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รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
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อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคม
สร้างตนเอง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของประชาชนที่มาใช้บริการในด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และช่องทางการให้บริการ โดยท าการประเมิน  4 งาน 
ได้แก่ งานด้านโยธา งานประสานสาธารณูปโภค  งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านทะเบียน
พาณิชย์  และงานด้านอ่ืน ๆ งานช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า
เท่ากับ 386 คน  เพ่ือให้การประเมินมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ผู้ประเมินจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 
คน   
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา แบบประเมินแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน มีลักษณะแบบประเมินเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 5 ข้อ ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ  และปัญหาและข้อเสนอแนะ  ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด  ด าเนินการประเมินใน 4 ด้าน คือ 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และ
ช่องทางการให้บริการ ด าเนินการเก็บข้อมูลในระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 น าข้อมูลที่ได้มาจัด
กระท าข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์  หาความถี่ และค่าร้อยละ ซึ่งผู้ประเมินน าเสนอด้วยตารางและแผนภูมิประกอบ
ค าบรรยายทั้งโดยภาพรวม จ าแนกตามงาน รายด้าน และรายข้อ ผลการประเมินสามารถน ามาสรุปได้ดังนี้ 
 

สรุปผลกำรประเมิน 
     1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

     กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.75 ส่วนมากมีอายุระหว่าง  
31-45 ปี ร้อยละ 41.00 รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 46-60 ปี ร้อยละ 30.00 ส่วนมากจบการศึกษาสูงสุด
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 54.50 รองลงมาคือมัธยมศึกษา ร้อยละ 33.25 และส่วนมากประกอบอาชีพ
เกษตรกร ร้อยละ 27.00 รองลงมาคืออาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 22.00 ตามล าดับ  

 
 
 



ข 
 

 

 

 2. ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมสร้ำงตนเอง 
อ ำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ โดยภำพรวม 
               2.1  โดยภาพรวมประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 92.00 เมื่อพิจารณาใน
แต่ละด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 92.50 
รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 92.00  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และ
ด้านช่องทางการให้บริการ จ านวนเท่ากัน ร้อยละ 91.75 ตามล าดับ  รายละเอียดดังแผนภูมิ 1 
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เฉย 

 ม่ อใจ

 
แผนภูมิ 1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
             นิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา โดยภำพรวมและรำยด้ำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 
 

 

 

      2.2 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามงาน พบว่า งานที่ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการมาก
ที่สุดเท่ากัน 3 งาน คือ งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานด้านทะเบียนพาณิชย์  และงานด้าน  
อ่ืน ๆ งานช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ร้อยละ 92.50 (9 คะแนน) รองลงมาคือ 
งานด้านโยธา งานประสานสาธารณูปโภค ร้อยละ 90.83 (9 คะแนน) ตามล าดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ 2 
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แผนภูมิ 2  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

นิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  จ ำแนกตำมงำน 
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  3. ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมสร้ำงตนเอง 
อ ำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ  จ ำแนกตำมงำน 

 3.1 งำนด้ำนโยธำ งำนประสำนสำธำรณูปโภค 
           เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ  คิดเป็น 
ร้อยละ 90.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากันทั้ง 4 ด้าน 
คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และ
ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 90.83 รายละเอียดดังแผนภูมิ 3 
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แผนภูมิ 3 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
             นิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  งำนด้ำนโยธำ งำนประสำนสำธำรณูปโภค 
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3.2  งำนด้ำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
       เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ 
92.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ  ด้านเจ้าหน้าที่         
ผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.00 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 94.16  ด้าน   
สิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ ในจ านวนเท่ากัน  ร้อยละ 92.50 รายละเอียด        
ดังแผนภูมิ 4 
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แผนภูมิ 4  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
              นิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งำนด้ำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
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3.3  งำนด้ำนทะเบียนพำณิชย์ 
       เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ 
92.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้าน   
สิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 93.75 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 92.50  และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 91.25 ตามล าดับ รายละเอียด
ดังแผนภูมิ 5 
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แผนภูมิ 5  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

                         นิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา งำนด้ำนทะเบียนพำณิชย์ 
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  3.4  งำนด้ำนอ่ืน ๆ งำนช่วยเหลือประชำชนด้ำนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
       เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ   คิดเป็นร้อยละ 
92.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ ด้านเจ้าหน้าที่         
ผู้ให้บริการ ร้อยละ 93.75 รองลงมาคือ  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ ในจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 92.50  ตามล าดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ 6 
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แผนภูมิ 6 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

            อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งำนด้ำนอื่น ๆ งำนช่วยเหลือประชำชนด้ำนสง่เสริมและพัฒนำ 
              คุณภำพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ซ 
 

 

 

4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
               ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนางานในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  ดังนี้ 

4.1 งานด้านโยธา งานประสานสาธารณูปโภค  ประชาชนเห็นว่า บุคลากรดูให้ค าแนะน ากับ
ประชาชนเป็นอย่างดี ติดต่อได้ง่าย ช่วยเหลือประชาชนได้ดี   

4.2 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประชาชนเห็นว่า การติดต่อมีความสะดวก และให้
ค าแนะน าเป็นอย่างดี ช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างดี  

4.3 งานด้านทะเบียนพาณิชย์ ประชาชนเห็นว่า ติดต่อง่าย บุคลากรให้ค าแนะน าดี มีขั้นตอนที่
ชัดเจน 

4.4 งานด้านอ่ืน ๆ  งานช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประชาชนเห็น
ว่า มีการจัดกจิกรรมต่างๆ ดี อยากให้มีต่อไปเรื่อย ๆ 

 
นอกจากนี้ประชาชนในพื้นท่ีต้องการให้มีการฝังท่อระบายน้ า  ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในหมู่บ้าน 

เพ่ิมถังขยะให้เพียงพอกับปริมาณขยะ ห้องน้ าในส านักงานน้อยไป  ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ประชาชนได้
ชื่นชมการท างานของบุคลากรว่า มีความเป็นกันเองกับชาวบ้าน  

 
 



 
ค ำน ำ 

 
     การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
นิคมสร้างตนเองครั้งนี้  มีเป้าหมายส าคัญ คือ การสะท้อนภาพการท างานของหน่วยงานจากประชาชนที่มา
รับบริการ ทั้งในด้านกระบวนการและขั้นตอน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
รวมทั้งด้านช่องทางการให้บริการ  โดยในการด าเนินการประเมินได้ท าการประเมินงานที่ให้บริการ 4 งาน 
ได้แก่  งานด้านโยธา งานประสานสาธารณูปโภค  งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานด้าน
ทะเบียนพาณิชย์  และงานด้านอ่ืน ๆ งานช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต   
รายงานครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ในฐานะผู้ด าเนินการประเมินขอขอบคุณประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง   
ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจด้วยดี   
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมิน
ดังกล่าว จะเป็นข้อมูลที่จะน าไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป 
 
 
 
                   

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำของกำรประเมิน 

  การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในปัจจุบัน มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้
ทันการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาที่ยังด ารงอยู่ของภาคส่วนต่าง ๆ 
ภายในประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกัน และมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเผชิญกับสถานการณ์
ความไม่แน่นอน จากปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง และ  
มีความเข้มแข็ง ในระยะยาว มุ่งพัฒนาให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงแก้ไข
ปัญหาปากท้องสร้างรายได้ลดความเหลื่อมล้ าให้กับประชาชน พร้อมสร้างหลักคิด คุณธรรม และ
จริยธรรมและมีศักยภาพที่จะด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้ภายใต้การบูรณาการทางการบริหาร 
ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งรัฐจะกระจายอ านาจ ความรับผิดชอบ และ 
เพ่ิมบทบาทการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชน 
ในการให้บริการสาธารณะ โดยเร่งพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มี
ศักยภาพและมีความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งในการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม
ทั้งส่งเสริมบทบาทของเอกชน ชุมชนท้องถิ่นและภาคีอ่ืน ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่รวมถึง
การจัดให้มีบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน เพ่ือน าไปสู่การยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการของรัฐให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลและสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์เชิง
พ้ื นที่  ให้ มี ก ารขับ เคลื่ อนอย่ าง เป็ น ระบบ  (ค าแถล งน โยบายของคณ ะรัฐมนตรี ,  2562 :  
1-29)  

ส าหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government) ถือเป็นการบริหารราชการรูปแบบ
หนึ่งที่เป็นพ้ืนฐานการพัฒนาประเทศ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ที่มี
ความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดมีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนา และเข้าไปแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนนั้นได้อย่างทันท่วงที โดยให้สิทธิแก่ชุมชนในการตัดสินใจด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของท้องถิ่น การให้
ความส าคัญต่อการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยท้องถิ่น
จึงส าคัญ (โกวิทย์ พวงงาม, 2550 :11)  จะเห็นได้ว่าตั้งแต่เริ่มมีการด าเนินการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนปฏิบัติการก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการบัญญัติความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของไทยแล้วนั้น  ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบมากขึ้น   ซึ่งจากการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีบทบาทเป็นองค์กรบริการสาธารณะเด่นชัดขึ้น  โดยมีภารกิจหลักๆ แบ่งออกได้ 6 ด้าน คือ ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและด้านศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้วยความส าคัญของภารกิจดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่เพียงหน้าที่ที่ครอบคลุมมากขึ้น  
หากยังเป็นภารกิจที่มีผลกระทบต่อประชาชนในทุกๆ ด้าน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน 
มีบทบาทที่หลากหลายเป็นทั้งผู้ออกและการบังคับใช้กฎหมาย อาทิเช่น การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  
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การออกหรือต่อใบอนุญาต การก าหนดเขตผังเมืองและการตัดสินใจให้เงินอุดหนุนแก่องค์กรต่าง  ๆ 
ทางสังคม (อรทัย ก๊กผล, 2547: 3-5)  

ทั้งนี้การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  
จึงเกิดประเด็นค าถามที่มากขึ้นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมี
คุณภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้จริงหรือไม่ ก่อให้เกิดการตั้งประเด็นความเชื่อมั่น
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ในการจัดบริการสาธารณะให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตนั้น ๆ 
ถือเป็นความท้าทายอย่างมากต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องบริหารภารกิจ จัดบริการสาธารณะ เพ่ือมุ่ง
ตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนให้ได้มากท่ีสุด   
 ต าบลนิคมสร้างตนเองเป็นต าบลหนึ่งใน 12 ต าบลของอ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่
ทางทิศใต้ของอ าเภอพิมาย ประมาณ 7 กิโลเมตร ซึ่งมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 89 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 56,000 ไร่  ลักษณะทั่วไปของต าบลนิคมสร้างตนเองพิมาย เป็นเนินลูกคลื่นมีความลาดเท  
สูงเนินจะอยู่ส่วนกลางของต าบล พื้นที่ลาดต่ าอยู่ทางทิศตะวันตกและตะวันออกของต าบล   ต าบลนิคม
สร้างตนเอง  มีพ้ืนที่ป่าไม้ โดยประมาณ 452 ไร่ อากาศหนาวที่สุด เดือนมกราคม อุณหภูมิต่ าสุด
ประมาณ 14 องศาเซลเซียส อากาศร้อนที่สุด เดือนเมษายน อุณหภูมิสูงที่สุด 37 องศาเซลเซียส แบ่ง
การปกครองออกเป็น 22 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น  11,147 คน แยกเป็นชาย  5,538  คน เป็นหญิง  
5,609  คน  มีจ านวนครัวเรือน  3,426  ครัวเรือน   มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  125  
คน/ตรม. 
         ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานจะต้องท าการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของหน่วยงานในด้านการให้บริการ ซึ่งในการปฏิบัติงาน
หน่วยงานจะต้องให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการเป็นจ านวนมาก เพ่ือเป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการให้บริการในแต่ละหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอ  
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา จึงมีความประสงค์ที่จะส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง โดยจะท าการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการใน 4 งาน 
ได้แก่ งานด้านโยธา งานประสานสาธารณูปโภค  งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้าน
ทะเบียนพาณิชย์  และงานด้านอ่ืน ๆ งานช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
โดยขอความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้ด าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในครั้งนี้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ส าหรับการปรับปรุง
และพัฒนาขั้นตอนการให้บริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้
มากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 

