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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพ่ือประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัยจังหวัด
นครราชสีมา ในด้านกระบวนการและขั้นตอน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
และด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างในการประเมิน ได้แก่ ประชาชนที่มาใช้บริการองค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ใน 4 งาน ได้แก่ งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานด้านกองทุน
สวัสดิการชุมชน งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งได้มาจากการ
คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำเท่ากับ 
357 คน เพ่ือให้การประเมินมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้ประเมินจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน 
ตามสัดส่วนของงานที่ขอรับบริการ จำนวน 6 หมู่บ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  
เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ซึ่งมีลักษณะ
เป็นแบบเลือกตอบ และ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพ่ือแสดงระดับความพึงพอใจ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ณ หมู่บ้านที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่และร้อยละ เพ่ือแสดงความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านเกวียน โดยวิเคราะห์ในภาพรวมและแยกตามงานที่มาใช้บริการ สรุปผลการประเมิน
ได้ดังนี ้
 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่ านเกวียน พบว่า 
เพศชายมากท่ีสุด ร้อยละ 51.0 รองลงมาคือ เพศหญิง ร้อยละ 49.0 มีอายุระหว่าง 46-60 ปี มากท่ีสุด 
ร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ อายุ 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 21.2 จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด 
ร้อยละ 56.0 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 33.0 และประกอบอาชีพเกษตร/ประมง มากท่ีสุด 
ร้อยละ 31.5 รองลงมาคือ อาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ ร้อยละ 22.8 
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน 
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน  
 1. ภาพรวมและรายด้าน ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 95.5 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดมีจำนวนเท่ากัน 2 ด้าน 
คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอน และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 96.0 รองลงมาคือ ด้าน
สิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 95.3 และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 94.3 ตามลำดับ
รายละเอียดดังแผนภูมิ 1 
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เฉย 

 ม่ อใจ

 
 
แผนภูมิ 1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
 ด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน 
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 2. พิจารณาจำแนกตามงาน พบว่า งานที่ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด 
คือ งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน ร้อยละ 95.8 (10 คะแนน) รองลงมาคือ งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ร้อยละ 95.6 (10 คะแนน) งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 95.5 (10 คะแนน) และงานด้าน
พัฒนาและจัดเก็บรายได้ ร้อยละ 95.2 (10 คะแนน) ตามลำดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ 2 
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แผนภูมิ 2 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
 ด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามงานที่มาใช้บริการ 
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน 
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามงานที่มาใช้บริการ 

 1. งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  ภาพรวมและรายด้าน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย
ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 95.5 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง มี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 96.4 รองลงมามีจำนวนเท่ากัน 2 
ด้าน คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอน และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 95.5 และด้าน
ช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 94.5 รายละเอียดดังแผนภูมิ 3 
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แผนภูม ิ3 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
 ด่านเกวียน งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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 2. งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน 
  ภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน คิดเป็นร้อยละ 95.8 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอน ร้อยละ 
97.9 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.8 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 94.7 
และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 93.7 ตามลำดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ 4 
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แผนภูมิ 4 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
 ด่านเกวียน งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน 
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 3. งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
  ภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ คิดเป็นร้อยละ 
95.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ ร้อยละ 97.1 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 95.2 และมีจำนวนเท่ากัน 
2 ด้าน คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอน และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 94.3 ตามลำดับ 
รายละเอียดดังแผนภูมิ 5  
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แผนภูมิ 5 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
 ด่านเกวียน งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
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 4. งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คิดเป็นร้อยละ 95.6 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอน  
ร้อยละ 96.7 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 95.6 และมีจำนวนเท่ากัน 2 ด้าน คือ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 94.4 ตามลำดับ รายละเอียดดัง
แผนภูมิ 6 
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แผนภูมิ 6 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
 ด่านเกวียน งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

 ประชาชนกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยความเอาใจใส่  กระตือรือร้น และมีความพร้อม
ในการให้บริการ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ชี้แจง ให้คำแนะนำ
และข้อมูลสำหรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง ตรงความต้องการ โดยมีข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้ 
 1. การซ่อมแซมถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมาในหมู่บ้านและถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านที่ชำรุด 
เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนยุบเป็นลูกคลื่นขนาดใหญ่ ให้สามารถใช้งานในการเดินทางด้วยความปลอดภัย
และไม่เกิดอุบัติเหตุ 
 2. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างข้างถนนทุกสายที่ใช้สัญจรภายในหมู่บ้านและถนนเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านตลอดเส้นทาง 
 3. จัดหาถังขยะและสำรวจถังขยะที่ชำรุดเพ่ือหาทดแทนในการนำไปวางไว้บริเวณหน้าบ้าน
ของประชาชนทุกครัวเรือน โดยให้บริการเก็บขยะไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
 4. จัดหาพ้ืนที่สำหรับการทิ้งและทำลายขยะ โดยให้มีระยะห่างไกลแหล่งชุมชนและที่อยู่
อาศัยของประชาชน 



 

ค ำน ำ 
 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านเกวียน ครั้งนี้ มีเป้าหมายส าคัญ คือ การสะท้อนภาพการท างานของหน่วยงานจากประชาชน
ที่มารับบริการ ทั้งในด้านกระบวนการและขั้นตอน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
รวมทั้งด้านช่องทางการให้บริการ โดยในการด าเนินการประเมินได้ท าการประเมินงานที่ให้บริการ 4 งาน 
ได้แก่ งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน งานด้านพัฒนา
และจัดเก็บรายได้ และงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายงานครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีเนื่องจากได้รับ
ความร่วมมือจากหลายฝ่าย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะ
ผู้ด าเนินการประเมินขอขอบคุณประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจ
ด้วยด ี
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมิน
ดังกล่าว จะเป็นข้อมูลที่จะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านเกวียน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป 
 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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ด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามงานที่ให้บริการ  24 
3 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  25 
4 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน  30 
5 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลด่านเกวียน  งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้  35 
6 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  40 
 



บทท่ี 1 
บทนำ 

 

ความเป็นมาของการประเมิน 
 การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 
ให้ทันการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาที่ยังดํารงอยู่ของภาคส่วนต่าง ๆ 
ภายในประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันและมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเผชิญกับสถานการณ์
ความไม่แน่นอน จากปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง  
และมีความเข้มแข็ง ในระยะยาว มุ่งพัฒนาให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง
แก้ไขปัญหาปากท้องสร้างรายได้ลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนพร้อมสร้างหลักคิด คุณธรรม 
และจริยธรรมและมีศักยภาพที่จะดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้ภายใต้การบูรณาการทางการบริหาร
ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรัฐจะกระจายอำนาจ ความรับผิดชอบ และเพ่ิม
บทบาทการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชน
ในการให้บริการสาธารณะ โดยเร่งพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีศักยภาพและมีความรับผิดชอบมากขึ้นทั้งในการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนท้องถิ่นและภาคีอ่ืน ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่
รวมถึงการจัดให้มีบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน เพ่ือนำไปสู่การยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการของรัฐให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลและสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์
เชิงพ้ืนที่ ให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ (คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี, 2562 : 1-29) 
สำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government) ถือเป็นการบริหารราชการรูปแบบหนึ่งที่เป็นพ้ืนฐาน
การพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนา และเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้
อย่างทันท่วงที โดยให้สิทธิแก่ชุมชนในการตัดสินใจดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของท้องถิ่น การให้ความสำคัญ
ต่อการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยท้องถิ่นจึงสำคัญ 
(โกวิทย์ พวงงาม, 2550 :11) จะเห็นได้ว่าตั้งแต่เริ่มมีการดำเนินการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนปฏิบัติการกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการบัญญัติความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญของไทยแล้วนั้น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
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มากขึ้น ซึ่งจากการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทเป็นองค์กร
บริการสาธารณะเด่นชัดขึ้น โดยมีภารกิจหลัก ๆ แบ่งออกได้ 6 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม และการท่องเที่ ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ทั้งนี้การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
จึงเกิดประเด็นคำถามที่มากขึ้นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้จริงหรือไม่ ก่อให้เกิดการตั้งประเด็นความเชื่อมั่น
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ในการจัดบริการสาธารณะให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตนั้น ๆ 
ถือเป็นความท้าทายอย่างมากต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องบริหารภารกิจ จัดบริการสาธารณะเพ่ือมุ่งตอบสนอง
ความต้องการให้กับประชาชนได้มากที่สุด ยิ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนก็ยิ่งแต่ต้องทำงาน
ที่ถูกต้องตามกฎหมายและตรงใจประชาชนด้วยสถานการณ์ดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็น
ที่ต้องพิสูจน์ตนเองด้วยการสร้างผลงานและบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นความสามารถทางการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ และสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนจะเป็นสิ่งที่ทุกฝ่าย
เฝ้ามองเพ่ือประเมินความสำเร็จของการบริหารงาน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 
ธันวาคม 2539 หน้าที่ 97 ลำดับที ่966 มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวน 6 หมู่บ้าน ที่ตั้งของที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านหนองสระธาร 
ห่างจากที่ว่าการอำเภอโชคชัย ประมาณ 15 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยทางรถยนต์จากที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียนไปอำเภอโชคชัย 30 นาท ีห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 
15 กิโลเมตร โดยใช้ระยะเวลาเดินทางโดยทางรถยนต์ จากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน
ไปจังหวัดนครราชสีมา 30 นาท ีอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด 
 ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานจะต้องทำการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในด้านการให้บริการ ซึ่งในการปฏิบัติงาน
หน่วยงานจะต้องให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน 
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จึงมีความประสงค์ที่จะสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน โดยจะทำการสำรวจความพึงพอใจ ในการให้บริการ 4 งาน 
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ได้แก่ งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน งานด้านพัฒนา
และจัดเก็บรายได้ และงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยขอความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในครั้งนี้ 
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สำหรับการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการให้บริการ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ในด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ขอบเขตของการประเมิน 
 การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ จะประเมินงานดังนี้ 
 1. งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 2. งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน  
 3. งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
 4. งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ระยะเวลาในการประเมิน 

 เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เจ้าหน้าที่และหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ได้รับข้อมูลในการ
ดำเนินงานของตนเอง และสามารถนำข้อมูลจากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ให้บริการในหน่วยงานของตนเองได ้
 2. คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ได้ทราบข้อมูลด้านความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน 
และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายในการบริหารและจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
หน่วยงานด้านบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ให้ตรงตามความต้องการของประชาชน 
 3. ผลจากการประเมินทำให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ทั้งในด้านกระบวนการขั้นตอนการบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ 
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ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ ซึ่งจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่นำไปสู่
การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 4. ผลจากการประเมินในทุกด้านสามารถเป็นข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ในการดำเนินการพัฒนางานให้ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการกำหนด
รูปแบบการสื่อสารข้อมูลงานด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจการทำงานของหน่วยงาน
มากยิ่งขึ้น 



บทท่ี 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน 

 

ด้านกายภาพ 
 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (แผนที่ประกอบ) 
 ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งขึ้นตาม
พระราช บัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยได้รับการประกาศจัดตั้งเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบลตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม  2539 หน้าที่ 97 ลำดับที่ 966 มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวน 6 หมู่บ้าน ที่ตั้ง
ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 
บ้านหนองสระธาร ห่างจากที่ว่าการอำเภอโชคชัย ประมาณ 15 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางโดย
ทางรถยนต์จากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียนไปอำเภอโชคชัย  30 นาที ห่างจาก
จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 15 กิโลเมตร โดยใช้ระยะเวลาเดินทางโดยทางรถยนต์ จากที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียนไปจังหวัดนครราชสีมา  30 นาท ีอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด 
 อาณาเขต  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลหนองบัวศาลา และตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดกึ่งกลางถนนทางหลวงสายนครราชสีมา - โชคชัย บริเวณ
พิกัด SB 97222468 ไปทางทิศตะวันออกใช้แนวกึ่งกลางทางเกวียน ที่อยู่ระหว่างบ้านหนองบอนและ
บ้านใหม่เป็นแนวเขตไปจนถึงจุดสิ้นสุดกึ่งกลางแม่น้ำมูลบริเวณพิกัด TB 006486 รวมระยะทางด้าน
ทิศเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลท่าจะหลุง และตำบลละลมใหม่พัฒน อำเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดกึ่งกลางแม่น้ำมูล บริเวณพิกัด TB 006486 ไปทางทิศใต้
ตามแนวกึ่งกลางแม่น้ำมูล ถึงคลองจมูกฉีก บริเวณพิกัด SB 998457 ไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลาง
คลองจมูกฉีก ถึงจุดกึ่งกลางสะพาน ข้ามคลองจมูกฉีกไปตามแนวกึ่งกลางทางเกวียนสายบ้านละลม
ใหม่ - บ้านด่านเกวียน  ถึงหลักเขต 1 บริเวณพิกัด TB 007425 ใช้แนวริมฝั่งกุดละลมเป็นแนวเขต
สิ้นสุดบริเวณพิกัด TB 006416 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 12.2 กิโลเมตร 
 ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลท่าอ่าง และตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากริมฝั่งกุดละลม บริเวณพิกัด TB 006416 โดยมีหลักเขตด่านเกวียนหลักที่ 1 – 6 
เป็นแนวเขตถึงจุดกึ่งกลางคลองชลประทาน บริเวณพิกัด SB 9756421 ใช้หลักเขตด่านเกวียนหลักท่ี 
7 – 18 เป็นแนวเขตถึงบริเวณทิศตะวันตกของมาบผ้าลอก บริเวณพิกัด SB 920446 รวมระยะ
ทางด้านทิศใต้ประมาณ 9.4 กิโลเมตร 
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 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากบริเวณทิศตะวันตกของมาบผ้าลอกบริเวณพิกัด  SB 920446 ไปตามแนวกึ่งกลางทาง
เกวียนทางทิศใต้  ของบ้านหนองแหนเป็นแนวแบ่งเขต ไปถึงจุดสิ้นสุดที่ถนนทางหลวงสาย
นครราชสีมา - โชคชัย บริเวณพิกัด  SB 972468 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  5.2 
กิโลเมตร 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียนมีขนาดพ้ืนที่  11,116 ไร่ โดยแยกเป็นพ้ืนที่ทำ
การเกษตร  10,123 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย 993 ไร่ หรือประมาณ 21.6 ตารางกิโลเมตร 
 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ประกอบด้วยพ้ืนที่ราบ
สูงและบริเวณที่ราบลุ่มทางทิศตะวันตก และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีลำน้ำสำคัญไหลผ่าน
ตลอดท้องที่อันได้แก่ ลำน้ำมูล ซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักของชาวบ้านในตำบลด่านเกวียน พ้ืนที่โดยทั่วไป
ของตำบลด่านเกวียน  มีความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 175 - 295 เมตร ลักษณะพ้ืนที่
เอียงลาดจากบริเวณเนินเขาทางด้านทิศใต้ลงสู่ทิศเหนือ พ้ืนที่ราบลุ่มทางด้านทิศตะวันตกและทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนดังกล่าว ใช้ประโยชน์เป็นพ้ืนที่ทำนา ส่วนพ้ืนที่ราบสูงตอนกลาง
โดยทั่วไปใช้ประโยชน์เป็นที่เพาะปลูกพืชสวนและพืชไร่  อันได้แก ่มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ตำบลด่านเกวียนเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกในราว
เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนที่พัด
จากมหาสมุทรอินเดีย ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ระยะนี้ได้รับอิทธิพล
จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมหนาวพัดมาจากประเทศจีน ทำให้มีอากาศหนาวเย็น ฤดูร้อนเริ่ม
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด 
 ลักษณะของดิน 
 มีดินเหนียวที่ใช้ในการทำเครื่องปั้นดินเผา สภาพดินโดยส่วนใหญ่ เป็นดินปนทราย มีธาตุ
อาหาร ที่พืชต้องการน้อย 
 

ด้านการเมือง/การปกครอง 
 เขตการปกครอง 
 จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน มีจำนวน 6 หมู่บ้าน โดยแยก
ได้ดังต่อไปนี้ 
 1. จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.ด่านเกวียน เต็มทั้งหมู่บ้าน มีจำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 
9 บ้านหนองไผ่ 
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 2. จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.ด่านเกวียน เป็นบางส่วน มีจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ 1) หมู่ที่ 
1 บ้านด่านเกวียน 2) หมู่ที่ 4 บ้านโนนม่วง 3) หมู่ที่ 5 บ้านตูม 4) หมู่ที่ 6 บ้านหนองบอน และ 5) 
หมู่ที ่10 บ้านหนองสระธาร 
 3. ท้องถิ่นอ่ืนในตำบล จำนวนเทศบาล 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลด่านเกวียน โดยแบ่ง
เนื้อท่ีออกเป็น 

หมู่ที่ บ้าน เนื้อที ่(ไร่) อันดับ 
1 บ้านด่านเกวียน 1,656 4 
4 บ้านโนนม่วง 694 6 
5 บ้านตูม 1,872 3 
6 บ้านหนองบอน 2,384 2 
9 บ้านหนองไผ่ 963 5 
10 บ้านหนองสระธาร 3,547 1 

