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บทสรปุผู้บริหาร 
 

 การศกึษานี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารขององคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนในเขตต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 400 คน วิเคราะห์โดยค่าความถี่ ร้อยละ และทดสอบสมมุติฐานด้วยการ
วิเคราะห์ T-test และ F-test One Way Analysis of Variance หากพบความแตกต่างจะท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวธิ ีLeast-Significant Difference: LSD  
 ผลจากการศกึษาวจิยัพบว่า ประชาชนมคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา คดิเป็นรอ้ยละ 96.4  โดยมคีวามพงึพอใจ
ในเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ด้านขัน้ตอนในการ
ใหบ้รกิาร และดา้นช่องทางในการบรกิาร ตามล าดบั และโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจเรื่องการปฏิบัติต่อ
ผูร้บับรกิารอย่างเสมอภาคเทีย่งธรรมเป็นล าดบัแรก รองลงมาคอื ความเตม็ใจในการใหบ้รกิาร และมี
ความรวดเรว็ การแต่งกายมคีวามเหมาะสมและการใหค้ าแนะน า/ตอบขอ้ การตอ้นรบัในการใหบ้รกิาร
และมคีวามเอาใจใส่และความรู้ความสามารถในเรื่องที่ให้บรกิาร ความสุจรติซื่อตรง  กริยิาท่าทาง 
ความสุภาพ และวาจาไพเราะน่าฟัง ตามล าดบั 

2)  ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมคีวามพงึพอใจเรื่องความสะอาดของห้อง
สุขาเป็นล าดบัแรก รองลงมาคอื มจุีดคดักรองความปลอดภยั เช่น จุดวดัอุณหภูม ิเจลแอลกอฮอล์ล 
เป็นต้น  ความเพียงพอของที่จอดรถ ความทันสมัยของเครื่องมือ/อุปกรณ์  ความพอใจต่อสื่อ
ประชาสมัพนัธ์/คู่มอืและเอกสรใหค้วามรูแ้ละความเพยีงพอของที่นัง่คอยรบับรกิาร ความสะอาดของ
สถานีทีใ่หบ้รกิารและความเป็นสดัสว่นของสถานทีใ่หบ้รกิาร  และความชดัเจนของป้ายบอกทาง/ป้าย
ประชาสมัพนัธ ์ตามล าดบั   

3)  ด้านขัน้ตอนในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจเรื่อง ขัน้ตอนในการ
ใหบ้รกิารไม่ยุ่งยาก ซบัซ้อนอยู่เป็นล าดบัแรก รองลงมา ขัน้ตอนในการใหบ้รกิารมคีวามรวดเรว็ การ
จดัล าดบัการเขา้รบับรกิาร (บตัรควิ) ระยะเวลาการให้บรกิารมคีวามเหมาะสมตรงต่อความต้องการ  
ความชดัเจนของแผนผงั/เอกสารแนะน าขัน้ตอนในการให้บรกิารและความสะดวกที่ได้รบัจากการ
บรกิารแต่ละขัน้ตอน ตามล าดบั 

4) ดา้นช่องทางในการบรกิาร พบว่า ประชาชนมคีวามพงึพอใจในเรื่อง การจดัใหม้สีายด่วน
นายกฯ หรอืสายด่วนปลดัฯ เป็นล าดบัแรก รองลงมาคอื มชี่องทางการรบัฟังความคดิเห็นต่อการ
ให้บริการ เช่น ตู้ร ับ ฟังความคิดเห็น เว็บไซต์  มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ด 
ประชาสมัพนัธ์ เสยีงตามสาย เว็ปไซด์ มกีารจดัประชุมเพื่อเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และมกีาร
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ให้บรกิารในช่องทางอื่น ๆ เช่น ทางไปรษณีย์ การบรกิารนอกสถานที่ การให้บรกิารนอกเวลา หรอื
การใหบ้รกิารล่วงหน้า ตามล าดบั 
  นอกจากนี้ยังพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการต่อส่วนงานใน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 
97.2  ส าหรบัการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ด้านอายุ และรายได้มผีลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย จงัหวดั
นครราชสมีา อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05 )  
 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 1) อายุ และรายไดม้ผีลต่อความพงึพอใจในการใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
หนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีาซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าประชาชนทีม่อีายุ 18-30 ปี จะมี
ความพงึพอใจน้อยกว่าทุกช่วงอายุ ในดา้นของช่องทางในการบรกิาร ซึง่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควร
มกีารพฒันาการให้บรกิารที่ตอบสนองต่อความต้องการเพิม่มากขึ้นในประเด็นของการสื่อสาร
ประชาสมัพนัธเ์พือ่แจง้ขอ้มลูขา่วสาร ใหท้ัว่ถงึ ควรมกีารจดัประชุมเพือ่เป็นการแจง้ข้อมลูขา่วสาร  
มกีารใหก้ารใหบ้รกิารในช่องทางอื่น ๆ เช่น การบรกิารนอกสถานที ่การใหบ้รกิารนอกเวลา หรอื
การใหบ้รกิารล่วงหน้า หรอืมกีารน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยเป็นสว่นหนึ่งในการประชาสมัพนัธข์อ้มูล
ข่าวสารใหก้บัทางองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ใหม้ี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 
 2) การจดัโครงการ  ทางองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ควรมกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้
มสีว่นร่วมในการคดิ เสนอโครงการ รวมถงึมกีารแสดงความคดิเหน็ต่อกจิกรรมหรอืโครงการทีท่าง
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล ซึง่จะเป็นสว่นหนึ่งทีช่่วยในการพฒันาทอ้งถิน่โดยทีป่ระชาชนมสีว่นร่วม
ซึง่จะก่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
 3) ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ควรมกีารพฒันาปรบัปรุงความชดัเจนของป้ายบอกทาง/
ป้ายประชาสมัพนัธ์ ความสะอาดของสถานีทีใ่หบ้รกิาร ความเป็นสดัสว่นของสถานทีใ่หบ้รกิาร ซึง่
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อาจมีพฒันา ปรบัปรุง แนวคิด 5 ส. มาใช้ในการ
บรหิารจดัการภายในองคก์ารบรหิารส่วนต าบล โดยมกีารก าหนดเกณฑก์ารปฏบิตัทิีช่ดัเจนถงึการ
ท ากจิกรรม รวมถงึมกีารก าหนดตวัชีว้ดัในการท างานกจิกรรมทีม่คีวามเหมาะสม และมกีารตรวจ
ตดิตามอยู่เสมอ รวมถงึการใหผู้บ้รหิารมสีว่นร่วมในการตรวจตดิตามผลการปฏบิตังิาน กจ็ะท าให้
เกดิการพฒันางานอย่างต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ 
 
ค าส าคญั: ความพงึพอใจ การใหบ้รกิาร องคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
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บทท่ี 1 

บทน า 
 

1.1 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหาการวิจยั 
องค์การบรหิารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานปกครองท้องถิน่ที่เป็นผลมาจากแนวคดิในการ

กระจายอ านาจ ซึ่งรฐับาลไดม้อบอ านาจหน่าทีใ่นการปกครองและจดับรกิารสาธารณะโดยด าเนิน
ด้วยงบประมาณและเจ้าหน้าที่ของตนเอง  องค์การบรกิารส่วนต าบลได้รบัการจดัตัง้ขึน้ในฐานะ
เป็นนิตบิุคคลตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ไปจนถงึ
การแก้ไขเพิม่เติมฉบบัที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยมสีภาองค์การต าบลท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและ
ก ากับดูแลการบริหารของกรรมการและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจ
บรหิารงาน  มปีลดัและรองปลดัเป็นหวัหน้างานบรหิาร ซึ่งแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่างๆ เท่าที่
จ าเป็น  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งรบัผดิชอบอยู่ โดยมพีนักงาน
ประจ าทีเ่ป็นขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่เป็นผูท้ างานประจ าวนั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมจีุดมุง่หมาย
และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติตามมาตราต่างๆ  ได้แก่  มาตรา 66 พัฒนาต าบลทัง้ในด้าน
เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม มาตรา 67 มหีน้าทีต่้องท าดงัเช่นการจดัใหม้แีละบ ารุงทาง รกัษา
ความสะอาด ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ ป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั ส่งเสรมิการศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มาตรา 
68 มหีน้าที่ที่อาจท าในเขตความรบัผดิชอบ เช่น การให้มแีละบ ารุงสถานที่ประชุม การกฬีา การ
พกัผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ   ส่งเสรมิให้มอีุตสาหกรรมในครอบครวั คุ้มครองดูแลและ
รกัษาทรพัย-์สนิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ  

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนเป็นหลกัและถอืเป็นสิง่ส าคญัสูงสุด   ดงัพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ 
(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บญัญตัวิ่า “การบรหิารราชการตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชน์สุขของ
ประชาชนเกดิผลสมัฤทธิต์่อภารกจิของรฐั ความมปีระสทิธภิาพ ความคุม้ค่าในเชงิภารกจิแห่งรฐั 
การลดขัน้ตอน การปฏบิตังิาน การลดภารกจิและยุบเลกิหน่วยงานทีไ่มจ่ าเป็น การกระจายภารกจิ
และทรัพยากร ให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน มผีูร้บัผดิชอบต่อผลของงาน” การประเมนิผลเพื่อน าไป
ปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิาร จงึเป็นแนวทางหนึ่งทีจ่ าเป็นอย่างยิง่  

เพื่อให้การบรหิารราชการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และ สามารถตอบสนองตามความ
ต้องการของประชาชน โดยในส่วนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ได้ ก าหนดกรอบการประเมนิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตัริาชการ มติทิี ่2 ดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร  ตวัชีว้ดัที ่1  
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พจิารณาจากผลส ารวจความพงึพอใจของผูท้ีม่ารบับรกิารหรอืตดิต่อองคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
จึงมคีวามส าคญัต่อการพฒันาท้องถิ่นให้เกิดความเจรญิก้าวหน้าในอนาคต  จ าเป็นต้องปฏิบตัิ
หน้าที่ให้ท้องถิน่เกดิการตื่นตวั  โดยต้องเขา้ไปท าหน้าที่ให้ท้องถิน่อยู่ดกีนิดี มคีุณภาพชวีติที่ดี 
พฒันาใหม้คีวามรูค้วามสามารถพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืประชาชนไดทุ้กโอกาส และความตอ้งการของ
ประชาชนในทุก ๆ ดา้น 

ดงันัน้การศกึษาในครัง้นี้ ผูว้จิยัจงึมจีุดประสงคท์ีจ่ะส ารวจความพงึพอใจของประชาชนใน
การใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา  โดย
ผลของการส ารวจนี้จะท าใหท้ราบถงึความคดิเหน็และทศันคตขิองประชาชนในพืน้ที่   ซึ่งองคก์าร
บรหิารส่วนต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีาที่มหีน้าที่ความรบัผดิชอบและ
ดูแลในการให้บรกิารแก่ประชาชนว่าการให้บรกิารนัน้สามารถตอบสนองความต้องการและสรา้ง
ความพงึพอใจใหก้บัประชาชนในพืน้ทีไ่ดห้รอืไม ่และประชาชนไดร้บัประโยชน์สงูสุดตามนโยบาย
ส่วนกลางจากรฐับาล ซึ่งถูกส่งต่อมายงัองค์การบรหิารส่วนท้องถิน่เพื่อท าการปฏบิตัโิดยตรงต่อ
ประชาชนมากน้อยเพยีงใด 
 

1.2 วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
       เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองระเวยีง อ าเภอ 
พมิาย จงัหวดันครราชสมีา 
 

1.3 ขอบเขตของการวิจยั 
    ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยั ดงัต่อไปนี้  
 1.3.1 ขอบเขตดา้นเนื้อหาการวจิยันี้เป็นการศกึษาศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารของ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 

1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร คอื ประชาชนที่มาใช้บรกิารจากองค์การบรหิารส่วนต าบล
หนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา จ านวน 20 หมูบ่า้น  
  1.3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ งานวิจัยนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลของประชาชน ในเขตของ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 

1.3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาครัง้นี้ก าหนดเก็บรวบรวมข้อมูลเดอืนสงิหาคม 
2564 
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1.4 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
   การศึกษาวจิยัเรื่อง ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนอง      
ระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา  ดงัภาพที ่1-1 
 1.4.1 ตัวแปรอิสระ คือ  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  ของผู้ตอบแบบสอบถาม                    
ซึง่ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้ 
 1.4.2 ตวัแปรตาม คอื ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนอง-
ระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ในงานบรกิาร 4 งาน ได้แก่ 1) งานด้านโยธา/ การขอ
อนุญาตปลกูสิง่ปลกูสรา้ง 2) งานดา้นการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม 3) งานดา้นการศกึษา 
และ 4) งานดา้นรายไดห้รอืภาษ ีในดา้นต่างๆ ดงันี้ 
  1) ความพงึพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 
  2) ความพงึพอใจดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 
  3) ตวามพงึพอใจดา้นช่องทางในการใหบ้รกิาร 
  4) ความพงึพอใจดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
 

 โดยผูว้จิยัไดใ้ชก้รอบแนวคดิการวจิยั 

 

                            ตวัแปรอิสระ    ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1-1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 

 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์

- เพศ  

- อายุ  

- สถานภาพ  

- ระดบัการศกึษา  

- อาชพี  

- รายได ้

ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 

 

1. ดา้นขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 
2. ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 
3. ดา้นช่องทางการใหบ้รกิาร 
4. ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
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1.5 สมมติฐานของการวิจยั    
 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัมคีวามพึงพอใจในการใช้บรกิารขององค์การ
บรหิารสว่นต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา แตกต่างกนั 
 
1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
      1.6.1 ทราบถงึระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองระ-
เวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ในดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้รกิาร ดา้นเจา้หน้าทีผู่้
ใหบ้รกิาร ดา้นช่องทางการใหบ้รกิารและดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
 1.6.2 ผูบ้รหิารองคก์ารสว่นต าบลสามารถน าผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาวจิยัไปใชใ้นการวาง 
แผนในการใหบ้รกิารในดา้นต่างๆ ไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน 
 1.6.3 ผูบ้รหิารองคก์ารส่วนต าบลและผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัวางแผน เพื่อพฒันาบุคลากร
ในระดบัต่าง ๆ ขององคก์ารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
1.7 นิยามศพัทท่ี์เก่ียวข้อง 
      1.7.1 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อการได้รับบริการจาก
หน่วยงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ดา้น ดงันี้ 
        1) ดา้นขัน้ตอนการใหบ้รกิาร หมายถงึ ขัน้ตอนในการใหบ้รกิารไม่ยุ่งยากซบัซ้อนมี
ความรวดเรว็ มกีารจดัล าดบัการเขา้รบับรกิาร (บตัรควิ) และแผนผงั/เอกสารแนะน าขัน้ตอนในการ
ใหบ้รกิารมคีวามชดัเจน  
        2) ด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บรกิาร หมายถึง พนักงาน เจ้าหน้าที่ในองค์การบรหิารส่วน
ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ที่มหีน้าที่ให้บรกิารมกีิรยิาท่าทางสุภาพ 
วาจาไพเราะ น่าฟังต้อนรบัด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเต็มใจในการให้บริการ มีความรู้
ความสามารถในเรื่องทีใ่หบ้รกิารใหค้ าแนะน า/ตอบขอ้ซกัถาม ปฏบิตัติ่อผูร้บับรกิารอย่างเสมอภาค 
เทีย่งธรรม สุจรติ ซื่อตรง 
        3) ด้านช่องทางในการให้บริการหมายถึงช่องทางในการให้บริการอื่น คือ มีการ
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย  โทรศัพท์ เว็บไซด์ 
(Website) เฟสบุ๊ค (Facebook) มตีู้รบัฟังแสดงความคดิเหน็ และมกีารให้บรกิารในช่องทางอื่นๆ 
เช่น ไปรษณีย ์การบรกิารนอกสถานที ่การใหบ้รกิารนอกเวลาหรอืการใหบ้รกิารล่วงหน้า  
        4) ด้านสิง่อ านวยความสะดวก หมายถงึ การบรหิารจดัการอาคารสถานทีเ่ครื่องมอื
เครื่องใช้ที่มี ไว้ส าหรับให้บริการประชาชน ได้แก่  ความชัดเจนของป้า ยบอกทาง/ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ความสะอาด เป็นสดัส่วนของสถานที่ให้บริการความเพียงพอของที่นัง่คอยรบั
บรกิาร ความสะอาดของหอ้งสุขา และความเพยีงพอของทีจ่อดรถ 
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 1.7.2 ผูใ้ชบ้รกิาร หมายถงึ ประชาชนอยู่ในเขตการปกครองขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
หนองระเวียงที่ได้รบับริการจากองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดั
นครราชสมีา 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ในการศกึษาเรื่องความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนอง  
ระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา  ผูว้จิยัได้ทบทวนเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อ
เป็นแนวทางในการวจิยั โดยน าเสนอแนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งตามหวัขอ้ไปนี้ 

   2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการใหบ้รกิาร 
 2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบรกิารสาธารณะและการใหบ้รกิารประชาชน 
          ภาครฐั 
 2.4 ขอ้มลูทัว่ไปขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดั 
          นครราชสมีา 
 2.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

         2.1.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
   โดยทัว่ไปการศกึษาเกี่ยวกบัความพงึพอใจมกันิยมศกึษากนัในสองมติิ  คอื  มติคิวาม        

พึงพอใจของผู้ปฏิบัติ (Job Satisfaction) และมิติความพึงพอใจในการรับบริการ  (Service 
Satisfaction)   ผูใ้หค้วามหมายของค าว่า ความพงึพอใจ (Satisfaction) ไวเ้ป็นจ านวนมากใน  
ลกัษณะใกล้เคยีงและสมัพนัธ์กบัเรื่องทศันคต ิ(ผจงจิตต์ พูลศิลป์ , 2551, หน้า 28) แตกต่างกนั 
ดงันี้  

  ความพึงพอใจ ตรงกับค าในภาษาองักฤษว่า “Satisfaction”  ซึ่ง Chaplin (1968, หน้า 
437)  ใหค้วามหมายว่าเป็นความรูส้กึของผูร้บับรกิาร 
ต่อสถานประกอบการตามประสบการณ์ที่ไดร้บัจากการเขา้ไปตดิต่อขอรบับรกิารในสถานบรกิาร
นัน้ๆ 

  ลกัษณวรรณ พวงไมม้ิง่ (2545, หน้า 9) กล่าวว่า ความพงึพอใจ หมายถงึ สภาพของจติที ่
ปราศจากความเครยีด  ทัง้นี้เพราะธรรมชาตขิองมนุษย์นัน้มคีวามต้องการ  ถ้าความต้องการนัน้
ได้รบัการตอบสนองทัง้หมดหรอืบางส่วนความเครียดจะน้อยลงความพงึพอใจก็จะเกิดขึ้นและ
ในทางกลบักนัถ้าความต้องการนัน้ไม่ได้รบัการตอบสนองความเครยีดและความไม่พงึพอใจจะ
เกดิขึน้ 
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 พณิ ทองพูน (2549, หน้า 21) กล่าวว่า ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สกึชอบ ยนิดี 
เตม็ใจ หรอืมเีจตคตทิีด่ขีองบุคคลต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง  ความพงึพอใจจะเกดิขึน้เมือ่ไดร้บัการตอบ 
สนองความตอ้งการทัง้ดา้นวตัถุและจติใจ 

ชนะดา วรีะพนัธ ์(2555) ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึหรอืทศันคตทิางบวกของบุคคลทีม่ี
ต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งหรอืมคีวามชื่นชอบพอใจต่อการทีบุ่คคลอืน่กระท าการสิง่ใดสิง่หนึ่งตอบสนองความ 
ต้องการของบุคคลหนึ่งทีป่รารถนาใหก้ระท าในสิง่ที่ต้องการ  ซึ่งจะเกดิขึน้กต็่อเมื่อสิง่นัน้สามารถ 
ตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนัน้ได้  แต่ทัง้นี้ความพงึพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมคีวาม
แตกต่างกนัหรอืมคีวามพงึพอใจมากน้อยขึน้อยู่กบัค่านิยมของแต่ละบุคคลและความสมัพนัธ์ของ
ปัจจยัที่ท าให้เกดิความพงึพอใจตลอดจนสิง่เร้าต่างๆ ซึ่งอาจสามารถท าให้ระดบัความพงึพอใจ
แตกต่างกนัได ้เช่น ความสะดวกสบายทีไ่ดร้บัความสวยงาม ความเป็นกนัเอง ความภูมใิจ การยก
ย่อง การไดร้บัการ ตอบสนองในสิง่ทีต่อ้งการและความศรทัธา เป็นตน้ 

 จากความหมายของความพึงพอใจข้างต้นดงักล่าวสามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ 
หมายถงึ ความรู้สกึที่ดตี่อสิง่ใดสิง่หนึ่งหรอืความพอใจต่อการที่บุคคลอื่นกระท าการสิง่ใดสิง่หนึ่ง
ตอบสนองความตอ้งการของบุคคลนัน้ได ้

 
      2.1.2 ความพึงพอใจกบัการบริการ 

  วาฟรา (Vavra., 1992 : 139) ไดใ้หค้ านิยามของความพงึพอใจในงานบรกิารของผูบ้รโิภค 
คอื ความยดึมัน่ และเชื่อถอืไดข้องบรษิทัผูใ้หบ้รกิารในการน าส่งสนิคา้ และบรกิาร ทีเ่ตม็เป่ียมไป
ดว้ยความตอ้งการและความคาดหวงัของผูบ้รโิภค 
   เพยีร์สนั (Person. 1993 : 14) ได้ให้ความหมายว่า ความพงึพอใจของผู้บริโภคว่า คอื 
การทีส่นิคา้หรอืบรกิารสามารถเป็นไปตามความต้องการของผูบ้รโิภคไดท้ าใหผู้บ้รโิภคเกดิความ
พงึพอใจและเมือ่นัน้การซือ้หรอืการใชบ้รกิารทีเ่พิม่มากขึน้และบ่อยครัง้ขึน้ โดยจะบอกไปยงับุคคล
ใกลช้ดิต่อไป 
  ดนยั เทยีนพุฒ (2543) ไดก้ล่าวว่า ความพงึพอใจของลกูคา้ (Customer satisfaction) เป็น
การท าใหล้กูคา้มปีระสบการณ์ทีพ่อใจ ตื่นเตน้ในคุณภาพและบรกิารแลว้กลบัมาซือ้ซ ้าอกี 
  จากทีก่ล่าวมาผูศ้กึษาสามารถสรุปความหมายของความพงึพอใจดงันี้  คอื ความพงึพอใจ
เป็นความรู้สกึยนิดี พอใจ ชอบใจ ของบุคคลหนึ่งที่มตี่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึ่ งสิง่เหล่านี้จะเกิดขึน้ได้
ต่อเมื่อบุคคลเหล่านัน้ได้รบัการตอบสนองในสิง่ที่ตนเองต้องการ หรอืเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้
วางแผนไว้ ซึ่งระดบัความพงึพอใจจะแตกต่างกนัย่อมขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ หรอืองค์ประกอบที่
แตกต่างกนั 
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  หากพจิารณาถึงความพงึพอใจกบัการบรกิารองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความส าคญัในมติิ
เฉพาะกบัลูกคา้ กล่าวคอื ใช้การวดัและประเมนิโดยมุ่งความส าคญัไปที่ลูกคา้เป็นหลกั อย่างไรก็
ตาม Heskett (1988) ได้ให้นิยามของ “ความพึงพอใจ” ที่แตกต่างออกไปโดยกล่าวว่า หากวดั
ความพงึพอใจในการบรกิารไมค่วรมองเพยีงมติขิองผูร้บับรกิารเท่านัน้ โดยเฉพาะกบัผูป้ฏบิตังิาน
บรกิารเป็นสิง่ทีต่้องตระหนักควบคู่กนัไป  เพราะปฏสิมัพนัธ์ของ 2 มติดิงักล่าวเป็นความสมัพนัธ์
ระหว่างการสร้างความพงึพอใจภายในองค์การและความพงึพอใจภายนอกองค์การซึ่งมคีวาม
เชื่อมโยงกนั กล่าวคอื ความพงึพอใจของผูใ้หบ้รกิารจะเป็นแรงจงูใจโดยตรงต่อผูป้ฏบิตังิานบรกิาร
อย่างมคีุณภาพ  ซึง่จะสง่ผลใหผู้ร้บับรกิารเกดิความพงึพอใจ และเมือ่การบรกิารทีม่คีุณภาพถูกสง่
ต่อไปยงัลกูคา้แลว้  จะท าใหลู้กคา้มาใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่องสม ่าสมอ  ท าใหก้จิการสามารถรกัษา
ลกูคา้ไวไ้ดแ้ละมรีายไดท้ีด่ ี  เมือ่กจิการมรีายไดส้งูกจ็ะสามารถจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูป้ฏบิตังิาน
ไดสู้งขึน้  เป็นการลดการเปลีย่นงานของพนักงานและพนกังานสามารถตอบสนองการใหบ้รกิารที่
ตรงกบัความคาดหวงัของลูกค้าได้ จงึกล่าวได้ว่า ความพงึพอใจมคีวามส าคญัทัง้ต่อผูร้บับรกิาร
และผู้ให้บรกิาร  ซึ่ง Heskett (1988) ได้เสนอรูปแบบของ ”วงจรของความส าเรจ็ในงานบรกิาร”   
ดงัภาพที ่2-1 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2-1 วงจรความส าเรจ็ในการบรกิาร 
ท่ีมา : ปรบัปรุงจาก Heskett (1988) 
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 Rust, R.T. and Oliver, R.L., (1994) ได้กล่าวว่า ผู้รบับริการจะประเมินความพึงพอใจใน
บรกิาร โดยรบัรูจ้ากองคป์ระกอบซึง่องคก์รบรกิารจดัเตรยีมไวใ้หลู้กคา้ใน 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1. ผลติภณัฑบ์รกิาร เช่น ธนาคารมบีรกิารประเภท ฝาก ถอน การใหส้นิเชื่อ ฯลฯ โรงแรม มี
การใหบ้รกิารหอ้งพกั การจดัเลีย้ง เป็นตน้ 
 2. สภาพแวดล้อมของการบรกิาร เช่น การออกแบบตกแต่งของสถานที่ การใช้อุปกรณ์เพื่อ
อ านวยความสะดวก เป็นตน้ 
 3. การน าเสนอบรกิาร ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิาร เช่น อธัยาศยัไมตรขีอง
พนกังาน บุคลกิภาพ อากปักริยิา การสือ่สารโตต้อบ การเอาใจใส ่เป็นตน้ 
 จะเหน็ไดว้่า พนักงานบรกิาร ถอืเป็นเกณฑห์นึ่งในการใชว้ดัคุณภาพการบรกิารทีลู่กค้ารบัรู้ 
ซึ่งเป็นเรื่องยากทีจ่ะแยกผูใ้หบ้รกิารออกจากการบรกิาร ซึ่งมคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Tenner 
and DeToro (1992) ซึง่กล่าวว่า เป็นการยากทีจ่ะจ าแนกผูใ้หบ้รกิาร (Server) ออกจากการใหบ้รกิาร 
(Service Delivery) ดงันัน้ การประเมนิ “ความพงึพอใจ” และ “คุณภาพการบรกิาร” จงึน่าจะสามารถ
วดัจาก “ผูใ้หบ้รกิาร” ไดด้ว้ย 
 ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล       
หนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา เพื่อศกึษาความพงึพอใจของประชาชนว่ามีระดบั
ความพงึพอใจมากน้อยเพยีงใดและตอ้งการปรบัปรุงในเรื่องใดบา้ง 
 
 2.1.3 ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในการบริการ 

         ปัจจยัที่ท าให้เกิดความพงึพอใจในการบรกิาร สรุปได้ดงันี้ (ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ , 
2556)  

1. ความพงึพอใจของผูใ้หบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิารจะท างานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รได้ 
จะตอ้ง มปัีจจยัต่าง ๆ ดงันี้  

1) ความมัน่คงปลอดภยั เป็นความมัน่คงในการท างาน ท าให้มคีวามรู้สกึน่าเชื่อถอื 
สรา้งความมัน่ใจ และเกดิความพงึพอใจในการท างานได ้ 

2) โอกาสความกา้วหน้าในการท างาน ความตอ้งการเช่นน้ีจะลดลงเมื่อมอีายุมากขึน้  
3) ค่าจา้งหรอืรายไดแ้ละโอกาสกา้วหน้ามกัมคีวามสมัพนัธก์บัเรื่องเงนิ  
4) สภาพการท างาน การควบคุมดูแลของผู้บงัคบับญัชาเป็นส่วนส าคญัท าให้เกิด

ความ พงึพอใจและไม่พอใจต่อการท างาน  
5) ลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของงานทีท่ า ถ้าตรงกบัความรูค้วามสามารถของผูใ้หบ้รกิารกจ็ะ 

เกดิความพงึพอใจ 
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  6) ผลประโยชน์ตอบแทน เช่น โบนสั เงนิบ าเหน็จบ านาญ วนัหยุด เป็นตน้  
7) ลกัษณะทางสงัคม การยอมรบัของสงัคมในงานทีท่ า  
8) ปัจจยัสว่นบุคคล เช่น อายุ ระยะเวลาการท างาน ทศันคต ิการศกึษา เป็นตน้  
9) ค าชมเชย ทีม่ตี่อการใหบ้รกิาร  

      2. ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารของหน่วยงานนัน้ควรจะ 
พจิารณาจากสิง่ต่าง ๆ เหล่านี้  

    1) ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อายุ ทัศนคติในการรับบริการ ระดับการศึกษา อาชีพ     
เป็นตน้  

2) ความรวดเร็วในการบริการมีความส าคัญอย่างมากในการท าให้เกิดความ           
พงึพอใจ 

3) การประชาสมัพนัธ์ในการบรกิาร เพื่อให้ทราบถงึขัน้ตอนต่าง ๆ ของการบรกิาร
และชีแ้จงผลการด าเนินงาน เพือ่ใหเ้กดิทศันคตทิีด่ตี่อผูม้ารบับรกิาร  

