 1
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1. การให้บริการตามที่ขอรับบริการ ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มี
ความชัดเจน เหมาะสม
2. การให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อน – หลัง
3. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
4. การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว
5. เครื่องมือ/อุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม
ต่อการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. มีหลากหลายช่องทางในการให้บริการ เช่น อินเตอร์เน็ต การให้บริการทาง
โทรศัพท์
2. มีการให้บริการนอกสถานที่
3. มีการให้บริการนอกเวลาทาการ
4. การใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย
5. มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ
2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง
3. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการทางาน
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
5. เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา คาปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ
2. สถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
4. การจัดสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่นั่งพัก น้าดื่ม หนังสือพิมพ์ และห้องน้า มี
ความเหมาะสมและเพียงพอ
5. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการบริการที่ท่านประทับใจและจุดที่ควรปรับปรุง
3.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3.2 ด้านช่องทางการให้บริการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3.5 ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น อื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ภาคผนวก ค
ภาพการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้ใช้บริการ
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