รวม 11,116  
 
  กำนัน 1 คน  คือ    นายเสมียน  ชิดกระโทก 
  สารวัตรกำนัน  2  คน  คือ   นายไพโรจน์  คะแนนสิน 
        นางกันต์ฤทัย  ปรูกระโทก 
  แพทย์ประจำตำบล  1  คน  คือ  นางสาวจณิสตา  ชัยนคร 
  หมู่  1 ผู้ใหญ่บ้าน   นายชำนาญ  บวชกระโทก 
    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง นายสมเกียรติ  เผนโคกสูง 
        นายเนาว์  กองมะเริง 
  หมู่  4 ผู้ใหญ่บ้าน   นางสาวปาริชาติ  ปีบกระโทก 
    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง นางสาวมณีนุช  เบี้ยกระโทก 
        นายสม  เวียนสันเทียะ 
  หมู่  5 ผู้ใหญ่บ้าน   นางสงวน  อินทะเล 
    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง นางสิทธิตา  ปิ่นสุวรรณ 
        นางสาวบัวลอย  ปลั่งกระโทก 
        นายแสงสว่าง  ป้ำกระโทก 
  หมู่  6 ผู้ใหญ่บ้าน   นายคำรบ  เพราะกระโทก 
    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง นางปรานอม  เบี้ยกระโทก 
        นางสาวนันทิยา  พจนะโกสีย์ 
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    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  นายฉัตรชัย  เปลกระโทก 
  หมู่  9 ผู้ใหญ่บ้าน   นายสมัย  บวชกระโทก 
    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง นายวัชระ  เบี้ยกระโทก 
        นายสำราญ  ไขทะเล 
  หมู่  10 ผู้ใหญ่บ้าน   นายเสมียน  ชิดกระโทก 
    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง นางสิน  ไทยวงค์ 
        นางสาวอุทัย  ไทยวงค์ 
 เขตการเลือกตั้ง 
 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน 
 1. นายบำรุง  อาจิณกิจ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน 
 2. นางประยงค์  หลายโคตร  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 3. นางอรดี  ด้านวังขวา   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 4. นายศราวุฒิ  เปลกระโทก  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 5. นายอดิศักดิ์  ศรีมะเริง  ประธานสภา 
 6. นายทะวัน  แววนา   รองประธานสภา 
 7. นางนรินทร์  บาดกระโทก  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 
 8. นายสุชาติ  แตงอยู่   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 
 9. นายชูชาติ  ดีนวลพะเนาว์  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 
 10. นายเอกชัย  ภัทรสุปรีดิ์  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 
 จำนวนบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน 
 จำนวนพนักงานส่วนตำบล 15 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 คน พนักงานจ้างทั่วไป 4 คน 
รวมทั้งสิ้น 22 คน ดังนี้ 
 
 ตำแหน่งในสำนักปลัด จำนวน 9 คน 
 1. จ่าสิบโทเดือน  ทิพย์ขุนทด  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 2. นายณัฐพงษ์  ประจิมนอก  หัวหน้าสำนักปลัด 
 3. นางสาวผุสดี   บวชกระโทก  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 4. นางดอกแจง  ธนากลาง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 5. นางสุนีย์  อันมัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 6. นางสาวรัตจนา  บุญกระโทก  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
 7. นายสงัด  ปืนกระโทก   พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ) 
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 8. นายทวีศักดิ์  อาจิณกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานประจำรถขยะ) 
 9. นายรัตนโชติ  อาจิณกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานประจำรถขยะ) 
 ตำแหน่งในกองคลัง จำนวน 5 คน 
 1. นางสุดารัตน์  เถินมงคล  ผู้อำนวยการกองคลัง 
 2. นางสาวชิดาวรรณ  กลอกกระโทก นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 
 3. นางเฉลิมศรี  แก้วมณี   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
 4. นายบุญเกิด  ประกอบจรรยา  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
 5. นางสาวปราณี  เข็มเพ็ชร  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
 ตำแหน่งในกองช่าง จำนวน 3 คน 
 1. นายปราโมทย์  มอบกระโทก  ผู้อำนวยการกองช่าง 
 2. นายธิติวัฒน์  เที่ยงอินทร์  นายช่างโยธาชำนาญงาน 
 3. นางสาวสุประวีณ์  ดีนวลพะเนาว์ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ) 
 ตำแหน่งในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 2 คน 
 1. นางสาวนพวรรณ  พิรักษา  พนักงานจ้างทั่วไป  (ผู้ดูแลเด็ก) 
 2. นางสาวฉัตฑริกา  รัตนรัก  พนักงานจ้างทั่วไป  (ผู้ดูแลเด็ก) 
 ตำแหน่งในกองสวัสดิการสังคม จำนวน 3 คน 
 1. นางสาวเมธาวรรณ  ลุนพรม  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
 2. นางสาวชัชนันท์  อ่อนดอน  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
 3. นางสาวนที  พิรักษา   พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน) 
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แผนที่แสดงขอบเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน 

 
 

ประชากร 
 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 - 5 ปี และการคาดการณ์
ในอนาคต) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน มีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงทั้งสิ้น 3,301 คน 
เป็นชาย 1,599 คน เป็นหญิง 1,702 คน จำนวน 1,292 ครัวเรือน 
 
ตารางแสดงจำนวนประชากรจำแนกตามหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน พ.ศ. 2561 

หมู่บ้าน จำนวน (คน) 
จำนวนประชากร 

จำนวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

หมู่  1  บ้านด่านเกวียน 121 68 53 45 
หมู่  4  บ้านโนนม่วง 375 184 191 112 
หมู่  5  บ้านตูม 814 399 415 318 
หมู่  6  บ้านหนองบอน 814 387 427 274 
หมู่  9  บ้านหนองไผ่ 364 181 183 125 
หมู่  10  บ้านหนองสระธาร 604 282 322 258 

รวม 3,092 1,501 1,591 1,132 
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ตารางแสดงจำนวนประชากรจำแนกตามหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลดา่นเกวียน พ.ศ. 2562 

หมู่บ้าน จำนวน (คน) 
จำนวนประชากร 

จำนวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

หมู่  1  บ้านด่านเกวียน 128 72 56 46 
หมู่  4  บ้านโนนม่วง 383 187 196 115 
หมู่  5  บ้านตูม 866 430 436 340 
หมู่  6  บ้านหนองบอน 851 412 439 296 
หมู่  9  บ้านหนองไผ่ 368 186 182 130 
หมู่  10  บ้านหนองสระธาร 623 285 338 273 

รวม 3,219 1,572 1,637 1,200 

 
ตารางแสดงจำนวนประชากรจำแนกตามหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลดา่นเกวียน พ.ศ. 2563 

หมู่บ้าน จำนวน (คน) 
จำนวนประชากร 

จำนวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

หมู่  1  บ้านด่านเกวียน 132 74 58 47 
หมู่  4  บ้านโนนม่วง 382 182 200 117 
หมู่  5  บ้านตูม 866 420 446 343 
หมู่  6  บ้านหนองบอน 861 420 441 303 
หมู่  9  บ้านหนองไผ่ 374 189 185 133 
หมู่  10  บ้านหนองสระธาร 629 288 341 281 

รวม 3,244 1573 1,671 1,224 

 
ตารางแสดงจำนวนประชากรจำแนกตามหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน พ.ศ. 2564 

หมู่บ้าน จำนวน (คน) 
จำนวนประชากร 

จำนวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

หมู่  1  บ้านด่านเกวียน 135 74 61 53 
หมู่  4  บ้านโนนม่วง 375 174 201 118 
หมู่  5  บ้านตูม 883 429 454 362 
หมู่  6  บ้านหนองบอน 888 428 460 322 
หมู่  9  บ้านหนองไผ่ 375 193 182 143 



12 

หมู่บ้าน จำนวน (คน) 
จำนวนประชากร 

จำนวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

หมู่  10  บ้านหนองสระธาร 645 301 344 294 

รวม 3,301 1,702 1,599 1,292 

หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ  12  มกราคม  2565 
 
 ช่วงอายุและจำนวนประชากร  

จำแนกตามช่วงอายุในข้อมูล จปฐ. 

ช่วงอายุ 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 
1 - 18 ปี 351 10.63 310 9.39 661 20.02 
19 - 34 ปี 357 10.81 388 11.75 745 22.56 
35 – 59 ปี 669 20.27 742 22.48 1,411 42.75 
60 ปีขึ้นไป 222 6.73 262 7.93 484 14.66 

รวม 1,599 48.44 1,702 51.56 3,301 100 

 

สภาพทางสังคม 
 การศึกษา 
 1. โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง 
 2. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง (โรงเรียนขยายโอกาส) 
 3. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 3 แห่ง 
 การจัดการศึกษา 
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการ 
ศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการในปีการศึกษา 2544 โดยให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ 
งดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบเข้าเรียน แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ 
โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการและครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยดำเนินการสอน
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ต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน จะได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน 
อนุบาล 3 ขวบ จำนวน 1 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองบอน มีบุคลากรครูดูแลเด็ก
อนุบาล จำนวน 2 คน 
 สาธารณสุข 
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านเกวียน 1 แห่ง 
 2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 1 แห่ง 
 อาชญากรรม 
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียนไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย
ทรัพย์สินประชาชน และทำลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียนก็ได้
ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการ
ป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่สำรวจพบว่ามี
การป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียนใน
ปีงบประมาณ 2561 นั้นได้บรรจุโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวย
ความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะ
ในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือ
การแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย 
และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ 
ผู้นำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบัน
ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบล
จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้ 
 ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรโชคชัย
ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียนทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียนมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่า
ได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียนช่วยสอดส่อง
ดูแลอยู่เป็นประจำการแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียนสามารถทำได้เฉพาะ
ตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่นการณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ 
ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลด่านเกวียนก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 
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 การสังคมสังเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียนได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
 (1) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
 (2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 (3) ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
 (4) ดำเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน 
 (5) ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
 (6) ดำเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ. 
 (7) ดำเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
 (8) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
 (9) ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน 
 (10) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 

ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 การคมนาคมการขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ) 
 การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบลด่านเกวียน กับตำบล อำเภอ หรือจังหวัด
ใกล้เคียงสามารถติดต่อได้ ดังนี้ 
 1. การคมนาคมติดต่อกับอำเภอหรือจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้เส้นทางรถยนต์ซึ่งเป็นเส้นทาง
สำคัญ คือ ถนนสายราชสีมา - โชคชัย ซึ่งเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของกรมทางหลวง สามารถ
ติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสานตอนล่างได้ทั้งหมด เพราะตำบลด่านเกวียนอยู่ติดกับทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 224 (นครราชสีมา - อุบลราชธานี) และไปเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
2071 (โชคชัย - ครบุรี) และสามารถเข้าเขตอำเภอปักธงชัยโดยใช้ถนนลาดยางของกรมชลประทาน 
ซึ่งเชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข  2071 และออกไปทางอำเภอกบินทร์บุรีเข้าเขตภาคตะวันออก 
 2. การคมนาคมติดต่อภายในตำบลกับตำบลใกล้เคียงโดยใช้เส้นทางรถยนต์สายต่างๆ คือ 
  2.1 ถนนเลียบคลองชลประทานลำพระเพลิงเป็นถนนลูกรัง ด้านทิศเหนือผ่านพ้ืนที่ของ
ตำบลโดยผ่าน หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง, หมู่ที่ 5 บ้านตูม, หมู่ที ่6 บ้านหนองบอน และเข้าสู่เขตตำบลหนอง
ระเวียง  อำเภอเมือง ด้านทิศใต้ผ่าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม เข้าสู่เขตตำบลท่าอ่าง 
  2.2 ถนนลาดยางขนาดความกว้าง 6 เมตร ซึ่งใช้สัญจรในเขตเทศบาลตำบลด่านเกวียน   
โดยเชื่อมตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 (ถนนราชสีมา - โชคชัย) ผ่านหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 
บ้านด่านเกวียน ไปสู่ตำบลท่าอ่าง 
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  2.3 ถนนผิวจราจรลูกรังแยกออกจากถนนลาดยางของเทศบาลตำบลด่านเกวียน ที่บ้าน
ด่านเกวียน หมู่ที ่1 ไปทางทิศตะวันออกข้ามลำน้ำมูลไปสู่ตำบลท่าจะหลุง และตำบลละลมใหม่พัฒนา 
  2.4 ถนนสายเชื่อมภายในหมู่บ้านเป็นถนน คสล. ซึ่งจะเชื่อมเข้ากับ หมู่ที่ 1 บ้านด่านเกวียน 
หมู่ที่ 2 บ้านด่านเกวียน หมู่ที่ 7 บ้านด่านชัย หมู่ที่ 8 บ้านใหม่หนองขาม และออกไปเชื่อมกับตำบล
ท่าอ่าง ที่บ้านท่าอ่าง หมู่ที ่4 
 การไฟฟ้า 
 หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้มี จำนวน 6 หมู่บ้าน 
 การประปา 
 การประปายังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านที่มีน้ำประปาใช้ จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 5 
หมู่ 6 และหมู่ 10 (บางครัวเรือนใช้น้ำจาก กปภ.) ส่วนหมู่ 4 มีระบบประปา แต่น้ำกระด้าง , หมู่ 9 
ใช้ร่วมกับหมู่ 5 
 โทรศัพท์ 
 ปัจจุบันทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 มีที่ทำการไปรษณีย์ใกล้ที่สุด 1 แห่ง คือ ไปรษณีย์ด่านเกวียน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบล
ด่านเกวียน ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ประมาณ 3 กิโลเมตร 
 

ระบบเศรษฐกิจ 
 การเกษตร 
 ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา  
ทำไร่มันสำปะหลัง ข้าวโพด ปลูกพริก และปลูกผัก ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว รับจ้าง และ
ประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผาควบคู่ไปกับการทำเกษตรกรรม 
 การประมง 
 ตำบลด่านเกวียนไม่มีการประกอบอาชีพประมง ส่วนใหญ่จะมีบ่อปลาเลี้ยงเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 การปศุสัตว์ 
 ตำบลด่านเกวียน มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงแพะ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ 
 การบริการ 
 1. ปั๊มน้ำมันและก๊าซ (ขนาดเล็ก) 3 แห่ง 
 2. โรงสี (ขนาดเล็ก) 2 แห่ง 
 3. ทำเครื่องปั้นดินเผา (ขนาดเล็ก) 15 แห่ง 
 4. โรงแรม 1 แห่ง 
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 การท่องเที่ยว 
 สถานที่ท่องเที่ยว เช่น สวนมะนาวด่านเกวียน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 10 ตำบลด่านเกวียน , สถานที่
จำหน่ายเครื่องปั้นดินเผา ส่วนมากจะอยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลด่านเกวียน 
 อุตสาหกรรม 
 ตำบลด่านเกวียนมีโรงงานอุตสากรรม จำนวน 4 แห่ง 
 1. หจก.ทีพีทรัพย์รุ่งเรือง ผลิตถุงมือ ที่ตั้ง 191 หมู่ 6 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 
 2. หจก.โคราชเอ็นพีซัพพลาย ตัดแต่งเหล็ก ที่ตั้ง 140 หมู่ 10 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย  
จ.นครราชสีมา 
 3. บริษัทกระเบื้องโอฬาร จำกัด ที่ตั้ง 372 หมู่ 10 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 
 4. บริษัทชินเฮือง จำกัด ผลิตวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 
 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 - กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา 
 - กลุ่มอาชีพเลี้ยงโค 
 - กลุ่มอาชีพทำดอกไม้จันท์ 
 - กลุ่มอาชีพเพาะเห็ด 
 - กลุ่มทำน้ำพริก 
 แรงงาน 
 ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา  
ทำไร่มันสำปะหลัง ข้าวโพด ปลูกพริก และปลูกผัก ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว รับจ้าง และ
ประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผาควบคู่ไปกับการทำเกษตรกรรม 
 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.6 ของประชากรทั้งหมด มีวัด 
จำนวน 4 แห่ง คือ วัดบ้านตูม วัดหนองบอน วัดด่านเกวียน และวัดป่า 
 ประเพณีและงานประจำปี 
 - ช่วงเดือนเมษายน งานสงน้ำผู้สูงอายุและสงน้ำพระ 
 - ช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม งานวันสารทไทย 
 - ประเพณีกวนข้าวทิพย์ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 - ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น คือ กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา 
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 - ภาษาถ่ิน ภาษาท่ีใช้ประจำถิ่นคือภาษาโคราช 
 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 คือ เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 น้ำ 
 - แหล่งน้ำตามธรรมชาติ มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน ห้วย คลอง ต่างๆ ในแต่ละหมู่บ้าน 
 - แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น เช่น บ่อน้ำตื้น ระบบประปาหมู่บ้าน คลองชลประทาน 
 ป่าไม้ 
 - ส่วนใหญ่จะเป็นป่าไม้ในพ้ืนที่ไร่นาของประชาชน เป็นพวกป่าผสม เพราะพ้ืนที่ไม่ได้อยู่ใน
เขตป่าไม ้
 ภูเขา 
 - ในพ้ืนที่ตำบลด่านเกวียนไม่มีภูเขา 
 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ตำบลด่านเกวียนมีดินที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพในการทำเครื่องปั้นดินเผา 



บทท่ี 3 
วิธีดำเนินการประเมินผล 

 
 การประเมินครั้งนี้ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ในด้านกระบวนการ
และขั้นตอน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ 
โดยมีรายละเอียดและข้ันตอนการดำเนินการ ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1. ประชากร 
  ประชากรในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวนประชากร 3,301 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลด่านเกวียน ซึ่งได้มาจากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane (1970) 
ได้กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำเท่ากับ 357 คน เพ่ือให้การประเมินมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นผู้ประเมิน จึงใช้
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน โดยกำหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละงานตามปริมาณการมารับ
บริการ ได้แก่ งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน งานด้านพัฒนา
และจัดเก็บรายได้ และงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  สำหรับการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ใช้สูตรของ Taro Yamane 
กำหนดให้ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นคือ ร้อยละ 5 ตามสูตรดังนี้ 
 

  2
Nn=

1+Ne
 

 

  n หมายถึง  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  N หมายถึง  ขนาดของประชากรทั้งหมด 
  e หมายถึง  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (0.05) 
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  สำหรับการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตามพ้ืนที่ (Cluster Random Sampling) โดยมีขั้นตอน
ในการสุ่มดังนี ้
  ขั้นตอนที่ 1 เลือกหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน 
  ขั้นตอนที่ 2 สุ่มจำนวนประชาชนในแต่ละหมู่บ้านที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ทั้ง 6 หมู่บ้าน 
ตามสัดส่วนของงานที่ขอรับบริการและสัดส่วนของประชากรในแต่ละหมู่บ้าน ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
จำแนกตามงานที่มารับบริการและหมู่บ้านที่เป็นพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน 
ดังรายละเอียดตามตาราง 1 
 