  4) ระบบการท างานต้องมกีฎระเบยีบและขัน้ตอนทีช่ดัเจน สม ่าเสมอในการใหบ้รกิาร 
ซึง่ผูร้บับรกิารจะมเีหตุผลต่อการบรกิารนัน้  

5) ความยุตธิรรมเสมอภาคในการบรกิาร ผู้รบับรกิารชอบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิอย่าง  
เท่าเทยีมมใิช่เลอืกปฏบิตั ิ 

  6) การปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ การพูดจาที่ดี การแนะน าในการบริการมี
ความสมัพนัธ ์ดา้นต่าง ๆ ก่อใหเ้กดิความรูส้กึทีด่ขีองผูร้บับรกิาร  

  7) คุณภาพของการใหบ้รกิารนัน้ ตอ้งมคีวามถูกตอ้ง และน่าเชื่อถอืของขอ้มูลส าหรบั 
ใหบ้รกิารซึง่สง่ผลใหผู้ร้บับรกิารเกดิความพงึพอใจมากขึน้ 

 
        2.1.4 องคป์ระกอบของความพึงพอใจในการบริการ 

          ความพงึพอใจทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการบรกิารระหว่างผูใ้ห้บรกิารและผู้รบับรกิารเป็น
ผลของ การรบัรูแ้ละประเมนิคุณภาพของการบรกิาร ในสิง่ทีผู่ร้บับรกิารคาดหวงัว่าควรจะไดร้บัและสิง่
ที ่ผูร้บับรกิารไดร้บัจรงิในแต่ละสถานการณ์ซึง่ระดบัความพงึพอใจอาจไม่คงทีผ่นัแปรไปตามช่วงเวลา 
ทีแ่ตกต่างกนัไดท้ัง้นี้ความพงึพอใจในการบรกิารมอีงคป์ระกอบ 2 ประการ คอื (มหาวทิยาลยัสุโขทยั 
ธรรมาธริาช, 2544 )  
                  1. องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ ผู้ร ับบริการจะรับรู้ว่า
ผลติภณัฑ ์บรกิารทีไ่ด้รบัมลีกัษณะตามพันธะสญัญาของกจิการแต่ละประเภทตามทีค่วรจะเป็นมาก
น้อยเพยีงใด เช่น แขกทีเ่ขา้พกัในโรงแรมจะไดพ้กัในหอ้งพกัทีจ่องไว ้ลูกคา้ทีเ่ขา้ไปในภตัตาคารจะ 
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ได้รบัอาหาร ตามที่ส ัง่ เป็นต้น สิง่เหล่านี้เป็นบรกิารที่ผู้รบับรกิารควรจะได้รบัตามลกัษณะของการ
บรกิารแต่ละ ประเภท ซึง่จะสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ในสิง่ทีลู่กคา้ตอ้งการ  

2. องค์ประกอบด้านการรบัรู้คุณภาพของการน าเสนอบรกิาร ผู้รบับรกิารจะรบัรู้ว่า
วธิกีาร น าเสนอบรกิารในกระบวนการบรกิารของผูใ้หบ้รกิารมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด ไม่ว่า
จะเป็น ความสะดวกในการเขา้ถงึบรกิาร พฤตกิรรมการแสดงออกของผูใ้หบ้รกิารตามบทบาทหน้าที่
และ ปฏกิริยิาการตอบสนองการบรกิารของผูใ้หบ้รกิารต่อผูร้บับรกิาร ในดา้นความรบัผดิชอบต่องาน 
การใชภ้าษาสื่อความหมายและการปฏบิตัตินในการใหบ้รกิาร จะเหน็ว่าความพงึพอใจในการบรกิาร  
เกดิจากการประเมนิคุณค่าการรบัรูคุ้ณภาพของการบรกิารเกี่ยวกบัผลติภณัฑบ์รกิารตามลกัษณะของ 
การบริการและกระบวนการน าเสนอบริการในวงจรของการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้รบับริการ ซึ่งถ้าตรงกับสิ่งที่ผู้รบับริการมีความต้องการหรือตรงกับความคาดหวงัที่มีอยู่  หรือ
ประสบการณ์ทีเ่คยไดร้บับรกิารตามองคป์ระกอบดงักล่าวขา้งตน้  กย็่อมจะน ามาซึ่งความพงึพอใจใน
บรกิารนัน้ แต่หากเป็นไปในทางตรงกนัขา้มสิง่ทีผู่ร้บับรกิารไดร้บัจรงิไม่ตรงกบัการรบัรูท้ี่คาดหวงัผูร้บั 
บรกิารย่อมเกดิ ความไม่พงึพอใจต่อผลติภณัฑ์และการน าเสนอบรกิารได้จงึสามารถแสดงเป็นภาพ
องคป์ระกอบของ ความพงึพอใจในการบรกิารได ้
 

2.1.5 แนวทางการเสริมสร้างความพึงพอใจในการบริการ 

 ความพงึพอใจในการบรกิารเป็นสิง่ทีผู่ด้ าเนินการจะตอ้งค านึงถงึทัง้ในฐานะผูใ้หบ้รกิาร 
และจะต้องคาดคดิในฐานะของผูร้บับรกิารร่วมดว้ย เพื่อทีจ่ะสามารถส่งเสรมิใหเ้กดิความพงึพอใจ  ใน
การบรกิารขึน้ได ้โดยสามารถกระท าผ่านขัน้ตอนต่าง ๆ ดงันี้ (พมิล เมฆสวสัดิ,์ 2550)  
 1. ตรวจสอบความคาดหวงัและความพงึพอใจของผูใ้ชอ้ย่างสม ่าเสมอผ่านการซกัถาม
โดยตรง การส ารวจความคดิเหน็ เพือ่ศกึษาถงึความคาดหวงัและระดบัความพงึพอใจในการบรกิาร ที่
รบับรกิาร หรอืผู้ใช้มตี่อการให้บรกิาร ร่วมกบัการรบัฟังความคดิเหน็ของผู้ให้บรกิารที่เป็นผู้ปฏิบตัิ
โดยตรง ทัง้สองสิง่จะท าให้ผู้ด าเนินการทราบถึงความคาดหวงั และความพงึพอใจในการบรกิารที่
ใกลเ้คยีง กบัความเป็นจรงิมากทีสุ่ด เพือ่ทีจ่ะไดน้ าไปพฒันากระบวนการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพตรงกบั
ความตอ้งการของผูร้บับรกิารหรอืผูใ้ชไ้ด้  
 2. การก าหนดเป้าหมายและทิศทางขององค์กรให้ชัดเจน ซึ่งผู้ด าเนินการจะต้อง
ก าหนดทศิทางและจุดยนืของหน่วยงานใหช้ดัเจน นัน้คอื มเีป้าหมายทีจ่ะตอบสนองต่อความคาดหวงั
ของ ผู้รบับรกิารหรอืผู้ใช้ โดยมคีวามสอดคล้องต่อแนวโน้มพฤตกิรรมของผู้รบับรกิารหรอืผู้ใช้ และ
ความพรอ้มของผูใ้หบ้รกิารทีจ่ะด าเนินการใหม้คีุณภาพ  
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 3. การก าหนดยุทธศาสตร์การบรกิารที่มปีระสทิธภิาพ โดยจะต้องมกีารก าหนดฐานะ 
ของตนเองในการแข่งขนัดา้นการบรกิาร ก าหนดกลุ่มผูร้บับรกิารเป้าหมาย ศกึษาจุดแขง็จุดอ่อน ของ
ตนเอง จากนัน้จงึก าหนดเป็นกลยุทธใ์นการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ ร่วมกบัการน า เทคโนโลยี
ต่าง ๆ เขา้มาปรบัใชเ้พื่อใหเ้กดิการบรกิารทีส่ะดวก รวดเรว็ ทนัสมยั และสามารถเขา้ถงึ  ผูร้บับรกิาร
หรอืผูใ้ชจ้ านวนมากได ้
         4. การพฒันาคุณภาพและความสมัพนัธ์ในกลุ่มบุคลากรให้บรกิาร เพื่อให้ผู้ให้บรกิาร
ทุกคน มคีวามร่วมมอืร่วมใจในการท างาน รบัผดิชอบต่อการสร้างสรรค์ ความเอาใจใส่ ความทุ่มเท 
ในการท างาน โดยมุ่งเน้นการท างานเป็นทมี เพือ่สรา้งเสรมิคุณภาพในการใหบ้รกิาร  

        5. การน ากลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจต่อผู้ร ับบริการหรือผู้ใช้ไปปฏิบัติ และ
ประเมนิผล ผ่านการสรา้งบรรยากาศและวฒันธรรมองคก์ารทีมุ่่งเน้นการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ และ
มคีุณภาพ เพื่อสรา้งความพงึพอใจให้แก่ผู้รบับรกิารหรอืผูใ้ช ้มกีารก าหนดเป้าหมายและเกณฑ์วดัที่
ชดัเจนรวมถงึ ผลตอบแทนการปฏบิตัติามเป้าหมายเพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏบิตังิานบรกิารตามกล
ยุทธท์ีว่างไว ้

 
    2.1.6 การวดัความพึงพอใจ 
           บุญเรือง ขจรศิลป์ (2529) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องการวัดความพึงพอใจเป็น
ทศันคตหิรอืเจตคตเิป็นนามธรรม เป็นการแสดงออกค่อนขา้งซบัซ้อน จงึเป็นการยากทีจ่ะวดัทศันคติ
ได้โดยตรง แต่เราสามารถที่จะวดัทศันคติได้โดยอ้อม โดยวดัความคดิเห็นของบุคคลเหล่านัน้แทน 
ฉะนัน้การวดั ความพงึพอใจกม็ขีอบเขตทีจ่ ากดัดว้ย อาจมคีวามคลาดเคลื่อนเกดิขึน้ถ้าบุคคลเหล่านัน้
แสดงความ คดิเหน็ไม่ตรงกบัความรู้สกึที่แท้จรงิ   ซึ่งความคลาดเคลื่อนเหล่านี้ย่อมเกดิขึ้นได้เป็น
ธรรมดาของการวดัโดยทัว่ไป 
  ภณิดา ชยัปัญญา (2541) กล่าวว่า การวดัความพงึพอใจนัน้สามารถท าไดห้ลายวธิดีงันี้ 
1) การใช้แบบสอบถามเพื่อต้องการทราบความคดิเห็น  ซึ่งสามารถกระท าได้ในลักษณะก าหนด
ค าตอบให้เลอืกหรอืตอบค าถามอสิระ ค าถามดงักล่าวอาจถามความพงึพอใจในด้านต่าง ๆ   2) การ
สมัภาษณ์เป็นวธิกีารวดัความพงึพอใจทางตรง ซึ่งต้องอาศยัเทคนิคและวธิกีารที่ดจีะได้ขอ้มูลที่เป็น
จรงิ  3) การสงัเกต  เป็นวธิวีดัความพงึพอใจโดยการสงัเกตพฤตกิรรมของบุคคลเป้าหมายไม่ว่าจะ 
แสดงออกจากการพูดจา กรยิา ท่าทาง  วธิีนี้ต้องอาศยัการกระท าอย่างจริงจงัและสังเกตอย่างมี 
ระเบยีบแบบแผน 
      จากแนวคิดในการวดัความพึงพอใจดงักล่าว ผู้วิจยัจึงเลือกใช้แบบสอบถามเป็นใช้
เครื่องมอืในการวดัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองระเวยีง อ าเภอ 
พมิาย จงัหวดันครราชสมีา  
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการให้บริการ 
        2.2.1 ความหมายของการให้บริการ 
  สมติ สชัฌุกร (2542, หน้า 13)  ให้ความหมายว่า การบรกิารเป็นการปฏิบตังิานที่กระท า
หรอืตดิต่อเกี่ยวขอ้งกบัผูใ้ช้บรกิาร  การใหบุ้คคลต่าง ๆ ไดใ้ช้ ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง  ทัง้ดว้ย
ความพยายามใด ๆ ก็ตามด้วยวธิกีารหลากหลายในการท าให้ บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งได้รบัความ
ช่วยเหลอืจดัได้ว่าเป็นการให้บรกิารทัง้สิ้น  การอ านวยความสะดวก  การสนองความต้องการของ
ผูใ้ชบ้รกิารกเ็ป็นการใหบ้รกิาร การใหบ้รกิารจงึสามารถด าเนิน 
การไดห้ลากหลายวธิ ี จุดส าคญั คอื เป็นการช่วยเหลอืและมปีระโยชน์แก่ผูใ้ชบ้รกิาร 
 จรสั สุวรรณมาลา (2539) กล่าวถึงลกัษณะ การให้บรกิารที่มคีุณภาพ  โดยมตีวัแปรที่จะ
น ามาใชใ้นการก าหนดคุณภาพของบรกิาร ดงันี้  
 1. ความถูกต้องตามกฎหมาย หมายถงึ บรกิารทีจ่ดัให้มขีึน้ตามกฎหมาย โดยเฉพาะบรกิาร
ทีบ่งัคบัใหป้ระชาชนตอ้งมาใชบ้รกิาร เช่น บรกิารรบัช าระภาษอีากรจ าเป็นตอ้งควบคุมใหถู้กตอ้งตาม 
ระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเป็นส าคญั  
 2. ความเพยีงพอ หมายถึง บรกิารที่มจี านวนและคุณภาพเพยีงพอกบัความต้องการของ 
ผูร้บับรกิารไม่มกีารรอคอยหรอืเขา้ควิเพือ่ขอรบับรกิาร  
 3. ความทัว่ถงึ เท่าเทยีม ไม่มขีอ้ยกเวน้ ไม่มอีภสิทิธิ ์หมายถงึ บรกิารทีด่ตี้องเปิดโอกาสให้ 
ประชาชนในทุกพื้นที่ กลุ่มอาชพี เพศ วยั ได้ใช้บรกิารประเภทเดียวกนั คุณภาพเดยีวกนัได้อย่าง
ทัว่ถงึ เท่าเทยีมกนั โดยไม่มขีอ้ยกเวน้  
 4. ความสะดวก รวมเรว็ เชื่อถอืได ้หมายถงึ การใหบ้รกิารทีด่มีคีุณภาพนัน้จะตอ้งมลีกัษณะ
ทีส่ าคญั 
    4.1 ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับความสะดวก คือ สามารถใช้บริการได้ ณ ที่ต่าง ๆ และ  
สามารถเลอืกใชว้ธิกีารไดห้ลายแบบตามสภาพของผูใ้ชบ้รกิาร นอกจากนัน้ความสะดวกอาจพจิารณา 
ไดจ้ากกระบวนการใหบ้รกิาร เช่น การจดัใหม้จุีดให ้-รบับรกิารเพยีงจุดเดยีว (One-Stop Service)  
      4.2 ความรวดเรว็ หมายถงึ ประชาชนต้องไดร้บัการบรกิารทนัท ีโดยไม่ต้องรอควิคอยรบั 
บรกิารนานเกนิสมควร  
    4.3 ความน่าเชื่อถือได้ของระบบบริการ หมายถึง บริการที่มีคุณภาพจะต้องมีความ  
ต่อเนื่องสม ่าเสมอ มรีะเบยีบแบบแผนการให้บรกิารที่แน่นอน คาดการณ์ล่วงหน้าได้แน่นอนเป็นที่  
พึง่พาของผูร้บับรกิารไดเ้สมอ และมโีอกาสเกดิความผดิพลาดน้อยทีสุ่ด 
 5. ความไดม้าตรฐานทางเทคนิคหรือมาตรฐานทางวชิาการ หมายถงึ การใหบ้รกิารประเภท
ที ่ตอ้งอาศยัความรูค้วามช านาญทางเทคนิคหรอืทางวชิาการ เช่น การเงนิการบญัชบีรกิารทาง การ 
แพทย ์เศรษฐกจิ กฎหมาย ฯลฯ  บรกิารดงักล่าวนี้จะมคีุณภาพดกีต็่อเมื่อมบีุคลากรและกระบวนการ
ใหบ้รกิารทีไ่ดม้าตรฐานทางเทคนิคและวชิาการ  
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 6. การเรยีกเก็บค่าบรกิารที่เหมาะสม ต้นทุนการให้บรกิารต่าง ๆ หมายถงึ การให้บรกิาร
ของ รฐัประเภททีม่กีารเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากผูร้บับรกิารต้องมคี่าบรกิารทีเ่หมาะสมและต้องมรีะบบ
การ จดับริการที่มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รบับริการที่มี
คุณภาพด ีและมคี่าบรกิารทีไ่ม่สงูเกนิไป 
 
 2.2.2 ปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจเก่ียวกบักระบวนการบริการ 
 ธรีกติ ินวรตัน ณ อยุธยา (2557) กล่าวว่า ในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการออกแบบกระบวนการ 
บรกิาร นกัการตลาดบรกิารควรจะตอ้งค านึงถงึปัจจยัทีส่ าคญั ดงัต่อไปนี้  
 1. ระดบัของการมสี่วนร่วมของลูกค้าในกระบวนการบรกิารกระบวนการบรกิารจะแตกต่าง  
กนัตามระดบัการมสี่วนร่วมของลูกค้าที่แตกต่างกัน เช่น กระบวนการบริการในกรณีที่ลูกค้าต้อง  
บรกิารตนเองจะแตกต่างจากกรณีทีม่พีนกังานใหบ้รกิารลูกคา้ เป็นตน้  
 2. สถานทีท่ีใ่ชใ้นการน าเสนอบรกิารสถานทีท่ีใ่ชใ้นการน าเสนอบรกิาร มคีวามส าคญัต่อการ 
ออกแบบกระบวนการบรกิารให้ลูกคา้ในสถานที่เฉพาะของกจิการบรกิารต่าง ๆ เช่น โรงภาพยนตร์  
หรอืรา้นซกัแหง้ เป็นตน้ จะแตกต่างจากในกรณีทีก่ระบวนการบรกิารลูกคา้ของสถานทีลู่กคา้เอง เช่น 
กรณีของการบรกิารก าจดัปลวก เป็นต้น  

 3. ประเภทของการบรกิาร บุคคลหรอืใช้เครื่องมอืเป็นหลกัในการบริการ การออกแบบ  
กระบวนการจะต้องพจิารณาว่าบรกิารนัน้ใช้บุคคลเป็นหลกั เช่น บรกิารที่ปรกึษาด้านการจดัการ  
ธุรกจิ เป็นตน้ หรอืว่าใชเ้ครื่องมอืเป็นหลกั เช่น บรกิารจากเครื่องฝากถอนเงนิสดอตัโนมตั ิเป็นตน้  

 4. ระดบัของการติดต่อกันระหว่างพนักงานและลูกค้ามากหรือน้อยนัน้ มีผลกระทบต่อ  
รปูแบบของกระบวนการ กล่าวคอื ในกรณีทีม่รีะดบัของการตดิต่อกนัน้อย เช่น การจองตัว๋ภาพยนตร์ 
ทางอนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ จะมกีระบวนการทีแ่ตกต่างกบักรณีทีม่รีะดบัของการตดิต่อกนัมาก เช่น การ
เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล เป็นตน้  
 5. ระดบัของความเป็นมาตรฐานในการก าหนดรูปแบบที่เหมาะสมของกระบวนการควร  
พจิารณาว่าการน าเสนอบรกิารนัน้มรีูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัง้หมดทุกครัง้ เพื่อการควบคุม  
คุณภาพและลดต้นทุนในการด าเนินการ หรอืว่าอาจมกีารน าเสนอบรกิารในลกัษณะที่แตกต่างจาก 
มาตรฐานได ้เพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัของลูกคา้แต่ละกลุ่ม  
 6. ระดบัความซบัซ้อนของบรกิารจะเกี่ยวข้องกบัจ านวนของล าดบัขัน้ตอนหรอืกิจกรรม  
ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิาร กระบวนการของการใหบ้รกิารทีม่คีวามซบัซ้อนมาก เช่น บรกิาร 
รบัจดังานแต่งงาน ซึ่งแตกต่างจากกระบวนการของการใหบ้รกิารที่มคีวามซบัซ้อนน้อย เช่น บรกิาร  
ถ่ายเอกสาร เป็นตน้ 
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        2.2.3 สภาพแวดล้อมและลกัษณะทางกายภาพของการบริการ 
 ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2556) ใหค้วามหมายว่า สภาพแวดลอ้มและลกัษณะทางกายภาพ 
หมายถงึ  อาคารของธุรกจิบรกิาร  เครื่องมอืและอุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพวิเตอร์  เครื่องเอทเีอ็ม 
เคาน์เตอร์ให้บรกิาร การตกแต่งล็อบบี้ ลานจอดรถ สวน ห้องน ้า การตกแต่ง ป้ายประชาสมัพนัธ์  
แบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าใช้เป็นเครื่องหมายแทนคุณภาพของการ 
ให้บรกิาร กล่าวคอื ลูกค้าจะอาศยัสิง่แวดล้อมทางกายภาพ  เป็นปัจจยัหนึ่งในการเลือกใช้บรกิาร 
ดงันัน้สิง่แวดล้อมทางกายภาพยิง่ดูหรูหราและสวยงามเพยีงใดบรกิารน่าจะมคีุณภาพตามด้วยและ  
อยากที่จะเขา้ไปใช้บรกิาร (ธรีกติ ินวรตัน ณ อยุธยา, 2557) ให้ความหมายว่า สภาพแวดล้อมและ
ลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง สิง่แวดล้อมที่เกี่ยวกบัการให้บรกิาร สถานที่ที่ลูกค้าและกิจการมี
ปฏสิมัพนัธ์กนัและ องค์ประกอบต่างๆ  ซึ่งท าหน้าที่ช่วยอ านวยความสะดวกหรอืสื่อสารบรกิารนัน้ 
สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมและลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง สิง่ที่เป็นรูปธรรมต่าง ๆ  ที่สามารถ
มองเหน็หรอืรบัรูไ้ดแ้ละใชเ้ป็นเครื่องบ่งชี้ถงึคุณภาพของบรกิาร ประกอบดว้ย อาคาร  ส าหรบับรกิาร 
เครื่องคอมพวิเตอร ์เครื่องเอทเีอม็เคาน์เตอรใ์หบ้รกิาร การตกแต่งสถานที ่ลอ็บบี้ ลาน  จอดรถ สวน 
หอ้งน ้า การตกแต่งป้าย ประชาสมัพนัธ์ 
 หน้าที่ของลกัษณะทางกายภาพของการบรกิาร ชุติรตัน์ เจรญิสุข (2546) กล่าวว่า ธุรกิจ
บริการมีการใช้หลักฐานทางวตัถุหรือลักษณะทางกายภาพของการบริการเป็นส่วนหนึ่งของส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิาร โดยมบีทบาทหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 1. เป็นสือ่ทีใ่ชเ้รยีกรอ้งความสนใจ  จงูใจ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและท าให้บรษิัทแตกต่างจาก คู่แข่งขนั เช่น การออกแบบอาคารสถานที่ การ
ตกแต่งภายใน เป็นต้น  2. เป็นสื่อในการสร้างข่าวสาร เพื่อตดิต่อสื่อสารไปยงัลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
เกีย่วกบัลกัษณะ เด่นและระดบัคุณภาพของการบรกิาร เช่น สญัลกัษณ์ของบรษิทั การใชเ้ทคโนโลยทีี่
ทนัสมยัและกา้วหน้าของบรษิทั เป็นตน้ 3. เป็นสือ่ทีก่่อใหเ้กดิผลในทางทีด่ขีึน้ กระตุน้ใหลู้กคา้มคีวาม
ต้องการอยากใชบ้รกิารของบรษิทัเพิม่มากขึน้  เนื่องจากผลติภณัฑบ์รกิารเป็นสิง่ทีม่องไม่เหน็ ลูกคา้
จะสมัผสัถงึระดบัคุณภาพของการบรกิารก่อนการซื้อได้ยาก  ซึ่งแตกต่างจากการซื้อสนิค้าที่มตีวัตน 
ฉะนัน้การสรา้งลกัษณะทางกายภาพของการบรกิารจงึเป็นสิง่จ าเป็น  ดงันัน้ลกัษณะทางกายภาพของ
การบรกิาร ได้แก่ อาคารของธุรกจิบรกิาร เครื่องมอื และ อุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพวิเตอร์ เครื่อง
เอทเีอ็ม เคาน์เตอร์ให้บรกิาร การตกแต่งสถานที่ ล็อบบี้ ลานจอดรถ สวน ห้องน ้า การตกแต่ง ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ แบบฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งสิง่เหล่านี้เป็นสิง่ที่ ลูกค้าใช้เป็นเครื่องหมายแทนคุณภาพของ
การใหบ้รกิาร กล่าวคอื ลูกคา้จะอาศยัสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ เป็นปัจจยัหนึ่งในการเลอืกใชบ้รกิาร 
ดงันัน้สิง่แวดลอ้มทางกายภาพยิง่ดูหรูหราและสวยงามเพยีงใด  บรกิารน่าจะมคีุณภาพตามดว้ยและ
อยากทีจ่ะเขา้ไปใชบ้รกิาร 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการสาธารณะและการให้บริการประชาชน 
     ภาครฐั 
 การสรา้งความพงึพอใจในการใหบ้รกิารสาธารณะแก่ประชาชนมหีลกัและแนวทาง คอื  การ
ใหบ้รกิารอย่างเสมอภาค หมายถงึ ความยุตธิรรมในการบรหิารงานภาครฐัที่มฐีานคตทิีว่่าคนทุกคน
เท่าเทยีมกนั  ดงันัน้ประชาชนทุกคนจะไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัในแง่มุมของกฎหมายไม่มี
การแบ่งแยกกีดกนัในการให้บริการประชาชนจะได้รบัการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้
มาตรฐานในการใหบ้รกิารเดยีวกนัการใหบ้รกิารทีต่รงเวลา หมายถงึ ในการบรกิารจะต้องมองว่าการ
ให้บริการสาธารณะจะต้องตรงต่อเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะ  ถือว่าไม่มี
ประสทิธผิลเลยถ้าไม่มกีารตรงต่อเวลา  ซึ่งจะต้องสรา้งความไม่พอใจให้แก่ประชาชน การใหบ้รกิาร
อย่างเพยีงพอ การใหบ้รกิารสาธารณะตอ้งมลีกัษณะมจี านวนการใหบ้รกิารและสถานทีใ่หบ้รกิารอย่าง
เหมาะสม 
 Millet (1954, หน้า 397) ไดใ้หท้ศันะว่า ความพงึพอใจของประชาชนที่มตี่อการบรกิารของ
หน่วยงานภาครฐันัน้ โดยได้สรุปประเดน็ว่า เป้าหมายที่เป็นที่นิยมมากที่สุดที่ผู้ปฏบิตัติ้องยดึถอืไว้
เสมอในหลกัการ 5 ประการ คอื 
 1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ 
บรหิารงานภาครฐัที่มฐีานของความคิดว่าทุกคนเท่าเทียมกนั ดงันัน้ประชาชนทุกคนจะได้รบัการ  
ปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัในทุกแง่มุมของกฎหมายไม่มกีารแบ่งแยกกดีกนัในการใหบ้รกิารประชาชน
จะ ไดร้บัการปฏบิตัใินฐานะทีเ่ป็นปัจเจกบุคคลทีใ่ชม้าตรฐานการใหบ้รกิารเดยีวกนั 
 2. การให้บรกิารที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถงึ ในการให้บรกิารจะต้องมองว่าการ 
ใหบ้รกิารจะตอ้งตรงเวลา ผลการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาครฐัจะถอืว่าไม่มปีระสทิธผิลเลย ถา้ไม่มี
การตรงเวลาซึง่จะสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ประชาชน  
 3. การใหบ้รกิารอย่างเพยีงพอ (Ample Service) หมายถงึ การใหบ้รกิารจะต้องมลีกัษณะที่ 
มจี านวนการใหบ้รกิารและสถานทีใ่หบ้รกิารอย่างเหมาะสม 
 4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) คือ การให้บริการที่เป็นไปอย่าง 
สม ่าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลักไม่ใช่ยึดตามความพอใจของหน่วยงานที่
ใหบ้รกิารว่าจะใหห้รอืหยุดบรกิารเมื่อใดกไ็ด้  
 5. การให้บรกิารอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) คอื การให้บรกิารที่มกีารปรบัปรุง 
คุณภาพและผลการปฏบิตังิาน กล่าวอกีนัยหนึ่ง คอื การเพิม่ประสิทธภิาพหรอืความสามารถที่จะท า
หน้าทีไ่ดม้ากขึน้โดยใชท้รพัยากรเท่าเดมิ นอกจากนี้ เลื่อมใส ใจแจง้ (2546) ไดเ้สนอแนวความคดิใน
การบรกิารประชาชนที่ดแีละมคีุณภาพต้องอาศยัเทคนิค กลยุทธ์ ทกัษะทีจ่ะท าให้ชนะใจผู้รบับรกิาร  
ซึ่งสามารถกระท าไดท้ัง้ก่อนการตดิต่อระหว่างการตดิต่อและหลกัการตดิต่อโดยไดร้บัการบรกิารจาก
ตวับุคคลทุกระดบัในองคก์ร รวมทัง้ผูบ้รหิารขององคก์รนัน้ ๆ ทัง้นี้การบรกิารทีด่จีะ 
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เป็นเครื่องมอืช่วยให้ผู้ตดิต่อรบับรกิารเกดิความเชื่อถอื ศรทัธาและสร้างภาพลกัษณ์  ซึ่งจะมผีลใน
การใชบ้รกิารต่าง ๆ ในโอกาสหน้าต่อไป 
 2.3.1 การปรบัมุมมองว่าประชาชนคอืลูกคา้คนส าคญั ไดแ้ก่  
        1) เราจะตอ้งกระตอืรอืรน้ทีจ่ะบรกิารประชาชน  
        2) มจีติส านึกในการใหบ้รกิารทีด่ตี่อประชาชน (Service Mind)  
        3) เราจะตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเสนอแนะใหแ้ก่เรา  
        4) เราจะตอ้งสรา้งค่านิยมใหม่ว่า ความพงึพอใจของประชาชน คอื ความส าเรจ็ของเรา 
 2.3.2 การสรา้งวฒันธรรมใหม่ในการบรกิาร  
        1) มวีสิยัทศัน์ทีมุ่่งตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  
        2) ปรบัตวัใหท้นัสมยัพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง  
                3) ค านงึถงึผลลพัธม์ากกว่าวธิกีาร  
        4) ลดความเป็นทางการในการประสานงาน  
         5) ใชก้ฎระเบยีบอย่างมดีุลยพนิิจ  
        6) มคีวามรเิริม่สรา้งสรรค ์
 2.3.3 เทคนิคในการตอ้นรบัประชาชน  
        1) ตอ้นรบัดว้ยความคุน้เคย เป็นกนัเอง  
        2) ตอ้นรบัดว้ยความสุภาพอ่อนโยนใหเ้กยีรตอิยู่เสมอ  
        3) ตอ้นรบัดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส  
        4) ตอ้นรบัดว้ยความอบอุ่น  
        5) ตอ้นรบัดว้ยความเอาใจใส่  
        6) ตอ้นรบัดว้ยความปฏบิตัหิน้าทีใ่หท้นัใจ  
        7) ตอ้นรบัดว้ยความอดทน  
        8) ตอ้นรบัดว้ยความเพยีร  
        9) ตอ้นรบัดว้ยความจรงิใจ  
      10) ตอ้นรบัดว้ยการใหบ้รกิารเสมอ 
 
