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- หน่วยงานหรือสถาบันที่ดำเนินการสำรวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ได้ แก่ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
- ดำเนินการสำรวจเมื่อวันท่ี………………………… 
- จำนวนประชากรในพ้ืนท่ี ณ วันที่ดำเนินการ
สำรวจ จำนวน 8,456 คน 
-จำนวนประชากรผู้กรอกแบบสำรวจ จำนวน      
383 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของประชากรที ่
ตอบแบบสอบถาม 
- งานบริการที่ใช้ในการสำรวจความพึงพอใจจำนวน 
4 ด้านของ 4 งานบริการ ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการในภาพรวมร้อยละ 95.25  
แยกเป็นรายด้าน เรยีงลำดบัจากงานบริการทีไ่ด้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด คือ 

1. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.48 

2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.24 

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.15 

4. ด้านช่องทางการให้บริการ  
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.12 

เมื่อพิจารณา งานบริการ 4 งาน พบว่า  
ลำดับที่ 1 ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
        ความพึงพอใจร้อยละ  95.44 
ลำดับที่ 2 ด้านการศึกษา 
        ความพึงพอใจร้อยละ  95.28 
ลำดับที่ 3. ด้านรายได้หรือภาษ ี
        ความพึงพอใจร้อยละ 95.16 
ลำดับที่ 4 ด้านสาธารณสุข   
      ความพึงพอใจร้อยละ  95.13 
 
เอกสารหนา้...36.......ถึงหน้า...60.......... 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

 
การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพ่ือสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม   อำเภอนิคมคำสร้อย   จังหวัดมุกดาหาร วัตถุประสงค์เฉพาะ 
คือ 1) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการ 4  ด้าน  คือ 1) ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ 2) ด้านช่องทางการให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ของ 4 งานบริการ คือ  1) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านสาธารณสุข  2) เพ่ือ
ประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านการศึกษา   3) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงาน
บริการด้านรายได้หรือภาษี  4) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม  
 ผลการศึกษา  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.25 ( x =4.76, S.D. = .39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.48 ( x =4.77, S.D. = 
.40) รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.24 ( x =4.76, S.D. 
= 0.47) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.15 ( x =4.76, S.D. = .33) 
และ ด้านช่องทางการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.12 ( x =4.76, S.D. = .39)  ซึ่ง
จัดอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน 

ระดับความพึงพอใจงานบริการทั้ง 4 งานบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.25 ( x =4.76, S.D. = 0.48)  เมื่อพิจารณาเป็น
งานบริการ พบว่า งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 95.44 ( x =4.77, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ งานบริการด้านการศึกษา   โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ   ร้อยละ  95.28 ( x =4.76, S.D. = 0.43)  งานบริการ ด้านรายได้หรือภาษีโดย
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.16 ( x =4.76, S.D. = 0.49)  และ งานบริการด้านสาธารณสุข โดย
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.13 ( x =4.76, S.D. = 0.51)  ตามลำดับ 

จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ ในระดับมากที่สุด  แสดงให้เห็น
ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม   อำเภอนิคมคำสร้อย   จังหวัดมุกดาหาร มีศักยภาพสูงในการ
ให้บริการที่ดี  สามารถตอบสนองความ พึงพอใจและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาอุดม ได้เป็นอย่างด ี

โดยสรุป องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร เป็น
องค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริการประชาชน  ดังนั้น ควรรักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนสำหรับองค์กรตลอดไป และที่สำคัญควรพัฒนาการให้บริการ
อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ  ซึ่งผลการประเมินระดับความ       
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  คือ      
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.25  



  

คำนำ 
 

 การศึกษาเพ่ือประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วม (Term of Reference)  ระหว่าง  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดย สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ องค์การบริหารส่วนตำบล        
นาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2548 
 การศึกษาประเมินผลครั้งนี้มีความมุ่งหมายที่จะประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนใน
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ที่เน้นการ
ประเมินผลเชิงระบบเพ่ือให้เห็นถึงความเชื่อมโยงขององค์ประกอบในระบบบริการประชาชน นอกจากนั้น
ยังได้ทำการประเมินผลสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงระบบการให้บริการเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพบริการและใช้เป็นแนวทางวางแผนปรับปรุงการให้บริการขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต 
 การศึกษาเพ่ือประเมินครั้งนี้ สำเร็จลงได้ เพราะความร่วมมือของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
และคณะผู้บริหาร บุคลากรขององค์กร ที่อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนของการประเมินและ
ขอขอบคุณคณะผู้ช่วยนักวิจัยทุกท่าน ที่ใช้ความทุ่มเทในการเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดจนผู้ให้ข้อมูล      
ทุกท่าน ทำให้การดำเนินงานศึกษาประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการประเมิน 

 
 แนวความคิดในการ “ให้บริการประชาชน” ของภาครัฐมิได้เกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศเดียว  
ทุกประเทศที่พัฒนาแล้ว  หรือกำลังพัฒนา  มีความพยายามที่จะปฏิรูปการบริการประชาชนให้ดีและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและที่สำคัญที่สุด  คือ  ความพึงพอใจของประชาชนและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
เป้าหมายของการบริการประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่วัดยากเพราะเป็นความรู้สึกของประชาชนว่ามีความพึงพอใจ
มากน้อยเพียงใดซึ่งในสังคมมีกลุ่มบุคคลหลายกลุ่ม หลายระดับ ทำให้มาตรการในการตรวจสอบและ
ประเมินดำเนินการได้ยาก ซึ่งแตกต่างกับภาคเอกชนที่สามารถดำเนินการประเมินได้ด้วยการเปรียบเทียบ
ผลขาดทุนและกำไรของแต่ละปีว่าเพ่ิมหรือลด ทั้งนี้มาตรการวัดผลกำไรขาดทุนเป็นเรื่องของตัวเลขที่
สามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้จากการดำเนินการตลอดทั้งปีของบริษัท ซึ่งแตกต่างจากภาครัฐ
แต่ความพยายามของภาครัฐในช่วงระยะเวลาเกือบ 20 ปี ที่ผ่านมาทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ต่าง
พยายามกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่จะพัฒนาคุณภาพในการบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ความพึงพอใจ” ต่อขั้นตอนการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทัศนคติและจิต
บริการของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อประชาชนให้เปรียบเสมือนเป็น “ลูกค้า” ตามแนวคิดของภาคเอกชนและสิ่ง
อำนวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ที่รัฐควรจัดหาเพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  และ
ทั่วถึงแต่ความพึงพอใจอย่างเดียวไม่เพียงพอจะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลของการ
ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐด้วย ซึ่งแนวคิดการบริการสาธารณะในประเทศไทยนั้นได้นำแนวคิดสัญญา/
ข้อตกลงการบริการสาธารณะกับทุกส่วนราชการโดยให้มีการปรับปรุงพัฒนาการบริการสาธารณะ โดยให้มี
การปฏิบัติงานที่มุ้งเน้นเป้าหมายมากขึ้นและจัดสรรงบประมาณโดยยึดหลักการสำคัญของการบริหาร
จัดการที่มุ้งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542  ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยกันเอง นอกจากนี้  แผนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ 2543 กำหนดกรอบแนวคิด เป้าหมายและแนวทางการ
กระจายอำนาจ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายไม่เป็นแผนที่เบ็ดเสร็จ มีกระบวนการยืดหยุ่น และ
สามารถปรับวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้  ได้กำหนด
กรอบแนวคิดไว้ 3 ด้าน คือ 1) อิสระในการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการ โดยยังนิคมคำสร้อย



 

โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม  อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร  ประจำปี  2562 

2 

รักษาความเป็นรัฐเดี่ยวและความมีเอกภาพของประเทศ  2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นโดยปรับบทบาทของราชการ บริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้ส่วน
ท้องถิ่นเข้ามาดำเนินการแทนเพ่ือให้ราชการบริหารส่วนกลางและบริหารส่วนภูมิภาครับผิดชอบภารกิจมหา
ภาคและภารกิจที่เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกำกับดูแลองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในด้านนโยบายและ    ด้านกฎหมายเท่าที่จำเป็นสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการ  และตรวจสนอง
ติดตามประเมินผล  3) ด้านประสิทธิภาพการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่ดีขึ้นไม่ต่ำกว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการมากข้ึน รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วม
ดำเนินงาน และติดตามตรวจสอบแนวทางการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณา
จากอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ยังขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ที่จะรับการถ่ายโอน รวมทั้งการสร้างกลไกและระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานมารองรับตลอดจนการ
ปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องภารกิจที่ถ่ายโอนจัดเป็น  6  กลุ่มภารกิจ  ได้แก่  1) ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 5) ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ 6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ( กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นในเขต
ชุมชนชนบท  ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปกครองท้องถิ่นของชนบทไทย ซึ่งแต่เดิมมีรูปแบบการ
บริหารงานแบบสภาตำบลได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย 222/2499 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ 
2499 เรื่อง ระเบียบบริหารราชการส่วนตำบลและหมู่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะเปิดโอกาสให้ราษฎรได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารงานของตำบลและหมู่บ้านทุกอย่างเท่าที่จะเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นและราษฎร
เป็นส่วนรวม ซึ่งจะเป็นแนวทางนำราษฎรไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย และในปี พ .ศ 2537 ได้มี
การประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลแทนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 425 ลงวันที่ 13  ธันวาคม 2515 
นับตั้งแต่ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 
2538 ทำให้มีการปรับฐานะการบริหารงานในระดับตำบล โดยการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมใหม่ของสภาตำบล
ทั่วประเทศเป็นรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล (โกวิทย์  พวงงาม, 2542 : 169 -170) 

หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล มีพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจประจำสำนักงานหรืออาจจะนอกสำนักงานก็ได้  ซึ่งมี
ความเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด เพราะหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ต้องติดต่อและให้บริการแก่ประชาชน ทั้งในเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดระเบียบชุมชน /สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิช กรรมและการท่องเที่ยว การ
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บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการทำนุ บำรุง  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
จารีต และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้นิคมคำสร้อยอยู่กับท้องถิ่นซึ่งนับว่าเป็นภาระหน้าที่ ที่ใกล้ชิดกับประชาชน
ในท้องถิ่นมาก  (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546) 

ดังนั้น  ภารกิจสำคัญประการหนึ่ งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ ความรับผิดชอบ 
(Accountability) ในความคาดหวังและตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อระบบราชการในเรื่องของ
คุณภาพการให้บริการ ซึ่งหมายถึงความรับผิดชอบทางการเมือง (Political Accountability) ด้วยเช่นกันใน
การมุ่งเน้นการตอบสนองต่อตัวแสดง (Actor) ที่อยู่ภายนอกหน่วยงานของผู้บริหาร ภายใต้กลไกด้าน
การเมือง ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจใช้ดุลยพินิจที่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของ
กลุ่มและปัจเจกบุคคลที่หลากหลายที่อ้างความชอบธรรม ได้แก่ พลเมือง ฐานคะแนนเสียง ผู้รับบริการ ผู้
เสียภาษี ลูกค้า เจ้าหน้าที่ที่มาจาการเลือกตั้ง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและแนวคิดที่สำคัญประการ
หนึ่งที่เข้ามามีส่วนสัมพันธ์กับความรับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐคือแนวทางการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่  (New Public Management : NPM) ที่นำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงองค์การแบบใหม่โดยนำ
แนวคิดทางการตลาด (Marketing) มาปรับใช้กับการให้บริการของภาครัฐ คือ ประชาชนเปรียบเสมือน
ลูกค้า (Customer) ผู้มารับบริการจากรัฐ รัฐจำเป็นที่จะต้องตอบสนองความคาดหวังและให้บริการลูกค้า
ด้วยความพึงพอใจ (วสันต์ ใจเย็น, 2549 : 39 –55)   

นอกจากความรับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐต่อประชาชนแล้ว รัฐยังต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ทุกระดับซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐ  (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2546) 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546  ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการโดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนในการอำนวยความ
สะดวกในการให้บริการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็นเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง และในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการนั้น ต้องให้เป็นไปตามหมวดที่ 8 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กำหนดให้ส่วนราชการมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยจัดให้มี 
คณะผู้ประเมินอิสระ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับสัมฤทธิผลของ
ภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในการบริการ ดังนั้น 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จึงกำหนดให้ทุกส่วนราชการมีการ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
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ราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราการ โดยอยู่ภายใต้กรอบการประเมิน 4 มิติ ได้แก่ (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546 ) 

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ คือ ส่วนราชการแสดงผลงาน ที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและผู้รับบริการ เช่น 
ผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย 
ผลผลิตของส่วนราชการ เป็นต้น 

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ คือ ส่วนราชการแสดงการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการในการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ เช่น ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น 

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คือส่วนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการ เช่น การบริหารงบประมาณ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน เป็นต้น 

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ คือ ส่วนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมความพร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลงขององค์การ เช่น การบริหารความรู้ในองค์การ การจัดการสารสนเทศและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

การประเมินทั้ง 4 มิติ นี้จะเป็นกรอบในการจัดสรรรางวัลพิเศษ บำเหน็จความชอบหรือจัดสรรเงิน
รางวัลเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการ โดยใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนั้น เพ่ือนำไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือจัดสรรเงินรางวัลให้ช้าราชการในสังกัด ในกรณีที่ส่วนราชการ
ดำเนินการให้บริการ ที่มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หรือสามารถเพ่ิมผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์โดย
ไม่เพ่ิมค่าใช้จ่าย และคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐหรือสามารถกำเนินการได้ตามแผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 

สำหรับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความแตกต่าง 
ไปจากส่วนราชการทั่วๆไป “ส่วนราชการ” ตามมาตรที่ 4 ของ พ.ร.บ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการ
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่อยู่ในกำกับของราชการ ฝ่ายบริหารแต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และมาตรา 52 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตาม
แนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
อำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่สอดคล้องกับบัญญัติในหมวด 5 และ
หมวด 7 ของพระราชกฤษฎีกานี้ และให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กร
ปกครองท้องถิ่นในการจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงใช้กรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางของพระราชกฤษฎีการาชการทั้ง 4 มิติ คือ มิติที่ 1 ประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546 ) 
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องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  เป็นส่วนราชการใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ตาม
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ ข้างต้นนั้น การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนาอุดม  จำเป็นต้องมีหน่วยงานกลางที่มีความเป็นอิสระมารับผิดชอบการประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ที่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบด้านการวิจัย มีบุคลากรเพียงพอในการดำเนินการวิจัย จัดเป็นองค์กรกลางในท้องถิ่น จึงได้รับ
การประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม  ให้เป็นหน่วยงานกลางที่จะดำเนินการประเมินผลความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ ในมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการตามกรอบการประเมินผลความพึงพอใจการ
ปฏิบัติราชการใน 4 ด้าน ด้วยกัน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก แก่ผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ซึ่งการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับริการในครั้งนี้  คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการประเมินผลในรูปแบบของการทำ
การวิจัยเชิงประเมินตามกิจกรรมของงานบริการหรือโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนาอุดม รวม 4 งานบริการ ที่ต้องการประเมินคือ 

1. ประเมินผลความพึงพอใจ งานบริการด้านสาธารณสุข 
2. ประเมินผลความพึงพอใจใน งานบริการด้านการศึกษา     
3. ประเมินผลความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรือภาษ ี             
4. ประเมินผลความพึงพอใจในงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

ผลการวิจัยครั้งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม  อำเภอนิคมคำ
สร้อย จังหวัดมุกดาหาร นำไปปรับปรุง คุณภาพการให้บริการเพ่ือผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้นและ
เป็นสารสนเทศสำหรับผู้บริหารใช้ประกอบการพิจารณาในการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ในสังกัดต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์การประเมิน 

1. วัตถุประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ใน 4  ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก   
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2. วัตถุประสงค์เฉพาะ 
1)  เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านสาธารณสุข 
2)  เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านการศึกษา     
3)  เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรือภาษี              
4)  เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

  
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร  

-  ประชากรที่ทำการประเมิน ประชากรทั้งสิ้น  8,456  คน การกำหนดตัวอย่าง (Sample 
size) ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้หลักเกณฑ์ของ Taro Yamane (1967) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ ร้อยละ 0.05  ดังนั้น จึงทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  383  คน   
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1.4  กรอบการประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  1  แสดงกรอบในการประเมินผล 

 
 
 

บริบท (Contexts) 
 
• สภาพแวดล้อมของการ

ให้บริการ 

ปัจจัยนำเข้า (Input) 
 
• บุคลากรผู้ให้บริการ 
• ข้อมูลข่าวสาร 

กระบวนการ (Processes) 
 
• กระบวนการให้บริการ 

ผลผลติ (Products) 
 
• ผลการดำเนินงานภาพรวม 
• ผลการดำเนินงานตามภารกิจ 

 

การสะท้อนผล (Feedback) 
 

• จุดแข็ง 
• จุดอ่อน 
• ข้อเสนอแนะ/การพัฒนาศักยภาพ 
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1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้แนวทางหรือประเด็นในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
            2. ได้ทราบระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในการให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือจะนำมาใช้ใน
การปรับทิศทางการพัฒนาบริการให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
            3. สามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพิจารณาความดี
ความชอบของบุคลากรขององค์กร 

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

       เพ่ือให้ผู้ศึกษางานวิจัยเชิงประเมิน เรื่อง “โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนาอดุม ” มีความเขา้ใจตรงกัน คณะผู้วิจัยจึงนิยามศัพท์ที่ใช้ในงานวิจัยไว้ดังนี้  

1. “ ผู้รับบริการ ” หมายถึง ผู้มารับบริการในขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม                       
อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562    

2.“ การให้บริการ ” หมายถึง การให้บริการแก่ผู้มารับบริการของเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  
นาอุดม  

3. “ ความพึงพอใจ ”  หมายถึง  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เกิดจากการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ใน  4  ด้าน ดังนี้ 

3.1) “ ขั้นตอนการให้บริการ ”  หมายถึง มีกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการที่ไม่
ซับซ้อน มีการจัดลำดับของการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว และใช้เวลาในการบริการอย่างเหมาะสม 

3.2) “ ช่องทางการให้บริการ ” หมายถึง  มีช่องทางการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนาอุดม บริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการหลากหลายช่องทาง ให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว 

3.3) “ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ” หมายถึง  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล        
นาอุดม ที่ทำหน้าที่ให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม มีความรอบรู้
และสามารถ ให้คำแนะนำแก่ผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้อง 

3.4) “ สิ่งอำนวยความสะดวก ” หมายถึง  อาคารสถานที่  เช่น  ห้องพัก  ห้องน้ำ ที่จอด
รถ  สะดวกแก่การให้บริการ และมีความปลอดภัย มีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพียงพอแก่การ
ให้บริการ รวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่มที่มีการจัดให้อย่างเหมาะสม 

4.  “ อบต. ”  หมายถึง  องค์การบริหารส่วนตำบล 
5.  “ องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ” หมายถึง  องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม              

อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 



บทที่ 2 
แนวคิดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษา ได้ค้นคว้าจากเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำมาประกอบการวิจัย ซึ่ง
ประกอบด้วยสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
2.2 ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล 
2.3 องค์ประกอบของการติดตามประเมินผล 
2.4 กรอบแนวคิดแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.6 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
2.7 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
2.8 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
2.9 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.10 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ เป็นลักษณะนามธรรม ไม่สามารถท่ีจะมองเห็นเป็นรูปร่างได้ แต่สามารถสังเกตได้จาก
การแสดงออก “พึง” เป็นคำช่วยกิริยา หมายถึง “ควร” เช่น พึงใจ หมายความว่า เหมาะใจ พอใจ เป็น
ความรู้สึกท่ีมีความสุข เมื่อได้รับความสำเร็จตามความมุ่งหมาย และความต้องการ ความพึงพอใจเป็นเรื่องของ
บุคคล เป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลที่มีความหมายกว้าง ความพึงใจโดยทั่วไปตรงกับคำภาษาอังกฤษ 
“Satisfaction” ซึ่งมีความหมายโดยสังเขปดังนี้ 

กูด (Good.   1973  :  384) กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึง คุณภาพ สภาพหรือระดับของความพึง
พอใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจ และ ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่องานของเขา 

แมงเกิลสิดอร์ฟฟ์ (Mangelsdorff.   1978  :  86) กล่าวว่า ความพึงใจเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งที่ใช้
สำหรับวัดคุณภาพของงาน 

วอลแมน (Wolman.   1973  :  333) ได้ให้ความหมายของความพึงใจไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
“ความรู้สึกที่มีความสุขเมื่อได้รับผลสำเร็จตามความมุ่งหมายของความต้องการ หรือแรงจูงใจ” จากคำจำกัด
ความข้างต้นจะสังเกตได้ว่า ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ถ้าบุคคลได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นด้าน
วัตถุหรือด้านจิตใจ ซึ่งความพอใจนั้นอาจเกิดจากคุณภาพของงาน หรือสิ่งที่มีการนำเสนอในรูปแบบที่น่าพอใจ 

สุโท เจริญสุข (2519  :  23) กล่าวว่า “ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นส่วนหนึ่งของเจตคติ ซึ่งเป็น
ส่วนสำคัญในการเรียนรู้อีกประการหนึ่ง” 

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพจิตใจ ความรู้สึกของผู้เป็นประชากรที่มีต่อการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานของรัฐ ความพึงใจ (Satisfaction) เป็นส่วนหนึ่งของเจตคติ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้อีก
ประการหนึ่ง 
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2.2 ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือปัจจุบันเรียกว่า “แผน
ยุทธศาสตร์” สามารถใช้เป็นกลไกในการติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้โดยจะปรากฏ
ในรูปแบบรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง “หน่วยติดตามและประเมินผล” 
(Monitoring and Evaluation Unit) ซึ่งเป็นหน่วยรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด นอกจากนี้
ยังทำหน้าที่เป็น “ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System) ว่าองค์กรท้องถิ่น มีแผน
ยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่ อย่างไร สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้เพียงใด ผลการดำเนินงานตามแผนเป็น
อย่างไร เพ่ือประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายในทุก
ช่วงของแผนต่อไปในอนาคต (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  2548) 

 
2.3 องค์ประกอบของการติดตามประเมินผล 

ระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วยองค์ประกอบสามส่วนหลัก  คือ ส่วนปัจจัย
นำเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการ (Process) และส่วนของผลลัพธ์ (Output) (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 2548) ดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยนำเข้า (Input) คือปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีเพ่ือเข้าสู่ระบบติดตาม และ
ประเมินผล ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน 

2. กระบวนการติดตาม (Process) คือช่วงของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นซึ่งจะทำ
ให้ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ดีเพียงใด สามารถวัดผลได้จริงหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพียงใด เพ่ือ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน สู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ 
เน้นการติดตามการดำเนินงานโครงการ การเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 

3. ผลลัพธ์ (Output) เป็นการติดตามช่วงสุดท้ายหรืออาจเรียกว่า “การประเมินแผนยุทธศาสตร์” 
ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่า ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ เพ่ือเป็นประโยชน์สำหรับ
บุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น อันได้แก่ 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัด 
 
2.4 กรอบแนวคิดแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ  เมื่อ 12 เมษายน พ.ศ. 2548 มีสาระสำคัญ
บนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา เมื่อวันที่  4 มีนาคม พ.ศ. 2548 
ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 9 ประเด็น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2548) ดังนี้ 

1. การขจัดความยากจน 
2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
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3. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
6. การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 
ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรงมี 6 ยุทธศาสตร์ 