  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
นิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  ในด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ 
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ขอบเขตของกำรประเมิน  

  การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ จะประเมินงานดังนี้ 
1. งานด้านโยธา งานประสานสาธารณูปโภค   
2. งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. งานด้านทะเบียนพาณิชย์     
4. งานด้านอ่ืน ๆ งานช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
 

ระยะเวลำในกำรประเมิน 

เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม  2565   
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  เจ้าหน้าที่และหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง ได้รับข้อมูลในการ
ด าเนินงานของตนเอง สามารถน าข้อมูลจากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ
ในหน่วยงานของตนเองได้ 

2.  คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง ได้ทราบข้อมูลด้านความ   
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคม
สร้างตนเอง และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายในการบริหาร  และจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนหน่วยงานด้านบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง ให้ตรงตาม
ความต้องการของประชาชน 
  3.  ผลจากการประเมินท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง ทั้งในด้านกระบวนการขั้นตอนการบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ  ซึ่งจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน 
ทีน่ าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 



บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสรา้งตนเอง 

อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

   สภาพทั่วไป 
  ลักษณะท่ีตั้ง 
 ต ำบลนิคมสร้ำงตนเองเป็นต ำบลหนึ่งใน 12  ต ำบลของอ ำเภอพิมำย  จังหวัดนครรำชสีมำ ตั้งอยู่ทำง
ทิศใต้ของอ ำเภอพิมำย  ประมำณ 7 กิโลเมตร ซึ่งมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมำณ 89 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 
56,000 ไร่ 

  อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต ำบลในเมือง อ ำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ ต ำบลหลุ่งประดู่ อ ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต ำบลหนองระเวียง อ ำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต ำบลรังกำใหญ่ อ ำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ 
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  ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะทั่วไปของต ำบลนิคมสร้ำงตนเองพิมำย เป็นเนินลูกคลื่นมีควำมลำดเทสูง เนินจะอยู่ส่วนกลำง
ของต ำบล พ้ืนที่ลำดต่ ำอยู่ทำงทิศตะวันตกและตะวันออกของต ำบล ต ำบลนิคมสร้ำงตนเองมี   พ้ืนที่ป่ำไม้ 
โดยประมำณ 452 ไร่ อำกำศหนำวที่สุด เดือนมกรำคม อุณหภูมิต่ ำสุดประมำณ 14 องศำเซลเซียส อำกำศ
ร้อนที่สุด เดือนเมษำยน อุณหภูมิสูงที่สุด 37 องศำเซลเซียส 

 

   ปริมาณน้ าฝน 

 จำกกำรเก็บข้อมูลปริมำณน้ ำฝนที่ศูนย์วิจัยข้ำวนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ จ ำนวน 10 ปี
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2540 - 2549 พบว่ำปริมำณน้ ำฝนมำกที่สุดในปี พ.ศ. 2543  จ ำนวน 1,591.30 มิลลิเมตร 
และในปี พ.ศ. 2541 มีปริมำณน้ ำฝนน้อยที่สุด  จ ำนวน 818.90 มิลลิเมตร  ส ำหรับกำรกระจำยตัวของ
ปริมำณน้ ำฝน  จำกกำรวิเครำะห์ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ย  พบว่ำเดือน กันยำยน มีปริมำณฝนตกมำกที่สุด เฉลี่ย
ปริมำณน้ ำฝน 214.70  มิลลิเมตร  รองลงมำได้แก่เดือน พฤษภำคม  ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ย 169.60  มิลลิเมตร
และเดือน ธันวำคมเป็นเดือนที่มีฝนตกเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 

   แหล่งน้ า 

 แหล่งน้ ำธรรมชำติ  
 ~»  อ่างเก็บน ้า 

 อ่ำงเก็บน้ ำห้วยฉกำจ 
  อ่ำงเก็บน้ ำห้วยฉกำจ ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่บ้ำนบุญส่งพัฒนำ หมู่ที่ 1 มีล ำห้วยหนองปรือไหลผ่ำน
เข้ำมำจำกเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งประดู่ ผ่ำนลงมำจำกทิศใต้ เข้ำเขตในต ำบลและเริ่มไหลผ่ำนมำ
ตั้งแต่บ้ำนโนนกระเบื้อง หมู่ที่ 7, บ้ำนถำวรพัฒนำ หมู่ที่ 15, บ้ำนทวีสงเครำะห์ หมู่ที่ 3 และไหลเข้ำสู่อ่ำงเก็บ
น้ ำห้วยฉกำจ บ้ำนบุญส่งพัฒนำ หมู่ที่ 1 
 
 ~»  ล้าน ้า 

 ล ำห้วยฉกำจ (ห้วยหนองปรือ) 
  ล ำห้วยฉกำจ หรือเรียกอีกชื่อว่ำ “ล ำห้วยหนองปรือ” เพรำะว่ำไหลผ่ำนเข้ำมำจำกเขตบ้ำนหนอง
ปรือ ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งประดู่ผ่ำนลงมำจำกทิศใต้ เริ่มตั้งแต่บ้ำนโนนกระเบื้อง 
หมู่ที่ 7, บ้ำนถำวรพัฒนำ หมู่ที่ 15, บ้ำนทวีสงเครำะห์ หมู่ที่ 3 และไหลเข้ำสู่อ่ำงเก็บน้ ำห้วยฉกำจ บ้ำนบุญส่ง
พัฒนำ หมู่ที่ 1 จำกนั้นก็ส่งน้ ำไปตำมคลองส่งน้ ำชลประทำน ต่อไปยังเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเมือง 

 ล ำฉมวก 
  ล ำฉมวก ไหลจำกอ่ำงเก็บน้ ำล ำฉมวก ผ่ำนมำจำกทำงทิศใต้ เริ่มตั้งแต่บ้ำนใหม่ฉมวก หมู่ที่ 6, 
บ้ำนใหม่ฉมวกเหนือ หมู่ 16, บ้ำนบ่อสำม หมู่ 9, บ้ำนสำยชลพัฒนำ หมู่ 18, บ้ำนจ ำนงค์ภูมิเวทย์ หมู่ 22 และ
ไหลต่อไปยังเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเมือง 
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 ~»  ฝายน ้าล้น  มีทั้งสิ้น  7  แห่ง คือ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมสร้ำงตนเอง มีฝำยน้ ำล้นคอนกรีต  อยู่ทั้งสิ้น 7 จุด ตั้งอยู่ที่ 

 บ้ำนบุญส่งพัฒนำ หมู่ 1  จ ำนวน     1     แห่ง 
 บ้ำนเทพหัสดินทร์ หมู่ 5  จ ำนวน     1     แห่ง 
 บ้ำนใหม่ฉมวก  หมู่ 6  จ ำนวน     3     แห่ง 
 บ้ำนโนนกระเบื้อง หมู่ 7  จ ำนวน     1     แห่ง 
 บ้ำนสะแกงำม  หมู่ 10  จ ำนวน     1     แห่ง 

 แหล่งน้ ำสำธำรณะ 
 สระน้ ำสำธำรณะ               จ ำนวน   28     แห่ง 
 หนอง, บึงและอ่ืน ๆ   จ ำนวน   13     แห่ง 

 แหล่งน้ ำที่พัฒนำขึ้นเอง 
 ระบบประปำหมู่บ้ำน   จ ำนวน   33     แห่ง 
 คลองส่งน้ ำชลประทำน   จ ำนวน    2     สำย 
 บ่อน้ ำตื้น    จ ำนวน   38     แห่ง 
 บ่อบำดำล/บ่อโยก   จ ำนวน   56     แห่ง 
 สระน้ ำขนำดเล็ก  

 
   สภาพและลักษณะดิน 

  พ้ืนที่ในเขตต ำบลนิคมสร้ำงตนเอง  มีกลุ่มชุดดิน ดังนี้ 
  1.  กลุ่มชุดดินที่ 17 เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรำยหรือดินล่ำง เป็นดินร่วนเหนียว
ปนทรำยหรือดินร่วนเหนียวมีสีเทำหรือมีสีน้ ำตำลอ่อน พบจุดประสีน้ ำตำล สีเหลืองหรือสีแดงปะปน บำงแห่ง
อำจพบศิลำอ่อน หรือก้อนสำรเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกำนีสในดินชั้นล่ำง เกิดจำกวัตถุต้นก ำเนิดดินพวก
ตะกอนล ำน้ ำ สภำพพ้ืนที่ ที่พบจะเป็นที่รำบเรียบ เป็นดินลึกมำก ดินมีกำรระบำยน้ ำค่อนข้ำงเหลวถึงเหลว ดินมี
ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต่ ำ ปฏิกิริยำเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ค่ำควำมเป็นด่ำง ประมำณ 4.5 – 5.5  
  ปัญหำส ำคัญในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ และมีดินค่อนข้ำงเป็นทรำย 
ปัจจุบันบริเวณดังกล่ำวใช้ท ำนำบำงแห่งใช้ปลูกพืชไร่แต่มีปัญหำเรื่องน้ ำแช่ขัง 
  บริเวณท่ีพบได้แก่ หมู่ที่ 1, 6, 9  และหมู่ท่ี 16  เนื้อที่ประมำณ 1,549.09 ไร่  

  2.  กลุ่มชนิดดินที่ 18 เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรำยส่วนดินล่ำงเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทรำย มีสีเทำหรือสีน้ ำตำลอ่อน พบจุดปะสีน้ ำตำล สีเหลืองหรือสีแดงปะปนกัน เกิดจำกวัตถุต้นก ำเนิดดิน
พวกตะกอนล ำน้ ำ สภำพพ้ืนที่ที่พบจะเป็นที่รำบเรียบเป็นดินลึก ดินมีระบำยน้ ำค่อนข้ำงเหลวถึงเหลว ดินมี
ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต่ ำถึงปำนกลำง ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดถึงเป็นด่ำงปำนกลำง ค่ำควำมเป็นกรด
เป็นด่ำงประมำณ 5.5 – 8.0  
        ปัญหำส ำคัญในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ เนื้อดินบนค่อนข้ำงเป็นทรำยพืชมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรขำด
แคลนน้ ำ ปัจจุบันบริเวณดังกล่ำวส่วนใหญ่ใช้ท ำนำ 
  บริเวณท่ีพบ ได้แก่ หมู่ที่ 1, 3, 7, 8, 12, 15  และหมู่ 19  พ้ืนที่ประมำณ 4,924.22 ไร่ 
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  3.  กลุ่มชุดดินที่ 22 เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรำยระบำยน้ ำค่อนข้ำงเหลวถึงเหลว 
ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต่ ำ ปฏิกิริยำดินเป็นกรดถึงเป็นกรดแก่ ค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงประมำณ 
4.5 – 5.5  
  ปัจจุบันบริเวณดังกล่ำวส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้ำว 
  บริเวณท่ีพบ ได้แก่ หมู่ที่ 4, 6, 7, 9, 16, 18,  22  พ้ืนที่ประมำณ  5,131.70 ไร่ 

  4.  กลุ่มชุดดินที่ 40 เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรำย สีดินเป็นสีน้ ำตำลอ่อน สีเหลือง
หรือสีแดง เนื้อดินค่อนข้ำงเป็นทรำย พืชที่ปลูกมีโอกำสขำดแคลนน้ ำได้ง่ำย ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ และใน
บริเวณท่ีมีควำมลำดชันสูง จะเกิดกำรชะล้ำงทลำยของหน้ำดินได้ง่ำย ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดแก่ ค่ำ
ควำมเป็นกรดเป็นด่ำงประมำณ 4.5 – 5.5 
  ปัจจุบันบริเวณดังกล่ำวส่วนใหญ่ใช้ปลูกอ้อยและมันส ำปะหลัง 
  บริเวณท่ีพบ ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21 พ้ืนที่ประมำณ 
5,131.70 ไร่ 
 
  5.  กลุ่มชุดดินที่ 41 เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วน 50 ซม. ตอนบนเป็นดินทรำยหรือดินร่วน
ปนทรำย สีดินเป็นสีน้ ำตำลอ่อนหรือสีเหลืองปนน้ ำตำล มีกำรระบำยน้ ำถึงดีปำนกลำง ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์
ตำมธรรมชำติต่ ำ ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดแก่ ค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงประมำณ 4.5 – 5.5  
 
