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ค าน า 
 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ ได้เห็นชอบให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ด าเนินการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ตามมิติท่ี 2 
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น การศึกษาประเมินผลครั้งนี้มีความมุ่งหมาย
ท่ีจะประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ท่ีเน้นการประเมินผลเชิงระบบ เพื่อให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของ
องค์ประกอบในระบบบริการประชาชน นอกจากนั้นยังได้ท าการประเมินผลส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
ศักยภาพและปรับปรุงระบบการให้บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ และใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
ปรับปรุงการให้บริการขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต  
 การศึกษาเพื่อประเมินครั้งนี้ ส าเร็จลงได้เพราะความร่วมมือของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
คณะผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กร ท่ีอ านวยความสะดวกในทุกขั้นตอนของการประเมิน และขอขอบคุณ
คณะผู้ช่วยนักวิจัยทุกท่านท่ีใช้ความทุ่มเทในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนประชาชนผู้รับบริการท่ีให้ข้อมูล
ทุกท่าน ท าให้การด าเนินการส ารวจและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึง
ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้  
 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
จานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ขอรับการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 4 งาน ได้แก่ งานท่ี 1. ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง งานท่ี 2. ด้าน
การศึกษา งานท่ี 3. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานท่ี 4. ด้านสาธารณสุข ประชากร ได้แก่ มีผู้มาติดต่อ
งานหรือรับบริการสาธารณะ จ านวน 450 คน และก าหนดกลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการจ านวน 212 คน 
เลือก สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ ์จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า 

 1. กลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.96 ส่วนใหญ่อายุ 60 ปีขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 36.79 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ66.98 โดยมีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ ากว่า คิดเป็น
ร้อยละ 34.91 และประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 36.32 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 52.36 
 2. กลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการเข้ารับบริการจ าแนกได้เป็น งานท่ี 1. ด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
ส่ิงก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 25.00 งานท่ี 2. ด้านการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 25.00 งานท่ี 3. ด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 25.00 และงานท่ี 4. ด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 25.00 ในภาพรวมผู้
เข้ารับบริการมาใช้บริการในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมาจ านวน 1 ครั้งต่อเดือนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.98 มาใช้บริการ
ช่วงเวลา 08.30-12.00 น. มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.06 โดยระยะเวลาในการรับบริการเฉล่ียต่อครั้ง น้อยกว่า 
10 นาที มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.51 ผู้รับบริการส่วนใหญ่รับทราบขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 
100.00 และผู้รับบริการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากบุคลากรของ เทศบาล/อบต. มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
40.57  
 3.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ อ าเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่าภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 97.25 
จัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพการให้บริการระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป) เมื่อพิจารณาการให้บริการจ าแนก
ตามงาน พบว่า งานท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ งานท่ี 2. ด้านการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ส่วนงานท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ได้แก่ งานท่ี 3. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คิดเป็น 
ร้อยละ 93.83 เมื่อจ าแนกตามการให้บริการรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ ด้านส่ิง
อ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 97.48 ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ได้แก่ ด้านขั้นตอนการ
ใหบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 96.98 
 4. ข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินมีข้อเสนอแนะการให้บริการจ าแนกตามงานบริการท่ีรับการ
ประเมินท่ีค้นพบจากการวิจัยส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

งานท่ี 1. ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ในทุกด้านไม่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการ
ให้การบริการน้อย และไม่มีค่าเฉล่ียในเรื่องของการจ าแนกตามงานด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการน้อยท่ีสุด ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนต าบลควรรักษามาตรฐานท่ีดีนี้ไว้ และควรพัฒนาศักยภาพในงานด้านต่าง ๆ ให้สูงยิ่งขึ้นไป 



ค 
 

งานท่ี 2. ด้านการศึกษา ในทุกด้านมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการให้การบริการมากท่ีสุด และมี
ค่าเฉล่ียในเรื่องของการจ าแนกตามงานด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมากท่ีสุด ดังนั้นองค์การบริหารส่วน 
ต าบลควรรักษามาตรฐานท่ีดีนี้ไว้ 

งานท่ี 3. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการ
ให้บริการน้อยท่ีสุด แต่ไม่มีค่าเฉล่ียในเรื่องของการจ าแนกตามงานด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการน้อยท่ีสุด ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนต าบลควรรักษามาตรฐานท่ีดีนี้ไว้ และควรพัฒนาศักยภาพในงานด้านต่าง ๆ ให้สูงยิ่งขึ้นไป 

งานท่ี 4. ด้านสาธารณสุข มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้าน
ช่องทางการให้บริการน้อยท่ีสุด แต่ไม่มีค่าเฉล่ียในเรื่องของการจ าแนกตามงานด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการน้อย
ท่ีสุด ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลควรรักษามาตรฐานท่ีดีนี้ไว้ และควรพัฒนาศักยภาพในงานด้านต่าง ๆ ให้
สูงยิ่งขึ้นไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 สภาพของสังคมประเทศไทยในปัจจุบัน มีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมท้ังการเปล่ียนแปลง
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงชีวิตของประชาชนไม่ว่าจะเป็น
ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ซึ่งการปกครองท้องถิ่นไทยในยุคโลกาภิวัตน์ได้มีการกระจายอ านาจการปกครอง
ท้องถิ่นพึ่งตนเองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งให้ความส าคัญกับการกระจาย
อ านาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก โดยก าหนดไว้ในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรา 250 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีและอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดท่ีสมควรให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจโดยเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินการใดให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
วรรคส่ี และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายอ านาจและ
หน้าท่ี ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรท่ีเกี่ยวกับหน้าท่ีและอ านาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดท่ีเป็นหน้าท่ีและอ านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าการร่วมด าเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ หรือการมอบหมายให้
เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมหรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการนั้นก็ได้ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2560) 
 การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล
ในฐานะหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีหน้าท่ีหลักในการบริหารจัดการสาธารณะให้แก่ประชาชน ยัง
เป็นองค์กรอิสระในการบริหารจัดการตามหลักการกระจายอ านาจ ดังนั้นการให้บริการของเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีมีหน้าท่ีหลักในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน องค์กรปกครองท้องถิ่นจึง
เป็นองค์กรท่ียอมรับกันว่าเป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนในระดับล่างหรือชุมชนมากท่ีสุด และมี
ความเกี่ยวเนื่องกับทุกข์สุขของประชาชนท่ีสุด ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขอบเขตท่ีกว้างขวาง
เกี่ยวกับความกินดีอยู่ดีของประชาชนในแทบทุกด้านและมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน เมื่อมีการถ่ายโอน
ภารกิจต่าง ๆ ท่ีกาหนดไว้ใน พระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนในการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจท่ีต้องปฏิบั ติ และ
งบประมาณเพิ่มขึ้นจ านวนมาก ซึ่งภารกิจเหล่านั้นเป็นภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน เช่น ด้านการก่อสร้างซ่อมแซมถนนทางเท้า ไฟฟ้า น้ าประปา การระบายน้ า การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การบริการจัดเก็บขยะ การสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์ การโยธาและผังเมือง การ
จัดการทางการศึกษา การรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดเก็บรายได้ เพื่อน ามาพัฒนาความเจริญในพื้นท่ี 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการโดยค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์และ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนในการอ านวยความสะดวก
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ในการให้บริการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจ าเป็นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติ
ราชการ รวมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง และในการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้น 
ต้องให้เป็นไปตามหมวดท่ี 8 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 ท่ีก าหนดให้ส่วนราชการมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยจัดให้มี คณะผู้ประเมินอิสระ 
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับสัมฤทธิผลของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ 
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในการบริการ ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ จึงก าหนดให้ทุกส่วนราชการมีการ จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยอยู่ภายใต้กรอบการประเมิน 4 มิติ ได้แก่ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546) 

