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รายงานผลการสารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
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คานา
ตามที่ อ งค์ ก ารบริ ห า รส่ ว น ต าบลอี เ ซ อ า เภอโพธิ์ ศ รี สุ ว รรณ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ได้ เ ห็ น ชอบ
ให้มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏศรีสะเกษ ดาเนิ นการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริก ารที่มีต่ อ
การให้บริก ารขององค์การบริห ารส่ วนตาบลอี เซ อ าเภอโพธิ์ ศรีสุ วรรณ จัง หวัดศรีสะเกษ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 นั้น การศึกษาประเมิน ผลครั้งนี้ มีความมุ่ง หมายที่จ ะประเมิน ผลระดับ ความพึงพอใจของประชาชน
ในการให้ บ ริ ก ารขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลอีเ ซ อ าเภอโพธิ์ศ รี สุ ว รรณ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ที่ เ น้ น การ
ประเมิน ผลเชิงระบบ เพื่ อให้เห็น ถึงความเชื่อมโยงขององค์ประกอบในระบบบริการประชาชน นอกจากนั้นยังได้
ทาการประเมิ นผลสาหรับ ใช้ เป็น ข้อ มูลในการพั ฒนาศั กยภาพและปรั บปรุ งระบบการให้ บริ การ เพื่อยกระดั บ
คุณภาพการบริการ และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงการให้บริการขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต
การศึก ษาเพื่ อประเมินครั้งนี้ ส าเร็จ ลงได้ เพราะความร่วมมื อของนายกองค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลอีเ ซ
และคณะผู้บ ริหาร บุ คลากรขององค์ กร ที่อานวยความสะดวกในทุ กขั้น ตอนของการประเมิน และขอขอบคุ ณ
คณะผู้ ช่ว ยนั ก วิจั ยทุ กท่ านที่ ใช้ ความทุ่มเทในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ตลอดจนผู้ ใช้ บริ การที่ ใ ห้ข้ อมู ลทุ กท่ า น
ทาให้ การด าเนิ นงานศึก ษาประเมิ นผลบรรลุ วัต ถุป ระสงค์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ศรี สะเกษ จึ ง ขอขอบคุ ณไว้
ณ โอกาสนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
กันยายน 2562

ข

บทสรุปผู้บริหาร
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
อีเซ อาเภอโพธิ์ ศรีสุ วรรณ จั งหวั ดศรี สะเกษ ประจาปีงบประมาณ 2562 มี วัตถุ ประสงค์ เพื่อ ศึกษาระดับความ
พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่ มีต่อการให้บ ริการขององค์ การบริ หารส่ วนตาบลอีเซ อาเภอโพธิ์ศรี สุวรรณ
จังหวัด ศรีสะเกษ โดยองค์ การบริ หารส่ วนตาบลอีเซ อาเภอโพธิ์ศ รีสุวรรณ จัง หวัดศรี สะเกษ ขอรั บการประเมิ น
ความพึ งพอใจของผู้ ใช้บริ การ 4 งาน ได้แก่ 1) งานด้า นการศึกษา 2) งานด้า นการป้ องกัน บรรเทาสาธารณภั ย
3) งานด้านรายได้หรือภาษี 4) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชากร ได้แก่ ผู้มาติดต่องานหรือรั บ
บริการสาธารณะ จานวน 415 คน กาหนดกลุ่มตัวอย่างของส่วนงานที่ขอรับการประเมิน จานวน 200 คน เลือก
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมิ นความพึงพอใจของประชาชนผู้รั บบริก ารที่มีต่ อการให้บริก ารขององค์ก ารบริห ารส่ว น
ตาบลอีเซ อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า
1. ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (คิดเป็นร้อยละ 74.50) ส่วนใหญ่อายุ 50-59 ปี (คิดเป็นร้อยละ
40.50) มีสถานภาพสมรส (คิดเป็นร้อยละ 61.00) โดยมีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ากว่า (คิดเป็นร้อยละ
86.00) และประกอบอาชีพ อาชี พเกษตรกรรม/กสิ กรรม (คิ ดเป็ นร้อ ยละ 80.50) มี รายได้เฉลี่ยต่ อเดื อนต่ ากว่ า
5,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 45.00)
2. ผู้รับบริการเข้ารับบริการจาแนกได้เป็น งานด้านการศึกษา (คิดเป็นร้อยละ 25.00) รองลงมาได้แก่
งานด้ านการป้ อ งกั นบรรเทาสาธารณภัย (คิด เป็น ร้อ ยละ 25.00) งานด้า นรายได้ห รือ ภาษี (คิด เป็ นร้ อยละ
25.00) และงานด้ านงานด้ านพัฒนาชุ มชนและสวัส ดิก ารสัง คม (คิ ดเป็น ร้อ ยละ 25.00) ในภาพรวมผู้ เข้ ารั บ
บริการมาใช้บริการในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาจานวน 2-3 ครั้งต่อเดือนมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 71.00) มาใช้บริการ
ช่วงเวลา 08.30-12.00 น. มากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 93.00) โดยระยะเวลาในการรับบริการเฉลี่ยต่อครั้ง 31-60
นาทีมากที่สุด (คิดเป็นร้ อยละ 68.00) ผู้รั บบริการรับทราบขั้นตอนของการให้บริ การ (คิ ดเป็นร้ อยละ 100.00)
และผู้รับบริการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากผู้นาชุมชนมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 93.00)
3. ความพึงพอใจของผู้รับ บริก ารที่ มีต่อการให้บริ การองค์ การบริห ารส่ว นตาบลอี เซ อาเภอโพธิ์ศ รี
สุวรรณ จังหวัด ศรีสะเกษ พบว่ า ภาพรวมผู้รั บบริการมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (คิ ดเป็นร้ อยละ 91.38)
เมื่อ พิจ ารณาการให้บ ริก ารจาแนกตามงาน พบว่ า งานที่มีค่า เฉลี่ ยความพึง พอใจสูงที่ สุด ได้ แก่ งานด้ าน การ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (คิ ดเป็นร้ อยละ 4.61) งานที่มีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุ ด ได้แ ก่ งานด้ านการศึกษา (คิดเป็ น
ร้อยละ 90.60) เมื่อจาแนกตามการให้บริก ารรายด้ าน พบว่ า ด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยความพึ งพอใจสู งที่สุด ได้แก่ ด้า น
กระบวนการ/ขั้ นตอนการบริก าร (คิด เป็นร้อ ยละ 92.09) ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุ ด ได้แ ก่ ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการ (คิดเป็นร้อยละ 89.67)
4. ข้อเสนอแนะ จากผลการประเมิ นมีข้ อเสนอแนะการให้บ ริการจาแนกตามงานบริ การที่รับ การ
ประเมินที่ค้นพบจากการวิจัยสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ ดังต่อไปนี้
งานด้า นการศึ กษา มี ค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจในการให้ก ารบริก ารด้า นสิ่งอานวยความสะดวกและ
ปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารั บบริการน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยในเรื่องของความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็ น
สาธารณูปโภคน้อย ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลควรจัดสิ่งอานวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคให้เพิ่มมาก
ขึ้น เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า ที่นั่งคอยบริการ บริการน้าดื่ม และเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ เป็นต้น

ค
งานด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการให้ การบริการในทุก ๆ ด้า น
อยู่ในระดับความพึงพอใจสูงที่สุดจึงควรรักษาคุ ณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่ อง
งานด้า นรายได้ หรื อภาษี มี ค่า เฉลี่ย ความพึง พอใจการให้ก ารบริ การในทุ ก ๆ ด้า นอยู่ใ นระดั บ
ความพึงพอใจสูงที่สุดจึงควรรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อ ง
ด้า นพัฒ นาชุมชนและสวั ส ดิ การสัง คม มี ค่ า เฉลี่ ยความพึ ง พอใจในการให้ ก ารบริก าร ด้า นสิ่ ง
อานวยความสะดวกและปัจ จัยเอื้อต่ อการเข้ ารับบริก ารน้อยที่ สุด โดยมีค่าเฉลี่ ยในเรื่อ งของความเพียงพอของสิ่ ง
อานวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคน้อย ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลควรจัดสิ่งอานวยความสะดวกที่เป็น
สาธารณูปโภคให้เพิ่มมากขึ้น เช่น ห้องน้า และบริการน้าดื่ม เป็นต้น
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ความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการ จาแนกตามงาน
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
แนวความคิด ในการ “ให้บริ การประชาชน” ของภาครัฐ มิไ ด้เกิ ดขึ้น เฉพาะประเทศไทยเพียงประเทศ
เดี ย ว ประเทศที่ พัฒ นาแล้ ว หรือ ประเทศที่ ก าลั ง พั ฒ นาทุ ก ประเทศมีค วามพยายามที่ จ ะปฏิรู ป การบริ ก าร
ประชาชนให้มีป ระสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น และสิ่ งที่ ส าคั ญ ที่สุ ด คือ ประชาชนผู้รั บ บริ ก ารเกิด ความพึง พอใจและมี
คุณภาพชี วิต ที่ ดีขึ้ น การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของการปฏิ บัติ ง านของภาครั ฐส่ วนหนึ่ ง จะปร ะเมิ นจากความ
พึงพอใจของผู้รั บบริก ารแต่ ความพึงพอใจของผู้ รับบริ การเป็นสิ่ งที่วัด ยากเพราะต้องวัดความรู้ สึก แตกต่า งจาก
การประเมินประสิ ทธิภาพของการปฏิ บัติงานในภาคเอกชนที่จะวั ดจากผลก าไรขาดทุนที่เกิดจากการด าเนินการ
ตลอดทั้งปีซึ่ งจะแตกต่ างจากภาครัฐ แต่ความพยายามของภาครั ฐในช่ วงระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่า นมา ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศก็ต่างพยายามกาหนดนโยบายและมาตรการต่า ง ๆ ที่จะพัฒ นาคุณภาพในการบริการ
สาธารณะให้ ดียิ่ง ขึ้น โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง “ความพึงพอใจ” ต่อขั้ นตอนการให้บริ การด้วยความสะดวก รวดเร็ ว
ทัศ นคติ และจิ ต บริก ารของเจ้ า หน้ า ที่รั ฐ ที่ มีต่ อ ประชาชนให้ เ ปรี ย บเสมื อ นเป็ น “ลู กค้ า ” ตามแนวคิ ด ของ
ภาคเอกชน และสิ่งอานวยความสะดวกขั้น พื้นฐานต่ าง ๆ ที่ รัฐควรจั ดหาเพื่อ ให้บริการประชาชนได้อย่ างสะดวก
รวดเร็ ว และทั่ วถึ ง แต่ก ารประเมิ นความพึ งพอใจอย่ างเดีย วนั้ นไม่ เพี ยงพอ จะต้อ งค านึง ถึง ประสิท ธิภ าพ และ
ประสิทธิ ผลของการปฏิ บัติ งานในองค์ กรภาครัฐด้ วย ซึ่งแนวคิดการบริก ารสาธารณะในประเทศไทยนั้นได้น า
แนวคิ ดสัญญา/ข้อตกลงการบริ การสาธารณะมาใช้กับ ทุกส่ วนราชการ โดยให้มีก ารปรั บปรุง พัฒนาการบริการ
สาธารณะโดยให้ มีก ารปฏิ บัติ งานที่มุ้งเน้ นเป้า หมายมากขึ้ น และจั ดสรรงบประมาณ โดยยึด หลัก การสาคั ญ
ของการบริหารจัดการที่มุ้งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปกครองท้องถิ่นเป็น การจัดตั้ งรูป แบบการปกครองในระดั บท้อ งถิ่น ซึ่ งเกิ ดขึ้น จากการกระจาย
อานาจของรัฐบาลกลาง โดยมีผลให้องค์กรที่จัดตั้ งนี้มีฐานะเป็นนิติบุค คลที่มีอานาจอิสระบางส่วนในการบริหาร
งาน เพื่ อ ท า หน้ า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ภารกิ จ ต่ า ง ๆ ภา ยในขอบเขตพื้ น ที่ ต ามที่ รั ฐ บาลกลางก าหน ด
ซึ่ง องค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น สามารถตอบสนองต่อ ความต้ องการเบื้ องต้ นของประชาชนในพื้ นที่ ๆ มีก าร
ปกครองตนเองได้อย่า งมีประสิทธิภาพมากกว่ าการท างานของส่วนกลาง ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระของส่ วนกลาง
ในอี กด้า นหนึ่ งไปพร้อ ม ๆ กัน ทั้ง นี้ค วามใกล้ ชิดระหว่ างผู้ นาองค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ นกับ ประชาชนภายใน
เขตพื้นที่ ย่อมมีมากกว่า ตัวแทนจากส่ว นกลางที่มาประจาอยู่ อีกทั้ง โดยมากผู้นาท้ องถิ่นย่ อมตระหนักและเข้าใจ
ปัญ หาภายในท้ องถิ่น ได้ ดีก ว่า ด้ว ย จึง ส่ง ผลให้ ความต้ องการของประชาชนย่ อมได้ รับ การตอบสนองได้ อย่ า ง
รวดเร็ว ทัน ใจกว่ า การรอคอยการแก้ ไขปัญ หาจากตั ว แทนของส่ว นกลางที่มักติ ดขั ดกั บหลั กเกณฑ์ข องระบบ
ราชการจนเกิ ด ความล่ า ช้ า องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ที่ มีอิ ส ระในการบริ ห ารและศั ก ยภาพทางด้ า น
งบประมาณอย่างเพียงพอจึง ย่อมท าหน้า ที่เติมเต็มการแก้ ไขปัญ หาเพื่ อท้องถิ่นได้ อย่างมีประสิทธิภ าพ ( ชาญชั ย
จิตรเหล่าอาพร. 2559)
ปัจจุบั นนี้องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นระดับพื้น ฐาน และมี เป็น จ านวน
มากที่สุด เมื่อเทีย บกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทอื่น ๆ ด าเนินการตาม พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มี อานาจหน้ าที่ในการพั ฒนาต าบล ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สัง คม และวัฒ นธรรม และมี หน้ าที่ต้ องทาในเขตองค์ ก ารบริห ารส่วนตาบล ได้ แก่ จัด ให้มีและ
บารุงรั กษาทางน้า และทางบก รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่ สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมู ล
ฝอยและสิ่ งปฏิกู ล ป้ องกัน โรคและระงับ โรคติ ดต่อ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่ งเสริมการศึก ษา ศาสนา
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และวั ฒนธรรม ส่ง เสริมการพัฒ นาสตรี เด็ ก เยาวชน ผู้ สูง อายุ และผู้พิการ คุ้มครอง ดูแ ล และบารุง รัก ษา
ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อ ม บารุงรัก ษาศิ ลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปั ญญาท้ องถิ่ น และวัฒ นธรรมอัน ดี
งามของท้องถิ่น และปฏิ บัติหน้า ที่อื่นตามที่ท างราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุค ลากรให้ตาม
ความจาเป็ นและสมควร (นราธิป ศรี ราม. 2554) โดยแต่ล ะองค์ การบริห ารส่ว นต าบลนั้ นได้ แ บ่ง ส่ว นงาน
แตกต่างกัน เช่น สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กองช่าง กองกลัง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หรือส่ วนอื่ น ๆ ตามประกาศของแต่ ละองค์ก ารบริหารส่ว นตาบล นอกจากนี้ภายใต้ โครงสร้ างการบริหารงาน
ขององค์ การบริห ารส่ วนต าบล มุ่ งหวั งให้ เกิด ความคล่ องตัวในการทางาน ประชาชนสามารถเข้า มามี ส่วนร่ว ม
และใกล้ชิ ดมากยิ่ง ขึ้น กว่ าเดิม มี ความคล่อ งตั วในการบริ หารจั ดการ การบริห ารจัด การที่ ดี ตอบสนองความ
ต้อ งการของประชาชนท้ อ งถิ่ น ทั้ ง นี้ การเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ ใ นยุ ค โลกาภิ วั ต น์
ที่ประชาชนมี ช่องทางในการเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลได้ มากขึ้ น ย่อ มส่งผลกระทบต่อการดาเนินกิจ กรรมขององค์การ
บริห ารส่ วนต าบล โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในด้านการให้บ ริการทั้ง ในเชิงปริมาณและเชิ งคุณภาพ ทั้ง ในส่ วนที่ เป็ น
กระบวนการ ขั้นตอนการให้ บริการ เจ้าหน้าที่ให้บริการ สิ่งอานวยความสะดวก
ตามประกาศ คณะกรรมการกลางพนัก งานส่ ว นต าบล เรื่ อ ง ก าหนดมาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
หลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธี การก าหนดเงิ นประโยชน์ต อบแทนอื่ นเป็น กรณีพิเศษอัน มีลั กษณะเป็ นเงิน รางวั ล
ประจ าปี ส าหรับ พนัก งานส่ วนตาบล ลูก จ้า ง และพนั กงานจ้า งขององค์ การบริห ารส่ว นตาบล พ.ศ. 2558
กาหนดให้ อ งค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลจั ด จ้า งสถาบั น อุ ด มศึก ษา เพื่ อ ด าเนิน การสารวจความพึ ง พอใจของ
ผู้รับบริก าร ตามมิติด้านคุณภาพการให้บ ริการ และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจให้กั บองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทราบ โดยภาระงานในการดาเนินการสารวจและประเมินความพึงพอใจ กาหนดไว้จ านวน 11 กรอบ
งาน ได้แ ก่ งานด้า นบริการกฎหมาย งานด้านทะเบียน งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก สิ่งก่อสร้า ง งานด้า น
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิ บาล งานด้านการรั กษาความสะอาดในที่ สาธารณะ งานด้านเทศกิ จหรือ ป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย งานด้ านรายได้ หรื อภาษี งานด้ านพั ฒนาชุ มชน และด้า นสาธารณสุข และงานด้า นอื่น ๆ โดย
องค์ก ารบริห ารส่ วนตาบลต้ องเลื อ กส ารวจและประเมิ นความพึง พอใจอย่ างน้อ ย 4 งาน และในแต่ล ะงาน
กาหนดกรอบในการประเมินจะต้องประกอบด้ว ย ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ความพึ งพอใจต่อช่อ ง
ทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก
องค์ การบริห ารส่วนตาบลอีเ ซ อาเภอโพธิ์ศ รีสุ วรรณ จั งหวั ดศรีสะเกษ มีพื้นที่ ให้บ ริการ 17 ตาราง
กิโลเมตร ครอบคลุ มหมู่ บ้า นจ านวน 12 หมู่บ้า น มีป ระชากรในเขตพื้ นที่ 2,998 คน จานวนครัวเรือ น 755
ครัวเรือน ประชาชนมี ส่วนร่วมในกิ จกรรมต่ าง ๆ ที่ จัดโดยองค์ก ารบริหารส่ว นตาบลเป็นอย่างดี มีส่ วนร่ วมใน
การช่ วยเหลื องานขององค์ก ารบริ ห ารส่ว นต าบล รวมทั้ง เสนอแนะกิจ กรรมและการดาเนิ นงานต่ าง ๆ ของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล โดยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลอี เ ซ ได้ ข อรั บ การประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ผู้รับบริการ จานวน 4 งาน ได้แก่ 1) งานด้านการศึกษา 2) งานด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 3) งานด้าน
รายได้ห รือ ภาษี 4) งานด้า นพั ฒนาชุ มชนและสวั สดิ การสั งคม ซึ่ง การส ารวจและประเมิ นความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการในด้านดังกล่าว ดาเนินการเพื่อเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกลางพนัก งานส่วนต าบล โดย
ผลการสารวจและประเมิน ทาให้ไ ด้รั บทราบข้อ มูล จากผู้ที่ มารับ บริก าร ซึ่ งเป็ นข้ อมู ลป้อ นกลับ ( Feed Back)
สะท้อ นการปฏิบั ติงานของบุคลากรในสานั กงานและกระบวนการทางาน เป็น แนวทางในการนาไปพัฒนาการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลให้ สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และสามารถ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์
1) วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อ ประเมินผลความพึ งพอใจของประชาชนต่ อการให้บ ริก ารและการพั ฒนาศัก ยภาพการให้ บริ การ
ขององค์การบริ หารส่วนตาบลอีเซ ทั้ง 4 ด้าน ได้ แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้ านช่องทางการให้บริการ ด้า น
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก
2) วัตถุประสงค์เฉพาะ
2.1) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในงานด้านการศึก ษา
2.2) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในงานด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
2.3) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในงานด้านรายได้หรือภาษี
2.4) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในงานด้านพั ฒนาชุมชนและสวัส ดิการสังคม
1.3 ขอบเขตการดาเนินงาน
กาหนดขอบเขตของการศึกษา ประกอบด้วย
1) ขอบเขตงานบริการที่รับการประเมิน
องค์การบริหารส่วนตาบลอีเซ อาเภอโพธิ์ศ รีสุวรรณ จังหวั ดศรีสะเกษ กาหนดงานที่ข อรับการสารวจ
และประเมินความพึงพอใจของผู้รับ บริการ จานวน 4 งาน ได้แก่
1.1) งานด้านการศึกษา
1.2) งานด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.3) งานด้านรายได้หรือภาษี
1.4) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
2) ขอบเขตด้านตัวแปรของความพึงพอใจของผู้รั บบริก าร
ในการดาเนินการสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลอีเซ อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ กาหนดกรอบการประเมินใน 4 ด้าน ประกอบด้วย
2.1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ
2.2) ด้านช่องทางการให้บริการ
2.3) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ
2.4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการ
3) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม ตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้ รับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลอีเซ อาเภอ
โพธิ์ศรีสุว รรณ จัง หวัดศรีส ะเกษ ตามฐานข้ อมูลที่องค์การบริห ารส่วนต าบลอีเซ อาเภอโพธิ์ศรีสุ วรรณ จั ดเก็บไว้
ในช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562
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4) กรอบการประเมิน
บริบท (Contexts)
 สภาพแวดล้อมของ
การให้บริการ
ปัจจัยนาเข้า (Input)
 บุคลากรผู้ให้บริการ
 ข้อมูลข่าวสาร