ประชากร 
     ต ำบลนิคมสร้ำงตนเองมีประชำกรทั้งสิ้น  11,147 คน แยกเป็นชำย  5,538  คน เป็นหญิง  5,609  คน   
มีจ ำนวนครัวเรือน  3,426  ครัวเรือน   มีควำมหนำแน่นของประชำกรโดยเฉลี่ย  125  คน/ตรม. 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร(คน) 

รวม 
หมาย
เหตุ ชาย หญิง 

1 บ้ำนบุญส่งพัฒนำ 206 165 171 336  

2 บ้ำนพิทักษำกร 174 230 271 501  

3 บ้ำนทวีสงเครำะห์ 182 342 320 662  

4 บ้ำนจ ำนงค์ภูมิเวช 172 254 254 508  

5 บ้ำนเทพหัสดิน 224 318 327 645  

6 บ้ำนใหม่ฉมวก 203 367 385 752  

7 บ้ำนโนนกระเบื้อง 240 414 404 818  

8 บ้ำนหนองหัวช้ำง 245 435 441 876  

9 บ้ำนบ่อสำม 261 466 459 925  

10 บ้ำนสะแกงำม 207 289 293 582  

11 บ้ำนหนองหญ้ำขำว 136 260 264 524  
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร(คน) 

รวม 
หมาย
เหตุ ชาย หญิง 

12 บ้ำนโพธิ์งำม 147 267 282 549  

13 บ้ำนโนนสูง 108 172 175 347  

14 บ้ำนหนองขอน 69 129 127 256  

15 บ้ำนถำวรพัฒนำ 103 137 119 256  

16 บ้ำนใหม่ฉมวกเหนือ 105 186 202 388  

17 บ้ำนบดินทร์เดชำ 130 262 264 526  

18 บ้ำนสำยชลพัฒนำ 125 172 199 371  

19 บ้ำนหนองสะแก 64 117 97 214  

20 บ้ำนบุญส่งสำมัคคี 118 205 207 412  

21 บ้ำนพิทักษ์พัฒนำ 94 170 155 325  

22 บ้ำนจ ำนงค์พัฒนำ 113 181 193 374  

รวมทั้งหมด 3,426  5,538 5,609 11,147    

 (ที่มา  : ข้อมูลจาก ส านักทะเบียนอ าเภอพิมาย  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564) 
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  สภาพทางเศรษฐกิจ 
  การประกอบอาชีพของประชาชนและรายได้ 
 โดยส่วนใหญ่ ประกอบอำชีพท ำไร่ ปลูกอ้อย ปลูกมันส ำปะหลัง ปลูกข้ำว เลี้ยงสัตว์  เพำะเห็ดฟำง 
และค้ำขำย ดังนั้น รำยได้ส่วนใหญ่จึงขึ้นอยู่กับผลผลิตทำงกำรเกษตรเป็นหลัก เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย 
 

ล าดับที่ ชื่อหมู่บ้าน รายได้เฉลี่ยคน/ปี (บาท) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

บ้ำนจ ำนงค์พัฒนำ หมู่ 22 
บ้ำนเทพหัสดินทร์ หมู่ 5 
บ้ำนสำยชลพัฒนำ หมู่ 18 
บ้ำนบุญส่งพัฒนำ หมู่ 1 
บ้ำนพิทักษำกร หมู่ 2 
บ้ำนพิทักษ์พัฒนำ หมู่ 21 
บ้ำนจ ำนงค์ภูมิเวช หมู่ 4 
บ้ำนหนองหญ้ำขำว หมู่ 11 
บ้ำนใหม่ฉมวกเหนือ หมู่ 16 
บ้ำนโนนสูง หมู่ 13 
บ้ำนบ่อสำม หมู่ 9 
บ้ำนหนองหัวช้ำง หมู่ 8 
บ้ำนโนนกระเบื้อง หมู่ 7 
บ้ำนบุญส่งสำมัคคี หมู่ 20 
บ้ำนถำวรพัฒนำ หมู่ 15 
บ้ำนโพธิ์งำม หมู่ 12 
บ้ำนหนองขอน หมู่ 14 
บ้ำนบดินทร์เดชำ หมู่ 17 
บ้ำนทวีสงเครำะห์ หมู่ 3 
บ้ำนสะแกงำม หมู่ 10 
บ้ำนใหม่ฉมวก หมู่ 6 
บ้ำนหนองสะแก หมู่ 19 

97,703.75 
94,172.63 
86,553.26 
75,733.62 
71,787.33 
71,750.70 
69,819.88 
66,252.10 
65,391.48 
62,546.27 
62,329.91 
60,022.44 
59,765.41 
57,462.83 
56,044.87 
55,276.61 
54,541.42 
54,317.88 
50,708.77 
50,353.77 
49,963.89 
49,688.55 

เฉลี่ยรายได้คน/ปี ของคนในพื้นที่ 64,038.18 

  
  การลงทุนภาคธุรกิจ 
 ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ส่วนมำกจะเป็นหน่วยธุรกิจพ้ืนฐำนขนำดย่อม ซึ่งเป็นร้ำนค้ำขำย
ปลีกและร้ำนซ่อมเครื่องยำนยนต์ ดังนี้ 
 -  ปั้มน้ ำมัน   จ ำนวน     4     แห่ง 
 -  โรงสีข้ำวขนำดเล็ก  จ ำนวน   15     แห่ง 
 -  โรงสีข้ำวขนำดกลำง  จ ำนวน     8     แห่ง 
 -  ร้ำนค้ำปลีกย่อย, ร้ำนอำหำร จ ำนวน   87     แห่ง 
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 -  แผงลอยจ ำหน่ำยอำหำร จ ำนวน   61     แห่ง 
 -  ร้ำนซ่อมยำนยนต์  จ ำนวน    9    แห่ง 
 

  การลงทุนภาคการเกษตร 
 ~»  การท านา ท าไร่-สวน 

 ประชำชนในต ำบลนิคมสร้ำงตนเอง ส่วนใหญ่จะประกอบอำชีพท ำกำรเกษตรเป็นส่วนใหญ่ เพรำะด้วย
สภำพพ้ืนที่เหมำะสมแก่กำรเพำะปลูกมำกกว่ำจะเป็นสังคมอุตสำหกรรม ซึ่งจ ำเป็นจะต้องอำศัย พ้ืนที่ขนำด
ใหญ่ แหล่งน้ ำ กำรคมนำคม แรงงำน และวัตถุดิบต่ำง ๆ ที่สำมำรถเอ้ือต่อปัจจัยกำรผลิต นั้น ท ำให้
ผู้ประกอบกำรด้ำนอุตสำหกรรมจะต้องเสี่ยงต่อกำรลงทุนที่สูง จึงท ำให้ประชำชนยังประกอบอำชีพด้ำน
กำรเกษตร ซึ่งเป็นอำชีพเก่ำแก่ท่ีมีคุณค่ำแก่สังคมไทย 
 ปัจจุบันเกษตรกรต ำบลนิคมสร้ำงตนเอง ส่วนใหญ่ท ำเกษตรด้ำนกำรเพำะปลูกได้แก่  ข้ำว  เกษตรกร
ที่ผลิต ข้ำวนำปี โดยอำศัยน้ ำฝนเป็นหลัก พันธุ์ข้ำวนำปี  ได้แก่ พันธุ์ข้ำวหอมมะลิ 105, กข.6, ข้ำวตำแห้ง  
ด้ำนกำรปลูกพืชไร่ ได้แก่ กำรปลูกมันส ำปะหลัง พันธุ์ที่นิยมใช้กับพ้ืนที่  ได้แก่  พันธุ์เกษตรศำสตร์ 50, ระยอง 
5, ระยอง 90, ระยอง 72, ห้วยบง   อ้อย พันธุ์ที่นิยมใช้กับพ้ืนที่ ได้แก่ พันธุ์ 023 L, K 88, มำร์กอส, อู่ทอง  
งำด ำ พันธุ์ที่นิยมใช้กับพ้ืนที่ ได้แก่ พันธุ์ มก .18, นครสวรรค์  พ้ืนที่ที่ใช้ท ำกำรเพำะปลูกทำงกำรเกษตร 
สำมำรถแบ่งออกได้โดยประมำณนี้ 
 -  พ้ืนที่นำ   จ ำนวน  12,487  ไร่ 
 -  พ้ืนที่พืชไร่   จ ำนวน  21,610  ไร่ 
 -  พ้ืนที่ปลูกหญ้ำ   จ ำนวน     280   ไร ่
 -  พ้ืนที่ไม้ผล   จ ำนวน     450   ไร ่
 -  อ่ืน ๆ    จ ำนวน   2,985   ไร่ 
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
พื้นที่ 

การเกษตร(ไร่) 

พื้นที่การเกษตร (ไร่) 

นา พืชไร่ 
ไม้ผลและไม้

ยืนต้น 
1 บ้ำนบุญส่งพัฒนำ                             1,409 252 1,042 115 
2 บ้ำนพิทักษำกร 1,142 31 1,011 100 
3 บ้ำนทวีส่งเครำะห์ 1,732 441 1,035 248 
4 บ้ำนจ ำนงค์ภูมิเวช 1,558 488 845 225 
5 บ้ำนเทพหัสดินทร์ 1,933 384 1,365 178 
6 บ้ำนใหม่ฉมวก 2,578 1,456 950 147 
7 บ้ำนโนนกระเบื้อง 2,873 1,976 744 138 
8 บ้ำนหนองหัวช้ำง 2,558 1,343 1,050 1,540 
9 บ้ำนบ่อสำม 2,606 989 1,441 151 
10 บ้ำนสะแกงำม 1,879 690 1,026 163 
11 บ้ำนหนองหญ้ำขำว 1,850 825 822 203 
12 บ้ำนโพธิ์งำม 1,954 650 1,115 189 
13 บ้ำนโนนสูง 1,589 - 1,454 135 
14 บ้ำนหนองขอน 1,308 195 958 155 
15 บ้ำนถำวรพัฒนำ 1,259 79 1,035 145 
16 บ้ำนใหม่ฉมวกเหนือ 1,191 375 682 134 
17 บ้ำนบดินทร์เดชำ 1,430 242 1,023 165 
18 บ้ำนสำยชลพัฒนำ 1,165 164 861 130 
19 บ้ำนหนองสะแก 1,338 307 861 170 
20 บ้ำนบุญส่งสำมัคคี 1,175 - 1,041 134 
21 บ้ำนพิทักษ์พัฒนำ 835 - 800 35 
22 บ้ำนจ ำนงค์พัฒนำ 1,150 600 450 100 

รวม 36,532 11,487 21,610 3,310 

  