 กุลธน ธนาพงศธร (2528, หน้า 303 - 304) กล่าวว่า หลกัการใหบ้รกิารทีส่ าคญั 5 ประการ 
คอื  

1. หลกัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคลเป็นสว่นใหญ่ คอื ประโยชน์และบรกิาร 
ที่ องค์การจดัให้นัน้ จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่หรอืทัง้หมดมใิช่เป็นการ  
จดัการใหแ้ก่บุคคลกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ  
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 2. หลกัความสม ่าเสมอ คอื การใหบ้รกิารนัน้ ๆ ตอ้งด าเนินไปอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ  
 3. หลกัความเสมอภาค บรกิารที่จดัตัง้นัน้จะต้องให้แก่ผู้มาใชบ้รกิารทุกคนอย่างสม ่าเสมอ 
หน้าและเท่าเทยีมกนั ไม่มกีารใหส้ทิธพิเิศษแก่บุคคลหรอืกลุ่มคนใดในลกัษณะแตกต่างจากกลุ่มคน  
อื่นๆ อย่างเหน็ไดช้ดั  
 4. หลกัความประหยดัค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการบรกิารจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะ  
ไดร้บั  
 5. หลักความสะดวกบริการที่จัดให้แก่ผู้รบับริการ จะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติง่าย
สะดวก สบาย สิน้เปลอืงทรพัยากรไม่มากนัก ทัง้ยงัไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจใหแ้ก่ผูใ้ห้บรกิาร
หรอื ผูใ้ชบ้รกิารมากจนเกนิไป 
 MaxWeber (1966, p. 98) ให้ทัศนคติเกี่ ยวกับการใช้บริการว่ าการจะให้บริก ารมี
ประสทิธภิาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด คอื การให้บรกิารที่ไม่ค านึงถงึตวับุคคลหรอื
เป็นการบรกิารที ่ปราศจากอารมณ์ ไม่มคีวามชอบพอสนใจเป็นพเิศษทุกคนไดร้บัการปฏบิตัเิท่าเทยีม
กนัตามเกณฑเ์มื่ออยู่ในสภาพทีเ่หมอืนกนั 
 
2.4 ข้อมูลพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย จงัหวดั

นครราชสีมา 
 2.4.1 ด้านกายภาพ 

  องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองระเวยีง  เป็นหน่วยการปกครองท้องถิน่รูปแบบหนึ่ง และ
ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบล ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่องจดัตัง้องคก์ารบรหิารส่วนต าบล และ ประกาศ ณ วนัที ่19 มกราคม 2539  
ประกาศราชกจิจานุเบกษา  เล่ม 113 ตอนที ่9 ลงวนัที ่30  มกราคม  2539 
          1) ท่ีตัง้ของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
            ทีท่ าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองระเวยีง  อยู่ทางทศิใต้ของทีว่่าการอ าเภอพิ
มาย ตัง้อยู่เลขที ่192 หมู่ที ่2 ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา มรีะยะทางจาก
อ าเภอพมิาย ประมาณ 25 กโิลเมตร และระยะห่างจากจงัหวดันครราชสมีา ประมาณ  75  กโิลเมตร  

            อาณาเขต   องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองระเวยีง  มเีนื้อทีป่ระมาณ 115.2 ตาราง
กโิลเมตร หรอื ประมาณ 72,000  ไร ่มอีาณาเขตตดิต่อ ดงันี้ 

          ทศิเหนือ       ตดิต่อต าบลธารละหลอด และต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย  จงัหวดั 
                            นครราชสมีา  
          ทศิตะวนัออก  ตดิต่อต าบลนิคมสรา้งตนเอง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา      
          ทศิใต ้          ตดิต่อต าบลจกัราชและต าบลหนองพลวง  อ าเภอจกัราช  จงัหวดั 
                            นครราชสมีา 
          ทศิตะวนัตก   ตดิต่อต าบลหนองพลวง อ าเภอจกัราช  จงัหวดันครราชสมีา 
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ภาพท่ี 2-2 แผนทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองระเวยีง  อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 

2) ลกัษณะภมิูประเทศ                    
                 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองระเวยีง  ตัง้อยู่ทีร่าบลุ่ม และทีด่อน มแีม่น ้าส าคญั
ไหลผ่าน ได้ ล าน ้าจกัราช มหีมู่บ้านที่ตัง้อยู่ตดิเขตแม่น ้าล าจกัราชได้แก่ หมู่ที่ 13, 3, 4,11,10 และ   
ล าฉมวก หมู่บา้นทีต่ ัง้อยู่ตดิเขตแม่น ้าล าฉมวก ไดแ้ก่ หมู่ที ่19 หมู่ 17 และหมู่บ้านทีต่ ัง้อยู่บนทีด่อน
ไม่มแีม่น ้าไหลผ่าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,2, 15, 12, 14, 16, 18 และ 20 หมู่บ้านที่ตัง้อยู่บนที่ดอนจะได้รบั
ผลกระทบจากน ้าป่าไหลหลากในช่วงฤดฝูน 
           3) ลกัษณะภมิูอากาศ 

             ลกัษณะภูมอิากาศของต าบล จดัอยู่ในลกัษณะภูมอิากาศแบบมรสุม ซึ่งแบ่งได ้ 
3 ฤดู คอื ฤดูฝนเริม่ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนตุลาคม โดยได้รบัอทิธพิลจากลมมรสุมตะวนัตก
เฉียงใต้พดัผ่านทะเลและมหาสมุทร ท าใหม้อีากาศชุ่มชื้นและฝนตกชุก ส่วนฤดูหนาวเริม่ตัง้แต่เดอืน
พฤศจกิายนถงึเดอืนกุมภาพนัธ์ โดยไดร้บัอทิธพิลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งพดัเอาความ
หนาวเยน็และความแห้งแล้งมา ส าหรบัฤดูร้อนเริม่ตัง้แต่เดอืนมนีาคมถึงเดอืนเมษายนซึ่งมอีากาศ
รอ้นและอบอา้ว ช่วงฤดูเพาะปลูกพชืในการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อหาช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในการปลูกพชื  
ดงันี้ 
  ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูก อยู่ในช่วงตัง้แต่ปลายเดอืนเมษายนถงึ
กลางเดอืนพฤศจกิายน และมคีวามชื้นหลงเหลอือยู่ในดนิพอเพยีงส าหรบัปลูกพชืไร่ พชืผกัอายุสัน้
หลงัจากหมดฤดูฝนประมาณหนึ่งเดอืน และอาจใช้แหล่งน ้าในไร่นาช่วยเสรมิการเพาะปลูกได้บ้าง    
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แต่ทัง้นี้ควรวางแผนจดัระบบการปลูกพืชให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และจากการวิเคราะห์สภาพ
ภูมอิากาศและความตอ้งการน ้า ซึง่สามารถปลูกขา้ว พชืไร่ ไมผ้ล และไมย้นืตน้ไดด้ี 
  ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ซึ่งมปีรมิาณน ้าฝนและการกระจายน้อย
หรอืไม่เพยีงพอต่อการเจรญิเตบิโตของพืช อยู่ในช่วงปลายเดอืนพฤศจกิายนถงึกลางเดอืนเมษายน
ของทุกปี ในช่วงเวลาดงักล่าวถา้ไดร้บัน ้าชลประทานช่วยกส็ามารถปลูกพชืฤดแูลง้ได้  

         4) ลกัษณะของดิน 
       จากการศึกษาแผนที่การใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินพบว่าต าบลหนองระเวียง        

มกีลุ่มชุดดนิ 7 กลุ่ม  ดงันี้ 
              (1)  กลุ่มชุดดินท่ี 4 เป็นกลุ่มดินที่มเีนื้อดินเป็นพวกดินมสีนี ้าตาลปนเทาหรอืมสีี

น ้าตาลดนิชัน้ล่างสนี ้าตาลปนเทา หรอืสนี ้าตาลหรอืสเีทาปนเขยีวมะกอกมจุีดประสนี ้าตาลปนเหลอืง
แก่ อาจพบก้อนปูนก้อนสารเคมผีสมพวกเหลก็และแมงกานิสในชัน้ล่าง  การระบายน ้าเลวพืน้ทีท่ีพ่บ
จะเป็นทีร่าบเรยีบหรอืทีร่าบลุ่มระหว่างคนัดนิรมิน ้า  ดนิมคีวามอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาตปิานกลาง   
ปฏกิริยิาดนิเป็นค่าความเป็นกรด – ด่าง ประมาณ 5.5-6.5   
                พื้นที่ที่พบบรเิวณ  บ้านนาตาหนิ และบ้านโนนสะเดา พื้นที่โดยประมาณ  588  
ไร่ และเป็นพื้นที่ในการท านาขา้ว ปัญหาส าคญัในการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ได้แก่  ในฤดูฝนมนี ้าแช่ขงั  
4-5  เดอืน  ความเหมาะสมในการปลูกพชื  ไดแ้ก่การท านาขา้ว  ฤดแูลง้เหมาะในการปลูกพชืผกัไดด้ ี  

                  การจดัการในการปลูกพืช 
               -  ขา้ว  การใชปุ้๋ ยเคม ีครัง้แรก สูตร 16-20-0, 20-20-0, 18-20-0 สูตรใดสูตรหน่ึง 
อตัรา  20  กก./ไร่ ส าหรบัขา้วไวแสง  และ 35 กก./ไร่ ส าหรบัขา้วไม่ไวแสง   การใส่ครัง้ที่สองดว้ย
แอมโมเนี่ยมซลัเฟต 15 กก./ไร่ หรอืยูเรยี 6 กก./ไร่  ก่อนขา้วออกดอก 30 วนั  พนัธุ์ขา้วทีเ่หมาะสม
ขา้วดอกมะล ิ105 เหลอืงประทวิ 123 กข.7, 13, 23  สุพรรณบุร ี90 เป็นตน้ 

                   - พชืไร่  การปลูกพชืไร่หรอืพชืฤดแูลง้ตอ้งปลูกโดยวธิกีารยกร่องเพือ่การระบาย
น ้าเพราะชุดดนินี้มกีารระบายน ้าไม่ดโีดยยกร่องระบายน ้ากวา้ง 40 - 50  ซม. ห่างกนัร่องละ 10 –15 
เมตร ลกึ  20-30  ซม.   

            (2)  กลุ่มชุดดินท่ี 18  เป็นกลุ่มดนิทีม่เีนื้อดนิเป็นพวกดนิร่วนปนทราย  สว่นดนิ 
ล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย  มสีเีทาหรอืสนี ้าตาลอ่อน  พบจุดปะสนี ้าตาล สเีหลืองหรอืสแีดง
ปะปนกนั  เกดิจากวตัถุตน้ก าเนิดดนิพวกตะกอนล าน ้า  สภาพพืน้ที ่ ทีพ่บจะเป็นทีร่าบเรยีบ  เป็นดนิ
ลกึ  ดนิมกีารระบายน ้าค่อนขา้งเลวถงึเลว ดนิมคีวามอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาตติ ่า  ปฏกิริยิาดนิเป็น
กรดจดัถงึเป็นด่างปานกลาง  ค่าความเป็นกรด – ด่าง  ประมาณ   6.0-7.0 

               ปัญหาส าคญัในการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ  ไดแ้ก่  เนื้อดนิบนค่อนขา้งเป็นทรายหยาบ  
พชืมโีอกาสเสีย่งต่อการขาดแคลนน ้า  ฤดฝูนน ้าแช่ขงัประมาณ  4  เดอืน ความเหมาะสมในการท านา
มากกว่าการปลูกพืชไร่ ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ท านา  บริเวณที่พบ  ได้แก่ หมู่ที่  
3,4,11,15,13  พืน้ทีป่ระมาณ  7,332 ไร ่
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                   การจดัการในการปลูกพืช 
                - ขา้ว  พนัธุข์า้วทีเ่หมาะสม  ขาวปากหมอ้ ขาวตาแหง้ เหลอืงประทวิ 123   ขาว
ดอกมะล ิ105 ปทุมธานี  60 และขา้ว กข. ต่างๆ  สูตรปุ๋ ยที่เหมาะสม  15-15-15  อตัรา  35 กก./ไร่  
16-16-8  อตัรา 25-35  กก./ไร่  หรอื  16- 20-0  ,  20-20-0   อตัรา  30  กก./ไร่ ร่วมกบั  ปุ๋ ยยูเรยี  
อตัรา 15-20  กก./ไร่ โดยแบ่งใส ่ 2  ครัง้ 
                - พชืไร่ ไม่เหมาะสม เพราะการระบายน ้าเลวและน ้าท่วมขงั  การปลูกพชืฤดูแลง้
ควรท าการยกร่องก่อนปลูก 
           (3)  กลุ่มชุดดินท่ี 22  เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย สีเทาหรือ
น ้าตาลปนเทา  มจุีดประสนี ้าตาลปนเหลอืง  อาจพบศลิาแลงในดนิชัน้ล่าง มกีารระบายน ้าค่อนขา้ง
เลวถงึเลว  ดนิมคีวามอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาตติ ่า  ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดัถงึเป็นกรดแก่  ค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5 – 5.5  ปัจจุบนับรเิวณดงักล่าวสว่นใหญ่ใชป้ลูกขา้ว บรเิวณทีพ่บ ไดแ้ก่  
หมู่ที ่5,18, 7,8, 16, 9   พืน้ทีป่ระมาณ  4,329  ไร่ปัญหาส าคญัในการใชป้ระโยชน์ดนิชุดนี้เป็นที่ดอน
ทีเ่ป็นดนิทราย  ความสามารถในการเกบ็อุ้มน ้าต ่า  การปลูกพชืจ าเป็นจะต้องปรบัปรุงดนิโดยการใส่
ปุ๋ ยหมกั/ปุ๋ ยคอก 1.5-2  ตนั/ไร่  หรอืการปลูกพชืปุ๋ยสด  การไถกลบตอซงั ทุกปีหลงัการเกบ็เกีย่ว 

                  การจดัการในการปลูกพืช 
               -  ขา้ว พนัธุ์ทีเ่หมาะสม ปทุมธานี 60 สุพรรณบุร ี60  ขาวดอกมะล ิ105  ขาวตา
แหง้ กข.7,15,23  การใชปุ้๋ ยสตูร  15-15-15, 16-16-18  อุตรา 40 กก./ไร ่ โดยแบ่งใสส่องครัง้ 

              -  พชืไร่ พชืสวน  ไม่เหมาะในการปลูกพชืไร่ พชืสวน  เพราะการระบายน ้าไม่ด ี
และน ้าแช่ขงั 
            (4)  กลุ่มชุดดินท่ี 35   เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ชัน้ล่างเค็ม ดินร่วนเหนียวปน
ทราย    สนี ้าตาล เหลอืง และสแีดงเกดิจากวตัถุก าเนิดดนิพวกตะกอนล าน ้า การสลายตวัของหนิเนื้อ
หยาบ พบบรเิวณที่ลาดสูง ลาดชนั 3-20 % การระบายน ้าดคีวามอุเมสมบูรณ์ต ่า ระดบัน ้าใต้ดินต ่า
กว่า 1.5 เมตร ความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5 ปัญหาดนิชุดนี้ ค่อนขา้งเป็นทราย อุ้มน ้าได้น้อยถึง
ปานกลาง น ้าใตด้นิลกึ ค่าความเป็นกรดสงู อยู่บนทีส่งูมกัขาดแคลนน ้า พบทีห่มู่ที ่5 พืน้ที ่780 ไร ่
                การจดัการในการปลูกพืช 

             -  ขา้ว ไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นทีส่งู เหมาะในการปลูกขา้วไร่ พนัธุซ์วิแม่จนัทร ์  
จนีฮ่อ 

             -  พชืไร่ ไมผ้ล เนื่องจากเป็นทีส่งูจงึใชใ้นการปลูกพชืไร่ เช่น มนัส าปะหลงั พนัธุ ์
ระยองและเกษตรศาสตร ์ และออ้ยโรงงาน 
           (5)  กลุ่มชุดดินท่ี 40  เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย สีดินเป็น        
สนี ้าตาลอ่อนสเีหลอืงหรอืสแีดง  เนื้อดนิค่อนขา้งเป็นทราย พชืที่ปลูกมโีอกาสขาดแคลนน ้าได้ง่าย  
ดนิมคีวามอุดมสมบูรณ์ต ่าและในบรเิวณทีม่คีวามลาดชนัสงู  จะเกดิการชะลา้งพงัทลายของหน้าดนิได้
ง่าย  ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดัถงึเป็นกรดแก่  ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5 – 5.5 ปัญหาใน
ดินชุดนี้  เนื้อดินเป็นทรายจดั  การอุ้มน ้าที่ไม่ดี  ระดบัน ้าใต้ดินต ่ามากบริเวณที่พบได้แก่  หมู่ที่ 
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5,6,15,7,8,11,13    พื้นที่ประมาณ 13,962 ไร่  ปัจจุบนับรเิวณดงักล่าวส่วนใหญ่ใช้ปลูกออ้ยและมนั
ส าปะหลงัและไมผ้ล 
           (6)  กลุ่มชุดดินท่ี 41   เป็นกลุ่มดนิทีม่เีนื้อดนิร่วน 50 ซม.  ตอนบนเป็นดนิทรายหรอื
ดินทราย ปนดินร่วน  สดีินเป็นสนี ้าตาลอ่อนหรอืสเีหลืองปนน ้าตาล  มกีารระบายน ้าดีปานกลาง      
ดนิมคีวามอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาตติ ่า ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดจดัถงึเป็นกรดแก่  ค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างประมาณ 6.0-8.0 ปัญหาส าคญัในการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ เนื้อดนิค่อนขา้งเป็นทรายจดั  พชืทีป่ลูกมี
โอกาสเสี่ยงต่อการขาดแคลนน ้าได้ง่าย แต่ถ้ามีฝนตกมากดินจะเละดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาตติ ่ามาก  บรเิวณที่มคีวามลาดชนัสูง  จะเกดิการชะล้างพงัทลายได้ง่ายบรเิวณที่พบ ได้แก่ 
หมู่ 6,7,5,19  เนื้อทีป่ระมาณ 13,260 ไร่  ปัจจุบนับรเิวณดงักล่าวใชป้ลูกออ้ยและมนัส าปะหลงั 
           (7)  กลุ่มชุดดินท่ี 59  ดนิมคีวามเหมาะสมกบัพชืหลายชนิด เกดิจากตะกอนล าน ้าพดั
พามาทบัถมกัน  มกัพบในที่ราบลุ่ม การระบายน ้าค่อนข้างเลวถึงเลว  สี  ความอุดมสมบูรณ์ไม่
แน่นอนขึ้นอยู่กับวตัถุก าเนิดดิน  ส่วนมากมกัมีก้อนกรวดเศษหินปะปนอยู่ด้วยปัญหาในการใช้
ประโยชน์ดินชุดนี้   การระบายน ้ าไม่ดี  มีน ้ าแช่ขงัในฤดูฝนดินแฉะเกินไปในการปลูกพืชความ
เหมาะสม  มีความเหมาะสมในการท านาในฤดูฝน  และปลูกพืชไร่อายุสัน้ในฤดูแล้งเพราะดินมี
ความชื้นด(ีหลงัการเก็บเกี่ยวข้าว) พบชุดดนินี้หมู่ที่ 4, 5, 13, 9, 10, 11  เป็นพื้นที่  3,237 ไร่ จาก
การวเิคราะห์สภาพการใช้ที่ดนิของต าบลหนองระเวยีง  จะเหน็ว่ามกีารท าเกษตรกรรมเป็นหลกั
โดยพืน้ทีเ่กษตรกรรมสว่นใหญ่เกษตรกรใชท้ าไร่ออ้ย  ไร่มนัส าปะหลงั  ท านา  ปลกูหญา้เลีย้งสตัว ์ 
(โคนม)  

2.4.2 ด้านการเมือง / การปกครอง 
          1)  เขตการปกครอง 
            ต าบลหนองระเวยีง  ประกอบดว้ยหมูบ่า้น จ านวน 20 หมูบ่า้น  โดยมผีูใ้หญ่บา้น

ปกครองหมูบ่า้น  ดงันี้ 
 

หมู่ท่ี ช่ือบ้าน ช่ือผู้ใหญ่บ้าน 
1 บา้นหนองใหญ่ นายสุนทร  พลองพมิาย 
2 บา้นหนองขาม นายสมชาย  อาศยัป่า 
3 บา้นดอนหวาย นายรวย   ทนัโคกกรวด 
4 บา้นงิว้ นายคมสณัห ์  เชื่อฟัง 
5 บา้นหนองบวัค า นายอ านาจ    ศรสีกุล 
6 บา้นหนองระเวยีง นายประจกัษ์   อาศยักลาง 
7 บา้นมาบประดู่ นายสมชาย   ราวพมิาย 
8 บา้นโนนหญา้นาง นายสมชาย  สนัโดษ (ก านนั) 
9 บา้นนาตาหนิ นางสมปอง   วาจาสตัย ์
10 บา้นโนนสะเดา นายแสวง วสินัเทยีะ 
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11 บา้นหนองโสน นายวนิยั   นกัปราชญ์ 
12 บา้นเพชร นายทรงพล  ปัญญาแจง้สกุล 
13 บา้นดอนประดู่ นายเฉลมิ  กลา้ถูก 
14 บา้นหวัถนน นางล าพ ู  นวลไธสง 
15 บา้นโจด นายส ารวย  กงัวานกจิตระกูล 
16 บา้นกา้วพฒันา นางสุทนิ   หนีกระโทก 
17 บา้นหนองกุฎงีาม นายสงบ   เปรื่องนา 
18 บา้นน ้าตาลพฒันา นายภาษติ   แสนเจ๊ก 
19 บา้นใหม่ทพิยป์ระชา นายสุชาต ิ พวงพมิาย 
20 บา้นทรพัยโ์พธิง์าม นายตอ้ย  กุศล 

 
          2)  การเลือกตัง้ 
            ต าบลหนองระเวยีง  มกีารเลือกตัง้ผู้บรหิารและสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วน

ต าบลหนองระเวยีง  ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันและมีการเลือกตัง้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง       
ระเวยีง ล่าสุด เมื่อวนัที ่ 30 กนัยายน 2555 มจี านวน  20 หมู่บา้น แยกเป็น 

             เลือกตัง้ผู้บรหิารท้องถิน่ เมื่อวนัที่ 30 กนัยายน 2555 จ านวนผู้มสีทิธิลงคะแนน 
7,981 คน จ านวน ผูม้าใชส้ทิธลิงคะแนน 6,646 คน  แยกเป็น 

 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ ผล

คะแนน 
หมายเหตุ 

1 นายอุดมเดช    สว่างจติร 3,163 นายก อบต.ไดร้บัการเลอืกตัง้ 
2 นายปราณีศลิป์   ปราสาทสงู - รองนายก อบต.ไดร้บัการแต่งตัง้ 
3 นายวนัชยั   จนัทร - รองนายก อบต.ไดร้บัการแต่งตัง้ 
4 นายสมควร  อาศยัไร่ - เลขานุการนายก อบต.ไดร้บัการแต่งตัง้ 
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          เลอืกตัง้สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองระเวยีง เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 
2555  จ านวน 20 หมูบ่า้น หมูบ่า้นละ 2 คน  มสีมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองระเวยีง
ทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้ ดงันี้ 

หมู่
ท่ี 

ช่ือบ้าน จ านวน 
ผู้มีสิทธิ
ลงคะแนน 

จ านวนผู้มา
ใช้สิทธิ

ลงคะแนน 

ช่ือ – สกลุ ผล 
คะแนน 

หมาย
เหตุ 

1 หนองใหญ่ 467 388 นางแสงทอง     
อาศยัป่า 

135  

นางสาวอารรีตัน์   
ขวญัยนื 

129  

2 หนองขาม 485 396 นายพูน   แตกโพธิ ์ 192  
นายบุญยิง่  เฮฮา 189  

3 ดอนหวาย 419 324 นายสมบตั ิ           
เชญิกลาง 

135  

นายฐปนพงษ์   
พมิพพ์ชัรบุญ 

129  

4 
 

 งิว้ 
 

259 219 นายบุญช่วย        
ยิม้น้อย 

117  

    นายสุชาต ิ  เฮฮา 78  
5 
 

หนองบวัค า 
 

615 477 นายประดษิฐ ์      
ชยัสทิธิ ์

287  

  
  นายสมบตั ิ         

กิน้บุราณ 
237  

6 
 

หนอง 
ระเวยีง 

375 320 นายแปลก             
ปัน่สนัเทยีะ 

206  

  
  นายภาคนิ         

หาญนา 
192  

  
  นายจ าลอง   ราวพิ

มาย 
125  
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หมู่
ท่ี 

ช่ือบ้าน 
จ านวน 
ผู้มีสิทธิ
ลงคะแนน 

จ านวนผู้มา
ใช้สิทธิ

ลงคะแนน 

ช่ือ – สกลุ ผล 
คะแนน 

หมาย
เหตุ 

7 
 

มาบประดู่ 
 

284 253 นายคณู   เป็นพมิาย 111  

8 
 
 

โนนหญ้า
นาง 
 

259 235 นายประจวบ  เนื้อนา 91 ลาออก 
นายสงัวาล          
สุนทะวงค ์

77  

9 
 
 

นาตาหนิ 
 
 

467 526 นางสมปอง       
วาจาสตัย ์

296 ลาออก 

นายค าแสน  อ ่ากลาง 287  
10 
 

โนนสะเดา 
 

150 133 นายหริญั   เนื้อนา 77  
นายบุญนิธ ิ  ท าด ี 74 เสยีชวีติ 

11 
 

หนองโสน 
 

480 407 นายนู  จ าพมิาย 189  
นายณรงค ์ มิง่พมิาย 188  

12 
 
 
 

เพชร 
 
 
 

671 521 นายส ารวย       
กวา้งพมิาย 

280  

นายเชดิ             
บุญสกุลไทย 

272  

13 
 
 

ดอนประดู่ 
 
 

196 181 นายอมรเทพ       
สานคล่อง 

112 ลาออก 

นายเมา้  กลา้ถูก 95  
14 
 
 

หวัถนน 
 
 

261 222 นายบุญเสรมิ     
กรวดกระโทก 

115  

นางศศธิร  บรรจงปรุ 94  
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หมู่
ท่ี 

ช่ือบ้าน จ านวน 
ผู้มีสิทธิ
ลงคะแนน 

จ านวนผู้มา
ใช้สิทธิ

ลงคะแนน 

ช่ือ – สกลุ ผล 
คะแนน 

หมาย
เหตุ 

15 โจด 599 473 นายส ารวย   
กงัวานกจิตระกูล 

331 ลาออก 

    นายประภากร       
อยู่เยน็ 

319  

16 กา้วพฒันา 499 445 นางสวสัดิ ์  
เยีย่งอย่าง 

210  

    นายเชาว ์ ศริเิถยีร 167  

17 หนองกุฎี
งาม 

421 368 นายสมบตั ิ       
เผอืกเลก็ 

126  

    นายฉลอง       
พฤกษาชพี 

126  

18 น ้าตาล
พฒันา 

187 154 นางจดิาภา  แสนเจ๊ก 
นายบ ารุง ซื่อสตัย ์

110 
89 

 

19 ใหม่ทพิย์
ประชา 

314 268 นายอุทติย ์        
บรรจงปรุ 

176  

    นายสมาน             
บานสนัเทยีะ 

151 เสยีชวีติ 

20 ทรพัยโ์พธิ ์
งาม 

389 336 นายส าเรงิ  มิง่พมิาย 
นายชนะ เนื้อนา 

157 
137 
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                       3) ประชากร 

            (1) ขอ้มูลเกี่ยวกบัประชากร (ขอ้มูล ณ เดอืนธนัวาคม  2562 ธนัวาคม  2563 และ 

พฤษภาคม 2564  ส านกับรหิารทะเบยีน  กรมการปกครอง) 

หมู่ท่ี ช่ือบ้าน 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 หนองใหญ่ 281 290 571 270 290 560 270 287 557 
2 หนองขาม 339 344 683 338 347 685 337 347 684 
3 ดอนหวาย 287 303 590 278 298 576 277 290 567 
4 งิว้ 178 161 339 178 166 344 177 166 343 
5 หนองบวัค า 440 433 873 447 446 893 444 445 889 
6 หนองระเวยีง 277 260 537 284 259 543 286 262 548 
7 มาบประดู่ 200 204 404 199 201 400 197 201 398 
8 โนนหญ้านาง 185 181 366 183 188 371 183 189 372 
9 นาตาหนิ 460 471 391 465 477 942 464 475 939 
10 โนนสะเดา 118 102 220 116 97 213 117 99 216 
11 หนองโสน 308 305 613 309 300 609 308 299 607 
12 เพชร 469 441 910 460 453 913 460 451 911 
13 ดอนประดู่ 128 126 254 126 127 253 127 128 255 
14 หวัถนน 174 174 348 177 173 350 176 172 348 
15 โจด 430 375 805 426 375 801 421 373 794 
16 กา้วพฒันา 355 356 711 359 356 715 359 352 711 
17 หนองกุฎงีาม 323 308 631 327 306 633 328 311 639 
18 น ้าตาลพฒันา 112 84 196 88 75 163 88 75 163 
19 ใหม่ทพิยป์ระชา 203 203 406 208 206 414 213 208 421 
20 ทรพัโพธิง์าม 268 315 583 260 310 570 255 305 560 