ได้แก่ 1) การขจัดความยากจน 2) การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 3) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุล
และแข่งขันได้ 4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) การพัฒนากฎหมายและส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ6) การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

 
2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.5.1 การขจัดความยากจน 
เพ่ือให้สามารถขจัดความยากจนของประเทศให้หมดสิ้นไป โดยบูรณาการการบริหารจัดการ

งบประมาณและการปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาความยากจนทั้งระบบตั้งแต่บุคคล ชุมชนและประเทศ โดยในระดับ
ชุมชน มีเป้าหมายประสงค์เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็งและเชื่อมโยงประโยชน์จากปัจจัยแวดล้อม 
โดยชุมชนจะได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนเองโดยมีกลยุทธ์หลัก ได้แก่การยกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็นธนาคารหมู่บ้าน การสนับสนุนเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจสำหรับกิจกรรมที่เป็นความต้องการพ้ืนฐานของชุมชน การจัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากรให้
ครบทุกหมู่บ้าน การพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร เช่น โรงสีข้าวพัฒนาเศรษฐกิจ และเครื่องจักรกลเกษตรขั้น
พ้ืนฐาน เป็นต้น สำหรับระดับบุคคล มีเป้าประสงค์ให้ประชาชนยากจนได้รับโอกาสในการเข้าสู่ทุน   ที่ทำกิน 
และได้รับการพัฒนาความรู้เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยมีกลยุทธ์หลัก ได้แก่ การจัดคาราวานแก้
จนที่ให้บริการและคำแนะนำด้านอาชีพ การขยายโอกาสเข้าสู่ทุนผ่านระบบการแปลงสินค้าของเกษตรกรอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นธรรม และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.5.2 การพัฒนาและสังคมที่มีคุณภาพ 
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ และสังคมใน

อนาคต จะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างคนให้มีความรู้ มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวอบอุ่น มี
วัฒนธรรม มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสังคมที่สันติ และเอ้ืออาทร ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ อนุรักษ์สืบ
ทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม 
เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือลดรายจ่ายด้านการรักษาพยาบาล
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ของรัฐ เสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และทำให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประกอบอาชีพ 
และเกษตรกรรายย่อย ได้รับความคุ้มครองทางสังคม รวมทั้งเตรียมความพร้อมแก่สังคม เพ่ือให้ผู้สูงอายุเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่า 

2.5.3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 
เพ่ือให้การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจที่มี

สมรรถนะสูง  สมดุลและเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคน  องค์ความรู้  
นวัตกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพและเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้
ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เช่น การปรับโครงสร้างภาคการเกษตร การปรับโครงสร้าง
ภาคอุตสาหกรรม และการปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการและการค้า เป็นต้น 

2.5.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยการผลิตเพ่ือสนองความต้องการในการบริโภค เป็นจำนวนมาก

ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของประเทศ จึง
จำเป็นต้องเสริมสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ กับการอนุรักษ์  และทดแทนอย่างเหมาะสม 
เพ่ือคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ มีฐานทรัพยากรการผลิตและสร้างรายได้ให้กับประชาชน  ควบคู่กับการ
คุ้มครองและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่  บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลน น้ำท่วม และ
คุณภาพน้ำ รวมทั้งการควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่นและเสียง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน  โดยดำเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมของเอกชน  ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และเป็น
พลังการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศสู่ความยั่งยืน 

2.5.5 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารการเมืองที่ด ี
รากฐานการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืน คือ การ

ปรับปรุงตัวบทกฎหมายให้ทันสมัย  สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขั้น  พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้
ประชาชนได้รับความเสมอภาคและเป็นธรรม  สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกระบวนการยุติธรรมได้อย่าง
รวดเร็ว การพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต  ประพฤติมิชอบ 
รวมทั้งการส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและสังคม เสริมสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือของประชาชนใน
กลไกการดำเนินงานภาคเอกชนและภาครัฐในทุกระดับ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นประโยชน์สุข
ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ 

2.5.6 การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
การส่งเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน  การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในรูปแบบที่เหมาะสม และร่วมกับทุกภาคส่วนที่
จะส่งเสริมและยกระดับสิทธิมนุษยชนให้ทัดเทียมระดับสากล รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรอิสระต่างๆ 
ตามรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมบทบาทผู้นำชุมชน หรือปราชญ์ ท้องถิ่น ส่งเสริมองค์กรพัฒนาเอกชนที่สร้างสรรค์ 
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และกระบวนการประชาสังคม ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ 
 โดยสรุป  จากหลักการแนวคิดการติดตามประเมินผลข้างต้น  ผู้ประเมินได้นำมากำหนดเป็นตัวชี้วัด
การศึกษาประเมินผลในครั้งนี้  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลผลิตหรือการปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินงานขององค์กรภาพรวมซึ่งเป็นผลการดำเนินงานตามโครงการ
พัฒนาขององค์กร และผลการดำเนินงานตามภารกิจ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผนวกกับแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์ ชี้วัดตามแนวทางของ ก.พ.ร. ซึ่งประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อ
ระบบอำนวยความสะดวก ความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการ นอกจากนี้ผู้ประเมินยังมีการประเมินผลสะท้อนการ
พัฒนาระบบการจากประชาชน สำหรับการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับสำหรับการ
นำมาปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพระบบบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในโอกาสต่อไป 
 
2.6 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13   และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง 
ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  

 

2.7 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 
1. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1.1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผน พัฒนา  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 
29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  
2559  ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผล
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แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น  เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี   
 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ7 การวัดคุณภาพ
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ล งวันที่  22  
พฤศจิกายน  2556  ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
  (1.2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผล
เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผล
เชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

2.8 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1. ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 1.1 เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง

ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 1.2 ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 1.3  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้

ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้   

http://www.dla.go.th/
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2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
3)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

2.9 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 1. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
 ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที ่มีช่วง ระยะเวลาห้าปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 2. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
 2.1 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอำเภอตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอำเภอตามลำดับให้เป็นปัจจุบัน 
 2.2 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดในปัจจุบันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปพลางก่อน เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพ่ือดำเนินการทบทวนหรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วเสร็จ ให้แจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ โดยเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ให้ดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
 3.  แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 

 3.1 ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 3.2 ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูล จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561  – 
2565) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะ
เริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้จัดทำประชาคมในระดับตำบลสำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ระดับชุมชนเมืองสำหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครสำหรับ
เทศบาลนคร ระดับจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำหรับเมืองพัทยาให้ใช้รูปแบบของ
เทศบาลนคร ทั้งนี ้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไปการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 22 
มกราคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 
ประกอบกัน ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

 3.4 ครุภัณฑ์ ที ่ดินและสิ่งก่อสร้างที ่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำ
เฉพาะครุภัณฑ์ ที ่ดินและสิ่งก่อสร้างที ่อยู ่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.5 โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจำหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอ่ืน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ไม่ต้องนำมา
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยกเว้น ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
หมวดอ่ืนๆ เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 
 4. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติ 
 เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
และงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

5. การกำกับดูแล  
 5.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการ
ของงบลงทุนเพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่
หน่วยงานอ่ืน โดยถือเป็นสาระสำคัญที่ต้องพิจารณารายละเอียดของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
และงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความเห็นชอบ 
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 5.2 การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี  ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอ
เทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณากำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่  แต่ทั้ งนี้ต้องคำนึงถึงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
เป็นสำคัญ 
 6. การแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ต่อไปจนกว่าจะมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แล้วเสร็จ 
 ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด           
 
2.10 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม 
 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ  
  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล  

ที่ตั้ง 
ตำบลนาอุดมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอนิคมคำสร้อย องค์การบริหารส่วน

ตำบลนาอุดม มีพ้ืนที่ทั้งหมด 84 ตารางกิโลเมตร โดยมีระยะ ทางห่างจากอำเภอนิคมคำสร้อยประมาณ 30 
กิโลเมตร โดยมีทางหลวงหมาย เลข 0431  สายด่านยาว  - นาอุดม ซึ่งเป็นถนนลาดยางสลับกับหินคลุก 

- เส้นทางสาย  รพช. – นาอุดม – ด่านยาว ระยะทางประมาณ 17.50  กิโลเมตร 
- เส้นทางสาย รพช.บ้านคึมชาด (อำเภอเลิงนกทา) – นาอุดม ระยะทางงบประมาณ 5

กิโลเมตร 
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   1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  

   ตำบลนาอุดมตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบสูงเป็นส่วนใหญ่  โดยมีภูเขาล้อมด้าน
ทิศเหนือ ทิศใต้และทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นป่าไม้และภูเขา  

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  

-  ฤดูฝนตั้งแต่ ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม – ต้นเดือนตุลาคม 
-  ฤดูหนาวตั้งแต่ ประมาณต้นเดือน พฤศจิกายน-ต้นเดือน กุมภาพันธ์ 
-  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ -กลางเดือนพฤษภาคม 

  1.4 ลักษณะของดิน  
   ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายไม่สามารถอุ้มน้ำได้ดี 

  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ  
      -   ลำน้ำ,ลำห้วย จำนวน 7   แห่ง 

                           -   บึง,หนองและอ่ืนๆ จำนวน  7   แห่ง 

  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้  
   ด้วยลักษณะของภูมิประเทศมีลักษณะแห้งแล้งป่าไม้จึงเป็นป่าเป็นเบญจพรรณ 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง  

  2.1 เขตการปกครอง  

ตำบลนาอุดม   อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2508 
ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากเขตจังหวัดอำนาจเจริญ และอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และ
บางส่วนมาจาก อำเภอนิคมคำสร้อย โดยยึดพื้นที่ป่าดงบังอ่ีแปลงที่ 3 พื้นที่ลำห้วยใหญ่เป็นแหล่งที่ตั้ง
ทำกิน  ราษฎรส่วนใหญ่เป็นไทยอีสาน บางหมู่บ้านเป็นชาวผู้ไท และญ้อ แบ่งเป็น 12 หมู่บ้าน  

  2.2 การเลือกตั้ง  

   - แบ่งเป็น 12 เขตเลือกตั้ง  ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 6,346 ราย 
      - ชายจำนวน 3,144 คน 
      - หญิง จำนวน 3,202 คน 
                                             ( ณ วันที่ 3 พ.ย. 2559 ) 
3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ประชากรทั้งสิ้นจำนวน  8,456  คน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร จำนวน
ครัวเรือน 

พื้นที่(ไร่)  

ชื่อ  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ชาย หญิง รวม  
รวม 4,221 4,235 8,456 2,302 55,212 

1 บ้านาอุดม  295 322 617 183 4,445 นายประชา  เทือกทา 
2 บ้านขอนแก่น  350 352 702 192 3,000 นายเข็มพร ตอซอน 
3 บ้านป่าเตยหมู่ที่  413 407 820 215 4,000 นายสมควร  ผายพันธ์ 
4 บ้านทรายไหลแล้ง 279 286 565 173 5,494 นายบุญนอม ดีดวงพันธ์ 
5 บ้านคำไหล 563 603 4,166 308 7,733 ร.ท.ปัญญา มุกธวัตร 
6 บ้านสมสะอาด 421 417 838 235 5,108 นายวิจารณ์ บุญกัณฑ์ 
7 บ้านคำเชียงสา 390 391 781 197 5,168 นายเดชทวี  สังเกตุ 
8 บ้านนาขาม 279 253 532 137 5,193 นายวิชิต  พิมพ์สาร 
9 บ้านทรายทอง 282 280 562 151 2,075 นายอุดม  คำนนท์ 
10 บ้านนาเจริญ 330 350 669 194 6,850 นายไทยสมบัติ  ถามะพันธ์ 
11 บ้านวงพระจันทร์ 319 213 456 135 2,500 นายสงกา  ดีดวงพันธ์ 
12 บ้านเหล่านางาม 243 361 748 182 3,645 นายสงวน  พันธ์ศรี 