กระบวนการ (Processes)
 กระบวนการให้บริการ

ผลผลิต (Products)
 ผลการดาเนินงานภาพรวม
 ผลการดาเนินงานตามภารกิจ

การสะท้อนผล (Feedback)
 จุดแข็ง
 จุดอ่อน
 ข้อเสนอแนะ/การพัฒนาศักยภาพ

ภาพที่ 1 กรอบการประเมิน
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้แนวทางหรือประเด็นในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการขององค์ กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น
2. ได้ท ราบระดับ ความพึ งพอใจของประชาชนในการให้บ ริก ารของหน่ว ยงาน เพื่อ จะน ามาใช้ ในการ
ปรับทิศทางการพัฒนาบริการให้มีคุณภาพและสอดคล้ องกับ ความต้องการของประชาชน
3. สามารถนาผลการประเมิ นไปใช้ ในการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน การพิจ ารณาความดีค วามชอบ
ของบุคลากรขององค์กร
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
1. องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่น (อปท.) หมายถึ ง ราชการส่ วนท้ องถิ่น ที่ ได้ รับ การเลื อ กตั้ งจาก
ประชาชนในท้องถิ่น มีอานาจหน้ าที่ใ นการบริ หารจัด การสาธารณะตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ สุขของชุ มชน
ในท้องถิ่นนั้น ซึ่งประกอบด้วย 1) องค์ การบริหารส่วนจัง หวัด (อบจ.) 2) ส านักงานเทศบาล ได้แก่ เทศบาลนคร
เทศบาลเมือ ง และเทศบาลตาบล 3) องค์การบริ หารส่ว นตาบล (อบต.) และ 4) การปกครองท้ องถิ่ นรูป แบบ
พิเศษ
2. องค์ การบริห ารส่ว นตาบล (อบต.) หมายถึ ง องค์ ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่ น ซึ่ ง จัด ตั้ ง ขึ้น ตาม
พระราชบัญญั ติสภาตาบลและองค์ก ารบริหารส่ว นตาบล พ.ศ. 2537 โดยมี ฐานะเป็ นนิติ บุคคล ทั้ งนี้ องค์ การ
บริห ารส่ว นตาบลแต่ ละแห่ง จะมีพื้น ที่รั บผิ ดชอบในเขตตาบลที่ ไม่ อยู่ใ นเขตของเทศบาล หรื อองค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นยกเว้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. การให้ บริ การขององค์ กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น หมายถึ ง การให้ บริ การประชาชนขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดใน 4 ด้าน ได้แก่
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ด้านกระบวนการ/ขั้ นตอนการบริการ หมายถึง กระบวนการที่ ผู้ให้บริ การด าเนินการเป็ นลาดั บ
เพื่อให้ผู้รั บบริการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ตามที่ส่วนงานขององค์การบริห ารส่วนต าบลจัดไว้ เกี่ยวกั บ
ป้ายขั้นตอนการให้บริการ ขั้นตอนกระบวนการในการให้บริการ ความเสมอภาคในการให้บริการ และระยะเวลา
ในการให้บริการ
ด้านช่อ งทางการให้บ ริก าร หมายถึ ง แนวทางหรือวิ ธีก ารที่องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลน ามาใช้
เพื่อให้ผู้รั บบริการสามารถเข้าถึงงานบริการขององค์การบริหารส่ วนตาบลได้อย่างรวดเร็ว เกี่ยวกับช่อ งทางการ
ให้บริก ารที่หลากหลาย เช่ น เว็บ ไซต์ เว็บบอร์ด โทรศัพท์ แบบฟอร์มหรื อคาร้ อง ต่า ง ๆ อุ ปกรณ์ และเครื่องมื อ
ที่ทันสมัยในการให้บริการ รวมถึงความสมบูรณ์ของข้อมูล สารสนเทศตามช่องทางต่าง ๆ
ด้านเจ้าหน้ าที่/บุ คลากรผู้ใ ห้บริก าร หมายถึง บุ คลากรที่ใ ห้บริก ารงานด้านต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ทาหน้าที่ดูแลผู้รับบริการด้วยความเอาใจใส่ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงาน ให้คาแนะนา
การตอบข้ อซักถาม ปัญหาข้อสงสัยได้อย่ างชัด เจน ให้บ ริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถู กต้อ ง ปฏิ บัติต่ อ
ผู้รับบริการอย่างเป็ นกันเอง ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นมิตร แต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม รวมถึงให้
ความสาคัญกับประชาชนที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
ด้า นสิ่ งอ านวยความสะดวกและปัจ จัย เอื้ อต่ อการเข้า รับ บริ การ หมายถึ ง วัส ดุ อุ ปกรณ์ หรื อ
สถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้แก่ผู้เข้ารับบริการ ซึ่งมีอยู่อย่างเพียงพอ และทันสมัย ตลอดจนการจัดบริบทของส่วนงาน
บริการและภายในองค์การบริหารส่วนตาบลอย่างเพียงพอ สะอาด เป็นระเบียบเรีย บร้อย มี ป้ายประชาสัมพัน ธ์
และป้ายแสดงสถานที่สามารถเห็นได้ง่าย
4. ความพึ งพอใจ หมายถึง ระดับ ความรู้ สึกต่อ การปฏิ บัติงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริห ารส่ว น
ตาบลอี เซ ใน 4 ด้าน ประกอบด้ วย ด้า นกระบวนการ/ขั้น ตอนการบริ การ ด้ านช่อ งทางการให้ บริ การ ด้า น
เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการ
5. ประชาชนผู้ รับบริ ก าร หมายถึ ง ประชาชนที่มารั บบริก ารขององค์ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลอี เ ซ
อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
6. ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ที่ ขอรับการสารวจ
และประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ได้แก่
งานด้านทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตร ได้แก่ การรับแจ้งการเกิด การรับแจ้งการ
ตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่ การรับแจ้งการเกิด การตายเกินกาหนด การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทาง การตอบรับ
ใบแจ้ง ย้ายที่ อยู่ และส่งใบแจ้ง ย้ายที่ อยู่ การโต้ต อบหนั งสือราชการที่มีไป - มาระหว่ างงานทะเบี ยนราษฎรกั บ
หน่วยงานอื่ น การเบิ กจ่ายแบบพิมพ์เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร การออกเลขหมายประจ าบ้าน - การรื้อถอน
การรับคาร้อง ขอคัดและรับรองสาเนาเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร และส่งมอบเอกสารแบบพิมพ์ สูติบัตร
มรณบัตร และใบแจ้งย้ายที่อยู่ให้ แก่ผู้ขอรับบริการ เก็บรักษาใบเสร็จและนาส่งเงินค่า ธรรมเนีย มทะเบียนราษฎร
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานด้านทะเบียน มีห น้าที่เกี่ยวกั บการสารวจออกแบบและจัดทาโครงการด้ านโครงสร้างพื้นฐาน
ขององค์การบริห ารส่วนตาบล เช่น งานอาคาร ถนน สะพาน ท่ อระบายน้า และงานชลประทาน ตลอดจน งาน
บารุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทาทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล การให้
คาแนะน าปรึ กษาเกี่ ยวกับ การจัด ทาโครงการและการออกแบบก่อ สร้า งแก่ อ งค์ก ารบริ ห ารส่ว นต าบล และ
หน่วยงานอื่นที่เ กี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
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งานด้ านการศึก ษา มี หน้าที่ รับผิ ดชอบ งานบริห ารวิช าการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริก ารและบารุงสถานศึกษา งานศู นย์พัฒนาเด็กเล็ ก
งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และ
ทรัพย์สิ นต่ าง ๆ เพื่ อประโยชน์ ทางการศึ กษา จัด สถานที่ เพื่ อการศึก ษา ส่ง เสริมทานุบ ารุ งรัก ษา ไว้ซึ่ งศิ ลปะ
ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดาเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่ น
กีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
งานด้านเทศกิจ หรือป้อ งกันบรรเทาสาธารณภั ย มีหน้าที่ป้อ งกันและระงับอัคคีภัย งานวิเคราะห์
และพิจารณา ทาความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดาเนินการด้ านกฎหมาย และระเบียบเกี่ ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัย ธรรมชาติและสาธารณภัยอื่ น ๆ เช่น อุท กภัย วาตภัย งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแ ล
ในการจัดเตรียมและอานวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ งานจัดทาแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดาเนินการตามแผน งานเกี่ยวกั บวิทยุสื่อสาร งานฝึกอบรมอาสาสมัค ร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อ ง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
งานด้านเทศกิจ หรือ ป้องกัน มีหน้ าที่ค วามรับ ผิดชอบ ด้ านภาษี อากร ค่ าธรรมเนีย มและค่า เช่ า
ด้านพัฒนารายได้ ด้านควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ ด้านทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ และปฏิบัติหน้าที่อื่ น
ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
งานด้านพัฒนาชุมชน มีหน้ าที่ค วามรับ ผิดชอบ ด้านสวัส ดิการสั งคม ด้า นพัฒ นาสั งคม ด้า นจั ด
ระเบียบสังคม สารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่ อรับผิดชอบใน การปรับปรุง ชุมชนของตนเอง ฝึกอบรม
และเผยแพร่ความรู้ เกี่ ยวกั บการพั ฒนาชุมชน ประสานงานและร่ว มมือ กับหน่ว ยงานต่า ง ๆ เพื่อน าบริการขั้ น
พื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน จัดทาโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน ดาเนินการพัฒนาชุมชนทางด้า น
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมการศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานด้ านสาธารณสุ ข มี ภาระหน้า ที่เ กี่ย วกับ การควบคุ มโรค การสุ ขาภิ บาลอื่ น ตามแผนการ
สาธารณสุข และข้ อบังคั บ ตาบล การวางแผนการสาธารณสุข และการประมวลผลและวิเ คราะห์ข้อมู ลทางสถิติ
ที่เ กี่ย วข้ อ งกั บสาธารณสุ ข งานเฝ้ าระวั ง โรค การเผยแพร่ ฝึก อบรม การให้สุ ขศึ กษา การจั ดท างบประมาณ
ตามแผนงานสาธารณสุ ข งานด้า นสิ่ งแวดล้ อม การให้บริ การสาธารณสุข การควบคุ ม การฆ่ าสัต ว์ จ าหน่า ย
เนื้อสัตว์ การรักษาความสะอาด การอนุรั กษ์ ตรวจสอบและพื้นฟูทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมทีอานวย
ต่อการดารงชีพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
งานด้ านอื่ น ๆ เป็น การปฏิบัติ หน้า ที่อื่น ตามที่ ทางราชการมอบหมายให้กับ องค์ กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจั ยนี้เป็น การศึก ษาเรื่อ ง การสารวจและประเมินความพึง พอใจของประชาชนผู้ รับบริก ารที่มีต่ อ
การให้บ ริการขององค์ก ารบริห ารส่ วนต าบลอีเ ซ อ าเภอโพธิ์ศ รีสุว รรณ จัง หวั ดศรี สะเกษ โดยคณะดาเนิน งาน
ได้นาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2. แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตาบลอีเซ อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
การสารวจความพึงพอใจของประชาชนเป็นการประเมินถึงบริก ารสาธารณะที่ประชาชนได้รับไปแล้วว่ า
ถูกใจ หรือตรงกับความต้องการมากน้อยเพียงใด โดยในเนื้อหาแนวคิ ดเกี่ยวกับความพึงพอใจ คณะดาเนินงานได้
อธิบายถึ งความหมายของความพึงพอใจ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับความพึง พอใจ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อพฤติก รรมของ
มนุษย์ และความสาคัญของความพึงพอใจต่อการบริการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ความหมายของความพึงพอใจ
มีนักการศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ และให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ แตกต่างกัน ดังนี้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541 : 45) กล่าวว่ า ความพึงพอใจ หมายถึ งความรู้สึกหลังการซื้อหรื อ
รับบริ การของบุคคล ซึ่ง เป็น ผลมาจากการเปรีย บเที ยบระหว่ างการรับ รู้ต่อ การปฏิบัติ งานของผู้ ให้บ ริการหรื อ
ประสิทธิ ภาพของสินค้ ากับ การให้บ ริการที่ค าดหวัง โดยผลที่ ได้รั บจากสิน ค้าหรือบริการต่ากว่า ความคาดหวั ง
ของลู กค้ า ท าให้ ลู กค้ า เกิด ความไม่ พึงพอใจ แต่ ถ้า ระดั บของผลที่ ไ ด้รั บ จากสิ น ค้ าหรื อ บริ ก ารตรงกับ ความ
คาดหวั งของลู ก ค้า ก็ จะท าให้ ลูก ค้ าเกิ ดความพึ งพอใจ และถ้ า ผลที่ ได้ รั บจากสิ น ค้า หรือ บริก ารสู ง กว่ า ความ
คาดหวั งที่ ลู กค้ า ตั้ง ไว้ ก็จ ะทาให้ลู ก ค้า เกิด ความประทั บ ใจ ผู้ใ ห้บ ริ การจะต้ องท าให้ผ ลิ ตภั ณฑ์แ ตกต่ า งจาก
คู่แข่งขันสิ่งสาคัญสิ่งหนึ่งในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจการให้บริการ
พวงทอง ตั้งธิ ติกุล (2542 : 10) กล่ าวว่ า ความพึ งพอใจ หมายถึง เป็นการแสดงออกซึ่ งความสุ ขและ
ความสมหวังของมนุษย์ เมื่อได้รับการตอบสนอง
วิชชุดา หุ่นวิไ ล (2545 : 30) กล่าวว่ า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติที่ดีต่ าง ๆ ของบุ คคลที่มีต่อสิ่ง ที่
ต้องการ ซึ่งรวมทั้งองค์ประกอบอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับสิ่งที่ต้องการ
ชวลิต เหล่ารุ่งกาญจน์ (2548 : 8) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรื อทัศนคติ ของบุคคล
ที่มีต่อ สิ่ง หนึ่ งหรือ ปัจ จัย ต่า ง ๆ ที่เ กี่ ยวข้อ ง ความรู้สึ กพอใจจะเกิด ขึ้น เมื่อ ความต้อ งการได้ รับ การสนองตอบ
ความพึ ง พอใจ เป็ น การให้ ค่ า ความรู้ สึ ก ของคนที่ มี ค วามสั มพั น ธ์ กั บ โลกทั ศ น์ ที่ เ กี่ ย วกั บ ความหมายขอ ง
สภาพแวดล้อม
พิณ ทองพูน (2549 : 21) กล่า วว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ชอบ ยิ นดี เต็มใจ หรือ มีเจตคติ
ที่ดีข องบุค คลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ความพึง พอใจจะเกิด ขึ้น เมื่ อได้รับ การตอบสนองความต้ องการทั้ง ด้า นวั ตถุ และ
ด้านจิตใจ
อาภรณ์รั ตน์ เลิ ศไผ่ร อด (2554 : 16) ความพึง พอใจคื อ ความรู้สึ ก พอใจต่อ สิ่ง ใดสิ่ งหนึ่ง เมื่อ ความ
ต้อ งการของมนุ ษ ย์ไ ด้รั บการตอบสนองทั้ ง ทางด้ านร่ างกายและจิ ตใจ ก็ จะเกิด ความพอใจ ชอบใจ เกิ ดเป็ น
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ทัศ นคติด้ านบวก ที แสดงให้ เห็ นถึ ง สภาพความพึง พอใจในสิ่ งนั้ นและทั ศนคติ ด้า นลบที่ แสดงให้เ ห็น ถึง สภาพ
ความไม่พึงพอใจความพึงพอใจเป็น องค์ ประกอบด้านความรู้สึ กของทัศ นคติ ซึ่งไม่ จ าเป็ นต้อ งแสดงหรืออธิบาย
เชิ ง เหตุ ผ ลเสมอไปก็ ไ ด้ ดั ง นั้ น ความพึ ง พอใจจึ งเป็ น เพีย งปฏิกิ ริ ย าด้ า นความรู้ สึก ต่ อ สิ่ง เร้ า หรื อ สิ่ งกระตุ้ น
ที่แสดงผลออกมาในลั กษณะของผลลั พธ์สุด ท้ายของขบวนการประเมิ นโดยบ่งบอกถึง ทิศทางของผล ประเมินว่ า
จะเป็นไปในลักษณะทิศทางบวก หรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยา คือ เฉย ๆ ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นนั้นก็ได้
สรุปได้ว่า ความพึ งพอใจ หมายถึง ความรู้สึ กหลั งการรับบริการของบุค คล จะมีความความรู้สึก พอใจ
เมื่อ ได้รั บการตอบสนองตามความคาดหวังหรือ ดีกว่ าที่ หวัง ไว้ และจะรู้สึ กไม่ พอใจหากไม่ไ ด้รั บการตอบสนอง
ตามที่คาดหวัง
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
นัก วิช าการได้ พัฒ นาทฤษฎี ที่อ ธิบ ายเกี่ ยวกับ ความพึง พอใจ และอธิ บายความสั มพั นธ์ ระหว่ างความ
พึงพอใจกับปัจจัยอื่น ๆ ไว้หลายทฤษฎี ดังนี้
2.1 แนวคิดของแครธโวล และคณะ
มีการจาแนกจุดประสงค์การศึ กษาด้านความรู้สึกของแครธโวล และคณะ (Krathwohl. 1964
อ้างถึงใน ชวลิต ชูกาแพง. 2550 : 107) โดยสรุปความหมายที่สาคัญได้ดังนี้
1) การรับรู้ (Receiving) เป็ นขั้นแรกของความรู้สึก ถือเป็นการสัมผัสเบื้องต้น เพียงได้รู้ได้เห็ น
จะเรียกว่าเป็นขั้นการจดจาสิ่งที่ได้รับการสัมผัสจากประสาทสัมผัสของเราก็ได้
2) การตอบสนอง (Responding) เมื่อเลื อกพอใจสิ่ งใดสิ่งหนึ่งเรียบร้อย ก็จะถึงความรู้สึกขั้นนี้
ซึ่งเป็นขั้ นที่มีจิตใจจดจ่อ นั่นคื อการเกิ ดความสนใจ ชื่ นชอบกิจ กรรมหนึ่ งมากกว่ ากิจ กรรมอื่น ๆ เรื่อ งนี้ท าให้
ข้าพเจ้าอยากรู้อยากเห็นมาก เป็นต้น
3) การเห็ นคุ ณค่ า (Valuing) ในขั้น นี้เ ป็น ความรู้ สึก เห็ นคุ ณค่า ของสิ่ งของปรากฏการณ์ หรื อ
พฤติกรรมซึ่งตนเองได้รับและซึมซับมาตั้งแต่ต้น ความรู้สึกอันนี้อาจยอมรับหรือไม่ยอมรับคุณค่าก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กั บ
เกณฑ์ที่ ใช้พิจารณาคุณค่า พฤติกรรมระดั บนี้ ค่อนข้า งจะคงเส้ นคงวาในการแสดงความรู้สึ กและรั บรู้คุ ณค่ าสิ่ ง
ต่าง ๆ โดยเจตคติเป็นความรู้สึกระดับนี้
4) การจั ด ระบบคุ ณค่า (Organization) ขั้น ความรู้สึ กที่ แ ล้ว มา มนุษ ย์ ย่อ มเห็ น คุณค่ าหรื อ
ค่านิยมมากมายที่ผ่านเข้ามาในประสบการณ์ของชีวิต แต่ความรู้สึกของมนุษย์จะนิยมชมชอบเฉพาะกลุ่มค่านิยมใด
ค่านิยมหนึ่งเท่านั้น การจั ดระบบในระดับนี้จึงเป็น สิ่งจาเป็น ซึ่งอาจจะให้ อยู่ในกลุ่มก้ อนหนึ่งที่มีลัก ษณะคล้าย ๆ
กัน หรืออาจจั ดตามความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน หรืออาจจัดเอาตัวที่เด่ นมากหรือกระจายมากที่สุด ก็ได้ มาตัวหนึ่ ง
ระบบดังกล่าวจะสร้างขึ้นจากค่านิยมส่วนย่อย ๆ นามาประสานสัมพันธ์กัน การเปลี่ยนแปลงค่านิยมในระยะเป็ น
ผู้ใหญ่จะยากกว่าในระยะเป็นเด็ก เพราะความยึดติดสิ่งที่คิดว่าดีคงพิจารณามานานแล้ว
5) การสร้า งลักษณะนิสัยตามค่านิยม (Characterization) เป็นขั้นสั่ง สมความรู้สึกเป็ นรูปเป็ น