ตาราง 1 จำนวนกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
 ด่านเกวียน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร(คน) จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
1 บ้านด่านเกวียน 135 25 
4 บ้านโนนม่วง 375 50 
5 บ้านตูม 883 105 
6 บ้านหนองบอน 888 105 
9 บ้านหนองไผ่ 375 50 
10 บ้านหนองสระธาร 645 65 

รวม 3,301 400 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน แบ่งออกเป็น 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน เป็นแบบเลือกตอบ มีทั้งหมด 5 ข้อ โดยสอบถาม
เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และงานที่มาใช้บริการ 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย ไม่พอใจ ไม่ค่อยพอใจ เฉย ๆ ค่อนข้างพอใจ 
และพอใจ มีทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกระบวนการและขั้นตอน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และ ด้านช่องทางการให้บริการ รวมจำนวน 25 ข้อ และมีเติมคำ
ในช่องว่าง 2 ข้อ โดยสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการให้บริการ และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ณ ชุมชน ที่เป็นพ้ืนที่
รับผิดชอบบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่และร้อยละ เพื่อแสดงความพึงพอใจ
ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน โดยจะทำการวิเคราะห์ในภาพรวมและ
จำแนกตามงานที่มารับบริการ ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านสถิติ 
 สำหรับเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าร้อยละ เพื่อแสดงร้อยละของความพึงพอใจนั้น
ใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 ถ้าตอบระดับความพึงพอใจ ไม่พอใจและไม่ค่อยพอใจ แสดงว่า ไม่พอใจ 
 ถ้าตอบระดับความพึงพอใจ เฉย ๆ    แสดงว่า เฉย ๆ 
 ถ้าตอบระดับความพึงพอใจ ค่อนข้างพอใจ และพอใจ แสดงว่า พอใจ 
 เกณฑ์ให้คะแนนร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ตามประกาศพนักงานส่วนตำบล/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 



บทท่ี 4 
ผลการประเมิน 

 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผู้ประเมินนำเสนอด้วยตารางและแผนภูมิ ประกอบ
คำบรรยาย ผลการประเมินนำเสนอตามลำดับดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน 
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน 
 3. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน 
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามงานที่มาใช้บริการ 
 4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 

ผลการประเมิน  
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน พบว่า 
เพศชายมากท่ีสุด ร้อยละ 51.0 รองลงมาคือ เพศหญิง ร้อยละ 49.0 มีอายุระหว่าง 46-60 ปี มากที่สุด 
ร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ อายุ 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 21.2 จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด 
ร้อยละ 56.0 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 33.0 และประกอบอาชีพเกษตร/ประมง มากที่สุด 
ร้อยละ 31.5 รองลงมาคือ อาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ ร้อยละ 22.8 รายละเอียดดังตาราง 2 
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ตาราง 2 จำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

รายการ 
จำนวน 

(N = 400 คน) 
ร้อยละ 
(100.0) 

เพศ ชาย 204 51.0 
หญิง 196 49.0 

อายุ ต่ำกว่า 18 ปี 0 0.0 
18-30 ปี 24 6.0 
31-45 ปี 119 29.8 
46-60 ปี 172 43.0 
61 ปีขึ้นไป 85 21.2 

ระดับการศึกษา ต่ำกว่าประถมศึกษา/ไม่ได้เรียน 27 6.8 
ประถมศึกษา 224 56.0 
มัธยมศึกษา 132 33.0 
อนุปริญญา 8 2.0 
ปริญญาตรี 9 2.2 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.0 

อาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 12 3.0 
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 19 4.8 
ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ 21 5.2 
ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 62 15.5 
นักเรียน นักศึกษา 12 3.0 
รับจ้างทั่วไป 49 12.2 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 91 22.8 
เกษตร/ประมง 126 31.5 
ว่างงาน 8 2.0 

งานที่มาใช้
บริการ 

งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 110 27.5 
งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน 95 23.8 
งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 105 26.2 
งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 90 22.5 

รวม 400 100.0 
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 2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน 
  2.1 ภาพรวมและรายด้าน ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 95.5 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดมีจำนวนเท่ากัน 2 ด้าน คือ 
ด้านกระบวนการและข้ันตอน และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 96.0 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก ร้อยละ 95.3 และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 94.3 ตามลำดับ รายละเอียดดัง
ตาราง 3 และแผนภูมิ 1 
 

ตาราง 3 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ (N = 400) 

พอใจ เฉย ๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอน 384 96.0 16 4.0 0 0.0 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 384 96.0 16 4.0 0 0.0 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 381 95.3 19 4.7 0 0.0 
ด้านช่องทางการให้บริการ 377 94.3 23 5.7 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 382 95.5 18 4.5 0 0.0 
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ด้านกระบวนการและข้ันตอน

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก

ด้านช่องทางการให้บริการ

รวมเฉล่ีย

 อใจ

เฉย 

 ม่ อใจ

 
 

แผนภูมิ 1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
 ด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน 
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  2.2 พิจารณาจำแนกตามงาน พบว่า งานที่ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน ร้อยละ 95.8 (10 คะแนน) รองลงมาคือ งานด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ร้อยละ 95.6 (10 คะแนน) งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 95.5 (10 
คะแนน) และงานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ร้อยละ 95.2 (10 คะแนน) ตามลำดับ รายละเอียดดัง
ตาราง 4 และแผนภูมิ 2 
 

ตาราง 4 จำนวน ร้อยละ และคะแนนความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามงานที่มาใช้บริการ 
 

งานที่ประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ คะแนน 
ที่ได้ 

เฉย ๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 105 95.5 10 5 4.5 0 0.0 
งานด้านกองทุนสวัสดิการสังคม 91 95.8 10 4 4.2 0 0.0 
งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 100 95.2 10 5 4.8 0 0.0 
งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 86 95.6 10 4 4.4 0 0.0 

รวม 382 95.5 10 18 4.5 0 0.0 
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งานด้าน ัฒนาและจัดเก็บราย ด้

งานด้านโครงสร้าง ้ืนฐาน

รวม

 อใจ

เฉย 

 ม่ อใจ

 
 

แผนภูมิ 2 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
 ด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามงานที่มาใช้บริการ 
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 3. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน 
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามงานที่มาใช้บริการ 
  3.1 งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   3.1.1 ภาพรวมและรายด้าน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวม 
คิดเป็นร้อยละ 95.5 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 96.4 รองลงมามีจำนวนเท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ
และขั้นตอน และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 95.5 และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 94.5 
ตามลำดับ รายละเอียดดังตาราง 5 และแผนภูมิ 3 
 

ตาราง 5 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวม
 และรายด้าน 

งานด้านสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม  

ระดับความพึงพอใจ  
พอใจ เฉย ๆ ไม่พอใจ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ด้านกระบวนการและขั้นตอน 105 95.5 5 4.5 0 0.0 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 106 96.4 4 3.6 0 0.0 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 105 95.5 5 4.5 0 0.0 
ด้านช่องทางการให้บริการ 104 94.5 6 5.5 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 105 95.5 5 4.5 0 0.0 
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ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก

ด้านช่องทางการให้บริการ

รวมเฉล่ีย

 อใจ

เฉย 

 ม่ อใจ

 

แผนภูมิ 3 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
 ด่านเกวียน อำเภอโชคชัย งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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   3.1.2 งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำแนกเป็นรายด้าน 
    1) ด้านกระบวนการและข้ันตอน 
     ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ข้อรายการทีป่ระชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้มา
รับบริการ ร้อยละ 97.3 รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการให้บริการ ร้อยละ 96.4 และความชัดเจน
ในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ ร้อยละ 95.5 ตามลำดับ รายละเอียดดัง
ตาราง 6 
 

ตาราง 6 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการและข้ันตอน  

ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉย ๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
และมีความคล่องตัว 103 93.6 7 6.4 0 0.0 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 106 96.4 4 3.6 0 0.0 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ

แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ 105 95.5 5 4.5 0 0.0 
4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ 

(เรียงลำดับก่อนหลังมีความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน) 103 93.6 7 6.4 0 0.0 

5. ความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการแต่ละ
ขัน้ตอน 104 94.5 6 5.5 0 0.0 

6. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม
ตรงตามความต้องการของผู้มารับบริการ 107 97.3 3 2.7 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 105 95.5 5 4.5 0 0.0 
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    2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
     ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 99.1 
รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 
98.2 และความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ร้อยละ 96.4 
ตามลำดับ รายละเอียดดังตาราง 7 
 

ตาราง 7 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉย ๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ 109 99.1 1 0.9 0 0.0 

2. ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพ
ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 108 98.2 2 1.8 0 0.0 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 106 96.4 4 3.6 0 0.0 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจง     
ข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาให้ 105 95.5 5 4.5 0 0.0 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 105 95.5 5 4.5 0 0.0 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง
มิชอบ ฯลฯ 105 95.5 5 4.5 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 106 96.4 4 3.6 0 0.0 
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    3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
     ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน 
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม ร้อยละ 98.2 รองลงมาคือ 
การจัดสถานที่และอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 96.4 และสถานที่ตั้ง
ของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ ร้อยละ 95.5 ตามลำดับ รายละเอียดดังตาราง 8 
 