 ~» สัตว์เลี้ยง   
  ในพ้ืนที่ต ำบลนิคมสร้ำงตนเอง นอกจำกกำรเพำะปลูกพืชไร่-สวน หรือกำรท ำนำ แล้วยังมี
กำรเลี้ยงสัตว์ต่ำง ๆ ซึ่งประชำชนได้ยึดถือเป็นอำชีพหลักบำง อำชีพรองบำง และสัตว์ที่เกษตรกรนิยมเลี้ยง 
ได้แก่ โคนม, โคเนื้อ, สุกร, ไก่เนื้อ, ไก่บ้ำน, เป็ด, ปลำ, กบ เป็นต้น และสำยพันธุ์ที่นิยมเลี้ยง เช่น 
  -  โคนม  ได้แก่  โฮลส์ไตน์ฟรีเซี่ยน 
  -  โคเนื้อ ได้แก่  บรำมัน และพ้ืนเมือง 
  -  สุกร  ได้แก่  ลำจไวท์, ดูรอคเจอร์ซี่ เป็นต้น 
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 โคเนื้อ  เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ใหญ่จะปล่อยเลี้ยงตำมธรรมชำติจะดูแลสัตว์ โดยกำรท ำวัคซีนตำมแผน
ของปศุสัตว์อ ำเภอ ส่วนกำรผสมพันธุ์ก็ปล่อยให้เป็นไปตำมธรรมชำติและมีบำงส่วนที่มีกำรผสมเทียม โดย
ติดต่อกับปศุสัตว์อ ำเภอหรือสัตวแพทย์โดยกำรประมำณ 60% 
 โคนม  เกษตรกรที่เลี้ยงส่วนใหญ่ จะเลี้ยงแบบขังคอกและได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็น “สหกรณ์โคนม
อ ำเภอพิมำย” พันธุ์ที่เลี้ยงเป็นพันธุ์ลูกผสมโฮลส์ไตน์ฟรีเซี่ยน (พันธุ์ขำว - ด ำ) ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้น้ ำนมได้มำก
ที่สุด 
 กระบือ  เป็นพันธุ์พ้ืนเมือง เกษตรกรจะเลี้ยงกระบือ แบบปล่อยให้หำกินตำมริมทำงถนน และหัวไร่
ปลำยนำ มีกำรป้องกันก ำจัดโรค  จำกปศุสัตว์อำสำ  ปีละ  1  ครั้ง  มีกำรปรับปรุงพันธุ์เป็นส่วนน้อยไม่มี
อำหำรข้นให้บริโภค มีกำรเก็บหญ้ำแห้งไว้ให้โค, กระบือกินเป็นส่วนน้อย 
 สุกร  พันธุ์ที่เลี้ยง  เป็นสุกรพันธุ์ลูกผสม  มีกำรป้องกันก ำจัดโรคตำมก ำหนดเวลำจำกปศุสัตว์อำสำ ใช้
อำหำรเม็ดส ำเร็จรูป  
 ไก่, เป็ด  ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมือง และเป็ดพ้ืนเมือง โดยเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย ส่วนใหญ่
ไม่ค่อยมีกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรค  โดยส่วนใหญ่จะเป็นกำรเลี้ยงไก่และเป็ดไว้เพ่ือบริโภคภำยในครัวเรือน และ
จ ำหน่ำยในท้องถิ่น 
 การผลิตด้านประมง กำรเลี้ยงปลำของเกษตรกรส่วนใหญ่ในเขตอ ำเภอพิมำย จะนิยมเลี้ยงปลำที่เข้ำ
มำในบ่อแบบธรรมชำติ  โดยนิยมลงทุนเลี้ยงปลำเพ่ือกำรค้ำ  เพรำะไม่ต้องลงทุนมำก ปีไหนปริมำณน้ ำ ฝนตก
ดี ก็จะกำรเปลี่ยนที่ไปตำมน้ ำของปลำท ำให้ได้ปลำธรรมชำติมำก  ปีไหนปริมำณน้ ำฝนน้อยก็จะได้ปลำ น้อย 
ซึ่งเกษตรกรส่วนมำกเห็นว่ำได้มำกได้น้อยไม่เป็นไร เพรำะไม่ได้ลงทุนซื้อปลำและอำหำรมำเลี้ยง  แต่มีบำงรำย
ซื้อพันธุ์ปลำและอำหำรมำเลี้ยงแต่ประสบปัญหำขำดทุนเพรำะปลำตำย  
 
ผลิตภัณฑ์ / สินค้าเด่น และสร้างรายได้ดีให้แก่ชุมชน 
 

ชื่อผลิตภัณฑ์/สินค้า พื้นที่ วิธีการผลิต ตลาด 

ผ้ำไหมบ้ำนใหม่ฉมวก หมู่ 6, 16 - น ำผ้ำไหมสีต่ำง ๆ มำทอเป็นเสื้อผ้ำ  
เพ่ือสวมใส่ 

ในชุมชน/ในอ ำเภอ/ 
ในจังหวัด /ต่ำงจังหวัด 

 พืช ผัก สวนครัว เห็ด
นำงฟ้ำ  เห็ดฟำง 

หมู่ 1, 2, 3, 
5,  10, 12, 
18, 20, 21 

- ท ำเกษตรผสมผสำน ในชุมชน/ในอ ำเภอ/ 
ในจังหวัด   

ขนมไทย (ฝักบัว,  
นางเล็ด, ข้าวแตน) 

หมู่ 1 - น ำแป้ง กะทิ น้ ำตำล ส่วนผสมอื่น ๆ 
มำผลิตแบบพ้ืนบ้ำน 

ในชุมชน/ในอ ำเภอ/ 
ในจังหวัด   

ขนมจีน หมู่ 7, 8, 9, 
1
5 

- น ำแป้งมำหมักและผสมให้เข้ำท่ี แล้ว
น ำมำโรยเป็นเส้น พร้อมจ ำหน่ำย 

ในชุมชน/ในอ ำเภอ/ 
ในจังหวัด   

เสื่อกก หมู่ 12 - ผลิตแบบพ้ืนบ้ำน ในชุมชน/ในอ ำเภอ/ 
ในจังหวัด   
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ชื่อผลิตภัณฑ์/สินค้า พื้นที่ วิธีการผลิต ตลาด 

ผลิตภัณฑ์จักสำน 
    -  หมวง, ไซ, สุ่ม 
    -  กระเชอ, กระด้ง 
    -  ตะแกรง 
    -  ตะกรำ้ 

หมู่ 4, 12 - ผลิตด้วยมือทุกอย่ำงไม่เครื่องทุ่น
แรง  

ในชุมชน/ในอ ำเภอ/ 
ในจังหวัด   

สุรำกลั่น, สุรำแช ่ หมู่ 14 - ผลิตสุรำกลั้น บรรจุภัณฑ์ภำยนอก
สวยงำม รสชำติดี ไม่มีวัตถุกันเสีย 

ในชุมชน/ในอ ำเภอ/ 
ในจังหวัด   

พันธุ์ข้ำว หมู่ 6, 7 - ผลิตแบบพ้ืนบ้ำน ในชุมชน/ในอ ำเภอ/ 
ในจังหวัด   

 ผ้ำฝ้ำย ลำยขัดพ้ืนฐำน  
ผ้ำถุง, ผ้ำตัดเสื้อ, 
ผ้ำขำวม้ำ เป็นต้น 

หมู่ 6, 12 - ผลิตแบบพ้ืนบ้ำน, กี่กระตุก ในชุมชน/ในอ ำเภอ/ 
ในจังหวัด   

สบู่,น้ ำยำล้ำงจำน, 
 แชมพู สมุนไพร 

หมู่ 6, 8 - น ำหัวเชื้อ,และส่วนผสมสมุนไพรต่ำง
มำผลิตแบบพ้ืนบ้ำน 

ในชุมชน/ในอ ำเภอ/ 
ในจังหวัด   

 ปุ๋ยชีวภำพ 
 

หมู่ 1, 12, 18 - ผลิตเป็นปุ๋ยชีวภำพ และปุ๋ยอัดเม็ด ในชุมชน/ในอ ำเภอ/ 
ในจังหวัด   

ข้ำวสำรหอมมะลิ 
(ข้ำวคัดขำว, ข้ำวกล้อง) 

หมู่ 6, 7 - ผลิตโดยโรงสชีุมชน ในชุมชน/ในอ ำเภอ/ 
ในจังหวัด   

พันธุ์ไก่ชน หมู่ 7 - ฟำร์มขนำดเล็ก ในชุมชน/ในอ ำเภอ/ 
ในจังหวัด   

พืช ผัก สวนครัว  
เห็ดฟำง 
 

หมู่ 10 - ท ำเกษตรผสมผสำน ในชุมชน/ในอ ำเภอ/ 
ในจังหวัด   

ดอกไม้จันทน์ หมู่ 11, 14 - น ำธูปเทียน,กระดำษมำประกอบ
เป็นดอกไม้จันทน์ 

ในชุมชน/อ ำเภอ 

ผักปลอดสำรพิษ หมู่ 3, 12, 13, 
16 

- ท ำเกษตรผสมผสำน ในชุมชน/ในอ ำเภอ/ 
ในจังหวัด   
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  ด้านสังคม 
   การศึกษา 
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 (7 แห่ง) ดังนี้ 

ชื่อ โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน (คน) 

รวม ข้าราชการ 
พนักงาน
ราชการ อนุบาล ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

โรงเรียนนคิม 2  -       - - -    

โรงเรียนนคิม 3 -       - - -    

โรงเรียนนคิม 6 -       - - -    

โรงเรียนบ้ำนใหม่ฉมวก -       - - -    

โรงเรียนสะแกงำม -       - - -    

โรงเรียนโนนกระเบื้อง- 
หนองหัวช้ำงสำมัคคี 

-       - - -    

โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิงำม- 
หนองหญ้ำขำววิทยำ 

-       - - -    

  
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมสร้ำงตนเอง  7  แห่ง ดังนี้ 

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ าวนเด็ก 

(คน) 

จ านวนผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 

ตั้งอยู่ที่ ครูผู้ดูแล
เด็ก 

ผช.ครู
ผู้ดูแล
เด็ก 

ผู้ดูแล
เด็ก 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนิคมสร้ำงตนเองพิมำย 2 50 2 - 2 หมู่ที่ 5 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนิคมสร้ำงตนเองพิมำย 3 26 - - 3 หมู่ที่ 4 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทวีสงเครำะห์ 21 1 - 1 หมู่ที่ 3 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหม่ฉมวก 31 2 - 1 หมู่ที่ 6 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนกระเบื้อง 25 1 - 1 หมู่ที่ 7 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสะแกงำม 19 1 - 1 หมู่ที่ 10 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพธิ์งำมหนองหญ้ำขำว 25 - - 1 หมู่ที่ 11 

รวม 197     
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โรงเรียนมัธยมศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 (1  แห่ง) ดังนี้ 

ชื่อ โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน (คน) 

รวม บุคลากร (ข้าราชการ, 
พนักงานราชการ ฯลฯ) ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

โรงเรียนนิคมพิมำยศึกษำ         

 

 การสาธารณสุข 
 - โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนิคมสร้ำงตนเอง 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  มีบุคลำกรทั้งหมด   11 คน 
 - โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหญ้ำขำว ตั้งอยู่หมู่ที่ 11  มีบุคลำกรทั้งหมด   7 คน 

  การรักษาความปลอดภัย 
 - ที่พักสำยตรวจ ตั้งอยู่ที่หมู่ 1     จ ำนวน     1     แห่ง 

   ศาสนา 
 วัด ในพื้นที่ต ำบลนิคมสร้ำงตนเอง รวมทั้งสิ้น  10  แห่ง  ได้แก่ 
 1. วัดนิคมวุฒิศำสน์ หมู่ที่   1 
 2. วัดธ ำรงค์วนำรำม หมู่ที่   2 
 3. วัดบุญส่งอนุสรณ์ หมู่ที่   4 
 4. วัดสระนันทวัน หมู่ที่   6 
 5. วัดโนนกระเบื้อง หมู่ที่   7 
 6. วัดหนองหัวช้ำง หมู่ที่   8 
 7. วัดบ้ำนโพธิ์งำม หมู่ที่ 12 
 8. วัดป่ำพิทักษ์ธรรม หมู่ที่ 15 
 9. วัดหนองสะแก หมู่ที่ 19 
 10. วัดนิคมคณำรำม หมู่ที่ 22 
 ส ำนักสงฆ์ ในพ้ืนที่ต ำบลนิคมสร้ำงตนเอง รวมทั้งสิ้น  4  แห่ง  ได้แก่ 
 1. ส ำนักสงฆ์บ้ำนทวีสงเครำะห์ หมู่ที่   3 
 2. ส ำนักสงฆ์บ้ำนหนองหญ้ำขำว หมู่ที่ 11 
 3. ส ำนักสงฆ์บ้ำนหนองขอน หมู่ที่ 14 
              4.  ส ำนักสงฆ์ป่ำชืน้เจริญธรรม                 หมู่ที่ 17 
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ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

  การคมนาคม  การจราจร 
เล้นทำงคมนำคมในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมสร้ำงตนเอง อ ำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ 