รวม   5,535   5,436 10,971 5,498 5,450 10,948   5,487   5,435    10,922 

 

                           (2)  ช่วงอายุและจ านวนประชากร ที่อาศยัอยู่จรงิ จ าแนกตามช่วงอายุในข้อมูล  

จปฐ.ประจ าปี 2562 มคีรวัเรอืนทัง้หมด 2,613 ครวัเรอืน จ านวนประชากรที่อาศยัอยู่จรงิ  ทัง้หมดต 

9,728 คน  เพศชาย 4,884 คน เพศหญงิ 4,844 คน 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา                                            หน้า  28 

 

 

ช่วงอายุ 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
1 เดอืน ถงึ  5  เดอืน 
6 เดอืน ถงึ 1 ปี  0  เดอืน 
1 ปี 1 เดอืน  - 2 ปี 
3 ปี – 5 ปี 
6 ปี – 12 ปี 
13 ปี – 14 ปี 
15 ปี – 18 ปี 

4 
20 
66 
163 
413 
143 
273 

0.04 
0.21 
0.68 
1.68 
4.43 
1.47 
2.81 

6 
21 
42 
151 
388 
121 
254 

0.06 
0.22 
0.43 
1.55 
3.99 
1.24 
2.61 

10 
41 
108 
314 
819 
564 
527 

0.10 
0.42 
1.11 
3.23 
8.42 
2.71 
5.42 

19 ปี – 25 ปี 
26 ปี – 34 ปี 
35 ปี – 49 ปี 

521 
605 
1,286 

5.36 
6.22 
13.22 

470 
562 
1,267 

4.83 
5.78 
13.02 

991 
1,167 
2,548 

10.19 
12.00 
26.24 

50 ปี – 59 ปี 
60 ปี ขึน้ไป 

666 
706 

6.85 
7.26 

720 
842 

7.40 
8.66 

1,386 
1,548 

14.25 
15.91 

รวม 4,884 50.21 4,844 49.79 9,728 100.00 
 

                       4) สภาพทางสงัคม 
                1) การศึกษา 

      (1) สถานศกึษาประถมศกึษา สงักดั สพฐ. และสงักดั อปท. มโีรงเรยีน 6 แห่ง  
และเป็นโรงเรยีนขยายโอกาส จ านวน 2 แห่ง ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จ านวน  2  แห่ง  ดงันี้  

 
ล าดบั

ท่ี 
ช่ือ / ท่ีตัง้ พิกดัต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 โรงเรียนเพชรหนองขาม  

หมู่ที ่2  

15.103851 , 102.431696 โรงเรียนขยายโอกาส
จัดการเรียนการสอน
ตัง้แต่ระดบัอนุบาล–ชนั
มธัยมศกึษาปีที ่ 6 

2 โรงเรยีนนิคมสรา้งตนเอง 
พมิาย 4 หมู่ที ่6 

15.129625 , 102.458764 โรงเรียนขยายโอกาส
จัดการเรียนการสอน
ตั ้งแต่ระดับอนุบาล– 
มธัยมศกึษาปีที ่ 3 
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ล าดบั

ท่ี 

ช่ือ / ท่ีตัง้ พิกดัต าแหน่ง หมายเหตุ 

3 โรงเรยีนหนองบวัลอย   

หมู่ที ่9 

15.151051 , 102.454068 จัดการเรียนการสอน
ตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาล-
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

4 โรงเรียนบ้านหนองบัวค า 

หมู่ที ่5 

15.081204 , 102.427467 จัดการเรียนการสอน
ตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาล-
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

5 
โรงเรยีนบา้นดอนหวาย  หมู่
ที ่3 

15.116263 , 102.402010 จัดการเรียนการสอน
ตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาล-
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

6 
โรงเรยีนบา้นหนองโสน   
หมู่ที ่11 

15.130999 , 102.418760 จัดการเรียนการสอน
ตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาล-
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

7 
ศูนย์พฒันาเดก็เล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองระ
เวยีง บา้นหนองขามหมู่ที ่2   

15.098691 , 102.428505 จัดการเรียนการสอน
ส าหรบัเดก็เลก็อายุ   
3  ปี 

8 ศูนย์พฒันาเดก็เล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองระ

เวยีง บ้านหนองระเวยีงหมู่

ที ่6 

15.132885 , 102.458133 จัดการเรียนการสอน

ส าหรับ เด็ก เล็กอายุ       

3  ปี 

                            
(2) การสาธารณสุข ต าบลหนองระเวยีงมโีรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบล 2 แหง่ 

คอื  
                 - โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพประจ าต าบลหนองระเวยีง ตัง้อยู่ หมู่ที่ 6 ต าบล

หนองระเวียง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา อัตราก าลังส าหรบับริการประชาชน เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข จ านวน 6 คน  มลีูกจ้าง จ านวน  7 คน รวมเป็น 13  คน และอาสาสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้น 166 คน  รวมเป็นจ านวน  ทัง้สิน้ 179  คน  (พกิดัต าแหน่ง 15.127001 ,102.459143 ) 

                 - โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพประจ าต าบลหนองขาม ตัง้อยู่ หมู่ที ่2 ต าบลหนอง-
ระเวยีง อ าเภอพมิาย  จงัหวดันครราชสมีา อตัราก าลงัส าหรบับรกิารประชาชน เจา้หน้าทีส่าธารณสุข 
จ านวน 4 คน มลีูกจา้ง  จ านวน  4 คน รวมเป็น 8 คนและ อาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 170 คน 
รวมเป็นจ านวน ทัง้สิน้ 178 คน (พกิดัต าแหน่ง  15.105787 , 102.428697) 
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               (3)  อาชญากรรม 
            อาชญากรรม  ในเขตต าบลหนองระเวยีง  มคีดทีีเ่กดิขึน้ในเขตต าบลหนอง 

ระเวยีงในระหว่างปี 2562 - 2564 ขอ้มลูจากสถานีต ารวจภูธร อ าเภอพมิาย แยกเป็น 
 

ประเภทคดี 
 

ปี  2562 
จ านวน (คดี) 

ปี  2563 
จ านวน (คดี) 

ปี  2564 
จ านวน (คดี) 

 บุกรุกเคหะสถาน  0 0 0 
 ลกัทรพัย ์ 3 8 8 
 การพนนั 3 3 2 
 อาวุธปืน 1 5 2 
 ท ารา้ยร่างกาย 2 5 7 
 จราจร 0 0 0 

รวม 9 21 19 
 

               (4) ยาเสพติด 
       จากการวเิคราะหข์อ้มลูสถานการณ์คดเีกีย่วกบัยาเสพตดิของต าบลหนอง 

ระเวยีง ในช่วงระหว่างปี 2562 – 2564 และทีผ่่านมา ถอืว่าเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งดา้นยาเสพตดิ 
จ าพวก ยาบา้ เพราะพืน้ทีต่ าบลหนองระเวยีงเป็นพืน้ที ่ทีม่โีรงงานอุตสาหกรรมตัง้อยู่ ท าใหม้ผีูค้น
ที่มาท างานจากหลายพื้นที่ อีกทัง้ยงัมรีถบรรทุกอ้อยน ามาส่งให้กบัโรงงาน มาจากหลายต าบล 
อ าเภอ จงัหวดั  ท าใหม้กีารควบคุมดูแลยาก  ปัญหาเดก็และเยาวชนมกีารมัว่สุม  อาจมเีครอืขา่ย
เชื่อมโยงระหว่างผู้ค้า ผู้เสพ  จึงจ าเป็นต้องเฝ้าระวงั กลุ่มผูเ้สีย่งต่อการตดิยาเสพตดิ แต่พบว่า
ในช่วงปี 2563 - 2564  มคีดเีกีย่วกบัยาเสพตดิ ขอ้มลูจากสถานตี ารวจภูธรอ าเภอพมิาย  แยกเป็น 
 

ประเภทคดี 
 

ปี 2562 
จ านวน(คดี) 

ปี 2563 
จ านวน
(คดี) 

ปี 2564 
จ านวน(คดี) 

 ผลติ 0 5 0 
จ าหน่าย 1 1 1 
ครอบครองเพือ่จ าหน่าย 7 5 0 
ครอบครอง 33 9 22 
เสพ 33 9 22 

รวม 74 29 45 
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               (5) การสงัคมสงเคราะห ์
       องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองระเวยีง  มหีน้าทีใ่นการสงเคราะห ์กลุ่มสตร ี 

จ านวน 20 หมูบ่า้น  กลุ่มเดก็เยาวชน จ านวน 20  หมูบ่า้น  ผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม ผูป้ระสบปัญหา
ความเดอืดรอ้น  ผูส้งูอายุ  ผูพ้กิาร   
 
จ านวนผู้สูงอายุ ท่ีได้รบัสวสัดิการเบีย้ยงัชีพ  
 

ทีม่า :   กองสวสัดกิารสงัคม อบต.หนองระเวยีง  (ขอ้มลูยอ้นหลงั 2 ปี และปีปัจจุบนั) 
 
 
 
 

หมู่ท่ี ปี 2562 (คน) ปี 2563 (คน) ปี 2564 (คน) 
1 97 104 105 
2 80 87 96 
3 94 102 106 
4 53 60 64 
5 123 142 159 
6 83 94 103 
7 55 66 74 
8 60 58 59 
9 113 122 130 
10 43 44 46 
11 112 113 114 
12 131 139 142 
13 40 43 44 
14 48 49 54 
15 127 140 147 
16 80 90 92 
17 76 80 90 
18 24 23 16 
19 70 80 85 
20 69 70 76 
รวม 1,578 1,706 1,802 
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จ านวนผู้พิการ  ท่ีได้รบัสวสัดิการเบีย้ยงัชีพ  
 

ทีม่า :   กองสวสัดกิารสงัคม อบต.หนองระเวยีง  (ขอ้มลูยอ้นหลงั 2 ปี และปีปัจจุบนั) 
 
                       5) ระบบบริการพ้ืนฐาน 
                (1) การคมนาคมขนส่ง 
    ถนนสายหลกั 
    ถนนลาดยาง ทางหลวงชนบท 3010 (โนนคอย-พทิกัษากร) ผ่านบ้านใหม่ทพิย์
ประชา หมูท่ี ่19 หนองระเวยีง  หมูท่ี ่6 ทรพัยโ์พธิง์าม หมูท่ี ่20 หนองกุฎงีาม หมูท่ี ่17 กา้วพฒันา 
หมู่ที่ 16 หนองใหญ่ หมู่ที่ 1 หนองบัวค า หมู่ที่ 5  (ระยะทาง 13  กิโลเมตร) ถนนลาดยาง         
ทางหลวงชนบท  ผา่น บา้นมาบประดู่ หมูท่ี ่7  (ระยะทาง 4 กโิลเมตร) 

หมู่ท่ี ปี 2562 (คน) ปี 2563 (คน) ปี 2564 (คน) 
1 17 20 20 
2 17 17 15 
3 29 29 27 
4 8 8 9 
5 25 27 27 
6 13 12 12 
7 10 10 10 
8 8 8 7 
9 24 27 24 
10 4 7 6 
11 14 16 15 
12 23 25 25 
13 4 7 6 
14 6 6 6 
15 25 28 28 
16 12 14 14 
17 19 22 24 
18 1 1 1 
19 10 13 12 
20 16 8 10 
รวม 285 305 298 
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    ถนนสายสายรอง  เป็นถนนในความรบัผดิชอบของ อบต.หนองระเวยีง ดงันี้ 
ถนนหนิคลุก  ระยะทางรวม   3.655   กโิลเมตร 
ถนนดนิ/ลูกรงั  ระยะทางรวม 12.977   กโิลเมตร 
ถนน คสล.  ระยะทางรวม    62,160   กโิลเมตร 

   ถนนลาดยางเอสฟัลตกิ  ระยะทางรวม      4.427   กโิลเมตร 
                          (2) การไฟฟ้า 

                 ประชากรทีม่ไีฟฟ้าใชค้รบถ้วนครอบคลุมทุกหมู่บา้น แต่ยงัมบีางครวัเรอืนที่
มกีารขยายออกมาสรา้งใหมแ่ละยงัขาดไฟฟ้าสาธารณะยงัไมค่รอบคลุมจุดเสีย่งของหมูบ่า้น  

       (3) การประปา 
               ในเขตต าบลหนองระเวยีง ประชาชนได้ใช้บรกิารน ้าประปา จ านวน 100% 

ของทุกหมูบ่า้น และมปีระปาหมูบ่า้น จ านวน  25  แห่ง  ดงันี้   
ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ / ท่ีตัง้ แหล่งน ้าต้นทุน พิกดัต าแหน่ง 

1 ประปาหมู่บา้นหนองใหญ่ หมู่ที ่1 สระน ้าหนองขาม 15.103883 , 102.430334 
2 ประปาหมู่บา้นหนองขาม  หมู่ที ่2 สระน ้าหนองขาม 15.102785 , 102.426418 
3 ประปาหมู่บา้นดอนหวาย  หมู่ที ่3 สระน ้าดอนหวาย 15.117194 , 102.401705 
4 ประปาหมู่บา้นงิว้  หมู่ที ่ 4 สระน ้าหนองบวั 15.123830 , 102.406219 
5 ประปาหมู่บ้านหนองบวัค า  หมู่ที่  

5 
สระน ้าหนองบวัค า 15.088685 , 102.428381 

6 ประปาหมู่บ้านหนองระเวยีง หมู่ที่ 
6 

บ่อบาดาล 15.120008 , 102.459473 

7 ประปาหมู่บ้านหนองระเวยีง หมู่ที่ 
6 

บ่อบาดาล 15.128830 , 102.458553 

8 ประปาหมู่บา้นมาบประดู่ หมู่ที ่7 บ่อบาดาล 15.110525 , 102.458784 
9 ประปาหมู่บา้นมาบประดู่ หมู่ที ่7 บ่อบาดาล 15.112194 , 102.469889 
10 ประปาหมู่บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 

8 
สระน ้ าหนองขาม
ป้อม 

15.085438 , 102.476624 

11 ประปาหมู่บา้นนาตาหนิ  หมู่ที ่ 9 บ่อบาดาล 15.150987 , 102.455569 
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ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ / ท่ีตัง้ แหล่งน ้าต้นทุน พิกดัต าแหน่ง 

12 ประปาหมู่บา้นโนนสะเดา  หมู่ที ่10  สระน ้าสนั
ออ้ยชา้ง 

15.147730, 102.443593 

13 ประปาหมู่บา้นหนองโสน  หมู่ที ่11   ล าจกัราช 15.134582, 102.419280 
14 ประปาหมู่บา้นเพชร  หมู่ที ่12 สระน ้าบา้นเพชร 15.116651, 102.436608 
15 ประปาหมู่บา้นดอนประดู่  หมู่ที ่13   คลองตาแกว้ล า

จกัราช 
15.096275, 102.401860 

16 ประปาหมู่บา้นหวัถนน  หมู่ที ่14  บ่อบาดาล 15.119286, 102.437115 
17 ประปาหมู่บา้นโจด  หมู่ที ่15   สระน ้าหนอง

ขาม 
15.102785, 102.426418 

18 ประปาหมู่บา้นกา้วพฒันา  หมู่ที่ 16    บ่อบาดาล 15.119247, 102.450286 
19 ประปาหมู่บา้นกา้วพฒันา  หมู่ที ่16    บ่อบาดาล 15.097970, 102.435246 
20 ประปาหมู่บา้นหนองกุฎงีามหมู่ที ่17 บ่อบาดาล 15.136392, 102.457181 
21 ประปาหมู่บา้นน ้าตาลพฒันาหมู่ที ่18 บ่อบาดาล 15.120201, 102.444670 
22 ประปาหมู่บ้านใหม่ทิพย์ประชาหมู่ที่ 

19 
บ่อบาดาล 15.120516, 102.468407 

23 ประปาหมู่บ้านใหม่ทิพย์ประชาหมู่ที่ 
19 

บ่อบาดาล 15.129180, 102.467083 

24 ประปาหมู่บา้นทรพัยโ์พธิง์ามหมู่ที ่20 บ่อบาดาล 15.128912, 102.455056 
25 ประปาหมู่บา้นทรพัยโ์พธิง์าม หมู่ที ่20 สระน ้าทรพัย์

โพธิง์าม 
15.132775, 102.448123 
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(4)  โทรศพัท์  มกีารใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่และมเีสารบัสญัญาณโทรศพัท ์ 
ในพืน้ที ่ดงันี้ 
 
ล าดบัท่ี ช่ือ / ท่ีตัง้ พิกดัต าแหน่ง 

1 เสารบั-สง่สญัญาณโทรศพัท ์ True หมูท่ี ่ 1 15.107206 , 102.428621 
2 เสารบั-สง่สญัญาณโทรศพัท ์ Ais หมูท่ี ่ 3 15.117178 , 102.401778 
3 เสารบั-สง่สญัญาณโทรศพัท ์ Ais หมูท่ี ่ 6 15.119243 , 102.460408 
4 เสารบั-สง่สญัญาณโทรศพัท ์ Trueหมูท่ี ่ 13 15.098250 , 102.407316 
5 เสารบั-สง่สญัญาณโทรศพัท ์ Ais หมูท่ี ่ 15 15.104725 , 102.421743 
6 เสารบั-สง่สญัญาณโทรศพัท ์ Dtacหมูท่ี ่ 20 15.123064 , 102.451404 
7 เสารบั-สง่สญัญาณโทรศพัท ์ Dtacหมูท่ี ่ 20 15.128286 , 102.449358 

 
• มกีารบรกิารระบบอนิเตอรเ์น็ตต าบล จ านวน  1  แห่ง 
• มหีอกระจายขา่ว   จ านวน  20  แห่ง 

 
           (5)  ไปรษณียห์รือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวสัด ุครภุณัฑ ์

       ต าบลหนองระเวียง  มีไปรษณีย์ หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ 
ครุภณัฑ ์ทีส่ะดวกรวดเรว็ สามารถเขา้ถงึครอบคุลมทุกหมูบ่า้น  
                  6) ระบบเศรษฐกิจ 
            การประกอบอาชีพของประชาชนในต าบลหนองระเวียง ซึ่งได้ข้อมูลจาก จปฐ. 
ประจ าปี 2563 ประชาชนสว่นใหญ่ ประกอบอาชพีเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าไร่ เลี้ยงสตัว ์อาชพี
รบัจา้งทัว่ไป  ขา้ราชการ/พนกังานของรฐั 

(1) การเกษตร 
               ต าบลหนองระเวยีง  ส่วนใหญ่ ประกอบอาชพีเกษตรกรรม เช่น ท านา  ท าไร่ 
เลีย้งสตัวส์ภาพพืน้ทีเ่ป็นพืน้เป็นเนินลกูคลื่นมคีวามลาดเทสงู เนินจะอยู่สว่นกลางของต าบล พืน้ที่ 
ลาดต ่าจะอยู่ด้านทศิเหนือและตะวนัตกของต าบล  เหมาะกบัการประกอบอาชพีท านา ท าไร่ออ้ย  
ไร่มนั เลีย้งสตัว ์ และท าเกษตรพอเพยีง ปลกูผกัสวนครวั ไมด้อกไมป้ระดบั   เพือ่เป็นรายไดเ้สรมิ  

(2) การประมง 
               ต าบลหนองระเวยีง  มผีูป้ระกอบอาชพีประมงโดยการเลีย้งปลาดว้ยการขดุบ่อ
ละขุดบ่อเพื่อดกัจบัปลาในนา  ซึ่งหลงัจากเกบ็เกีย่วขา้ว เกษตรกรบางรายมกีารขายเหมาทัง้บ่อ  
และบางรายสูบน ้าออกเพื่อจบัปลาไปกินหรือขายเพื่อเสริมรายได้ และเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์       
เพือ่ไวบ้รโิภคในครวัเรอืนและขายใหค้นในชุมชน 
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           (3) การปศสุตัว ์
              ต าบลหนองระเวยีง  มผีูป้ระกอบอาชพีปศุสตัว์เลี้ยงโคนม ประมาณ  20  ราย 
เพื่อเป็นรายไดห้ลกัและจะเลีย้งสตัวไ์วก้นิเองในครวัเรอืนหรอืไวข้าย  อาทจิ าพวกเช่น ไก่ เป็ด ววั  
ควาย สุกร   ต าบลหนองระเวยีงมสีตัวเ์ลีย้งประเภท สุนขั  แมว   ซึง่ทางองคก์ารบรหิารสว่นต าบล
หนองระเวยีง  ไมม่ปีศุสตัวป์ระจ าต าบล  แต่มกีารเฝ้าระวงัเพือ่ป้องกนัโรคทีเ่กดิจากสตัว์ 

           (4) การบริการ 
              ต าบลหนองระเวยีง  มผีูป้ระกอบการประเภทบรกิาร อาทเิป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร 
ร้านเสรมิสวย โรงแรม/บ้านเช่าในเขตชุมชน  ซึ่งเริม่มกีารบรกิารที่ทนัสมยั ก้าวเขา้สู่เป็นชุมชน
เมอืงและจ านวนสถานบรกิารมอีตัราเพิม่ขึน้ทุกปี   จากการเกบ็สถติทิีผ่า่นมาจนถงึปัจจุบนั แยกได้
ดงันี้ 

• โรงแรม / บา้นเช่า  จ านวน       5  แห่ง 
• รา้นคา้     จ านวน    130  แห่ง 
• รา้นคา้ชุมชน   จ านวน     10   แห่ง 
• รา้นอาหาร    จ านวน      12 แห่ง 
• รา้นขายกาแฟ/ขายชา  จ านวน       5 แห่ง 
• รา้นเกมส/์อนิเตอรเ์น็ต  จ านวน        4 แห่ง 
• เตน็ทข์ายรถมอืสอง  จ านวน        3 แห่ง 
• โรงส ี    จ านวน      14 แห่ง 
• โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน        3 แห่ง 
• รา้นเสรมิสวย   จ านวน        6 แห่ง 
• รา้นซ่อมรถ   จ านวน      18 แห่ง 
• รา้นปะยาง   จ านวน       4  แห่ง 
• รา้นไดนาโม   จ านวน       2  แห่ง 
• โรงกลงึ    จ านวน       1  แห่ง 
• รา้นท าธปู   จ านวน       2  แห่ง 
• รา้นคาราโอเกะ   จ านวน       1  แห่ง 
• สถานบรกิารลา้งรถ  จ านวน       2  แห่ง 
• รา้นท าป้าย   จ านวน       1  แห่ง 
• รา้นขายปุ๋ ยเคม ี  จ านวน       1  แห่ง 
• โต๊ะสนุก   จ านวน       1  แห่ง 
• ผลติน ้ากลัน่   จ านวน       1  แห่ง 
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• สถานทีส่ะสมน ้ามนั  จ านวน       24  แห่ง 
 

           (5) การท่องเท่ียว 
               ต าบลหนองระเวยีง มงีานประเพณีทีส่ าคญั คอื ประเพณีท าบุญวนัเขา้พรรษา 
ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีท าบุญเทศน์มหาชาต ิงานปรวิาสกรรม และงานแข่งเรอืประเพณี 7 
ฝีพาย ถอืเป็นแหล่งเทีย่วทีส่ าคญัแหล่งหนึ่งของต าบลหนองระเวยีง 

           (6) การอตุสาหกรรม 
               ต าบลหนองระเวยีง  มโีรงงานอุตสาหกรรมตัง้อยู่ในพืน้ที ่จ านวน  3  แห่ง คอื
บรษิัทอุตสาหกรรมโคราช  จ ากดั บรษิัทเอทานอล จ ากดั บรษิัทไบโอก๊าซ จ ากดั จะเห็นได้ว่า 
ต าบลหนองระเวยีงเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเขตพื้นที่อ าเภอพมิาย สร้างงาน สร้าง
รายไดใ้หค้นในพืน้ทีต่ าบลหนองระเวยีง ต าบลใกลเ้คยีง รวมถงึในเขตพืน้ทีอ่ าเภอพมิายไดอ้ย่าง
มหาศาล  
                       (7) การพาณิชย ์และ กลุ่มอาชีพ 

          ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา  ไดม้กีารพาณิชยแ์ละ 
กลุ่มอาชพีดงันี้ 

   - ศูนยส์าธติการตลาดต าบลหนองระเวยีง 1 แห่ง 
   - กองทุนหมูบ่า้น  20 กองทุน 
   - กลุ่มออมทรพัยเ์พือ่การผลติ  20  กลุ่ม 

         - รา้นคา้ชุมชน หมูท่ี ่1,2,3,5,7,8,11,12,15,19 
         - กลุ่มอาชพีท าดอกไมจ้นัทน์บา้นหนองใหญ่ หมูท่ี ่1 
         - กลุ่มอาชพีทอผา้ไหมบา้นหนองบวัค า หมูท่ี ่5 
         - กลุ่มอาชพีเพาะเหด็ฟางบา้นหนองระเวยีง หมูท่ี ่6 
         - กลุ่มอาชพีทอเสือ่กกยกลาย บา้นดอนหวาย หมูท่ี ่3 บา้นงิว้ หมูท่ี ่4 
         - สนิคา้ OTOP ต าบลหนองระเวยีง คอืน ้าออ้ยสด 

            (8) แรงงาน   
               ผลการส ารวจ จปฐ. ประจ าปี 2563 ภาวการณ์ท างานของประชากรต าบลหนอง
ระเวยีงพบว่า  ต าบลหนองระเวยีงมจี านวนประชากรที่มอีายุ 15-60 ปีเต็ม  มอีาชพีและมรีายได ้
จ านวน 6,222 คน  ส าหรบัผู้ที่มอีายุมากกว่า 60 เต็มขึน้ไป มอีาชพีและมรีายได้ จ านวน 1,499  
คน  
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                    7) ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม 
           (1) การนับถือศาสนา 
                ประชาชนในพืน้ทีส่ว่นใหญ่ นบัถอืศาสนาพุทธ  99.89 %  นบัถอืศาสนาครสิต ์
รอ้ยละ 0.16 
 

ประเภทวดั /ส านักสงฆ์ ท่ีตัง้ พื้นท่ีบริการ พิกดัต าแหน่ง 

1.วดัหนองขาม หมู่ที ่2 หมู่ที ่1,2,15,16 15.106255 , 102.430075 
2.วดับา้นเพชร หมู่ที ่12 หมู่ที ่12,14 15.117423 , 102.403597 
3.วดัดอนหวาย หมู่ที ่3 หมู่ที ่3,4,13 15.089649 , 102.428593 
4.วดัหนองระเวยีงวนาราม หมู่ที ่6 หมู่ที ่6,16,17,19 15.131854 , 102.462903 
5.วดับา้นนาสุทธาวาส หมู่ที ่9 หมู่ที ่9 15.111249 , 102.470726 
6.วดัใหม่หนองบวัลอย หมู่ที ่10 หมู่ที ่10 15.086250 , 102.476077 
7.วดัหนองโสน หมู่ที ่11 หมู่ที ่11 15.151230 , 102.454730 
8.วดัชยัสวรรค ์ หมู่ที ่8 หมู่ที ่8 15.152322 , 102.445152 
9.วดัสุขาพริวิราราม หมู่ที ่5 หมู่ที ่5 15.135011 , 102.424875 
10.วดัมาบประดู่ หมู่ที ่7 หมู่ที ่7 15.115789 , 102.434822 
11.วดัหนองกุฎงีาม หมู่ที ่20 ประชาชนทัว่ไป 15.133783 , 102.444669 
12.ส านกัสงฆโ์นนหญา้นาง หมู่ที ่8 ประชาชนทัว่ไป 15.091162 , 102.465645 

รวม 11 วดั 1 ส านักสงฆ์ 15.106255 , 102.430075 
  

           (2) ประเพณีและงานประจ าปี  
              ด้านประเพณี / วฒันธรรม / กฎ / ระเบียบ / ค่านิยมและความสมัพนัธ์ของ

ชุมชนเป็นลกัษณะของพืน้ทีห่รอืหล่อหลอมจากประสบการณ์ของรุ่นสู่รุ่นเป็นส านึกร่วมของคนใน
ชุมชนทีส่รา้งขึน้มาเพื่อก ากบัดูแลชุมชนใหด้ าเนินชวีติไปตามระบบคุณค่าแนวคดิของชุมชนนัน้ๆ
เป็นกฎของหมูบ่า้น 

 
ประเพณี / กิจกรรม ห้วงเวลาท่ีด าเนินการ 

งานปีใหม ่ มกราคม ของทุกปี 
งานวดั หรอืงานประจ าปี ธนัวาคม – มกราคม 
สงกรานตแ์ละวนัผูส้งูอายุ เมษายน ของทุกปี 
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ประเพณี / กิจกรรม ห้วงเวลาท่ีด าเนินการ 
ท าบุญกลางบา้น พฤษภาคม 
เขา้พรรษา กรกฎาคม 
ตกับาตรเทโว ตุลาคม 
งานแขง่เรอืประเพณี 7 ฝีพาย ตุลาคม ของทุกปี 
ออกพรรษา/งานปรวิาสกรรม ตุลาคม 
เทศมหาชาต ิ ตุลาคม – มนีาคม ของทุกปี 
งานทอดกฐนิ ตุลาคม / ช่วงออกพรรษา 
ลอยกระทง พฤศจกิายน 

 
           (3)  ภมิูปัญญาท้องถ่ิน  ภาษาถ่ิน 

                  ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ใช้ภาษาถิ่นไทยโคราช 
และมภีูมปัิญญาทอ้งถิน่  ดงันี้ 
 

ประเภทภมิูปัญญา ช่ือ – สกลุ และ 
ท่ีอยู่ของเจ้าของภมิูปัญญา 

ความสามารถ 

ดา้นสิง่ประดษิฐ ์ นายถวลิ  สุขแกว้ 50/4 หมู่ที ่9 
นายประเสรฐิ   พวงพมิาย 55/4 หมู่ที ่7 
นางเหลยีว  ถนดัหมอ 

