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สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ อบต.ด่านเกวียน ประจ าปี 2563 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้วิเคราะห์ประเมินผลการ

ส ารวจความพึงพอใจ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน จ านวน ๖ หมู่บ้าน และ
ได้สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการขอรับบริการซึ่งมีล าดับเนื้อหาดังนี้  คือ 

๑.  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน  ๔๐๐  คน  พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด ร้อย

ละ 63.0 รองลงมาคือ เพศชาย ร้อยละ 37.0 มีอายุระหว่าง 46-60 ปี มากที่สุด ร้อยละ 47.0 รองลงมาคือ
อายุระหว่าง 61 ปี ร้อยละ 23.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 52.2 รองลงมาคือ ระดับ
มัธยมศึกษา ร้อยละ 26.0 และประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่สุด ร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ แม่บ้าน/
พ่อบ้าน/เกษียณ  ร้อยละ 23.5 

๒.  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน  อ าเภอ  
โชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมและรายด้าน 

2.1 โดยภาพรวมและรายด้าน ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 
95.8 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ร้อยละ 96.5 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 96.0 ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
ร้อยละ 95.5 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 94.5 ตามล าดับ 

2.2 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามงาน พบว่า งานที่ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร้อยละ 96.8 (10 คะแนน) รองลงมาคือ งานด้านโยธา ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 95.6 (10 คะแนน) งานด้านรายได้หรือภาษี ร้อยละ 95.5 (10 คะแนน) งานด้าน
พัฒนาชุมชนและงานสวัสดิการสังคม ร้อยละ 95.2 (10 คะแนน) ตามล าดับ 

๓.  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน  อ าเภอ 
โชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  จ าแนกตามงานที่มาใช้บริการ 

1. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
1.1 โดยภาพรวมรายด้าน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โดยภาพรวม คิดเป็น
ร้อยละ 96.8 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง  มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ
ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 97.9 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอน ร้อยละ 96.8 ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.8 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 94.7 และ ตามล าดับ 

1.2 ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
1.2.1 ด้านกระบวนการและข้ันตอน 
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 

งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุดระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้มารับบริการ ร้อยละ 98.9 
รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการให้บริการ ร้อยละ 97.9 และความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะน า
ขั้นตอนในการให้บริการ ร้อยละ 96.8 ตามล าดับ 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.2.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 

งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 98.9 รองลงมาคือ ความเหมาะสม
ในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 97.9 และความซื่อสัตว์สุจริตใน
การปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ ร้อยละ 95.8 ตามล าดับ 

1.2.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 

งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โรงอาหาร โทรศัพท์สาธารณะ ที่
นั่งคอยบริการ ร้อยละ 98.9 รองลงมาคือ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม ร้อยละ 97.9 และ
สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ ร้อยละ 96.8 ตามล าดับ 

1.2.4 ด้านช่องทางการให้บริการ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 

งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ  ความรวดเร็วในการ
ให้บริการของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 98.9 และความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 97.9 
ตามล าดับ 

2. งานด้านพัฒนาชุมชนและงานสวัสดิการสังคม 
1. โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน งานด้านพัฒนาชุมชนและงานสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อย
ละ 95.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ร้อยละ 96.2 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอน ร้อยละ 95.2 ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 
94.3 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 93.3 ตามล าดับ 

2. งานด้านพัฒนาชุมชนและงานสวัสดิการสังคม จ าแนกเป็นรายด้าน 
  2.2.1 ด้านกระบวนการและข้ันตอน 
   ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
งานด้านพัฒนาชุมชนและงานสวัสดิการสังคม ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความรวดเร็วในการให้บริการ ร้อยละ 98.1 รองลงมาคือ ความชัดเจนในการ
อธิบาย ชี้แจงและแนะน าข้ันตอนในการให้บริการ ร้อยละ 97.1 และความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละ
ขั้นตอน ร้อยละ 96.2 ตามล าดับ 
  2.2.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
งานด้านพัฒนาชุมชนและงานสวัสดิการสังคม ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อย
ละ 99.0 รองลงมาคือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 98.1 และความเอาใจใส่ 
กระตอืรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 97.1 ตามล าดับ 
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  2.2.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 

งานด้านพัฒนาชุมชนและงานสวัสดิการสังคม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม ร้อยละ 97.1 รองลงมาคือ การจัด
สถานที่และอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 96.2 และสถานที่ตั้ง
ของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ ร้อยละ 95.2 ตามล าดับ 