   เส้นทางคมนาคมสายหลัก  มีอยู่จ ำนวน 5 สำย ดังนี้ 
 1.  ทำงหลวงสำยพิมำย – หินดำด เริ่มต้นจำกเขต อบต.ในเมือง เข้ำสู่เขต อบต.นิคมสร้ำงตนเอง โดย
ผ่ำนหมู่ที่ 1, 15, 3, 7 ตำมล ำดับ และเข้ำสู่เขต อ ำเภอห้วยแถลงต่อไป 
 2.  ถนนนิคมสำยเมนที่ 1 เริ่มต้นจำก หมู่ที่ 1 ผ่ำนหมู่ที่ 20, 4, 22  ตำมล ำดับ และเข้ำสู่เขต อบต. 
หนองระเวียง 
 3.  ถนนนิคมสำยเมนที่ 2 เริ่มต้นจำก หมู่ที ่15 ผ่ำนหมู่ที่ 21, 2, 5, 18   ตำมล ำดับ และเข้ำสู่เขต 
อบต. หนองระเวียง 
 4.  ถนนนิคมสำยเมนที่ 3 เริ่มต้นจำก หมู่ที่ 3 ผ่ำนหมู่ที่ 13, 17, 9 ตำมล ำดับ และเข้ำสู่เขต อบต. 
หนองระเวียง 
 5.  ถนนสำยโนนกระเบื้อง - หนองหญ้ำขำว เริ่มต้นจำก หมู่ที่ 7 ผ่ำนหมู่ที่ 8, 12, 11 ตำมล ำดับและ
เข้ำสู่เขต อ ำเภอห้วยแถลงต่อไป 
   เส้นทางคมนาคมสายย่อย มีอยู่จ ำนวน 5 สำย ดังนี้ 
 1.  ถนนนิคมซอย 1 เริ่มต้นจำก หมู่ที ่20 เชื่อมกับหมู่ที่ 21 สิ้นสุดที่หมู่ที่ 13  
 2.  ถนนนิคมซอย 2 เริ่มต้นจำก หมู่ที ่20 เชื่อมกับหมู่ที่ 2 สิ้นสุดที่หมู่ที่ 17 
 3.  ถนนนิคมซอย 3 เริ่มต้นจำก หมู่ที ่4 ผ่ำนหมู่ที่ 5, 9 ตำมล ำดับและเชื่อมกับถนนเลียบคลอง
ชลประทำน หมู่ที่ 16 
 4.  ถนนนิคมซอย 4 เริ่มต้นจำก หมู่ที่ 4 ผ่ำนหมู่ที่ 18, 9 สิ้นสุดที่หมู่ 16 
 5.  เส้นทำงย่อยเชื่อมระหว่ำง หมู่ 8 หมู่ 14 หมู่ 10 หมู่ 19  
  การโทรคมนาคม 
  โทรศัพท์ส่วนบุคคล 
 ต ำบลนิคมสร้ำงตนเองปัจจุบัน มีกำรขยำยเขตชุมสำยโทรศัพท์และติดตั้งเครือข่ำยโทรศัพท์สัญญำณ
ดำวเทียม ให้บริกำรแก่รำษฎรแล้วจ ำนวน 22 หมู่บ้ำน  
  การไฟฟ้า 
 มีกำรขยำยเขตไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ จ ำนวน   22   หมู่บ้ำน 
  ระบบประปา 
  มีระบบประปำหมู่บ้ำนที่หน่วยงำนต่ำง ๆ ได้สร้ำงขึ้นและหมู่บ้ำนสร้ำงเองไว้ใช้ ครบ  22 หมู่บ้ำน 
 
 



บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรประเมินผล 

 
         การประเมินครั้งนี้ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  ในด้าน
กระบวนการและขั้นตอน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการ
ให้บริการ  โดยมีรายละเอียดและข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
              1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
              3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
              4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

  1.  ประชำกร 
  ประชากรในการประเมินครั้งนี้  ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่บริการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  จ านวนประชากร 11,147 คน  
 2.  กลุ่มตัวอย่ำง 
  กลุ่มตัวอย่างในการประเมินครั้งนี้  ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมสร้างตนเอง  ซึ่งได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าเท่ากับ 386 คน  เพ่ือให้การ
ประเมินมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ผู้ประเมินจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน  โดยก าหนดสัดส่วน
กลุ่มตัวอย่างของแต่ละงานตามปริมาณ การมารับบริการ ได้แก่  งานด้านโยธา งานประสาน
สาธารณูปโภค  งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านทะเบียนพาณิชย์  และงานด้านอ่ืน ๆ 
งานช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ส าหรับการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ใช้สูตรของ Taro Yamane  
ก าหนดให้ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นคือ  ร้อยละ 5 ตามสูตรดังนี้ 
 
 

                                  
21 Ne

N
n


  

  

 
n  หมายถึง  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

        N  หมายถึง  ขนาดของประชากรทั้งหมด  
        e  หมายถึง  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (0.05)  
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  ส าหรับการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sample) จากหมู่บ้าน 
22 หมู่ สุ่มมา 10 หมู่ และในแต่ละหมู่บ้านที่สุ่มมาได้ ก าหนดสัดส่วนของงานที่ขอรับบริการและสัดส่วน
ของประชากรในแต่ละหมู่บ้าน ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามงานที่มารับบริการและหมู่บ้านที่เป็น
พ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  ดังรายละเอียดตามตาราง 1 

 
ตาราง  1  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามหมู่บ้านที่เป็นพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน 
     ต าบลนิคมสร้างตนเอง 
 

ชื่อหมู่บ้ำน 
ประชำกร  

(คน) 
จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 

(คน) 
1.บ้านบุญส่งพัฒนา  336 40 
2.บ้านหนองหัวช้าง  876 40 

3.บ้านหนองขอน  256 40 

4.บ้านหนองสะแก  214 40 

5.บ้านบุญส่งสามัคคี 412 40 

6.บ้านโพธิ์งาม  549 40 

7.บ้านโนนสูง 347 40 

8.บ้านใหม่ฉมวก 752 40 

9.บ้านโนนกระเบื้อง 818 40 

10.บ้านบ่อสาม 925 40 

รวม 5,485 400 

 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  แบ่งออกเป็น  2  ตอน  มีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  เป็นแบบเลือกตอบ มีทั้ งหมด 5 ข้อ  
โดยสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และงานที่มาใช้บริการ 
  ตอนที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมสร้ำงตนเอง  
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย ไม่พอใจ  ไม่ค่อยพอใจ  เฉยๆ  ค่อนข้างพอใจ 
และพอใจ  มีทั้งหมด 4 ด้าน  ประกอบด้วย ด้านกระบวนการและขั้นตอน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ด้าน สิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ  รวมจ านวน 25 ข้อ และมีเติมค าใน
ช่องว่าง 2 ข้อ  โดยสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการให้บริการ  และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบออนไลน์และภาคสนาม  
ณ ชุมชน ที่เป็นพ้ืนที่รับผิดชอบบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง โดยด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่  13-17 กรกฎาคม 2565 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่และร้อยละ  เพ่ือแสดงความพึงพอใจที่มีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  โดยจะท าการวิเคราะห์ในภาพรวมและ
จ าแนกตามงานที่มารับบริการ  ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติ 

 ส าหรับเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าร้อยละ  เพ่ือแสดงร้อยละของความพึงพอใจนั้น   
ใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้  
     ถ้าตอบระดับความพึงพอใจ ไม่พอใจและไม่ค่อยพอใจ   แสดงว่า ไม่พอใจ 
    ถ้าตอบระดับความพึงพอใจ  เฉยๆ     แสดงว่า เฉยๆ 
  ถ้าตอบระดับความพึงพอใจ  ค่อนข้างพอใจ และพอใจ      แสดงว่า พอใจ 
 
 เกณฑ์ให้คะแนนร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ตามประกาศพนักงานส่วนต าบล/
เทศบาล จังหวัดนครราชสีมา, 2558) 

ร้อยละ คะแนน 
มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป  10 
ไม่เกินร้อยละ   95  9 
ไม่เกินร้อยละ   90 8 
ไม่เกินร้อยละ   85 7 
ไม่เกินร้อยละ   80 6 
ไม่เกินร้อยละ   75 5 
ไม่เกินร้อยละ   70 4 
ไม่เกินร้อยละ   65 3 
ไม่เกินร้อยละ   60 2 
ไม่เกินร้อยละ   55 1 
ไม่เกินร้อยละ   50 0 
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บทท่ี 4 
ผลการประเมิน 

 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล      
นิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา คณะผู้ประเมินน าเสนอด้วยตารางและแผนภูมิ 
ประกอบค าบรรยาย  ผลการประเมินน าเสนอตามล าดับดังนี้ 
          1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้าง
ตนเอง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม 

3. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้าง
ตนเอง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามงาน 

4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 
ผลการประเมิน  
    

     1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.75 ส่วนมากมีอายุระหว่าง  

31-45 ปี ร้อยละ 41.00 รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 46-60 ปี ร้อยละ 30.00 ส่วนมากจบการศึกษาสูงสุด
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 54.50 รองลงมาคือมัธยมศึกษา ร้อยละ 33.25 และส่วนมากประกอบอาชีพ
เกษตรกร ร้อยละ 27.00 รองลงมาคืออาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 22.00 ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง  
2 
 
ตาราง 2  จ านวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

รายการ จ านวน 
(N = 400 คน) 

ร้อยละ 
(100.00) 

เพศ ชาย 189 47.25 
หญิง 211 52.75 

อายุ 
 
 
 

ต่ ากว่า 18 ปี 3 0.75 
18- 30 ปี  87 21.75 
31 – 45 ปี 164 41.00 
46-60 ปี       120 30.00 
61 ปีขึ้นไป 26 6.50 
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ตาราง 2  (ต่อ) 

รายการ จ านวน 
(N = 400 คน) 

ร้อยละ 
(100.00) 

ระดับการศึกษา 
 
 
 
 
 

ต่ ากว่าประถมศึกษา - - 

ประถมศึกษา 218 54.50 
มัธยมศึกษา 133 33.25 
อนุปริญญา 27 6.75 
ปริญญาตรี 16 4.00 
สูงกว่าปริญญาตรี 6 1.50 

อาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 12 3.00 

ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 33 8.25 
ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 7 1.75 
ค้าขาย/อาชีพอิสระ 71 17.75 
นักเรียน/นักศึกษา 2 0.50 
รับจ้างทั่วไป 88 22.00 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 75 18.75 
เกษตรกร 108 27.00 
ว่างงาน 4 1.00 
อ่ืน ๆ - - 

งานที่ประเมิน งานด้านโยธา งานประสานสาธารณูปโภค                      120 30.00 
งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 120 30.00 
งานด้านทะเบียนพาณิชย์ 80 20.00 
งานด้านอ่ืน ๆ งานช่วยเหลือประชาชนด้าน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

80 20.00 
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2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้าง
ตนเอง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวม 
     2.1  โดยภาพรวมประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 92.00 เมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ                      
ร้อยละ 92.50 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 92.00  ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ จ านวนเท่ากัน ร้อยละ 91.75 ตามล าดับ รายละเอียด      
ดังตาราง 3 และแผนภูมิ 1 
 

ตาราง 3  จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร 
            ส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ  (N =  400) 

พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 368 92.00 20 5.00 12 3.00 
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 370 92.50 17 4.25 13 3.25 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 367 91.75 20 5.00 13 3.25 
ด้านช่องทางการให้บริการ 367 91.75 19 4.75 14 3.50 

รวมเฉลี่ย 368 92.00 19 4.75 13 3.25 
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ส่ิงอ านวยความสะดวก

ช่องทางการให้บริการ

รวมเฉล่ีย

 อใจ

เฉย 

 ม่ อใจ

 
แผนภูมิ 1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
             นิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน 
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2.2 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามงาน พบว่า งานที่ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ     
มากที่สุดเท่ากัน 3 งาน คือ งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานด้านทะเบียนพาณิชย์และ                
งานด้านอ่ืน ๆ งานช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ร้อยละ 92.50 (9 คะแนน) 
รองลงมาคือ งานด้านโยธา งานประสานสาธารณูปโภค ร้อยละ 90.83 (9 คะแนน) ตามล าดับ 
รายละเอียดดังตาราง 4 และแผนภูมิ  2 
 

ตาราง 4  จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
            นิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามงาน 

งานที่ประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ คะแนน 
ที่ได้ 

เฉยๆ ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

งานด้านโยธา งานประสาน
สาธารณูปโภค                 

109 90.83 9 5 4.17 6 5.00 

งานด้านป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

111 92.50 9 5 4.17 4 3.33 

งานด้านทะเบียนพาณิชย์ 74 92.50 9 5 6.25 1 1.25 
งานด้านอื่น ๆ งานช่วยเหลือ
ประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

74 92.50 9 4 5.00 2 2.50 

รวม 368 92.00 9 19 4.75 13 3.25 
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รวมเฉล่ีย

 อใจ

เฉย 

 ม่ อใจ

 
แผนภูมิ 2  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

นิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  จ าแนกตามงาน 
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3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้าง
ตนเอง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  จ าแนกตามงาน 
 