อ้างอิงข้อมูล รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้านประจำปี พ.ศ. 2561  : วันที่พิมพ์ 30 พฤษภาคม 
2561 
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  3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร ณ ธันวาคม 2561 
 

ช่วงอายุ 
 

ชาย 
 

หญิง 
 

รวม 
น้อยกว่า 1 ปี – 12 ปี 754 696 1,450 

13 ปี – 35 ปี 1,484 1,490 2,974 
36 ปี – 60 ปี 1,545   1,535 3,080 
61 ปี – 79 ปี 364 396 760 
80 ปี – 90 ปี 42 72 114 
91 ปี – 99 ปี 4 6 10 

100 ปี - - - 
มากกว่า 100 ปี - - - 

รวม 4,193 4,195 8,388 
 
4. สภาพทางสังคม   

  4.1 การศึกษา  
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 แห่ง 

1. โรงเรียนขยายโอกาส 2 แห่ง 
 -รร.คณะเทศบาลนครกรุงเทพ3 
 -รร.บ้านป่าเตย 
2. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง  
 -รร.อุดมวิทย์ 
3. โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง 
 -รร.บ้านนาอุดม 
 -รร.บ้านขอนแก่น 
 -รร.บ้านคำไหล 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม จำวน 4 ศูนย์ 
 -ศพด.นาอุดม 
 -ศพด. บ้านขอนแก่น 
 -ศพด.ดอนสวรรค์ 
 - ศพด.ทรายไหลแล้ง 

  4.2 สาธารณสุข 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง 
 รพ.สต.นาอุดม และ รพ.สต.ทรายไหลแล้ง 
2. อสม.จำนวน  160  คน 

    4.4 ยาเสพติด  
    - 
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  4.5 การสังคมสงเคราะห์  
    - 

5. ระบบบริการพื้นฐาน  

  5.1 การคมนาคมขนส่ง  
   1. ถนนลาดยางจำนวน 3  เส้น 
   2. ถนนคอนกรีตจำนวน   เส้น 
   3. ถนนลูกรัง จำนวน   เส้น 

  5.2 การไฟฟ้า  
 -  มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านและมีการใช้ไฟฟ้าประมาณ  2,200 ครัวเรือน ส่วนครอบครัวที่

ออกไป จากหมู่บ้านเดิม ไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งเป็นส่วนน้อย  

  5.3 การประปา 
     -มีประปาประจำหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่ 
     - ประปาขนาดใหญ่ 2 แห่ง ประปาหมู่ 12 ประปา หมู่ 10 

    - ขนาดกลาง 1 แห่ง ประปาหมู่ 11 

  5.4 โทรศัพท์  
             - โทรศัพท์มือถือคิดเป็นร้อยละ 99 % ของจำนวน ครัวเรือน 

  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
-ตัวแทนไปรษณีย์ตำบลจำนวน  1 คน 

6. ระบบเศรษฐกิจ  

  6.1  การเกษตร  
    1. ปลูกอ้อย จำนวน  282.70 ไร่ 
    1. ปลูกข้าวจำนวน 15,792.93 ไร่ 
    2. ยางพารา จำนวน 2,168.43 ไร่ 
    3. มันสำปะหลัง จำนวน 2,059.75 ไร่ 
    4. อ่ืนๆ..................ระบุไร่ ปาล์มน้ำมัน 42.75 ไร่ 

  6.3 การปศุสัตว์  
    1. ฟาร์มไก่เอกชน จำนวน 1 แห่ง 

  6.4 การบริการ  
        1. รถบริการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม จำนวน 1 คัน 
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        2. รถบรรทุกน้ำบริการประชาชนแก้ปัญหาภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม 
จำนวน 1 คัน 

  6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
1.  กลุ่มเสื้อเย็บมือบ้านนาเจริญหมู่ 10 มีสมาชิกจำนวน 23 คน 

   2. กลุ่มเสื้อเย็บมือบ้านทรายไหลแล้งหมู่ 4 มีสมาชิกจำนวน 16 คน 
   3. กลุ่มสานตะกร้าพลาสติกหมู่ 6 มีสมาชิกจำนวน 6 คน 
   4. กิจการลานมันรับซื้อมันสำปะหลัง จำนวน 4 แห่ง 

  6.6 สถาบันการเงิน 
    1. ธนาคาร ธกส. จำนวน 1 แห่ง 
    2. ธนาคารชุมชน จำนวน 1 แห่ง  

  6.7 แรงงาน  
    - ร้อยละ 80% เป็นแรงงานในพื้นที ่
 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1 การนับถือศาสนา 
   -ร้อยละ 99% นับถือศาสนาพุทธ 
 วัดจำนวน  6  แห่ง 
  1.วัดนาอุดมวนาราม 
  2. วัดบ้านขอนแก่น 
  3. วัดบ้านทรายทอง 
  4.วัดบ้านคำไหล 
  5. วัดบ้านนาขาม 
  6. วัดเวฬุวัณ 
  7. วัดดอนสวรรค์ 
 สำนักสงฆ ์5 แห่ง 
  1. สำนักสงฆ์วัดอ่างเป่าปี่ 
  2. สำนักสงฆ์วัดคำเชียงสา 
  3. สำนักสงฆ์นาเจริญ 
  4. สำนักสงฆ์ป่าเตย 
  5. สำนักสงฆ์ถ้ำดานมน 

 7.2 ประเพณีและงานประจำ 
   -ประเพณีวันสงกรานต์ 
   -ประเพณีบุญบั้งไฟ 
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   -ประเพณีวันเข้าพรรษา 
   -ประเพณีงานตักบาตรเทโวโรหนะ 
   -ประเพณีลอยกระทง 

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
   -ภาษาอีสาน ภาษาญ้อและภูไท 

 7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
   -ข้าวหลาม 
   -เสื้อเย็บมือ 
   -เสื่อกกทอ 
   -ตะกร้าพลาสติก 

  7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  
   - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง 

 

8. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
  1. โครงการขุดลอกลำห้วยโป่งลิง หมู่ 3 
  2. ขุดลอกลำห้วยวังแคนหมู่ 6 
  3. ขุดลอกลำห้วยหมากยาง 
  4. ขุดลอกหนองไทรงาม 
  6. ขุดลอกหนองโป่งคอม 
  7. ขุดลอกลำห้วยเชียงเพ็งม.12 
  8. ขุดลอกลำห้วยโป่งตอนล่าง 
  9. ขุดลอกลำห้วยสีเสียดหมู่ 11 
  10.ขุดลอกลำห้วยใหญ่หมู่ 6 
  11.ขุดลอกลำห้วยใหญ่ม.1 ตอนบน 
  12.ขุดลอกลำห้วยอ่างเป่าปี ม.4 
 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  9.1  น้ำ 
   1. ลำห้วย จำนวน 8 สาย 
    1. ลำห้วยใหญ่ 
    2. ห้วยบังอี่ 
    3. ห้วยโป่งเส็ง 
    4. ห้วยคำเชียงสา 
    5. ห้วยสามสบ 
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    5. ห้วยแก่นเต่า 
    6. ห้วยสีเสียด 
    7. ห้วยเชียงเพ็ง 
    8. ห้วยภูโขง 
   2.  หนองสาธารณะ  4  แห่ง 
     1. หนองไหล ม.2 
     2. หนองเยอรมัน ม.1 
     3 หนองโป่งคอม ม.10 
     4. หนองไทรงาม ม.5 
     5. หนองไหล ม. 5 
  9.2  ป่าไม้  
    -ด้านป่าไม้เป็นป่าเป็นเบญจพรรณ  
    -ภูเขาเป็นภูเขาเตี้ยไม่สูง จำนวน 6 ลูก ภูแผงม้า ภูไม้ซาง ภูโล้น ภูหินปูน ภูตะเพีย      
ภูผาผึ้ง 
  9.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    -ป่าสาธารณะจำนวนประมาณ  300 ไร่ 
10. อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
 



บทที่ 3 
วิธีการดำเนินการ 

 
 การศึกษาประเมินผลครั้งนี้ เป็นการประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ Stufflebeam’s Model มีวิธีการดำเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากรในการประเมินครั้งนี้  คือ  ประชากรที่มีครัวเรือนในเขตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีทำการประเมิน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบโดยการสุ่มหมู่บ้าน 
(Simple Random Sampling) จำนวนร้อยละ 5 ของหมู่บ้านหรือชุมชนในเขตรับผิดชอบ การ
กำหนดตัวอย่าง (Sample size) ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้หลักเกณฑ์ของ Taro Yamane 
(1967) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ร้อยละ 0.05 ซึ่งดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ตัวแทนครัวเรือนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป โดยวิธีการสุ่มหลังคาเรือนแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 

เครื่องที่ ใช้การประเมินครั้งนี้   เป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างและกึ่งโครงสร้าง 
(Structured and Semi – Structured Questionnaires) ใช้สอบถามตัวแทนครัวเรือนๆ ละ 1 คน 
ตามจำนวนขนาดตัวอย่าง เป็นแบบสอบถามถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น ตามแนวทางการประเมินผล
ความพึงพอใจการให้บริการของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และแนวทางการประเมินความ
พึงพอใจของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีทั้งหมด 4 ประเด็น จำนวน 26 ข้อ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ให้เติมคำตอบ
และปลายปิดเลือกตอบ สอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ ( Check List ) รวมจำนวน  4  ข้อ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อการรับบริการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 26 ข้อ ครอบคลุมความพึงพอใจด้านขั้นตอนการ  จำนวน  6 ข้อ  
ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ  จำนวน  7 ข้อ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
จำนวน  6 ข้อ และความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 7 ข้อ 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการ ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
ปลายเปิด 
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3.3 กระบวนการประเมินผล 
3.3.1 การวางแผน 

- สอบถามความต้องการของผู้บริหารในการประเมินผล 
- ประชุมทีมประเมินผลเบื้องต้นเพื่อทำความเข้าใจกรอบแนวคิดการประเมินผล 
- ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทำความเข้าใจเป้าหมาย 

3.3.2 การพัฒนากรอบการประเมินผล 
- สร้างกรอบการประเมินผล  โดยใช้แนวทางของ คณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ และผู้ประเมินสร้างขึ้น 
- พัฒนาผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) 

3.3.3 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
3.3.4 สรุปและรายงานผลการประเมิน 

- นำเสนอผลการศึกษาและการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยดำเนินการสอบถามตัวแทนครัวเรือนที่ระบุ เป็นกลุ่มตัวอย่าง         

ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการขอความร่วมมือจากประชาชนที่มาใช้บริการในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาอุดม ตอบแบบสอบถาม 

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล 

นักวิจัยและทีมผู้ช่วยวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วนำมาลงรหัสวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS 
for WINDOWS ซึ่งมีการใช้เครื่องมือทางสถิติ 2 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม นำมาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าความถี่ (f)   
ค่ารอ้ยละ (Percentage) อธิบายสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ศึกษานำมาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X )  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)   
  
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ทางสถิติที่สำคัญหลายอย่างถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้เพ่ือให้ ได้ผลการ
วิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งการวิเคราะห์ทางสถิติดังกล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
 3.6.1  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) เป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางที่ใช้กัน
มากที่สุดใช้สัญลักษณ์  X   ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่าที่หาได้ โดยนำผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วย
จำนวนข้อมูลทั้งหมดเมื่อกำหนดให้  1X  , 2X   , 3X ,....., nX   เป็นข้อมูลชุดหนึ่งมี n จำนวน 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คือ  X  หาได้จาก 
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  เมื่อ  X  = ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

 n   =  จำนวนข้อมูลทั้งหมด 
 =iX   จำนวนข้อมูลแต่ละตัว  ni ,....,3,2,1=  
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 3.6.2  ฐานนิยม (Mode) ฐานนิยมเป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางอีกแบบหนึ่ง หาได้
โดยการพิจารณาว่า ข้อมูลตัวใดซ้ำกันมากที่สุด หรือมีความถ่ีมาก ข้อมูลตัวนั้น คือ ฐานนิยม 
 3.6.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปรปรวน (Standard Deviation & Variance) 
การวัดการกระจายด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวน เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุด        
มีลักษณะคล้ายกับส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยมาก ปรับปรุงโดยการยกกำลังสองผลต่างระหว่างคะแนนกับ
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนั้น แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย เราเรียกว่า ความแปรปรวน เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย 
σ2  และค่ารากที่สองของความแปรปรวน เรียกว่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เขียนสัญลักษณ์             
แทนด้วย σ  
 