มิติท่ี 1 ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ คือ ส่วนราชการแสดงผลงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและผู้รับบริการ เช่น 
ผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย 
ผลผลิตของส่วนราชการ เป็นต้น  

มิติท่ี 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ คือ ส่วนราชการแสดงการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการในการ
ให้บริการท่ีมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ เช่น ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น  

มิติท่ี 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คือส่วนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการ เช่น การบริหารงบประมาณ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ การควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน เป็นต้น  
 มิติท่ี 4 ด้านการพัฒนาองค์การ คือ ส่วนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมความพร้อมกับการ
เปล่ียนแปลงขององค์การ เช่น การบริหารความรู้ในองค์การ การจัดการสารสนเทศและการบริหารการ
เปล่ียนแปลง เป็นต้น 
 การประเมินท้ัง 4 มิติ นี้จะเป็นกรอบในการจัดสรรรางวัลพิเศษ บ าเหน็จความชอบหรือจัดสรรเงิน
รางวัลเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการ โดยใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนั้น เพื่อน า ไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือจัดสรรเงินรางวัลให้ช้าราชการในสังกัด ในกรณีท่ีส่วนราชการ
ด าเนินการให้บริการ ท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด หรือสามารถเพิ่มผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์โดยไม่
เพิ่มค่าใช้จ่าย และคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐหรือสามารถด าเนินการได้ตามแผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 
 ตามประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2558 
ก าหนดให้เทศบาลต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบลจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษา เพื่อด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจให้กับ
องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ โดยภาระงานในการด าเนินการส ารวจและประเมินความพึงพอใจ ก าหนดไว้
จ านวน 11 กรอบงาน ได้แก่ งานด้านบริการกฎหมาย งานด้านทะเบียน งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
ส่ิงก่อสร้าง งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล งานด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ งานด้านเทศกิจ
หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านพัฒนาชุมชน และด้านสาธารณสุข และงาน
ด้านอื่น ๆ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลต้องเลือกส ารวจและประเมินความพึงพอใจอย่างน้อย 4 งาน และใน
แต่ละงานก าหนดกรอบในการประเมินจะต้องประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ความพึง
พอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความ
สะดวก 
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 ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ท่ีต้องให้บริการสาธารณะกับประชาชนผู้มารับบริการ และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้รับบริการนั้น 
ซึ่งการวัดความพึงใจของประชาชนนั้นเป็นเครื่องมือท่ีสามารถวัดประสิทธิภาพในการจัดท ากิจการบริการ
สาธารณะ พร้อมท้ังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการให้บริการ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้มีการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในการ
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชนได้อย่างท่ัวถึง โดยขอรับการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ จ านวน 4 งาน ได้แก่ 
งานท่ี 1. ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง งานท่ี 2. ด้านการศึกษา งานท่ี 3. ด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม งานท่ี 4. ด้านสาธารณสุข ซึ่งได้ก าหนดกรอบในการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับ
บริการใน 4 ด้านหลัก ๆ คือ 1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านช่องทางการให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการ และ 4) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ท้ังนี้เพื่อน าผลท่ีได้จากการส ารวจความพึงพอใจมาใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการวางแผน ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการให้บริการ และพัฒนาคุณภาพการบริการของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป 
  
1.2 วัตถุประสงค ์

1) วัตถุประสงค์ท่ัวไป  
เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

 

2) วัตถุประสงค์เฉพาะ  
2.1) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
2.2) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในงานด้านการศึกษา 
2.3) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
2.4) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในงานด้านสาธารณสุข 

 
1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 
 ก าหนดขอบเขตของการศึกษา ประกอบด้วย 
 1) ขอบเขตงานบริการที่รับการประเมิน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ก าหนดงานท่ีขอรับการส ารวจ
และประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ จ านวน 4 งาน ได้แก่  
  งานท่ี 1. ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
  งานท่ี 2. ด้านการศึกษา 
  งานท่ี 3. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
  งานท่ี 4. ด้านสาธารณสุข 
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2) ขอบเขตด้านตัวแปรของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ในการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ ก าหนดกรอบการประเมินใน 4 ด้าน 
ประกอบด้วย 

2.1) ด้านขั้นตอนการใหบ้ริการ  
 2.2) ด้านช่องทางการให้บริการ  
 2.3) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  
 2.4) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  
3) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามฐานข้อมูลท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ 
จัดเก็บไว้ ในช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564-30 กันยายน พ.ศ. 2565   
  

4) กรอบการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบการประเมิน 

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  

2. สามารถน าผลการศึกษาท่ีได้รับจากการศึกษา ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงการให้บริการ และใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานต่อไป 

กระบวนการ (Processes) 
 กระบวนการให้บริการ 

 
 
 

บริบท (Contexts) 
 สภาพแวดล้อมของ 

การให้บริการ 

ปัจจัยน าเข้า (Input)  
 บุคลากรผู้ให้บริการ  
 ข้อมูลข่าวสาร  
 

 
 

ผลผลิต (Products) 
 ผลการด าเนินงานภาพรวม  
 ผลการด าเนินงานตามภารกิจ  
  
 

 
 

การสะท้อนผล (Feedback) 
 จุดแข็ง  
 จุดอ่อน  
 ข้อเสนอแนะ/การพฒันาศักยภาพ  
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3. สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพิจารณาความดีความชอบ
ของบุคลากรขององค์กร 

 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความพอใจ ความต้องการของประชาชนท่ีมาติดต่อขอรับบริการ
ความรู้สึกท่ีดีของประชาชนท่ีมาขอรับบริการด้านต่าง ๆ  

การให้บริการ หมายถึง การให้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามจุดประสงค์ของผู้มาใช้
บริการ ในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวก  

ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีมาติดต่อขอรับบริการ เช่น งานด้านทะเบียน 
งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านการศึกษา งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง เป็นต้น 

การบริการสาธารณะ หมายถึง การตอบสนองความต้องการของสังคมหรือกิจกรรมท่ีกระท าโดยรัฐท่ีมี
ผลตามกฎหมาย การรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิต
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ประสิทธิภาพ หมายถึง การให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งท าให้เกิดความพึงพอใจท่ี
สามารถวัดได้จากการสอบถามกลุ่มเป้าหมาย ถึงระดับความพึงพอใจในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
ตามงานท่ีได้ท าการประเมิน 

ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการ
ด าเนินงานในด้านขั้นตอนการให้บริการ ได้แก่ มีโครงสร้าง/แผนผังขั้นตอนการบริการท่ีชัดเจน มี ขั้นตอน
กระบวนการให้บริการมีความเหมาะสม ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละขั้นตอนเหมาะสม มีการจัดคิวให้ความ
เสมอภาคในการให้บริการ ตามล าดับก่อน-หลัง ขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ มีความชัดเจน ไม่ยุ่งยากและไม่
ซับซ้อน เป็นต้น 
 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการ
ด าเนินงานในด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ เว็บ
บอร์ด Face book และ E-mail ฯลฯ ความสะดวกและการเข้าถึงในการขอรับบริการตามช่องทางต่าง ๆ มี
ตัวอย่างและค าแนะน าการกรอกแบบฟอร์มหรือค าร้องต่าง ๆ ชัดเจน ช่องทางการให้บริการเพียงพอและ
เหมาะสมต่อผู้รับบริการ และมีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น 

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการ
ด าเนินงานในด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ได้แก่ มีจิตบริการ มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และมีมนุษยสัมพันธ์
ท่ีดี มีความรู้ความสามารถให้บริการและให้ค าแนะนาปรึกษาได้อย่างถูกต้องเช่ือถือได้ มีความตรงต่อเวลา 
บริการรวดเร็ว ถูกต้อง ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ ให้ความส าคัญกับประชาชนท่ีมารับ
บริการอย่างเท่าเทียมกัน  มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นต้น 

ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการ
ด าเนินงานในด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานท่ีการให้บริการเห็นได้
ง่าย ชัดเจน มีบริการพิเศษส าหรับผู้รอรับบริการ เช่น โทรทัศน์ สัญญาณ Wi-Fi ความทันสมัยของครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้บริการ มีการจัดอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม 
เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สร้างความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ เป็นต้น 
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 บทที ่2 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเรื่อง การส ารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยคณะด าเนินงานได้
น าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางดังนี ้
 1. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  
2.1 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเป็นการประเมินถึงบริการสาธารณะท่ีประชาชนได้รับไปแล้วว่า
ถูกใจ หรือตรงกับความต้องการมากน้อยเพียงใด โดยในเนื้อหาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ คณะด าเนินงานได้
อธิบายถึงความหมายของความพึงพอใจ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
มนุษย์ และความส าคัญของความพึงพอใจต่อการบริการ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 1. ความหมายของความพึงพอใจ 
           มีนักการศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ และให้ความหมายของความพึงพอใจไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541 : 45) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกหลังการซื้อหรือ
รับบริการของบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ต่อการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการหรือ
ประสิทธิภาพของสินค้ากับการให้บริการท่ีคาดหวัง โดยผลท่ีได้รับจากสินค้าหรือบริการต่ ากว่าความคาดหวัง
ของลูกค้าท าให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ แต่ถ้าระดับของผลท่ีได้รับจากสินค้าหรือบริการตรงกับความ
คาดหวังของลูกค้าก็จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และถ้าผลท่ีได้รับจากสินค้าหรือบริการสูงกว่าความ
คาดหวังท่ีลูกค้าต้ังไว้ ก็จะท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ผู้ให้บริการจะต้องท าให้ผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคู่
แข่งขนัส่ิงส าคัญส่ิงหนึ่งในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจการให้บริการ 

พวงทอง ต้ังธิติกุล (2542 :  10) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง เป็นการแสดงออกซึ่งความสุขและ
ความสมหวังของมนุษย์ เมื่อได้รับการตอบสนอง 

วิชชุดา หุ่นวิไล (2545 : 30) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติท่ีดีต่าง ๆ ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงท่ี
ต้องการ ซึ่งรวมทั้งองค์ประกอบอื่น ๆ ท่ีสัมพันธ์กับส่ิงท่ีต้องการ 

ชวลิต เหล่ารุ่งกาญจน์ (2548 : 8) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคล
ท่ีมีต่อส่ิงหนึ่งหรือปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการได้รับการสนองตอบ
ความพึงพอใจ เป็นการให้ค่าความรู้สึกของคนท่ีมีความสัมพันธ์กับโลกทัศน์ท่ีเกี่ยวกับความหมายของ
สภาพแวดล้อม 

พิณ ทองพูน (2549 : 21) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ ยินดี เต็มใจ หรือมีเจตคติ
ท่ีดีของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการท้ังด้านวัตถุและ
ด้านจิตใจ 
 อาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด (2554 : 16) ความพึงพอใจคือ ความรู้สึกพอใจต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เมื่อความ
ต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนองท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ ก็จะเกิดความพอใจ ชอบใจ เกิดเป็น

 



7 
 

ทัศนคติด้านบวก ทีแสดงให้เห็นถึงสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้นและทัศนคติด้านลบท่ีแสดงให้เห็นถึงสภาพ
ความไม่พึงพอใจความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกของทัศนคติซึ่งไม่ จ าเป็นต้องแสดงหรืออธิบาย
เชิงเหตุผลเสมอไปก็ได้ ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเป็นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุ้นท่ี
แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของขบวนการประเมินโดยบ่งบอกถึงทิศทางของผลประเมินว่าจะ
เป็นไปในลักษณะทิศทางบวก หรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยา คือ เฉย ๆ ต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุ้นนั้นก็ได้ 

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหลังการรับบริการของบุคคล จะมีความความรู้สึกพอใจ
เมื่อได้รับการตอบสนองตามความคาดหวังหรือดีกว่าท่ีหวังไว้ และจะรู้สึกไม่พอใจหากไม่ได้รับการตอบสนอง
ตามท่ีคาดหวัง 