3.1 งานด้านโยธา งานประสานสาธารณูปโภค 
          3.1.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ      
คิดเป็นร้อยละ 90.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากัน   
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านสิ่งอ านวย  
ความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 90.83 รายละเอียดดังตาราง 5 และแผนภูมิ 3 
 

ตาราง 5  จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านโยธา งานประสาน 
  สาธารณูปโภค ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย  
  จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม และรายด้าน 

งานด้านโยธา งานประสานสาธารณูปโภค 
 

ระดับความพึงพอใจ  
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 109 90.83 5 4.17 6 5.00 
ด้านเจ้าหนา้ทีผู่้ให้บริการ 109 90.83 5 4.17 6 5.00 
ด้านสิง่อ านวยความสะดวก 109 90.83 5 4.17 6 5.00 
ด้านช่องทางการให้บริการ 109 90.83 5 4.17 6 5.00 

รวมเฉลี่ย 109 90.83 5 4.17 6 5.00 
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รวมเฉล่ีย

 อใจ

เฉย 

 ม่ อใจ

 
แผนภูมิ 3 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
             นิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  งานด้านโยธา งานประสานสาธารณูปโภค 
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3.1.2  งานด้านโยธา งานประสานสาธารณูปโภค จ าแนกเป็นรายด้าน 
  1)  ด้านกระบวนการและข้ันตอน 

     ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกระบวนการและขั้นตอน          
การให้บริการ โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 90.83 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชน 
มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ    
ร้อยละ 97.50 รองลงมาคือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว  ความรวดเร็วใน
การให้บริการ และระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ         
ในจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 90.83  รายละเอียดดังตาราง 6 
 
ตาราง 6 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านโยธา งานประสาน 
            สาธารณูปโภค  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  อ าเภอพิมาย  
            จังหวัดนครราชสีมา ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  

ด้านกระบวนการ 
และขั้นตอนการให้บริการ 

 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
และมีความคล่องตัว 

109 90.83 8 6.67 3 2.50 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 109 90.83 3 2.50 8 6.67 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ
แนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 

117 97.50 2 1.67 1 0.83 

4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการ
ให้บริการ (เรียงตามล าดับก่อนหลัง        
มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

104 86.67 7 5.83 9 7.50 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ  
แต่ละข้ันตอน 

107 89.16 5 4.17 8 6.67 

6. ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสมตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

109 90.83 8 6.67 3 2.50 

รวมเฉลี่ย 109 90.83 5 4.17 6 5.00 
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2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยภาพรวม        
คิดเป็นร้อยละ 90.83 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ 
เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 96.67 รองลงมา คือ ความ
เหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 94.16   รายละเอียด
ดังตาราง 7 
 

ตาราง 7 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านโยธา งานประสาน 
           สาธารณูปโภค  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  อ าเภอพิมาย  
           จังหวัดนครราชสีมา  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของ
เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ 

102 85.00 9 7.50 9 7.50 

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย
บุคลิกภาพ ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่      
ผู้ให้บริการ 

113 94.16 2 1.67 5 4.17 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและ                     
ความพร้อมในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 

107 89.17 6 5.00 7 5.83 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ 
ในการให้บริการ เช่นการตอบค าถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า                     
ช่วยแก้ปัญหาให้ 

109 90.84 7 5.83 4 3.33 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

116 96.67 1 0.83 3 2.50 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง  
มิชอบ 

102 85.00 9 7.50 9 7.50 

รวมเฉลี่ย 109 90.83 5 4.17 6 5.00 
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3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
    ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกโดยภาพรวม      

คิดเป็นร้อยละ 90.83 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ              
ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ร้อยละ 95.00 รองลงมา
คือ สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ ร้อยละ 93.33 รายละเอียดดังตาราง  8 
 
ตาราง 8 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านโยธา งานประสาน 
           สาธารณูปโภค  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  อ าเภอพิมาย  
           จังหวัดนครราชสีมา ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.  สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

112 93.33 3 2.50 5 4.17 

2.  ความพอเพียงของสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โรงอาหาร โทรศัพท์
สาธารณะ ที่คอยรับบริการ 

109 90.83 5 4.17 6 5.00 

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 108 90.00 3 2.50 9 7.50 
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือใน
การให้บริการ 

109 90.84 4 3.33 7 5.83 

5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/
เครื่องมือ   

110 91.67 6 5.00 4 3.33 

6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์มีความ
เรียบร้อย สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 

108 90.00 6 5.00 6 5.00 

7. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

114 95.00 3 2.50 3 2.50 

8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารการให้ความรู้ 

107 89.16 8 6.67 5 4.17 

รวมเฉลี่ย 109 90.83 5 4.17 6 5.00 
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4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
                          ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการโดยภาพรวม   
คิดเป็นร้อยละ 90.83 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ 
ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 95.83 รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการให้บริการของ
ช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 92.50 รายละเอียดดังตาราง  9 
 
ตาราง 9 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านโยธา งานประสาน 
            สาธารณูปโภค  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  อ าเภอพิมาย  
            จังหวัดนครราชสีมา ด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ช่องทางการให้บริการมีความ
หลากหลาย เช่น จุดบริการของส านักงาน 
โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ 
และบริการผ่านออนไลน์ 

108 90.00 6 5.00 6 5.00 

2. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก
และเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ 

109 90.83 5 4.17 6 5.00 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการของ
ช่องทางการให้บริการ 

111 92.50 4 3.33 5 4.17 

4. ความทันสมัยของช่องทาง                  
การให้บริการ 

115 95.83 3 2.50 2 1.67 

5. คุณภาพของช่องทางการให้บริการ
โดยรวม 

109 90.83 8 6.67 3 2.50 

รวมเฉลี่ย 109 90.83 5 4.17 6 5.00 
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3.2  งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        3.2.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ      
คิดเป็นร้อยละ 92.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ    
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.00 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ                   
ร้อยละ 94.16  ด้านสิ่ งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ ในจ านวนเท่ากัน                      
ร้อยละ 92.50  รายละเอียดดังตาราง 10 และแผนภูมิ 4 
 

ตาราง 10 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านป้องกันและบรรเทา 
             สาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
             โดยภาพรวมและรายด้าน 

งานด้านป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  113 94.16 5 4.17 2 1.67 
ด้านเจ้าหนา้ทีผู่้ให้บริการ 114 95.00 3 2.50 3 2.50 
ด้านสิง่อ านวยความสะดวก 111 92.50 4 3.33 5 4.17 
ด้านช่องทางการให้บริการ 111 92.50 5 4.17 4 3.33 

รวมเฉลี่ย 111 92.50 5 4.17 4 3.33 
 

94.16

4.171.67

95.00

2.50
2.50

92.50

3.334.17

92.50

4.17
3.33

92.50

4.17
3.33

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

กระบวนการและข้ันตอน

เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ

ส่ิงอ านวยความสะดวก

ช่องทางการให้บริการ

รวมเฉล่ีย

 อใจ

เฉย 

 ม่ อใจ

 
แผนภูมิ 4  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
              นิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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3.2.2 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ าแนกเป็นรายด้าน 
          1)  ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

    ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้ านกระบวนการและขั้นตอน                        
การให้บริการ โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 94.16 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชน     
มีความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากัน 2 ข้อ คือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามล าดับ
ก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)  และความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน                    
ร้อยละ 96.66 รายละเอียดดังตาราง 11 
 
ตาราง 11 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านป้องกันและบรรเทา 
             สาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   
             ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  

ด้านกระบวนการ 
และขั้นตอนการให้บริการ 

 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
และมีความคล่องตัว 

109 90.83 9 7.50 2 1.67 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 107 89.17 6 5.00 7 5.83 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ
แนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 

114 95.00 5 4.17 1 0.83 

4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการ
ให้บริการ (เรียงตามล าดับก่อนหลัง       
มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

116 96.66 3 2.51 1 0.83 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ 
แต่ละข้ันตอน 

116 96.66 2 1.67 2 1.67 

6. ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสมตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

115 95.84 4 3.33 1 0.83 

รวมเฉลี่ย 113 94.16 5 4.17 2 1.67 
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2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยภาพรวม        
คิดเป็นร้อยละ 95.00 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
เท่ากัน 2 ข้อ คือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ  และเจ้าหน้าที่มีความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า  ช่วยแก้ปัญหาให้                    
ร้อยละ 96.66 รายละเอียดดังตาราง 12 
 

ตาราง 12 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านป้องกันและบรรเทา 
             สาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   
             ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ความสุภาพ กริิยามารยาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

116 96.66 2 1.67 2 1.67 

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย
บุคลิกภาพ ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่  
ผู้ให้บริการ 

115 95.83 3 2.50 2 1.67 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและ               
ความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

115 95.83 3 2.50 2 1.67 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ 
ในการให้บริการ เช่นการตอบค าถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า                     
ช่วยแก้ปัญหาให้ 

116 96.66 0 0.00 4 3.34 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

111 92.50 5 4.17 4 3.33 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี 
เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง            
มิชอบ 

113 94.17 3 2.50 4 3.33 

รวมเฉลี่ย 114 95.00 3 2.50 3 2.50 
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3)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
       ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสิ่ งอ านวยความสะดวก           

โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 92.50 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ ความพอเพียงของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โรงอาหาร โทรศัพท์
สาธารณะที่คอยรับบริการ ร้อยละ 98.34 รองลงมาคือ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ 
มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ร้อยละ 95.84 รายละเอียดดังตาราง 13 
 

ตาราง 13 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านป้องกันและบรรเทา           
             สาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   
             ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. สถานท่ีต้ังของหน่วยงานสะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

112 93.33 3 2.50 5 4.17 

2. ความพอเพียงของสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โรงอาหาร โทรศัพท์
สาธารณะ ท่ีคอยรับบริการ 

118 98.34 1 0.83 1 0.83 

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 107 89.17 4 3.33 9 7.50 
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ 

107 89.17 7 5.83 6 5.00 

5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/
เครื่องมือ   

109 90.84 7 5.83 4 3.33 

6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์มีความเรียบร้อย 
สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 

104 86.67 9 7.50 7 5.83 

7. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

115 95.84 1 0.83 4 3.33 

8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารการให้ความรู ้

112 93.33 2 1.67 6 5.00 

รวมเฉลี่ย 111 92.50 4 3.33 5 4.17 
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4)  ด้านช่องทางการให้บริการ 
                ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการโดยภาพรวม  
คิดเป็นร้อยละ 92.50 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ 
ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย เช่น จุดบริการของส านักงาน โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการ
เคลื่อนที่และบริการผ่านออนไลน์ ร้อยละ 95.83 รองลงมาคือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและ
เข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ และความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ ในจ านวน
เท่ากัน ร้อยละ 94.17 รายละเอียดดังตาราง 14 
 
ตาราง 14 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านป้องกันและบรรเทา 
             สาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
             ด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ช่องทางการให้บริการมีความ
หลากหลาย เช่น จุดบริการของส านักงาน 
โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ 
และบริการผ่านออนไลน์ 

115 95.83 3 2.50 2 1.67 

2. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก
และเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ 

113 94.17 6 5.00 1 0.83 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการของ
ช่องทางการให้บริการ 

113 94.17 0 0.00 7 5.83 

4. ความทันสมัยของช่องทาง                     
การให้บริการ 

106 88.33 9 7.50 5 4.17 

5. คุณภาพของช่องทางการให้บริการ
โดยรวม 

108 90.00 5 4.17 7 5.83 

รวมเฉลี่ย 111 92.50 5 4.17 4 3.33 
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3.3  งานด้านทะเบียนพาณิชย์ 
       3.3.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ       
คิดเป็นร้อยละ 92.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากัน  
2 ด้าน คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 93.75 รองลงมาคือ                 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 92.50  และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 91.25 
ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 15  และแผนภูมิ 5 
 
ตาราง 15  จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านทะเบียนพาณิชย์ 
              ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
              โดยภาพรวมและรายด้าน 

งานด้านทะเบียนพาณิชย์ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  74 92.50 4 5.00 2 2.50 
ด้านเจ้าหนา้ทีผู่้ให้บริการ 73 91.25 5 6.25 2 2.50 
ด้านสิง่อ านวยความสะดวก 75 93.75 5 6.25 0 0.00 
ด้านช่องทางการให้บริการ 75 93.75 4 5.00 1 1.25 

