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คุณภาพการให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก 

อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์ 
Service Quality of Subdistrict Administrative Organization Officers 

Chorakhe Mak, Prakhon Chai Disdrict, Buri Ram Province 
 

ภาณุวัฒน ์ วรรัมย1์   ดร.สุวรรณ  เดชน้อย2 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจรเข้มาก  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์จ านวน   11,229  คน โดยใช้สูตรของ Taro 
Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  350  คน การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
ประมวลผล ซึ่งผู้ศึกษาได้เลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)ได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ(Percentage) 
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย(Adverage) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) การวัดค่าเฉลี่ย
และการกระจายของข้อมูล โดยใช้สถิติ t – test   และส าหรับตัวแปรที่แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใช้สถิติ One - way ANOVA 
กรณีพบความแตกต่างจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วย เชฟเฟ่ (Saffe)โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  350 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.57 มีอายุมากกว่า  40 – 
50  ปี ร้อยละ 30.86  มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมการศึกษา ร้อยละ  35.14  และ มีรายได้อยู่ระหว่าง  10,000 – 
20,000  บาท  ขึ้นไป ร้อยละ 30.86   ส่วนคุณภาพการให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล
จรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ 
ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการที่ตรงต่อเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการ
ก้าวหน้า ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ  
ค าส าคัญ : คุณภาพ, การบริการ, ประชาชน 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to study the quality of the people towards the officials 
of Chorakhe Mak Sub-district Administration Organization. Prakhon Chai District Buri Ram Province 2) 
to compare the level of service quality of Chorakhe Sub-District Administrative Organization. Prakhon 
Chai District Buri Ram Province 
 The sample population resides in the responsibility area of Chorakhe Mak Sub-district 
Administration Organization. Prakhon Chai District Buriram province, amount 11,229 peoples, Using 

                                                            
1 นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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the formula of Taro Yamane received a sample of 350 peoples. In which the students have chosen 
to use descriptive analysis as follows: Percentage, frequency, adverage and standard deviation. The 
measurement of the mean and distribution of data by using t - test statistics and for the variables 
that can be divided into 2 groups using f-test the One - way ANOVA statistics. In case of finding any 
differences, the test will be conducted in pairs with Saffe. Statistical significance at the level of 0.05 
 The results of reseach found that 350 respondents are 62.57 percent female, 30.86 percent 
are older than 40-50 years, 35.14 percent are educated at primary level, and have incomes between 
10,000 - 20,000 baht or more. 30.86 percent. As for the quality of public service of the Chorakhe Mak 
Subdistrict Administration Organization staff. Prakhon Chai District Buri Ram Province, in general, is in 
a high level. Sorted by average from highest to lowest are Providing equal service, On time service, 
Sufficient service, Advance services, Continuously providing services, respectively 
Key word : Quality, Service, Public 
 
บทความ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจ การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยรับผิดชอบดูแลและพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองให้เจริญก้าวหน้าและตรงตามความต้องการของสมาชิกในท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นโครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินจึงก าหนดอ านาจหน้าที่และการ
ก ากับดูแลท้องถิ่นให้อยู่ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ขณะเดียวกันการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหมายถึงการ
แบ่งแยกหน่วยการปกครองออกจากส่วนกลางโดยให้องค์กรที่จัดขึ้นในท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นมีอิสระ ใน
การด าเนินกิจการภายในท้องถิ่นของตนได้เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง รวมทั้งแบ่ง
เบาภาระของรัฐบาลในการบริหารและบริการประชาชน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560หมวด
14 การปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าโดยอาศัยสร้างมิติใหม่กับราชการไทย องค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขึ้นต่อกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติคอยควบคุมตรวจสอบการท างานพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลออกมาบังคับใช้ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งตั้งกระทู้ถามฝ่ายบริหารในเรื่อง
ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตลอดจนการบริหารหรือดูแลในด้าน
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้กินดีอยู่ดีและสร้างคุณภาพชีวิตดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลจึงมีภาระหน้าที่ต่อ
ประชาชนโดยตรงในการบริหารทุกๆ ด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนและประเทศชาติโดยไม่หยุดยั้ง
ถึงแม้องค์การบริหารส่วนต าบลจะอยู่ภายใต้อ านาจจ ากัดบางเรื่องก็ตามแต่เนื่องจากเป็นองค์กรหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนเพราะประชาชนเป็นผู้เลือกเข้ามาโดยตรงเพื่อเป็นตัวแทนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อพัฒนาตาม
หลักยุทธศาสตร์ที่มีการระดมความคิดเห็นจากส่วนที่เกี่ยวข้องในสังคมไม่ ว่าจะเป็นการบริการในด้านต่าง ๆของ
หน่วยงาน เพื่อก าหนดแผนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงอันจะน าไปสู่มีคุณภาพละเพื่อคนส่วนใหญ่ในสังคมได้รับ
ผลประโยชน์จากการจัดสรรอย่างทั่วถึงและมีคุณธรรมควบคู่กัน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลและมีหน้าที่ในการแปลงนโยบายที่เป็นนามธรรมไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดความส าเร็จขึ้นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการบริหารงานแบบบูรณาการและยังส่งเสริม
คุณภาพชีวิตประชาชน  ถ้าองค์การบริหารส่วนต าจรเข้มาก มีการบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพจะส่งผลเสียอย่างมาก
ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มากเองเนื่องจากองค์ 