 2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจ 
 นักวิชาการได้พัฒนาทฤษฎีท่ีอธิบายเกี่ยวกับความพึงพอใจ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจกับปัจจัยอื่น ๆ ไว้หลายทฤษฎี ดังนี้ 
  2.1 แนวคิดของแครธโวล และคณะ   
  มีการจ าแนกจุดประสงค์การศึกษาด้านความรู้สึกของแครธโวล  และคณะ (Krathwohl. 1964 
อ้างถึงใน  ชวลิต  ชูก าแพง.  2550 : 107) โดยสรุปความหมายท่ีส าคัญได้ดังนี้   
  1) การรับรู้ (Receiving) เป็นขั้นแรกของความรู้สึก ถือเป็นการสัมผัสเบ้ืองต้น เพียงได้รู้ได้เห็น 
จะเรียกว่าเป็นขั้นการจดจ าส่ิงท่ีได้รับการสัมผัสจากประสาทสัมผัสของเราก็ได้  
  2) การตอบสนอง (Responding) เมื่อเลือกพอใจส่ิงใดส่ิงหนึ่งเรียบร้อย ก็จะถึงความรู้สึกขั้นนี้ 
ซึ่งเป็นขั้นท่ีมีจิตใจจดจ่อ นั่นคือการเกิดความสนใจ ช่ืนชอบกิจกรรมหนึ่งมากกว่ากิจกรรมอื่น ๆ เรื่องนี้ท าให้
ข้าพเจ้าอยากรู้อยากเห็นมาก เป็นต้น 
  3) การเห็นคุณค่า (Valuing) ในขั้นนี้เป็นความรู้สึกเห็นคุณค่าของส่ิงของปรากฏการณ์หรือ
พฤติกรรมซึ่งตนเองได้รับและซึมซับมาต้ังแต่ต้น ความรู้สึกอันนี้อาจยอมรับหรือไม่ยอมรับคุณค่าก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
เกณฑ์ท่ีใช้พิจารณาคุณค่า พฤติกรรมระดับนี้ค่อนข้างจะคงเส้นคงวาในการแสดงความรู้สึกและรับรู้คุณค่าส่ิง 
ต่าง ๆ โดยเจตคติเป็นความรู้สึกระดับนี ้
  4) การจัดระบบคุณค่า (Organization) ขั้นความรู้สึกท่ีแล้วมา มนุษย์ย่อมเห็นคุณค่าหรือ
ค่านิยมมากมายท่ีผ่านเข้ามาในประสบการณ์ของชีวิต แต่ความรู้สึกของมนุษย์จะนิยมชมชอบเฉพาะกลุ่มค่านิยมใด
ค่านิยมหนึ่งเท่านั้น การจัดระบบในระดับนี้จึงเป็นส่ิงจ าเป็น ซึ่งอาจจะให้อยู่ในกลุ่มก้อนหนึ่งท่ีมีลักษณะคล้าย ๆ 
กัน หรืออาจจัดตามความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน หรืออาจจัดเอาตัวท่ีเด่นมากหรือกระจายมากท่ีสุดก็ได้มาตัวหนึ่ง  
ระบบดังกล่าวจะสร้างขึ้นจากค่านิยมส่วนย่อย ๆ น ามาประสานสัมพันธ์กัน การเปล่ียนแปลงค่านิยมในระยะเป็น
ผู้ใหญ่จะยากกว่าในระยะเป็นเด็ก เพราะความยึดติดส่ิงท่ีคิดว่าดีคงพิจารณามานานแล้ว 
  5) การสร้างลักษณะนิสัยตามค่านิยม (Characterization) เป็นขั้นส่ังสมความรู้สึกเป็นรูปเป็น
แบบมาจนกระท่ังจึงกลายเป็นลักษณะนิสัย เป็นแนวความเช่ือถือศรัทธา แนวปรัชญาชีวิต มีลักษณะส่วนตัวที่เป็น
เอกลักษณ์ของเขา คือรู้ว่าเขาคือใคร มีอุดมคติ มีแนวลัทธิเป็นของตน ความรู้สึกระดับนี้เป็นความรู้สึกท่ีส่ังสมมา
ต้ังแต่ขั้นแรกจนเกิดการเลือกสรรยึดติดเป็นของตน เป็นวิถีด าเนินชีวิต เป็นเป้าหมายปลายทางชีวิต เรียกว่าเป็น
ความรู้สึกท่ีตกตะกอนแล้วกลายเป็นบุคลิกภาพ 
  กล่าวได้ว่าความรู้สึกนั้นเป็นความต่อเนื่อง ไม่ได้รู้สึกเป็นท่อน ๆ แต่มีทิศทางและมีความเข้มข้น
แตกต่างกันแต่ละขั้นของความรู้สึก  จึงเกี่ยวข้องเช่ือมโยงต่อเนื่องกันละเอียดละอ่อนมาก ระดับความรู้สึกจะเริ่ม
ด้วยความเข้มข้นน้อยไปสู่ความเข้มข้นมากจนยึดติดเป็นลักษณะนิสัยของคน ในท่ีสุด 
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 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ 
 ฉัตยาพร  เสมอใจ  (2550)  ได้อธิบายเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ไว้ดังนี้ 
  3.1 ปัจจัยทางสังคม (Social Factors) ผู้คนจะได้รับอิทธิพลจากสังคมรอบข้างท่ีเป็นกลุ่มอ้างอิง 
ครอบครัว และบทบาทและสถานะทางสังคม 
  1) กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) กลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล ท้ังท่ี
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) สถาบันครอบครัวมีความส าคัญท่ีสุดและมีอิทธิพลท่ีสุดในกลุ่มอ้างอิงปฐม
ภูมิ ซึ่งปลูกฝังอบรมนิสัยต่าง ๆ แก่บุคคล นักการตลาดต้องเข้าใจถึงบทบาทของแต่ละบุคคลในครอบครัว ซึ่งจะ
แสดงบทบาทและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบุคคลในครอบครัวและการตัดสินใจของครอบครัว  
  - บทบาทและสถานภาพ (Role and Status) แต่ละบุคคลแสดงออกในแต่ละกลุ่มท่ีเป็นสมาชิก
อยู่ คนหนึ่งอาจมีหลายบทบาท เป็นท้ังลูก แม่ เพื่อน หัวหน้า ลูกน้อง เป็นต้น ซึ่งแต่ละบทบาทก็จะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ แต่ละบทบาทก็จะแสดงสถานะทางสังคมอยู่ด้วยเป็นสถานะท่ีสังคมยอมรับในตัวบุคคลนั้น ๆ 
ต้องตระหนักถึง “สัญลักษณ์ของสถานะ (Status Symbol)” ในการท าการตลาด คนต้องการการยอมรับจากสังคม 
และพยายามแสดงออกถึงสถานะของตน 
  3.2 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) พฤติกรรมการซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
เฉพาะของบุคคลด้วยเช่นกัน 
  1) อายุและขั้นของวงจรชีวิต (Age and Life Cycle Stage) พฤติกรรมและรสนิยมของบุคคลจะ
แตกต่างกันไปตามช่วงอายุและขั้นของวงจรชีวิต 
  2) อาชีพ (Occupation) อาชีพมีอิทธิพลต่อรูปแบบการบริโภคของบุคคล นักการตลาดควร
ท าการศึกษาถึงพฤติกรรมเฉพาะกลุ่มและพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสม สินค้าประเภทเดียวกันอาจต้องมีการออกแบบท่ี
หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มอาชีพ  
  3) สภาพเศรษฐกิจของบุคคล (Economic Circumstances) ประกอบด้วยรายได้ ท่ีสามารถ
น าไปใช้ได้ สินทรัพย์และเงินออม หนี้สิน รวมถึงทัศนคติด้านการออมและการใช้จ่ายของบุคคลมีอิทธิพลต่อการซื้อ 
นักการตลาดต้องศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจของบุคคล โดยเฉพาะสินค้าท่ีมีความอ่อนไหวต่อรายได้ ถ้ามีการ
เปล่ียนแปลง จะต้องปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การปรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
หรือปรับราคาผลิตภัณฑ์ 
  4) รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ถึงแม้บุคคลมีจะอายุเท่ากัน อยู่ในวัฒนธรรมเดียวกัน มี
สถานะทางสังคมเหมือนกัน และท างานอาชีพเดียวกัน ก็อาจมีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกัน วิถีท่ีบุคคลใช้
ในการด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความสนใจ การแสดงออกทั้งความคิดเห็นและการกระท า การน าเสนอผลิตภัณฑ์
ควรพิจารณาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลด้วย บางครั้งอาจต้องช้ีน าถึงความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์กับ
รูปแบบการด าเนินชีวิต โดยต้องส่ือให้ได้ว่าผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคอย่างไร
  5) บุคลิกลักษณะและแนวคิดของตนเอง (Personality and Self-Concept) ลักษณะเฉพาะของ
บุคคลจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคได้ บุคลิกลักษณะบ่งบอกได้จากความเช่ือมั่นในตนเอง เป็นตัวของ
ตัวเอง คล้อยตามผู้อื่น มีความเป็นผู้น า ชอบต่อต้าน หรือปรับตัวได้ดี ส่วนแนวคิดของตนเองเป็นวิธีท่ีบุคคลมอง
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ตนเองในแง่มุมท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ แนวคิดท่ีมองว่าส่ิงท่ีเป็นตัวตนท่ีแท้จริง (Actual Self-Concept) ซึ่งจะแตกต่าง
จากแนวคิดท่ีมองตนเองในอุดมคติ (Ideal Self-Concept) เป็นส่ิงท่ีอยากจะเห็นตัวเองในส่ิงท่ีเป็น ซึ่งแตกต่างจาก
แนวคิดท่ีคิดว่าคนอื่นมองตนเอง (Their Other Self-Concept Think Others See Them) 
  3.3 ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) ทางเลือกในการซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพล
จากปัจจัยหลักทางจิตวิทยา 4 ประการคือ  
  1) การกระตุ้นเร้า (Motivation) ความต้องการของบุคคลมีความหลากหลายและอาจเกิดขึ้น
พร้อม ๆ กัน บ้างก็เป็นไบโอเจนิก (Biogenic) หรือส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากความตึงเครียด (Tension) เช่น ความหิว ความ
กระหาย ความไม่สะดวก บ้างก็เกิดจากสภาวะจิตใจ (Psychogenic) เกิดจากความตึงเครียด เช่น การยอมรับการมี
ส่วนร่วมของสังคม การยอมรับการประสบความส าเร็จ ความต้องการต่าง ๆ จะยังไม่มีแรงจูงใจมากพอท่ีจะกระตุ้น
ให้ผู้บริโภคเกิดการกระท าในทันที เพียงแต่ก่อให้เกิดความรู้สึกตึงเครียด ดังนั้นนักการตลาดต้องสร้างการกระตุ้น
เพื่อให้เกิดการกระท า การศึกษาถึงทฤษฎีการจูงใจจะช่วยให้เข้าใจและน ามาใช้มากท่ีสุด ได้แก่ ทฤษฎีการจูงใจของ
มาสโลว์ ทฤษฎีการจูงใจของฟรอยด์ และทฤษฎีการจูงใจของเฮิร์ซเบิร์ก 
  2) การรับรู้ (Perception) ผู้ท่ีได้รับการกระตุ้นจะพร้อมท่ีจะแสดงออก การแสดงออกในรูปแบบ
ไหนขึ้นอยู่กับการรับรู้ของบุคคล การรับรู้เป็นกระบวนการในการเลือก (Select) จัดการ (Organize) และแปล 
(Interpret) ข้อมูลท่ีเป็นปัจจัยน าเข้า ซึ่งส่งผลให้การรับรู้ของบุคคลต่อส่ิงเดียวกันแตกต่างกั นไป เนื่องจาก
กระบวนการในการรับรู้ท่ีแตกต่างกัน 
  3) การเรียนรู้ (Learning) ถ้าไม่มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม แสดงว่าไม่เกิดการเรียนรู้ ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าเกิดพฤติกรรม แสดงว่าเกิดการเรียนรู้ สามารถสร้างการเรียนรู้ให้บุคคลได้โดยใช้แรงขับดัน (Drive) 
ส่ิงกระตุ้น (Stimuli) ส่ิงช้ีน า (Cue) การตอบสนอง (Response) และการบังคับ (Reinforcement) ความเช่ือและ
ทัศนคติ (Beliefs and Attitude) มาจากการเรียนรู้ของบุคคลท่ีมีการปลูกฝังมาระยะเวลาหนึ่ง จากสภาพแวดล้อม
และสังคมท่ีบุคคลอยู่ร่วมเป็นส่วนใหญ่ เช่น ครอบครัว วัฒนธรรม ศาสนา ซึ่ งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการ
ด ารงชีวิตและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค และความเช่ือและทัศนคติเปล่ียนแปลงได้ยาก 
 นอกจากนี้วิเชียร  วิทยอุดม  (2554 )  ได้อธิบายและแบ่งความหลากหลายท่ีอาจมีผลต่อพฤติกรรม
ออกเป็น 2 ขอบเขต  คือ 
  1) ขอบเขตความหลากหลายขั้นปฐมภูมิ (Primary Dimensions of Diversity) คือ ความแตกต่าง
ของมนุษย์ซึ่งเป็นมาต้ังแต่เกิดหรือซึ่งมีอิทธิพลส าคัญต่อการต้องเข้าร่วมอยู่ในสังคม และมีผลกระทบต่อการด าเนิน
ชีวิตของเราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขอบเขตความหลากหลายขั้นปฐมภูมินั้นรวมไปถึงอายุ เช้ือชาติ เพศ คุณภาพ 
ความสามารถทางร่างกายและการปรับตัวทางด้านอารมณ์และทางด้านเพศ 
  2) ขอบเขตความหลากหลายขั้นทุติยภูมิ (Secondary Dimensions of Diversity) คือ ลักษณะ
ของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถท่ีจะถูกเปล่ียนแปลงได้ พวกเขาจะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลกับส่ิงท่ีเขาได้รับ
มา ส่ิงท่ีทอดท้ิงไปและส่ิงสามารถขยายต่อเติมได้ในตลอดชีวิตของพวกเขา 
 ขอบเขตของความหลากหลายขั้นปฐมภูมิและขั้นทุติยภูมิ แสดงบทบาทท่ีส าคัญในการสร้างค่านิยม ความ
ต้องการ ล าดับความส าคัญ แรงจูงใจและการรับรู้ได้ ส่ิงเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อหนทางท่ีเรารับรู้และแปลความ
สภาพแวดล้อมท่ีพวกเราต้องพบต้องเจอ ซึ่งขอบเขตของความหลากหลายขั้นปฐมภูมิและขั้นทุติยภูมินั้นมี
ความส าคัญ เนื่องจากมีอิทธิพลต่อลักษณะของแต่ละบุคคล 
 4. ความส าคัญของความพึงพอใจต่อการบริการ 
 นักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวถึงความส าคัญของความพึงพอใจ สามารถประมวลได้ดังนี้ 
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พรรณี ช.เจนจิต (2542, หน้า 28) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นเรื่องความรู้สึกท่ีบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิง
หนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลท าให้แต่ละคนสนองตอบส่ิงเร้าแตกต่างออกไป บุคคลจะมีความพึงพอใจมากหรือน้อย
เกี่ยวกับส่ิงใดนั้น บุคคลรอบข้างมีอิทธิพลอย่างยิ่ง ความพอใจของบุคคลมีแนวโน้มท่ีจะขึ้นอยู่กับค่านิยมของคน
รอบข้าง ความพึงพอใจมีแหล่งท่ีเกิดขึ้น 4 ประการ คือ 1) การอบรมแต่เล็ก ๆ เป็นไปในลักษณะค่อย ๆ ดูดซับ
จากการเลียนแบบของพ่อกับแม่และคนข้างเคียง ไม่ต้องมีใครมาสอน 2) ประสบการณ์ของบุคคล 3) การรับ
ถ่ายทอดจากความพึงพอใจท่ีมีอยู่แล้ว 4) ส่ือมวลชน 