แบบมาจนกระทั่งจึงกลายเป็นลักษณะนิสัย เป็นแนวความเชื่อถือศรัทธา แนวปรัชญาชีวิต มีลักษณะส่วนตัวที่เป็น
เอกลักษณ์ของเขา คือรู้ว่ าเขาคือใคร มีอุดมคติ มี แนวลัทธิเป็ นของตน ความรู้สึกระดับ นี้เป็นความรู้ สึกที่สั่งสมมา
ตั้งแต่ขั้นแรกจนเกิดการเลือกสรรยึดติดเป็นของตน เป็นวิถีดาเนิ นชีวิต เป็นเป้าหมายปลายทางชี วิต เรียกว่าเป็ น
ความรู้สึกที่ตกตะกอนแล้วกลายเป็นบุคลิกภาพ
กล่าวได้ว่า ความรู้สึก นั้นเป็นความต่ อเนื่อ ง ไม่ได้รู้ สึกเป็นท่อ น ๆ แต่มีทิศทางและมีค วามเข้มข้ น
แตกต่างกัน แต่ละขั้นของความรู้ สึก จึงเกี่ ยวข้องเชื่ อมโยงต่อ เนื่องกันละเอียดละอ่ อนมาก ระดับความรู้สึกจะเริ่ ม
ด้วยความเข้มข้นน้อยไปสู่ความเข้มข้นมากจนยึดติดเป็นลักษณะนิสัยของคน ในที่สุด
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3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ได้อธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ไว้ดังนี้
3.1 ปัจจัยทางสังคม (Social Factors) ผู้คนจะได้รับอิทธิพลจากสังคมรอบข้างที่เป็นกลุ่มอ้างอิง
ครอบครัว และบทบาทและสถานะทางสังคม
1) กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล ทั้งที่
มีอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลโดยตรง (Membership Groups) ได้แก่
- กลุ่มอ้างอิงปฐมภูมิ (Primary Groups) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน เป็น
ลักษณะของการติดต่อกันอย่างต่อเนื่องและไม่เป็นทางการ
- กลุ่มอ้างอิงทุติยภูมิ (Secondary Groups) ได้แก่ กลุ่มศาสนา อาชีพ สมาคม เป็นลักษณะการ
ติดต่อกันแบบเป็นทางการมากกว่า แต่มีความต่อเนื่องน้อยกว่า
- ครอบครัว (Family) สถาบันครอบครัวมีความสาคัญที่สุดและมีอิทธิพลที่สุดในกลุ่มอ้างอิงปฐม
ภูมิ ซึ่งปลูก ฝังอบรมนิ สัยต่าง ๆ แก่บุคคล นักการตลาดต้องเข้าใจถึงบทบาทของแต่ละบุคคลในครอบครัว ซึ่งจะ
แสดงบทบาทและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบุคคลในครอบครัวและการตัดสินใจของครอบครัว
- บทบาทและสถานภาพ (Role and Status) แต่ละบุค คลแสดงออกในแต่ละกลุ่มที่เป็นสมาชิ ก
อยู่ คนหนึ่งอาจมีหลายบทบาท เป็นทั้งลูก แม่ เพื่อน หั วหน้า ลูกน้ อง เป็นต้น ซึ่ง แต่ละบทบาทก็ จะมีอิทธิพลต่ อ
พฤติกรรมการซื้อ แต่ละบทบาทก็ จะแสดงสถานะทางสังคมอยู่ด้ว ยเป็น สถานะที่สังคมยอมรับในตั วบุคคลนั้น ๆ
ต้องตระหนักถึง “สัญลักษณ์ของสถานะ (Status Symbol)” ในการทาการตลาด คนต้องการการยอมรับจากสังคม
และพยายามแสดงออกถึงสถานะของตน
3.2 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) พฤติกรรมการซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
เฉพาะของบุคคลด้วยเช่นกัน
1) อายุและขั้นของวงจรชีวิต (Age and Life Cycle Stage) พฤติกรรมและรสนิยมของบุคคลจะ
แตกต่างกันไปตามช่วงอายุและขั้นของวงจรชีวิต
2) อาชี พ (Occupation) อาชี พมี อิทธิ พลต่ อรู ปแบบการบริโภคของบุ คคล นั กการตลาดควร
ทาการศึกษาถึงพฤติกรรมเฉพาะกลุ่มและพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสม สินค้าประเภทเดียวกันอาจต้องมีการออกแบบ
ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มอาชีพ
3) สภาพเศรษฐกิ จของบุ คคล (Economic Circumstances) ประกอบด้ว ยรายได้ที่ส ามารถ
นาไปใช้ได้ สินทรัพย์และเงินออม หนี้สิน รวมถึงทัศนคติด้านการออมและการใช้จ่ายของบุคคลมีอิทธิพลต่อการซื้อ
นัก การตลาดต้ อ งศึ กษาถึ งสภาพเศรษฐกิ จ ของบุ คคล โดยเฉพาะสิ น ค้า ที่มีความอ่ อนไหวต่ อรายได้ ถ้า มีก าร
เปลี่ยนแปลง จะต้องปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การปรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับตาแหน่งผลิตภัณฑ์
หรือปรับราคาผลิตภัณฑ์
4) รูปแบบการดาเนินชี วิต (Lifestyle) ถึงแม้ บุคคลมีจ ะอายุเท่า กัน อยู่ใ นวัฒนธรรมเดี ยวกั น
มีสถานะทางสังคมเหมือนกัน และทางานอาชีพเดียวกัน ก็อาจมีรูปแบบการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกัน วิถีที่บุคคลใช้
ในการดาเนินชีวิ ต ไม่ว่าจะเป็น ความสนใจ การแสดงออกทั้งความคิดเห็นและการกระทา การนาเสนอผลิตภัณฑ์
ควรพิจารณาถึงรู ปแบบการดาเนิน ชีวิตของบุคคลด้ว ย บางครั้งอาจต้องชี้นาถึงความเหมาะสมของผลิ ตภัณฑ์กั บ
รูปแบบการดาเนินชีวิ ต โดยต้อ งสื่อให้ได้ ว่าผลิ ตภัณฑ์ เหมาะสมกับรูป แบบการด าเนิ นชีวิต ของผู้ บริโ ภคอย่ างไร
5) บุคลิกลักษณะและแนวคิดของตนเอง (Personality and Self-Concept) ลักษณะเฉพาะของ
บุคคลจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคได้ บุคลิกลักษณะบ่งบอกได้จากความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นตัวของ
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ตัวเอง คล้อยตามผู้อื่น มีความเป็นผู้ นา ชอบต่ อต้าน หรือปรับตัว ได้ดี ส่ว นแนวคิดของตนเองเป็นวิธีที่ บุคคลมอง
ตนเองในแง่มุมที่แตกต่างกัน ได้แก่ แนวคิดที่มองว่าสิ่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริง (Actual Self-Concept) ซึ่งจะแตกต่าง
จากแนวคิดที่มองตนเองในอุดมคติ (Ideal Self-Concept) เป็นสิ่งที่อยากจะเห็นตัวเองในสิ่งที่เป็น ซึ่งแตกต่างจาก
แนวคิดที่คิดว่าคนอื่นมองตนเอง (Their Other Self-Concept Think Others See Them)
3.3 ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) ทางเลือ กในการซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพล
จากปัจจัยหลักทางจิตวิทยา 4 ประการคือ
1) การกระตุ้น เร้า (Motivation) ความต้องการของบุค คลมี ความหลากหลายและอาจเกิดขึ้ น
พร้อม ๆ กัน บ้างก็เป็นไบโอเจนิก (Biogenic) หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากความตึงเครียด (Tension) เช่น ความหิว ความ
กระหาย ความไม่สะดวก บ้างก็เกิดจากสภาวะจิตใจ (Psychogenic) เกิดจากความตึงเครียด เช่น การยอมรับการ
มีส่วนร่วมของสังคม การยอมรับการประสบความสาเร็จ ความต้องการต่าง ๆ จะยังไม่มีแรงจูงใจมากพอทีจ่ ะกระตุน้
ให้ผู้บริโภคเกิดการกระทาในทันที เพี ยงแต่ก่อให้เกิดความรู้สึกตึงเครียด ดั งนั้นนักการตลาดต้ องสร้างการกระตุ้ น
เพื่อให้เกิดการกระทา การศึกษาถึงทฤษฎีการจูงใจจะช่วยให้เข้าใจและนามาใช้มากที่สุด ได้แก่ ทฤษฎีการจูงใจของ
มาสโลว์ ทฤษฎีการจูงใจของฟรอยด์ และทฤษฎีการจูงใจของเฮิร์ซเบิร์ก
2) การรับรู้ (Perception) ผู้ที่ได้รับการกระตุ้นจะพร้อมที่จะแสดงออก การแสดงออกในรูปแบบ
ไหนขึ้นอยู่ กับการรั บรู้ของบุ คคล การรับรู้เป็ นกระบวนการในการเลือก (Select) จัด การ (Organize) และแปล
(Interpret) ข้ อมู ลที่ เป็ น ปัจ จัย นาเข้ า ซึ่ งส่ งผลให้ก ารรั บรู้ ของบุ ค คลต่อ สิ่ง เดี ยวกั นแตกต่า งกั น ไป เนื่อ งจาก
กระบวนการในการรับรู้ที่แตกต่างกัน
3) การเรียนรู้ (Learning) ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แสดงว่าไม่เกิดการเรียนรู้ ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าเกิดพฤติกรรม แสดงว่าเกิดการเรียนรู้ สามารถสร้างการเรียนรู้ให้บุคคลได้โดยใช้แรงขับดัน (Drive)
สิ่งกระตุ้น (Stimuli) สิ่งชี้นา (Cue) การตอบสนอง (Response) และการบังคับ (Reinforcement) ความเชื่อและ
ทัศนคติ (Beliefs and Attitude) มาจากการเรียนรู้ของบุคคลที่มีการปลูกฝังมาระยะเวลาหนึ่ง จากสภาพแวดล้อม
และสังคมที่บุคคลอยู่ร่วมเป็นส่วนใหญ่ เช่น ครอบครัว วัฒนธรรม ศาสนา ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการดารงชีวติ
และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค และความเชื่อและทัศนคติเปลี่ยนแปลงได้ยาก
นอกจากนี้วิเ ชีย ร วิทยอุดม (2554 ) ได้ อธิบ ายและแบ่ง ความหลากหลายที่อ าจมีผลต่อพฤติก รรม
ออกเป็น 2 ขอบเขต คือ
1) ขอบเขตความหลากหลายขั้นปฐมภูมิ (Primary Dimensions of Diversity) คือ ความแตกต่าง
ของมนุษย์ซึ่งเป็นมาตั้งแต่เกิดหรือซึ่งมีอิทธิพลสาคัญต่อการต้องเข้าร่วมอยู่ในสังคม และมีผลกระทบต่อการดาเนิน
ชีวิ ตของเราอย่า งต่ อ เนื่ อง ซึ่ งขอบเขตความหลากหลายขั้น ปฐมภูมิ นั้น รวมไปถึ งอายุ เชื้ อชาติ เพศ คุ ณภาพ
ความสามารถทางร่างกายและการปรับตัวทางด้านอารมณ์และทางด้านเพศ
2) ขอบเขตความหลากหลายขั้นทุติยภูมิ (Secondary Dimensions of Diversity) คือ ลักษณะ
ของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถที่จะถูกเปลี่ยนแปลงได้ พวกเขาจะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลกับสิ่งที่เขาได้รั บ
มา สิ่งที่ทอดทิ้งไปและสิ่งสามารถขยายต่อเติมได้ในตลอดชีวิตของพวกเขา
ขอบเขตของความหลากหลายขั้นปฐมภูมิและขั้นทุติยภูมิ แสดงบทบาทที่สาคัญในการสร้างค่านิยม ความ
ต้องการ ลาดับความสาคัญ แรงจูงใจและการรับรู้ได้ สิ่งเหล่า นี้จะมีอิท ธิพลต่อหนทางที่เรารับรู้และแปลความ
สภาพแวดล้ อมที่ พวกเราต้อ งพบต้อ งเจอ ซึ่ ง ขอบเขตของความหลากหลายขั้ นปฐมภู มิและขั้น ทุ ติย ภู มินั้ น มี
ความสาคัญ เนื่องจากมีอิทธิพลต่อลักษณะของแต่ละบุคคล
4. ความสาคัญของความพึงพอใจต่อการบริ การ
นักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวถึงความสาคัญของความพึง พอใจ สามารถประมวลได้ดังนี้
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พรรณี ช.เจนจิต (2542, หน้า 28) กล่า วว่า ความพึ งพอใจเป็น เรื่อ งความรู้ สึก ที่บุค คลที่ มีต่อ สิ่งใดสิ่ ง
หนึ่ ง ซึ่ง มี อิ ท ธิพลท าให้ แ ต่ ละคนสนองตอบสิ่ ง เร้ าแตกต่า งออกไป บุ คคลจะมีค วามพึ ง พอใจมากหรื อ น้ อ ย
เกี่ยวกับ สิ่งใดนั้ น บุคคลรอบข้า งมีอิทธิพลอย่างยิ่ง ความพอใจของบุค คลมีแนวโน้ มที่จ ะขึ้นอยู่กั บค่านิย มของคน
รอบข้าง ความพึง พอใจมีแ หล่งที่เกิ ดขึ้น 4 ประการ คือ 1) การอบรมแต่เล็ก ๆ เป็น ไปในลัก ษณะค่อย ๆ ดูดซั บ
จากการเลีย นแบบของพ่ อกับ แม่ และคนข้ างเคีย ง ไม่ต้อ งมีใ ครมาสอน 2) ประสบการณ์ของบุ คคล 3) การรั บ
ถ่ายทอดจากความพึงพอใจที่มีอยู่แล้ว 4) สื่อมวลชน
อรรถกิจ กรณ์ทอง (2545, หน้า 16) เมื่อมนุษย์เ กิดความต้องการขึ้ น ก็จะกาหนดเป้ าหมายหลายอย่า ง
เพื่อสร้างความพึง พอใจ ก าลัง ความต้อ งการของแต่ ละบุค คลจะขึ้น อยู่กั บปัจ จัย 4 ประการดั งนี้ 1) วัฒนธรรม
และค่านิ ยมทางสั งคม 2) ความสามารถทางร่างกาย 3) ประสบการณ์ และ 4) สิ่งแวดล้อมและสภาพทางสังคม
มิ ล เลทท์ (Millet, 1954, p. 397 อ้ า งถึ ง ใน ชนะดา วี ร ะพั น ธ์ , 2555, หน้ า 8) ได้ ใ ห้ ทั ศ นะเกี่ ย วกั บ ควา ม
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐนั้น เป้าหมายที่เป็นที่ นิยมมากที่สุดที่ผู้ป ฏิบัติต้อ ง
ยึดถือไว้เสมอ 5 ประการ คือ
1. การให้บ ริ ก ารอย่ างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึ ง ความยุ ติธ รรมในการบริ หารงาน
ภาครัฐ ที่มีฐานของความคิดว่า ทุกคนเท่าเที ยมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะได้รั บการปฏิบัติ อย่างเท่าเทียมกั น
ในทุก แง่มุมของกฎหมาย ไม่มีก ารแบ่ งแยกกีดกั นในการให้บริก าร ประชาชนจะได้ รั บการปฏิบั ติในฐานะที่เป็ น
ปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน
2. การให้บริ การที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการให้ บริการจะต้องมองว่า การให้บริการ
จะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติง านของหน่ว ยงานภาครัฐ จะถือ ว่าไม่มีประสิ ทธิผลเลย ถ้ าไม่มีก ารตรงเวลาซึ่งจะ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน
3. การให้บริก ารอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึ ง การให้บ ริการจะต้ องมีลั กษณะที่มีจ านวน
การให้บริก ารและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม มิลเลทท์ (Millett) เห็นว่า ความเสมอภาคหรือการตรงเวลา
จะไม่ มีค วามหมายเลย ถ้า มี จ านวนการให้ การบริก ารที่ ไม่ เ พี ยงพอ และสถานที่ ตั้ง ที่ ใ ห้บ ริ ก ารสร้ างความ
ไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ
4. การให้บ ริการอย่างต่อ เนื่อง (Continuous Service) คื อ การให้บริการที่เป็น ไปอย่า งสม่าเสมอ โดย
ยึด ประโยชน์ ของสาธารณชนเป็น หลัก ไม่ ใช่ ยึด ตามความพอใจของหน่ ว ยงานที่ ให้ บ ริก ารว่ าจะให้ หรื อหยุ ด
บริการเมื่อใดก็ได้
5. การให้บ ริ การอย่า งก้า วหน้า (Progressive Service) คื อ การให้ บ ริก ารที่มีก ารปรั บปรุ งคุ ณภาพ
และผลการปฏิบั ติง าน กล่า วอีก นัย หนึ่ง คือ การเพิ่ มประสิท ธิภ าพหรือ ความสามารถที่จะทาหน้า ที่ไ ด้มากขึ้ น
โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม
สรุปได้ว่า ความพึงพอใจมี ความสาคัญคือ ทาให้ระบบงานดาเนินไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อ ย
ทาให้หน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นพลังที่จะผลักดันให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้า
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่ว นท้องถิ่น
การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น การปกครองที่รัฐ บาลมอบอานาจให้ป ระชาชนในท้องถิ่นใดท้อ งถิ่น หนึ่ ง
จัดการปกครองและดาเนินการบางอย่าง โดยดาเนินการกันเองเพื่อบาบัดความต้องการ ดังรายละเอียดดังนี้
1. ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น
มีผู้ที่ให้ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้
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ประทาน คงฤทธิศึกษากร (2541) กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง ระบบการปกครองที่เป็นผล
สืบเนื่ องมาจากการกระจายอานาจทางการปกครองของรัฐ และองค์ก ารท าหน้า ที่การปกครองท้องถิ่นโดยคน
ในท้องถิ่ นนั้น ๆ องค์ก ารนี้จัด ตั้งและถูกควบคุมโดยรัฐบาลแต่ก็มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุมให้ มี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
อุทัย หิรัญโต (2543) กล่าวว่ า การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลมอบอานาจให้
ประชาชนในท้อ งถิ่น ใดท้ องถิ่นหนึ่งจั ดการปกครองและดาเนินการบางอย่า ง โดยดาเนินการกั นเองเพื่อบ าบั ด
ความต้อ งการของตน การบริ หารงานของท้ องถิ่น มีก ารจั ดเป็น องค์ การมีเ จ้า หน้ า ที่ซึ่ งประชาชนเลื อกตั้ง มา
ทั้งหมดหรื อบางส่ว น ทั้ง นี้มีความเป็ นอิ สระในการบริ หารงาน แต่รั ฐบาลต้อ งควบคุมด้ว ยวิ ธีก ารต่า ง ๆ ตาม
ความเหมาะสม จะปราศจากการควบคุมของรัฐหาได้ไม่ เพราะการปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งที่รัฐทาให้เกิดขึ้น
ฮอลโลเวย์ (Holloway, 1951) กล่า วว่ า การปกครองส่ว นท้ องถิ่น หมายถึ ง องค์ การที่ มีอ าณาเขต
แน่นอน มี ประชากรตามหลั กที่ก าหนดไว้ มีอ านาจการปกครองตนเอง มีก ารบริหารการคลั งของตนเองและมี
สภาท้องถิ่นที่สมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน
ร๊อ บสั น (Robson, 1953) กล่ าวว่า การปกครองท้อ งถิ่น หมายถึ ง หน่ วยการปกครองซึ่ งรั ฐบาลได้
จัดตั้ งขึ้ นและให้มีอานาจปกครองตนเอง (Autonomy) มี สิท ธิต ามกฎหมาย (Legal rights) และต้อ งมี องค์ก ร
ที่จาเป็ นในการปกครอง (Necessary Organization) เพื่อ ปฏิ บัติ หน้ าที่ ให้ สมความมุ่ งหมายของการปกครอง
ท้องถิ่นนั้น ๆ
คลาร์ก (Clarke, 1957) กล่ าวว่า การปกครองส่ว นท้ องถิ่น หมายถึ ง หน่ วยการปกครองที่ มีห น้า ที่
รับ ผิด ชอบเกี่ ยวข้ องกับ การให้ บริ ก ารประชาชนในเขตพื้น ที่ หนึ่ งพื้ น ที่ใ ดโดยเฉพาะ และหน่ วยการปกครอง
ดังกล่าวนี้จัดตั้งและอยู่ในความดูแลของรัฐบาลกลาง
สรุปได้ ว่า การปกครองส่วนท้ องถิ่น หมายถึง ระบบการปกครองที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระจาย
อานาจทางการปกครองของรั ฐ และการปกครองที่ รัฐบาลมอบอ านาจให้ป ระชาชนในท้ องถิ่นใดท้ องถิ่น หนึ่ ง
จัดการปกครองและดาเนินการบางอย่างโดยดาเนินการกันเอง เพื่อบาบัดความต้องการของประชาชน และได้ มี
การเลือกตั้งโดยอิสระเพื่อเลือกผู้ที่ มีหน้าที่บริหาร
2. ความสาคัญของการปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ชูศั ก ดิ์ เที่ ย งตรง ( 2548) กล่ า วว่ า จากแนวความคิ ด ในการปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สนับ สนุ น
วัตถุประสงค์ทางการปกครองของรัฐในอันที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุ กของประชาชน โดยยึ ด หลักการ
กระจายอ านาจปกครองและเพื่ อให้ ส อดคล้ องกั บ หลั ก การประชาธิป ไตย โดยประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ปกครองตนเอง ความสาคัญของการปกครองท้องถิ่นจึงสามารถสรุปได้ ดังนี้
1) การปกครองส่ วนท้อ งถิ่น เป็ นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ป ระชาชนรู้สึ กว่าตนมีความเกี่ยวพั น
กับส่ วนได้ ส่ว ยเสี ยในการปกครองการบริห ารท้อ งถิ่ น เกิด ความรับผิ ดชอบและหวงแหนต่อ ประโยชน์ อัน พึง มี
ต่อท้อ งถิ่น ที่ตนอยู่อาศัย อันจะนามาซึ่ง ความศรัท ธาเลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่ สุด โดย
ประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร การเลือกตั้งจะเป็น การฝึกฝนให้ประชาชนใช้ดุลยพินิ จ
เลือกผู้ แทนที่ เหมาะสม สาหรั บผู้ที่ไ ด้รับเลือกตั้ งเข้า ไปบริ หารกิ จการของท้ องถิ่น นับได้ ว่าเป็ นผู้นาท้องถิ่ นจะได้
ใช้ ความรู้ค วามสามารถบริ หารงานท้อ งถิ่ นเกิ ด ความคุ้ นเคย ความช านิ ชานาญในการใช้สิ ทธิ และหน้า ที่ข อง
พลเมือง ซึ่งจะนาไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติต่อ ไป
2) การปกครองท้องถิ่น ทาให้ป ระชาชนในท้องถิ่นรู้จั กการปกครองตนเอง (Self-Government) หัวใจ
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่ง ก็คื อ การปกครองตนเองมิ ใช่ เป็น การปกครองอัน เกิด จาก
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คาสั่งเบื้องบน การปกครองตนเองคือการที่ประชาชนมี ส่วนร่ว มในการปกครอง ซึ่ งผู้บริห ารท้องถิ่นนอกจากจะ
ได้รั บเลือกตั้ง มาเพื่อ รับ ผิด ชอบการบริหารท้ องถิ่นโดยอาศัยความร่ วมมื อร่ วมใจจากประชาชนแล้ ว ผู้ บริ หาร
ท้อ งถิ่ นจะต้ องฟั ง เสี ย งประชาชนด้ วยวิ ถี ทางประชาธิ ปไตยต่า ง ๆ เช่ น เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนออกเสี ย ง
ประชามติ (Referendum) ให้ ประชาชนมี อานาจถอดถอน (Recall) ซึ่ งจะท าให้ ป ระชาชนเกิ ดความสานึ ก
ในความสาคัญ ของตนต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่ว นรับรู้ถึ งอุปสรรคปัญหาและช่ วยกันแก้ไขปัญ หาของท้องถิ่ น
ของตน นอกจากนี้ก ารปกครองตนเองในรู ปของการปกครองท้ อ งถิ่ นอย่ างแท้ จ ริง หรื อ การกระจายอ านาจ
ไปในระดั บต่าสุด คือรากหญ้า ซึ่ งเป็ นฐานเสริมส าคัญ ยิ่งของการพัฒ นาระบบการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตย ความล้ มเหลวของระบอบประชาธิ ปไตยมี หลายองค์ ประกอบ แต่ องค์ป ระกอบสาคั ญยิ่ งยวด
อันหนึ่ง ก็คือการขาดรากฐานในท้ องถิ่น การปกครองท้องถิ่ นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเป็ นหลักการ
สาคัญ ของการกระจายอานาจ การปกครองท้ อ งถิ่ น มีขึ้ น เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ใ นการแบ่ งเบาภาระของรั ฐบาล
เนื่องจากความจาเป็นบางประการ
3) ภารกิ จของรัฐบาลมีอยู่อ ย่างกว้างขวางนับ วันจะขยายเพิ่ มขึ้น ซึ่งจะเห็ นได้จากงบประมาณที่เพิ่มขึ้ น
ในแต่ล ะปีต ามความเจริ ญ เติ บ โตของบ้ านเมือ ง รั ฐ บาลมิ อาจจะด าเนิ นการในการสนองความต้ องการของ
ประชาชนในท้อ งถิ่น ได้อย่ างทั่ วถึง เพราะแต่ ละท้ องถิ่ นย่อมมีปัญ หาและความต้อ งการที่แตกต่า งกัน การแก้ไ ข
ปัญหาหรือ จัดบริก ารโครงการในท้องถิ่น โดยรู ปแบบที่ เหมือนกัน ย่อ มไม่บัง เกิ ดผลสูง สุด ท้ องถิ่นย่ อมรู้ปั ญหา
และเข้า ใจปัญหาได้ดีก ว่าผู้ซึ่ง ไม่ได้อ ยู่ในท้อ งถิ่นนั้น ๆ ประชาชนในท้องถิ่ นจึงเป็ นผู้ที่เหมาะสมที่จะแก้ ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นมากที่สุด
4) กิจ การบางอย่ า งเป็ นเรื่ อ งเฉพาะท้ องถิ่ น นั้ น ไม่ เ กี่ ยวพั นกั บ ท้ องถิ่ น อื่น และไม่ มีส่ ว นได้ ส่ วนเสี ย
ต่อประเทศโดยส่ วนรวม จึง เป็น การสมควรที่ จะให้ประชาชนในท้ องถิ่ นดาเนิน การดัง กล่า วเอง ดั งนั้น หากไม่ มี
หน่ว ยการปกครองท้อ งถิ่ นแล้ว รั ฐบาลจะต้ องรับ ภาระดาเนิ นการเองทุ กอย่ างและไม่แ น่ใ จว่ าจะสนองความ
ต้องการของท้ องถิ่ นทุกจุ ดหรื อไม่ รวมทั้ง จะต้อ งดาเนิน การเฉพาะท้อ งถิ่น นั้น ๆ ไม่เกี่ ยวกับ ท้องถิ่นอื่ น หากได้
จัด ให้ มีก ารปกครองท้ องถิ่น เพื่อ ดาเนิ นการเองแล้ วภาระของรั ฐบาลก็ จะผ่อ นคลายลงไป รั ฐ บาลจะมี หน้ า ที่
เพียงแต่ควบคุ มดูแลเท่าที่จาเป็นเท่ านั้นเพื่ อให้ท้อ งถิ่นมี มาตรฐานในการดาเนิน งานยิ่งขึ้น การแบ่ งเบาภาระท า
ให้รัฐ บาลมี เวลาที่จะด าเนิน การในเรื่ องที่ส าคัญหรือกิจ การใหญ่ ๆ ระดั บชาติอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
โดยส่ ว นรวม ความคั บ คั่ ง ของภาระหน้า ที่ ต่ า ง ๆ ที่ ร วมอยู่ ส่ ว นกลางจะลดน้อ ยลง ความคล่ อ งตั ว ในการ
ดาเนินงานของส่วนกลางจะมีมากขึ้น
5) การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สา มารถตอบสนองความต้ อ งการ ของท้ อ งถิ่ น ตรงเป้ า หมายและมี
ประสิ ท ธิภ าพ เนื่ อ งจากท้ องถิ่ นมี ค วามแตกต่ า งกั น ไม่ ว่า ทางสภาพภู มิศาสตร์ ทรั พยากร ประชาชน ความ
ต้องการ และปัญ หาย่ อมต่า งกันออกไป ผู้ที่ ให้บริ การหรือแก้ ไขปั ญหาให้ถูกจุ ดและสอดคล้องกับความต้อ งการ
ของประชาชนก็ต้องเป็นผู้ ที่รู้ถึงปัญหาและความต้อ งการของประชาชนเป็น อย่างดี การบริหารจึงจะเป็นไปอย่า ง
รวดเร็วและมี ประสิทธิ ภาพ ไม่ ต้องเสียเวลาเสนอเรื่ องขออนุ มัติไ ปยัง ส่วนเหนือ ขึ้นไป ท้ องถิ่ นจะบริห ารงานให้
เสร็จสิ้นลงภายในท้องถิ่นนั่นเองไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้ จ่ายโดยไม่จาเป็น
6) การปกครองส่ว นท้ องถิ่น จะเป็น แหล่ง สร้ างผู้น าทางการเมื อง การบริห ารของประเทศในอนาคต
ผู้น าหน่ว ยการปกครองท้อ งถิ่ นย่ อมเรี ยนรู้ป ระสบการณ์ท างการเมือ ง การได้รั บเลือ กตั้ ง การสนับ สนุ นจาก
ประชาชนในท้องถิ่นย่อ มเป็น พื้นฐานที่ดีต่ ออนาคตทางการเมืองของตนและยังฝึก ฝนทัก ษะทางการบริหารงาน
ในท้องถิ่นอี กด้วย ในประเทศไทยผู้นาทางการเมืองที่มีชื่อเสีย ง เช่น นายทองหยอด จิตะวีร ะ และนายศรีสะเกษ
เทพกาญจนา เป็นต้ น ล้วนแต่มีผลงานจากการเป็ นนายกเทศมนตรี หรือ ผู้บ ริหารท้อ งถิ่ นมาก่อนจนสามารถ
ประสบความสาเร็จเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงในระดับ ชาติ
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7) การปกครองส่ วนท้องถิ่น สอดคล้อ งกับแนวความคิดในการพัฒ นาชนบทแบบพึ่งตนเอง การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยยึ ดหลักการกระจายอานาจทาให้เกิ ดการพัฒ นาชนบทแบบพึ่งตนเองทั้ง ทางการเมือง เศรษฐกิ จ
และสั งคม การด าเนิน งานพั ฒ นาชนบทที่ ผ่า นมายั ง มี อุ ปสรรคสาคั ญ ประการหนึ่ ง คื อ การมี ส่ ว นร่ ว มจาก
ประชาชนในท้ อ งถิ่ นอย่า งเต็มที่ ซึ่ งการพัฒ นาชนบทที่ สัมฤทธิ์ ผลนั้น จะต้อ งมาจากการริเ ริ่มช่ วยตนเองของ
ท้อ งถิ่ น ทาให้ เ กิด ความร่ว มมือ ร่ว มใจร่ ว มแรงกัน โดยอาศัย โครงสร้ า งความเป็น อิ สระในการปกครองตนเอง
ซึ่งต้ องมาจาก การกระจายอ านาจอย่ างแท้จ ริง มิ เช่น นั้น แล้ วการพั ฒ นาชนบทจะเป็ นลั กษณะหยิบ ยื่น ยัด ใส่
หรือ กึ่ง หยิ บยื่น ยัด ใส่ เกิดความหวังทุ กปี ว่า จะมีลาภลอย แทนที่ จะเป็ นผลดีต่ อท้ องถิ่ นกลับ สร้ างลั กษณะการ
พัฒนาแบบพึ่ งพา ไม่ยอมช่ วยตนเองอั นเป็นผลทางลบต่ อการพั ฒนาพื้น ฐานระบอบประชาธิป ไตย ดั งนั้น การ
กระจายอานาจจึงจะทาให้เกิดลักษณะการพึ่งตนเอง ซึ่งเป็นหลักสาคัญของการพัฒนาชนบทอย่างยิ่ง
สรุปได้ว่า การปกครองท้ องถิ่นเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย การปกครองท้องถิ่ น
ทาให้ประชาชนในท้องถิ่น รู้จักการปกครองตนเอง ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่ อย่างกว้างขวางนับวันจะขยายเพิ่มขึ้ น
กิจ การบางอย่า งเป็ น เรื่อ งเฉพาะท้ องถิ่ นนั้ น ไม่ เ กี่ย วกับ ท้ องถิ่ น อื่น และไม่มีส่ วนได้ส่ ว นเสี ย ต่อ ประเทศโดย
ส่วนรวม การปกครองท้ องถิ่ นสามารถสนองความต้อ งการของท้อ งถิ่น ตรงเป้ าหมายและมี ประสิท ธิภาพ การ
ปกครองท้ องถิ่ นจะเป็ นแหล่ ง สร้ างผู้ นาทางการเมื องการปกครองท้ องถิ่ นสอดคล้อ งกั บ แนวความคิด ในกา ร
พัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเอง
3. วัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ่ น
ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2549) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ่นมีดังนี้
1) ช่ วยแบ่ งเบาภาระของรั ฐบาล เป็ นสิ่ งที่ เห็ นได้ชั ดเจนว่า ในการบริ หารประเทศ จะต้อ งอาศั ยเงิ น
งบประมาณเป็ นหลั ก หากเงิน งบประมาณจ ากั ด ภารกิจ ที่จ ะต้ องบริ การให้ กับ ชุมชนต่า ง ๆ อาจไม่ เพี ยงพอ
ดังนั้นหากจั ดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่ นนั้น ๆ ก็ สามารถมีร ายได้มีเงิน งบประมาณ
ของตนเองเพียงพอ ที่จะดาเนิ นการสร้างสรรค์ความเจริญให้ กับท้องถิ่นได้ จึงเป็ นการแบ่งเบาภาระของรัฐ บาล
ได้เป็นอย่างมาก การแบ่งเบานี้เป็นการแบ่งเบาทั้งในด้านการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการดาเนินการ
2) เพื่อ ตอบสนองต่ อความต้ องการของประชาชนในท้อ งถิ่ นอย่า งแท้ จริ ง เนื่ องจากประเทศมี ขนาด
กว้างใหญ่ ความต้องการประชาชนในแต่ ละท้องที่ ย่อมมีความแตกต่างกันการรอรั บการบริ การจากรั ฐบาลเพีย ง
แห่ง เดีย ว อาจไม่ ตรงตามความต้ องการที่แท้ จริ งและล่ าช้า หน่ วยการปกครองท้อ งถิ่น ที่มีป ระชาชนในท้อ งถิ่ น
เป็นผู้บริหารเท่านั้นจึงสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้
3) เพื่อความประหยั ด โดยที่ท้ องถิ่ นแต่ ละแห่ง มีค วามแตกต่า งกัน สภาพความเป็ นอยู่ ของประชาชนก็
ต่างไปด้ว ย การจั ดตั้ง หน่ว ยการปกครองท้องถิ่นขึ้ นจึง จาเป็ นโดยให้ อานาจ หน่ว ยการปกครองท้องถิ่นจั ดเก็ บ
ภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีก ารหารายได้ให้กับท้องถิ่นเพื่อนาไปใช้ในการบริหารกิจการของท้องถิ่น ทาให้ป ระหยัดเงิ น
งบประมาณของรัฐบาลที่ จะต้องจ่ายให้กั บท้องถิ่ นทั่วประเทศเป็ นอันมากและแม้ จะมีการจัดสรรเงินงบประมาณ
จากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเงื่อนไขที่กาหนดไว้อย่างรอบคอบ
4) เพื่ อให้ห น่ วยการปกครองท้ อ งถิ่ นเป็ นสถาบั นที่ ใ ห้ก ารศึ กษาการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
แก่ประชาชนจาการที่ก ารปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้แก่ป ระชาชนมีส่ วนร่ วมใน การปกครองตนเองไม่ ว่าจะ
เป็น การสมัค รรับ เลือ กตั้ง เพื่อ ให้ป ระชาชนในท้ องถิ่ นเลื อกเข้าไปทาหน้า ที่ฝ่า ยบริ หาร หรื อฝ่า ยนิติ บัญญั ติของ
หน่วยการปกครองท้องถิ่นก็ต าม การปฏิบั ติหน้าที่ที่แตกต่ างกันนี้มีส่วนในการส่งเสริ มการเรียนรู้ถึ งกระบวนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได้ อย่างดี
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สรุป ได้ว่ า วั ตถุป ระสงค์ ของการปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ช่วยแบ่ งเบาภาระของรั ฐบาล เพื่อ สนองตอบต่ อ
ความต้ องการของประชาชนในท้ อ งถิ่ น อย่ างแท้จ ริ ง เพื่ อ ความประหยัด และเพื่อ ให้ ห น่ว ยการปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนจากการที่ปกครองท้องถิ่น
4. องค์ประกอบการปกครองส่วนท้องถิ่ น
อุทั ย หิ รั ญโต (2543) กล่ าวว่ า ระบบการปกครองส่ วนท้ องถิ่ นจะต้อ งประกอบด้ วยองค์ ป ระกอบ
9 ประการ ดังนี้
1) สถานะตามกฎหมาย (legal Status) หมายความว่ า หากประเทศใดกาหนดเรื่ องการปกครอง
ท้องถิ่น ไว้ ในรัฐ ธรรมนูญ ของประเทศ การปกครองท้อ งถิ่ นในประเทศนั้ นจะมีค วามเข้มแข็ งกว่า การปกครอง
ท้องถิ่น ที่จัดตั้ง ขึ้นขึ้นโดยกฎหมายอื่ น เพราะข้อความที่ กาหนดไว้ในรั ฐธรรมนู ญนั้น แสดงให้เห็นว่ า ประเทศนั้ น
มีนโยบายที่จะกระจายอานาจอย่างแท้จริง
2) พื้ นที่แ ละระดับ (Area and Level) ปัจจัย ที่มีค วามสาคัญ ต่อการก าหนดพื้นที่ และระดับ ของหน่ว ย
การปกครองท้ องถิ่นมี หลายประการ เช่น ปัจจัยทางภูมิ ศาสตร์ ประวั ติศาสตร์ เชื้อ ชาติ และความสานึก ในการ
ปกครองตนเองของประชาชนจึ ง ได้มีก ฎเกณฑ์ ที่จ ะก าหนดพื้ นที่ แ ละระดั บของหน่ ว ยการปกครองท้ อ งถิ่ น
ออกเป็น 2 ระดั บ คือ หน่ว ยการปกครองส่ วนท้อ งถิ่ นขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ สาหรั บขนาดของพื้น ที่จ า ก
การศึกษาขององค์การสหประชาชาติโ ดยองค์ก ารอาหารและเกษตรแห่ง สหประชาชาติ (FAO) องค์ก ารศึ กษา
วิท ยาศาสตร์ และวัฒ นธรรม (UNESCO) องค์ การอนามั ยโลก (WHO) และสานั กกิ จการสั งคม (Bureau of
Social Affair) ได้ใ ห้ ความเห็น ว่า หน่ว ยการปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ นที่ ส ามารถให้ บริ การและบริ หารงานอย่า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพได้ ควรมี ป ระชากรประมาณ 50,000 คน แต่ ยั ง มี ปั จ จั ย อื่ น ที่ จ ะต้ อ งพิ จ า รณาด้ ว ย เช่ น
ประสิทธิภาพในการบริหาร รายได้ และบุคลากร เป็นต้น
3) การกระจายอานาจและหน้าที่ การที่จ ะกาหนดให้ท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กั บ
นโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเป็นสาคัญ
4) องค์ก ารนิ ติบุค คล จัดตั้ง โดยผลแห่งกฎหมายแยกจากรัฐ บาลกลางหรื อรัฐบาลแห่งชาติ มีขอบเขต
การปกครองที่ แน่น อน มี อานาจในการกาหนดนโยบาย ออกกฎข้อ บังคั บ ควบคุ มให้ มีการปฏิบั ติตามนโยบาย
นั้น ๆ
5) การเลื อกตั้ ง สมาชิก องค์ก ารหรือคณะผู้บ ริหารจะต้อ งได้ รับเลื อกตั้ งจากประชาชนในท้ องถิ่น นั้น ๆ
ทั้ง หมดหรื อบางส่ วน เพื่ อ แสดงถึ งการเข้า มามี ส่ว นร่ว มทางการเมือ งการปกครองของประชาชน โดยเลื อ ก
ผู้บริหารท้องถิ่นของตนเอง
6) อิสระในการปกครองตนเอง สามารถใช้ดุ ลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจ การภายในขอบเขตของ
กฎหมาย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานทางราชการ
7) งบประมาณของตนเอง มี อานาจในการจัด เก็ บรายได้ การจัด เก็ บภาษีต ามขอบเขตที่ กฎหมายให้
อานาจในการจัดเก็บ เพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะทานุบารุงท้องถิ่นให้ เจริญก้าวหน้าต่อไป
8) การควบคุมดูแลของรั ฐ เมื่ อได้รั บการจัดตั้ งขึ้น และยั งคงอยู่ในการก ากับ ดูแลจากรั ฐเพื่ อประโยชน์
และมั่นคงของรัฐ และประชาชนโดยส่ว นรวม โดยการมีอิส ระในการดาเนิน งานของหน่ว ยการปกครองท้อ งถิ่ น
นั้น ทั้งนี้ มิได้หมายความว่ามีอิส ระเต็มที่ที่เดีย วคง หมายถึงเฉพาะอิ สระในการดาเนินการเท่านั้น เพราะมิฉะนั้ น
แล้วท้องถิ่นจะกลายเป็นรัฐอธิปไตยไป รัฐจึงต้องสงวนอานาจในการควบคุมดูแลอยู่
9) การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก าหนดขึ้ น บนพื้ น ฐาน ทฤษฎี ก าร กระจายอ านาจและอุ ด มการ ณ์
ประชาธิปไตย ซึ่ งมุ่ง เปิ ดโอกาสและสนับ สนุ นให้ ประชาชนเข้ ามามีส่ วนร่วมในกระบวนการทางการเมื องและ
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กิจกรรมการปกครองตนเองในระดั บหนึ่ ง ซึ่ งจะเห็น ได้ จากลักษณะส าคั ญของการปกครองท้ องถิ่ นที่เ น้นการมี
อานาจอิส ระในการปกครองตนเองมีการเลื อกตั้ ง มี องค์ก ารหรือสถาบั นที่จ าเป็ นในการปกครองตนเอง และที่
สาคัญก็คือ ประชาชนในท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองอย่างกว้างขวาง
สรุ ปได้ ว่า ระบบการปกครองส่ วนท้อ งถิ่น ประกอบด้ ว ยสถานะตามกฎหมาย พื้ นที่ และระดั บการ
กระจายอานาจและหน้าที่ องค์ การนิ ติบุคคล การเลือกตั้ง อิส ระในการปกครองตนเอง งบประมาณของตนเอง
การควบคุมดูแลของรัฐ และการปกครองท้องถิ่ นกาหนดขึ้นบนพื้ นฐานทฤษฎีการกระจายอานาจและอุ ดมการณ์
ประชาธิปไตย
2.3 ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตาบลอีเซ อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลอีเซ อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ มีดังนี้
1. ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
ตาบลอีเซ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 17 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตของตาบล
ทิศเหนือ
จรด กับตาบลเป๊าะ
อาเภอบึงบูรพ์
ทิศใต้
จรด กับตาบลตาโกน
อาเภอเมืองจันทร์
ทิศตะวันออก จรด กับตาบลเสียว
อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
ทิศตะวันตก
จรด กับตาบลยางสว่าง
อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
2. ประชากร
ตาบลอี เ ซ อ าเภอโพธิ์ศ รี สุ ว รรณ จั ง หวั ด ศรี สะเกษ แบ่ง เขตการปกครองออกเป็ น 12 หมู่ บ้ า น
ประกอบด้วยมีประชากรทั้งสิ้น 2,998 คน จานวนครัวเรือน 755 ครัวเรือน ดังนี้
หมู่บ้าน
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม (คน)
ม.1 บ้านแสง
70
175
168
343
ม.2 บ้านพระ
62
140
131
271
ม.3 บ้านหนองฮู
38
58
72
130
ม.4 บ้านแปะ
81
169
167
336
ม.5 บ้านอีเซ
83
114
158
272
ม.6 บ้านหนองหนัก
51
100
115
215
ม.7 บ้านอีเซใต้
69
141
141
282
ม.8 บ้านห่องเปือย
51
112
115
227
ม.9 บ้านน้อยดงเมือง
88
136
164
300
ม.10 บ้านหนองจมะ
58
99
87
186
ม.11 บ้านอรุณรังษี
67
158
158
316
ม.12 บ้านโนน
37
59
61
120
รวม
755
1,461
1,537
2,998
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3. ด้านการเมือง/การปกครอง
ตาบลอีเซ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านปกครอง ดังนี้
หมูที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านแสง
บ้านพระ
บ้านหนองฮู
บ้านแปะ
บ้านอีเซ
บ้านหนองหนัก
บ้านอีเซใต้
บ้านห่องเปือย
บ้านน้อยดงเมือง
บ้านหนองจมะ
บ้านอรุณรังษี
บ้านโนน