การบริหารส่วนต าบลจรเข้มากเป็นหน่วยงานที่ต้องมีการด าเนินงานด้วยกระบวนการบูรณาการร่วมกับภาค
ประชาชนเป็นหลัก หากขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานแล้วจะท าให้การปฏิบัติงานเกิดการล่าช้า การประสานงาน
เกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนและในทางกลับกันหากองค์การบริหารต าบลจรเข้มาก  มีการบริหารงานที่ดีมี
ประสิทธิภาพจะส่งผลให้การด าเนินงานของหน่วยงานเกิดความราบรื่นมีการประสานงานในการปฏิบัติร่วมกับ
ประชาชนได้ดีตลอดจนสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างตรงจุด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงาน
สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการรับฟังความคิดเห็นของ 
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงจึงมีความสนใจที่
จะศึกษามีคุณภาพของประชาชนผู้รับบริการ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัด
บุรีรัมย์   ต่อการให้บริการเพื่อน าผลการศึกษาในครั้งนี้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มากต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  อ าเภอประ
โคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 2)  เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
สมมติฐานการศึกษา 

1. ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีคุณภาพต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก อ าเภอประ
โคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์   แตกต่างกัน 

2. ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีคุณภาพต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก อ าเภอประ
โคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน 

3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีคุณภาพต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก    
อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  แตกต่างกัน 

4. ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีคุณภาพต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก อ าเภอประ
โคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน 

 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา  ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษาถึงมีคุณภาพของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ใน 5ด้าน (Millet,1954, อ้างถึงใน นพคุณ ดิลก



 

 891 

ภากรณ์, 2556) ได้แก่ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 
ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 
 2.  ขอบเขตด้านพื้นที่  ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก 
อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย ์
 3.  ขอบเขตด้านระยะเวลา ตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2563) ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้
มาก อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประชาชนผู้มารับการบริการ จ านวนในช่วงก าหนดเวลา 1 ปี คือ ปี พ.ศ.2561
ที่มา:ข้อมูลจ านวนประชาชนผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มากโดยท าการ 
เก็บรวบรวมเดือน ธันวาคม 2561 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
       ตัวแปรงอิสระ     ตัวแปรงตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
ที่มา :  มิลเลทท์  (Millet, 1954, p.397 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ประชาชน หมายถึง    ประชาชนผู้มารับการบริการในองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 การให้บริการอย่างเสมอภาค  หมายถึง  ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่าคนทุกคนเท่า
เทียมกัน   

การใหบ้ริการที่ตรงเวลา หมายถึง ต้องให้บริการที่ตรงกับเวลาที่ประชาชนมารับบริการ    
การให้บริการอย่างเพียงพอ หมายถึง การให้บริการสาธารณะ จะต้องมีลักษณะมีจ านวนการให้บริการ และ

สถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
 การให้บริการอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของ
สาธารณะเป็นหลักไม่ใช้ยึดความพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่าจะได้รับการบริการหรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได ้

การให้บริการอย่างก้าวหน้า หมายถึง การให้บริการที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีก
นัยหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะท าหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม  
 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. รายได ้

 

คุณภาพการให้บริการต่อประชาชน
ของ อบต.จรเข้มาก 
1.  ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค 
2. ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา 
3. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 
4. ด้านการใหบ้ริการอย่างต่อเนื่อง 
5. ด้านการใหบ้ริการอย่างก้าวหน้า 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้   ได้แก่    ประชาชนผู้มารับการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้