อรรถกิจ กรณ์ทอง (2545, หน้า 16) เมื่อมนุษย์เกิดความต้องการขึ้น ก็จะก าหนดเป้าหมายหลายอย่าง
เพื่อสร้างความพึงพอใจ ก าลังความต้องการของแต่ละบุคคลจะขึ้นอยู่กับปัจจัย 4 ประการดังนี้ 1) วัฒนธรรม
และค่านิยมทางสังคม 2) ความสามารถทางร่างกาย 3) ประสบการณ์ และ 4) ส่ิงแวดล้อมและสภาพทางสังคม 
มิลเลทท์ (Millet, 1954, p. 397 อ้างถึงใน ชนะดา วีระพันธ์, 2555, หน้า 8) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐนั้น เป้าหมายท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดท่ีผู้ปฏิบัติต้อง
ยึดถือไว้เสมอ 5 ประการ คือ  

1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงาน
ภาครัฐท่ีมีฐานของความคิดว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ในทุกแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการ ประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะท่ีเป็น
ปัจเจกบุคคลท่ีใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 

2. การให้บริการท่ีตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการให้บริการจะต้องมองว่า การให้บริการ
จะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลย ถ้าไม่มีการตรงเวลาซึ่งจะ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน  

3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการจะต้องมีลักษณะท่ีมีจานวน
การให้บริการและสถานท่ีให้บริการอย่างเหมาะสม มิลเลทท์ (Millett) เห็นว่า ความเสมอภาคหรือการตรงเวลา
จะไม่มีความหมายเลย ถ้ามีจานวนการให้การบริการท่ีไม่เพียงพอ และสถานท่ีต้ังท่ีให้บริการสร้างความไม่
ยุติธรรมให้เกิดข้ึนแก่ผู้รับบริการ 

4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) คือ การให้บริการท่ีเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ โดย
ยึดประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดตามความพอใจของหน่วยงานท่ีให้บริการว่าจะให้หรือหยุด
บริการเมื่อใดก็ได้  

5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) คือ การให้บริการท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพ 
และผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถท่ีจะท าหน้าท่ีได้มากขึ้น
โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจมีความส าคัญคือ ท าให้ระบบงานด าเนินไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย ท าให้
หน่วยงานมีภาพลักษณ์ท่ีดี และเป็นพลังท่ีจะผลักดันให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้า 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการปกครองท่ีรัฐบาลมอบอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง

จัดการปกครองและด าเนินการบางอย่าง โดยด าเนินการกันเองเพื่อบ าบัดความต้องการ ดังรายละเอียดดังนี้ 
1. ความหมายของการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
มีผู้ท่ีให้ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 
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ประทาน คงฤทธิศึกษากร (2541) กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง ระบบการปกครองท่ีเป็นผล
สืบเนื่องมาจากการกระจายอ านาจทางการปกครองของรัฐ และองค์การท าหน้าท่ีการปกครองท้องถิ่นโดยคนใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ องค์การนี้จัดต้ังและถูกควบคุมโดยรัฐบาลแต่ก็มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุมให้มี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย 