-ท าพลุ ท าตะไล 
-สานปลา นก ดว้ยใบตาล 
-ทอเสือ่กก ดว้ยตน้กก 

ดา้นสมุนไพร นายถวลิ  สุขแกว้ 50/4 หมู่ที ่9 -น าสมุนไพรพื้นบ้านมารักษา
โรค 

ดา้นผูอ้นุรกัษ์
ศลิปวฒันธรรม 

นายศรนรนิทร ์ ศรเีพชร หมู่ที ่ 6 -ขบัรอ้ง/แสดงลเิก  
นายค าผาย  สุวรรณวจิติร  หมู่ที ่5 
นางแตง  ชยัสทิธิ ์ หมู่ที ่5 
นายชศูกัดิ ์ แสนเลศิ หมู่ที ่5 
นางบุปผา  กลางนอก  หมู่ที ่5 
นางเจยีม  ปินะกะเส  หมู่ที ่5 
นางบุญม ี แพงโธสง  หมู่ที ่5 

-ขบัรอ้ง/แสดง หมอล า 

นายจ านงค ์ แผนกลาง  หมู่ที ่9 
นางยอด  ปฐพ ี หมู่ที ่ 16 

-ขบัรอ้ง/แสดงเพลงโคราช 

นายด า  จรีงัโคกกรวด หมู่ที ่2 -การละเล่นพืน้บา้น 
ดา้นท าขนมไทย นางสวงิ   เสอืทะเล 191/1 หมูท่ี ่2 -ขนมฝักบวั 

นางเจมิ   คล่องด ี หมูท่ี ่6 -ขนมไทยห่อใบตอง 
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ประเภทภมิูปัญญา ช่ือ – สกลุ และ 
ท่ีอยู่ของเจ้าของภมิูปัญญา 

ความสามารถ 

ด้านงานฝีมือด้าน
จกัสาน 

นายส ี ชนิหวัดง 105/3 หมูท่ี ่5 -ท าเครื่องจกัสานจากไมไ้ผ่ 
-สานกระดง้ กระโล่จากไมไ้ผ่- นายพล  สุขบุญ 68 หมูท่ี ่9 

ดา้นการเกษตร นายอา้ย  เกลีย้งกรแกว้  หมูท่ี ่5 -ปลูกพชืผกัสวนครวั  เกษตร
ผสมผสาน แบบเศรษฐกจิ
พอเพยีง  

นายสุวชิยั  ศกัดิเ์พชร  หมูท่ี ่16 
นางสกุลรตัน์  เครื่องไชย หมูท่ี ่16 

ดา้นการจดัดนิ นายสุด  ประเสรฐิการ 32 หมูท่ี ่12 -การบรหิารจดัการดนิ  ปรบัปรุง
ดนิ  เพือ่ท าการเกษตร 

ดา้นผูม้คีวามรู้
พธิกีรรมทาง
ศาสนา 

นายพวง  แตรพมิาย  48/5 หมูท่ี ่9 
นายสุด  ประเสรฐิการ  หมูท่ี ่12 

-ท าพธิเีรยีกขวญันาค 
-มรรคทายก/เรยีกขวญันาค 
-มรรคทายก 
-มรรคทายก 
-มรรคทายก 

นายติง่  ทา้วกลาง หมูท่ี ่6 
นายปลอด  หนองง ู  หมูท่ี ่16 
นายฐปพงษ์  พมิพพ์ชัระบุญ  หมูท่ี ่3 

 
          (4)   สินค้าพ้ืนเมือง และของท่ีระลึก 

                         ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา  มสีนิคา้พืน้เมอืง เป็น
ขา้ว โดยมกีารแปรรปูขา้ว   
 

ช่ือผลิตภณัฑ ์/ 
สินค้า 

แหล่งวตัถดิุบ วิธีการผลิต ตลาด 

เหด็ฟาง บา้นหนองระเวยีง หมูท่ี ่6 
บา้นมาบประดู่ หมูท่ี ่7 
บา้นโนนหญา้นาง หมูท่ี ่8 
บา้นกา้วพฒันา หมูท่ี ่16 
บา้นใหมท่พิยป์ระชาหมูท่ี ่19 

เพาะเห็ดฟางใน
โรงเรอืนแบบ 
อบไอน ้า 

ภายในประเทศ 

ผกัสวนครวั นายสุวิชัย  ศักดิเ์พชร หมู่ที่ 
16 
นางสกุลรตัน์เครื่องไชย หมู่ที่ 
16 

ปลกูผกัสวนครวั ภายในประเทศ 
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ช่ือผลิตภณัฑ ์/ 
สินค้า 

แหล่งวตัถดิุบ วิธีการผลิต ตลาด 

น ้าออ้ยสด บา้นหนองระเวยีง หมูท่ี ่6 
 

ปลกูออ้ยพนัธุอ์ู่
ทอง 
เพือ่บบีน ้าขาย 

ภายในประเทศ 

เสือ่กก  บา้นดอนหวาย หมูท่ี ่3 
บา้นงิว้   หมูท่ี ่4 

ตดักก มาเหลา
ตากใหแ้หง้ แลว้
น ามาทอเสือ่ 

ภายในประเทศ 

ผา้ไหม บา้นหนองบวัค า หมูท่ี ่5 
บา้นโนนหญา้นาง หมูท่ี ่8 

เลีย้งไหม เพือ่น า
เสน้ไหมมาถกัทอ 

ภายในประเทศ 

ตะกรา้เชอืกฟาง บา้นมาบประดู่ หมูท่ี ่7 ถกัตะกรา้ดว้ย
เชอืกฟาง 

ภายในประเทศ 

 
                  8)  ทรพัยากรธรรมชาติ 

           (1) น ้า 
        ต าบลหนองระเวยีง  มแีหล่งน ้าทีส่ าคญั  เช่น  ล าจกัราช  ล าฉมวก     

     - ล าฉมวกเป็นแหล่งน ้าทีไ่ดร้บัน ้าจากอ่างเกบ็น ้าล าฉมวกเป็นแหล่งน ้าทีใ่ชเ้ป็น
แนวเขตระหว่างต าบลหนองระเวยีง และต าบลนิคมสรา้งตนเอง เกษตรกรไดร้บัประโยชน์ในการท า
นา ปลูกออ้ย ปลูกพชืฤดูแลง้  หมู่บ้านทีไ่ดร้บัประโยชน์โดยตรง ไดแ้ก่ บา้นโนนหญ้านาง หมู่ที ่8 
บ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ทพิย์ประชา หมู่ที่ 19 บ้านหนองกุฎงีาม หมู่ที่ 17 บ้านนาตาหนิ 
หมูท่ี ่9  บา้นทรพัยโ์พธิง์าม หมูท่ี ่20 และบา้นโนนสะเดาหมูท่ี ่10 

   -  ล าจกัราชเป็นแหล่งน ้าที่ไหลมาจากอ าเภอจกัราช เป็นแหล่งน ้าที่ใช้เป็นแนว
เขตระหว่างต าบลหนองระเวยีง  ต าบลหนองพลวง  ต าบลจกัราช บางสว่น  และต าบลธารละหลอด 
เกษตรกรไดร้บัประโยชน์ในการท านา ปลกูออ้ย ปลกูพชืฤดแูลง้  หมูบ่า้นทีไ่ดร้บัประโยชน์โดยตรง 
ได้แก่ บ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3 บ้านงิ้ว หมู่ที่ 4 บ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 
และบา้นโสนสะเดา หมูท่ี ่10 

           (2) ป่าไม้ 
         ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา มพีืน้ทีท่ีเ่ป็นป่าลกัษณะ

เสือ่มโทรม ป่าไมพุ้ม่ขนาดเลก็  ใชเ้ป็นทีท่ าเลเลีย้งสตัวแ์ละเป็นแหล่งอาหารป่า 
          (3) ภเูขา 

        ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ไมม่พีืน้ทีท่ีเ่ป็นภูเขา   
           (4) ทรพัยากรธรรมชาติท่ีส าคญัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 

         มแีหล่งน ้าธรรมชาต ิ ทีส่ าคญั  2  แห่ง  ไดแ้ก่  ล าน ้าจกัราช และล าน ้าฉมวก  
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เป็นแหล่งน ้าทีส่ าคญัของต าบลหนองระเวยีง  แต่ยงัมบีางช่วงตืน้เขนิ  มพีืน้ทีป่่าเป็นป่าลกัษณะป่า
ไมเ้บญจพรรณ มลีกัษณะป่าเสือ่มโทรม ใหเ้ป็นท าเลเลี้ยงสตัวแ์ละเป็นแหล่งอาหารป่า  มพีืน้ทีป่่า
ประมาณ  900  ไร่  ไดแ้ก่ป่าสาธารณะหนองขาม  ป่าชา้บา้นงิว้  ป่าชุมชนบา้นหนองบวัค า  ป่าชา้
บา้นหนองโสน ป่าวดัหนองระเวยีง ป่าสาธารณะหนองขามป้อมบา้นโนนหญา้นางป่าดอนหวัแหลม
บา้นหนองโสน  ป่าชา้บา้นเพชร  ป่าหนองเรอืบา้นดอนประดู่  ป่าชา้หนองกุฎงีาม  เป็นตน้ 
                การด าเนินการตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองระเวยีงให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิสงัคมแห่งชาต ิแผนพฒันาจงัหวดัแผนพฒันา
อ าเภอแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างทัว่ถึงก็จะสามารถแก้ไขปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลได้และที่ส าคญัสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในต าบลและ
นโยบายของผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทัง้นี้หากสามารถด าเนินการไดอ้ย่างครอบคลุมแลว้
ผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์สงูสุดกค็อืประชาชนในพืน้ที่ 
                ในส่วนของการประเมนิผลการปฏบิตัิงานหรอืการส ารวจความพงึพอใจของ
ประชาชนทีร่บัการบรกิารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ ไดม้รีะเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษระเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และได้
ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองทอ้งถิน่ก าหนดตวัชีว้ดิเกีย่วกบัความพงึพอใจของประชาชน เจา้หน้าที่
รฐั หน่วยงานรฐั หน่วยงานเอกชนทีม่ารบับรกิารหรอืตดิต่อราชการจากองคก์รปกครองทอ้งถิน่ที่
ขอรบัการประเมนิโดยต้องมกีารส ารวจและประเมนิความพงึพอใจจ านวน 11 ด้านได้แก่ 1) งาน
ดา้นบรกิารกฎหมาย 2) งานทะเบยีน 3) งานดา้นโยธาการขออนุญาตปลกูสิง่ก่อสรา้ง 4) งานดา้น
สิง่แวดลอ้มและสุขาภบิาล 5) งานดา้นการรกัษาความสะอาดในทีส่าธารณะ 6) งานดา้นการศกึษา 
7) งานดา้นเทศกจิป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 8) งานดา้นรายไดห้รอืภาษ ี9) งานดา้นการพฒันา
ชุมชนและสวสัดกิารสงัคม 10) งานดา้นสาธารณสุข และ 11) งานดา้นอื่นๆ 
             ทัง้นี้ต้องมกีารส ารวจและประเมนิความพงึพอใจดงักล่าวอย่างน้อย 4 ดา้นและ
ในการส ารวจและประเมนิความพงึพอใจในแต่ละงาน อย่างน้อยต้องมกีารก าหนดกรอบงานทีจ่ะ
ประมนิ ซึง่ประกอบดว้ย 

1) ความพงึพอใจกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 
2) ความพงึพอใจต่อเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 
3) ความพงึพอใจต่อช่องทางการใหบ้รกิาร 
4) ความพงึพอใจต่อสิง่อ านวยความสะดวก 

           ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองระเวยีง เป็นหน่วยงานองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ทีต่ ัง้อยู่ในเขตอ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา  มอี านาจหน้าทีต่ามกฎหมายในการ
จดับรกิารสาธารณะใหบ้รกิารประชาชนในพืน้ทีป่กครอง ภายใต้เป้าหมายส าคญัเพื่อใหป้ระชาชน
ในทอ้งถิน่มคีุณภาพชวีติและความเป็นอยู่ทีด่ ีแต่การทีจ่ะพฒันาการด าเนินงานของหน่วยงานใหม้ี
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ประสทิธภิาพมากน้อยเพยีงใด และตรงกบัความต้องการของประชาชนและผู้ที่เข้ามารบับรกิาร
หรอืไม ่ซึ่งประเดน็ปัญหาเหล่านี้ขึน้อยู่กบัคุณภาพของการด าเนินงานสามารถวดัไดจ้ากความรูส้กึ
ของประชาชนทีม่ตี่อการด าเนินงานดา้นนัน้ๆ เนื่องจากการด าเนินงานเปรยีบเสมอืนกลไกลหลกั
ส าคญัในการบรหิารงานของทอ้งถิน่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละแห่งตอ้งการใหผู้ร้บับรกิาร
เกดิความพงึพอใจในการด าเนินงานมากทีสุ่ด โดยมกีารส ารวจความพงึพอใจตามตวัชีว้ดัคุณภาพ
การให้บรกิารในการประเมนิด้านกระบวนการและขัน้ตอนการบรหิาร ด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บรกิาร 
ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการและด้านคุณภาพการ
ใหบ้รกิารงานบรกิารสาธารณะในงานต่างๆ ดงันี้ 

1. งานดา้นโยธา/การขออนุญาตปลกูสิง่ก่อสรา้ง 
2. งานดา้นพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม 
3. งานดา้นการศกึษา 
4. งานดา้นรายไดห้รอืภาษ ี

 
2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 สญัญา เคณาภูม ิและคณะ (2562) ไดท้ าการส ารวจความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอ่การ
ใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลขัน้ไดใหญ่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัยโสธร โดยมปีระเดน็การ
ส ารวจความพงึพอใจอยู่ 5 ประเดน็ คอื ดา้นความพงึพอใจต่อกระบวนการ ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 
ดา้นช่องทางการใหบ้รกิาร ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิาร
และดา้นคุณภาพการใหบ้รกิารและไดเ้สนองานบรกิารสาธารณะใหท้ าการส ารวจความพงึใจจ านวน 
5 ด้าน ได้แก่ งานด้านโยธา งานด้านรายได้หรอืภาษ ีงานด้านพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม 
งานด้านสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม และงานด้านการศึกษา   โดยพบว่าประชาชนผู้ใช้บรกิาร
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชัน้ไดใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
คดิเป็นร้อยละ 91.24 มคี่าคะแนนการประเมนิเท่ากบั 9 คะแนน  นอกจากนี้ยงัพบปัญหาในการ
ใหบ้รกิาร เช่น ถนนบางเสน้ทีช่ ารุดและยงัไม่ไดท้ าการซ่อมบ ารุง น ้าประปาไม่ไหลไม่สะดวกเป็น
เวลา น ้าไม่สะอาด เครื่องกระจายเสียงไม่คลอบคลุมพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ไม่มีความจริงใจแก่
ประชาชน  ซึง่ปัญหาเหล่านี้ทางองคก์ารบรหิารสว่นต าบลขัน้ไดใหญ ่จะน าไปประชุมเพือ่หารอืและ
ปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาดงักล่าวเพือ่ประโยชน์และความพงึพอใจของประชาชนต่อไป 
 

 สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราซภฏัอุดรธานี (2560)  การประเมนิความพงึพอใจ 
ของประซาซนที่มตี่อคุณภาพการให้บรกิารของเทศบาลเมอืงหนองส าโรง อ าเภอเมอืงอุดรธานี
จงัหวดั อุดรธานี ผลการศกึษา พบว่า 1) ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพการใหบ้รกิารของ
เทศบาลเมอืง หนองส าโรง อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี ในภาพรวมมคีวามพงึพอใจใน
ระดบัมากทีสุ่ด ดา้นเจา้หน้าที/่บุคลากรผูใ้หบ้รกิาร มคีวามพงึพอใจสูงสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นสิง่
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อ านวยความสะดวก ดา้นซ่องทางการใหบ้รกิาร และดา้นกระบวนการ/ขัน้ตอนการ ใหบ้รกิาร  เมือ่
พิจารณาตามเกณฑ์ประเมนิความพึงพอใจในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความพึงพอใจ      
คดิเป็นร้อยละ 97.20  2) ประซาซนมคืวามพงึพใจต่อคุณภาพการให้บรกิารของ เทศบาลเมอืง
หนองส าโรง อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี งานทะเบยีน มคีวามพงิพอใจใน ภาพรวมระดบั
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.60 งานโยธา การซออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง มี ความพึงพอใจใน
ภาพรวมระดบัมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 96.40 งานเทศกจิหรอืปีองกนั บรรเทาสาธารณภยั มคีวาม
พงึพอใจในภาพรวมระดบัมากทีสุ่ด  คดิเป็นรอ้ยละ 97.80 งาน รายไดห้รอืภาษ ีมคีวามพงึพอใจใน
ภาพรวมระดบัมากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 97.00 และงาน สาธารณสุข มคีวามพงึพอใจในภาพรวม
ระดบัมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 98.40  
 

ดุษฎวีฒัน์ แกว้อนิทรแ์ละคณะ (2560) การศกึษาความพงึพอใจของประชาชนผูร้บับรกิาร
ที ่มตี่อการใหบ้รกิารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อซนี อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย. ผลการวจิยั
พบว่า 1) ความพึงพอใจของประชาชนผู้ร ับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน      
ต าบลบ่อซีน อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย โดยรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจ 2) ประชาชนให้ขอ้เสนอแนะ
เกีย่วกบัความพงึ พอใจตามลกัษณะงานทีใ่หบ้รกิารทัง้ 4 ดา้น ดงันี้ (1) ด าเนินการต่อเนื่องและมกีาร
ติดตามผล (2) ประชาชนมสี่วนรบัรู้ในข้อมูลพื้นฐานการศึกษาเด็กก่อนเกณท์  (3) มนีโยบายทาง
การศกึษาอย่าง ชดัเจน ตรวจสอบได ้(4) เจา้หน้าทีสุ่ภาพ แต่งกายเรยีบรอ้ย มขีอ้เสนอแนะดงันี้ คอื 
(5) ควรจดัหา เจ้าหน้าที่ที่มคีวามรู้ความสามารถในการอธบิายงาน (6) ควรจดัเจ้าหน้าที่บรกิาร 24 
ชม. 3) ควรจดั เจา้หน้าทีค่อยแนะนาบรกิารดว้ยความเตม็ใจเสมอเหมอืนเป็นญาตพิีน้่อง และ 4) ควร
เพิม่เตมิเกีย่วกบั การขยายเขตพืน้ทีก่ารเกษตรใหด้กีว่าทีเ่ป็นอยู่อย่างทัว่ถงี 

 

รุ่งอรุณ กระแสสนิธุ์ และคณะ (2560) ไดท้ าการส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืง จงัหวดันครนายก พบว่า ผูร้บับรกิารมคีวามพงึ
พอใจการใหบ้รกิารทุกภารกจิมากทีสุ่ด เมือ่พจิารณาภารกจิแต่ละภารกจิพบว่า ผูร้บับรกิารมคีวาม
พงึพอใจงานด้านสาธารณสุขมากทีสุ่ด รองลงมาผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจงานดา้นพฒันาสงัคม
และสวสัดกิารสงัคม และผู้รบับรกิารมคีวามพงึพอใจงานด้านรายได้หรอืภาษีและงานด้านอื่นๆ 
น้อยที่สุด อีกทัง้ผลการด าเนินงานในภาพรวมด้านการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
พรหมณีพบว่ามคีวามสอดคลอ้งกบัความพงึพอใจของประชาชนต่อนโยบายแผลแผนพฒันา 
นโยบายในด้านต่างๆ แสดงให้เหน็ถึงความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการและการ
แกไ้ขปัญหาในทอ้งถิน่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัความมุง่หมายเพื่อการกระจายอ านาจ
ให้แก่ประชาชนในต าบล เพื่อแกไ้ขปัญหาและสนองตอบความต้องการของตนเอง อนัจะส่งผลให้
การพฒันาคุณภาพชวีติ ความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนดขีึน้  
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ภกัดีโพธิส์งิห์และคณะ (2560) ได้ศึกษาวจิยัเรื่อง การศึกษาความพงึพอใจของประชาชน 
ผูร้บับรกิารที่มตี่อการให้บรกิารขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลศรฐีานอ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย ผล
การศกึษา พบว่า 1) ความพงึพอใจการศึกษาความพงึพอใจของประชาชนผู้รบับรกิาร พบว่า โดย  
ภาพรวมอยู่ในระดบัพอใจ เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น อยู่ในระดบัพอใจทุกดา้น ดา้นทีม่คี่าเฉลี่ยสูงสุด 
คอื งานดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รองลงมา คอื งานดา้นไฟฟ้าสาธารณะและงานดา้น โยธา 
ส่วนด้าน ที่มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด คอื งานด้านกฎหมาย และ 2) ประชาชนให้ข้อเสนอแนะดงันี้  1) ด้าน
กระบวนการขัน้ตอนการให้บรกิาร ควรจดัหาเจ้าหน้าที่ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่มา
ติดต่อราชการว่าปัญหาเรื่องนี้  ควรติดต่อที่ไหน อย่างไร กับใคร เวลาใด 2) ด้านช่องทางการ 
ให้บรกิาร ควรจดัให้มเีจ้าหน้าที่คอยให้บรกิาร 24 ชม.ไว้คอยรบัฟังความคดิเหน็ของผู้เขา้รบับรกิาร 
หรอืปัญหาทีเ่กดิขึน้อย่างเร่งด่วนและสามารถแก้ปัญหาไดท้นัท่วงท ี3) ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร ควร 
จดัเจา้หน้าทีค่อยแนะนาบรกิารเพิม่เพราะเจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารบางแผนกไม่เพยีงพอ กบัประชาชนผู้มา 
ใชบ้รกิาร 4) ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกควรเพิม่เตมิ ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มใหน่้าด ูน่าอยู่ น่ามาใช้ 
บรกิาร และเทศบาลควรเพิม่สถานทีพ่กั/นัง่รอ เมื่อไปตดิต่องาน 

 

สุขศิริ ประสมสุข และณัทกวี ศิริร ัตน์ (2560) ได้ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อ
คุณภาพการให้บรกิารขององค์การบรหิารส่วนต าบลท่าไม้ อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 
พบว่า ในการให้บรกิาร 6 ด้าน คอื 1) ความพงึพอใจด้าน กระบวนการ ขัน้ตอนการให้บริการ 2) 
ความพงึพอใจดา้นเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บรกิาร 3) ความพงึพอใจดา้น สิง่อ านวยความสะดวก 4) ความพงึ
พอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลในภาพรวม  5) ความ พงึพอใจ ต่อคุณภาพ   
การบริการจ าแนกตาม ส่วนงาน และ 6) ความ พึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของกระบวนการ 
ขัน้ตอนและการปฏบิตังิาน โดยท าการศกึษาประชาชนทีอ่ยู่ ในพืน้ทีเ่ขค าบลท่าไม ้อ าเภอกระทุ่มแบน 
จงัหวดัสมุทรสาคร ซึ่งทัง้ 6 ด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุด มีคะแนนอยู่ใน
ระหว่างร้อยละ  89. 26 – 90.82 นอกจากนี้ประเดน็หลกัที่ประชาชนอยากให้มกีารปรบัปรุงคอืด้าน
สิง่แวดล้อมและสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การซ่อมถนนที่ช ารุด ควรมไีฟฟ้าตามถนนเข้าหมู่บ้าน 
รวมถงึการแกไ้ขปัญหาเรื่องน ้าเน่าเสยีตามล าคลอง เพือ่ใหป้ระชาชนไว้ใชป้ระโยชน์ในยการด ารงชวีติ
ต่อไป 

 

อญัชล ีดุสติสุทธริตัน์ และคณะ (2559) ไดศ้กึษาความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิาร
ขององค์การบรกิารส่วนต าบลบางโปรง อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า โดยภาพรวมและ
รายดา้น พบว่าในภาพรวม ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล
บางโปรง  โดยแยกออกเป็นประเดน็ต่างๆ ดงันี้ ดา้นขัน้ตอนการใหบ้รกิาร ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร  
ดา้นช่องทางในการใหบ้รกิาร และดา้นสิง่อ านวยความสะดวก พบว่าทุกประเดน็ประชาชนมคีวามพงึ
พอใจต่อการให้บรกิารอยู่ในระดบัมากที่สุด นอกจากนี้การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความพงึ
พอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารขององค์การบรหิารส่วนต าบลบางโปรง อ าเภอเมอืง จงัหวดั
นครราชสมีา จ าแนกตามหมู่บา้น โดยภาพรวมพบว่า หมู่ที ่3 บา้นปลายคลอง มรีะดบัความพงึพอใจ
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เฉลีย่มากทีสุ่ดอนัดบัที ่1 หมู่ที ่4 บา้นปลายคลอง มรีะดบัความพงึพอใจเฉลีย่มากทีสุ่ดเป็นอนัดบัที ่2 
และหมู่ที่ 1 บ้านบางโปรง กบั หมู่ที่ 2 บ้านวดับางโปรง มรีะดบัความพงึพอใจเฉลี่ยมากที่สุดเป็น
อนัดบัสุดทา้ยตามล าดบั สรุปไดว้่าองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางโปร่งมกีารก าหนดนโยบายและคู่มอื
การปฏบิตังิานทีช่ดัเจน และควบคุม ดูแลการปฏบิตัิงานของเจา้หน้าทีทุ่กคนไดอ้ย่างเคร่งครดั ตลอด
เจ้าหน้าที่ต้องตระหนักถงึหน้าที่ตนเองในการให้ความช่วยเหลอือ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่
เขา้มารบับรกิารอย่างสุภาพ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารในดา้นต่างๆ อย่างพงึพอใจ 

 

กาพกนก ช่วยชู (2556) ได้ศึกษาการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บรกิารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง พบว่า โดยภาพรวมและ
ดา้นความพงึพอใจในการใช้บรกิาร อยู่ในระดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลี่ย 4.28 (รอ้ยละ 
85.6) โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  ดังนี้  ด้ านการลดขั ้นตอนการปฏิบัติร าชการ                            
ด้านกระบวนการหรอืขัน้ตอนการให้บรกิาร ด้านบรกิารจากเจ้าหน้าที่หรอืบุคลากรที่ให้บรกิาร และ
ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก สว่นใหญ่ปัญหาทีพ่บ คอื การใหบ้รกิารของเจา้หน้าที ่และสิง่อ านวยความ
สะดวก  อย่างไรก็ตามการบรหิารบางอย่างที่มคี่าเฉลี่ยน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องจดัท า
แผนพฒันาบุคลากรอย่างเป็นระบบ มีการน าแผนงานไปสู่การปฏิบัติจริง และต้องจดัท าแผนสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ชัดเจนเข้าใจง่าย พัฒนาการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุ กชนิด มีการ
ประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบอย่างทัว่ถงึ การใหบ้รกิารดา้นต่างๆ เหล่านี้จะต้องมกีารประเมนิผล
งานบรกิารอย่างสม ่าเสมอจนกว่าประชาชนจะพงึพอใจ 

 

เอมมา และบอ็บ (Emma and Bob 2010) ไดศ้กึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัและ
การรับรู้ ของประชาชนในการให้บริการห้องสมุดประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ
ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรู ้ของผูใ้ชแ้ละความคาดหวงัของบรกิารหอ้งสมุดประชาชนโดยเน้นสิง่ทีม่ี
อทิธพิลต่อพวกเขาและวธิกีารทีพ่วกเขามี ปฏสิมัพนัธ์ พบว่าประสบการณ์หอ้งสมุดมผีลกระทบอย่าง
มนีัยส าคญัในการรบัรูแ้ละความคาดหวงัทีถู่กสรา้งขึน้ใน การใหบ้รกิารในภาพรวม พบว่ารูปแบบการ
ใชง้านในระหว่างประสบการณ์การบรกิาร พบว่ามคีวามส าคญัต่อการรบัรูแ้ละสรา้งความคาดหวงั และ
พบว่าความรู้เกี่ยวกับความคาดหวงัของผู้ใช้และการรบัรู้มีความส าคญัต่อการ  บริหารจดัการที่มี
ประสทิธภิาพของการใหบ้รกิารหอ้งสมุดประชาชน  

 

กีเกคไกเต (Gegeckaite 2011) ได้ศึกษาปัจจยัของความพงึพอใจในการให้บรกิาร ซึ่งการ
ประเมนิ ความพงึพอใจของลูกคา้ก าลงัไดร้บัความแพร่หลายทัง้ในการอภปิรายรวมไปถงึการวเิคราะห์
ของทุกหน่วยงาน ทีต่อ้งการรูค้วามพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ตี่อหน่วยงานของตนเอง ในหลาย ๆ ทฤษฎี
และบทความแสดงใหเ้หน็ถงึ ความสมัพนัธ์เชงิบวกถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการประเมนิความพงึพอใจ
ของลูกคา้ ไม่เฉพาะองคก์รเท่านัน้ ทัง้ พนักงานและผูจ้ดัการกจ็ะสามารถทราบถงึกุญแจที่จะน าไปสู่
ความส าเรจ็ขององคก์ร โดยไดว้เิคราะห์ แนวความคดิของนักวทิยาศาสตรแ์ละพบว่า ความพงึพอใจ
ของลูกคา้เป็นเป้าหมายทีส่ าคญัทีจ่ะท าใหอ้งคก์รม ีความสามารถในการแขง่ขนั 
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วาเล และไรซนิ (Walle and Ryzin 2011) ไดส้ ารวจความพงึพอใจของประชากรทีม่ตี่อบรกิาร
การสาธารณะในทอ้งถิน่ โดยพบว่าการแพร่หลายของการส ารวจความพงึพอใจของประชากรที่มตี่อ
บรกิารการ สาธารณะในท้องถิน่มมีากขึ้นเพื่อใช้การปรบัปรุงการให้บรกิาร จดัสรรงบประมาณ และ
ความรบัผิดชอบของ ผู้จดัการ แต่จากหลักฐานการทดลองโดยใช้เทคนิค split-ballot พบว่า การ
เรียงล าดับของค าถามมีความส าคัญ  ต่อการรายงานความพึงพอใจโดยเฉพาะงานบริการที่มี
ลกัษณะเฉพาะ ความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอในของ งานบรกิารทีม่ลีกัษณะเฉพาะและงานบรกิาร
ทัว่ไป จะมคีวามอ่อนไหวต่อการเรยีงล าดบัค าสัง่ค่อนขา้งสงู 
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บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 
การศึกษางานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล          

หนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา  ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูในการศกึษา ซึง่ในบทนี้จะน าเสนอระเบยีบวธิดี าเนินตามหวัขอ้ดงันี้ 
              3.1 วธิดี าเนินการวจิยั 
              3.2 ประชากร กลุ่มตวัอย่าง และการสุม่ตวัอย่าง 
              3.3 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
              3.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื 
       3.5 ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 
           3.6 วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
              3.7 การวเิคราะหข์อ้มลู 

 
3.1 วิธีด าเนินการวิจยั 
  3.1.1 ศกึษาและรวบรวมขอ้มลูจากเอกสารเกีย่วกบัทฤษฎ ีแนวคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัแนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกบัความพงึพอใจ แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกบัการให้บรกิาร แนวคดิและ
ทฤษฎเีกีย่วกบัการบรกิารสาธารณะและการใหบ้รกิารประชาชนภาครฐั 
  3.1.2 ก าหนดกรอบแนวคดิและออกแบบวธิกีารวจิยั 
  3.1.3 ก าหนดประชากร 
  3.1.4 สรา้งเครื่องมอืโดยการน าหลกัการจากแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อ
ใชใ้นการออกแบบสอบถาม  
  3.1.5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 
        1) การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน / 
ท่าน ประกอบดว้ยอาจารยม์หาวทิยาลยั 2 ท่าน พจิารณาตรวจสอบแบบสอบถาม  
        2) การตรวจสอบความเทีย่ง (Reliability) โดยน าขอ้ค าถามทีป่รบัปรุงแลว้ไปทดลอง
ใช ้(Try-Out) กบัประชาชนในเขตจงัหวดันครราชสมีา จ านวน 30 คน ซึ่งไม่ซ ้ากบักลุ่มตวัอย่างที่
ต้องการศึกษาจากนัน้น ามาหาค่าความเที่ยง โดยวิธีหาค่าความสอดคล้องภายใน ( Internal 
Consistency) จากสูตรสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดย
การตรวจสอบความเทีย่งของเครื่องมอืทีย่อมรบัได ้คอื 0.70 ขึน้ไป 
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   3.1.6 เกบ็ขอ้มูลและรวบรวมแบบสอบถามเพื่อวเิคราะหข์อ้มูล ประมวลผล สรุปผล จดัท า
รปูเล่มและน าเสนอผลงานวจิยั 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
        3.2.1 ประชากร 
          ประชากรที่ใช้ในการวิจยั  ได้แก่ ประชาชนที่อยู่ในเขตการปกครองขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา มจี านวน 10,922 คน  โดยมี
จ านวน 20 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ที ่1 บา้นหนองใหญ่ หมู่ที ่2 บา้นหนองขาม หมู่ที ่3 บา้นดอนหวาย 
หมูท่ี ่4 บา้นงิว้ หมูท่ี ่5 บา้นหนองบวัค า หมูท่ี ่6 บา้นหนองระเวยีง หมูท่ี ่7 บา้นมาบประดู่ หมูท่ี ่8 
บา้นโนนหญา้นาง หมู่ที ่9 บา้นนาตาหนิ หมู่ที ่10 บา้นโนนสะเดา หมู่ที ่11 บา้นหนองโสน  หมูท่ี ่
12 บ้านเพชร หมู่ที่ 13 บ้านดอนประตู่  หมู่ที่ 14 บ้านหวัถนน หมู่ที่ 15 บ้านโจด หมู่ที่ 16 บ้าน
กา้วพฒันา หมูท่ี ่17 บา้นหนองกุฏงิาม หมูท่ี ่18 บา้นน ้าตาลพฒันา หมูท่ี ่19 บา้นใหมท่พิยป์ระชา 
และหมู่ที่ 20 บ้านทรัพย์โพธิง์าม (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2564, ส านักบริหารทะเบียน 
กรมการปกครอง) 
        3.2.2 ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
          กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัในครัง้นี้ ได้แก่ ประชาชนที่อยู่ในเขตการปกครองของ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา มจี านวน 10,922 คน  

    ผูว้จิยัจงึใชว้ธิกีารค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่งโดยใชสู้ตรทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane, 
1973 : 125) โดยก าหนดความคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 0.05 ตามสตูร 

 
    สตูร n =      N 
    1+N(e)2 
  n =  จ านวนกลุ่มตวัอย่างหรอืขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
  N =  จ านวนประชากรหรอื ขนาดของประชากรทัง้หมด 
  e = ค่าความคลาดเคลื่อน (sampling error) 
 
แทนค่าในสตูร  =        10,922 

      1 + 10,922 (0.05)2 
     =         10,922 
       28.31 
 
     = 385.80   ≈ 386 คน 
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      จากการค านวณกลุ่มตวัอย่างได้ 386 คน ผูว้จิยัจะท าการเก็บขอ้มูลจ านวน 400 คน 
เพื่อใหผ้ลการศกึษาทีไ่ดร้บัจากกลุ่มตวัอย่างทีสุ่่มมาสามารถใชอ้ธบิายกลุ่มประชากรเป้าหมายได้
อย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นการเพิม่ความเที่ยงตรงของขอ้สรุปที่จะได้รบัจากตวัอย่าง จงึจ าเป็นที่
จะต้องมีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็นเพื่อจะได้เป็นการกระจายกลุ่มตัวอย่างให้
ครอบคลุมทัว่ทัง้เขตพืน้ทีข่ององคก์ารบรกิารส่วนต าบลหนองระเวยีงและไม่ใหม้กีารกระจุกตวัอยู่
ในเขตพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึ่งมากเกนิไป 
  3.3.3 วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
            การสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Stratified 
Random Sampling) โดยแบ่งประชากรออกเป็นพื้นที่ต่างๆ โดยแต่ละหมู่บ้านจะสุ่มตัวอย่าง
ประชาชนอย่างเป็นสดัสว่น เพื่อใหไ้ดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างครอบคลุมทุกหมูบ่า้น รวมเป็น 400 คน 
ดงัตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1  จ านวนกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามหมูบ่า้น 
ล าดบั หมู่บ้าน ประชากร (คน) สดัส่วน กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
1 หนองใหญ่ 557 5.10 20 
2 หนองขาม 684 6.26 25 
3 ดอนหวาย 567 5.19 21 
4 งิว้ 343 3.14 13 
5 หนองบวัค า 889 8.14 33 
6 หนองระเวยีง 548 5.02 20 
7 มาบประดู่ 398 3.64 15 
8 โนนหญา้นาง 372 3.41 14 
9 นาตาหนิ 939 8.60 34 
10 โนนสะเดา 216 1.98 8 
11 หนองโสน 607 5.56 22 
12 เพชร 911 8.34 33 
13 ดอนประดู่ 255 2.33 9 
14 หวัถนน 348 3.19 13 
15 โจด 794 7.27 29 
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ตารางท่ี 3.1  จ านวนกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามหมูบ่า้น (ต่อ) 
ล าดบั หมู่บ้าน ประชากร (คน) สดัส่วน กลุ่มตวัอย่าง (คน) 

16 กา้วพฒันา 711 6.51 26 
17 หนองกุฎงีาม 639 5.85 23 
18 น ้าตาลพฒันา 163 1.49 6 
19 ใหม่ทพิยป์ระชา 421 3.85 15 
20 ทรพัยโ์พธิง์าม 560 5.13 21 
 รวม 10,922 100.00 400 

 
  หลงัจากที่ท าการก าหนดขนาดตวัอย่างของแต่ละพื้นที่ได้แล้ว ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจะสุ่มประชากรในแต่ละเขตพื้นที่โดยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
ทัง้นี้เพราะประชากรมจี านวนมากและมเีขตพืน้ทีก่วา้ง 
 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั    
   เครื่องมอืที่ใช้รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ง
ผูว้จิยัไดศ้กึษาและรวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร ทีเ่ป็นทัง้ทฤษฎ ีแนวคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง มา
เป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 สว่นดงันี้  

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไป ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ประเภทของงานบรกิารทีใ่ชบ้รกิาร และเรื่องทีข่อรบั
บรกิาร  

สว่นที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัระดบัความพงึพอใจของประชาชนในการใชบ้รกิาร
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองระเวยีง เกีย่วกบัดา้นขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร ดา้นเจา้หน้าทีผู่้
ใหบ้รกิาร  ดา้นช่องทางในการบรกิาร และดา้นสิง่อ านวยความสะดวก จ านวน 29 ขอ้                                                  
        สว่นที ่3 เป็นแบบสอบถามภาพรวมระดบัควมพงึพอใจของประชาชนทีม่าใชบ้รกิารใน
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองระเวยีง เกี่ยวกบั การด าเนินงานต่างๆ ขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลหนองระเวยีง จ านวน 8 ขอ้ 
      สว่นที ่4 เป็นแบบสอบถามระดบัควมพงึพอใจของประชาชนทีม่าใชบ้รกิารต่อส่วนงาน
ในองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองระเวยีง ได้แก่ ส่วนงานโยธา /การขออนุญาตปลูกสิง่ก่อสร้าง 
ส่วนงานด้านพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม  ส่วนงานด้านการศึกษา และส่วนงานด้านการ
จดัเกบ็รายไดห้รอืภาษ ีขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองระเวยีง จ านวน 12 ขอ้  
      แบบสอบถามส่วนที ่2 – 4  เป็นแบบสอบทีม่ลีกัษณะค าตอบเป็นมาตรวดัแบบลเิคริท์ 
(Likert Scale) (บุญใจ ศรสีถติยน์รากูร, 2553: 282)  โดยมจี านวน 5 ระดบั และก าหนดค่าคะแนน
เป็น 5 ระดบัดงันี้ 
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    5  คะแนน หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจระดบัมากทีสุ่ด  
    4 คะแนน หมายถงึ มคีวามพงึพอใจระดบัมาก  
    3 คะแนน หมายถงึ มคีวามพงึพอใจดบัปานกลาง  
    2 คะแนน หมายถงึ มคีวามพงึพอใจระดบัน้อย  
     1 คะแนน หมายถงึ มคีวามพงึพอใจระดบัน้อยทีสุ่ด 
     
    ส่วนที่ 5 เป็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended 
Questionnaire) เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะในส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับความ      
พงึพอใจของประชาชนทีม่าใชบ้รกิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองระเวยีง  
  
3.4 การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
        3.4.1 การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity)  
       ผู้วิจัยน าแบบสอบถามฉบับที่จัดท าขึ้นให้ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 2 ท่าน 
ประกอบดว้ย อาจารยม์หาวทิยาลยั 2 ท่าน พจิารณาตรวจสอบแบบสอบถามสว่นที ่2-4 คอื ความ
พงึพอใจของประชาชนที่มาใช้บรกิารขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย 
จงัหวดันครราชสมีา 
          3.4.2 การตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) 
               การตรวจสอบความเที่ยงโดยการน าขอ้ค าถามที่ได้ปรบัปรุงแล้วไปทดสอบกบั
ประชาชนในเขตจงัหวดันครราชสมีาที่ไม่ใช่กลุ่มอย่าง หรือไม่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ผลการ
ศกึษาวจิยั จ านวน 30 คน (Tryout) เป็นคนละกลุ่มกบักลุ่มตวัอย่างทีต่อ้งการศกึษาโดยใชว้ธิหีาค่า
ความสอดคล้องภายใน( Internal Consistency) จากสูตร สัมประสิทธิแ์อลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coeffienct) โดยการตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมอืที่ยอมรบัได้ คอื .70 
ขึน้ไป (บุญใจ ศรสีถติยน์รากูร, 2553: 236) 
 

 
 
    α  คอื  ค่าความสอดคลอ้งภายใน 
    n  คอื  จ านวนขอ้ค าถามในแบบสอบถาม 
    ∑ Si

2 คอื  ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 
    Si

2   คอื  ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบั 
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3.5 ผลการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
    3.5.1 ผลการตรวจสอบความเช่ือมัน่ของเครื่องมือ 

          หลงัจากแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ผู้วจิยัได้ท าการ
ตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชาชน
ทัว่ไปในเขตจงัหวดันครราชสมีา จ านวน 30 คน ซึง่ไมซ่ ้ากบักลุ่มตวัอย่างทีต่อ้งการศกึษา จากนัน้
น ามาค านวณค่าความสอดคล้องภายใน ( Internal Consistency)  จากสูตรสมัประสิทธิแ์อลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  
        จากการตรวจสอบความเชื่อมัน่ พบว่าขอ้ค าถามของความพงึพอใจของประชาชน
ที่มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสมีา         
มคี่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคโดยภาพรวมเท่ากบั 0.985  โดยผลการตรวจสอบความ
เชื่อมัน่ของเครื่องมอื ดงัแสดงในตารางที ่3-2 
 

ตารางท่ี 3-2  ผลการตรวจสอบความเชื่อมัน่ของเครื่องมอื 

ตวัแปร 
จ านวนข้อ ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค 

- ดา้นขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร 6 0.959 

-  ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 9 0.960 

- ดา้นช่องทางในการบรกิาร 5 0.906 

- ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 9 0.931 

- ความพงึพอใจในภาพรวม 8 0.935 

- งานดา้นโยธา/การขออนุญาตปลุกสิง่ก่อสรา้ง 4 0.912 

- ดา้นสวสัดกิารและสงัคม 3 0.830 

- งานดา้นการศกึษา 2 0.707 

- งานดา้นการจดัเกบ็รายไดห้รอืภาษ ี 3 0.781 

รวม 49 0.985 

   
  จากตารางที ่3-2 พบว่า ขอ้ค าถามเกีย่วกบัความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร ขอ้ค าถาม
เกีย่วกบัความพงึพอใจในภาพรวม  และขอ้ค าถามเกีย่วกบัความพงึพอใจในการใหบ้รกิารในสว่น
งานต่างๆ ต่อองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองระเวยีง หวดันครราชสมีา เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า 
มคี่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคอยู่ระหว่าง 0.707 – 0.960  ซึ่งมากกว่า 0.7 แสดงใหเ้หน็ว่า 
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สามารถใช้ข้อค าถามดงักล่าวได้  และสามารถน าไปใช้วดัความพงึพอใจในการให้บรกิารของ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีาได ้ 
 
3.6 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   3.6.1 น าแบบสอบถามไปท าการสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน กับ
ประชาชนในเขตต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา จ านวน 20 หมูบ่า้น 
   3.6.2 น าแบบสอบถามทีไ่ดร้บักลบัคนื ตรวจหาความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละ
ฉบบัและด าเนินการขัน้ต่อไป 
   3.6.3 ท าการบนัทึกรหสัค าตอบในแบบสอบถาม เพื่อประมวลผล โดยใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รปู SPSS (Statistical Package for Social Science) 
 
3.7 การวิเคราะหข์้อมูล                     
   วเิคราะหข์อ้มลูทีร่วบรวมไดจ้ากแบบสอบถามดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปูทาง
สถิติ โดยแบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คอื การวเิคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และการวเิคราะห์
ขอ้มลูตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ซึง่มวีธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิดงันี้ 
   3.7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยน าขอ้มูลที่รวบรวมได้มาวเิคราะห์หาค่าทางสถติ ิประกอบด้วย การ
แจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) เพื่อทราบข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
   3.7.2 การวเิคราะหข์อ้มลูตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัประกอบดว้ย    
                 1)  การวเิคราะหข์อ้มลูความพงึพอใจเกีย่วกบัระดบัความพงึพอใจของประชาชน
ที่มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ประกอบด้วย การแจกแจง
ค่าความถี ่(Frequency) และรอ้ยละ (Percentage)  
             2) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มา
วเิคราะหห์าค่าสถติ ิประกอบดว้ย ค่าเฉลีย่ (Mean) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
โดยการแปลความหมายของคะแนนทีไ่ดก้ล่าวมาในสว่นของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
   การแปลความหมายของคะแนนในแบบสอบถามส่วนที่ 3 โดยลกัษณะค าตอบเป็น
มาตรวดัแบบลเิคริท์จ านวน 5 ระดบั  
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   โดยก าหนดค่าคะแนนของช่วงน ้าหนกัเป็น 5 ระดบั ดงันี้ 
   5  คะแนน หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจระดบัมากทีสุ่ด  
   4 คะแนน หมายถงึ มคีวามพงึพอใจระดบัมาก  
   3 คะแนน หมายถงึ มคีวามพงึพอใจระดบัปานกลาง  
   2 คะแนน หมายถงึ มคีวามพงึพอใจระดบัน้อย  
   1        คะแนน หมายถงึ        มคีวามพงึพอใจระดบัน้อยทีสุ่ด  
  

ช่วงความกวา้งของคะแนนในแต่ละชัน้  =   
จ ำนวนชั้น

ดคะแนนต ่ำสุดคะแนนสูงสุ −
 

 
     =    5 – 1 
             5 
 
     =   0.8 
  
  โดยแบ่งระดบัคะแนนเฉลีย่ ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี้ 
 
   คะแนนเฉล่ีย  ระดบัความคิดเหน็ความพึงพอใจ 
   4.21 – 5.00  มคีวามพงึพอใจระดบัมากทีสุ่ด 
   3.41 – 4.20  มคีวามพงึพอใจระดบัมาก 
   2.61 – 3.40  มคีวามพงึพอใจระดบัปานกลาง 
   1.81 – 2.60  มคีวามพงึพอใจระดบัน้อย 
   1.00 – 1.80  มคีวามพงึพอใจระดบัน้อยทีสุ่ด 
 
  การทดสอบสมมตฐิาน ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการตรวจสอบภายใน  3 ดา้น 
จ าแนกตามเพศ ใช้การทดสอบค่าความแตกต่าง (t-test for Independent Samples) จ าแนกตาม 
อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้ (F-test One Way Analysis of Variance) หากพบความ
แตกต่างจะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวธิ ีLeast-Significant Difference: LSD  
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บทท่ี 4 
ผลการวิจยั 

 
 การศกึษานี้เป็นการศกึษาระดบัความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตี่อคุณภาพการใหบ้รกิาร
ขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสมีา ได้มกีารศึกษา
ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างจากประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในเขตพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนอง
ระเวยีง จงัหวดันครราชสมีา  จ านวน 400 คน โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็
รวบรวมข้อมูล  และน าข้อมูลที่ได้มาคดักรองความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อน าไปสู่การ
วเิคราะหข์อ้มลูและอภปิรายผล สรุปไดด้งันี้ 
 4.1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 4.2 ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจในการใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
 4.3 ผลการวเิคราะหใ์นภาพรวมความพงึพอใจต่อการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่น 

   ต าบลหนองระเวยีง 
 4.4 ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อสว่นงานขององคก์ารบรหิารสว่น 

   ต าบลหนองระเวยีง  
 4.5 ขอ้เสนอแนะอื่นๆ  
 
 โดยมสีญัลกัษณ์ทีใ่ชแ้ทนค่าสถติ ิดงันี้ 
  n แทน ขนาดกลุ่มตวัอย่าง (Sample Size) 
  x  แทน ค่าเฉลีย่ (Mean) 
  S.D. แทน ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  t แทน  ค่าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง  

          2 กลุ่ม 
  F แทน ค่าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 
    มากกว่า 2 กลุ่ม 
  df แทน ชัน้แห่งความเป็นอสิระ 
  SS แทน ผลบวกของสว่นเบีย่งเบนก าลงัสอง 
  MS แทน ค่าความแปรปรวน 
  * แทน ค่านยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
  ** แทน ค่านยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  Sig แทน ค่าความน่าจะเป็นของความมนียัส าคญั 
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4.1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลทัว่ไป 
    ในการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นประชาชนที่ไปใช้บรกิารใน
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา จ านวน 400 ราย โดยใช้
สถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ความถี ่และรอ้ยละ ผลการวเิคราะหด์งัตารางที ่4.1      
 

ตารางท่ี 4.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม                n = 400 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน  ร้อยละ 
เพศ   

- ชาย 166 41.5 
      - หญงิ 234 58.5 
อาย ุ   
      - 18- 30 ปี 30 7.5 
      - 30-40 ปี 91 22.8 
      - 41-50 ปี 140 35.0 
      - 51-60 ปี 127 31.8 
      - 60 ปี ขึน้ไป 12 3.0 
สถานภาพ   
     - โสด 50 12.5 
     - สมรส 297 74.3 
     - หย่ารา้ง/หมา้ย 53 13.3 
ระดบัการศึกษา   
     - ไม่ไดเ้รยีนหนงัสอื 8 2.0 
     - ประถมศกึษา 163 40.8 
     - มธัยมศกึษาตอนตน้ 134 33.5 
     - มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 82 20.5 
     - อนุปรญิญา/ปวส. 6 1.5 
     - ปรญิญาตร ี 7 1.8 
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ตารางท่ี 4.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ)                       n = 400 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน  ร้อยละ 
อาชีพ   
     - เกษตรกร/ท าไร่/ท าสวน/ท านา 176 44.0 
     - พนกังานบรษิทั/โรงงาน 10 2.5 
      - รบัราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 5 1.3 
      - คา้ขาย/ธุรกจิสว่นตวั/เจา้ของกจิการ 29 7.2 
      - รบัจา้งทัว่ไป 180 45.0 
      - อื่นๆ โปรดระบุ 0 0 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน   
      - ต ่ากว่า 5,000 บาท 32 8.0 
      - 5,001-10,000 บาท 203 50.7 
      - 10,001- 20,000 บาท 117 29.3 
      - 20,001 – 30,000 บาท 45 11.3 
      - มากกว่า 30,000 บาท 3 0.8 
ประเภทของงานบริการท่ีใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
     - งานดา้นโยธา (การขออนุญาตปลูกสิง่ก่อสรา้ง) 31 7.8 
     - งานดา้นการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม 318 79.5 
     - งานดา้นการศกึษา 62 15.5 
     - งานดา้นการจดัเกบ็รายไดห้รอืภาษ ี 60 15.0 
เร่ืองท่ีขอใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
     - การขอขอ้มลูขา่วสารทางราชการ 54 13.5 
     - การขอรบัเบีย้ยงัชพีต่างๆ 245 61.3 
     - การยื่นเรื่องรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน 138 34.5 
     - การฉีดพน่สารเคมเีพือ่ป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก 80 20.0 
     - การใช ้Internet ต าบล 8 2.0 
     - การขอประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 12 3.0 
     - การขออนุญาตปลูกสรา้งอาคาร 24 6.0 
     - การขอจดทะเบยีนพาณิชย ์ 20 5.0 
     - การช าระภาษตี่างๆ 67 16.8 

ท่ีมา : จากการส ารวจปี 2564 และการค านวณ 
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 จากตารางที ่4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 58.5 
และเป็นเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 41.5 สว่นใหญ่มอีายุ 41 - 50 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 35.0 รองลงมา คอื 
มอีายุ 51 – 60 ปี  คดิเป็นรอ้ยละ 35.1 มอีายุ 30 – 40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 22.8  มอีายุ 18-30 ปี  คดิ
เป็นร้อยละ 7.5 และมอีายุ 60 ปีขึ้นไป คดิเป็นร้อยละ 3.0   โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมี
สถานภาพสมรส คดิเป็นร้อยละ 74.3 รองลงมามสีถานภาพหย่าร้าง/หมา้ย คดิเป้นร้อยละ 13.3 
และมสีถานภาพโสด คดิเป็นร้อยละ 12.5 โดยส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา คดิเป็น
ร้อยละ 40.8 รองลงมาคือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 20.5  จบ
การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. คดิเป็นรอ้ยละ 20.5 ไม่ไดเ้รยีนหนังสอื คดิเป็นรอ้ย
ละ 2.0 จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 1.8 และจบการศกึษาระดบัอนุปรญิญา/ปวส. 
คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 ตามล าดบั  โดยส่วนใหญ่มอีาชพีรบัจ้างทัว่ไป  คดิเป็นรอ้ยละ 45.0 รองลงมา 
คือ  มีอาชีพเกษตรกร/ท าไร่/ท าสวน/ท านา คิดเป็นร้อยละ 44.0 มีอาชพีค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั/
เจา้ของกจิการ คดิเป็นรอ้ยละ 7.2 มอีาชพีพนกังานบรษิทั/โรงงาน คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 และมอีาชพี
รบัราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่มีรายได้ 5,001-
10,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 50.7 รองลงมา มรีายไดต้ ่ากว่า 10,001 – 20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 
29.3 มรีายได้ 20,001 – 30,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 11.3 มรีายได้ต ่ากว่า 5,000  บาท คดิเป็น
รอ้ยละ 8.0 และมรีายไดม้ากกว่า 30,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.8 ตามล าดบั 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้มาใช้บริการโดยส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านการพฒันา
ชุมชนและสวสัดกิารสงัคม คดิเป็นร้อยละ 79.5 รองลงมาเป็นงานด้านการศกึษา คดิเป็นร้อยละ 
15.5  งานดา้นการจดัเกบ็รายไดห้รอืภาษ ีคดิเป็นรอ้ยละ 15.0 และงานดา้นโยธา (การขออนุญาต
ปลูกสิง่ก่อสรา้ง) คดิเป็นรอ้ยละ 7.8 ตามล าดบั ส่วนใหญ่เรื่องทีข่อใชบ้รกิารเป็นการขอรบัเบี้ยยงั
ชพีต่างๆ คดิเป็นร้อยละ 61.3 รองลงมาเป็นเรื่องการยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรยีน คดิเป็นร้อยละ 
34.5 เรื่องการฉีดพ่นสารเคมเีพื่อป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก คดิเป็นรอ้ยละ 20.0 เรื่องของการช าระ
ภาษตี่างๆ คดิเป็นรอ้ยละ 16.8 ขอขอ้มูลข่าวสารทางราชการ คดิเป็นรอ้ยละ 13.5 การขออนุญาต
ปลูกสรา้งอาร คดิเป็นรอ้ยละ 6.0 การขอจดทะเบยีนพาณิชย ์คดิเป็นรอ้ยละ 5.0 การขอประกอบ
กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ คดิเป็นรอ้ยละ 3.0 และการใช ้Internet ต าบล คดิเป็นรอ้ยละ 2.0 
ตามล าดบั 
 
4.2 ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจในการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     หนองระเวียง 
 ผลการการวเิคราะหค์วามพงึพอใจในการใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนอง     
ระเวียงโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.4 จากผลคะแนนเต็ม 5 โดยมี
รายละเอยีดในตารางที ่4.2 
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ตารางท่ี 4.2 สรุปภาพรวมความพงึพอใจในการใหบ้รกิารขององคก์ารบรกิารสว่นต าบล 
                 หนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 

คณุภาพการบริการ ค่าเฉล่ีย    
 ( X ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ความหมาย ล าดบั 

1. ดา้นขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร     4.82 0.353 มากทีสุ่ด 3 
2. ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร    4.86 0.413 มากทีสุ่ด 1 
3. ดา้นช่องทางในการบรกิาร     4.79 0.388 มากทีสุ่ด 4 
4. ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก     4.83 0.385 มากทีสุ่ด 2 
                          รวม               4.82              0.385            มากท่ีสุด 

 
 จากตารางที่ 4.2 สรุปภาพรวมความพงึพอใจในการให้บริการขององค์การบรกิารส่วน
ต าบลหนองระเวยีง จงัหวดันครราชสมีาอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.82 คดิเป็นรอ้ยละ 
96.4 จากผลคะแนนเต็ม 5 คะแนน และแสดงเป็นรายด้านตามล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( X = 4.86, SD= 0.413) คิดเป็นร้อยละ 97.2 ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ( X = 4.83, SD=0.385) คดิเป็นร้อยละ 96.6 ด้านขัน้ตอนในการให้บรกิาร ( X  = 4.82) 
คดิเป็นรอ้ยละ 96.4 และดา้นช่องทางในการบรกิาร ( X  = 4.79, SD=0.388) คดิเป็นรอ้ยละ 95.8 
ตามล าดบั 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีการ
ให้บริการจ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขัน้ตอนในการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใช้บริการ            
ดา้นช่องทางในการบรกิาร และดา้นสิง่อ านวยความสะดวก โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ซึง่ผลการวเิคราะหด์งัตารางที ่4.3 
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ตารางท่ี 4.3 ผลการวเิคราะหค์่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร
ขององค์การบริการส่วนต าบลหนองระเวียง  อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา            
ดา้นขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร 

ด้านขัน้ตอนในการให้บริการ ( X )  (S.D.) ความหมาย ล าดบั 
ขัน้ตอนในการใหบ้รกิารไม่ยุ่งยากซบัซอ้น 4.86 0.345 มากทีสุ่ด 1 
ขัน้ตอนในการใหบ้รกิารมคีวามรวดเรว็ 4.84 0.367 มากทีสุ่ด 2 
การจดัล าดบัการเขา้รบับรกิาร (บตัรควิ) 4.82 0.385 มากทีสุ่ด 3 
ความชดัเจนของแผนผงั/เอกสาร 
แนะน าขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร 

4.80 0.399 มากทีสุ่ด 5 

ความสะดวกทีไ่ดร้บัจากการบรกิาร 
แต่ละขัน้ตอน 

4.80 0.399 มากทีสุ่ด 5 

ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม
ตรงต่อความตอ้งการ 

4.81 0.397 มากทีสุ่ด 4 

รวม 4.82 0.382 มากท่ีสุด 2 
 

 จากตารางที่ 4.3 ด้านขัน้ตอนในการให้บรกิารภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด มคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.4 จากผลคะแนนเต็ม 5 คะแนน และแสดงเป็นรายข้อเรียง
ตามล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า ขัน้ตอนในการให้บรกิารไม่ยุ่งยาก ซบัซ้อนอยู่ ( X = 4.86, 
SD= 0.345) คดิเป็นร้อยละ 97.2 รองลงมา ขัน้ตอนในการให้บรกิารมคีวามรวดเร็ว ( X = 4.84, 
SD=0.367) คดิเป็นรอ้ยละ 96.8 การจดัล าดบัการเขา้รบับรกิาร (บตัรควิ) ( X = 4.82, SD=0.385) 
คดิเป็นร้อยละ 96.4 ระยะเวลาการให้บรกิารมคีวามเหมาะสมตรงต่อความต้องการ  ( X = 4.81, 
SD=0.397) คดิเป็นรอ้ยละ 96.2 ความชดัเจนของแผนผงั/เอกสารแนะน าขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร
และความสะดวกทีไ่ดร้บัจากการบรกิารแต่ละขัน้ตอน ( X = 4.80, SD=0.399) คดิเป็นรอ้ยละ 96.0  
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.4 ผลการวเิคราะหค์่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร  
                 ขององคก์ารบรกิารสว่นต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา             
                 ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ( X )  (S.D.) ความหมาย ล าดบั 
กริยิาท่าทาง ความสุภาพ 4.83 0.376 มากทีสุ่ด 6 
วาจาไพเราะน่าฟัง 4.82 0.383 มากทีสุ่ด 7 
การต้อนรบัในการให้บรกิารและมคีวามเอา
ใจใส ่

