
บทสรุปผู้บริหาร 
 การความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง            

ณ จุดบริการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจซอง ประซาซนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีวัตถุ ประสงค์ของการประเมิน                
เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง                
อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป                       
จ านวน 250 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า                    
(Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่าร้อยละ (Percentage)   
ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 

 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้งโดย
รวมอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 คิดเป็นร้อยละ 83.04  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน              
โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้  ด้านความเหมาะสมของการแต่งกาย อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ  4 .32  (คิ ด เป็ นร้อยละ 86 .40 )  ด้ านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ                     
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.24 (คิดเป็นร้อยละ 84.80)  ด้านสถานที่ที่ให้บริการประชาชน            
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.20 (คิดเป็นร้อยละ  84.00) ด้านมารยาทในการให้บริการประชาชน 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16  (คิดเป็นร้อยละ 83.20)  และด้านความเหมาะสมของระยะเวลา 
ในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.84   (คิดเป็นร้อยละ  76.80) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 
  พระราชบัญ ญั ติ ระ เบี ยบบริห ารร าชการแผ่ นดิ น  พ .ศ . 2534  แก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม                        

โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติให้การ
บริหารราชการของส่วนราชการ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ                  
มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับ              
การตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ จึงได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดแนวทางปฏิบัติ              
ของส่วนราชการ ซึ่งในมาตรา 52 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอน  
การปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่สอดคล้อง                    
กับบทบัญญัติมรหมวด 5 และหมวด 7 โดยให้กระทรวงมหาดไทยดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ในการด าเนินการปฏิรูประบบราชการ นอกจากจะมีการก าหนดนโยบายในรูปแบบของแผนยุทธศาสตร์             
การพัฒนาระบบราชการแล้ว รัฐบาลยังได้มีออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีความประสงค์
จะให้ใช้บังคับกับส่วนราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม ทั้งที่เป็นราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค 
รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนที่อยู่ในก ากับของราชการฝ่ายบริหารที่มีการจัดตั้งขึ้นและมีการปฏิบัติราชการ
เช่นเดียวกับกระทรวง  ทบวง กรม ดังมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และกรอบแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้   

หมวดที่ 1 เป็นการก าหนดขอบเขตความหมาย 
หมวดที่ 2 ก าหนดแนวทางการบริหารราชการ 
หมวดที่ 3 กล่าวถึง “การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ” 
หมวดที่ 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
หมวดที่ 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
หมวดที่ 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
หมวดที่ 7 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
หมวดที่ 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คุณภาพการให้บริการเป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญ นอกจาก
จะต้องด าเนินการตามกระบวนการที่กฎหมายได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังต้องค านึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลางของการให้บริการทั้งในการจัดให้มีการบริการที่ดี
และมีคุณภาพ การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการแก่ประชาชน
ในท้องถิ่น การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นหรือความพึงพอใจต่อการบริการ เพ่ือน าไปใช้
ปรับปรุงการให้บริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น สิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อการมารับบริการจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มี 3 ประการ ประกอบด้วย 

 1. ความคาดหวังด้านบุคลากร : บุคลากรผู้ให้บริการควรมี "จิตบริการ" แสดงออก
ภายนอกให้ผู้รับบริการประทับใจ ดังที่มีการกล่าวว่า "ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจช่วยเหลือ ไม่เบื่อค าถาม             
ฟังความครบถ้วน รีบด่วนบริการ อ่อนหวานน่ารัก ไม่สักแต่ถาม น้ าค าไพเราะ เหมาะสมสถานที่                
ไม่มีนอกใน" ทั้งนี้ อาจมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะให้บริการประชาชน เช่น จัดให้มีการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ทั้งความรู้ด้านตัวบทกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ กระบวนการ
ในการปฏิบัติงาน กิริยามารยาท และจิตส านึกที่ดี การประเมินทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของงานที่
ปฏิบัติอยู่ ทั้งตัวบทกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ กระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือจะได้น าข้อมูลมา
ด าเนินการพัฒนางานบริการต่อไป 