อุทัย หิรัญโต (2543) กล่าวว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การปกครองท่ีรัฐบาลมอบอ านาจให้
ประชาชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจัดการปกครองและด าเนินการบางอย่าง โดยด าเนินการกันเองเพื่อบ าบัด
ความต้องการของตน การบริหารงานของท้องถิ่นมีการจัดเป็นองค์การมีเจ้าหน้าท่ีซึ่งประชาชนเลือกต้ังมา
ท้ังหมดหรือบางส่วน ท้ังนี้มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาลต้องควบคุมด้วยวิธีการต่าง  ๆ ตาม
ความเหมาะสม จะปราศจากการควบคุมของรัฐหาได้ไม่ เพราะการปกครองท้องถิ่นเป็นส่ิงท่ีรัฐท าให้เกิดข้ึน 

ฮอลโลเวย์ (Holloway, 1951) กล่าวว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การท่ีมีอาณาเขต
แน่นอน มีประชากรตามหลักท่ีก าหนดไว้ มีอ านาจการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเองและมี
สภาท้องถิ่นที่สมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน 

ร๊อบสัน (Robson, 1953) กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครองซึ่งรัฐบาลได้
จัดต้ังขึ้นและให้มีอ านาจปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal rights) และต้องมีองค์กรท่ี
จ าเป็นในการปกครอง (Necessary Organization) เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีให้สมความมุ่งหมายของการปกครอง
ท้องถิ่นนั้น ๆ 

คลาร์ก (Clarke, 1957) กล่าวว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครองท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนในเขตพื้นท่ีหนึ่งพื้นท่ีใดโดยเฉพาะ และหน่วยการปกครอง 
ดังกล่าวนี้จัดต้ังและอยู่ในความดูแลของรัฐบาลกลาง 

สรุปได้ว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ระบบการปกครองท่ีเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระจาย
อ านาจทางการปกครองของรัฐ และการปกครองท่ีรัฐบาลมอบอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง
จัดการปกครองและด าเนินการบางอย่างโดยด าเนินการกันเอง เพื่อบ าบัดความต้องการของประชาชน และได้มี
การเลือกตั้งโดยอิสระเพื่อเลือกผู้ท่ีมีหน้าท่ีบริหาร 

2. ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ชูศักด์ิ เท่ียงตรง ( 2548) กล่าวว่า จากแนวความคิดในการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน

วัตถุประสงค์ทางการปกครองของรัฐในอันท่ีจะรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชน โดยยึดหลักการ
กระจายอ านาจปกครองและเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเอง ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นจึงสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1) การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพัน
กับส่วนได้ส่วยเสียในการปกครองการบริหารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบและหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อ
ท้องถิ่นท่ีตนอยู่อาศัย อันจะน ามาซึ่งความศรัทธาเล่ือมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในท่ีสุด โดย
ประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร การเลือกตั้งจะเป็นการฝึกฝนให้ประชาชนใช้ดุลยพินิจ
เลือกผู้แทนท่ีเหมาะสม ส าหรับผู้ท่ีได้รับเลือกตั้งเข้าไปบริหารกิจการของท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นผู้น าท้องถิ่นจะได้
ใช้ความรู้ความสามารถบริหารงานท้องถิ่นเกิดความคุ้นเคย ความช านิช านาญในการใช้สิทธิและหน้าท่ีของ
พลเมือง ซึ่งจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติต่อไป 

2) การปกครองท้องถิ่น ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครองตนเอง (Self-Government) หัวใจ
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใช่เป็นการปกครองอันเกิดจาก
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ค าส่ังเบ้ืองบน การปกครองตนเองคือการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะ
ได้รับเลือกต้ังมาเพื่อรับผิดชอบการบริหารท้องถิ่นโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนแล้ว ผู้บริหาร
ท้องถิ่นจะต้องฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยต่าง ๆ เช่น เปิดโอกาสให้ประชาชนออกเสียง
ประชามติ (Referendum) ให้ประชาชนมีอ านาจถอดถอน (Recall) ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดความส านึกใน
ความส าคัญของตนต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรคปัญหาและช่วยกันแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
ของตน นอกจากนี้การปกครองตนเองในรูปของการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริงหรือการกระจายอ านาจไปใน
ระดับต่ าสุด คือรากหญ้า ซึ่งเป็นฐานเสริมส าคัญยิ่งของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ความล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตยมีหลายองค์ประกอบ แต่องค์ประกอบส าคัญยิ่งยวด
อันหนึ่ง ก็คือการขาดรากฐานในท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเป็นหลักการ
ส าคัญของการกระจายอ านาจ การปกครองท้องถิ่นมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล
เนื่องจากความจ าเป็นบางประการ 

3) ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวางนับวันจะขยายเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากงบประมาณท่ีเพิ่มขึ้น
ในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบ้านเมือง รัฐบาลมิอาจจะด าเนินการในการสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างท่ัวถึง เพราะแต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหาและความต้องการท่ีแตกต่างกัน การแก้ไข
ปัญหาหรือจัดบริการโครงการในท้องถิ่นโดยรูปแบบท่ีเหมือนกันย่อมไม่บังเกิดผลสูงสุด ท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหา
และเข้าใจปัญหาได้ดีกว่าผู้ซึ่งไม่ได้อยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ ประชาชนในท้องถิ่นจึงเป็นผู้ท่ีเหมาะสมท่ีจะแก้ไขปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นมากท่ีสุด 

4) กิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่นนั้น ไม่เกี่ยวพันกับท้องถิ่นอื่นและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
ประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรท่ีจะให้ประชาชนในท้องถิ่นด าเนินการดังกล่าวเอง ดังนั้นหากไม่มีหน่วย
การปกครองท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลจะต้องรับภาระด าเนินการเองทุกอย่างและไม่แน่ใจว่าจะสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นทุกจุดหรือไม่ รวมท้ังจะต้องด าเนินการเฉพาะท้องถิ่นนั้น ๆ ไม่เกี่ยวกับท้องถิ่นอื่น หากได้จัดให้มี
การปกครองท้องถิ่นเพื่อด าเนินการเองแล้วภาระของรัฐบาลก็จะผ่อนคลายลงไป รัฐบาลจะมีหน้าท่ีเพียงแต่
ควบคุมดูแลเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้นเพื่อให้ท้องถิ่นมีมาตรฐานในการด าเนินงานยิ่งขึ้น การแบ่งเบาภาระท าให้
รัฐบาลมีเวลาท่ีจะด าเนินการในเรื่องท่ีส าคัญหรือกิจการใหญ่ๆ ระดับชาติอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดย
ส่วนรวม ความคับค่ังของภาระหน้าท่ีต่าง ๆ ท่ีรวมอยู่ส่วนกลางจะลดน้อยลง ความคล่องตัวในการด าเนินงาน
ของส่วนกลางจะมีมากขึ้น 

5) การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน ความ
ต้องการ และปัญหาย่อมต่างกันออกไป ผู้ท่ีให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนก็ต้องเป็นผู้ท่ีรู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี การบริหารจึงจะเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องเสียเวลาเสนอเรื่องขออนุมัติไปยังส่วนเหนือขึ้นไป ท้องถิ่นจะบริหารงานให้
เสร็จส้ินลงภายในท้องถิ่นนั่นเองไม่ต้องส้ินเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็น 

6) การปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมือง การบริหารของประเทศในอนาคต 
ผู้น าหน่วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การได้รับเลือกต้ัง การสนับสนุนจาก
ประชาชนในท้องถิ่นย่อมเป็นพื้นฐานท่ีดีต่ออนาคตทางการเมืองของตนและยังฝึกฝนทักษะทางการบริหารงาน
ในท้องถิ่นอีกด้วย ในประเทศไทยผู้น าทางการเมืองท่ีมีช่ือเสียง เช่น นายทองหยอด จิตะวีระ และนายศรีสะเกษ 
เทพกาญจนา เป็นต้น ล้วนแต่มีผลงานจากการเป็นนายกเทศมนตรี หรือผู้บริหารท้องถิ่นมาก่อนจนสามารถ
ประสบความส าเร็จเป็นนักการเมืองท่ีมีช่ือเสียงในระดับชาติ 
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7) การปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเอง การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอ านาจท าให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม การด าเนินงานพัฒนาชนบทท่ีผ่านมายังมีอุปสรรคส าคัญประการหนึ่งคือ การมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มท่ี ซึ่งการพัฒนาชนบทท่ีสัมฤทธิ์ผลนั้นจะต้องมาจากการริเริ่มช่วยตนเองของ
ท้องถิ่น ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันโดยอาศัยโครงสร้างความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง ซึ่ง
ต้องมาจาก การกระจายอ านาจอย่างแท้จริง มิเช่นนั้นแล้วการพัฒนาชนบทจะเป็นลักษณะหยิบยื่นยัดใส่ หรือ
กึ่งหยิบยื่นยัดใส่ เกิดความหวังทุกปีว่าจะมีลาภลอย แทนท่ีจะเป็นผลดีต่อท้องถิ่นกลับสร้างลักษณะการพัฒนา
แบบพึ่งพา ไม่ยอมช่วยตนเองอันเป็นผลทางลบต่อการพัฒนาพื้นฐานระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นการกระจาย
อ านาจจึงจะท าให้เกิดลักษณะการพึ่งตนเอง ซึ่งเป็นหลักส าคัญของการพัฒนาชนบทอย่างยิ่ง 

สรุปได้ว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย การปกครองท้องถิ่น
ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครองตนเอง ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวางนับวันจะขยายเพิ่มข้ึน 
กิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่นนั้น ไม่เกี่ยวกับท้องถิ่นอื่นและไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อประเทศโดย
ส่วนรวม การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ การ
ปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการ
พัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2549) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ่นมีดังนี้ 
1) ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นส่ิงท่ีเห็นได้ชัดเจนว่าในการบริหารประเทศ จะต้องอาศัยเงิน

งบประมาณเป็นหลัก หากเงินงบประมาณจ ากัด ภารกิจท่ีจะต้องบริการให้กับชุมชนต่าง  ๆ อาจไม่เพียงพอ 
ดังนั้นหากจัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ ก็สามารถมีรายได้มีเงินงบประมาณ
ของตนเองเพียงพอ ท่ีจะด าเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้ จึงเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล
ได้เป็นอย่างมาก การแบ่งเบานี้เป็นการแบ่งเบาท้ังในด้านการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการ 

2) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เนื่องจากประเทศมีขนาด
กว้างใหญ่ ความต้องการประชาชนในแต่ละท้องท่ี ย่อมมีความแตกต่างกันการรอรับการบริการจากรัฐบาลเพียง
แห่งเดียว อาจไม่ตรงตามความต้องการท่ีแท้จริงและล่าช้าหน่วยการปกครองท้องถิ่นท่ีมีประชาชนในท้องถิ่น
เป็นผู้บริหารเท่านั้นจึงสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้ 

3) เพื่อความประหยัด โดยท่ีท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนก็
ต่างไปด้วย การจัดต้ังหน่วยการปกครองท้องถิ่นขึ้นจึงจ าเป็นโดยให้อ านาจ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจัดเก็บ
ภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่นเพื่อน าไปใช้ในการบริหารกิจการของท้องถิ่น ท าให้ประหยัดเงิน
งบประมาณของรัฐบาลท่ีจะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นท่ัวประเทศเป็นอันมากและแม้จะมีการจัดสรรเงินงบประมาณ
จากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้อย่างรอบคอบ 

4) เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันท่ีให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่
ประชาชนจาการท่ีการปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้แก่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองไม่ว่าจะเป็น
การสมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปท าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบัญญัติของหน่วย
การปกครองท้องถิ่นก็ตาม การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีแตกต่างกันนี้มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได้อย่างดี 



14 
 

สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เพื่อสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพื่อความประหยัดและเพื่อให้หน่วยการปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนจากการท่ีปกครองท้องถิ่น 

 
4. องค์ประกอบการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อุทัย หิรัญโต (2543) กล่าวว่า ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 9 

ประการ ดังนี้ 
1) สถานะตามกฎหมาย (legal Status) หมายความว่า หากประเทศใดก าหนดเรื่องการปกครอง

ท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองท้องถิ่นในประเทศนั้นจะมีความเข้มแข็งกว่ าการปกครอง
ท้องถิ่นที่จัดต้ังขึ้นขึ้นโดยกฎหมายอื่น เพราะข้อความท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นแสดงให้เห็นว่า ประเทศนั้น
มีนโยบายท่ีจะกระจายอ านาจอย่างแท้จริง 

2) พื้นท่ีและระดับ (Area and Level) ปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการก าหนดพื้นท่ีและระดับของหน่วย
การปกครองท้องถิ่นมีหลายประการ เช่น ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เช้ือชาติ และความส านึกในการ
ปกครองตนเองของประชาชนจึงได้มีกฎเกณฑ์ท่ีจะก าหนดพื้นท่ีและระดับของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
ออกเป็น 2 ระดับ คือ หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ส าหรับขนาดของพื้นท่ีจา
การศึกษาขององค์การสหประชาชาติโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม (UNESCO) องค์การอนามัยโลก (WHO)  และส านักกิจการสังคม (Bureau of 
Social Affair) ได้ให้ความเห็นว่าหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสามารถให้บริการและบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ ควรมีประชากรประมาณ 50,000 คน แต่ยังมีปัจจัยอื่น ท่ีจะต้องพิจารณาด้วย เช่น 
ประสิทธิภาพในการบริหาร รายได้ และบุคลากร เป็นต้น 

3) การกระจายอ านาจและหน้าท่ี การท่ีจะก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
นโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเป็นส าคัญ 

4) องค์การนิติบุคคล จัดต้ังโดยผลแห่งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติ มีขอบเขต
การปกครองท่ีแน่นอน มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย ออกกฎข้อบังคับ ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
นั้น ๆ 

5) การเลือกตั้ง สมาชิกองค์การหรือคณะผู้บริหารจะต้องได้รับเลือกต้ังจากประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ 
ท้ังหมดหรือบางส่วน เพื่อแสดงถึงการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน โดยเลือก
ผู้บริหารท้องถิ่นของตนเอง 

6) อิสระในการปกครองตนเอง สามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการภายในขอบเขตของ
กฎหมาย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานทางราชการ 

7) งบประมาณของตนเอง มีอ านาจในการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษีตามขอบเขตท่ีกฎหมายให้
อ านาจในการจัดเก็บ เพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอท่ีจะท านุบ ารุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

8) การควบคุมดูแลของรัฐ เมื่อได้รับการจัดต้ังขึ้นและยังคงอยู่ในการก ากับ ดูแลจากรัฐเพื่อประโยชน์
และมั่นคงของรัฐและประชาชนโดยส่วนรวม โดยการมีอิสระในการด าเนินงานของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
นั้น ท้ังนี้มิได้หมายความว่ามีอิสระเต็มท่ีท่ีเดียวคง หมายถึงเฉพาะอิสระในการด าเนินการเท่านั้น เพราะมิฉะนั้น
แล้วท้องถิ่นจะกลายเป็นรัฐอธิปไตยไป รัฐจึงต้องสงวนอ านาจในการควบคุมดูแลอยู่ 

9) การปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้นบนพื้นฐานทฤษฎีการกระจายอ านาจและอุดมการณ์
ประชาธิปไตย ซึ่งมุ่งเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองและ
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กิจกรรมการปกครองตนเองในระดับหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้จากลักษณะส าคัญของการปกครองท้องถิ่นท่ีเน้นการมี
อ านาจอิสระในการปกครองตนเองมีการเลือกต้ัง มีองค์การหรือสถาบันท่ีจ าเป็นในการปกครองตนเอง และท่ี
ส าคัญก็คือ ประชาชนในท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองอย่างกว้างขวาง 