รวมเฉลี่ย 74 92.50 5 6.25 1 1.25 
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แผนภูมิ 5  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

                       นิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา งานด้านทะเบียนพาณิชย์ 
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3.3.2  งานด้านทะเบียนพาณิชย์ จ าแนกเปน็รายด้าน 
     1)  ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

ประชาชนมี ค วาม พึ งพ อใจต่ อการ ให้ บ ริ ก ารด้ าน กระบ วนการและขั้ น ตอน                       
การให้บริการ โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 92.50 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชน     
มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามล าดับก่อนหลัง      
มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) ร้อยละ 97.50 รองลงมาคือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และ  
มีความคล่องตัว และความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน ในจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 93.75 
รองลงมาคือ รายละเอียดดังตาราง 16 

 
ตาราง 16  จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านทะเบียนพาณิชย์ 
              ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
              ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  

ด้านกระบวนการและ 
ขั้นตอนการให้บริการ 

 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
และมีความคล่องตัว 

75 93.75 0 0.00 5 6.25 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 71 88.75 8 10.00 1 1.25 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ
แนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 

73 91.25 7 8.75 0 0.00 

4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการ
ให้บริการ (เรียงตามล าดับก่อนหลัง                  
มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

78 97.50 0 0.00 2 2.50 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ 
แต่ละข้ันตอน 

75 93.75 1 1.25 4 5.00 

6. ระยะเวลาการให้บริการ                               
มีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

74 92.50 4 5.00 2 2.50 

รวมเฉลี่ย 74 92.50 4 5.00 2 2.50 
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2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
       ป ระชาชนมี ความ พึ งพอใจต่ อ การให้ บ ริ การด้ าน เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ให้ บ ริ การ               
โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 91.25 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ                     
ร้อยละ 96.25 รองลงมาคือ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่   
ร้อยละ 95.00  รายละเอียดดังตาราง 17 
 
ตาราง 17  จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านทะเบียนพาณิชย์ 
              ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
              ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

70 87.50 9 11.25 1 1.25 

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย
บุคลิกภาพ ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่   
ผู้ให้บริการ 

77 96.25 2 2.50 2 2.50 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและ              
ความพร้อมในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 

76 95.00 3 3.75 1 1.25 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ 
ในการให้บริการ เช่นการตอบค าถาม  
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า                    
ช่วยแก้ปัญหาให้ 

73 91.25 3 3.75 4 5.00 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

72 90.00 6 7.50 2 2.50 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง  
มิชอบ 

73 91.25 4 5.00 3 3.75 

รวมเฉลี่ย 73 91.25 5 6.25 2 2.50 
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3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้ านสิ่ งอ านวยความสะดวก            

โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 93.75 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุดเท่ากัน 3 ข้อ คือ สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ  คุณภาพและ
ความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ  และป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย ร้อยละ 96.25 รายละเอียดดังตาราง 18 

 

ตาราง 18  จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านทะเบียนพาณิชย์ 
              ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
              ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกใน                 
การเดินทางมารับบริการ 

77 96.25 1 1.25 2 2.50 

2. ความพอเพียงของสิ่งอ านวยความสะดวก เชน่ 
ที่จอดรถ ห้องน้ า โรงอาหาร โทรศัพท์สาธารณะ 
ที่คอยรับบริการ 

74 92.50 6 7.50 0 0.00 

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 70 87.50 10 12.50 0 0.00 
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เคร่ืองมือใน                 
การให้บริการ 

76 95.00 4 5.00 0 0.00 

5. คุณภาพและความทนัสมัยของอุปกรณ์/
เครื่องมือ   

77 96.25 3 3.75 0 0.00 

6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์มีความเรียบร้อย 
สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 

76 95.00 4 5.00 0 0.00 

7. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/                    
ป้ายประชาสัมพนัธ์ มีความชัดเจนและ              
เข้าใจง่าย 

77 96.25 1 1.25 2 2.50 

8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารการให้ความรู้ 

74 92.50 6 7.50 0 0.00 

รวมเฉลี่ย 75 93.75 5 6.25 0 0.00 
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4)  ด้านช่องทางการให้บริการ 
                ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการโดยภาพรวม  
คิดเป็นร้อยละ 93.75 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
เท่ากัน 2 ข้อ คือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ  และ                  
ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 96.25 รายละเอียดดังตาราง 19 
 
ตาราง 19 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านทะเบียนพาณิชย์                       
             ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   
             ด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ช่องทางการให้บริการมีความ
หลากหลาย เช่น จุดบริการของส านักงาน 
โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ 
และบริการผ่านออนไลน์ 

73 91.25 7 8.75 0 0.00 

2. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก
และเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ 

77 96.25 3 3.75 0 0.00 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการของ
ช่องทางการให้บริการ 

75 93.75 4 5.00 1 1.25 

4. ความทันสมัยของช่องทางการ
ให้บริการ 

77 96.25 2 2.50 1 1.25 

5. คุณภาพของช่องทางการให้บริการ
โดยรวม 

73 91.25 4 5.00 3 3.75 

รวมเฉลี่ย 75 93.75 4 5.00 1 1.25 
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3.4  งานด้านอ่ืน ๆ งานช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
       3.4.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ      
คิดเป็นร้อยละ 92.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ   
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 93.75 รองลงมาคือ  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ                  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ ในจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 92.50  ตามล าดับ 
รายละเอียดดังตาราง 20 และแผนภูมิ 6 
 

ตาราง 20 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านอ่ืน ๆ งานช่วยเหลือ 
             ประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  
             อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน 

 

งานด้านอ่ืน ๆ งานช่วยเหลือประชาชน
ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  74 92.50 5 6.25 1 1.25 
ด้านเจ้าหนา้ทีผู่้ให้บริการ 75 93.75 4 5.00 1 1.25 
ด้านสิง่อ านวยความสะดวก 74 92.50 4 5.00 2 2.50 
ด้านช่องทางการให้บริการ 74 92.50 4 5.00 2 2.50 

รวมเฉลี่ย 74 92.50 4 5.00 2 2.50 
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แผนภูมิ 6 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

            อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งานด้านอื่น ๆ งานช่วยเหลือประชาชนด้านสง่เสริมและพัฒนา 
              คุณภาพชีวิต 
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3.4.2  งานด้านอ่ืน ๆ งานช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จ าแนกเป็น
รายด้าน 
     1)  ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
                   ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
โดยภาพรวม  คิดเป็นร้อยละ 92.50 เมื่ อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชน                                    
มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ                      
ร้อยละ 97.50 รองลงมาคือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว ร้อยละ 95.00 
รายละเอียดดังตาราง 21 
 
ตาราง 21 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านอ่ืน ๆ งานช่วยเหลือ 
             ประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  
             อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  

ด้านกระบวนการและ 
ขั้นตอนการให้บริการ 

 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
และมีความคล่องตัว 

76 95.00 4 5.00 0 0.00 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 75 93.75 1 1.25 4 5.00 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ
แนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 

78 97.50 2 2.50 0 0.00 

4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการ
ให้บริการ (เรียงตามล าดับก่อนหลัง       
มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

72 90.00 8 10.00 0 0.00 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ 
แต่ละข้ันตอน 

71 88.75 7 8.75 2 2.50 

6. ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสมตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

71 88.75 9 11.25 0 0.00 

รวมเฉลี่ย 74 92.50 5 6.25 1 1.25 
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2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
       ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยภาพรวม  
คิดเป็นร้อยละ 93.75 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
เท่ากัน 2 ข้อ คือ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และ ความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ  ร้อยละ 97.50 
รายละเอียดดังตาราง 22 
 
ตาราง 22 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านอ่ืน ๆ งานช่วยเหลือ 
             ประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  
             อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

75 93.75 3 3.75 2 2.50 

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย
บุคลิกภาพ ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่  
ผู้ให้บริการ 

76 95.00 4 5.00 0 0.00 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

78 97.50 0 0.00 2 2.50 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ 
ในการให้บริการ เช่นการตอบค าถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า                     
ช่วยแก้ปัญหาให้ 

73 91.25 6 7.50 1 1.25 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

70 87.50 8 10.00 2 2.50 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง  
มิชอบ 

78 97.50 0 0.00 2 2.50 

รวมเฉลี่ย 75 93.75 4 5.00 1 1.25 
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3)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
       ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสิ่ งอ านวยความสะดว ก           

โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 92.50 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุดเท่ากัน 2 ข้อ คือ สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ  และป้าย 
ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย  ร้อยละ 96.25 รายละเอียด   
ดังตาราง 23 
 
ตาราง 23 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านอ่ืน ๆ งานช่วยเหลือ 
             ประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  
             อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

77 96.25 3 3.75 0 0.00 

2. ความพอเพียงของสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โรงอาหาร โทรศัพท์
สาธารณะ ที่คอยรับบริการ 

74 92.50 4 5.00 2 2.50 

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 76 95.00 4 5.00 0 0.00 
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือใน
การให้บริการ 

73 91.25 5 6.25 2 2.50 

5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/
เครื่องมือ   

75 93.75 3 3.75 2 2.50 

6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์                              
มีความเรียบร้อย สะดวกต่อการติดต่อ                
ใช้บริการ 

72 90.00 6 7.50 2 2.50 

7. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

77 96.25 1 1.25 2 2.50 

8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารการให้ความรู้ 

71 88.75 4 5.00 5 6.25 

รวมเฉลี่ย 74 92.50 4 5.00 2 2.50 
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4)  ด้านช่องทางการให้บริการ 
                ประชาชนมีความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการโดยภาพรวม  คิดเป็นร้อยละ 
92.50 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่   คือ ช่องทางการ
ให้บริการมีความหลากหลาย เช่น จุดบริการของส านักงาน โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ และ
บริการผ่านออนไลน์  ร้อยละ 98.75 รองลงมาคือ คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม                      
ร้อยละ 95.00  รายละเอียดดังตาราง 24 
 
ตาราง 24 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านอ่ืน ๆ งานช่วยเหลือ 
             ประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  
             อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ช่องทางการให้บริการมีความ
หลากหลาย เช่น จุดบริการของส านักงาน 
โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ 
และบริการผ่านออนไลน์ 

79 98.75 1 1.25 0 0.00 

2. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก
และเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ 

71 88.75 9 11.25 0 0.00 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการของ
ช่องทางการให้บริการ 

73 91.25 2 2.50 5 6.25 

4. ความทันสมัยของช่องทาง                     
การให้บริการ 

71 88.75 5 6.25 4 5.00 

5. คุณภาพของช่องทางการให้บริการ
โดยรวม 

76 95.00 4 5.00 0 0.00 

รวมเฉลี่ย 74 92.50 4 5.00 2 2.50 
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4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
               ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนางานในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  ดังนี้ 

4.1 งานด้านโยธา งานประสานสาธารณูปโภค  ประชาชนเห็นว่า บุคลากรดูให้ค าแนะน ากับ
ประชาชนเป็นอย่างดี ติดต่อได้ง่าย ช่วยเหลือประชาชนได้ดี   

4.2 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประชาชนเห็นว่า การติดต่อมีความสะดวก และ
ให้ค าแนะน าเป็นอย่างดี ช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างดี  

4.3 งานด้านทะเบียนพาณิชย์ ประชาชนเห็นว่า ติดต่อง่าย บุคลากรให้ค าแนะน าดี มีขั้นตอน
ที่ชัดเจน 

4.4 งานด้านอ่ืน ๆ  งานช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประชาชน
เห็นว่า มีการจัดกจิกรรมต่างๆ ดี อยากให้มีต่อไปเรื่อย ๆ 

 
นอกจากนี้ประชาชนในพื้นท่ีต้องการให้มีการฝังท่อระบายน้ า  ตรวจสอบระบบไฟฟ้าใน

หมู่บ้าน เพ่ิมถังขยะให้เพียงพอกับปริมาณขยะ ห้องน้ าในส านักงานน้อยไป  ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
ประชาชนได้ชื่นชมการท างานของบุคลากรว่า มีความเป็นกันเองกับชาวบ้าน  