ตาราง 8 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉย ๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ 105 95.5 5 4.5 0 0.0 

2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น 
ที่จอดรถ ห้องน้ำ โรงอาหาร โทรศัพท์
สาธารณะ ที่นั่งคอยบริการ 103 93.6 7 6.4 0 0.0 

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 108 98.2 2 1.8 0 0.0 
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือ             

ในการให้บริการ 104 94.5 6 5.5 0 0.0 
5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/

เครื่องมือในการให้บริการ 103 93.6 7 6.4 0 0.0 
6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ 

สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 106 96.4 4 3.6 0 0.0 
7. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย

ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 104 94.5 6 5.5 0 0.0 
8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือ             

และเอกสารให้ความรู้ 103 93.6 7 6.4 0 0.0 
รวมเฉลี่ย 105 95.5 5 4.5 0 0.0 
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    4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
     ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ  ร้อยละ 96.4 
รองลงมาคือ ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 95.5 และคุณภาพของช่องทางการให้บริการ
โดยรวม ร้อยละ 94.5 ตามลำดับ รายละเอียดดังตาราง 9 
 

ตาราง 9 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉย ๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย 
เช่น จุดบริการของสำนักงาน 
โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการ
เคลื่อนที่ บริการผ่านออนไลน์ 103 93.6 7 6.4 0 0.0 

2. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก
และเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ 102 92.7 8 7.3 0 0.0 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการของ
ช่องทางการให้บริการ 106 96.4 4 3.6 0 0.0 

4. ความทันสมัยของช่องทางการ
ให้บริการ 105 95.5 5 4.5 0 0.0 

5. คุณภาพของช่องทางการให้บริการ
โดยรวม  104 94.5 6 5.5 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 104 94.5 6 5.5 0 0.0 
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  3.2 งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน 
   3.2.1 ภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 95.8 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 
ด้านกระบวนการและขั้นตอน ร้อยละ 97.9 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.8 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 94.7 และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 93.7 ตามลำดับ 
รายละเอียดดังตาราง 10 และแผนภูมิ 4 
 

ตาราง 10 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการให้บริการขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยภาพรวมและรายด้าน 

งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉย ๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอน 93 97.9 2 2.1 0 0.0 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 91 95.8 4 4.2 0 0.0 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 90 94.7 5 5.3 0 0.0 
ด้านช่องทางการให้บริการ 89 93.7 6 6.3 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 91.0 95.8 4 4.2 0 0.0 
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แผนภูมิ 4 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
 ด่านเกวียน งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน 
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   3.2.2 งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน จำแนกเป็นรายด้าน 
    1) ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
     ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว ร้อยละ 100.0 
รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการให้บริการ ร้อยละ 98.9 และความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการแต่ละ
ขั้นตอน ร้อยละ 97.9 ตามลำดับ รายละเอียดดังตาราง 11 
 

ตาราง 11 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน ด้านกระบวนการและขั้นตอน  

ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉย ๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
และมีความคล่องตัว 95 100.0 0 0.0 0 0.0 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 94 98.9 1 1.1 0 0.0 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ

แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ 91 95.8 4 4.2 0 0.0 
4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ 

(เรียงลำดับก่อนหลังมีความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน) 91 95.8 4 4.2 0 0.0 

5. ความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการ             
แต่ละขั้นตอน 93 97.9 2 2.1 0 0.0 

6. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม
ตรงตามความต้องการของผู้มารับบริการ 92 96.8 3 3.2 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 93 97.9 2 2.1 0 0.0 
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  2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
   ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ ร้อยละ 97.9 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ร้อยละ 96.8 และความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.8 ตามลำดับ 
รายละเอียดดังตาราง 12 
 

ตาราง 12 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉย ๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 91 95.8 4 4.2 0 0.0 

2. ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพ
ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 93 97.9 2 2.1 0 0.0 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 90 94.7 5 5.3 0 0.0 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจง   ข้อ
สงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาให้ 90 94.7 5 5.3 0 0.0 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 92 96.8 3 3.2 0 0.0 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง  
มิชอบ ฯลฯ 90 94.7 5 5.3 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 91 95.8 4 4.2 0 0.0 
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 3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ ร้อยละ 97.9 
รองลงมาคือ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม ร้อยละ 96.8 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ 
ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 95.8 ตามลำดับ รายละเอียดดังตาราง 13 
 

ตาราง 13 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉย ๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 93 97.9 2 2.1 0 0.0 

2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก 
เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โรงอาหาร 
โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยบริการ 88 92.6 7 7.4 0 0.0 

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 92 96.8 3 3.2 0 0.0 
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือใน

การให้บริการ 88 92.6 7 7.4 0 0.0 
5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/

เครื่องมือในการให้บริการ 88 92.6 7 7.4 0 0.0 
6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ ความเป็น

ระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 91 95.8 4 4.2 0 0.0 
7. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย

ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 89 93.7 6 6.3 0 0.0 
8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ

เอกสารให้ความรู้ 89 93.7 6 6.3 0 0.0 
รวมเฉลี่ย 90 94.7 5 5.3 0 0.0 
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    4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
     ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย เช่น จุดบริการของสำนักงาน 
โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่านออนไลน์ ร้อยละ 96.8 รองลงมาคือ ช่องทางการ
ให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 94.7 และความรวดเร็วในการ
ให้บริการของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 93.7 ตามลำดับ รายละเอียดดังตาราง 14 
 

ตาราง 14 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน ด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉย ๆ ไมพ่อใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย 
เช่น จุดบริการของสำนักงาน โทรศัพท์/
โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการ
ผ่านออนไลน์ 92 96.8 3 3.2 0 0.0 

2. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก        
และเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ 90 94.7 5 5.3 0 0.0 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทาง
การให้บริการ 89 93.7 6 6.3 0 0.0 

4. ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ 86 90.5 9 9.5 0 0.0 
5. คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม 86 90.5 9 9.5 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 89 93.7 6 6.3 0 0.0 
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  3.3 งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   3.3.1 ภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ คิดเป็น
ร้อยละ 95.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 97.1 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 95.2 
และมีจำนวนเท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอน และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 94.3 
ตามลำดับ รายละเอียดดังตาราง 15 และแผนภูมิ 5 
 

ตาราง 15 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ โดยภาพรวมและรายด้าน 

งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉย ๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอน 99 94.3 6 5.7 0 0.0 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 102 97.1 3 2.9 0 0.0 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 100 95.2 5 4.8 0 0.0 
ด้านช่องทางการให้บริการ 99.0 94.3 6 5.7 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 100 95.2 5 4.8 0 0.0 
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แผนภูมิ 5 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
 ด่านเกวียน งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
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   3.3.2 งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ จำแนกเป็นรายด้าน 
    1) ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
     ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ 
ร้อยละ 97.1 รองลงมาคือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงลำดับก่อนหลังมีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน) ร้อยละ 95.2 และขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว 
ร้อยละ 94.3 ตามลำดับ รายละเอียดดังตาราง 16 
 

ตาราง 16 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ด้านกระบวนการและขั้นตอน  

ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉย ๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
และมีความคล่องตัว 99 94.3 6 5.7 0 0.0 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 97 92.4 8 7.6 0 0.0 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ

แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ 102 97.1 3 2.9 0 0.0 
4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ 

(เรียงลำดับก่อนหลังมีความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน) 100 95.2 5 4.8 0 0.0 

5. ความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการ    
แต่ละขั้นตอน 98 93.3 7 6.7 0 0.0 

6. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม
ตรงตามความต้องการของผู้มารับบริการ 98 93.3 7 6.7 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 99 94.3 6 5.7 0 0.0 
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  2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
   ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 98.1 และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ ฯลฯ ร้อยละ 97.1 ตามลำดับ รายละเอียดดังตาราง 17 
 

ตาราง 17 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉย ๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 101 96.2 4 3.8 0 0.0 

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย
บุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ 105 100.0 0 0.0 0 0.0 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 103 98.1 2 1.9 0 0.0 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจง    
ข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาให้ 101 96.2 4 3.8 0 0.0 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 100 95.2 5 4.8 0 0.0 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง
มิชอบ ฯลฯ 102 97.1 3 2.9 0 0.0 

รวมเฉล่ีย 102 97.1 3 2.9 0 0.0 
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 3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุดมีจำนวนเท่ากัน 2 ข้อ คือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ และป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ร้อยละ 99.0 
รองลงมาคือ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม ร้อยละ 98.1 ตามลำดับ รายละเอียดดัง
ตาราง 18 
 

ตาราง 18 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉย ๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. สถานที่ตั้งของหนว่ยงาน สะดวกในการเดินทาง
มารับบริการ 104 99.0 1 1.0 0 0.0 

2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก 
เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โรงอาหาร โทรศัพท์
สาธารณะ ที่นั่งคอยบริการ 95 90.5 10 9.5 0 0.0 

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 103 98.1 2 1.9 0 0.0 
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือ               