มาก  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์   คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  จ านวน
ประชากร  11,229  คน จาก  18  หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ท่ี  1 บ้านจรเข้มาก , หมู่ท่ี  2  บ้านล าดวน , หมูท่ี่  3บ้านบัว , หมู่
ที่ 4 บ้านกระสัง , หมู่ที่  5 บ้านบุ , หมู่ที่ 6 บ้านโคกเมือง , หมู่ที่  7 บ้านหนองบัวราย , หมู่ที่   8 บ้านโคกธาตุ , หมู่ที่ 
9 บ้านโคกเมือง  , หมู่ท่ี   10บ้านหนองร้าน  ,หมูท่ี่  11จรเข้มาก ,  
หมูท่ี่  12 บ้านโคกปราสาท , หมู่ที่  13บ้านโคกอาหงวน , หมู่ท่ี  14บ้านโคกเครือ  , หมู่ท่ี  15บ้านโคกเมือง, 
หมู่ท่ี   16บ้านบัว , หมูท่ี่   17บ้านบุ  ,  หมู่ที่  18  บ้านโคกเมือง 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชาชน 
เนื่องจากประชากรที่ศึกษามีจ านวนมาก ดังนั้นคณะผู้ศึกษาจจึงใช้วิธีการของ Taro Yamane  

(สมศักดิ์ ศรีสันติสุข , 2556: 139) เพื่อหาจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั้งหมดโดยได้ก าหนดความ
คลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดระหว่างค่าจริงและค่าประมาณร้อยละ 0.05 ได้รับจากตัวอย่าง เป็น
จ านวน  350  คนเพื่อจะได้เป็นการกระจายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั่วทั้งเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้
มากและไม่ให้มีการกระจุกตัวอยู่ในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมากเกินไป 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม(Questionnaire)  

ที่เกี่ยวกับมีคุณภาพของประชาชนในการับบริการขององค์การบริการส่วนต าบลต าบลจรเข้มาก  อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์  แบบสอบถามฉบับนี้   ศึกษาได้สร้างขึ้นเอง มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานศึกษาที่เกี่ยวข้องในเรื่องมีคุณภาพของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก   อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์    จากนั้นน ามาก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ใน
การศึกษาก าหนดนิยามและเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับมีคุณภาพของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  อ าเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์   และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุม
วัตถุประสงค์หรือไม่จากนั้นน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้วน ามาปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ผู้เชี่ยวชาญ  3 ท่าน  เพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

4. น าแบบที่ได้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพ
ของเครื่องมือ  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา    รายได้   จ านวน  4  ข้อ 
ตอนที่ 2   เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับมีคุณภาพของประชาชนต่อการให้บริการ 
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 ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  ต่อการให้บริการด้านการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้
มาก  ใน  5  ด้าน  ด้านละ 5  ข้อใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale (โดยมาตรวัดของ  ลิเคิร์ท  ใช้ส าหรับให้ผู้แสดงระดับ
ความคิดเห็นในแบบสอบถามปลายปิด)  ให้ค่าน้ าหนักโดยถือเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนน, พอใจมาก 4 คะแนน,ปานกลาง 3  คะแนน, น้อย 2 คะแนน,น้อย
ที่สุด 1 คะแนน 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อปัญหา อุปสรรค ในการรับบริการจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจระเข้มาก 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งผู้

ศึกษาได้เลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่  
(Frequency) ค่าเฉลี่ย (Adverage) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) การเปรียบเทียบมีคุณภาพ
ประชาชน โดยใช้สถิติ t – test ส าหรับตัวแปรที่แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม และใช้สถิติ One - way ANOVA ส าหรับตัวแปรที่
แบ่งได้มากกว่า 2 กลุ่ม กรณีพบความแตกต่างจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วย เชฟเฟ่ โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

การประเมินผลและเกณฑ์การแปลผล  
ส าหรับข้อมูลระดับความพึงพอใจ ได้ท าการหาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเป็นรายกลุ่มของคะแนนมี

คุณภาพ ดังนี้ 
ระดับค่าเฉลี่ย  3.26 - 4.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด 
ระดับค่าเฉลี่ย  2.51 - 3.25 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
ระดับค่าเฉลี่ย   1.76 - 2.50  หมายถึงความพึงพอใจน้อย 
ระดับค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.75 หมายถึงความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
ผลของการศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับมีคุณภาพของประชาชนต่อการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก   อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา  รายได้โดยประมาณ โดยน าเสนอข้อมูลเป็นค่าความถี่ และร้อยละดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 350 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 62.57   