 2. ความคาดหวังด้านสถานที่ : การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ืออ านวยความสะดวก องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งอาจด าเนินการตามความเหมาะสมได้ เช่น จัดบริเวณที่จอดรถให้แก่ผู้มารับ
บริการอย่างเพียงพอ จัดสถานที่ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์สวยงาม จัดให้มีที่นั่งรอ
อย่างเพียงพอ มีบริการหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และน้ าดื่มไว้บริการขณะนั่งรอ มีป้ายบอกทาง/ป้ายแสดง
ขั้นตอนการติดต่อราชการ/ป้ายชื่อสถานที่จุดบริการ/แผนผังจุดบริการตามล าดับขั้นตอน เช่น บัตรคิว มี
แบบฟอร์มค าร้องต่างๆ ที่เพียงพอ และมีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม จัดให้มีช่องทางพิเศษหรือบริการเขียน
ค าร้อง จัดส่งเอกสารต่างๆ ให้กับผู้ที่ไม่รู้หนังสือ คนชราและผู้พิการ จัดให้มีบริการเสริมอ่ืนๆ เช่น การ
ให้บริการอินเตอร์เน็ต สัญญาณ Wifi ในบริเวณส านักงาน เพ่ือให้บริการผู้ที่มาติดต่อส านักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 3. ความคาดหวังด้านกระบวนการให้บริการ : กระบวนการให้บริการควรรวดเร็ว ไม่มี
ขั้นตอนกระบวนที่ยุ่งยาก เสมอภาค และมีความถูกต้อง 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในภารกิจของรัฐ และสามารถตอบสนองความต้องการ              
ของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง จึงได้จัดให้มีจุดประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ                 
ณ จุดให้บริการขององค์การบริหารส่ วนต าบลบ้านผึ้ง เพ่ือประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชน                     
ที่มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  

  จากผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร                   
ส่วนต าบลบ้านผึ้ง ณ จุดบริการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจซอง ประซาซนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค์          
ของการประเมินเพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร               
ส่วนต าบลบ้านผึ้ง   อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผู้มาใช้บริการ              
ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป  จ านวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)       
ค่าร้อยละ (Percentage)   
 คะแนนที่ได้จะน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและแปลความหมายจากระดับความพึงพอใจต่อ
การให้บริการแบบมาตราอันตรภาคชั้น ( Interval Scale) โดยน าคะแนนมาแบ่งเป็นช่วงเท่าๆ กัน                
ตั้งแต่ 1 - 5 คะแนน จ านวน 5 ชั้น โดยมีความกว้างเท่ากับ 0.80 คะแนน (รังสรรค์ สิงหเลิศ, 2551 : 
186) เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยในแบบสอบถาม ยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้  
 ระดับคะแนน 1.00-1.80 หมายถึง การมีส่วนร่วมระดับ น้อยที่สุด 
 ระดับคะแนน 1.81-2.60 หมายถึง การมีส่วนร่วมระดับ น้อย 
 ระดับคะแนน 2.61-3.40 หมายถึง การมีส่วนร่วมระดับ ปานกลาง 
 ระดับคะแนน 3.41-4.20 หมายถึง การมีส่วนร่วมระดับ มาก 
 ระดับคะแนน 4.21-5.00 หมายถึง การมีส่วนร่วมระดับ มากที่สุด 
 

ผลการประเมินพบว่า  
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศ ชาย จ านวน 120 คน (คิดเป็นร้อยละ 60) เพศหญิงจ านวน 80 คน (คิดเป็นร้อยละ  
40) ตามล าดับ   

อาย ุระหว่าง 45  - 60 ปี จ านวน 105 คน (คิดเป็นร้อยละ 42) อายุ 60 ปีขึ้นไป                
จ านวน  70 คน  (คิดเป็นร้อยละ 28)  อายุระหว่าง 35  -  45  ปี จ านวน 50 คน (คิดเป็นร้อยละ 20)            
อายุระหว่าง 25 - 35 ปี จ านวน 20 คน (คิดเป็นร้อยละ 8) และอายุระหว่าง 18 - 25  ปี จ านวน 5 คน  
(คิดเป็นร้อยละ 2)  ตามล าดับ 
  สถานภาพ  สมรส จ านวน 160 คน (คิดเป็นร้อยละ 64)  โสด จ านวน 50 คน                       
(คิดเป็นร้อยละ 20)  หม้าย จ านวน 30 คน (คิดเป็นร้อยละ 12 )  และหย่าร้าง จ านวน 10 คน                           
(คิดเป็นร้อยละ 4)  ตามล าดับ 

อาชีพ ท านา/เกษตรกร จ านวน 190 คน (คิดเป็นร้อยละ 76)  ค้าขายจ านวน 30 คน              
(คิดเป็นร้อยละ 12)   รับจ้างทั่วไป จ านวน 15 คน (คิดเป็นร้อยละ 6)  รับราชการจ านวน 10 คน                     
(คิดเป็นร้อยละ 4)  ท างานเอกชน จ านวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 2) ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา  จ านวน 70 คน (คิดเป็นร้อยละ 28)  อนุปริญา / ปวส  
จ านวน 55 คน (คิดเป็นร้อยละ 22)  ม.ปลาย/ปวช จ านวน 40 คน (คิดเป็นร้อยละ 16) ม.ต้น จ านวน 30 
คน (คิดเป็นร้อยละ 12)  ไม่ได้รับการศึกษา จ านวน 30 คน (คิดเป็นร้อยละ 12)  และปริญญาตรี จ านวน 
25 คน (คิดเป็นร้อยละ 10) ตามล าดับ 