ผู้ปกครอง
นายสุวรรณ
ผมภักดิ์
นายศุภวัฒน์
แขมคา
นายวิทยา
โสดา
นายวิจารณ์
ธรรมวัตร
นายก่าน
เศรษศรี
นายยส
แก้ววงษ์
นายสมาน
อุตมี
นายสุนทร
งามศรี
นายบุญรักษ์
บุญศรี
นายสมาน
ขันติวงค์
นายหมุน
วงสุโพธิ์
นายวุฒิพงษ์
แพงยา

ตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด (2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลัก
สาราณี ย ธรรมขององค์การบริห ารส่วนตาบลหนองกรด จั งหวัดนครสวรรค์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษา
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริก ารสาธารณะตามหลักสาราณี ยธรรม 6 ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ 2) ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลัก
สาราณีย ธรรม 6 ขององค์การบริหารส่ว นตาบล หนองกรด จัง หวัด นครสวรรค์ จาแนกตามปัจ จัยส่ วนบุ คคล
3) ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใ ช้ หลักสาราณิย ธรรม 6 ในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่ วนตาบล
หนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 55.90 มีอายุตั้งแต่
21-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.50 มีระดับการศึกษาประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 48.90 มีอาชีพรับจ้าง /เกษตรกรรม
คิดเป็นร้อยละ 39.80 เป็นประชาชนในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 93.00 มีรายได้ต่อเดือนไม่ เกิน 5,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 52.40ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการ สาธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่ อ
การบริการสาธารณะหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์โดยจาแนก
ตามปัจจัยส่ว นบุคคล สรุป ได้ว่าด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านรายได้ เป็นไปตามสมมติฐาน ส่วนด้านเพ ศ
อายุ และตาแหน่ง หน้าที่ไม่เ ป็นไปตามสมมติฐาน ข้อเสนอแนะในการนาหลัก สาราณียธรรมมาประยุ กต์ใช้เพื่ อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกรด อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โดยภาพรวมมีดั งนี้ 1) มีความซื่อตรงต่อหน้าที่ ในการให้ บริ การสาธารณะ 2) สร้า งความสามัคคี กลมเกลียวให้
เกิดขึ้นทั้ง กับฝ่ายเจ้ าหน้าที่และฝ่ายประชาชน เพื่ อความเป็ นปึกแผ่นอั นหนึ่งอันเดียวกันในการร่วมกั นพัฒนาทั้ ง
3) ส่งเสริมข้อธรรมสาธารณะโภคี คื อ การรู้ จักเอื้อ เฟื้อแบ่ งปันผลประโยชน์กันด้ว ยความยุติธรรม ช่วยเหลือกั น
ไม่เห็นแก่ ตัว 4) ส่ง เสริมการมีความคิ ดเห็นเป็น อย่างเดี ยวกัน รู้จั กแสวงหาจุดร่วม และสงวนไว้ซึ่งจุดต่ างของกั น
และกัน คิดในสิ่งที่ตรงกัน ปรับมุมมองให้ตรงกัน
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น้าลิน เที ยมแก้ ว (2555) ได้ ศึ กษาความพึง พอใจต่ อคุ ณภาพการให้บ ริ การของส านั กวิ ท ยบริก าร
มหาวิ ทยาลั ยมหาสารคาม ประจ าปีการศึ กษา 2555 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านทรั พยากรห้ องสมุ ด ด้ านกระบวนการและ
ขั้น ตอนการให้ บ ริ ก าร ด้ า นบุ ค ลากรผู้ ใ ห้ บริ ก าร ด้ า นสถานที่ และสิ่ ง อ านวยความสะดวก และด้ า นการ
ประชาสัมพั นธ์ และเพื่อ ศึก ษาปั ญหาและข้ อเสนอแนะของผู้ ใช้ บริ การที่มีต่อ คุณภาพการให้ บริ การของส านั ก
วิท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม กลุ่ มตั ว อย่ างที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารส านั ก วิ ท ยบริ ก าร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจาปีการศึกษา 2555 จานวน 786 คน พบว่า 1) สภาพทั่วไปของผู้ใช้บริการส่วน
ใหญ่เป็นนิสิตปริญญาตรีมากที่สุด มีความถี่ใ นการเข้าใช้บริการมากกว่า 15 ครั้ง/เดือน ใช้บริการทั้งสองลักษณะ
คือ ใช้บริการภายในสานักวิทยบริการ และใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ช่วงเวลาของการใช้งานเข้าใช้บริการ
มากสุดคือช่วงเวลา 12.01 น. -16.00 น. สาหรับประเภทบริการที่ใช้ได้แก่ บริการยืม - คืน บริการอินเทอร์เน็ต/
WiFi และบริการอ่าน 2) ความพึงพอใจต่ อการให้บ ริการของสานั กวิท ยบริก าร มหาวิ ทยาลัยมหาสารคามโดย
ภาพรวมผู้ ใช้ บริ การมี ความพึง พอใจอยู่ ในระดับ มากที่ สุด คื อ ด้า นบุ คลากรผู้ ให้ บริ การ รองลงมาได้แ ก่ ด้า น
ประชาสัมพั นธ์ และด้ านกระบวนการและขั้ นตอนการให้บ ริการ โดยสรุ ปเป็ นประเด็น ความพึ งพอใจในแต่ ล ะ
ด้านได้ดั งนี้ (1) ด้านบุ คลากรผู้ ให้บริก าร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ บริการด้ว ยความรวดเร็ ว ฉับไว
รองลงมา ได้แ ก่ ให้ บริ การด้ วยอัธ ยาศั ยไมตรีที่ ดีแ ละมีค วามกระตือ รือ ร้นเต็มใจให้ บริก ารและ ผู้ ให้ บริ การ
มีความเข้ าใจในความต้องการของผู้ใ ช้บริการ (2) ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมากที่สุด คื อ
ผู้ใช้บ ริการมีค วามพึ งพอใจต่ อช่องทางในการเสนอแนะข้ อคิด เห็นที่ หลากหลายอยู่ ในระดับ มากที่ สุด รองลงมา
ได้แก่ เอกสารแนะนาการใช้บริก ารมีค วามครบถ้ว นชัดเจน และเว็ บไซต์ สานัก วิทยบริการเข้าถึ งได้ง่ าย สะดวก
และรวดเร็ ว (3) ด้ า นการบริ ก ารและขั้ น ตอนกระบวนการให้ บ ริ ก ารโดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
คือ ผู้ใ ช้ บ ริก ารมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ บริก ารตอบคาถามและช่ว ยการค้ นคว้ า รองลงมาได้ แ ก่ บริก ารยืม -คื น
ทรัพยากรสารสนเทศและบริ การศูน ย์สารนิเ ทศอี สานสิริ นธร (4) ด้า นทรัพยากรห้องสมุด โดยภาพรวมอยู่ใ น
ระดับมาก คื อผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อเอกสารวิจัย รองลงมา คือ หนั งสือ ตารา และทรัพยากรสารสนเทศ
มีความทั นสมั ย (5) ด้ านสถานที่และสิ่ง อานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก คือ มีแผ่ นป้า ยบอก
ประเภทสิ่ งพิมพ์ และหมวดหมู่ ที่ชั้น หนั งสื ออย่ างชัด เจน รองลงมาได้แ ก่ สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
สะอาดเป็นระเบียบและมีจุดให้บริการน้าดื่มที่เพียงพอ 3) ปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการด้านทรัพยากร
ห้องสมุ ด พบว่า ผู้ ใช้บริก ารต้อ งการให้สานักวิทยบริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่ อให้เ พียงพอ
กับ ความต้ องการ โดยเฉพาะสาขาปฐมวัย และประวั ติศ าสตร์ ด้า นกระบวนการและขั้ น ตอนการให้บ ริก าร
พบว่า ผู้ใ ช้ บริ ก ารหาหนัง สื อบนชั้น ไม่ พบ และการยื มระหว่ างห้ องสมุด ควรใช้ บั ตรประจาตั วนิ สิ ตหรื อบั ต ร
นักศึกษาของสถาบันนั้น ๆ ได้ ด้านสถานที่และสิ่ง อานวยความสะดวกควรเพิ่มจานวนคนและเครื่องถ่ายเอกสาร
เพิ่มที่นั่ง อ่านในช่วงก่อนสอบ ประตูเข้ า - ออกไม่อ่า นบัตร คอมพิวเตอร์สาหรับค้นคว้าขาดประสิทธิ ภาพ และขยาย
จุดบริการเครือข่ายไร้ สาย ด้านการประชาสั มพันธ์ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับห้องสมุดให้เร็วมากขึ้น
เสาวรัตน์ บุษรานนท์ และอารดา ลีชุติวัฒน์ (2557) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีศึกษา
เทศบาลต าบลนาขยาด อ าเภอควนขนุน จั งหวั ด พัท ลุ ง มี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ กษาระดั บ ความพึง พอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อ การให้บริก ารของเทศบาลต าบลนาขยาด อาเภอควนขนุ น จัง หวัดพั ทลุง 7 ด้าน ได้แก่ ด้า น
เจ้าหน้าที่ให้บริการ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/
สาธารณู ปโภค ด้า นสาธารณสุข ด้า นสั งคม/สวัส ดิก าร และด้ านการศึก ษา ประชากรที่ใ ช้ใ นการศึ กษา คื อ
ประชาชนที่อ าศัย ในเขตพื้ นที่รั บผิด ชอบของเทศบาลตาบล นาขยาด อาเภอควนขนุน จัง หวัด พัทลุ ง จ านวน
2,757 ครัวเรื อน ใช้ วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิ ญ จานวน 350 คน พบว่า ผู้รับบริการมี ความพึ งพอใจต่อการ
ให้บริการของเทศบาลตาบลนาขยาด อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (X̅ = 3.60)
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และเมื่ อพิจ ารณาเป็น รายด้า นพบว่า ความพึงพอใจของผู้ รับ บริก ารอยู่ใ นระดับ พอใจมาก 6 ด้า น ได้แ ก่ ด้า น
เจ้าหน้าที่ให้บริการ (X̅ = 3.71) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ (X̅ = 3.64) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (X̅ =
3.55) ด้านสาธารณสุข (X̅ = 3.81) ด้านสังคม/สวัสดิการ (X̅ = 3.74) และด้านการศึกษา (X̅ = 3.74) และระดับพอใจ
ปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค (X̅ = 3.00) นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงระบบ
น้าทั้งปริมาณ และคุณภาพ(น้าดื่ม) สภาพถนน ระบบไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางและในครัวเรือน และระบบการดูแ ล
ซ่อมแซมอย่างสม่าเสมอ
สุธรรม ขนาบศัก ดิ์ (2558) ได้ศึก ษาความพึง พอใจของผู้รั บบริ การที่มีต่อการให้บริ การ ขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น ปีง บประมาณ พ.ศ.2557 มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อศึ กษา และเปรี ยบเทียบระดับ ความพึง พอใจ
ตลอดจนศึ กษาปัญหา และข้ อเสนอแนะของผู้รั บบริ การต่อการให้บริ การขององค์ก ร ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยศึกษาข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในรูปแบบองค์การบริหารส่วนตาบล
และเทศบาล ซึ่งได้ทาการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จานวน 82 องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ในเขตพื้ นที่ 5 จั งหวั ด ได้แก่ จัง หวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา
จังหวัดสตูล จังหวัดนราธิวาส และจั งหวัดปทุมธานี โดยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
ได้รับการมอบหมายจากองค์ กรปกครองส่ว นท้องถิ่นให้เ ป็นหน่วยประเมินความพึงพอใจดังกล่าว โดยสารวจด้า น
คุณภาพการให้ บริการใน 3 ประเด็นหลัก คือ ด้านกระบวนการขั้น ตอนการให้บริ การ ด้า นเจ้า หน้า ที่บุค ลากร
ผู้ใ ห้บ ริก าร และด้ านสิ่ง อานวยความสะดวก พบว่า ในภาพรวมผู้รั บบริ การมี ความพึง พอใจอยู่ใ นระดั บมาก
(X̅ = 4.42) โดยพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ บุคลากรผู้ให้บริก ารมากที่ สุด (X̅ = 4.48) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้ บริการ (X̅ = 4.40) และด้านสิ่งอานวยความสะดวก (X̅ = 4.38) ส่วนการเปรียบเทียบความพึงพอใจ
พบว่า ผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลามีค วามพึงพอใจ
ในด้านต่าง ๆ ที่ประเมิน แตกต่างกัน ส่วนจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดอื่น ๆ (สตูล และปทุมธานี) ผู้รับบริการมี
ความพึง พอใจในด้า นต่ าง ๆ ที่ ประเมิน ไม่ แตกต่ างกัน และรูป แบบองค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น ที่แ ตกต่า งกั น
ผู้รับบริการจะมีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
เอมมา และบ็อบ (Emma and Bob. 2010) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและการรับรู้
ของประชาชนในการให้บริการห้องสมุดประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับ รู้
ของผู้ใ ช้และความคาดหวัง ของบริการห้ องสมุ ดประชาชนโดยเน้น สิ่งที่มีอิทธิพลต่อพวกเขาและวิธี การที่พวกเขา
มีปฏิสัมพันธ์ พบว่าประสบการณ์ห้องสมุดมีผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญในการรับรู้และความคาดหวังที่ถูกสร้างขึ้ น
ในการให้บริการในภาพรวม พบว่ารูปแบบการใช้งานในระหว่างประสบการณ์การบริการ พบว่ามีความสาคัญต่ อ
การรับรู้และสร้างความคาดหวัง และพบว่าความรู้เกี่ยวกับความคาดหวังของผู้ใช้และการรับรู้มีความสาคัญต่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของการให้บริการห้องสมุดประชาชน
กีเกคไกเต (Gegeckaite. 2011) ได้ศึ กษาปั จจัยของความพึงพอใจในการให้บริก าร ซึ่ง การประเมิ น
ความพึ งพอใจของลูกค้า กาลัง ได้รับ ความแพร่ห ลายทั้ งในการอภิ ปรายรวมไปถึงการวิเ คราะห์ของทุกหน่ วยงาน
ที่ต้องการรู้ความพึง พอใจของลูก ค้าที่มีต่ อหน่ว ยงานของตนเอง ในหลาย ๆ ทฤษฎีแ ละบทความแสดงให้ เห็นถึ ง
ความสั มพัน ธ์ เชิ ง บวกถึง ปั จจั ย ที่มีอิ ทธิ พลต่ อ การประเมิ น ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ไม่ เ ฉพาะองค์ก รเท่ า นั้ น
ทั้ง พนัก งานและผู้ จั ดการก็ จ ะสามารถทราบถึ ง กุ ญแจที่จ ะนาไปสู่ค วามส าเร็ จ ขององค์ กร โดยได้วิ เ คราะห์
แนวความคิ ดของนักวิ ทยาศาสตร์แ ละพบว่ า ความพึ งพอใจของลูก ค้า เป็น เป้ าหมายที่ส าคัญ ที่จ ะท าให้ องค์ก ร
มีความสามารถในการแข่งขัน
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วาเล และไรซิน (Walle and Ryzin. 2011) ได้สารวจความพึงพอใจของประชากรที่มีต่อบริก ารการ
สาธารณะในท้ องถิ่น โดยพบว่า การแพร่ หลายของการสารวจความพึ งพอใจของประชากรที่ มีต่ อบริก ารการ
สาธารณะในท้อ งถิ่น มีมากขึ้ นเพื่ อใช้ การปรั บปรุ งการให้บริ การ จั ดสรรงบประมาณ และความรั บผิ ด ชอบของ
ผู้จัดการ แต่จากหลักฐานการทดลองโดยใช้เ ทคนิค split-ballot พบว่า การเรียงลาดับของคาถามมี ความสาคั ญ
ต่อการรายงานความพึ งพอใจโดยเฉพาะงานบริก ารที่มีลักษณะเฉพาะ ความสัมพัน ธ์ระหว่างความพึ งพอในของ
งานบริการที่มีลักษณะเฉพาะและงานบริการทั่วไป จะมีความอ่อนไหวต่อการเรียงลาดับคาสั่งค่อนข้างสูง
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การส ารวจเพื่ อประเมิน ความพึง พอใจของประชาชนผู้ รับ บริก ารที่มีต่อ การให้ บริ การขององค์ก าร
บริหารส่วนตาบลอีเซ อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ประชากรและตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชากรและตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อ การให้บริก ารขององค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลอีเ ซ
อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ จานวน 415 คน
2. ตัวอย่า ง ได้ แก่ ประชาชนผู้รั บบริก ารที่ มีต่ อการให้ บริ การขององค์ การบริหารส่ วนตาบลอีเ ซ
อาเภอโพธิ์ ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยสุ่มจากประชาชนผู้รับบริก ารจานวน 200 คน คานวณจากสูตรของ
เครซีและมอร์แกน โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.1
ตาราง 3.1 กลุ่มตัวอย่างของงานที่ขอรับการประเมิน
ที่
1
2
3
4

ส่วนงานที่ขอรับการประเมิน
งานด้านการศึกษา
งานด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานด้านรายได้หรือภาษี
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
รวม