เป็นเพศหญิง   ในขณะที่เพศชายมีอยู่ร้อยละ 37.73 จ าแนกตามอายุ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ  30.86   มีอายุ  40-50 ปี  

รองลงมามีอายุระหว่าง  61-60  ปี  คิดเป็นร้อยละ 30.57  อายุ  60 ปี ขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ  20.29   อายุระหว่าง  

31- 40  ปี  คิดเป็นร้อยละ  11.14  และช่วงอายุระหว่าง  20 – 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ  7.14  ตามล าดับ  จ าแนกตาม

ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า  ส่วนใหญ่ร้อยละ  35.14   มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา  รองลงมามีการศึกษาอยู่

ในระดับมัธยมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 30.00   ร้อยละ  24.00   มีการศึกษาอยู่ในระดับ  อนุปริญญา   ร้อยละ 10.27  

มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  และร้อยละ0.29  มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  ตามล าดับ  จ าแนกตามระดับ

รายได้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 30.86 มีรายได้อยู่ระหว่าง10,000-20,000 ขึ้นไปรองลงมามีรายได้ต่ ากว่า  5,000  บาท คิด
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เป็นร้อยละ27.14  ร้อยละ  22.57  มีรายได้  5,000-10,000 ขึ้นไป ร้อยละ18.86  มีรายได้  20,000- 30,000 ขึ้นไป    

และร้อยละ  0.57  มีรายได้  30,000  บาทขึ้นไป   ตามล าดับ   

 

การวิเคราะหค์ุณภาพการให้บริการต่อประชาชน โดยจ าแนกเป็นด้านและภาพรวม 5  ด้าน  ดังนี้ 

คุณภาพการให้บริการประชาชนของอบต.จรเข้มาก ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึง

พอใจ 

1.ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค 3.87 0.591 มาก 

2.ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา 3.86 0.597 มาก 

3.ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 3.75 0.694 มาก 

4.ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 3.68 0.683 มาก 

5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 3.95 0.729 มาก 

คุณภาพการให้บริการโดยรวม 3.82 0.514 มาก  

 
พบว่าคุณภาพการให้บริการต่อประชาชน ในภาพรวมอยู่ในระดับ ”มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82    เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน   พบว่า  ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก”โดยด้านการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า    มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ    4.95   รองลงมาด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค   มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ   3.87   
ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา   มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  3.86  ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  
3.75   และด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ    3.68 
 
การทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าประชากรที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการให้บริการต่อประชาชนไม่
แตกต่างกันมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประชากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการให้บริการต่อประชาชน
ไม่แตกต่างกันมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประชากรที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการให้บริการต่อ
ประชาชนไม่แตกต่างกันมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประชากรที่มีรายได้แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการต่อประชาชนไม่แตกต่างกันมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุปผลการศึกษา  

การศึกษาเรื่องคุณภาพของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน ต าบลจรเข้มาก   
อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์เป็นผลเนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก เป็นหน่วยงานที่ต้องมีการ
ด าเนินงานด้วยกระบวนการบูรณาการร่วมกับภาคประชาชนเป็นหลักหากขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานแล้วจะ
ท าให้การปฏิบัติงานเกิดการล่าช้า การประสานงานเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนและในทางกลับกันหากองค์การ
บริหารส่วนต าบลจรเข้มาก มีการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การด าเนินงานของหน่วยงานเกิดความ
ราบรื่นมีการประสานงานในการปฏิบัติร่วมกับประชาชนได้ดีตลอดจนสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้
อย่างตรงจุด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การรับฟังความคิดเห็น
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ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะ
ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มากได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยการศึกษา
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาระดับมีคุณภาพของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล จรเข้มาก  
อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล จรเข้มาก  อ าเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่มารับบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาจ านวนทั้งสิ้น     350  ชุด ในการวิเคราะห์
ข้อมูลผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกออกเป็นวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของตัวแปรโดยรวมและจ าแนกตามเพศ 
อายุ อาชีพ และรายได้เปรียบเทียบคุณภาพของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล
จรเข้มาก   อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ในการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบสมมติฐานใช้ค่าสถิติ t - test ทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ใช้สถิติ One - way ANOVA ในการวิเคราะห์หาความแปรปรวน
แบบทางเดียว โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05ซึ่งผลการศึกษาจะน าเสนอตามล าดับดังนี้ 