ในการให้บริการ 95 90.5 10 9.5 0 0.0 
5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/

เครื่องมือในการให้บริการ 95 90.5 10 9.5 0 0.0 
6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ ความเป็น

ระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 102 97.1 3 2.9 0 0.0 
7. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย

ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 104 99.0 1 1.0 0 0.0 
8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือ    

และเอกสารให้ความรู้ 100 95.2 5 4.8 0 0.0 
รวมเฉลี่ย 100.0 95.2 5 4.8 0 0.0 
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    4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
     ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 96.2 รองลงมาคือ 
ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย เช่น จุดบริการของสำนักงาน โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการ
เคลื่อนที่ บริการผ่านออนไลน์ ร้อยละ 95.2 และช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่าย
ในการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 94.3 ตามลำดับ รายละเอียดดังตาราง 19 
 

ตาราง 19 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉย ๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย 
เช่น จุดบริการของสำนักงาน โทรศัพท์/
โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการ
ผ่านออนไลน์ 100 95.2 5 4.8 0 0.0 

2. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก
และเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ 99 94.3 6 5.7 0 0.0 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการของ
ช่องทางการให้บริการ 98 93.3 7 6.7 0 0.0 

4. ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ 97 92.4 8 7.6 0 0.0 
5. คุณภาพของช่องทางการให้บริการ

โดยรวม 101 96.2 4 3.8 0 0.0 
รวมเฉลี่ย 99.0 94.3 6 5.7 0 0.0 
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  3.4 งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   3.4.1 ภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คิดเป็นร้อยละ 95.6 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการ
และขั้นตอน ร้อยละ 96.7 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 95.6 และมีจำนวนเท่ากัน 
2 ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 94.4 ตามลำดับ 
รายละเอียดดังตาราง 20 และแผนภูมิ 6 
 

ตาราง 20 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายด้าน 

งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉย ๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอน 87 96.7 3 3.3 0 0.0 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 85 94.4 5 5.6 0 0.0 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 86 95.6 4 4.4 0 0.0 
ด้านช่องทางการให้บริการ 85 94.4 5 5.6 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 86 95.6 4 4.4 0 0.0 
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แผนภูมิ 6 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
 ด่านเกวียน งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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   3.4.2 งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำแนกเป็นรายด้าน 
    1) ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
     ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว ร้อยละ 98.9 
รองลงมาคือ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้มารับบริการ  
ร้อยละ 97.8 และความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ ร้อยละ 96.7 
ตามลำดับ รายละเอียดดังตาราง 21 
 

ตาราง 21 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านกระบวนการและขั้นตอน  

ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉย ๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
และมีความคล่องตัว 89 98.9 1 1.1 0 0.0 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 85 94.4 5 5.6 0 0.0 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ

แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ 87 96.7 3 3.3 0 0.0 
4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ 

(เรียงลำดับก่อนหลังมีความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน) 85 94.4 5 5.6 0 0.0 

5. ความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการ             
แต่ละขั้นตอน 85 94.4 5 5.6 0 0.0 

6. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม
ตรงตามความต้องการของผู้มารับบริการ 88 97.8 2 2.2 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 87 96.7 3 3.3 0 0.0 
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  2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
   ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
ร้อยละ 98.9 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาให้ ร้อยละ 96.7 และเจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 95.6 ตามลำดับ รายละเอียดดังตาราง 22 
 

ตาราง 22 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉย ๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 82 91.1 8 8.9 0 0.0 

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย
บุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ 82 91.1 8 8.9 0 0.0 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 89 98.9 1 1.1 0 0.0 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจง           
ข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาให้ 87 96.7 3 3.3 0 0.0 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 86 95.6 4 4.4 0 0.0 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง
มิชอบ ฯลฯ 85 94.4 5 5.6 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 85 94.4 5 5.6 0 0.0 
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 3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ ร้อยละ 100.0 
รองลงมาคือ คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ  ร้อยละ 97.8 
และความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ ร้อยละ 95.6 ตามลำดับ รายละเอียดดัง
ตาราง 23 
 

ตาราง 23 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉย ๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 90 100.0 0 0.0 0 0.0 

2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก 
เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โรงอาหาร โทรศัพท์
สาธารณะ ที่นั่งคอยบริการ 84 93.3 6 6.7 0 0.0 

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 85 94.4 5 5.6 0 0.0 
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือใน

การให้บริการ 82 91.1 8 8.9 0 0.0 
5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/

เครื่องมือในการให้บริการ 88 97.8 2 2.2 0 0.0 
6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ ความเป็น

ระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 84 93.3 6 6.7 0 0.0 
7. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย

ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 85 94.4 5 5.6 0 0.0 
8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือ 

และเอกสารให้ความรู้ 86 95.6 4 4.4 0 0.0 
รวมเฉลี่ย 86 95.6 4 4.4 0 0.0 
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    4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
     ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือ ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย เช่น จุดบริการของสำนักงาน 
โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่านออนไลน์ ร้อยละ 97.8 รองลงมาคือ ความรวดเร็ว
ในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 96.7 และช่องทางการให้บริการมีความสะดวก
และเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 94.4 ตามลำดับ รายละเอียดดังตาราง 24 
 

ตาราง 24 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉย ๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย 
เช่น จุดบริการของสำนักงาน โทรศัพท์/
โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการ 
ผ่านออนไลน์ 88 97.8 2 2.2 0 0.0 

2. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและ
เข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ 85 94.4 5 5.6 0 0.0 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทาง
การให้บริการ 87 96.7 3 3.3 0 0.0 

4. ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ 81 90.0 9 10.0 0 0.0 
5. คุณภาพของช่องทางการให้บริการ

โดยรวม  84 93.3 6 6.7 0 0.0 
รวมเฉลี่ย 85 94.4 5 5.6 0 0.0 
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 4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
  ประชาชนกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความพร้อม
ในการให้บริการ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ชี้แจง ให้คำแนะนำและข้อมูล
สำหรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง ตรงความต้องการ โดยมีข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้ 
  4.1 การซ่อมแซมถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมาในหมู่บ้านและถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน
ทีช่ำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนยุบเป็นลูกคลื่นขนาดใหญ่ ให้สามารถใช้งานในการเดินทางด้วยความปลอดภัย
และไม่เกิดอุบัติเหตุ 
  4.2 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างข้างถนนทุกสายที่ใช้สัญจรภายในหมู่บ้านและถนนเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้านตลอดเส้นทาง 

  4.3 จัดหาถังขยะและสำรวจถังขยะที่ชำรุดเพ่ือหาทดแทนในการนำไปวางไว้บริเวณหน้าบ้าน
ของประชาชนทุกครัวเรือน โดยให้บริการเกบ็ขยะไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 

  4.4 จัดหาพ้ืนที่สำหรับการทิ้งและทำลายขยะ โดยให้มีระยะห่างไกลแหล่งชุมชนและที่อยู่
อาศัยของประชาชน 



บทท่ี 5 
สรุปผลการประเมิน 

 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพ่ือประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ในด้านกระบวนการและขั้นตอน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
และด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างในการประเมิน ได้แก่ ประชาชนที่มาใช้บริการองค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ใน 4 งาน ได้แก่ งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานด้านกองทุน
สวัสดิการชุมชน งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งได้มาจากการคำนวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำเท่ากับ 357 คน 
เพ่ือให้การประเมินมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้ประเมินจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน ตามสัดส่วน
ของงานที่ขอรับบริการ จำนวน 6 หมู่บ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
และ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพ่ือแสดงระดับความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ณ หมู่บ้านที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี
และร้อยละ เพ่ือแสดงความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน 
โดยวิเคราะห์ในภาพรวมและแยกตามงานที่มาใช้บริการ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน พบว่า 
เพศชายมากท่ีสุด ร้อยละ 51.0 รองลงมาคือ เพศหญิง ร้อยละ 49.0 มีอายุระหว่าง 46-60 ปี มากที่สุด 
ร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ อายุ 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 21.2 จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด  
ร้อยละ 56.0 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 33.0 และประกอบอาชีพเกษตร/ประมง มากที่สุด 
ร้อยละ 31.5 รองลงมาคือ อาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ ร้อยละ 22.8  
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน 
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน 