จานวนตัวอย่าง
(ราย)
50
50
50
50
200

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามที่คณะดาเนินงานสร้างขึ้น แบ่งออกได้เป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้ อมู ลทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีข้ อค าถามเกี่ ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
การศึก ษาที่สาเร็จสูง สุด อาชีพหลัก และรายได้ โดยเฉลี่ยต่อเดือน ลั กษณะคาถามเป็นปลายปิด แบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 ข้อมูลการเข้ารับบริก าร โดยมีข้อค าถามเกี่ยวกับ ประเภทของบริการ จานวนครั้งที่เข้ารั บ
บริการ ช่วงเวลาที่เข้ารั บบริการ ระยะเวลาในการรับบริการแต่ละครั้ง การรั บรู้ขั้นตอนของการให้บริก าร และ
รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ลักษณะคาถามเป็นปลายปิด แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 3 ความพึง พอใจต่ องานที่รั บ การประเมิ น เป็น มาตรประเมิ นค่ า (Rating Scale) 5 ระดั บ
โดยมีจานวนข้อคาถามในแต่ละด้าน ดังนี้
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ด้านความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ มีจานวน 5 ข้อ
ด้านความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ มีจานวน 5 ข้อ
ด้านความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ มีจานวน 7 ข้อ
ด้านความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวกและปัจจัยที่เ อื้อต่ อการเข้ารับบริการ มีจานวน 5 ข้อ
โดยคณะดาเนินงานใช้มาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้
ดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการดังกล่าวในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการดังกล่าวในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการดังกล่าวในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการดังกล่าวในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการดังกล่าวในระดับ น้อยที่สุด
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการบริการที่ท่านประทับใจ และจุดที่ค วรปรับปรุง ลักษณะ
คาถามเป็นแบบปลายเปิด
2. วิธีการสร้างเครื่องมือ
คณะดาเนินงานได้มีวิธีการสร้างและตรวจหาคุณภาพเครื่อ งมือ ดังนี้
2.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากเอกสาร ทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเกีย่ วกับ
ความพึงพอใจ การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล การปกครองส่วนท้องถิ่น และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.2 กาหนดกรอบแนวคิด กาหนดโครงสร้างในการจัดทาแบบสอบถาม
2.3 การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ โดยน าข้อมู ลที่ได้ จากการศึก ษาและการกาหนดกรอบ
แนวคิดมารวบรวมเป็นแนวทางในการสร้า งแบบสอบถามเพื่อนาเสนอผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องในด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา
2.4 นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับ ปรุงแก้ไขก่อนนาไปทาการทดลองใช้
(Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเป้า หมาย จากนั้น คณะดาเนินงานนาผลจากการ
Try Out มาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ และนาเสนอผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งก่อนนาไปใช้จริงต่อไป
2.5 นาผลจากการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ ก่อนนาไปใช้จริงต่อไป
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับตัวอย่าง จานวน 200 ราย โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย
เพื่อเลือกตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามในแต่ล ะแห่ง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ติดต่อ ประสานงานและวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่วมกับ องค์ก ารบริ หารส่ว นตาบล เพื่ อขอรั บ
รายชื่อของผู้เข้ารับบริการแต่ละงานที่ขอรับการประเมิน
2. พิจ ารณาหมู่ บ้าน หรือชุ มชนของผู้รับ บริ การ เพื่ อความสะดวกในการเข้ าถึง ตัว อย่า ง โดยใช้เกณฑ์
จานวนผู้เข้ารับบริการ และความครอบคลุมแต่ละงานที่ขอรับการประเมิน
3. ประสานกั บ ผู้ใ หญ่ บ้า น ผู้ นาชุ มชนหรื อ สมาชิ กองค์ ก ารบริ หารส่ ว นต าบล เพื่ อ ขออนุ ญาตเก็ บ
รวบรวมข้อมูล
4. เก็บ รวบรวมข้ อมู ล โดยการชี้ แจงถึง ความส าคัญ ของการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และให้ ตั วอย่ างท า
แบบสอบถามอย่างอิสระ สาหรับตัวอย่างที่ไม่สามารถดาเนินการเองได้ เช่น ผู้พิการ จะให้ญาติที่ใกล้ชิดสอบถาม
และตอบลงในแบบสอบถามแทน
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5. จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามก่อนนาไปวิเครา ะห์ตามวิธีการทางสถิติ
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เพื่ออธิบายหรือพรรณนาลักษณะของข้อ มูล
1.1 สูตรการหาค่าร้อยละ โดยใช้สูตรดังนี้
ร้อยละ =
เมื่อ

x

n

x  100
n

แทน จานวนข้อมูลที่ต้องการนามาหาค่าร้อยละ
แทน จานวนข้อมูลทั้งหมด

1.2 สูตรการหาค่าเฉลี่ย โดยใช้สูตรดังนี้


เมื่อ

=


x

n

x
n

แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
แทน จานวนข้อมูลจากตัวอย่าง

1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตรดังนี้
n  x 2   x 

2

S.D. =
เมื่อ

S.D.
n
x

nn  1

แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน จานวนข้อมูลจากตัวอย่าง
แทน ค่าของข้อมูล

2. เกณฑ์การแปลความหมาย
การแปลผลค่ าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการที่มีต่อการให้บริ การใช้เ กณฑ์ การแปล
ความหมายของ ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2550) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่ อการรับ บริก ารขององค์ การบริห ารส่ วนต าบลอีเ ซ
อาเภอโพธิ์ศ รี สุว รรณ จั ง หวั ด ศรี สะเกษ ซึ่ง สอบถามความคิ ด เห็ นจากผู้ รับ บริก าร จานวน 200 คน โดยใช้
แบบสอบถามที่ ผู้ ประเมิ น สร้า งขึ้ น เพื่ อ ประเมิ น ผลระดั บความพึ ง พอใจของประชาชนในการรับ บริ การใน
ประเด็น ต่อไปนี้ คื อ ระดับความพึงพอใจต่อ ขั้นตอนการให้บริ การ ระดั บความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ
ระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ เจ้า หน้ า ที่ ผู้ใ ห้ บ ริ ก าร และระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ สิ่ ง อานวยความสะดวก ซึ่ ง การ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับ ริการในครั้ งนี้ คณะผู้วิจั ยได้ด าเนิน การประเมิ นผลในรูปแบบของการทาการ
วิจั ยเชิง ประเมิน ตามภารกิ จที่ อยู่ ใ นอ านาจหน้ าที่ ขององค์ก ารบริ หารส่ว นต าบลอี เซ จ านวน 4 งาน ซึ่ งงาน
บริการที่ต้องการประเมิน คือ
งานด้านที่ 1. ด้านการศึกษา
งานด้านที่ 2. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานด้านที่ 3. ด้านรายได้หรือภาษี
งานด้านที่ 4. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
นาเสนอผลการประเมิ นเป็น 2 ตอน คื อ ข้ อ มูล พื้น ฐานของผู้ต อบแบบสอบถาม และการวั ด ความ
พึงพอใจต่อการดาเนินงานและการให้บริการ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม
ตัวอย่างผู้รับบริการที่ได้ในการศึกษาครั้งนี้ ปรากฏว่าเก็บรวบรวมมาได้ครบถ้วน จานวน 200 รายตามที่
กาหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจาแนกตามข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน)
เพศ
200
หญิง
149
ชาย
51
อายุ
200
ต่ากว่า 17 ปี
0
18-24 ปี
5
25-29 ปี
1
30-39 ปี
7
40-49 ปี
32
50-59 ปี
81
60 ปีขึ้นไป
74

ร้อยละ
100.00
74.50
25.50
100.00
0.00
2.50
0.50
3.50
16.00
40.50
37.00
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ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจาแนกตามข้อมูลทั่วไป (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
หม้าย
การศึกษาที่สาเร็จสูงสุ ด
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
อนุปริญญาและปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพหลัก
รับราชการ/พนักงานของรัฐ
รับจ้าง
ธุรกิจส่วนตัว
รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ
ผู้รับบานาญ
เกษตรกรรม/กสิกรรม
พนักงานท้องถิ่น/เทศบาล
กาลังศึกษา
อื่น ๆ เช่น
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ไม่มีรายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
มากกว่า 15,001 บาท

จานวน (คน)
200
43
122
10
25
200
172
21
5
2
0
200
0
37
1
0
0
161
0
1
0
200
16
90
74
13
7

ร้อยละ
100.00
21.50
61.00
5.00
12.50
100.00
86.00
10.50
2.50
1.00
0.00
100.00
0.00
18.50
0.50
0.00
0.00
80.50
0.00
0.50
0.00
100.00
8.00
45.00
37.00
6.50
3.50

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้รั บบริก ารที่ต อบแบบสอบถามการวัด ความพึง พอใจในการให้บ ริก ารและ
คุณภาพการให้บ ริ การขององค์ ก ารบริห ารส่ว นตาบลอี เ ซ ทั้ ง หมดจ านวน 200 คน ส่ วนใหญ่ เ ป็น เพศหญิ ง
จานวน 149 คน (ร้อยละ 74.50) และเพศชาย จานวน 51 คน (ร้อยละ 25.50)
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 50-59 ปี จานวน 81 คน (ร้อยละ 40.50) รองลงมา คือ อายุ 60 ปี
ขึ้นไป จานวน 74 คน (ร้ อยละ 37.00) และผู้ ตอบแบบสอบถามอายุ 25-29 ปี จานวน 1 คน (ร้อ ยละ 0.50)
มีจานวนน้อยที่สุด
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี สถานภาพสมรส จานวน 122 ราย คิดเป็ นร้อยละ 61.00 รองลงมา
ได้แก่ โสด จานวน 43 ราย คิด เป็นร้อยละ 21.50 หม้าย จานวน 25 ราย คิดเป็ นร้อยละ 12.50 และหย่าร้าง/
แยกกันอยู่ จานวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่มีร ะดับ การศึกษาประถมศึกษาหรื อต่ากว่า จานวน 172 ราย คิ ดเป็ น
ร้อยละ 86.00 รองลงมา 3 ลาดับแรก ได้แก่ ระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้น หรือเที ยบเท่า จานวน 21 ราย คิดเป็ น
ร้อ ยละ 10.50 ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายหรื อเทีย บเท่ า จานวน 5 ราย คิ ดเป็น ร้อ ยละ 2.50 และระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรี จานวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/กสิก รรม จานวน 161 ราย คิดเป็ นร้อยละ
80.50 รองลงมา 3 ล าดับแรก ได้ แก่ อาชีพรับ จ้าง จ านวน 37 ราย คิดเป็น ร้อยละ 18.50 อาชี พธุรกิจ ส่วนตั ว
จานวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.50 และกาลังศึกษา จานวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อ เดือนต่ากว่ า 5,000 บาท จานวน 90 ราย คิดเป็นร้อ ย
ละ 45.00 รองลงมา 3 ลาดับแรก ได้แก่ 5,001-10,000 บาท จานวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.00 ไม่มีรายได้
จานวน 16 ราย คิดเป็น ร้อยละ 8.00 และรายได้ 10,001-15,000 บาท จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้ อยละ 6.50
ตามลาดับ
4.2 ผลการศึกษาข้อมูลการเข้ารับบริการ
คณะผู้วิจั ยได้ ดาเนิน การประเมิ นระดับ ความพึง พอใจของประชาชนต่อ การรับ บริก ารของ องค์ การ
บริหารส่วนตาบลอีเซ อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
ตารางที่ 4.2 จานวนและร้อยละของประเภทบริการ
ประเภทบริการ
1) งานด้านการศึกษา
2) งานด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
3) งานด้านรายได้หรือภาษี
4) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
รวม

จานวน
50
50
50
50
200

ร้อยละ
25.00
25.00
25.00
25.00
100.00

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเข้ารับบริการงานการศึกษา จานวน 50 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 25.00 งานด้า นการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จานวน 50 ราย คิดเป็ นร้อยละ 25.00 งานด้านรายได้หรื อ
ภาษี จานวน 50 ราย คิดเป็นร้ อยละ 25.00 และงานด้า นพัฒ นาชุ มชนและสวัสดิ การสังคม จ านวน 50 ราย
คิดเป็นร้อยละ 25.00
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ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละของการมาใช้บริการงานด้านต่าง ๆ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
การมาใช้บริการ
ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
จานวน 1 ครั้งต่อเดือน
จานวน 2-3 ครั้งต่อเดือน
จานวน 4-5 ครั้งต่อเดือน
มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน
รวม

งานที่ 1

งานที่ 2

งานที่ 3

งานที่ 4

รวม

ร้อยละ

14
32
1
3
50

4
46
0
0
50

22
25
1
2
50

11
39
0
0
50

51
142
2
5
200

25.50
71.00
1.00
2.50
100.00

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมาใช้บริ การ ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา จ านวน
2-3 ครั้ งต่อ เดือ นมากที่สุ ด จ านวน 142 ราย คิดเป็นร้ อยละ 71.00 รองลงมา ได้ แก่ จานวน 1 ครั้ งต่อ เดือ น
จานวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.50 และจานวนมากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน จานวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.50
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 จานวนและร้อยละของช่วงเวลาที่เข้ารับบริการบ่อยครั้ง
ช่วงเวลาที่เข้ารับบริการบ่อยครั้ง
08.30-12.00 น.
12.01-13.00 น.
13.01-16.30 น.
นอกเวลาราชการหรือวันหยุด
รวม

งานที่ 1
46
0
4
0
50

งานที่ 2
47
1
1
1
50

งานที่ 3
48
0
2
0
50

งานที่ 4
45
0
5
0
50

รวม
186
1
12
1
200

ร้อยละ
93.00
0.50
6.00
0.50
100.00

จากตารางที่ 4.4 พบว่ า ในภาพรวมผู้ ตอบแบบสอบถามมาใช้ บริ การช่ วงเวลา 08.30-12.00 น.
มากที่สุด จานวน 186 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.00 รองลงมา ได้แก่ ช่วงเวลา 13.01-16.30 น. จานวน 12 ราย
คิดเป็นร้อยละ 16.00 ช่วงเวลา 12.01-13.00 น. จานวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.50 และนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุด จานวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.5 จานวนและร้อยละของระยะเวลาในการรับบริการเฉลี่ยต่อครั้ง
ระยะเวลาในการรับบริการ
แต่ละครั้ง
น้อยกว่า 10 นาที
10-30 นาที
31-60 นาที
มากกว่า 1 ชั่วโมง
รวม

งานที่ 1 งานที่ 2 งานที่ 3 งานที่ 4
1
2
47
0
50

4
35
9
2
50

0
5
45
0
50

0
14
36
0
50

รวม

ร้อยละ

5
56
137
2
200

2.50
28.00
68.50
1.00
100.00

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ในภาพรวมระยะเวลาในการรับบริการเฉลี่ ยต่อ ครั้ง 31-60 นาที มากที่สุ ด
จานวน 137 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.00 รองลงมา ได้แก่ ระยะเวลา 10-30 นาที จานวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ
28.00 ระยะเวลาน้อ ยกว่า 10 นาที จานวน 5 ราย คิ ดเป็น ร้อ ยละ 2.50 และระยะเวลามากกว่า 1 ชั่ว โมง
จานวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.6 จานวนและร้อยละของการรับทราบขั้นตอนของการให้บริการ
การรับทราบขั้นตอนของการให้
บริการ
ทราบ
ไม่ทราบ
รวม

งานที่ 1 งานที่ 2 งานที่ 3 งานที่ 4
50
0
50

50
0
50

50
0
50

50
0
50

รวม

ร้อยละ

200
0
200

100.00
0.00
100.00

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ในภาพรวมผู้รับบริก ารรับทราบขั้นตอนของการให้บริ การจานวน 200 ราย
คิดเป็นร้อยละ 100.00
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ตารางที่ 4.7 จานวนและร้อยละของแหล่งรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
แหล่งรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ งานที่ 1 งานที่ 2 งานที่ 3 งานที่ 4
เว็บไซต์
0
0
0
0
สิ่งตีพิมพ์ เช่น จดหมายข่าว
0
0
0
0
การติดประกาศต่าง ๆ
0
0
0
0
ผู้นาชุมชน
47
50
47
42
เพื่อนบ้าน
0
0
0
0
บุคลากรของ เทศบาล/อบต.
3
0
3
8
เสียงตามสาย
0
0
0
0
อื่น ๆ
0
0
0
0
รวม
50
50
50
50

รวม
0
0
0
186
0
14
0
0
200

ร้อยละ
0.00
0.00
0.00
93.00
0.00
7.00
0.00
0.00
100.00

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามรับทราบข้อ มูลข่าวสารต่าง ๆ จากผู้นาชุมชน
มากที่สุ ด จานวน 186 ราย คิด เป็นร้ อยละ 93.00 รองลงมา ได้แ ก่ ทราบจากบุคลากรของ อบต. จานวน 14
ราย คิดเป็นร้อยละ 7.00 ตามลาดับ
4.3 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในการวัดระดับความพึ งพอใจของผู้รับ บริการที่มีต่ อการให้บริ การขององค์การบริห ารส่ว นตาบลอีเ ซ
อาเภอโพธิ์ ศรีสุ วรรณ จัง หวัด ศรีส ะเกษ จานวน 4 งาน ได้ แก่ 1) งานด้ านการศึกษา 2) งานด้านการป้อ งกั น
บรรเทาสาธารณภั ย 3) งานด้า นรายได้ ห รือ ภาษี 4) งานด้ า นพั ฒ นาชุ มชนและสวั สดิ ก ารสั ง คม โดยคณะ
ดาเนินงานดาเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อ ง
ทั้งนี้ ถ้าผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในเรื่องต่าง ๆ มาก ย่อมหมายความว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการอยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละความพึงพอใจการให้บริการ จาแนกตามงาน
การให้บริการจาแนกตามงาน
งานด้านการศึกษา
งานด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานด้านรายได้หรือภาษี
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
รวม

Χ

S.D.

ร้อยละ

4.53
4.61
4.59
4.54
4.57

0.71
0.76
0.68
0.71
0.72

90.60
92.28
91.78
90.84
91.38

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.8 โดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดั บมากที่สุด ( x = 4.57) โดยมี
ร้อ ยละความพึ งใจเท่ ากั บ 91.38 เมื่อ พิ จารณาการให้ บริ การจาแนกตามงาน พบว่ า งานที่มีค่ าเฉลี่ ย ความ
พึงพอใจสู งที่ สุด ได้ แก่ งานด้ านการป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย ( Χ = 4.61) คิ ดเป็น ร้อ ยละ 92.28 งานที่ มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ งานด้านการศึกษา ( Χ = 4.53) คิดเป็นร้อยละ 90.60
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละความพึงพอใจการให้บริการ จาแนกตามด้านการ
ให้บริการ
การให้บริการจาแนกตามด้านการให้บริการ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้า
รับบริการ
รวม

Χ

S.D.