ตอนที่ 1   เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบได้แก่ เพศ 
อายุ การศึกษา รายได้ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.57เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า  40 – 50  ปี หรือร้อย
ละ 30.86  มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมการศึกษา  หรือร้อยละ  35.14    และร้อยละ 30.86  มีรายได้อยู่ระหว่าง  
10,000 – 20,000  บาท  ขึ้นไป 

ตอนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการประชาชน ใน  5  ด้าน  
ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค  ในภาพรวมอยู่ในระดับ ”มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.87  เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก”โดยระบบงานที่ให้บริการมีความโปร่งใส่  มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  3.90  รองลงมามีความเอาใจใส่กระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.90  
ด้านมีการให้บริการเป็นไปตามล าดับ ก่อน-หลังมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  3.87  ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการสามารถ
แก้ปัญหาได้ทันที  3.79   และด้านเจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส   มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.8 คุณภาพการ
ให้บริการต่อประชาชนของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์   

ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา ในภาพรวมอยู่ในระดับ ”มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก”โดยระบบงานด้านที่มีขั้นตอน/ระเบียบ/แบบฟอร์ม ใน
การให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  4.05  รองลงมามีความรวดเร็วในการให้บริการอย่างถูกต้องมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
3.95ด้านมีการให้ค าแนะน าการแก้ไขปัญหาความชัดเจนของข้อมูลในการให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  3.83 ด้านมี
ระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  3.78  และด้านมีการแต่งกายที่เหมาะสมกับสถานที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.70  

ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ในภาพรวมอยู่ในระดับ ”มาก”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75   เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน   พบว่า  ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก”โดยระบบงานด้านที่มีบริการอินเตอร์เน็ต/ฟรี 
WiFi  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  3.87 รองลงด้านบรรยากาศและแสงสว่างมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ   3.83
มีน้ าดื่มไว้บริการ วารสารและหนังสือพิมพ์ส าหรับอ่านมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  3.71  ด้านมีสิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่นที่นั่งรอ ห้องน้ ามีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.71  มีช่องทางส าหรับคนชราและผู้พิการอย่าง
เพียงพอ และด้านมีการแต่งกายที่เหมาะสมกับสถานที่  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ   3.71  และด้านอาคารสถานที่ที่
ให้บริการมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.68  
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ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ในภาพรวมอยู่ในระดับ ”มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน   พบว่า  ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก”โดยคุณภาพของงานที่ได้รับบริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ  3.85 รองลงด้านให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อนกันมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  3.66  ด้านมีเจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความถูกต้อและทันตามก าหนด มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.65   มีเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบ
งานและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.64  และด้านมีการแจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านต่างๆ   
ในการติดต่อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.61  

ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ในภาพรวมอยู่ในระดับ ”มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95  เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน   พบว่า  ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก”โดยการมีตู้รับความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ   4.04  รองลงมาด้านมีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  3.97  
การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการตลอดเวลามีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  3.95และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีการเรียน
รู้อยู่ตลอดเวลามีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  3.383 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน โดยจ าแนกตามเพศอายุ   
การศึกษา  และรายได้ เปรียบเทียบ  ด้านเพศ  

พบว่า ประชากรที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการให้บริการต่อประชาชน จ าแนกตามล าดับเพศชาย ,   
เพศหญิง  โดยภาพรวมเพศไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปรียบเทียบด้านอายุ   พบว่า 
ประชากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการ 
ให้บริการประชาชน จ าแนกตามล าดับอายุของผู้มารับบริการที่มีอายุระหว่าง  20 – 30 ปี  ,  31 – 40 ปี  , 41 – 50 ปี 
,  อายุ  50 – 60  ป ี และอายุ  60  ปี  ขึ้นไป  โดยภาพรวมอายุไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

พบว่า ประชากรที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชน จ าแนกตามล าดับ
การศึกษาของผู้มารับบริการที่มีการศึกษาอยู่ในระดับ  ประถมการศึกษา ,  มัธยมการศึกษา  ,  อนุปริญญา  ,   
ปริญญาตรี  ,  และสูงกว่าปริญญาตรี   โดยภาพรวมการศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