3.7 การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.7.1 เกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจ มีการแปล
ผลโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด,2535) ดังนี้ 
 4.51 – 5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 3.51 – 4.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
 2.51 – 3.50  หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 1.51 – 2.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
 1.00 – 1.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

3.7.2 เกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ค่าร้อยละของผู้มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ     
มีการแปลผลโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้  

- ค่าคะแนนความพึงพอใจ ที่ระดับ 2.51– 5.00  ถือว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
- ค่าคะแนนความพึงพอใจ ที่ระดับ 1.00 – 2.50 ถือว่า ไม่มีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการ 
3.7.3 นำค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบเกณฑ์หาค่าร้อยละตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ มิติที่ 2 คือ มิติ
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ด้านคุณภาพการให้บริการตามมติเห็นชอบของ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. และนำค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบ
หาค่าร้อยละจากคะแนนเต็มของแต่ละด้านเพ่ือจัดระดับของความพึงพอใจได้ ดังนี้  
  ค่าเฉลี่ย           ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ)      คะแนน 
  มากกว่า 4.75 -5.00 มากกว่าร้อยล่ะ 95 ขึ้นไป   10 

มากกว่า 4.5-4.75  ไม่เกินร้อยละ 95    9 
มากกว่า 4.25-4.5  ไม่เกินร้อยละ 90    8 
มากกว่า 4-4.25   ไม่เกินร้อยละ 85    7 
มากกว่า 3.5- 4   ไม่เกินร้อยละ 80    6 
มากกว่า 3.5-3.75  ไม่เกินร้อยละ 75    5 
มากกว่า 3.25-3.5  ไม่เกินร้อยละ 70    4 
มากกว่า 3.00-3.25  ไม่เกินร้อยละ 65    3 
มากกว่า 2.75-3.00 ไม่เกินร้อยละ 60    2 
ตั้งแต่ 2.75   ไม่เกินร้อยละ 55    1 
ต่ำกว่า 2.5   น้อยกว่าร้อยละ 50   0 

3.7.4 สำหรับข้อมูลที่ได้จากคำถามปลายเปิดปิดได้ทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และ 
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจำแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึง
กันให้อยู่ในประเภทเดียวกันจากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบความเรียง 

 
3.8 การนำเสนอข้อมูล 

นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลแบบตาราง และการพรรณนา 



 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งสอบถามความคิดเห็นของตัวแทน
ครวัเรือนใน  เขตรับผิดชอบ จำนวน 383 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น เพ่ือประเมินผล
ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการในประเด็นต่อไปนี้ คือ ระดับความพึงพอใจต่อ
ขั้นตอนการให้บริการ ระดับความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก แก่ผู้มารับบริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาอุดมซึ่งการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับริการในครั้งนี้  คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการ
ประเมินผลในรูปแบบของการทำการวิจัยเชิงประเมินตามภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนาอุดม4 งานบริการที่ต้องการประเมิน คือ  
 1. งานบริการด้านสาธารณสุข 

2.  งานบริการด้านการศึกษา      
  3.   งานบริการด้านรายได้หรือภาษ ี             
4.   งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 
ซ่ึงนำเสนอรายละเอียดตามลำดับและงานบริการที่ทำประเมินต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  ระดบัความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวมของ 4 งานบริการ  
 ตอนที่ 3  ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 4 งานบริการ คือ 
           1. งานบริการด้านสาธารณสุข 

2.  งานบริการด้านการศึกษา      
    3.   งานบริการด้านรายได้หรือภาษี              

        4.   งานบริการด้านพฒันาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 ตอนที่ 4 สรุปผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของ 
            องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม  อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร 
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30 
ตอนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ  
 
ตารางท่ี  1  แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามเพศ 
 

เพศ จำนวน  (คน) ร้อยละ 
เพศชาย 187 48.83 
เพศหญิง 196 51.17 

รวม 383 100.0 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ      
ในองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 383 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   
คิดเป็นร้อยละ 51.17 รองลงมาคือเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 48.83  

หญงิ, 196, 51.2%

ชาย, 187, 48.8%

ชาย หญิง

 
 

ภาพที่  2  แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยจำแนกตามเพศ 
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31 
1.2  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามช่วงอายุ  
   
ตารางท่ี  2  แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามช่วงอายุ 
 

อายุ จำนวน  (คน) ร้อยละ 
ต่ำกว่า 18 ปี 2 0.52 
อายุ  18 – 30  ปี 65 16.97 
อายุ  31 - 50  ปี 116 30.29 
อายุ  51 – 60  ปี 120 31.33 
อายุสูงกว่า  60  ปี 80 20.89 

รวม 383 100.0 
 
 จากตารางที่  2  พบว่าข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ     
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 383 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 51 -60  
ปี  คิดเป็นร้อยละ 30.33 รองลงมา คือ  กลุ่มอายุ  31-50  ปี  คิดเป็นร้อยละ 30.29  และต่ำสุดคือ
กลุ่มอายุต่ำกว่า 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.52 

อายุสูงกว่า60ปี, 
80, 20.9%

อายุ51-60ปี, 
120, 31.3%

อายุ31-50ปี, 
116, 30.3%

อายุ18-30ปี, 
65, 17.0%

อายุต ่ากว่า 18 ปี, 
2, 0.5%

อายุต ่ากว่า 18 ปี อายุ18-30ปี อายุ31-50ปี

อายุ51-60ปี อายุสูงกว่า60ปี

 
ภาพที ่ 3  แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามช่วงอายุ 
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1.3  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา  
 
ตารางท่ี  3  แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จำนวน  (คน) ร้อยละ 
ประถม 150 39.16 
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 135 35.25 
อนุปริญญา/ปวส. 19 4.96 
ปริญญาตรี 58 15.14 
สูงกว่าปริญญาตรี 21 5.48 

รวม 383 100.0 
   
 จากตารางที่  3 พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ     
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 383 คน ส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 39.16   รองลงมา คือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า คิด
เป็นร้อยละ 35.25  และต่ำสุดคือ  อนุปริญญา/ปวส.   คิดเปน็ร้อยละ 4.96 
 

ประถมศึกษา, 
150, 39.2%

มัธยมศึกษา/
เทยีบเทา่, 

135, 35.2%

อนุปริญญา/ปวส.
, 19, 5.0%

ปริญญาตร,ี 
58, 15.1%

สูงกว่าปริญญาตรี
, 21, 5.5%

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/เทียบเท่า อนุปริญญา/ปวส.

ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี

ภาพที่  4  แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยจำแนกตามระดับการศึกษา 
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1.4  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ  
 

ตารางท่ี  4  แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามอาชีพ 

 
 

อาชีพ จำนวน  (คน) ร้อยละ 
แม่บ้าน 92 24.02 
เกษตรกร 167 43.60 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 60 15.67 
รับราชการ 30 7.83 
รัฐวิสาหกิจ 10 2.61 
นักเรียน/นักศึกษา 4 1.04 
อ่ืนๆ ระบุ..(ลูกจ้างรัฐ/รับจ้าง) 20 5.22 

รวม 383 100.00 
  
 จากตารางที่  4  พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ     
ในองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 383  คน ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 43.60 รองลงมา คือ อาชีพแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 24.02 และต่ำสุด 
นักเรียน/นักศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 1.04 

นักเรียน/นักศึกษา,
 4, 1.0%

อื นๆ (รับจ้าง
ทั วไป), 20, 5.2%

รัฐวิสาหกิจ, 
10, 2.6%

รับราชการ, 30, 7.8%

ธุรกิจส่วนตวั/
ค้าขาย, 60, 15.7%

เกษตรกร, 
167, 43.6%

แมบ่า้น, 92, 24.0%

แม่บ้าน เกษตรกร ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย รับราชการ

รัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นักศึกษา อื นๆ (รับจ้างทั วไป)

 
ภาพที่  5  แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามอาชีพ 
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 ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวม 4 งานบริการ ใน 4 ด้าน 
 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวม 
             ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน  และมีความคล่องตัว  95.60 4.78 0.53 มากที่สุด 
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ
ให้บริการ 94.60 4.73 0.43 

 
มากที่สุด 

1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 
และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ 95.40 4.77 0.52 

 
มากที่สุด 

1.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลา
การให้บริการอย่างชัดเจน 95.20 4.76 0.39 

 
มากที่สุด 

1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 95.80 4.79 0.47 มากที่สุด 

1.6 มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 94.80 4.74 0.5 มากที่สุด 

โดยรวม 95.24 4.76 0.47 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านขั้นตอนการให้บริการ 

อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.24 ( x = 4.76, S.D. = .47) เมื่อพิจารณา   
ตามด้านย่อย พบว่า ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ            
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.80 ( x = 4.79, S.D. = .47)   
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ตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวม 
  ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ 94.60 4.73 0.36 มาก 

2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน
เสียงตามสาย/เอกสาร 94.80 4.74 0.33 มาก 

2.3 มกีารใหบ้ริการหลายช่องทาง 95.20 4.76 0.34 มากที่สุด 

2.4 มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ 95.00 4.75 0.31 มาก 

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 95.40 4.77 0.35 มากที่สุด 

2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และ
สะดวก 

95.60 4.78 0.40 
 

มากที่สุด 

 

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่ 95.25 4.76 0.40 มากที่สุด 

โดยรวม 95.12 4.76 0.39 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านช่องทางการให้บริการ 

อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.12 ( x = 4.76, S.D. = .39) เมื่อพิจารณา   
ตามด้านย่อย พบว่า เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจรอ้ยละ 95.60 ( x = 4.76, S.D. = .40)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร  ประจำปี  2562 

36 
ตารางท่ี 7  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวม  
               ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกาย
สุภาพเรียบร้อยเหมาะสม 95.60 4.78 0.42 

 
มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับ
การปฏิบัติหน้าที่ 95.00 4.75 0.41 

 
มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการ
ให้บริการ 95.80 4.79 0.38 

 
 

มากทีสุ่ด 

3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย ให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
น่าเชื่อถือ 95.00 4.75 0.34 

 
 
 

มากที่สุด 

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค 
ไม่เลือกปฏิบัติ 96.00 4.8 0.44 

 
มากทีสุ่ด 

3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 95.40 4.77 0.37 

 
 

มากที่สุด 

โดยรวม 95.48 4.77 0.40 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.48 ( x = 4.77, S.D. = .40) เมื่อพิจารณา   
ตามด้านย่อย พบว่า เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.00 ( x = 4.80, S.D. = .44)   
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ตารางท่ี 8  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวม 
  ด้านที่ 4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านที่ 4 ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 

4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

95.35 4.77 0.38 มากที่สุด 
 

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก 
เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์ สาธารณะ ที่
นั่งคอยรับบริการ 

95.13 4.76 0.20 มากที่สุด 

 

 

 

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ
โดยรวม 

95.00 4.75 0.41 มากที่สุด 

 

 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
ในการให้บริการ 

95.10 4.76 0.32 มากที่สุด 

 

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของ
อุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ 

95.11 4.76 0.32 มากที่สุด 

 

 

4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการต่อใช้บริการ 

95.09 4.75 0.30 มากที่สุด 
 
 

4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

95.25 4.76 0.40 มากที่สุด 

 

 

โดยรวม 95.15 4.76 0.33 มากที่สุด 

   