4.85 0.355 มากทีสุ่ด 4 

การแต่งกายมคีวามเหมาะสม 4.86 0.342 มากทีสุ่ด 3 
ความเต็มใจในการให้บริการ และมีความ
รวดเรว็ 

4.88 0.325 มากทีสุ่ด 2 

การปฏิบัติต่อผู้ร ับบริการอย่างเสมอภาค
เทีย่งธรรม 

4.89 0.310 มากทีสุ่ด 1 

การใหค้ าแนะน า/ตอบขอ้สงสยั 4.86 0.350 มากทีสุ่ด 3 
ความรูค้วามสามารถในเรื่องทีใ่หบ้รกิาร 4.85 0.362 มากทีสุ่ด 4 
ความสุจรติซื่อตรง 4.84 0.372 มากทีสุ่ด 5 

รวม 4.86 0.353   มากท่ีสุด 1 
 
 จากตารางที ่4.4 ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร พบว่า ภาพรวมอยุ่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.2 จากผลคะแนนเต็ม 5 คะแนน และแสดงเป็นรายข้อเรียง
ตามล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า การปฏิบตัติ่อผูร้บับรกิารอย่างเสมอภาคเที่ยงธรรม ( X = 
4.89, SD=0.310) คิดเป็นร้อยละ 97.8 รองลงมาคือ ความเต็มใจในการให้บริการ และมีความ
รวดเร็ว ( X = 4.88, SD=0.325) คิดเป็นร้อยละ 97.6 การแต่งกายมคีวามเหมาะสมและการให้
ค าแนะน า/ตอบขอ้สงสยั ( X = 4.86, SD=0.342) คดิเป็นรอ้ยละ 97.2 การตอ้นรบัในการใหบ้รกิาร
และมคีวามเอาใจใส่และความรูค้วามสามารถในเรื่องที่ใหบ้รกิาร ( X = 4.85, SD=0.362) คดิเป็น
ร้อยละ 97.0  ความสุจรติซื่อตรง ( X = 4.84, SD=0.372) กริยิาท่าทาง ความสุภาพ ( X = 4.83, 
SD=0.376) คดิเป็นร้อยละ 96.6 และวาจาไพเราะน่าฟัง ( X = 4.82, SD=0.383) คดิเป็นร้อยละ 
96.6 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.5 ผลการวเิคราะหค์่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความพงึพอใจในการ   
                ใหบ้รกิารขององคก์ารบรกิารสว่นต าบลหนองระเวยีง  อ าเภอพมิาย จงัหวดั 
                นครราชสมีา ดา้นช่องทางในการใหบ้รกิาร 

ด้านช่องทางในการบริการ ( X )  (S.D.) ความหมาย ล าดบั 
มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น      
บอร์ด  ประชาสัมพันธ์  เ สีย งตามสาย    
เวบ็ไซต ์

4.79 0.406 มากทีสุ่ด 3 

มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการ     
ให้บริการ  เช่น  ตู้ ร ับ  ฟั งความคิด เห็น      
เวบ็ไซต ์                                

4.80 0.401 มากทีสุ่ด 2 

การจดัให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วน
ปลดัฯ 

4.81 0.395 มากทีสุ่ด 1 

มีการให้บริการในช่องทางอื่น ๆ เช่น ทาง
ไปรษณีย์  การบริการนอกสถานที่  การ
ให้บริการนอกเวลาหรือก ารให้บริการ
ล่วงหน้า                                                              

4.76 0.426 มากทีสุ่ด 5 

มีการจัดประชุมเพื่อเ ป็นการแจ้งข้อมูล  
ขา่วสาร 

4.77 0.420 มากทีสุ่ด 4 

รวม 4.79 0.413 มากท่ีสุด 4 
 

 จากตารางที่ 4.5  ด้านช่องทางในการบริการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด            
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.79 คดิเป็นรอ้ยละ 95.8  จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน และแสดงเป็นรายขอ้เรยีง

ตามล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า การจดัใหม้สีายด่วนนายกฯ หรอืสายด่วนปลดัฯ ( X = 4.81, 
SD=0.395) คดิเป็นร้อยละ 96.2 รองลงมาคอื มชี่องทางการรบัฟังความคดิเหน็ต่อการให้บรกิาร 

เช่น  ตู้ ร ับ  ฟังความคิดเห็น  เว็บไซต์   ( X = 4.80, SD=0.401) คิด เ ป็นร้อยละ 96 มีการ

ประชาสมัพนัธ์การให้บริการ เช่น บอร์ด ประชาสมัพนัธ์ เสียงตามสาย เว๊ปไซต์  ( X = 4.79, 

SD=0.406) คิดเป็นร้อยละ 95.8  มีการจัดประชุมเพื่อเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ( X = 4.77, 
SD=0.402) คดิเป็นร้อยละ 95.4 และมกีารให้บรกิารในช่องทาง   อื่น ๆ เช่น ทางไปรษณีย์ การ

บรกิารนอกสถานที่ การให้บรกิารนอกเวลา หรอืการให้บรกิารล่วงหน้า ( X = 4.76, SD=0.426) 
คดิเป็นรอ้ยละ 95.2 ตามล าดบั 



 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา                                            หน้า  64 

 

 

ตารางท่ี 4.6 ผลการวเิคราะหค์่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร
ขององค์การบรกิารส่วนต าบลหนองระเวยีง  อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา  ด้านสิง่
อ านวยความสะดวก 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ( X )  (S.D.) ความหมาย ล าดบั 
ความชดัเจนของป้ายบอกทาง/ป้าย     
ประชาสมัพนัธ์ 

4.72 0.450 มากทีสุ่ด 6 

ความทนัสมยัของเครื่องมอื/อุปกรณ์ 4.82 0.380 มากทีสุ่ด 3 
ความสะอาดของสถานีทีใ่หบ้รกิาร 4.78 0.415 มากทีสุ่ด 5 
ความเป็นสดัสว่นของสถานทีใ่หบ้รกิาร 4.78 0.413 มากทีสุ่ด 5 
ความเพยีงพอของทีน่ัง่คอยรบับรกิาร 4.82 0.385 มากทีสุ่ด 4 
ความสะอาดของหอ้งสุขา 4.87 0.342 มากทีสุ่ด 1 
ความเพยีงพอของทีจ่อดรถ 4.84 0.369 มากทีสุ่ด 2 
ความพอใจต่อสือ่ประชาสมัพนัธ์/คู่มอื     
และเอกสารใหค้วามรู ้

4.82 0.389 มากทีสุ่ด 4 

มจุีดคดักรองความปลอดภยั เช่น จุดวดั  
อุณหภูม ิเจลแอลกอฮอลล์ เป็นตน้ 

4.86 0.345 มากทีสุ่ด 3 

รวม 4.83 0.388 มากท่ีสุด 2 
   
  จากตารางที่ 4.6 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด            
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.83 คดิเป็นรอ้ยละ 96.6 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน และแสดงเป็นรายขอ้เรยีง
ตามล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่าความสะอาดของหอ้งสุขา( X = 4.87, SD=0.342) คดิเป็นรอ้ย
ละ 97.4 รองลงมาคอื มจีุดคดักรองความปลอดภยั เช่น จุดวดัอุณหภูม ิเจลแอลกอฮอล์ล เป็นตน้  
( X = 4.86, SD=0.345) คดิเป็นรอ้ยละ 97.2 ความเพยีงพอของทีจ่อดรถ ( X = 4.84, SD=0.369) 
คดิเป็นรอ้ยละ 96.8  ความทนัสมยัของเครื่องมอื/อุปกรณ์  ความพอใจต่อสื่อประชาสมัพนัธ์/คู่มอื
และเอกสรให้ความรู้และความเพยีงพอของที่นัง่คอยรบับรกิาร  ( X = 4.82, SD=0.389) คดิเป็น  
ร้อยละ 96.4 ความสะอาดของสถานีที่ใหบ้รกิารและความเป็นสดัส่วนของสถานที่ใหบ้รกิาร ( X = 
4.78, SD = 0.415) คดิเป็นร้อยละ 95.6 และความชดัเจนของป้ายบอกทาง/ป้ายประชาสมัพนัธ์      
( X = 4.72, SD=0.450) คดิเป็นรอ้ยละ 94.4 ตามล าดบั    
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4.3 ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจในภาพรวมต่อการด าเนินงานขององคก์าร 
      บริการส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา  
 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจในภาพรวมต่อการด าเนินงานขององค์การบรกิารส่วน
ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ยเฉลี่ยเท่ากบั 4.85   
โดยคดิเป็นรอ้ยละ 97.0 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน โดยมรีายละเอยีดดงัตารางที ่4.7  
 
ตารางท่ี 4.7 ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจในภาพรวมต่อการด าเนินงานขององคก์ารบรกิารสว่น    
                    ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 
การด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนองระเวียง 
   ( X )  (S.D.) ความหมาย ล าดบั 

มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมใน
โครงการ/กจิกรรม 

4.86 0.347 มากทีสุ่ด 3 

มกีารประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนรบัรูข้อ้มูล
ของโครการ/กจิกรรม 

4.89 0.319 มากทีสุ่ด 1 

มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/
กจิกรรม 

4.86 0.347 มากทีสุ่ด 3 

การด าเนินงานของโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

4.84 0.365 มากทีสุ่ด 4 

มีการรายงานผลการด า เนินงานของ
โครงการต่อสาธารณะ 

4.88 0.331 มากทีสุ่ด 2 

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คดิเหน็ต่อโครงการ/กจิกรรม 

4.81 0.391 มากทีสุ่ด 5 

ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การ
แกปั้ญหา 

4.84 0.367 มากทีสุ่ด 4 

ประโยชน์ทีป่ระชาชนในทอ้งถิน่ได้จากการ
ด าเนินโครงการ 

4.81 0.395 มากทีสุ่ด 5 

รวม      4.85          0.358   มากท่ีสุด 
 

 
 จากตารางที ่4.7 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัความพงึพอใจแยกตามรายขอ้โดย
เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า มกีารประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรบัรู้ขอ้มูลของโครงการ/

กิจกรรม ( X = 4.89, SD=0.319) คิดเป็นร้อยละ 97.8 รองลงมา คือ มีการรายงานผลการ

ด าเนินงานของโครงการต่อสาธารณะ ( X = 4.88, SD=0.331) คดิเป็นรอ้ยละ 97.6 การเปิดโอกาส
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ให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรมและมคีวามโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม      

( X = 4.86, SD=0.347) คดิเป็นรอ้ยละ 97.2 การด าเนินงานของโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่

ก าหนดและผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสูก่ารแกปั้ญหา ( X = 4.84, SD=0.365) คดิเป็น
รอ้ยละ 96.8 มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ต่อโครงการ/กจิกรรมและประโยชน์ที่

ประชาชนในท้องถิ่นได้จากการด าเนินโครงการ ( X = 4.81, SD=0.391) คิดเป็นร้อยละ 96.0 
ตามล าดบั 

 
4.4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อส่วนงานในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา  
 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนต่อส่วนงานในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนอง  
ระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.86 
คดิเป็นรอ้ยละ 97.2 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน ไดด้งัตารางที ่4.8 
 
ตารางท่ี 4.8 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อสว่นงานในองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
                 หนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 

ส่วนงาน     ( X )  (S.D.) ความหมาย ล าดบั 
1. งานดา้นโยธา/การขออนุญาตปลูกสิง่ก่อสรา้ง 4.84 0.369 มากทีสุ่ด 2 
2. งานดา้นการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม 4.85 0.351 มากทีสุ่ด 1 
3. งานดา้นการศกึษา 4.85 0.354 มากทีสุ่ด 1 
4. งานดา้นการจดัเกบ็รายไดห้รอืภาษ ี      4.83    0.375 มากทีสุ่ด 3 

รวม 4.84 0.362 มากท่ีสุด  

 
 จากตารางที่ 4.8 ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อส่วนงานในองค์การบรหิารส่วนต าบล
หนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา โดยแสดงเป็นส่วนงานตามล าดบัจากมากไปหา
น้อย พบว่า งานพฒันาการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคมและงานด้านการศกึษา ( X = 4.85, 
SD=0.351) คดิเป็นรอ้ยละ 97 รองลงมาคอื งานด้านโยธา/การขออนุญาตปลูกสิง่ก่อสร้าง  ( X = 
4.84, SD=0.369)  คิดเป็นร้อยละ 96.8  และงานด้านการจดัเก็บรายได้หรือภาษี ( X  = 4.83, 
SD=0.3375) คดิเป็นรอ้ยละ 96.6 ตามล าดบั 
  
 



 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา                                            หน้า  67 

 

 

 ผลการวเิคราะห์ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนต่อส่วนงานในองค์การบรหิาร
สว่นต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา โดยแสดงเป็นสว่นงานไดด้งัตารางที ่4.9 – 
4.12 
 
ตารางท่ี 4.9  ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อสว่นงานดา้นโยธา/การขออนุญาต 

        ปลูกสิง่ก่อสรา้ง 
งานด้านโยธา/การขออนุญาตปลูก

ส่ิงก่อสร้าง 
   ( X )  (S.D.) ความหมาย ล าดบั 

การควบคุมแนวเขตทางสาธารณะและที่ดิน     
สาธารณประโยชน์ 

4.82 0.385 มากทีสุ่ด 2 

การควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พรบ.การ
ควบคุมอาคาร 

4.81 0.395 มากทีสุ่ด 3 

การบัรอง ระวงัแนวเขตทีด่นิ 4.89 0.310 มากทีสุ่ด 1 
การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่  
ปรบัปรุงถนน ภูมทิศัน์ ไฟฟ้าและประปา 

4.82 0.385 มากทีสุ่ด 2 

รวม 4.84 0.369 มากท่ีสุด 2 
 

จากตารางที่ 4.9 งานด้านโยธา/การขออนุญาตปลูกสิง่ก่อสรา้ง ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก

ทีสุ่ด ( X = 4.84, SD=0.369) คดิเป็นรอ้ยละ 96.8 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน และแยกเป็นรายขอ้

เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การรบัรอง ระวงัแนวเขตที่ดนิ ( X = 4.89, SD=0.310) คดิ
เป็นรอ้ยละ 97.8  รองลงมาคอื การควบคุมแนวเขตทางสาธารณะและทีด่นิสาธารณประโยชน์และ

การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ปรบัปรุงถนน ภูมิทศัน์ ไฟฟ้าและประปา  ( X = 4.82, 
SD=0.385) คดิเป็นรอ้ยละ 96.4  และการควบคุมการก่อสรา้งอาคารตาม พรบ.การควบคุมอาคาร  

( X = 4.81, SD=0.395) คดิเป็นรอ้ยละ 96.2 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.10  ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อสว่นงานดา้นการพฒันาชุมชน   
                   และสวสัดกิารสงัคม 

งานด้านการพฒันาชุมชนและสวสัดิการ
สงัคม  

    ( X )  (S.D.) ความหมาย ล าดบั 

การให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผูป่้วยทีม่โีรครุนแรง 

4.85 0.360 มากทีสุ่ด 3 

การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ      
ชวีติเดก็ สตรคีนชราและผูด้อ้ยโอกาส 

4.86 0.350 มากทีสุ่ด 2 

การสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนใน   
ดา้นต่างๆ 

4.87 0.342 มากทีสุ่ด 1 

รวม 4.86 0.351 มากท่ีสุด 1 
 
 จากตารางที่ 4.10 งานด้านการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ภาพรวมอยู่ในระดบั
มากที่สุด ( X = 4.86, SD=0.351) คดิเป็นร้อยละ 97.2 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  และแยกเป็น
รายขอ้เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ การสนับสนุน ส่งเสรมิและพฒันาชุมชนในดา้นต่างๆ   
( X = 4.87, SD=0.342) คดิเป็นรอ้ยละ 97.4 การสงัคมสงเคราะหแ์ละการพฒันาคุณภาพชวีติเดก็ 
สตร ีคนชราและผูด้อ้ยโอกาส ( X = 4.86, SD=0.350) คดิเป็นรอ้ยละ 97.2  และการใหบ้รกิารเบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่มีโรครุนแรง ( X = 4.85, SD=0.360) คิดเป็นร้อยละ 97 
ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.11  ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อสว่นงานดา้นการศกึษา 

งานด้านการศึกษา    ( X )  (S.D.) ความหมาย ล าดบั 

การสนับสนุนสือ่การเรยีน การสอนแก่   
โรงเรยีนในทอ้งถิน่ 

4.89 0.316 มากทีสุ่ด 1 

การสง่เสรมิการศกึษาอย่างต่อเนื่องในทุก
ระดบั 

4.81 0.391 มากทีสุ่ด 2 

รวม 4.85 0.354 มากท่ีสุด 1 
 

 จากตารางที่ 4.11 งานด้านการศกึษาสงัคม ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ( X = 4.85, 
SD=0.354) คดิเป็นรอ้ยละ 97 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน และแยกเป็นรายขอ้เรยีงล าดบัจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ การสนับสนุนสื่อการเรียน การสอนแก่โรงเรียนในท้องถิ่น ( X = 4.89, 
SD=0.316) คดิเป็นรอ้ยละ 97.8 และการส่งเสรมิการศกึษาอย่างต่อเนื่องในทุกระดบั ( X = 4.81, 
SD=0.391) คดิเป็นรอ้ยละ 96.2 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.12  ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อสว่นงานดา้นงานดา้นการจดัเกบ็ 
                   รายไดห้รอืภาษ ี
งานด้านการจดัเกบ็รายได้หรือภาษี    ( X )  (S.D.) ความหมาย ล าดบั 

กระบวนการลดขัน้ตอนและเวลาการ
ปฏบิตังิาน 

4.87 0.334 มากทีสุ่ด 1 

กระบวนงานดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 4.82 0.389 มากทีสุ่ด 2 
กระบวนงานสิง่อ านวยความสะดวก 4.80 0.402 มากทีสุ่ด 3 

รวม 4.83 0.375 มากท่ีสุด 3 
   

 จากตารางที่ 4.12 งานด้านการจดัเก็บรายได้หรือภาษีภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด        
( X = 4.83, SD=0.375) คิดเป็นร้อยละ 97 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และแยกเป็นรายข้อ
เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ กระบวนการลดขัน้ตอนและเวลาการปฏบิตังิาน ( X = 4.87, 
SD=0.334) คดิเป็นร้อยละ 97.4 กระบวนงานด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บรกิาร ( X = 4.82, SD=0.389) 
คดิเป็นรอ้ยละ 96.4  และกระบวนงานสิง่อ านวยความสะดวก ( X = 4.80, SD=0.402) คดิเป็นรอ้ย
ละ 96.4 ตามล าดบั 
 
 จากการส ารวจเกบ็ขอ้มลูพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมขีอ้เสนอแนะจากการมาใชบ้รกิาร
ในองค์การบรกิารส่วนต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา แยกตามรายขอ้ได้
ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 4.13 ขอ้เสนอแนะทีผู่ใ้ชบ้รกิารมตี่อองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย   
                      จงัหวดันครราชสมีา 

ข้อเสนอแนะ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
1. การพฒันาหมู่บา้นใหท้ัว่ถงึ 10 2.50 
2. สนบัสนุนงบประมาณดา้นต่างๆ ใหก้บัชุมชน 10 2.50 
3. สง่เสรมิการจา้งงานใหก้บัชุมชน 10 2.50 
4. ปรบัปรุงเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น ้า เป็นตน้ 10 2.50 
5. ปรบัปรุงซ่อมแซมถนนทีช่ ารุด 20 5.0 
6. ควรพฒันาหมู่บา้นอย่างจรงิจงัใหเ้หน็เป็นรูปธรรม 20 5.0 

รวม 80 20.0 
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 จากตารางที ่4.13 พบว่า ขอ้เสนอแนะผูใ้ชบ้รกิารมตี่อองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนอง 
ระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา มจี านวน 80 ราย คดิเป็นร้อยละ 20  มคีวามต้องการ
เหน็การพฒันาหมูบ่า้นขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองระเวยีงอย่างเป็นรปูธรรม โดยพฒันาให้
ทัว่ถึงในทุกๆ หมู่บ้าน  นอกจากนี้ยงัมคีวามต้องการในเรื่องสนับสนุนงบประมาณต่างๆ ให้กบั
ชุมชน สง่เสรมิการจา้งงาน ปรบัปรุงเรื่องน ้าประปาชุมชนมกีารซ่อมแซมถนนทีช่ ารุด เป็นตน้ 
 
4.5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช้บริการของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา  
 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนทีม่าใชบ้รกิารขององคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา จ าแนกตามตวัแปรเพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้สามารถแสดงผลการทดสอบสมมุตฐิานไดด้งัต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.14  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความพงึ

พอใจการให้บรกิารขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดั
นครราชสมีา จ าแนกตามตวัแปรเพศ (n = 400) 

 
ประเดน็ 

เพศ  
t 

 
Sig ชาย หญิง 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
1. ดา้นขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร 4.83 .159 4.82 .155 .453 .651 
2. ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 4.86 .133 4.85 .127 .272 .786 
3. ดา้นช่องทางในการบรกิาร 4.77 .231 4.80 .210 -1.388 .166 
4. ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 4.81 .147 4.81 .142 .075 .941 

 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า การเปรียบเทียบความพึงพอใจการให้บริการขององค์การ
บรหิารสว่นต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา จ าแนกตามตวัแปรเพศ โดยรวม
ไมแ่ตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.15 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความพงึพอใจการใหบ้รกิารขององคก์าร  
                     บรหิารสว่นต าบล หนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา จ าแนกตามอายุ  
                 (n = 400) 

ประเดน็ F Sig 
1. ดา้นขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร .317 .867 
2. ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร .580 .678 
3. ดา้นช่องทางในการบรกิาร 4.193 .002** 
4. ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก .345 .847 

*P<0.05 **P<0.01 

จากตารางที ่4.15 พบว่าการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจการใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล หนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา จ าแนกตามอายุ พบกว่า มเีพยีงความ
พึงพอใจทางด้านช่องทางการให้บริการ ที่มีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดบั .01 เท่านัน้ 
ในขณะที ่ดา้นขัน้ตอนในการใหบ้ริการ ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร และดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
ไม่มีความแตกต่างกัน และผลของการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ สามารถแสดงได้
ดงัต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4.16 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างเป็นรายคู่ความพงึพอใจด้านช่องทางการใหบ้รกิาร
ต่ออายุ 

อาย ุ
 

18-30 ปี 31-40ปี 41-50ปี 51-60ปี 61ปีขึ้นไป 

  
4.67 4.81 4.76 4.81 4.79 

18-30 ปี 4.67 
 

-1.40** -.09* -.13** -.24** 

31-40 ปี 4.81 
  

.05 .01 -.10 

41-50 ปี 4.76 
   

-.44 -.15* 

51-60 ปี 4.81 
    

-.11 

*P<0.05 **P<0.01 

 จากตารางที ่4.16 พบว่าผูต้อบทีม่อีายุระหว่าง 18-30 ปี มคีวามพงึพอใจการใหบ้รกิาร 
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ดา้นช่องทางการ 
ใหบ้รกิารน้อยกว่าผูต้อบทีม่อีายุ 31 ปีขึน้ไป อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 
นอกจากนี้ผูต้อบที่มอีายุระหว่าง 41 – 50 ปี ยงัมคีวามพงึพอใจที่แตกต่างจากกลุ่มที่มอีายุ 61 ปี      
ขึน้ไป อย่างมนียัส าคญัทางสถติติทีร่ะดบั  0.05 
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ตารางท่ี 4.17 ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของ 
                  ความพงึพอใจการใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองระเวยีง  
                  อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา จ าแนกตามสถานภาพ (n = 400) 

 
ประเดน็ 

สถานภาพ  
t 

 
Sig โสด สมรส 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
1. ดา้นขัน้ตอนในการ 
   ใหบ้รกิาร 

4.85 .162 4.82 .153 1.228 .220 

2. ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 4.86 .121 4.86 .131 -.058 .953 
3. ดา้นช่องทางในการบรกิาร 4.79 .225 4.78 .219 .263 .793 
4. ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 4.80 .135 4.81 .144 -.423 .673 

 
 จากตารางที่ 4.17 พบว่าการเปรยีบเทียบความพงึพอใจการให้บรกิารขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวม
ไมแ่ตกต่างกนั  
 
ตารางท่ี 4.18 ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจการใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล  
                       หนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา จ าแนกตามระดบัการศกึษา  
                   (n = 400) 

ประเดน็ F Sig 
1. ดา้นขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร .512 .767 
2. ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร .826 .532 
3. ดา้นช่องทางในการบรกิาร .968 .437 
4. ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก .146 .981 

 
 จากตารางที่ 4.18 พบว่าการเปรยีบเทียบความพงึพอใจการให้บรกิารขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสมีา จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั  
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ตารางท่ี 4.19 ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจการใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล  
                       หนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา จ าแนกตามอาชพี (n = 400) 

ประเดน็ F Sig 
1. ดา้นขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร .570 .684 
2. ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร .753 .557 
3. ดา้นช่องทางในการบรกิาร .237 .917 
4. ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 1.509 .99 

  
 จากตารางที่ 4.19 พบว่า การเปรียบเทียบความพึงพอใจการให้บริการขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา จ าแนกตามอาชพี โดยรวมไม่
แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.20 ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจการใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล  
                      หนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา จ าแนกตามรายได ้(n = 400) 

ประเดน็ F Sig 
1. ดา้นขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร .909 .459 
2. ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 2.319 .057 
3. ดา้นช่องทางในการบรกิาร 3.636 .006** 
4. ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก .256 .906 

*P<0.05 **P<0.01 
 
 จากตารางที ่4.20 พบว่าการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจการใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบล หนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา จ าแนกตามรายได ้โดยรวมในทุกดา้น 
พบว่า มเีพยีงด้านช่องทางในการให้บรกิารเท่านัน้ ที่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 
.01 ส่วนในดา้นขัน้นตอนในการให้บรกิาร ด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บรกิาร ด้านสิง่อ านวนความสะดวก 
ไมม่คีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั 
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ตารางท่ี 4.21 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างเป็นรายคู่ความพงึพอใจดา้นช่องทางการ 
                      ใหบ้รกิาร ต่อรายได ้

อายุ 

 

ต า่กว่า 
5,000 
บาท 

5,001-
10,000 
บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

มากกว่า 
30,000 
บาท 

  4.84 4.80 4.73 4.84 4.79 
ต ่ากว่า 5,000 บาท 4.84 

 .46 .11** .01 -.09 

5,001-10,000 บาท 4.80   .07** -.04 -.14 
10,001-20,000 บาท 4.73    -.11** -.20 
20,001--30,000 บาท 4.84     -.10 

*P<0.05 **P<0.01 
 
 จากตารางที่  4.21 พบว่าผู้ตอบที่มรีายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท มคีวามพงึ
พอใจการใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา  
ดา้นช่องทางการใหบ้รกิารน้อยกว่าผูต้อบทีม่รีายไดใ้นช่วงอื่น ๆ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01  
 
ตารางท่ี 4.22 ผลการสรุปการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจการใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารสว่น 
                      ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา จ าแนกตามปัจจยัดา้น 
                  ภูมศิาสตร ์

ความต้องการสาธารณะ 
ข้อมูลทัว่ไป (ปัจจยัด้านประชากรศาสตร)์ 

เพศ อายุ สถานภาพ     ระดบั
การศึกษา 

อาชีพ รายได้ 

1. ดา้นขัน้ตอนในการ 
   ใหบ้รกิาร 

- - - - - - 

2. ดา้นเจา้หน้าทีผู่ ้
   ใหบ้รกิาร 

- - - - - - 

3. ดา้นช่องทางในการ 
    บรกิาร 

-  - - -  

4. ดา้นสิง่อ านวยความ 
   สะดวก 

- - - - - - 
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  จากตารางที่ 4.22  สรุปได้ว่าเปรยีบเทียบความพงึพอใจการให้บรกิารขององค์การ
บรหิารส่วนต าบล หนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา  จ าแนกปัจจยัด้านประชากร
ศาสตร ์เพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา และอาชพี  มคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารไม่แตกต่าง
กนั  ส าหรบัปัจจยัเกีย่วกบัอายุ และรายได ้มคีวามพงึพอใจแตกต่างในดา้นช่องทางการใหบ้รกิาร 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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บทท่ี 5 
สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
                การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารขององคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คอื 
ประชาชนที่อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย 
จงัหวดันครราชสมีา จ านวน 400 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืแบบสอบถาม (Questionnaire) 
สร้างจากการน าหลกัการจากแนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง จากนัน้วเิคราะห์ข้อมูลที่
รวบรวมได้ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติโดยใช้สถิติเชงิพรรณนา (Descriptive 
Statistic) เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยหาค่าทางสถติิ ประกอบดว้ยการ
แจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ การทดสอบค่า
ความแตกต่าง (t-test for Independent Samples) จ าแนกตาม อายุ สถานภาพ การศกึษา รายได ้
(F-test One Way Analysis of Variance) หากพบความแตกต่างจะท าการทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ ด้วยวธิี Least-Significant Difference: LSD เพื่อทดสอบสมมุติฐาน โดยน าเสนอการ
สรุปผลการวจิยัตามหวัขอ้ดงันี้ 
  5.1 สรุปผลการวจิยั 
  5.2 อภปิรายผล 
  5.2 ขอ้เสนอแนะของการวจิยั 
 