พบว่า ประชากรที่มีรายได้แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนของ จ าแนกตามรายได้
โดยประมาณของผู้รับบริการที่มีรายได้โดยประมาณ  ต่ ากว่า  5,000  บาท  ,  5,000 – 10,000  บาท   ,  10,000 – 
20,000  บาท   ,  20,000  - 30,000  บาท และ  30,000  บาทขึ้นไป  โดยภาพรวมรายได้ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
การอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษามีประเด็นต่างๆ ที่น ามาอภิปรายผลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการต่อ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ในแต่ละประเด็น คุณภาพการ
ให้บริการต่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ด้านเพศ อายุ จ าแนก
ตามอายุ  เพศ  ไม่มีความแตกต่างกันพบว่าประชากรที่มีเพศต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการให้บริการ สามารถให้บริการ
ประชากรด้วยคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการให้บริการประชากรทุกคน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่
เลือกปฏิบัติ เฉพาะเพศหนึ่งเพศใดเป็นหลัก ส่งผลให้ ประชากรที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจในคุณภาพ  ด้านอาชีพ  
และรายได้คุณภาพการให้บริการต่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย  จังหวัด
บุรีรัมย์  ไม่มีความแตกต่างกันพบว่าอาชีพ และรายได้นั้น เป็นการบริการที่มีคุณภาพต่อการให้บริการประชาชนทุกคน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ส่งผลให้ประชากรที่มีรายได้เฉลี่ย
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ต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนพดล ตั้งธรรมโรจน์ (2557) ได้ศึกษา
เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของสานักงานจัดหางาน จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดหางานของสานักงานจังหวัดปทุมธานีภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาขอเสนอแนวทางในการน าเสนอผลการศึกษาเป็นแนวทางการ
พัฒนางานในด้านคุณภาพการให้บริการต่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก   อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์  ดังนี้ 

1. ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค  โดยผู้รับริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการต่อประชาชน
ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก   อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์โดยงานที่ให้บริการมีความโปร่ง
ใส่  มีความเอาใจใส่กระตือรือร้น  และเต็มใจให้บริการ  มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับ  ก่อน –หลัง  เจ้าหน้าที่
ให้บริการสามารแก้ปัญหาได้ทันทีและเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ให้เน้นการให้บริการด้านตรงต่อเวลา
ไม่ควรให้ประชาชนมาคอยเจ้าหน้าที่  และหากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงไม่อยู่ควรต้องมีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ 

2. ด้านการให้บริการที่ตรงเวลาโดยผู้รับริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการต่อประชาชนของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก   อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีการบริการที่มีขั้นตอน   
ระเบียบ  แบบฟอร์ม  ในการให้บริการ  มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับงาน  มีการแต่งกายที่เหมาะสมกับ
สถานที่  และการให้บริการที่รวดเร็วตรงเวลา  ไม่ล่าช้า  ให้เน้นการบริการที่ตรงกับเรื่องที่มาติดต่อ 

3. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอโดยผู้รับริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการต่อประชาชนของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก   อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยการบริการที่มีอินเตอร์เน็ต  ฟรี 
wifiมีบรรยากาศและแสงสว่างที่เหมาะสม  มีวารสารและหนังสือพิมพ์ส าหรับอ่าน  ให้เน้น  สถานที่ให้บริการต้องมี
ความพร้อมทั้งด้านความสะอาดบรรยากาศในที่ท างานและสถานที่จอดรถ  ห้องน้ า  ให้เพียงพอและความสะอาด 

4. ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยผู้รับริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการต่อประชาชนของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก   อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยคุณภาพของานที่ได้รับบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อนกัน  มีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยถูกต้องมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
ให้เน้นการบริการให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนให้มีความเป็นเลิศในด้านบริการ  ประชาชนทุกคน
ต้องได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกันทุกรายและมีความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่าทุกคนเท่า
เทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าโดยผู้รับริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการต่อประชาชนของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก   อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการตลอดเวลา   ให้เน้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
อย่างสม่ าเสมอ  และรับฟังค าเสนอแนะจากผู้มารับบริการเพื่อน าค าแนะน ามาพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1.ควรศึกษาคุณภาพการให้บริการต่อประชาชนของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก   อ าเภอ
ประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  ในด้านการให้บริการด้านอื่นๆเช่น  นโยบายการให้บริการ  การวางแผนให้บริการ   
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 2.   ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลประกอบเพิ่มเติมด้วยเครื่องมือสัมภาษณ์แบบกลุ่มโดยจ าแนกตาม
งานบริการทั้ง  5  ด้าน   กับประชาชนผู้มารับบริการเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประชาชนในเชิงลึก
มากขึ้น 

3.ควรศึกษาปัญหาปัจจัยด้านอื่นๆ  ที่คาดว่าจะส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการต่อประชาชนของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก   อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับผู้ใช้บริการให้มากที่สุด 
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