ร้อยละ

4.64
4.58
4.57
4.48

0.60
0.70
0.74
0.82

92.82
91.60
91.42
89.67

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.57

0.72

91.38

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.9 โดยภาพรวมผู้รั บบริก ารมี ความพึงพอใจในระดั บ มากที่สุด ( Χ = 4.57) โดยมี
ร้อ ยละความพึ งใจเท่ ากั บ 91.38 เมื่ อพิ จ ารณาการให้บ ริก ารจ าแนกตามด้ านการให้ บริ การ พบว่า ด้ านที่ มี
ค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจสู งที่สุด ได้แก่ ด้านกระบวนการ/ขั้น ตอนการบริก าร ( Χ = 4.64) คิดเป็นร้อ ยละ 92.09
งานที่มีค่า เฉลี่ยน้ อยที่สุ ด ได้ แก่ ด้า นสิ่ งอ านวยความสะดวกและปัจ จัย เอื้อ ต่ อ การเข้า รับบริก าร ( Χ = 4.48)
คิดเป็นร้อยละ 89.67
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย (ค่าส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน) ความพึงพอใจการให้บริ การด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
บริการ จาแนกตามงาน
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริ การ
1. ป้ายขั้นตอนการให้บริการมองเห็นได้
ชัดเจน
2. ขั้นตอนกระบวนการให้บริการบอกไว้
ชัดเจน
3. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
4. การให้ความเสมอภาคในการให้บริการ
เช่น การใช้บัตรคิว
5. ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละขั้นตอน
เหมาะสม
รวม

ระดับความ
พึงพอใจ
4.64 มากที่สุด
(0.58)
4.65 มากที่สุด
(0.57)
4.61 มากที่สุด
(0.65)
4.69 มากที่สุด
(0.56)
4.63 มากที่สุด
(0.63)
4.64 มากที่สุด
(0.60)

งานที่ 1 งานที่ 2 งานที่ 3 งานที่ 4 รวม
4.66
(0.52)
4.66
(0.52)
4.64
(0.56)
4.64
(0.56)
4.64
(0.56)
4.65
(0.55)

4.58
(0.73)
4.62
(0.67)
4.54
(0.84)
4.78
(0.51)
4.64
(0.69)
4.63
(0.69)

4.70
(0.46)
4.70
(0.46)
4.68
(0.51)
4.68
(0.55)
4.64
(0.60)
4.68
(0.52)

4.62
(0.60)
4.60
(0.64)
4.58
(0.67)
4.64
(0.63)
4.58
(0.67)
4.60
(0.64)

จากตารางที่ 4.10 โดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ( Χ = 4.64) เมื่อพิจารณาการให้บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการในเรื่อง
ต่าง ๆ พบว่า การให้ บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการที่ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ การให้
ความเสมอภาคในการให้บ ริการ เช่น การใช้ บัตรคิ ว ( Χ = 4.69) การให้บริก ารด้า นกระบวนการ/ขั้นตอนการ
บริการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละขั้นตอนเหมาะสม ( Χ = 4.63)
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ความพึงพอใจการให้บริการด้านช่องทางการให้ บริการ
จาแนกตามงาน
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น
เว็บไซต์ เว็บบอร์ด โทรศัพท์
2. แบบฟอร์มหรือคาร้องต่าง ๆ มีความ
ชัดเจน เข้าใจง่าย
3. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือคาร้อง
ต่าง ๆ ชัดเจน
4. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการ
ให้บริการ
5. ความสมบูรณ์ของข้อมูล สารสนเทศ ตาม
ช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เอกสาร/คู่มือ
ต่าง ๆ การจัดทาคู่มือประชาชน
รวม

งานที่ 1 งานที่ 2 งานที่ 3 งานที่ 4 รวม
4.64
(0.60)
4.60
(0.61)
4.58
(0.64)
4.58
(0.64)
4.56
(0.67)

4.70
(0.54)
4.56
(0.86)
4.52
(0.91)
4.48
(0.95)
4.82
(0.39)

4.58
(0.70)
4.58
(0.70)
4.56
(0.73)
4.56
(0.73)
4.58
(0.70)

4.60
(0.67)
4.56
(0.73)
4.50
(0.76)
4.50
(0.76)
4.54
(0.71)

4.63
(0.63)
4.58
(0.73)
4.54
(0.76)
4.53
(0.77)
4.63
(0.62)

4.59 4.62 4.57 4.54 4.58
(0.63) (0.73) (0.71) (0.73) (0.70)

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.11 โดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการอยู่
ในระดับ มากที่สุ ด ( Χ = 4.58) เมื่ อพิจารณาการให้บริการด้านช่อ งทางการให้บริ การในเรื่องต่า ง ๆ พบว่า การ
ให้บริการด้านช่องทางการให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
เช่น เว็ บไซต์ เว็ บบอร์ด โทรศัพท์ และความสมบูร ณ์ข องข้ อมู ล สารสนเทศ ตามช่อ งทางต่ าง ๆ เช่น เว็บไซต์
เอกสาร/คู่มือต่าง ๆ การจัดทาคู่มือ ประชาชน ( Χ = 4.63) การให้บริการด้ านช่องทางการให้บริการที่มีค่าเฉลี่ ย
น้อยที่สุด ได้แก่ มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ ( Χ = 4.53)
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ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ความพึงพอใจการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้
ให้บริการ จาแนกตามงาน
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้ บริการ
1. เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา/การตอบข้อ
ซักถาม/ปัญหาข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก
รวดเร็ว และถูกต้อง
3. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และ
กระตือรือร้นในการให้บริการ
4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ และ
เป็นมิตร
5. เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสม
6. เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองกับประชาชน
ที่มารับบริการ
7. เจ้าหน้าที่ให้ความสาคัญกับประชาชน
ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
รวม

งานที่ 1 งานที่ 2 งานที่ 3 งานที่ 4 รวม
4.48
(0.79)
4.48
(0.79)
4.48
(0.79)
4.46
(0.81)
4.46
(0.81)
4.46
(0.81)
4.46
(0.81)
4.47
(0.80)

4.66
(0.63)
4.72
(0.54)
4.66
(0.63)
4.70
(0.58)
4.28
(1.28)
4.56
(0.81)
4.70
(0.61)
4.69
(0.72)

4.62
(0.67)
4.62
(0.67)
4.62
(0.67)
4.60
(0.70)
4.52
(0.79)
4.48
(0.81)
4.48
(0.81)
4.59
(0.73)

4.56
(0.67)
4.56
(0.67)
4.54
(0.71)
4.52
(0.71)
4.48
(0.76)
4.48
(0.76)
4.50
(0.74)
4.54
(0.72)

4.58
(0.69)
4.60
(0.67)
4.58
(0.70)
4.57
(0.70)
4.44
(0.91)
4.50
(0.80)
4.54
(0.74)
4.57
(0.74)

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.12 โดยภาพรวมผู้รับ บริ การมีค วามพึง พอใจการให้บ ริการด้ านเจ้า หน้า ที่/ บุคลากร
ผู้ให้บริก ารอยู่ใ นระดับ มากที่สุด ( Χ = 4.57) เมื่อ พิจารณาการให้ บริการด้านเจ้ าหน้าที่/ บุคลากรผู้ให้บ ริการใน
เรื่อ งต่ าง ๆ พบว่ า การให้ บริ การด้า นเจ้ าหน้าที่ /บุ คลากรผู้ใ ห้บริ การที่มีค่า เฉลี่ ยความพึง พอใจสู งที่ สุด ได้ แก่
เจ้าหน้ าที่ให้ บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ( Χ = 4.60) การให้บ ริการด้านเจ้าหน้ าที่/บุ คลากร
ผู้ให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสม ( Χ = 4.44)
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ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ความพึงพอใจการให้บริการด้านสิ่งอานวยความสะดวกและ
ปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการ จาแนกตามงาน
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
และปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการ
1. ความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ

งานที่ 1 งานที่ 2 งานที่ 3 งานที่ 4 รวม

4.44
(0.84)
2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดง
4.44
สถานที่การให้บริการเห็นได้ง่าย
(0.84)
3. ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ
4.46
โดยรวม
(0.81)
4. ความเป็นระเบียบในการจัดสถานที่และ 4.44
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้บริการ
(0.84)
5. ความเพียงพอของสิ่งอานวยความ
สะดวกที่เป็นสาธารณูปโภค ได้แก่
5.1 ที่จอดรถ
4.38
(0.90)
5.2 ห้องน้า
4.38
(0.90)
5.3 ที่นั่งคอยบริการ
4.38
(0.90)
5.4 บริการน้าดื่ม
4.38
(0.90)
5.5 มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบ
4.38
ในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
(0.90)
รวม
4.41
(0.87)

4.34
(1.19)
4.84
(0.47)
4.34
(1.17)
4.78
(0.55)

4.48
(0.81)
4.50
(0.79)
4.48
(0.81)
4.48
(0.81)

4.52
(0.71)
4.56
(0.64)
4.52
(0.71)
4.54
(0.68)

4.45
(0.89)
4.59
(0.68)
4.45
(0.88)
4.56
(0.72)

4.40
(1.05)
4.32
(1.19)
4.56
(0.79)
4.48
(0.95)
4.62
(0.70)
4.52
(0.89)

4.52
(0.76)
4.54
(0.73)
4.56
(0.70)
4.56
(0.70)
4.52
(0.76)
4.52
(0.77)

4.46
(0.79)
4.44
(0.81)
4.46
(0.79)
4.44
(0.81)
4.46
(0.79)
4.49
(0.75)

4.44
(0.88)
4.42
(0.91)
4.49
(0.80)
4.47
(0.84)
4.50
(0.79)
4.48
(0.82)