 1. ภาพรวมและรายด้าน ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 95.5 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดมีจำนวนเท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ
และขั้นตอน และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 96.0 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ร้อยละ 95.3 และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 94.3 ตามลำดับ 
 2. พิจารณาจำแนกตามงาน พบว่า งานที่ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด 
คือ งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน ร้อยละ 95.8 (10 คะแนน) รองลงมาคือ งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ร้อยละ 95.6 (10 คะแนน) งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 95.5 (10 คะแนน) และงาน
ด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ร้อยละ 95.2 (10 คะแนน) ตามลำดับ 
 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน 
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามงานที่มาใช้บริการ 
 1. งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  1.1 ภาพรวมและรายด้าน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวม 
คิดเป็นร้อยละ 95.5 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 96.4 รองลงมามีจำนวนเท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ
และขั้นตอน และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 95.5 และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 94.5 
ตามลำดับ 
  1.2 งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำแนกเป็นรายด้าน 
   1.2.1 ด้านกระบวนการและข้ันตอน  
    ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้มา
รับบริการ ร้อยละ 97.3 รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการให้บริการ ร้อยละ 96.4 และความชัดเจน
ในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนำข้ันตอนในการให้บริการ ร้อยละ 95.5 ตามลำดับ 
   1.2.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
    ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน
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มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 99.1 
รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 
98.2 และความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 96.4 ตามลำดับ 
   1.2.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
    ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน 
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม ร้อยละ 98.2 รองลงมาคือ 
การจัดสถานที่และอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 96.4 และสถานที่ตั้ง
ของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ ร้อยละ 95.5 ตามลำดับ 
   1.2.4 ด้านช่องทางการให้บริการ 
    ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 96.4 
รองลงมาคือ ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 95.5 และคุณภาพของช่องทางการให้บริการ
โดยรวม ร้อยละ 94.5 ตามลำดับ 
 2. งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน 
  2.1 ภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน คิดเป็นร้อยละ 95.8 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอน ร้อยละ 
97.9 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.8 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 94.7 
และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 93.7 ตามลำดับ 
  2.2 งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน จำแนกเป็นรายด้าน 
   2.2.1 ด้านกระบวนการและข้ันตอน 
    ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว ร้อยละ 
100.0 รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการให้บริการ ร้อยละ 98.9 และความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ
แต่ละข้ันตอน ร้อยละ 97.9 ตามลำดับ 
   2.2.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
    ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน
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มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ ร้อยละ 97.9 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ร้อยละ 96.8 และความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 95.8 ตามลำดับ 
   2.2.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
    ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ ร้อยละ 97.9 
รองลงมาคือ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม ร้อยละ 96.8 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ 
ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 95.8 ตามลำดับ 
   2.2.4 ด้านช่องทางการให้บริการ 
    ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย เช่น จุดบริการของสำนักงาน 
โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่านออนไลน์ ร้อยละ 96.8 รองลงมาคือ ช่องทางการให้บริการ
มีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 94.7 และความรวดเร็วในการให้บริการ
ของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 93.7 ตามลำดับ 
 3. งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
  3.1 ภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ คิดเป็นร้อยละ 95.2 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 97.1 
รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 95.2 และมีจำนวนเท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ
และข้ันตอน และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 94.3 ตามลำดับ 
  3.2 งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ จำแนกเป็นรายด้าน 
   3.2.1 ด้านกระบวนการและข้ันตอน 
    ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ 
ร้อยละ 97.1 รองลงมาคือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงลำดับก่อนหลังมีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน) ร้อยละ 95.2 และขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว 
ร้อยละ 94.3 ตามลำดับ 
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   3.2.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
    ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 98.1 และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ ฯลฯ ร้อยละ 97.1 ตามลำดับ 
   3.2.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
    ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุดมีจำนวนเท่ากัน 2 ข้อ คือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ และป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ร้อยละ 
99.0 รองลงมาคือ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม ร้อยละ 98.1 ตามลำดับ 
   3.2.4 ด้านช่องทางการให้บริการ 
    ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชน
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 96.2 รองลงมาคือ 
ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย เช่น จุดบริการของสำนักงาน โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการ
เคลื่อนที่ บริการผ่านออนไลน์ ร้อยละ 95.2 และช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่าย
ในการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 94.3 ตามลำดับ 
 4. งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  4.1 ภาพรวมและรายด้าน พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คิดเป็นร้อยละ 95.6 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอน  
ร้อยละ 96.7 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 95.6 และมีจำนวนเท่ากัน 2 ด้ าน คือ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 94.4 ตามลำดับ 
  4.2 งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จำแนกเป็นรายด้าน 
   4.2.1 ด้านกระบวนการและข้ันตอน 
    ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว ร้อยละ 98.9 
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รองลงมาคือ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้มารับบริการ ร้อยละ 
97.8 และความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ ร้อยละ 96.7 ตามลำดับ 
   4.2.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
    ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
ร้อยละ 98.9 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาให้ ร้อยละ 96.7 และเจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้ รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 95.6 ตามลำดับ 
   4.2.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
    ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ ร้อยละ 100.0 
รองลงมาคือ คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ ร้อยละ 97.8 และ
ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ ร้อยละ 95.6 ตามลำดับ 
   4.2.4 ด้านช่องทางการให้บริการ 
    ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือ ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย เช่น จุดบริการของสำนักงาน 
โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่านออนไลน์ ร้อยละ 97.8 รองลงมาคือ ความรวดเร็ว
ในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 96.7 และช่องทางการให้บริการมีความสะดวก
และเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 94.4 ตามลำดับ 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

 ประชาชนกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการ
ให้บริการ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ชี้แจง ให้คำแนะนำและข้อมูล
สำหรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง ตรงความต้องการ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้ 



 

52 

  4.1 การซ่อมแซมถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมาในหมู่บ้านและถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน
ที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนยุบเป็นลูกคลื่นขนาดใหญ่ ให้สามารถใช้งานในการเดินทางด้วยความ
ปลอดภัยและไม่เกิดอุบัติเหตุ 
  4.2 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างข้างถนนทุกสายที่ใช้สัญจรภายในหมู่บ้านและถนนเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านตลอดเส้นทาง 
  4.3 จัดหาถังขยะและสำรวจถังขยะที่ชำรุดเพ่ือหาทดแทนในการนำไปวางไว้บริเวณหน้าบ้าน
ของประชาชนทุกครัวเรือน โดยให้บริการเก็บขยะไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
  4.4 จัดหาพ้ืนที่สำหรับการทิ้งและทำลายขยะ โดยให้มีระยะห่างไกลแหล่งชุมชนและที่อยู่
อาศัยของประชาชน 
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แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2565 

สถานที่สำรวจ.................................................................วันที่สำรวจ............................................. 
 

คำชี้แจง 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มารับบริการ เพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร รวมทั้งการ
สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านและส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง 
ผู้ประเมินขอความร่วมมือจากท่านโปรดตอบคำถามทุกข้อตามความเป็นจริง 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(กรุณาทำเครื่องหมาย / หน้าข้อความต่อไปนี้) 
 

 1. เพศ 1.   ชา 2.  หญิง 

 2. อาย ุ 1.   ต่ำกว่า 18 ปี 2.  18-30  ปี 

   3.   31-45  ปี 4.  46-60  ปี 

   5.   61 ปีขึ้นไป 
 3. ระดับการศึกษา 

   1.   ต่ำกว่าหรือไม่ได้เรยีน 2.   ประถมศึกษา 

   3.   มัธยมศึกษา 4.   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

   5.   ปริญญาตร ี 6.   สูงกว่าปริญญาตร ี

 4. อาชีพ 1.   ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ 2.   ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 

   3.   ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 4.   ค้าขาย/อาชีพอิสระ 

   5.   นักเรียน/นักศึกษา 6.   รับจ้างท่ัวไป 

   7.   แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 8.   เกษตรกร/ประมง 

   9.   ว่างงาน 10.  อื่นๆ (ระบุ)…………………… 
 5. ส่วนงานท่ีมาใช้บริการ 

   1.   งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   2.   งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน 

   3.   งานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

   4.   งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ตอนที่ 2  ความพึงพอใจในการให้บริการ (กรุณาทำเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด) 

ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ 
☺ 

ค่อนข้าง
พอใจ 
☺ 

เฉย ๆ 
 

ไม่ค่อย
พอใจ 
 

ไม่พอใจ 
 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บรกิาร      
1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซอ้น และมีความคล่องตัว      
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ      
1.3 ความชัดเจนในการอธบิาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ      
1.4 ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อนหลังมี

ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 
     

1.5 ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน      
1.6 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ      

2. ด้านเจา้หน้าที่/บุคลากรผู้ใหบ้ริการ      
2.1 ความสุภาพ กิรยิามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
2.2 ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
2.3 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่      
2.4 เจ้าหน้าที่มีความรู ้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม

ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปญัหาได้ 
     

2.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ      
2.6 ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหนา้ที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์

ในทางมิชอบ ฯลฯ 
     

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก      
3.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      
3.2 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โรงอาหาร 

โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 
     

3.3 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม      
3.4 ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ      
3.5 คุณภาพและความทันสมยัของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ      
3.6 การจัดสถานทีแ่ละอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดตอ่ใช้บริการ      
3.7 ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ปา้ยประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเขา้ใจง่าย      
3.8 ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้      

4. ด้านช่องทางการให้บริการ      
4.1 ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย เช่น จุดบริการของสำนักงาน 

โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่านออนไลน์ 
     

4.2 ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ      
4.3 ความรวดเร็วในการให้บริการของชอ่งทางการให้บริการ      
4.4 ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ      
4.5 คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม      

 
5.  ปญัหาและขอ้เสนอแนะเพ่ือกาปรับปรุง 
 5.1  ปัญหาในการให้บริการ………………………….…………………………………..……………………………...………….……………… 
 5.2  ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุง.....................................……………………………...…………………………….………………… 
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ภาพกิจกรรมการลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล 
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