5.1 สรปุผลการวิจยั 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง       
คดิเป็นรอ้ยละ 58.5 และเป็นเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 41.5 สว่นใหญ่มอีายุ 41 -50 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 
35.0  รองลงมาคอื มอีายุ 51 – 60 ปี คดิเป็นร้อยละ 35.1 มอีายุ 30 – 40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 22.8  
มอีายุ 18-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 7.5 และมอีายุ 60 ปีขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 3.0   โดยสว่นใหญ่ผูต้อบ
แบบสอบถามมสีถานภาพสมรส คดิเป็นรอ้ยละ 74.3 รองลงมามสีถานภาพหย่ารา้ง/หมา้ย คดิเป็น
ร้อยละ 13.3  และมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 12.5  โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 40.8  รองลงมาคอืจบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น  คดิเป็น
ร้อยละ 20.5  จบการศึกษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. คดิเป็นร้อยละ 20.5  ไม่ได้เรยีน
หนังสอื คดิเป็นร้อยละ 2.0 จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ 1.8 และจบการศกึษา
ระดบัอนุปรญิญา/ปวส. คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 ตามล าดบั โดยสว่นใหญ่มอีาชพีรบัจา้งทัว่ไป คดิเป็น 
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ร้อยละ 45.0  รองลงมาคอืมอีาชพีเกษตรกร/ท าไร่/ท าสวน/ท านา คดิเป็นร้อยละ 44.0 มอีาชพี
ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตวั/เจ้าของกจิการ คดิเป็นร้อยละ 7.2 มอีาชพีพนักงานบรษิทั/โรงงาน คดิเป็น
ร้อยละ 2.5 และมอีาชพีรบัราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 1.3 ตามล าดบั  โดยส่วน
ใหญ่มรีายได ้5,001-10,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 50.7 รองลงมา มรีายไดต้ ่ากว่า 10,001 – 20,000 
บาท คดิเป็นร้อยละ 29.3 มรีายได้ 20,001 – 30,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 11.3 มรีายได้ต ่ากว่า 
5,000  บาท คดิเป็นรอ้ยละ 8.0 และมรีายไดม้ากกว่า 30,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.8 ตามล าดบั 
  ผลการวเิคราะหป์ระเภทของงานบรกิารทีใ่ชบ้รกิาร ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ไดม้า
ใช้บรกิารโดยส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม คดิเป็นร้อยละ 79.5 
รองลงมาเป็นงานดา้นการศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 15.5  งานดา้นการจดัเกบ็รายไดห้รอืภาษ ีคดิเป็น
ร้อยละ 15.0 และงานด้านโยธา (การขออนุญาตปลูกสิง่ก่อสร้าง) คดิเป็นร้อยละ 7.8 ตามล าดบั 
ส่วนใหญ่เรื่องทีข่อใชบ้รกิารเป็นการขอรบัเบี้ยยงัชพีต่างๆ คดิเป็นรอ้ยละ 61.3 รองลงมาเป็นเรื่อง
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 34.5 เรื่องการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก คิดเป็นร้อยละ 20.0 เรื่องของการช าระภาษีต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 16.8 ขอข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ คดิเป็นรอ้ยละ 13.5 การขออนุญาตปลูกสรา้งอาร คดิเป็นรอ้ยละ 6.0 การขอ
จดทะเบยีนพาณิชย ์คดิเป็นร้อยละ 5.0 การขอประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ คดิเป็น
รอ้ยละ 3.0 และการใช ้Internet ต าบล คดิเป็นรอ้ยละ 2.0 ตามล าดบั 
       ประชาชนมคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองระเวยีง 
อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา   ซึ่งในภาพรวมประชาชนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
คิดเป็นร้อยละ 97.2 และแยกเป็นรายด้านพบว่าประชาชนมคีวามพงึพอใจใน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บรกิาร มากที่สุด รองลงมา คอื ด้านสิง่อ านวยความสะดวก ด้านขัน้ตอนในการให้บรกิาร และ
ดา้นช่องทางในการบรกิาร ตามล าดบั และสามารถสรุปเป็นรายดา้นดงันี้ 

      ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร พบว่า ภาพรวมมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด พบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติต่อผู้ร ับบริการอย่างเสมอภาคเที่ยงธรรมมากที่สุด 
รองลงมาคอื ความเต็มใจในการให้บรกิารและมคีวามรวดเรว็ การแต่งกายมคีวามเหมาะสมและ
การให้ค าแนะน า/ตอบข้อสงสัย การต้อนรับในการให้บริการและมีความเอาใจใส่และความรู้
ความสามารถในเรือ่งทีใ่หบ้รกิาร ความสุจรติซื่อตรง กริยิาท่าทาง ความสุภาพ และวาจาไพเราะน่า
ฟัง ตามล าดบั 

     ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุด 
พบว่าประชาชนมคีวามพงึพอใจในความสะอาดของหอ้งสุขา  มากทีสุ่ดรองลงมาคอื มจีุดคดักรอง
ความปลอดภยั เช่น จุดวดัอุณหภูม ิเจลแอลกอฮอลล์ เป็นตน้   ความเพยีงพอของทีจ่อดรถ ความ
ทนัสมยัของเครื่องมอื/อุปกรณ์  ความพอใจต่อสื่อประชาสมัพนัธ์ /คู่มอืและเอกสรให้ความรู้และ
ความเพยีงพอของที่นัง่คอยรบับรกิาร  ความสะอาดของสถานีที่ให้บรกิารและความเป็นสดัส่วน
ของสถานทีใ่หบ้รกิาร  และความชดัเจนของป้ายบอกทาง/ป้ายประชาสมัพนัธ ์ตามล าดบั 
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     ด้านขัน้ตอนในการให้บรกิารภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุด พบว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจขัน้ตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนอยู่ มากที่สุด  รองลงมา 
ขัน้ตอนในการให้บรกิารมคีวามรวดเรว็ การจดัล าดบัการเขา้รบับรกิาร (บตัรควิ) ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงต่อความต้องการ ความชดัเจนของแผนผงั/เอกสารแนะน าขัน้ตอน
ในการใหบ้รกิารและความสะดวกทีไ่ดร้บัจากการบรกิารแต่ละขัน้ตอน ตามล าดบั 

     ดา้นช่องทางในการบรกิาร พบว่า ภาพรวมมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด พบว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ รองลงมาคือ            
มชี่องทางการรบัฟังความคดิเห็นต่อการให้บรกิาร เช่น ตู้รบั ฟังความคดิเห็น เว็บไซต์  มกีาร
ประชาสมัพนัธ์การใหบ้รกิาร เช่น บอรด์ ประชาสมัพนัธ์ เสยีงตามสาย เวป็ไซต์  มกีารจดัประชุม
เพือ่เป็นการแจง้ขอ้มลูขา่วสาร และ มกีารใหบ้รกิารในช่องทางอืน่ ๆ  เช่น ทางไปรษณีย ์การบรกิาร
นอกสถานที ่การใหบ้รกิารนอกเวลา หรอืการใหบ้รกิารล่วงหน้า  
      ผลการประเมนิความพงึพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมรีะดบัความพงึ
พอใจในเรื่องมกีารประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนรบัรูข้อ้มูลของโครการ/กจิกรรม รองลงมาคอื มกีาร
รายงานผลการด าเนินงานของโครงการต่อสาธารณะ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมใน
โครงการ/กจิกรรมและมคีวามโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม การด าเนินงานของโครงการ
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนดและผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสูก่ารแกปั้ญหา มกีารเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ต่อโครงการ/กจิกรรมและประโยชน์ทีป่ระชาชนในทอ้งถิน่ได้
จากการด าเนินโครงการ ตามล าดบั 
      ผลสรุปภาพรวมความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อสว่นงานในองคก์ารบรหิารสว่นต าบล
หนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา พบว่างานพฒันาการพฒันาชุมชนและสวสัดกิาร
ประชาชนมคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด รองลงมาคอื สงัคมและงานดา้นการศกึษา งานดา้นโยธา /การ
ขออนุญาตปลกูสิง่ก่อสรา้ง  และงานดา้นการจดัเกบ็รายไดห้รอืภาษ ีตามล าดบั สามารถแยกสรุป
เป็นรายหน่วยงานผูใ้หบ้รกิารดงัต่อไปนี้ 
     งานด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสงัคม ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
สนับสนุน ส่งเสรมิและพฒันาชุมชนในดา้นต่างๆ มากทีสุ่ด รองลงมาคอื การสงัคมสงเคราะหแ์ละ
การพฒันาคุณภาพชวีติเดก็ สตร ีคนชราและผูด้้อยโอกาส และการให้บรกิารเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุ    
ผูพ้กิาร และผูป่้วยทีม่โีรครุนแรง ตามล าดบั 
     งานดา้นการศกึษาสงัคม ประชาชนมคีวามพงึพอใจในการสนบัสนุนสือ่การเรยีน การ
สอนแก่โรงเรยีนในทอ้งถิน่ มากทีสุ่ด รองลงมาคอื การสง่เสรมิการศกึษาอย่างต่อเนื่องในทุกระดบั  
     งานดา้นโยธา/การขออนุญาตปลกูสิง่ก่อสรา้ง ประชาชนมคีวามพงึพอใจในการรบัรอง 
ระวังแนวเขตที่ดินมากที่สุด รองลงมาคือ การควบคุมแนวเขตทางสาธารณะและที่ดิน
สาธารณประโยชน์และการบรกิารด้านโครงสรา้งพื้นฐานได้แก่ปรบัปรุงถนน ภูมทิศัน์ ไฟฟ้าและ
ประปา และการควบคุมการก่อสรา้งอาคารตาม พรบ.การควบคุมอาคาร ตามล าดบั 
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     งานดา้นการจดัเกบ็รายไดห้รอืภาษภีาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มปีระชาชนมคีวาม
พงึพอใจในกระบวนการลดขัน้ตอนและเวลาการปฏบิตังิาน มากที่สุด รองลงมาคอื กระบวนงาน
ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร และกระบวนงานสิง่อ านวยความสะดวก ตามล าดบั 
 

      ผลการทดสอบสมมุติฐาน  สรุปการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจการ
ใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ใน 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้ชบ้รกิาร ดา้นช่องทางในการบรกิาร และดา้น
สิง่อ านวยความสะดวก จ าแนกตามตวัแปรเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้
สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

     เพศ ไม่มผีลต่อความพงึพอใจในการใหบ้รกิารดา้นต่าง ๆ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05  

     อายุ ผูท้ีม่อีายุระหว่าง 18-30 ปี มคีวามพงึพอใจการใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล หนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ดา้นช่องทางการใหบ้รกิารน้อยกว่าผูต้อบที่
มีอายุ 31 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ 0.01 นอกจากนี้ผู้ตอบที่มีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี ยงัมคีวามพงึพอใจทีแ่ตกต่างจากกลุ่มทีม่อีายุ 61 ปีขึน้ไป อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติติทีร่ะดบั 0.05 

     สถานภาพ ไม่มผีลต่อความพงึพอใจในการใหบ้รกิารดา้นต่าง ๆ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบัท 0.05  

    การศกึษา ไม่มผีลต่อความพงึพอใจในการใหบ้รกิารดา้นต่าง ๆ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05  

    รายได้ ประชาชนที่มีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท มีความพึงพอใจการ
ให้บรกิารขององค์การบรหิารส่วนต าบล หนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ด้าน
ช่องทางการใหบ้รกิารน้อยกว่าผูต้อบทีม่รีายไดใ้นช่วงอื่น ๆ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษาวิจยั 
 ประชาชนมคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองระเวยีง 
อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ซึ่งในภาพรวมประชาชนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
และแยกเป็นรายด้านพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด 
รองลงมาคอื ด้านสิง่อ านวยความสะดวก ด้านขัน้ตอนในการให้บรกิาร และด้านช่องทางในการ
บรกิาร ตามล าดบั สอดคล้องกบัการศกึษาวจิยัของสญัญา เคณาภูม ิและคณะ (2562)  ซึ่งได้ท า
การส ารวจความพงึพอใจของประชาชนที่มตี่อการให้บรกิารขององค์การบรหิารส่วนต าบลขัน้ได
ใหญ่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัยโสธร ซึ่งพบ ประชาชนผูใ้ชบ้รกิารองคก์ารบรหิารสว่นต าบลขัน้ไดใหญ่
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด อีกทัง้มีความสอดคล้องกับ
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สถาบันวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราซภัฏอุดรธานี (2560) การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนทีม่ตี่อคุณภาพการใหบ้รกิารของเทศบาลเมอืงหนองส าโรง อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดั 
อุดรธานี ผลการศกึษา พบว่า 1) ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพการใหบ้รกิารของเทศบาล
เมอืงหนองส าโรง อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี  ในภาพรวมมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก
ที่สุด  นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบัรุ่งอรุณ กระแสสนิธุ์ และคณะ (2560) ได้ท าการส ารวจความพงึ
พอใจของผูร้บับรกิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืง จงัหวดันครนายก พบว่า 
ผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจการให้บรกิารทุกภารกจิมากที่สุด และงานวจิยัของ อญัชล ีดุสติสุทธิ
รตัน์ และคณะ (2559). ไดศ้กึษาความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารขององคก์ารบรกิาร
ส่วนต าบลบางโปรง อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ  โดยในภาพรวมมคีวามพงึพอใจในการ
ให้บรกิารอยู่ในระดบัมากที่สุดเช่นกนั  รวมถงึยงัสอดคลอ้งกบักาพกนก ช่วยชู (2556). ได้ศกึษา
การประเมนิความพงึพอใจของประชาชนที่มตี่อการให้บรกิารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง พบว่า โดยภาพรวมและดา้นความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร อยู่ใน
ระดบัความพงึพอใจมากที่สุด  ส าหรบัเรื่องการให้บรกิารของผูร้บับรกิารต่อส่วนงานในองค์การ
บรหิารส่วนต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา  พบว่างานพฒันาการพฒันา
ชุมชนและสวสัดกิารประชาชนมคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด รองลงมาคอื สงัคมและงานดา้นการศกึษา 
งานดา้นโยธา/การขออนุญาตปลกูสิง่ก่อสรา้ง  และงานดา้นการจดัเกบ็รายไดห้รอืภาษ ีสอดคลอ้ง
กับรุ่งอรุณ กระแสสินธุ์ และคณะ (2560) ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้ร ับบริการของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืง จงัหวดันครนายก  พบว่าผูร้บับรกิารมคีวามพงึ
พอใจงานดา้นพฒันาสงัคมและสวสัดกิารสงัคม มากทีสุ่ด และผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจงานดา้น
รายไดห้รอืภาษแีละงานดา้นอื่นๆ น้อยทีสุ่ด 
 
5.3 ข้อเสนอแนะของการวิจยั 
       5.3.1  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 1) อายุ และรายไดม้ผีลต่อความพงึพอใจในการใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
หนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีาซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าประชาชนทีม่อีายุ 18-30 ปี จะมี
ความพงึพอใจน้อยกว่าทุกช่วงอายุ ในดา้นของช่องทางในการบรกิาร ซึง่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควร
มกีารพฒันาการให้บรกิารที่ตอบสนองต่อความต้องการเพิม่มากขึ้นในประเด็นของการสื่อสาร
ประชาสมัพนัธเ์พือ่แจง้ขอ้มลูขา่วสาร ใหท้ัว่ถงึ ควรมกีารจดัประชุมเพือ่เป็นการแจง้ขอ้มลูขา่วสาร  
มกีารใหก้ารใหบ้รกิารในช่องทางอื่น ๆ เช่น การบรกิารนอกสถานที่ การใหบ้รกิารนอกเวลา หรอื
การใหบ้รกิารล่วงหน้า หรอืมกีารน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยเป็นสว่นหนึ่งในการประชาสมัพนัธข์อ้มูล
ข่าวสารใหก้บัทางองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองระเวยีง อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ใหม้ี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 
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 2) การจดัโครงการ  ทางองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ควรมกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้
มสีว่นร่วมในการคดิ เสนอโครงการ รวมถงึมกีารแสดงความคดิเหน็ต่อกจิกรรมหรอืโครงการทีท่าง
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล ซึง่จะเป็นสว่นหนึ่งทีช่่วยในการพฒันาทอ้งถิน่โดยทีป่ระชาชนมสีว่นร่วม
ซึง่จะก่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
 3) ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ควรมกีารพฒันาปรบัปรุงความชดัเจนของป้ายบอกทาง/
ป้ายประชาสมัพนัธ์ ความสะอาดของสถานีที่ให้บรกิาร ความเป็นสดัส่วนของสถานที่ให้บรกิาร   
ซึ่งทางองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองระเวยีง อาจมพีฒันา ปรบัปรุง แนวคดิ 5 ส. มาใช้ในการ
บรหิารจดัการภายในองคก์ารบรหิารส่วนต าบล โดยมกีารก าหนดเกณฑก์ารปฏบิตัทิีช่ดัเจนถงึการ
ท ากจิกรรม รวมถงึมกีารก าหนดตวัชีว้ดัในการท างานกจิกรรมทีม่คีวามเหมาะสม และมกีารตรวจ
ตดิตามอยู่เสมอ รวมถงึการใหผู้บ้รหิารมสีว่นร่วมในการตรวจตดิตามผลการปฏบิตังิาน กจ็ะท าให้
เกดิการพฒันางานอย่างต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ 
 
          5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัในครัง้ต่อไป 
  1) การศกึษาวจิยันี้เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผู้ที่มีความสนใจอาจแนวทางการ
ศึกษาวิจยันี้ไปใช้ในการศึกษากับหน่วยงานอื่นที่ใกล้เคยีงกันเพื่อศึกษาเปรยีบเทียบถึงความ
แตกต่างที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจยัสภาพแวดล้อมอื่นที่แตกต่างกนัหรอืบรบิทในการบรหิารงานที่
แตกต่างกนัเป็นตน้ 
 2) การศึกษาวจิยันี้มกีารเลือกพื้นที่ในการศึกษาวจิยัเฉพาะจงที่ต าบลหนองระเวยีง 
อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา  ซึ่งผูส้นใจอาจใชว้ธิกีารศกึษาวจิยันี้ ในเขตพืน้ทีอ่ื่นแลว้ท าการ
เปรยีบเทยีบซึง่จะท าใหไ้ดผ้ลของการศกึษาวจิยัในมุมมองอื่น 
 3) การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการใช้แนวคิดประเมินความพึงพอใจใน 4 ด้าน คือ ด้าน
เจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ดา้นขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร และดา้นช่องทางใน
การบรกิาร ซึ่งผู้ที่มคีวามสนใจอาจมกีารประยุกต์ใช้แนวคดินี้ในการประเมนิความพงึพอใจใน
องคก์าร/หน่วยงานอื่นได ้
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แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 

 

 

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

1. เพศ   1.  ชาย     2.  หญงิ 

2. อายุ    1. 18-30 ปี    2. 31-40 ปี   3. 41 – 50 ปี 

   4. 51 – 60 ปี      5. 61 ปีขึน้ไป 

3. สถานภาพ      1. โสด    2. สมรส  3. หมา้ย/หย่ารา้ง 

4. จบการศกึษาชัน้สงูสุด     

  1. ไมไ่ดเ้รยีนหนังสอื    2. ประถมศกึษา  

    3. มธัยมศกึษาตอนตน้     4. มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.   

  5. อนุปรญิญา / ปวส.    6. ปรญิญาตร ี    

  7. สงูกว่าปรญิญาตร ี     8. อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................ 

5. อาชพี    1. เกษตรกร/ท าไร่/ท าสวน    2. ท างานบรษิทั 

    3. รบัราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ      4. คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั/เจา้ของกจิการ 

  5. รบัจา้งทัว่ไป     6. อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................  

6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

    1. ต ่ากว่า 5,000 บาท    2. 50,001 – 10,000 บาท 

    3. 10,001 – 20,000 บาท                4. 20,001 – 30,000 บาท 

  5. มากกว่า 30,001 บาท   

7. ประเภทของงานบรกิารทีใ่ชบ้รกิาร (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  

    1. งานดา้นโยธา (การขออนุญาตปลูกสิง่ก่อสรา้ง) 

    2. งานดา้นการพฒันาชมุชนและสวสดักิารสงัคม 

    3. งานดา้นการศกึษา  

  4. งานดา้นการจดัเกบ็รายไดห้รอืภาษ ี

ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องทีต่รงกบัความเป็นจรงิ  ตามความคดิเหน็ของท่าน   
 เพื่อน าขอ้มูลที่ได้มาปรบัปรุงการให้บรกิารและแก้ไขขอ้บกพร่องในการใหบ้รกิารด้าน

ต่าง ๆ  
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8. เรื่องทีข่อรบับรกิาร (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 การขอ้มลูขา่วสารทางราชการ      การขอรบัเบีย้ยงัชพีต่างๆ  

การยื่นเรื่องรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน     การฉีดพ่นสารเคมเีพื่อป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก 

การใช ้Internet ต าบล      การขอประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

ขออนุญาตปลูกสรา้งอาคาร      การขอจดทะเบยีนพาณชิย ์ 

 การช าระภาษ ีต่างๆ       อื่น ๆ(ระบุ)................................................................ 

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจในการให้บริการขององคก์ารบริการส่วนต าบล 

โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเหน็ของท่าน 

ประเดน็ 

ระดบัความพึงพอใจ 

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
น้อย 

น้อย 

ท่ีสุด 

1. ด้านขัน้ตอนในการให้บริการ 

   1.1 ขัน้ตอนในการใหบ้รกิารไม่ยุ่งยาก ซบัซอ้น 
     

   1.2 ขัน้ตอนในการใหบ้รกิารมคีวามรวดเรว็      

   1.3 การจดัล าดบัการเขา้รบับรกิาร (บตัรควิ)      

   1.4 ความชดัเจนของแผนผงั/เอกสารแนะน าขัน้ตอนในการ
ใหบ้รกิาร 

     

   1.5 ความสะดวกทีไ่ดร้บัจากการบรกิารแต่ละขัน้ตอน      

   1.6 ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมตรงต่อความ
ตอ้งการ 

     

2. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

   2.1 กริยิาท่าทาง ความสุภาพ 
     

   2.2 วาจาไพเราะน่าฟัง       

   2.3 การตอ้นรบัในการใหบ้รกิารและมคีวามเอาใจใส่      

   2.4 การแต่งกายมคีวามเหมาะสม      

  2.5.ความเตม็ใจในการใหบ้รกิาร      
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ประเดน็ 

ระดบัความพึงพอใจ 

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
น้อย 

น้อย 

ท่ีสุด 

   2.6 การปฏบิตัติ่อผูร้บับรกิารอย่างเสมอภาคเทีย่งธรรม      

   2.7 การใหค้ าแนะน า/ตอบขอ้ซกัถาม      

   2.8 ความรูค้วามสามารถในเรื่องทีใ่หบ้รกิาร      

   2.9 ความสุจรติซื่อตรง      

3. ด้านช่องทางในการบริการ 

   3.1 มกีารประชาสมัพนัธก์ารใหบ้รกิาร เช่น บอรด์ 
ประชาสมัพนัธ ์เสยีงตามสาย เวบ็ไซต ์

     

   3.2 มชี่องทางการรบัฟังความคดิเหน็ต่อการใหบ้รกิาร เช่น 
ตูร้บั ฟังความคดิเหน็ เวบ็ไซต ์

     

   3.3 การจดัใหม้สีายด่วนนายกฯ หรอืสายด่วนปลดัฯ      

   3.4 มกีารใหบ้รกิารในช่องทางอื่น ๆ เช่น ทางไปรษณีย์ 
การบรกิารนอกสถานที ่การใหบ้รกิารนอกเวลา หรอืการ
ใหบ้รกิารล่วงหน้า 

     

4. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

   4.1 ความชดัเจนของป้ายบอกทาง/ป้ายประชาสมัพนัธ ์
     

   4.2 ความทนัสมยัของเครื่องมอื/อุปกรณ์      

   4.3 ความสะอาดของสถานทีใ่หบ้รกิาร      

   4.4 ความเป็นสดัส่วนของสถานทีใ่หบ้รกิาร      

   4.5 ความเพยีงพอของทีน่ัง่คอยรบับรกิาร      

   4.6 ความสะอาดของหอ้งสุขา      

   4.7 ความเพยีงพอของทีจ่อดรถ      
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ประเดน็ 

ระดบัความพึงพอใจ 

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
น้อย 

น้อย 

ท่ีสุด 

   4.8 ความพอใจต่อสื่อประชาสมัพนัธ/์คูม่อืและเอกสารให้
ความรู ้

     

   4.9 มจีุดคดักรองความปลอดภยั เช่น จุดวดัอุณหภมู ิเจล
แอลกอฮอลล์ เป็นตน้                                               

     

 

ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององคก์ารบริการส่วนต าบลในภาพรวม 

โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเหน็ของท่าน 

ประเดน็ 

ระดบัความพึงพอใจ 

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
น้อย 

น้อย 

ท่ีสุด 

1. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมในโครงการ/
กจิกรรม 

     

2. มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครการ/
กจิกรรม 

     

3. มคีวามโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม      

4. การด าเนินงานของโครงการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด      

5. มกีารรายงานผลการด าเนินงานของโครงการต่อสาธารณะ      

6. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ต่อ
โครงการ/กจิกรรม 

     

7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแกปั้ญหา      

8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนในทอ้งถิน่ไดจ้ากการด าเนินโครงการ      

 

 



 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา                                            หน้า  89 

 

 

ส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจของผูร้บับริการต่อส่วนงาน โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ลงในช่องท่ีตรงกบัความ

คิดเหน็ของท่าน 

ประเดน็ 

ระดบัความพึงพอใจ 

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
น้อย 

น้อย 

ท่ีสุด 

1. งานด้านโยธา/การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 

   1.1 การควบคุมแนวเขตทางสาธารณะและทีด่นิ
สาธารณประโยชน์ 

     

   1.2 การควบคมุการก่อสรา้งอาคารตาม พรบ.การควบคมุ
อาคาร 

     

   1.3 การรบัรอง ระวงัแนวเขตทีด่นิ      

   1.4 การบรกิารดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานไดแ้ก่ปรบัปรุงถนน 
ภูมทิศัน์ ไฟฟ้าและประปา 

     

2. งานด้านการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม 

   2.1 การใหบ้รกิารเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร และผูป่้วยทีม่ี
โรครุนแรง 

     

   2.2 การสงัคมสงเคราะหแ์ละการพฒันาคุณภาพชวีติเดก็ 
สตร ีคนชราและผูด้อ้ยโอกาส 

     

   2.3 การสนับสนุน ส่งเสรมิและพฒันาชมุชนในดา้นต่างๆ      

3. งานด้านการศึกษา 

   3.1 การสนับสนุนสื่อการเรยีน การสอนแก่โรงเรยีนใน
ทอ้งถิน่ 

     

   3.2 การส่งเสรมิการศกึษาอยา่งต่อเนื่องในทุกระดบั      

4. งานด้านการจดัเกบ็รายไดห้รือภาษี 

   4.1 กระบวนการลดขัน้ตอนและเวลาการปฏบิตังิาน 
     

   4.2 กระบวนงานดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร      

   4.3 กระบวนงานสิง่อ านวยความสะดวก      
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ส่วนท่ี 6 ขอ้เสนอแนะอื่นๆ  

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

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

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

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

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

ขอขอบพระคณุท่ีตอบแบบสอบถามค่ะ/ครบั 
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ภาคผนวก ข 
รปูภาพการลงพื้นท่ีเกบ็ข้อมูล 
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ประวติันักวิจยั 

  

   1.1 ภาษาไทย  นางสาวสุกานดา  กลิน่ขจร 

   1.2 ภาษาองักฤษ  Miss Sukanda Klinkhajon 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ - 

3. ต าแหน่งทางการบริหาร : - 

4. สงักดัสาขาวิชา : การจดัการ คณะบรหิารธุรกจิ 

 วทิยาเขต ศูนยก์ลางนครราชสมีา 

5. ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ 

 บา้นเลขที ่                    744 หมูท่ี ่-  ตรอก/ซอย -   

                                 ถนนสุรนารายณ์  

 แขวง/ต าบล ในเมอืง เขต/อ าเภอ             เมอืง 

 จงัหวดั นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์      30000 

 โทรศพัท ์ - โทรสาร 044-233076 

 โทรศพัทม์อืถอื 085-4975566 อเีมล ์ow.sukanda@gmail.com 

6.วฒิุการศึกษา  

- ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (ปร.ด.) 

- บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (บธ.ม.) 

- บรหิารธุรกจิบณัฑติ (บธ.บ.) 

7. สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ - การจดัการทัว่ไป การจดัการอตุสาหกรรม 
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ประวติันักวิจยั 

 

1. ช่ือ - นามสกลุ :  

 1.1 ภาษาไทย  นายอนิรุธ พพิฒัน์ประภา 

 1.2 ภาษาองักฤษ  Mr. Anirut Pipatprapa 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ : - 

3. ต าแหน่งทางการบริหาร ผูช้่วยอธกิารบด ี

4. สงักดัสาขาวิชา : การจดัการ คณะบรหิารธุรกจิ 

 วิทยาเขต ศูนยก์ลางนครราชสมีา 

5. ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ 

 บา้นเลขที ่                       744 หมู่ที ่-  ตรอก/ซอย -   

                                    ถนนสุรนารายณ์  

 แขวง/ต าบล                 ในเมอืง เขต/อ าเภอ             เมอืง 

 จงัหวดั                นครราชสมีา รหสัไปรษณีย ์      30000 

 โทรศพัท์ - โทรสาร 044-233076 

 โทรศพัท์มอืถอื 094 8909624 อเีมล ์ anirut87@hotmail.com 

6.วฒิุการศึกษา - Ph.D. industrial management  
- การจดัการมหาบณัฑติ (กจ.ม.) 
- บรหิารธุรกจิบณัฑติ (บธ.บ.) 

7. สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ - การจดัการอุตสาหกรรม 
 
 
 