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 4.13 โดยภาพรวมผู้รับบริ การมีความพึงพอใจการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
และปัจจัยเอื้ อต่อการเข้ ารับบริการอยู่ในระดับมาก ( Χ = 4.48) เมื่อพิจารณาการให้บริ การด้านสิ่ง อานวยความ
สะดวกและปัจจั ยเอื้ อต่อ การเข้ารั บบริก ารในเรื่ องต่า ง ๆ พบว่ า การให้บริก ารด้ านสิ่ง อานวยความสะดวกและ
ปัจ จัย เอื้ อต่ อการเข้า รับ บริ การที่ มีค่ า เฉลี่ย ความพึง พอใจสู งที่ สุด ได้แ ก่ มี ป้า ยประชาสัมพั นธ์ และป้ ายแสดง
สถานที่ก ารให้บริ การเห็น ได้ ง่าย ( Χ = 4.59) การให้บ ริการด้า นสิ่ง อานวยความสะดวกและปัจจั ยเอื้ อต่อ การ
เข้ารั บบริ การที่ มีค่า เฉลี่ ยน้อยที่สุด ได้แ ก่ ความเพียงพอของสิ่ง อานวยความสะดวกที่เป็ นสาธารณูปโภค ได้แก่
ห้องน้า ( Χ = 4.42)
4.4 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุ ดเด่นของการบริการที่ท่านประทับใจ และจุดที่ควรปรับปรุง
ผู้รับบริการไม่ให้ข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับจุดที่ควรปรับปรุง
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนผู้รั บบริก ารที่มีต่อการให้ บริ การขององค์ การบริห ารส่ว น
ตาบลอีเ ซ อ าเภอโพธิ์ศรี สุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปีงบประมาณ 2562 มีวั ตถุป ระสงค์เ พื่อศึ กษาระดั บ
ความพึง พอใจของประชาชนผู้ รับบริการที่มีต่อการให้บ ริการขององค์การบริ หารส่วนตาบลอีเ ซ อ าเภอโพธิ์ศ รี
สุวรรณ จังหวั ดศรีสะเกษ โดยองค์ การบริ หารส่ว นตาบลอีเซ อ าเภอโพธิ์ศรีสุ วรรณ จังหวัด ศรีสะเกษ ขอรับการ
ประเมินความพึ งพอใจของผู้ใ ช้บริ การ 4 งาน ได้แ ก่ 1) งานด้า นการศึก ษา 2) งานด้ านการป้อ งกันบรรเทาสา
ธารณภัย 3) งานด้านรายได้หรือภาษี และ 4) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชากร ได้แก่ มีผู้มา
ติดต่อ งานหรือรั บบริก ารสาธารณะ จ านวน 415 คน จากการกาหนดตัวอย่างโดยใช้ตารางแสดงกลุ่มตัว อย่า ง
ของเครซี่และมอร์ แกน จะได้ตั วอย่า ง จานวน 200 ราย สถิ ติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แ ก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยคณะด า เนิ น งาน สรุ ป ผลการ วิ จั ย อภิ ป รา ยผล และข้ อ เสน อแน ะ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
จากประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริห ารส่วนตาบล
อีเซ อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
ผู้รับบริ การกลุ่ มตัวอย่ างเป็น เพศหญิง จานวน 149 ราย คิดเป็นร้อ ยละ 74.50 เป็นเพศชาย จานวน
51 ราย คิด เป็ นร้ อ ยละ 25.50 ส่ว นใหญ่อ ายุ 50-59 ปี จ านวน 81 ราย คิด เป็น ร้อ ยละ 40.50 รองลงมา
3 ลาดับแรก ได้แก่ อายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.00 อายุ 40-49 ปี จานวน 32 ราย คิด
เป็นร้อยละ 16.00 และอายุ 30-39 ปี จานวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามลาดับ มีสถานภาพสมรส จานวน
122 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.00 รองลงมา ได้แก่ สถานภาพโสด จานวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.50 สถานภาพ
หม้ายจานวน 25 ราย คิ ดเป็น ร้อยละ 12.50 และหย่าร้ าง/แยกกั นอยู่ จานวน 10 ราย คิ ดเป็ นร้อยละ 5.00
ตามลาดับ
ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ากว่า จานวน 172 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.00
รองลงมา 3 ลาดับ แรก ได้แ ก่ ระดับมั ธยมศึ กษาตอนต้ นหรือ เทียบเท่า จานวน 21 ราย คิดเป็ นร้อยละ 10.50
ระดับ มัธ ยมศึ กษาตอนปลายหรือ เที ยบเท่า จ านวน 5 ราย คิ ด เป็ นร้ อยละ 2.50 และระดั บอนุ ปริ ญญาและ
ปริ ญญาตรี จานวน 2 ราย คิ ดเป็น ร้อ ยละ 1.00 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่ป ระกอบอาชี พเกษตรกรรม/กสิก รรม
จานวน 161 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.50 รองลงมา 3 ลาดับแรก ได้แก่ อาชีพรับจ้าง จานวน 37 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 18.50 อาชีพธุรกิจส่ วนตัว จานวน 1 ราย คิดเป็นร้อ ยละ 0.50 และกาลัง ศึกษา จานวน 1 ราย คิดเป็นร้อ ย
ละ 0.50 ตามล าดั บ มีร ายได้ เฉลี่ย ต่อ เดื อนต่ากว่ า 5,000 บาท บาทจานวน 90 ราย คิ ดเป็น ร้อ ยละ 45.00
รองลงมา 3 ลาดับแรก ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท จานวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.00
ไม่ มีร ายได้ จ านวน 16 ราย คิด เป็น ร้อ ยละ 8.00 และรายได้ เฉลี่ ยต่ อเดื อน 10,001-15,000 บาท จ านวน
13 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.50 ตามลาดับ
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2. ผลการศึกษาข้อมูลการเข้ารับบริการ
2.1 ประเภทบริ ก ารจากองค์ก ารบริ หารส่ว นต าบล พบว่ า ผู้เ ข้ ารั บบริก ารเข้า รับ บริ ก ารงานด้ า น
การศึ กษา จานวน 50 ราย คิดเป็นร้ อยละ 25.00 งานด้า นการป้อ งกัน บรรเทาสาธารณภั ย จ านวน 50 ราย
คิดเป็นร้อยละ 25.00 งานด้านรายได้หรือภาษี จานวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.00 และงานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม จานวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.00
2.2 จานวนที่มาใช้บริการ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา จานวน 2-3 ครั้งต่อเดือนมากที่สุด จานวน 142 ราย
คิดเป็นร้อยละ 71.00 รองลงมา ได้แก่ จานวน 1 ครั้งต่อเดือน จานวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.50 และจานวน
มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน จานวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามลาดับ
2.3 ช่ว งเวลาที่ เ ข้า รั บ บริก ารบ่ อยครั้ ง พบว่ า ในภาพรวมผู้ เข้ า รั บ บริ ก ารมาใช้ บ ริก ารช่ วงเวลา
08.30-12.00 น. มากที่สุด จานวน 186 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.00 รองลงมา ได้แก่ ช่วงเวลา 13.01-16.30 น.
จานวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.00 ช่วงเวลา 12.01-13.00 น. จานวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.50 และนอก
เวลาราชการหรือวันหยุด จานวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามลาดับ
2.4 ระยะเวลาในการรับบริการเฉลี่ยต่อครั้ง พบว่า ในภาพรวมระยะเวลาในการรับบริการเฉลี่ยต่อครั้ง
31-60 นาที มากที่สุด จานวน 137 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.00 รองลงมา ได้แก่ ระยะเวลา 10-30 นาที จานวน
56 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.00 ระยะเวลาน้อยกว่า 10 นาที จานวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.50 และระยะเวลา
มากกว่า 1 ชั่วโมงจานวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามลาดับ
2.5 การรับ ทราบขั้นตอนของการให้บริก าร พบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการรับทราบขั้น ตอนของการ
ให้บริการจานวน 200 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00
2.6 แหล่ งรั บ ทราบข้อ มู ล ข่า วสารต่ าง ๆ พบว่า ในภาพรวมผู้ต อบแบบสอบถามรั บทราบข้ อ มู ล
ข่าวสารต่ าง ๆ จากผู้นาชุมชนมากที่สุด จานวน 186 ราย คิด เป็นร้ อยละ 93.00 รองลงมา ได้แก่ ทราบจาก
บุคลากรของ อบต. จานวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.00 ตามลาดับ
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริก าร
3.1 ความพึงพอใจโดยรวม จาแนกตามงาน
โดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดั บมากที่ สุด ( x = 4.57) โดยมี ร้อยละความพึงใจ
เท่ากั บ 91.38 เมื่อ พิจารณาการให้บริก ารจ าแนกตามงาน พบว่ า งานที่ มีค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจสูงที่สุ ด ได้แก่
งานด้านการป้อ งกั นบรรเทาสาธารณภัย ( Χ = 4.61) คิดเป็น ร้อยละ 92.28 งานที่ มีค่า เฉลี่ ยน้ อยที่ สุด ได้ แก่
งานด้านการศึกษา ( Χ = 4.53) คิดเป็นร้อยละ 90.60
3.2 ความพึงพอใจโดยรวม จาแนกตามการให้บริการรายด้าน
โดยภาพรวมผู้รับ บริก ารมีค วามพึ งพอใจในระดับ มากที่ สุด ( Χ = 4.57) โดยมีร้ อยละความพึงใจ
เท่ากับ 91.38 เมื่อพิจารณาการให้ บริการจาแนกตามด้านการให้บ ริการ พบว่า ด้านที่มีค่า เฉลี่ยความพึ งพอใจ
สูงที่สุ ด ได้แก่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ ( Χ = 4.64) คิด เป็นร้ อยละ 92.09 ด้านที่ มีค่า เฉลี่ ยน้อ ย
ที่สุด ได้แก่ ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่ อการเข้ารับบริการ ( Χ = 4.48) คิดเป็นร้อยละ 89.67
3.3 ความพึงพอใจการให้บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ จาแนกตามงาน
โดยภาพรวมผู้รับบริ การมีความพึงพอใจการให้บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการอยู่ใ น
ระดับมากที่สุด ( Χ = 4.64) เมื่อพิจารณาการให้บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า
การให้บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ การให้ความเสมอภาค
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ในการให้บริการ เช่น การใช้บัตรคิว ( Χ = 4.69) การให้บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการที่มีค่าเฉลี่ ย
น้อยที่สุด ได้แก่ ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละขั้นตอนเหมาะสม ( Χ = 4.63)
งานด้านการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ( Χ = 4.65) เมื่อพิจารณาการให้บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการในเรื่อง
ต่าง ๆ พบว่า การให้บริก ารด้า นกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการที่มีค่า เฉลี่ ยความพึ งพอใจสูงที่สุ ด ได้แ ก่ ป้า ย
ขั้นตอนการให้ บริ การมองเห็น ได้ ชัด เจน และขั้นตอนกระบวนการให้ บริ การบอกไว้ชัด เจน ( Χ = 4.66) การ
ให้บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
การให้ความเสมอภาคในการให้บริการ เช่น การใช้บัตรคิว และระยะเวลาในการให้บริการแต่ละขั้นตอนเหมาะสม
( Χ = 4.64)
งานด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พบว่ า ผู้รับ บริก ารมี ความพึง พอใจการให้บริ การด้า น
กระบวนการ/ขั้นตอนการบริการอยู่ในระดับมากที่สุด ( Χ = 4.63) เมื่อพิจารณาการให้บริการด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการบริการในเรื่อ งต่าง ๆ พบว่า การให้บริก ารด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริก ารที่มีค่ าเฉลี่ ยความ
พึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ การให้ความเสมอภาคในการให้บริการ เช่น การใช้บัตรคิว ( Χ = 4.78) การให้บริการด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการบริการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน ( Χ = 4.54)
งานด้ านรายได้ห รือ ภาษี พบว่า ผู้ รับ บริ การมี ค วามพึ งพอใจการให้ บริ การด้ านกระบวนการ/
ขั้นตอนการบริ การอยู่ในระดับมากที่สุด ( Χ = 4.68) เมื่อพิ จารณาการให้ บริการด้า นกระบวนการ/ขั้นตอนการ
บริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า การให้บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด
ได้แก่ ป้ายขั้นตอนการให้บริการมองเห็นได้ชัดเจน และขั้นตอนกระบวนการให้บริการบอกไว้ชัดเจน ( Χ = 4.70)
การให้บริการด้า นกระบวนการ/ขั้นตอนการบริก ารที่มีค่าเฉลี่ ยน้อ ยที่สุด ได้แก่ ระยะเวลาในการให้บริการแต่ล ะ
ขั้นตอนเหมาะสม ( Χ = 4.64)
งานด้านพัฒนาชุ มชนและสวัสดิก ารสังคม พบว่า ผู้รับบริ การมีค วามพึงพอใจการให้ บริ การด้า น
กระบวนการ/ขั้นตอนการบริการอยู่ในระดับมากที่สุด ( Χ = 4.60) เมื่อพิจารณาการให้บริการด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการบริก ารในเรื่ องต่า ง ๆ พบว่า การให้บริ การด้ านกระบวนการ/ขั้ นตอนการบริก ารที่ มีค่าเฉลี่ย ความ
พึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ การให้ความเสมอภาคในการให้บริการ เช่น การใช้บัตรคิว ( Χ = 4.64) การให้บริการด้าน
กระบวนการ/ขั้ น ตอนการบริก ารที่ มีค่ า เฉลี่ย น้ อยที่สุ ด ได้แ ก่ ขั้ นตอนการให้บ ริก ารไม่ยุ่ ง ยากซั บ ซ้อ น และ
ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละขั้นตอนเหมาะสม ( Χ = 4.58)
3.4 ความพึงพอใจการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการ จาแนกตามงาน
โดยภาพรวมผู้รับบริ การมีความพึงพอใจการให้บ ริการด้านช่องทางการให้บริ การอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( Χ = 4.58) เมื่ อพิจารณาการให้บ ริการด้านช่องทางการให้บริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า การให้บริการด้า น
ช่องทางการให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์
เว็บบอร์ด โทรศัพท์ และความสมบูรณ์ของข้อมูล สารสนเทศ ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เอกสาร/คู่มือต่าง ๆ
การจั ดท าคู่ มือ ประชาชน ( Χ = 4.63) การให้บ ริก ารด้า นช่ องทางการให้ บริ การที่ มีค่ าเฉลี่ ยน้ อยที่สุ ด ได้ แก่
มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ( Χ = 4.53)
งานด้านการศึกษา พบว่ า ผู้รับบริการมีความพึง พอใจการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการอยู่
ในระดั บมากที่ สุด ( Χ = 4.59) เมื่อ พิจารณาการให้บริการด้านช่ องทางการให้ บริการในเรื่อ งต่าง ๆ พบว่ า การ
ให้บริการด้านช่องทางการให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
เช่น เว็บไซต์ เว็บบอร์ด โทรศัพท์ ( Χ = 4.64) การให้บริการด้านช่องทางการให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่
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ความสมบูร ณ์ข องข้อ มูล สารสนเทศ ตามช่อ งทางต่ าง ๆ เช่น เว็ บไซต์ เอกสาร/คู่มือ ต่า ง ๆ การจั ดท าคู่ มือ
ประชาชน ( Χ = 4.56)
งานด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พบว่ า ผู้รับ บริก ารมี ความพึง พอใจการให้บริ การด้า น
ช่องทางการให้ บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ( Χ = 4.62) เมื่อพิจารณาการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการใน
เรื่องต่าง ๆ พบว่า การให้บริการด้านช่องทางการให้บริ การที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ ความสมบูร ณ์
ของข้อมูล สารสนเทศ ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เอกสาร/คู่มือต่าง ๆ การจัดทาคู่มือประชาชน ( Χ = 4.82)
การให้ บริก ารด้านช่อ งทางการให้บ ริการที่ มีค่า เฉลี่ยน้ อยที่สุด ได้แก่ มี อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่ทัน สมั ยในการ
ให้บริการ ( Χ = 4.48)
งานด้ านรายได้ หรื อ ภาษี พบว่ า ผู้รั บ บริ การมี ค วามพึ งพอใจการให้ บริก ารด้ านช่อ งทางการ
ให้บริการอยู่ในระดั บมากที่สุด ( Χ = 4.57) เมื่อพิจารณาการให้บ ริการด้านช่องทางการให้บริ การในเรื่ องต่าง ๆ
พบว่า การให้บริก ารด้านช่ องทางการให้บริ การที่มีค่ าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่ สุด ได้แ ก่ มีช่องทางการให้บริการ
ที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ เว็บบอร์ด โทรศัพท์ แบบฟอร์มหรือคาร้องต่าง ๆ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และความ
สมบูรณ์ ของข้อ มูล สารสนเทศ ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เอกสาร/คู่มือต่า ง ๆ การจัดท าคู่มือประชาชน
( Χ = 4.58) การให้บ ริการด้านช่องทางการให้บริก ารที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด ได้แก่ มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ ม
หรือคาร้องต่าง ๆ ชัดเจน และมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ ( Χ = 4.56)
งานด้านพัฒนาชุ มชนและสวัสดิก ารสังคม พบว่า ผู้รับบริ การมีค วามพึงพอใจการให้ บริ การด้า น
ช่องทางการให้บ ริการอยู่ในระดับ มากที่ สุด ( Χ = 4.54) เมื่อพิจ ารณาการให้บริก ารด้า นช่องทางการให้ บริการ
ในเรื่องต่าง ๆ พบว่า การให้บริการด้านช่องทางการให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ มีช่องทาง
การให้บริการที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ เว็บบอร์ด โทรศัพท์ ( Χ = 4.60) การให้บริการด้านช่องทางการให้บริการ
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ มหรือคาร้องต่าง ๆ ชัดเจน และมีอุ ปกรณ์และเครื่องมื อ
ที่ทันสมัยในการให้บริการ ( Χ = 4.50)
3.5 ความพึงพอใจการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ จาแนกตามงาน
โดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้ บริการด้านเจ้าหน้ าที่/บุ คลากรผู้ให้ บริการอยู่ใ น
ระดับมากที่สุด ( Χ = 4.57) เมื่ อพิจารณาการให้บริการด้า นเจ้าหน้าที่/บุ คลากรผู้ให้บ ริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่ า
การให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ( Χ = 4.60) การให้ บริการด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยน้อ ย
ที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสม ( Χ = 4.44)
งานด้ านการศึ กษา พบว่ า ผู้รั บบริก ารมีค วามพึ งพอใจการให้ บริ การด้ านเจ้ าหน้า ที่/ บุค ลากร
ผู้ให้บริก ารอยู่ใ นระดับ มาก ( Χ = 4.47) เมื่อ พิจารณาการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากรผู้ให้ บริการในเรื่อ ง
ต่าง ๆ พบว่า การให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ให้คาแนะนา/การตอบข้อซักถาม/ปัญหาข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และ
ถูกต้อ ง และเจ้ าหน้า ที่เต็ มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตื อรือ ร้นในการให้บริ การ ( Χ = 4.48) การให้ บริการด้า น
เจ้า หน้า ที่/บุ คลากรผู้ ให้บ ริการที่มีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด ได้แก่ เจ้ าหน้ าที่ใ ห้บริ การด้วยความสุภ าพ และเป็น มิต ร
เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสม เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับบริการ และเจ้าหน้าที่
ให้ความสาคัญกับประชาชนที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน ( Χ = 4.46)
งานด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พบว่ า ผู้รับ บริก ารมี ความพึง พอใจการให้บริ การด้า น
เจ้า หน้ าที่ /บุ คลากรผู้ ให้ บริ การอยู่ใ นระดั บ มากที่สุ ด ( Χ =4.69) เมื่อ พิจ ารณาการให้บ ริก ารด้า นเจ้า หน้ าที่ /
บุคลากรผู้ ให้บ ริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่ า การให้บริ การด้ านเจ้าหน้าที่ /บุคลากรผู้ให้ บริก ารที่มีค่าเฉลี่ย ความ
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พึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ( Χ = 4.72) การให้บริการด้า น
เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้ แก่ เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสม ( Χ = 4.28)
งานด้านรายได้หรือภาษี พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้ บริการด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร
ผู้ให้บริก ารอยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด ( Χ = 4.59) เมื่อพิ จารณาการให้ บริการด้านเจ้า หน้าที่/ บุคลากรผู้ให้บ ริการใน
เรื่อ งต่ าง ๆ พบว่ า การให้ บริ การด้า นเจ้ าหน้าที่ /บุ คลากรผู้ใ ห้บริ การที่มีค่า เฉลี่ ยความพึง พอใจสู งที่ สุด ได้ แก่
เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา/การตอบข้อซักถาม/ปัญ หาข้อสงสัยได้อ ย่างชัดเจน เจ้า หน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก
รวดเร็ว และถู กต้ อง และเจ้ าหน้าที่ เต็มใจ ดูแ ลเอาใจใส่ และกระตือรื อร้ นในการให้ บริ การ ( Χ = 4.62) การ
ให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองกับประชาชน
ที่มารับบริการ และเจ้าหน้าที่ให้ความสาคัญกับประชาชนที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน ( Χ = 4.48)
งานด้านพัฒนาชุ มชนและสวัสดิก ารสังคม พบว่า ผู้รับบริ การมีค วามพึงพอใจการให้ บริ การด้า น
เจ้า หน้ าที่/ บุค ลากรผู้ ให้บ ริก ารอยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด ( Χ = 4.54) เมื่อ พิจ ารณาการให้บ ริก ารด้ านเจ้า หน้ าที่ /
บุคลากรผู้ ให้บ ริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่ า การให้บริ การด้ านเจ้าหน้าที่ /บุคลากรผู้ให้ บริก ารที่มีค่าเฉลี่ย ความ
พึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ เจ้า หน้าที่ให้คาแนะนา/การตอบข้อซักถาม/ปัญหาข้อสงสัยได้ อย่างชัดเจน และเจ้าหน้า ที่
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ( Χ = 4.56) การให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสม และเจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองกับประชาชน
ที่มารับบริการ ( Χ = 4.48)
3.6 ความพึงพอใจการให้บริ การด้ านสิ่ งอานวยความสะดวกและปัจจัย เอื้อ ต่อการเข้ ารับบริการ
จาแนกตามงาน
โดยภาพรวมผู้รับบริ การมี ความพึงพอใจการให้บริก ารด้า นสิ่งอ านวยความสะดวกและปัจ จัยเอื้ อ
ต่อการเข้ ารับ บริก ารอยู่ในระดั บมาก ( Χ = 4.48) เมื่อ พิจารณาการให้บริ การด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและ
ปัจจัยเอื้ อต่อการเข้ารั บบริการในเรื่อ งต่าง ๆ พบว่ า การให้บริการด้านสิ่ งอานวยความสะดวกและปัจจั ยเอื้อต่ อ
การเข้ ารั บ บริ การที่มีค่ าเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจสู งที่ สุ ด ได้ แ ก่ มี ป้า ยประชาสัมพั นธ์ และป้า ยแสดงสถานที่ก าร
ให้บริการเห็นได้ง่าย ( Χ = 4.59) การให้บริการด้านสิ่งอานวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการที่
มีค่ า เฉลี่ ยน้ อ ยที่ สุ ด ได้ แ ก่ ความเพีย งพอของสิ่ ง อ านวยความสะดวกที่เ ป็ น สาธารณู ป โภค ได้ แ ก่ ห้ อ งน้ า
( Χ = 4.42)
งานด้ านการศึกษา พบว่า ผู้ รับบริ การมี ความพึงพอใจการให้ บริการด้านสิ่งอานวยความสะดวก
และปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารั บบริการอยู่ในระดับ มาก ( Χ = 4.41) เมื่อพิจารณาการให้ บริการด้านสิ่งอานวยความ
สะดวกและปัจจั ยเอื้ อต่อ การเข้ารั บบริก ารในเรื่ องต่า ง ๆ พบว่ า การให้บริก ารด้ านสิ่ง อานวยความสะดวกและ
ปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม
( Χ = 4.46) การให้บริ การด้ านสิ่ง อานวยความสะดวกและปัจจั ยเอื้อ ต่อการเข้า รับบริ การที่ มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุ ด
ได้แก่ ความเพี ยงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็ นสาธารณู ปโภค ได้ แก่ ที่จอดรถ ห้องน้า ที่นั่งคอยบริการ
บริการน้าดื่ม และมีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ ( Χ = 4.38)
งานด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้บริ การด้านสิ่ ง
อานวยความสะดวกและปั จจั ยเอื้ อต่ อการเข้ ารั บบริก ารอยู่ ในระดั บ มากที่สุ ด ( Χ = 4.52) เมื่ อพิ จารณาการ
ให้บริการด้านสิ่งอานวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า การให้บริการด้านสิง่
อานวยความสะดวกและปั จ จั ย เอื้ อ ต่ อ การเข้ า รั บ บริ ก ารที่ มีค่ าเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจสู ง ที่ สุ ด ได้ แ ก่ มี ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์แ ละป้ ายแสดงสถานที่ การให้บริ การเห็น ได้ง่า ย ( Χ = 4.84) การให้บ ริการด้านสิ่งอานวยความ
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สะดวกและปัจจัย เอื้อต่อ การเข้า รับบริก ารที่มีค่า เฉลี่ยน้ อยที่สุด ได้แก่ ความเพี ยงพอของสิ่งอานวยความสะดวก
ที่เป็นสาธารณูปโภค ได้แก่ ห้องน้า ( Χ = 4.32)
งานด้านรายได้ หรื อภาษี พบว่ า ผู้ รับ บริก ารมี ความพึ งพอใจการให้ บริก ารด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกและปัจ จัยเอื้อ ต่อการเข้ารั บบริการอยู่ในระดับ มากที่สุด ( Χ = 4.52) เมื่อพิ จารณาการให้ บริการด้านสิ่ ง
อานวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อ ต่อการเข้า รับบริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า การให้บริ การด้านสิ่ง อานวยความ
สะดวกและปัจจั ยเอื้ อต่อการเข้ารับ บริก ารที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสู งที่สุด ความเพี ยงพอของสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เป็น สาธารณูปโภค ได้แก่ ที่นั่งคอยบริก าร และบริการน้าดื่ม ( Χ = 4.56) การให้บริการด้ านสิ่งอานวย
ความสะดวกและปัจ จัยเอื้อต่อ การเข้า รับบริ การที่มีค่ าเฉลี่ ยน้อ ยที่สุ ด ได้ แก่ ความสะดวกในการเดิน ทางมารั บ
บริการ ความสะดวกของสถานที่ให้ บริการโดยรวม และความเป็นระเบียบในการจัดสถานที่ และอุ ปกรณ์ ต่าง ๆ
ในการให้บริการ ( Χ = 4.48)
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการด้านสิ่ ง
อานวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่ อการเข้ารั บบริการอยู่ ในระดับ มาก ( Χ = 4.49) เมื่ อพิจารณาการให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและปั จจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า การให้บริก ารด้านสิ่งอานวย
ความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ ารับบริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ มีป้ายประชาสัมพันธ์และ
ป้ายแสดงสถานที่การให้บริการเห็นได้ง่าย ( Χ = 4.56) การให้บริการด้านสิ่งอานวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อ
การเข้ารับบริการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภค ได้แก่
ห้องน้า และบริการน้าดื่ม ( Χ = 4.44)
4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการบริการที่ท่านประทับใจ และจุดที่ควรปรับปรุง
ผู้รับบริการไม่ให้ข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับจุดที่ควรปรับปรุง
5.2 อภิปรายผล
จากการประเมินความพึง พอใจของประชาชนผู้รับ บริการที่มีต่อ การให้บริการขององค์การบริหารส่ว น
ตาบลอีเ ซ อาเภอโพธิ์ ศรี สุว รรณ จัง หวั ดศรีส ะเกษ ประจาปีง บประมาณ 2562 คณะด าเนิน งานอภิป รายผล
ใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การอภิปรายผลความพึงพอใจโดยรวม จาแนกตามงาน และ 2) การอภิ ปรายผลความ
พึงพอใจโดยรวม จาแนกตามการให้บริการรายด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การอภิปรายผลความพึงพอใจโดยรวม จาแนกตามงาน
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามพึ งพอใจโดยรวมจ าแนกตามงาน พบว่ า ผู้ รั บ บริ ก ารพึ ง พอใจอยู่ ในระดั บ
มากที่สุ ด โดยมีค่า เฉลี่ย เท่ากั บ 4.57 คิด เป็นร้ อยละความพึงพอใจ 91.38 เมื่อพิ จารณาจาแนกตามงาน พบว่ า
งานที่มีค่าเฉลี่ ยสูงที่สุ ดได้แก่ งานด้ านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย โดยพึ งพอใจในระดั บมากที่ สุด รองลงมา
ได้แ ก่ งานด้ านรายได้ห รือภาษี งานด้า นพัฒ นาชุ มชนและสวั สดิก ารสั งคม และงานด้ านการศึกษา ตามล าดั บ
แสดงให้ เห็นถึง การบริ หารจัด การที่ค านึงถึง ความต้ องการของผู้รั บบริการเป็นส าคัญ อย่ างไรก็ ตาม ผู้รั บบริการ
มักจะมีความคาดหวังในการให้บ ริการที่ดียิ่ง ขึ้นเรื่ อยๆ องค์ก รจึงจ าเป็น จะต้อ งพัฒ นาการบริห ารจัด การเพื่อให้
พันธกิ จในแต่ล ะด้า นบรรลุวัต ถุประสงค์ตามที่ต้อ งการ โดยต้อ งผลัก ดันประเด็นยุ ทธศาสตร์ ไปสู่ การปฏิบั ติด้ว ย
การใช้ เครื่อ งมือ ทางการบริ หารต่า งๆ อาทิ ลิขิ ต สมดุ ล (Balanced Scorecard) เพื่อ ก าหนดปั จจั ยที่ มีผลต่ อ
ความส าเร็ จ อย่ า งยิ่ ง ยวด (Critical Success Factor) จั ดท าแผนงานโครงการแบบเหตุ ผลสั มพั น ธ์ (Logical
Framework) และก าหนดเนื้อ หาให้ครอบคลุ มภารกิจที่ มีผลต่อความส าเร็จ ในการผลักดัน ประเด็นยุ ทธศาสตร์

42
ขององค์ กร นอกจากนี้สิ่งที่ จะช่วยให้การดาเนินงานขององค์ กรประสบผลสาเร็จและได้รับความพึงพอใจจากผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น
1) การจัดท าแผนจะต้องให้อ งค์กรภาคประชาชนในท้ องถิ่นได้ เข้ามามีส่วนร่ว มอย่างจริงจัง โดยจะต้อ ง
จัดลาดับความสาคัญของโครงการที่จะดาเนินการให้ชัดเจนมากที่สุ ด
2) ควรมี ก ารฝึ กอบรมเจ้ า หน้ า ที่ อ ย่ า งต่อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ไม่ ค วรเน้ น เฉพาะเรื่ อ งระเบี ย บปฏิบั ติ ร าชการ
ของกรมส่ ง เสริ มปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นเท่ านั้ น แต่ ค วรให้ค วามส าคั ญ กับ การวางแผนตามความต้ อ งการของ
ประชาชน เทคนิคการบริหารจัดการองค์กร และการบริหารองค์กรเชิงสร้างสรรค์
3) ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ท้ องถิ่ น ให้ มากขึ้ น โดยวางแผนพัฒ นาบนพื้ น ฐาน
ของทรัพยากรในท้องถิ่นให้มากที่สุด เพื่อก่อให้เกิดรายได้กับท้องถิ่นและการพั ฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
4) ควรศึก ษาดูง านในท้องถิ่ นอื่น ๆ ที่มีการบริห ารจัด การเรื่ องต่า ง ๆ ได้ ประสบความสาเร็จและนามา
ประยุกต์กับองค์กรเพื่อช่วยให้การพัฒนาองค์กรประสบความสาเร็จได้อย่างรวดเร็วขึ้น
2. การอภิปรายผลความพึงพอใจโดยรวม จาแนกตามการให้บริการรายด้าน
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจโดยรวมจาแนกตามด้าน พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ โดยพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่า กับ 4.64 คิดเป็นร้อยละความ
พึงพอใจ 92.09 รองลงมาได้แก่ ด้ านช่ องทางการให้ บริก าร ด้า นเจ้ าหน้าที่ /บุค ลากรผู้ ให้ บริก าร และด้า นสิ่ ง
อานวยความสะดวกและปัจจัยเอื้ อต่อการเข้ารับ บริการ ตามลาดับ แสดงให้เห็ นถึงการบริหารจัดการที่ คานึงถึ ง
ความต้ องการของผู้รับบริการเป็นสาคัญ อย่ างไรก็ตามการปรั บปรุง เพื่อพั ฒนาการให้บ ริการจะต้อ งดาเนินการ
อย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับบริ การมักจะคาดหวังการให้บริก ารของเจ้ าหน้าที่ในงานต่าง ๆ เป็นอันดั บ
แรก ดังนั้น หากเสริมสร้างให้เ จ้าหน้าที่มีจิตบริการและอัธยาศัยไมตรีที่ ดี จะทาให้ ผู้รับบริการมีความพึ งพอใจที่ ดี
มากยิ่ งขึ้ น รวมทั้ ง มีทั ศ นคติที่ ดี ต่ อองค์ กรที่ ใ ห้ บริ ก าร นอกจากนั้ น ผู้รั บ บริก ารมัก จะคาดหวั งเกี่ ย วกั บ การ
ให้บ ริการที่มีความสะดวกและรวดเร็ว ดั งนั้น การลดขั้ นตอนการให้บริ การ การให้บริ การหลากหลายช่องทาง
และการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อ ง

ข้อเสนอแนะ
การศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริ หารส่ว น
ตาบลอีเซ อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการให้บ ริการจาแนกตามงานบริการที่รั บ
การประเมินที่ค้นพบจากการวิจัยสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ ดังต่อไปนี้
1. งานด้านการศึกษา
จากผลการวิจั ยพบว่า ในส่วนงานด้า นการศึ กษา มี ค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจในการให้การบริการด้านสิ่ ง
อานวยความสะดวกและปัจ จัยเอื้อต่ อการเข้ ารับบริก ารน้อยที่ สุด โดยมีค่าเฉลี่ ยในเรื่อ งของความเพียงพอของสิ่ ง
อานวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคน้อย ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลควรจัดสิ่งอานวยความสะดวกที่เป็น
สาธารณูปโภคให้เพิ่มมากขึ้น เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า ที่นั่ งคอยบริการ บริการน้าดื่ม และเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ /
ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น
2. งานด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
จากผลการวิจัยพบว่าในส่วนงานด้ านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีค่า เฉลี่ย ความพึงพอใจการ
ให้การบริ การในทุก ๆ ด้ านอยู่ในระดับ ความพึงพอใจสูงที่สุ ดจึง ควรรั กษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บ ริการ
อย่างต่อเนื่อง
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3. งานด้านรายได้หรือภาษี
จากผลการวิจั ยพบว่ า ในส่ว นงานด้า นรายได้ห รือ ภาษี มีค่ า เฉลี่ย ความพึง พอใจการให้ การบริก าร
ในทุก ๆ ด้านอยู่ในระดับความพึงพอใจสูงที่สุดจึง ควรรักษาคุ ณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อ เนื่อง
4. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิก ารสัง คม
จากผลการวิจั ยพบว่า ในส่วนงานด้ านพั ฒนาชุมชนและสวั สดิ การสัง คม มีค่ าเฉลี่ย ความพึงพอใจใน
การให้การบริการด้า นสิ่งอานวยความสะดวกและปั จจัยเอื้อต่อ การเข้ารั บบริการน้ อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยในเรื่อ ง
ของความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคน้อย ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลควรจัดสิ่ ง
อานวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคให้เพิ่มมากขึ้น เช่น ห้องน้า และบริการน้าดื่ม เป็นต้น
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