2.2.4 ด้านช่องทางการให้บริการ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 

งานด้านพัฒนาชุมชนและงานสวัสดิการสังคม ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 99.0 
รองลงมาคือ ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย เช่น จุดบริการของส านักงาน โทรศัพท์/โทรสาร หน่วย
บริการเคลื่อนท่ี บริการผ่านออนไลน์ ร้อยละ 97.1 และความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 93.3 
ตามล าดับ 

3. งานด้านรายได้หรือภาษี 
3.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน ด้านรายได้หรือภาษี คิดเป็นร้อยละ 95.5 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 97.3  
รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 96.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 94.4 และด้าน
กระบวนการและข้ันตอน ร้อยละ 93.6 ตามล าดับ 

3.2 งานด้านรายได้หรือภาษี จ าแนกเป็นรายด้าน 
3.2.1 ด้านกระบวนการและข้ันตอน 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
งานด้านรายได้หรือภาษี ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ ร้อยละ 96.4 รองลงมาคือ ขั้นตอน
การให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว ร้อยละ 95.5 และความสะดวกในการให้บริการ ร้อยละ 
94.5 ตามล าดับ 

3.2.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 

งานด้านรายได้หรือภาษี ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 
ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 100.0 รองลงมา
คือ ความความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 97.3 และความเอาใจใส่ กระตือรือร้น
และความพร้อมในการบริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 96.4 ตามล าดับ 

3.2.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 

งานด้านรายได้หรือภาษี ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 
สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับริการ ร้อยละ 99.1 รองลงมาคือ ความสะอาดของ
สถานที่ให้บริการโดยรวม ร้อยละ 98.2 และความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ ร้อย
ละ 95.5 ตามล าดับ 
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3.2.4 ด้านช่องทางการให้บริการ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 

งานด้านรายได้หรือภาษี ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 
ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย เช่น จุดบริการของส านักงานโทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการผ่าน
ออนไลน์ ร้อยละ 99.1 รองลงมาคือ คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 98.2 และช่องทาง
การให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 97.3 ตามล าดับ 

4. งานด้านโยธา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน ด้านโยธา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คิดเป็นร้อยละ 95.6 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ มีจ านวนเท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 95.6 ตามล าดับ 

4.2 งานด้านโยธา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกเป็นรายด้าน 
4.2.1 ด้านกระบวนการและข้ันตอน 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
งานด้านโยธา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุดคือ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ ร้อยละ 98.9 
รองลงมาคือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว ร้อยละ 97.8 และความสะดวกที่
ได้รับการบริการแตล่ะข้ันตอน ร้อยละ 96.7 ตามล าดับ 

4.2.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 

งานด้านโยธา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ ร้อย
ละ 100.0 รองลงมาคือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 98.9 และความ
เหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 96.7 ตามล าดับ 

4.2.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 

งานด้านโยธา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ ร้อยละ 98.9 รองลงมาคือ ป้าย ข้อความ
บอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ร้อยละ 97.8 และสถานที่ตั้งของหน่วยงาน 
สะดวกในการเดินทางมารับบริการ ร้อยละ 96.7 ตามล าดับ 

4.2.4 ด้านช่องทางการให้บริการ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 

งานด้านโยธา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ ช่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการให้บริการ ร้อยละ 
97.8 และช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 96.7 ตามล าดับ 
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4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีวามคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหมู่บ้านและ

ความปลอดภัยของประชาชนภายในเขตพ้ืนที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน ดังต่อไปนี้ 
  4.1 ควรจัดสรรงบประมาณก่อสร้างท่อระบายน้ าตามถนนทุกเส้นทาง เพ่ือป้องกันการเกิดน้ า
ท่วมขัง และลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชนได้ 
  4.2 ควรมีการส ารวจไฟฟ้าส่องสว่างที่ช ารุดเสียหายตลอดเส้นทางสัญจรทั้งภายในหมู่บ้าน
และเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน และท าการตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือส ารองไว้ซ่อมแซมและจัดซื้อใหม่
อย่างเพียงพอและเกิดความรวดเร็วต่อการแจ้งเสียและซ่อมจากประชาชน จะท าให้ประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรเกิดความปลอดภัยตลอดเส้นทาง 
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