.  ช่วงเวลามารับบริการ ช่วงเวลา 8:30  -  10:00  น. จ านวน 90 คน (คิดเป็นร้อยละ 
36)  ช่วงเวลา 10:01 - 12:00 น. จ านวน  70 คน(คิดเป็นร้อยละ 28)    ช่วงเวลา 12:01 - 14:00 น.  
จ านวน 70 คน(คิดเป็นร้อยละ 28)  ช่วงเวลา 14:01 – เวลาปิดท าการ จ านวน 20 คน (คิดเป็นร้อยละ 8)  
ตามล าดับ 
  มาติดต่อรับบริการทีง่าน งานสวัสดิการสังคม จ านวน 105 คน (คิดเป็นร้อยละ 42.00)  
กองคลัง จ านวน 67 คน (คิดเป็นร้อยละ 26.80)  ส านักงานปลัด จ านวน 33 คน (คิดเป็นร้อยละ 13.20) 
กองช่าง จ านวน 23 คน (คิดเป็นร้อยละ 9.20)  กองสาธารณสุข จ านวน 13 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.20) 
และกองการศึกษา จ านวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.60) ตามล าดับ 
 

 2. ระดับความพึงพอใจ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง ในแต่ละ
ด้านดังต่อไปนี้   

การให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แปลผล 
1.  การอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ 4.24 84.80 มากที่สุด 
2.  มารยาทในการให้บริการประชาชน 4.16 83.20 มาก 
3.  ความเหมาะสมของการแต่งกาย 4.32 86.40 มากที่สุด 
4.  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ 3.84 76.80 มาก 
5.  สถานที่ที่ให้บริการประชาชน 4.20 84.00 มากที่สุด 

รวม 4.15 83.04 มาก 

ผลการประเมินพบว่า  

 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง โดยรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 (คิดเป็นร้อยละ 83.04 )  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับ
จากมากไปน้อยดังนี้  ด้านความเหมาะสมของการแต่งกาย อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32      
(คิดเป็นร้อยละ 86.40)  ด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ อยู่ ในระดับมากที่สุด                
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 (คิดเป็นร้อยละ 84.80)  ด้านสถานที่ที่ให้บริการประชาชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.20 (คิดเป็นร้อยละ  84.00) ด้านมารยาทในการให้บริการประชาชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.16 (คิดเป็นร้อยละ 83.20)  และด้านความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.84  (คิดเป็นร้อยละ  76.80)  

 

 

 

 

 

 
 



แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

 

กรุณาท าเครื่องหมาย     ลงในช่อง   

1.  เพศ  1.  ชาย  2.  หญิง 

2.  อายุ  1.  18 - 25  ป ี 2.  25  -  35  ป ี 3. 35  -  45  ป ี
  4.  45  -  60  ป ี  5.  60 ปีขึ้นไป  

3.  สถานภาพ 1.  โสด 2.  สมรส 3.หย่าร้าง   4.  หม้าย  

4.  อาชีพ 1. ท านา / เกษตรกร    2. รับจ้างทั่วไป      3.  รับราชการ  

4.  ท างานเอกชน    5.  ค้าขาย   6.  อ่ืนๆ ระบุ ........................................ 

5.  ระดับการศึกษา  1.  ไม่ได้รับการศึกษา   2.  ประถมศึกษา    3. ม.ต้น  ม.ปลาย/ปวช 

     4. อนุปริญญา / ปวส      5. ปริญญาตรี    6. สูงกว่าระดับปริญญาตรี  
6. ท่านมักจะมารับบริการที่หน่วยงานนี้ในช่วงเวลาใด 
        1.  08.30  -  10.00  น. 2.  10.01 – 12.00 น.  

3.  12.01 – 14.00 น. 4.  14.01 – เวลาปิดท าการ 

7. ท่านมารับบริการงานใด 

 1.  ส านักงานปลัด  2.  กองคลัง  

3.  กองช่าง   4.  กองการศึกษา 

5.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6.  งานสวัสดิการสังคม 

ค าชี้แจง : กรุณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน โปรดเลือกระดับที่ตรงกับความพึง         
              พอใจของท่าน 

รายละเอียดการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.  การอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ      

2.  มารยาทในการให้บริการประชาชน      

3.  ความเหมาะสมของการแต่งกาย      

4.  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ      

5.  สถานที่ที่ให้บริการประชาชน      

ข้อเสนอแนะ 

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

** ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ** 