  จากตารางที่ 8 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
อยู่ ในระดับมากที่ สุ ด  โดยมีค่ า เฉลี่ ยความ พึงพอใจร้อยละ  95.15 ( x = 4.76, S.D. = .30)              
เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ           
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.35 ( x = 4.77, S.D. = .38) 
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38 
ตารางท่ี 9  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 
              ในภาพรวม 4 งานบริการ ใน 4 ด้าน 
 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 95.24 4.76 0.47 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 95.12 4.76 0.39 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.48 4.77 0.40 มากที่สุด 
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 95.15 4.76 0.33 มากที่สุด 

โดยรวม 95.25 4.76 0.39 มากที่สุด 
  

  
 จากตารางที่ 9 พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 4 งานบริการ ใน 4 ด้าน อยู่ใน  
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.25 ( x =4.76, S.D. = .39) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.48 
( x =4.77, S.D. = .40) รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
95.24 ( x =4.76, S.D. = 0.47) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
95.15 ( x =4.76, S.D. = .33) และ ด้านช่องทางการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
95.12 ( x =4.76, S.D. = .39) 

ร้อยละ, 95.24

ร้อยละ, 95.12

ร้อยละ, 95.48

ร้อยละ, 95.15
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ภาพที่  6  แสดงร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 4 งานบริการ ใน 4 ด้าน 
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39 
ตอนที ่3  ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 4 งานบริการ 
 
งานบริการที่ 1 ด้านสาธารณสุข 
 
ตารางท่ี  10  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงาน 
              ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่

ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน 95.00 4.75 0.53 มากที่สุด 
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ

ให้บริการ 96.00 4.8 0.43 มากที่สุด 
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 

และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ 95.20 4.76 0.52 มากที่สุด 
1.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลา

การให้บริการอย่างชัดเจน 92.00 4.6 0.39 มากที่สุด 
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ

เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 95.00 

 
4.75 

 
0.47 

 
มากทีสุ่ด 

1.6 มกีารให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 95.80 4.79 0.5 มากที่สุด 
โดยรวม 94.84 4.74 0.47 มากที่สุด 

 
จากตารางที่  10  พบว่าระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านสาธารณสุข ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากทีสุด    โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 94.84 ( x = 4.74, S.D. = 0.47)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า มีความสะดวก 
รวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.00 ( x = 4.8, S.D. = 
0.43)   
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40 
ตารางท่ี 11  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
              ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

2.  ด้านช่องทางการให้บริการ 
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ 95.80 4.79 0.36 มากที่สุด 
2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร 96.20 4.81 0.33 มากที่สุด 
2.3 มีช่องทางการให้บริการหลาย
ช่องทาง 95.20 4.76 0.58 มากที่สุด 
2.4 มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 96.40 4.82 0.31 มากที่สุด 
2.5 มกีารให้บริการนอกเวลาราชการ 95.40 4.77 0.52 มากที่สุด 
2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่
รวดเร็ว และสะดวก 95.00 4.75 0.55 มากที่สุด 
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก
สถานที่ 96.00 4.8 0.4 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.70 4.79 0.44 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 11 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านสาธารณสุข 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 95.70 ( x = 4.79, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า มีกล่องเพ่ือ
รับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.40 
( x = 4.82, S.D. = 0.31)   
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41 
ตารางท่ี 12  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
               ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกาย
สุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 94.80 4.74 0.64 มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับ
การปฏิบัติหน้าที่ 94.00 4.70 0.66 มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมใน
การบริการ 96.20 4.81 0.38 มากที่สุด 

3.4 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย ให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
น่าเชื่อถอื 95.60 4.78 0.54 มากที่สุด 

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค 
ไม่เลือกปฏิบัติ 94.20 4.71 0.65 มากที่สุด 

3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 95.40 4.77 0.49 มากที่สุด 

โดยรวม 94.82 4.74 0.56 มากที่สุด 

    
  จากตารางที่ 12 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านสาธารณสุข 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ  94.82 ( x = 4.74, S.D. = 0.56)  เมื่อพิจารณาตามดา้นย่อย พบว่า เจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดย
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.20 ( x = 4.81,S.D. = 0.38) 
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42 
ตารางท่ี 13  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
               ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

4.1 สถานทีต่ั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 96.40 4.82 0.38 มากที่สุด 
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก 

เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์สาธารณะ ที่
นั่งคอยรับบริการ 94.40 4.72 0.81 มากที่สุด 

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม 
94.00 4.7 0.66 มากที่สุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือใน
การให้บริการ 96.00 4.8 0.32 มากที่สุด 

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์
และเครื่องมือให้บริการ 95.80 4.79 0.55 มากที่สุด 

4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ 
สะดวกต่อการใช้บริการ 94.60 4.73 0.64 มากที่สุด 

4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายฯ 95.00 4.75 0.57 มากที่สุด 

โดยรวม 95.18 4.76 0.56 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่  13 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้าน
สาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด  
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.18 ( x = 4.76, S.D. = 0.56)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย 
พบว่า สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 96.40 ( x = 4.82,S.D. = 0.38)  
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43 
ตารางท่ี 14  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
              ด้านสาธารณสุข  ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย                                                

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 94.84 4.74 0.47 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 95.70 4.79 0.43 มากที่สุด 

3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 94.82 4.74 0.56 มากที่สุด 

4.  ด้านอาคารสิ่งอำนวยความสะดวก 95.18 4.76 0.56 มากที่สุด 

โดยรวม 95.13 4.76 0.51 มากที่สุด 

  
 จากตารางที ่14 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการด้านสาธารณสุขในภาพรวม ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง พอใจร้อยละ 95.13 
( x =4.76, S.D. = 0.51)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.70 ( x =4.79, S.D. = 0.43) รองลงมาคือด้านอาคารสิ่งอำนวย
ความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.18 ( x =4.76, S.D. = 0.56)  

ร้อยละ, 94.84

ร้อยละ, 95.70

ร้อยละ, 94.82

ร้อยละ, 95.18
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ภาพที่  7  แสดงร้อยละความพึงพอใจด้านสาธารณสุขในภาพรวม 4 ด้าน 
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44 
งานบริการที่ 2 ด้านการศึกษา   
 
ตารางท่ี  15  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงาน 
                 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่

ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน 
95.87 

 
4.79 

 
0.32 

 
มากที่สุด 
 

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ
ให้บริการ 

95.38 
 

4.77 
 

0.33 
 

มากที่สุด 
 

1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 
และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ 

94.99 
 

4.75 
 

0.38 
 

มากที่สุด 
 

1.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลา
การให้บริการอย่างชัดเจน 

95.35 
 

4.77 
 

0.39 
 

มากที่สุด 
 

1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

95.24 
 
 

4.76 
 
 

0.41 
 
 

 
มากที่สุด 
 
 

1.6 มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 95.27 4.76 0.41 มากที่สุด 
โดยรวม 95.35 4.77 0.37 มากที่สุด 

 
จากตารางที่  15  พบว่าระดับความพึงพอใจในด้านการศึกษา  ขององค์การบริหารส่วนตำบล

นาอุดม  ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.35 
( x = 4.77, S.D. = 0.37)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน  มีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.87 ( x = 4.79, S.D. = 
0.32)   
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ตารางท่ี 16  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
              ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

2.  ด้านช่องทางการให้บริการ 
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ 

95.74 
 

4.79 
 

0.54 
 

มากที่สุด 
 

2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร 

95.31 
 

4.77 
 

0.57 
 

มากที่สุด 
 

2.3 มีช่องทางการให้บริการหลาย
ช่องทาง 

95.42 
 

4.77 
 

0.35 
 

มากที่สุด 
 

2.4 มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 

95.32 
 

4.77 
 

0.42 
 

มากที่สุด 
 

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 95.14 4.76 0.52 มากที่สุด 
2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่
รวดเร็ว และสะดวก 95.20 4.76 0.46 มากที่สุด 
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก
สถานที่ 95.51 4.78 0.41 มากที่สุด 

โดยรวม 95.38 4.77 0.47 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 16 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในด้านการศึกษา  ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม  ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 95.38 ( x = 4.77, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่ามีช่องทางการ
ให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.74( x = 4.79, 
S.D. = 0.54)   
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ตารางท่ี 17  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
               ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกาย
สุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 95.32 4.77 0.25 มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ 95.21 4.76 0.52 มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมใน
การบริการ 95.36 4.77 0.42 มากที่สุด 

3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย ให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
น่าเชื่อถือ 95.08 4.75 0.41 มากที่สุด 

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติ 95.17 4.76 0.47 มากทีสุ่ด 

3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ ฯลฯ 95.25 4.76 0.38 มากที่สุด 

โดยรวม 95.23 4.76 0.41 มากที่สุด 

   
  จากตารางที่ 17 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในด้านการศึกษา  ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ  95.23 ( x = 4.76, S.D. = 0.41)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า เจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดย
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.36 ( x = 4.77,S.D. = 0.42) 
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47 
ตารางท่ี 18  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
               ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 95.20 4.76 0.35 มากที่สุด 
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก 

เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์สาธารณะ 
ที่นั่งคอยรับบริการ 95.00 4.75 0.49 มากที่สุด 

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ
โดยรวม 95.31 4.77 0.47 มากที่สุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
ในการให้บริการ 95.11 4.76 0.43 มากที่สุด 

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของ
อุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ 95.00 4.75 0.40 มากที่สุด 

4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 95.21 4.76 0.58 มากที่สุด 

4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่ายฯ 95.37 4.77 0.51 มากที่สุด 

โดยรวม 95.17 4.76 0.46 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 18 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในด้านการศึกษา  ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ  95.17 ( x = 4.76, S.D. = 0.46)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า มีป้าย
ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายฯ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.37 ( x = 4.77,S.D. = 0.38)  
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ตารางท่ี 19  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
     ด้านการศึกษา  ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 
 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย                                                

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 95.35 4.77 0.37 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 95.38 4.77 0.47 มากที่สุด 

3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.23 4.76 0.41 มากที่สุด 

4.  ด้านอาคารสิ่งอำนวยความสะดวก 95.17 4.76 0.46 มากที่สุด 

โดยรวม 95.28 4.76 0.43 มากที่สุด 
   

  
 จากตารางที่ 19 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านการศึกษา  ในภาพรวม ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาอุดม  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง พอใจร้อยละ 95.28 ( x =4.76, S.D. 
= 0.43)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 95.38 ( x =4.77, S.D. = 0.47) รองลงมา  คือ  ด้านขั้นตอนการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.35 ( x =4.77, S.D. = 0.37) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.23( x =4.76, S.D. = 0.41) และด้านอาคารสิ่งอำนวยความสะดวก 
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.17( =4.76, S.D. = 0.46) 

        

รอ้ยละ, 95.35รอ้ยละ, 95.38

รอ้ยละ, 95.23

รอ้ยละ, 95.17
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ภาพที่  8  แสดงร้อยละความพึงพอใจด้านการศึกษาในภาพรวม  4  ด้าน 
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49 
งานบริการที่ 3 ด้านรายได้หรือภาษี       
 
ตารางท่ี  20  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
                 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่

ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน 95.00 4.75 0.59 มากที่สุด 
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ

ให้บริการ 96.00 4.8 0.44 มากที่สุด 
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 

และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ 95.20 4.76 0.58 มากที่สุด 
1.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลา

การให้บริการอย่างชัดเจน 94.40 4.72 0.42 มากที่สุด 
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ

เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 95.00 4.75 0.55 มากที่สุด 

1.6 มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 94.60 4.73 0.44 มากที่สุด 
โดยรวม 95.04 4.75 0.50 มากที่สุด 

 
จากตารางที่  20  พบว่าระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรือภาษีขององค์การ

บริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากทีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 95.04 ( x = 4.75, S.D. = 0.50)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า มีความสะดวก รวดเร็วใน
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.00 ( x = 4.80, S.D. = 0.44)   
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ตารางท่ี 21  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
                ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