 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 5 
สรุปผลการประเมิน 

 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล  

นิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพใน             
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง ให้สามารถตอบสนอง                    
ความต้องการและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของประชาชนที่มาใช้บริการในด้านกระบวนการ
และขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และช่องทางการ
ให้บริการ โดยท าการประเมิน  4 งาน ได้แก่ งานด้านโยธา งานประสานสาธารณูปโภค  งานด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านทะเบียนพาณิชย์  และงานด้านอ่ืน ๆ งานช่วยเหลือ
ประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าเท่ากับ 386 คน  เพ่ือให้การ
ประเมินมคีวามน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ผู้ประเมินจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน   
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
แบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน มีลักษณะแบบ
ประเมินเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 5 ข้อ ตอนที่  2 ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  และปัญหาและข้อเสนอแนะ  ซึ่งมีลักษณะเป็น
ค าถามปลายเปิด  ด าเนินการประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และช่องทางการให้บริการ ด าเนินการเก็บข้อมูลใน
ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 น าข้อมูลที่ได้มาจัดกระท าข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์  หาความถ่ี และ
ค่าร้อยละ ซึ่งผู้ประเมินน าเสนอด้วยตารางและแผนภูมิประกอบค าบรรยายทั้งโดยภาพรวม จ าแนก
ตามงาน รายด้าน และรายข้อ ผลการประเมินสามารถน ามาสรุปได้ดังนี้ 
 

สรุปผลการประเมิน 
     1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

     กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.75 ส่วนมากมีอายุ
ระหว่าง  31-45 ปี ร้อยละ 41.00 รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 46-60 ปี ร้อยละ 30.00 ส่วนมาก    
จบการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา ร้อยละ 54.50 รองลงมาคือมัธยมศึกษา ร้อยละ 33.25 และ
ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 27.00 รองลงมาคืออาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 22.00 
ตามล าดับ  

 2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล              
นิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม 
               2.1  โดยภาพรวมประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 92.00 
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่        
ผู้ให้บริการ ร้อยละ 92.50 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 92.00  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ จ านวนเท่ากัน ร้อยละ 91.75 ตามล าดับ  
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      2.2 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามงาน พบว่า งานที่ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการมากที่สุดเท่ากัน 3 งาน คือ งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานด้านทะเบียน
พาณิชย์  และงานด้านอ่ืน ๆ งานช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ร้อยละ 
92.50 (9 คะแนน) รองลงมาคือ งานด้านโยธา งานประสานสาธารณูปโภค ร้อยละ 90.83 (9 คะแนน) 
ตามล าดับ  

 
  3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                 

นิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  จ าแนกตามงาน 
 3.1 งานด้านโยธา งานประสานสาธารณูปโภค 

          3.1.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ      
คิดเป็นร้อยละ 90.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
เท่ากันทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ                   
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 90.83  

3.1.2 งานด้านโยธา งานประสานสาธารณูปโภค  จ าแนกเป็นรายด้าน 
1)  ด้านกระบวนการและข้ันตอน 

                         ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกระบวนการและขั้นตอน          
การให้บริการ โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 90.83 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการ
ให้บริการ ร้อยละ 97.50 รองลงมาคือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว  
ความรวดเร็วในการให้บริการ และระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ ในจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 90.83 

2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
     ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยภาพรวม 
คิดเป็นร้อยละ 90.83 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ (ร้อยละ 96.67) รองลงมา 
คือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ร้อยละ 94.16     

3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
   ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้ บริการด้ านสิ่ งอ านวยความสะดวก                  

โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 90.83 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชน                    
มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย ร้อยละ 95.00 รองลงมาคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ                 
ร้อยละ 93.33  

4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
                          ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการโดยภาพรวม   
คิดเป็นร้อยละ 90.83 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
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คือ ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 95.83 รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการให้บริการ
ของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 92.50  
 

3.2  งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        3.2.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ      
คิดเป็นร้อยละ 92.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.00 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
ร้อยละ 94.16  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ ในจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 
92.50   

3.2.2 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ าแนกเป็นรายด้าน 
          1)  ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

    ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกระบวนการและขั้นตอน                        
การให้บริการ โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 94.16 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากัน 2 ข้อ คือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ 
(เรียงตามล าดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)  และความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ   
แต่ละข้ันตอน ร้อยละ 96.66  

2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
     ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยภาพรวม 
คิดเป็นร้อยละ 95.00 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
เท่ากัน 2 ข้อ คือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และเจ้าหน้าที่มีความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า  ช่วยแก้ปัญหาให้ 
ร้อยละ 96.66  

3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก           

โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 92.50 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความ    
พึงพอใจมากที่สุด คือ ความพอเพียงของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โรงอาหาร 
โทรศัพท์สาธารณะที่คอยรับบริการ ร้อยละ 98.34 รองลงมาคือ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/                       
ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ร้อยละ 95.84  

4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
               ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการ                      
โดยภาพรวม  คิดเป็นร้อยละ 92.50 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความ      
พึงพอใจมากที่สุด คือ ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย เช่น จุดบริการของส านักงาน 
โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่และบริการผ่านออนไลน์  ร้อยละ 95.83 รองลงมาคือ                
ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ และความรวดเร็วในการ
ให้บริการของช่องทางการให้บริการ ในจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 94.17  
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3.3  งานด้านทะเบียนพาณิชย์ 
       3.3.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ       
คิดเป็นร้อยละ 92.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
เท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 93.75 
รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 92.50  และด้านเจ้าหน้าที่           
ผู้ให้บริการ ร้อยละ 91.25 ตามล าดับ  

3.3.2  งานด้านทะเบียนพาณิชย์ จ าแนกเป็นรายด้าน 
           1)  ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

       ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกระบวนการและขั้นตอน                       
การให้บริการ โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 92.50 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามล าดับ
ก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) ร้อยละ 97.50 รองลงมาคือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และมีความคล่องตัว และความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน ในจ านวนเท่ากัน 
ร้อยละ 93.75  

2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
     ประชาชนมีความ พึงพอใจต่อการให้ บริการด้ าน เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ให้ บริการ               
โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 91.25 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความ    
พึงพอใจมากที่สุด คือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่          
ผู้ให้บริการ ร้อยละ 96.25 รองลงมาคือ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที ่ร้อยละ 95.00   

3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก            

โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 93.75 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความ    
พึงพอใจมากที่สุดเท่ากัน 3 ข้อ คือ สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ  
คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์ /เครื่องมือ  และป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ร้อยละ 96.25  

4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
               ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการ                    
โดยภาพรวม  คิดเป็นร้อยละ 93.75 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความ       
พึงพอใจมากที่สุดเท่ากัน 2 ข้อ คือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อ            
ใช้บริการ และความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 96.25 
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  3.4  งานด้านอ่ืน ๆ งานช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       3.4.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ      
คิดเป็นร้อยละ 92.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ   
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 93.75 รองลงมาคือ  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ ในจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 92.50  
ตามล าดับ  

3.4.2 งานด้านอ่ืน ๆ งานช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จ าแนกเป็นรายด้าน 
           1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
                        ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการ โดยภาพรวม  คิดเป็นร้อยละ 92.50 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ  
ร้อยละ 97.50 รองลงมาคือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่ งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว                      
ร้อยละ 95.00  

2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
     ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยภาพรวม  
คิดเป็นร้อยละ 93.75 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
เท่ากัน 2 ข้อ คือ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  และ 
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ร้อยละ 97.50  

3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกโดยภาพรวม 

คิดเป็นร้อยละ 92.50 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
เท่ากัน 2 ข้อ คือ สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ  และป้าย ข้อความบอก
จุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ร้อยละ 96.25  

4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
          ประชาชนมีความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการโดยภาพรวม  คิดเป็น                    
ร้อยละ 92.50 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่  คือ ช่อง
ทางการให้บริการมีความหลากหลาย เช่น จุดบริการของส านักงาน โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการ
เคลื่อนที่ และบริการผ่านออนไลน์ ร้อยละ 98.75 รองลงมาคือ คุณภาพของช่องทางการให้บริการ
โดยรวม ร้อยละ 95.00 
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4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
               ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนางานในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  ดังนี้ 

4.1 งานด้านโยธา งานประสานสาธารณูปโภค  ประชาชนเห็นว่า บุคลากรดูให้ค าแนะน า
กับประชาชนเป็นอย่างดี ติดต่อได้ง่าย ช่วยเหลือประชาชนได้ดี   

4.2 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประชาชนเห็นว่า การติดต่อมีความสะดวก 
และให้ค าแนะน าเป็นอย่างดี ช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างดี  

4.3 งานด้านทะเบียนพาณิชย์ ประชาชนเห็นว่า ติดต่อง่าย บุคลากรให้ค าแนะน าดี มี
ขั้นตอนที่ชัดเจน 

4.4 งานด้านอ่ืน ๆ  งานช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ประชาชนเห็นว่า มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดี อยากให้มีต่อไปเรื่อย ๆ 

 
นอกจากนี้ประชาชนในพื้นท่ีต้องการให้มีการฝังท่อระบายน้ า  ตรวจสอบระบบไฟฟ้าใน

หมู่บ้าน เพ่ิมถังขยะให้เพียงพอกับปริมาณขยะ ห้องน้ าในส านักงานน้อยไป  ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงาม ประชาชนได้ชื่นชมการท างานของบุคลากรว่า มีความเป็นกันเองกับชาวบ้าน  
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แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
สถานที่ส ารวจ ............................................................................ วันที่ส ารวจ...................................................                                         

 
ค าชี้แจง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มารับบริการ   เพื่อน าไปพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร รวมทั้งการ
สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านและส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง     
ผู้ประเมินขอความรว่มมือจากท่านโปรดตอบค าถามทุกข้อตามความเป็นจริง 
 

                ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
             มหาวิทยาลยัราชภัฎนครราชสีมา 

 
ตอนที่  1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ( กรุณาท าเครื่องหมาย / หน้าข้อความต่อไปนี้ ) 
 

1.  เพศ            1.   ชาย                     2.   หญิง 
 2.  อายุ            1.   ต่ ากว่า 18 ปี          2.   18-30  ปี      

            3.   31-45  ปี               4.    46-60 ปี   5.   61 ปีขึ้นไป 
 3. ระดับการศึกษา  
                1.   ต่ ากว่าหรือไม่ได้เรียน  2.   ประถมศึกษา 
   3.   มัธยมศึกษา   4.   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
   5.   ปริญญาตรี    6.   สูงกว่าปริญญาตร ี
      4. อาชีพ           1.   ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ  2.   ลูกจ้าง/พนักงานบริษทั 
              3.   ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ  4.   ค้าขาย/อาชีพอิสระ 
              5.   นักเรียน/นักศึกษา   6.   รับจ้างทั่วไป 
             7.   แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ  8.   เกษตรกร/ประมง 
             9.   ว่างงาน    10. อ่ืนๆ (ระบุ)…………………… 

5. ส่วนงานที่มาใช้บริการ 
1.   งานดา้นโยธา งานประสานสาธารณปูโภค   

    2.   งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       3.   งานดา้นทะเบียนพาณชิย์ 

           4.   งานด้านอื่น ๆ งานช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ  (กรุณาท าเครื่องหมาย  / หน้าข้อความท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด)          

           
ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ 
 

ค่อนข้าง
พอใจ 
 

เฉย ๆ 
 

ไม่ค่อย
พอใจ 
 

ไม่พอใจ 
 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      
  1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว      
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ      
1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ      
1.4 ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามล าดับก่อนหลัง 
      มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

     

1.5 ความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน      
1.6 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ      
2. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ      
2.1 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ      
2.2 ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าท่ี 
      ผู้ให้บริการ 

     

2.3 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี      
2.4 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม   
      ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้ 

     

2.5 เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ      
2.6 ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ 
      ในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
3.1 สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      
3.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โรงอาหาร 
      โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีน่ังคอยรับบริการ 

     

3.3 ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม      
3.4 ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ      
3.5 คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ      
3.6 การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ      
3.7 ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย      
3.8 ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้      
4. ด้านช่องทางการให้บริการ      
4.1 ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย เช่น  จุดบริการของส านักงาน  
     โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนท่ี  บริการผ่านออนไลน์ 

     

4.2 ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ      
4.3 ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ      
4.4 ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ      
4.5 คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม       

 
5.  ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
 5.1 ปัญหาในการให้บริการ………………………….…………………………………………………...……………………………………….……… 
 5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง.......................................………………………………...…………………...…………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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