2.  ด้านช่องทางการให้บริการ 
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ 96.40 4.82 0.39 มากที่สุด 
2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร 96.20 4.81 0.42 มากที่สุด 
2.3 มีช่องทางการให้บริการหลาย
ช่องทาง 95.20 4.76 0.55 มากที่สุด 
2.4 มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 94.40 4.72 0.37 มากที่สุด 
2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 94.00 4.7 0.39 มากที่สุด 
2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่
รวดเร็ว และสะดวก 95.00 4.75 0.55 มากที่สุด 
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก
สถานที่ 96.00 4.8 0.33 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.32 4.77 0.43 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางที่ 21 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรือ

ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.32 ( x = 4.77, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า       
มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
96.40 ( x = 4.82, S.D. = 0.39)   
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ตารางที่ 22  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
                 ด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ
การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 94.80 4.74 0.67 มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ 95.00 4.75 0.33 มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการ
บริการ 94.60 4.73 0.38 มากที่สุด 

3.4 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 95.60 4.78 0.54 มากที่สุด 

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือก
ปฏิบัติ 94.20 4.71 0.78 มากที่สุด 

3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิ
ชอบ ฯลฯ 94.40 4.72 0.32 มากที่สุด 

โดยรวม 94.76 4.74 0.50 มากที่สุด 

   
  จากตารางที่ 22 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้หรือ
ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  94.76 ( x = 4.74, S.D. = 0.50)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า 
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้
อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.60 ( x = 
4.78,S.D. = 0.54) 
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ตารางท่ี 23  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
                ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

4. ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก 

4.1 สถานทีต่ั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 96.00 4.8 0.33 มากที่สุด 
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก 

เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์สาธารณะ 
ที่นั่งคอยรับบริการ 95.00 4.75 0.59 มากที่สุด 

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ
โดยรวม 94.60 4.73 0.62 มากที่สุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
ในการให้บริการ 95.80 4.79 0.39 มากที่สุด 

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของ
อุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ 95.60 4.78 0.65 มากที่สุด 

4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 96.20 4.81 0.35 มากที่สุด 

4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่ายฯ 95.20 4.76 0.66 มากที่สุด 

โดยรวม 95.48 4.77 0.51 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 23 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านรายได้
หรือภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด      
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.48 ( x = 4.77, S.D. = 0.51)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย 
พบว่า การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.20 ( x = 4.81,S.D. = 0.35) 
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53 
ตารางท่ี 24  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
     ด้านรายได้หรือภาษีในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย                                                

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 95.04 4.75 0.56 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 95.32 4.77 0.43 มากที่สุด 

3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 94.76 4.74 0.50 มากที่สุด 

4.  ด้านอาคารสิ่งอำนวยความสะดวก 95.48 4.77 0.51 มากที่สุด 

โดยรวม 95.16 4.76 0.49 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 24 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการด้านรายได้หรือภาษี ในภาพรวม    
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง พอใจร้อยละ 95.16 
( x =4.76, S.D. = 0.49)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาคารสิ่งอำนวยความสะดวก           
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.48 ( x =4.77, S.D. = 0.51) รองลงมาคือ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.32 ( x =4.77, S.D. = 0.43)   
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ภาพที่  9 แสดงร้อยละความพึงพอใจด้านรายได้หรือภาษี  ในภาพรวม 4 ด้าน 
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54 
งานบริการที่ 4 ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 
ตารางท่ี  25  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
                 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่

ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน 96.20 4.81 0.70 มากที่สุด 
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ

ให้บริการ 96.00 4.8 0.40 มากที่สุด 
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 

และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ 95.20 4.76 0.68 มากที่สุด 
1.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลา

การให้บริการอย่างชัดเจน 95.00 4.75 0.45 มากที่สุด 
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ

เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 94.00 4.7 0.56 มากที่สุด 

1.6 มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 95.80 4.79 0.55 มากที่สุด 
โดยรวม 95.37 4.77 0.56 มากที่สุด 

 
จากตารางที่  25  พบว่าระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากทีสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.37 ( x = 4.77, S.D. = 0.56)  เมื่อพิจารณาตามด้านย่อย พบว่า 
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ   
พึงพอใจร้อยละ 96.20 ( x = 4.81, S.D. = 0.70)   
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55 
ตารางท่ี 26  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
                 ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

2.  ด้านช่องทางการให้บริการ 
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ 94.00 4.7 0.44 มากที่สุด 
2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร 96.20 4.81 0.45 มากที่สุด 
2.3 มีช่องทางการให้บริการหลาย
ช่องทาง 95.20 4.76 0.5 มากที่สุด 
2.4 มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 97.00 4.85 0.43 มากที่สุด 
2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 96.00 4.8 0.39 มากที่สุด 
2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่
รวดเร็ว และสะดวก 95.00 4.75 0.52 มากที่สุด 
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก
สถานที่ 96.40 4.82 0.37 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.68 4.78 0.44 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 26 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านพัฒนา

ชุมชนและสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.68 ( x = 4.78, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาตาม
ด้านย่อย มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 97.00 ( x = 4.85, S.D. = 0.43)   
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56 
ตารางท่ี 27  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
                ด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
รอ้ยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกาย
สุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 95.80 4.79 0.7 มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับ
การปฏิบัติหน้าที่ 96.00 4.8 0.32 มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมใน
การบริการ 94.40 4.72 0.38 มากที่สุด 

3.4 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย ให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
น่าเชื่อถือ 95.60 4.78 0.59 มากทีสุ่ด 

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค 
ไม่เลือกปฏิบัติ 95.20 4.76 0.64 มากที่สุด 

3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 94.60 4.73 0.33 มากที่สุด 

โดยรวม 95.27 4.76 0.49 มากที่สุด 

    
  จากตารางที่ 27 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.27 ( x = 4.76, S.D. = 0.49)  เมื่อพิจารณา
ตามด้านย่อย พบว่า เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.00 ( x = 4.80,S.D. = 0.32) 
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57 
ตารางท่ี 28  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
                ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

4.1 สถานทีต่ั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 95.40 4.77 0.38 มากที่สุด 
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก 

เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์สาธารณะ ที่
นั่งคอยรับบริการ 94.00 4.7 0.32 มากที่สุด 

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม 
95.80 4.79 0.67 มากทีสุ่ด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือใน
การให้บริการ 96.00 4.8 0.35 มากที่สุด 

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์
และเครื่องมือให้บริการ 95.80 4.79 0.56 มากที่สุด 

4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ 
สะดวกต่อการใช้บริการ 95.60 4.78 0.31 มากที่สุด 

4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายฯ 95.00 4.75 0.64 มากที่สุด 

โดยรวม 95.38 4.77 0.46 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 28 พบว่า ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.38 ( x = 4.77, S.D. = 0.46)  เมื่อพิจารณา
ตามด้านย่อย พบว่า “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  96.00 ( x = 4.8,S.D. = 0.35) 
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58 
ตารางท่ี 29 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
               ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย                                                

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 95.37 4.77 0.56 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 95.68 4.78 0.44 มากที่สุด 

3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.27 4.76 0.49 มากที่สุด 

4.  ด้านอาคารสิ่งอำนวยความสะดวก 95.38 4.77 0.46 มากที่สุด 

โดยรวม 95.44 4.77 0.49 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 29 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม ในภาพรวม ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง 
พอใจร้อยละ 95.44 ( x =4.77, S.D. = 0.49)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านช่องทางการ
ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.68 ( x =4.78, S.D. = 0.44)  
รองลงมาคือ ด้านอาคารสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.38 ( x =4.77, 
S.D. = 0.46)  ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.37 ( x =4.77, S.D. = 
0.56)  และ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.27 ( x =4.76, S.D. = 
0.49) ตามลำดับ 
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ภาพที่  10  แสดงร้อยละความพึงพอใจด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในภาพรวม 4 ด้าน 
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ตอนที่ 4 สรุปผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของ                       
          องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
 
ตารางท่ี  30 แสดงร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม 
 

ประเด็นหลัก 
ค่าเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 

( x ) S. D 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจในงานด้านสาธารณสุข 95.13 4.76 0.51 มากที่สุด 
2. ความพึงพอใจในงานด้านการศึกษา     95.28 4.76 0.43 มากที่สุด 
3. ความพึงพอใจในงานด้านรายได้หรือภาษ ี             95.16 4.76 0.49 มากที่สุด 
4. ความพึงพอใจในงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม 

95.44 4.77 0.49 มากที่สุด 

โดยรวม 95.25 4.76 0.48 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 30 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการทั้ง 4 งานบริการ ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลนาอุดม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.25 ( x =4.76, S.D. = 
0.48)  เมื่อพิจารณาเป็นงานบริการ พบว่า งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.44 ( x =4.77, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ งานบริการ
ด้านการศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.28 ( x =4.76, S.D. = 0.43)  งานบริการ ด้าน
รายได้หรือภาษีโดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.16 ( x =4.76, S.D. = 0.49)  และ งานบริการ
ด้านสาธารณสุข โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.13 ( x =4.76, S.D. = 0.51)  ตามลำดับ 
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ภาพที่  11  แสดงร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

 
 
 

 



 

 

บทที่  5 

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาครั้งนี้ สรุปผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ความมุ่งหมายของการศึกษา 

2. สรุปผล 

3. อภิปรายผล 

4. ข้อเสนอแนะ 

 

5.1 ความมุ่งหมายของการศึกษา 

ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้าน

ช่องทางการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของงานบริการของแก่

ผู้มารับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย  จังหวัดมุกดาหารจ านวน 4 ด้าน

บริการ คือ  4 งาน ดังนี้ 

1) งานบริการด้านสาธารณสุข 

2) งานบริการด้านการศึกษา     

3) งานบริการด้านรายได้หรือภาษี 

4) งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 

5.2 สรุปผล 

การศึกษาประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาอุดม  อ าเภอนิคมค าสร้อย  จังหวัดมุกดาหารโดยศึกษาจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 383  คนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดมได้ผลสรุปดังต่อไปนี้ 

 ผลการศึกษา  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.25 ( x =4.76, S.D. = .39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.48 ( x =4.77, S.D. = 
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.40) รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.24 ( =4.76, 

S.D. = 0.47) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.15 ( x =4.76, S.D. 

= .33) และ ด้านช่องทางการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.12 ( x =4.76, S.D. = 

.39)  ซ่ึงจัดอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน 

ระดับความพึงพอใจงานบริการทั้ง 4 งานบริการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.25 ( =4.76, S.D. = 0.48)  เมื่อพิจารณาเป็น

งานบริการ พบว่า งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจร้อยละ 95.44 ( =4.77, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ งานบริการด้านการศึกษา  โดยมี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ   ร้อยละ  95.28 ( =4.76, S.D. = 0.43)  งานบริการ ด้านรายได้หรือภาษี

โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.16 ( =4.76, S.D. = 0.49)  และ งานบริการด้านสาธารณสุข 

โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  95.13 ( =4.76, S.D. = 0.51)  ตามล าดับ 

จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า

องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหารมีศักยภาพสูงในการให้บริการ

ที่ดีและให้การบริการด้วยความเป็นกลาง ยุติธรรม เสมอภาคสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม 

 

5.3 อภิปรายผล 

จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหารมีประเด็นน่าสนใจน ามาอภิปรายผล 

ดังนี้ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนา

อุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหารในการบริการ 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้าน

ช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ของ 4 งานบริการ พบว่า 

ในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจร้อยละ  95.25 แสดงว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในแผนพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดมว่าด้วยการบริหารองค์กร ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่

มีความชัดเจน ความพร้อม  มีความสามัคคีเป็นอันดีในหน่วยงาน สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารงาน

ของ POSDCoRB ใน 7ขั้นตอน และเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานราชการเพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการ

x

x

x

x

x

x
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ให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ  95 

ขึ้นไป คะแนนเต็ม 10ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดมได้ 10 คะแนน 

 ส าหรับงานบริการแต่ละด้าน พบว่า 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการพบว่า ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 95.24 แสดง

ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดมมีการวางแผนงานล่วงหน้าและจัดเตรียมการพร้อมเพ่ือการบริการ

อย่างต่อเนื่อง และประชาชนมีความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับกุสุมา สมเชย กล่าวว่าการวางแผนงานที่

ดีและประชาชนมีความพึงพอใจ หมายถึง ความส าเร็จขององค์กรเป็นการแสดงถึงเจตคติที่ดีต่อการ

ปฏิบัติงานและการให้บริการ 2 ทาง ระหว่างผู้ให้กับผู้รับ 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 95.12

องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดมมีการให้บริการหลายช่องทางให้ผู้มารับบริการเลือกใช้บริการ  มีการ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารของ อบต. มีการรับฟังความคิดเห็นของประชน และ

ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพบว่าในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 95.48 ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องตามความต้องการเจ้าหน้าที่

มีความพร้อมในการให้บริการมีความเอาใจใส่กระตือรือร้นเป็นมิตรในการให้บริการมีความเสมอภาคใน

การให้บริการมีความรวดเร็วในการให้บริการแก้ไขปัญหาเรื่องภาษีได้ทุกด้านมีเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา

ตอบข้อซักถามให้ค าแนะน าแก่ประชาชนผู้มารับบริการอย่างเพียงพอสอดคล้องกับแนวคิดของสมิต 

สัชชุกร ที่กล่าวถึงความพึงพอใจในบริการว่าระดับผลของการบริการสูงกว่าความคาดหวังก็จะท าให้

เกิดความพึงพอใจแต่ถ้าผลที่ได้รับจากบริการสูงกว่าความคาดหวังผู้ใช้ก็จะเกิดความประทับใจก็จะ

ส่งผลให้ผู้ใช้กลับไปใช้บริการซ้ าอีกจึงกล่าวได้ว่าความพึงพอใจในบริการเป็นภาวการณ์แสดงออกถึง

ความรู้สึกในทางบวกของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบการรับรู้สิ่งที่ได้รับจากการบริการไม่

ว่าจะเป็นการรับบริการหรือการให้บริการในระดับที่ตรงกับการรับรู้สิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกับการบริการนั้น

ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการและความพึงพอใจในงานของผู้ให้บริการ 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกพบว่าในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 95.15 ซึ่งเป็น

ความส าเร็จของการให้บริการที่สูงและเป็นการตอบค าถามของการบริการในองค์การบริหารส่วนต าบล

นาอุดมที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนต าบลได้ปฏิบัติจัดเตรียมสถานที่

ให้บริการจัดเป็นสัดส่วนและสะดวก ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการสถานที่ให้บริการ
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ทั้งภายในและภายนอกมีความสะอาดและร่มรื่นมีที่นั่งพักส าหรับผู้มารับบริการอย่างเพียงพอมีเอกสาร

แผ่นพับคู่มือแนะน าการให้บริการเป็นอย่างดีตามล าดับจึงท าให้ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจมาก 

 โดยสรุป  องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหารมี

ศักยภาพสูงในการบริการประชาชน  ดังนั้นควรรักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรตลอดไป และที่ส าคัญควรพัฒนาการให้บริการอย่าง

ต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ 

งานบริการ 4 งาน พบว่า  

1. งานบริการด้านสาธารณสุข 

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย  95.13 ( =4.76, S.D. = 0.51) 

2. งานบริการด้านการศึกษา   

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย  95.28 ( =4.76, S.D. = 0.54) 

3. งานบริการด้านรายได้หรือภาษี 

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย 95.16 ( =4.76, S.D. = 0.49) 

4. งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย  95.44 ( 4.77, S.D. = 0.49) 

    

 โดยสรุป องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

มีศักยภาพสูงในการบริการประชาชน ดังนั้นควรรักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรตลอดไป และที่ส าคัญควรพัฒนาการให้บริการอย่าง

ต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือ ยกระดับคุณภาพการให้บริการจากการประเมินที่พบว่า  

 1) ผลงานในปีที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม ที่ประชาชนประทับใจ ดังนี้ 

- การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างดี 

- ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดท าแผน

ประจ าปี การแข่งขันกีฬา และงานประเพณีต่างๆ  

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่มีความสะอาด และครูเพียงพอต่อการดูแลเด็ก 
- การจัดเก็บภาษี  องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม จัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการชุมชน 

ณ ศาลากลางบ้าน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และให้ค าแนะน าความรู้เบื้องต้นทางด้าน
การจัดเก็บภาษี เมื่อเลยก าหนดเวลาการให้บริการ ผู้มีเสียภาษีสามารถจ่ายภาษี ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม  

- ช่วงหน้าฝนทาง องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม รณรงค์ก าจัดยุงลาย และพ่นฉีดยา
ไล่ยุงบริเวณรอบหมู่บ้าน เพื่อลดปัญหาไข้เลือดออก 
 

 2)  สิ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนี้ 

- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านในบางจุดที่ยังมืด และบริการซ่อมแซมบางจุดที่
ช ารุด 

- ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่ช ารุดตามตรอกซองซอยและขยายถนนเส้นทางการเกษตร 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 
- ร่องระบายน้ าในหมู่บ้าน 

 
3) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 - ขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 

 -   พัฒนาถนนทางการเกษตร  
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ภาคผนวก  ค 

ภาพลงพื้นที่เก็บข้อมูล 



                  แบบสอบถาม No. ……….…. 

                                                                                                                                                                    

 

อบต./ทต. ที่ให้บริการ  .............................................................................วัน/เดือน/ปี ที่เก็บข้อมูล............................................. 

 

ค ำชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง      เพื่อแสดงความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับความพึงพอใจในการรับบริการจาก 
อบต./ทต.ในด้านกระบวนการ และข้ันตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 
แบบสอบถามนี้ได้พัฒนาขึ้นตามก าหนดในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ในการก าหนดค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษแก่
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยค่าตัวเลข  5  = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปาน
กลาง,  2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วนคือข้อมูลทั่วไป การวัดความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่  1   :   ข้อมูลทั่วไป 
ข้อที่ 1.1   : เพศ    1   ชาย   

 2   หญิง   
ข้อที่ 1.2   : อายุ    1   ต่ ากว่า 18 ปี  

 2  18-30 ปี         
 3    31-50 ปี   
 4    51-60 ปี     
 5    สูงกว่า 60 ปี 

ข้อที่ 1.3   : ระดับการศึกษา    1  ประถมศึกษา                
 2  มัธยมศึกษา/เทียบเท่า       
 3  อนุปริญญา/ปวส. 

                                             4  ปริญญาตรี                 
 5  สูงกว่าปริญญาตรี              

ข้อที่ 1. 4  : อาชีพ          1   แม่บ้าน    
 2  เกษตรกร    
 3  ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย     
 4  รับราชการ 

                                  5   รฐัวิสาหกิจ     
 6  นักเรียน/นักศึกษา         
 7  อ่ืนๆ (โปรดระบุ...............................................)  

 
 
 

 

 

 
แบบสอบถำมส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรและ 

คุณภำพกำรให้บริกำร  ประจ ำปี  2562   

 ขอขอบพระคุณอย่ำงย่ิงในควำมอนุเครำะห์ของท่ำน  และข้อมลูที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 

โครงกำรควำมร่วมมือในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนในเขตควำมรับผิดชอบของ อปท. กับ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม  



ส่วนที่ 2 การวัดความพึงพอใจในการให้บริการ ประจ าปี 2562 (กรุณาท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน) 
งานบริการที่ 1. งานบริการด้าน......................................................................................................................................... 

ล ำดั
บ 
ที่ 

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ดี 
มำก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปำน 
กลำง 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(1) 
1 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร 
 1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน      

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ      

1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ      

1.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ      
1.6 มีการให้บริการตามล าดับกอ่น-หลัง      

2 ด้ำนช่องทำงกำรใหบ้ริกำร 
 2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ      

2.2 มีการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารผา่นเสียงตามสาย/เอกสาร      

2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      

2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ      

2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก      

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่      

3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
 3.1 เจ้าหน้าที่พดูจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย

เหมาะสม 
     

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหนา้ที่      
3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความ
พร้อมในการบริการ 

     

3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

     

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ      
 3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สจุริตในการปฏิบัติหนา้ที่ เชน่ ไม่รบัสินบน ไม่หา

ประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 
     

4 ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารบับริการ      

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์
สาธารณะ ที่นัง่คอยรับบริการ 

     

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม      
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ      
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ      
4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ      
4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 

     



                                                                                                                                     
งานบริการที่ 2. งานบริการด้าน......................................................................................................................................... 

ล ำดับ 
ที่ 

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ดี 
มำก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปำน 
กลำง 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(1) 
1 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร 
 1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน      

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ      

1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ      

1.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ      
1.6 มีการให้บริการตามล าดับกอ่น-หลัง      

2 ด้ำนช่องทำงกำรใหบ้ริกำร 
 2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ      

2.2 มีการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารผา่นเสียงตามสาย/เอกสาร      

2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      

2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ      

2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก      

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่      

3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
 3.1 เจ้าหน้าที่พดูจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย

เหมาะสม 
     

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหนา้ที่      
3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความ
พร้อมในการบริการ 

     

3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

     

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัต ิ      
 3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สจุริตในการปฏิบัติหนา้ที่ เชน่ ไม่รบัสินบน ไม่

หาประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 
     

4 ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารบับริการ      

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า 
โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 

     

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม      
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ      
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ      
4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ      
4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 

     



 
งานบริการที่ 3. งานบริการด้าน......................................................................................................................................... 

ล ำดับ 
ที่ 

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ดี 
มำก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปำน 
กลำง 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(1) 
1 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร 
 1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน      

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ      

1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ      

1.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ      
1.6 มีการให้บริการตามล าดับกอ่น-หลัง      

2 ด้ำนช่องทำงกำรใหบ้ริกำร 
 2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ      

2.2 มีการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารผา่นเสียงตามสาย/เอกสาร      

2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      

2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ      

2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก      

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่      

3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
 3.1 เจ้าหน้าที่พดูจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย

เหมาะสม 
     

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหนา้ที่      
3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความ
พร้อมในการบริการ 

     

3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

     

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ      
 3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สจุริตในการปฏิบัติหนา้ที่ เชน่ ไม่รบัสินบน ไม่

หาประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 
     

4 ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารบับริการ      

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า 
โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 

     

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม      
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ      
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ      
4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ      
4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 

     



งานบริการที่ 4. งานบริการด้าน......................................................................................................................................... 
 

ล ำดับ 
ที่ 

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ดี 
มำก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปำน 
กลำง 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(1) 
1 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร 
 1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน      

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ      

1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ      

1.4 มีผังล าดับขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ      
1.6 มีการให้บริการตามล าดับกอ่น-หลัง      

2 ด้ำนช่องทำงกำรใหบ้ริกำร 
 2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ      

2.2 มีการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารผา่นเสียงตามสาย/เอกสาร      

2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      

2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ      

2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก      

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่      

3 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
 3.1 เจ้าหน้าที่พดูจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย

เหมาะสม 
     

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหนา้ที ่      
3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความ
พร้อมในการบริการ 

     

3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสักถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

     

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ      
 3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สจุริตในการปฏิบัติหนา้ที่ เชน่ ไม่รบัสินบน ไม่

หาประโยชน์ในทางมชิอบ ฯลฯ 
     

4 ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารบับริการ      

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า 
โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 

     

4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม      
4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ      
4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ      
4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ      
4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 

     



 
 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
1. ในปีที่ผา่นมาทา่นเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมผีลงานดา้นใดที่ท่านรู้สึกประทบัใจมากที่สดุ เพราะอะไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ในปีที่ผา่นมาทา่นเห็นว่ามสีิ่งใดที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

..............................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 
3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 



ภาพลงพื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม  อำเภอนิคมคำสร้อย   จังหวัดมุกดาหาร 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 