สรุปได้ว่า ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยสถานะตามกฎหมาย พื้นท่ีและระดับการ
กระจายอ านาจและหน้าท่ี องค์การนิติบุคคล การเลือกต้ัง อิสระในการปกครองตนเอง งบประมาณของตนเอง 
การควบคุมดูแลของรัฐและการปกครองท้องถิ่นก าหนดขึ้นบนพื้นฐานทฤษฎีการกระจายอ านาจและอุดมการณ์
ประชาธิปไตย 
 
2.3 ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีดังนี้ 
 1. ด้านกายภาพ 
  1.1 ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล  
  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ ต้ังอยู่ หมู่ 1 ต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัด 
ศรีสะเกษ ต้ังอยู่ทางทิศเหนือ ของอ าเภอกันทรลักษ์ ระยะห่างจากอ าเภอ ประมาณ 11 กิโลเมตร มีอาณาเขต 
ดังนี้ 
   - ทิศเหนือ ติดกับต าบลเสียว อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
   - ทิศใต้  ติดกับต าบลน้าอ้อม อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
   - ทิศตะวันออก ติดต าบลหนองหว้า อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
   - ทิศตะวันตก ติดต าบลตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
  เนื้อที ่องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ มีพื้นท่ีประมาณ 50.81 ตารางกิโลเมตร  
  ต าบลจานใหญ่ ประกอบด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
   สภาพพื้นท่ีท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่มีสภาพท่ัวไปของพื้นท่ีเป็นท่ีราบต่ า  
และบางส่วนเป็นท่ีราบสูง สภาพท่ีดินส่วนใหญ่เป็นดินภูเขาไฟ ล าห้วย คลอง และสระน้ ากระจายตามพื้นท่ี จึง
เหมาะแก่การท าการเกษตร 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
   สภาพอากาศท่ัวไปของเขตพื้นท่ีต าบลจานใหญ่มีความคล้ายคลึงภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างโดยท่ัวไปจ าแนกได้ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
1 บ้านจานใหญ่ 9 บ้านส่ีแยก 
2 บ้านทุ่งจาน 10 บ้านมหาราช 
3 บ้านตาลอย 11 บ้านเหรียญทอง 
4 บ้านหนองคัน 12 บ้านโนนขาม 
5 บ้านช าโพธิ์ 13 บ้านโพนทอง 
6 บ้านไร่เจริญ 14 บ้านหนองตาสา 
7 บ้านตาเกษ 15 บ้านเศรษฐกิจ 
8 บ้านศรีอุดม 16 บ้านจานใต้ 
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   ฤดูร้อน เริ่มต้นระหว่าง เดือนมีนาคม - เมษายน อากาศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อเป็น
ระยะเวลานานความช้ืนในอากาศมีน้อยและมีพายุฤดูร้อนเป็นบางช่วงท่ีมีคล่ืนความร้อนปกคลุม  
   ฤดูฝน เริ่มต้นระหว่าง เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม อากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟ้า
คะนองลมแรงกว่าปีท่ีแล้วและมีภาวะฝนท้ิงช่วงในบางช่วง 
   ฤดูหนาว เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์  
  1.4 ลักษณะของดิน  
   สภาพดินในเขตต าบลจานใหญ่ ลักษณะดินเป็นดินภูเขาไฟ มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย  
ท าไร่ ท านา ท าสวน พื้นท่ีปลูก ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ข้าวโพด ลองกอง เงาะ ทุเรียน กล้วยไข่     
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง  
   องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ประกอบด้วยหมู่บ้าน 16 หมู่บ้านมีพื้นท่ีอยู่ในองค์การ
บริหารส่วนต าบลท้ังหมด 16 หมู่บ้าน ดังนี้ 

ผู้ใหญ่บ้านต าบลจานใหญ่ 
หมู่ท่ี 1  บ้านจานใหญ่ นายฉลวย จิบจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี 2  บ้านทุ่งจาน นายค าหาร จันทร์หอม ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี 3  บ้านตาลอย นายกิจ บุตรสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี 4  บ้านหนองคัน นายสนั่น แจ่มสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี 5  บ้านช าโพธิ์ นายวงเดือน สายทอง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี 6  บ้านไร่เจริญ นายพะโยม สร้อยศรี ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี 7  บ้านตาเกษ นายเสาร์ ศรีบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี 8  บ้านศรีอุดม นางจันทิมา วรรณจู ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี 9  บ้านส่ีแยก นายสมปอง ทองใส ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี 10  บ้านมหาราช นายบุญเพ็ง เรณู ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี 11  บ้านเหรียญทอง นายสมเดช จันทร์ทง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี 12  บ้านโนนขาม นายจันที กั้วจรัญ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมูท่ี่ 13  บ้านโพนทอง นายเทพทัย แก่นสาร ก านันต าบลจานใหญ่ 
หมู่ท่ี 14  บ้านหนองตาสา นายสุกัน ศรีทอง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี 15  บ้านเศรษฐกิจ นายสมบัติ บึงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี 16  บ้านจานใต้ นายประยงค์ พนเตชะ ผู้ใหญ่บ้าน 

  2.2 การเลือกต้ัง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่มีท้ังหมด 16 หมู่บ้าน ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ
เลือกตั้งเป็นอย่างดีไม่กว่าจะเป็น การเลือกผู้ใหญ่บ้าน การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การ
เลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนต าบล การเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประชาชนมาใช้สิทธิ   
 3. ประชากร 
  จ านวนประชากรต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีดังนี้ 

จ านวน 16 หมู่บ้าน (ปี พ.ศ. 2564) 
หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย(คน) หญิง(คน) 

1 บ้านจานใหญ่ 358 499 526 



17 
 

2 บ้านทุ่งจาน 256 509 485 
3 บ้านตาลอย 248 447 463 
4 บ้านหนองคัน 211 452 390 
5 บ้านช าโพธิ์ 183 345 393 
6 บ้านไร่เจริญ 262 454 447 
7 บ้านตาเกษ 219 292 285 
8 บ้านศรีอุดม 210 338 340 
9 บ้านส่ีแยก 279 222 224 
10 บ้านมหาราช 188 294 263 
11 บ้านเหรียญทอง 198 338 333 
12 บ้านโนนขาม 129 288 285 
13 บ้านโพนทอง 123 175 172 
14 บ้านหนองตาสา 92 187 199 
15 บ้านเศรษฐกิจ 46 85 92 
16 บ้านจานใต้ 93 178 159 

รวมทั้งสิ้น 3,095 5,103 5,056 
 

 4.  สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา 
  ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ มีการจัดการด้านการศึกษา โดยมีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน สภาบันการอาชีวศึกษา ตามข้อมูล ดังนี้   
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจานคุณาราม 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอย 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านไร่เจริญ 
   โรงเรียน 
   - โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา 
   - โรงเรียนตาลอย-หนองคัน 
   - โรงเรียนช าโพธิ์-ตาเกษ 
   - โรงเรียนบ้านมหาราช 2 
   - โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 
   สภาบันการอาชีวศึกษา 
    - วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 
  4.2 สาธารณสุข 
    ด้านการสาธารณสุขในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ มีการจัดการด้านสาธารณสุข ดังนี้
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลจานใหญ่   
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   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบ้านศรีอุดม  
    - สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง  
   - อัตราการใช้ส้วมราดน้ าร้อยละ 100 
  4.3 อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย
ทรัพย์สินประชาชน และท าลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ ก็ได้ด าเนินการ
ป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูก
วิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลท่ีส ารวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม
วิธีการแก้ปัญหาคือ การติดต้ังกล้องวงจรปิดในจุดท่ีมีความเส่ียง รวมท้ังได้ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วง
เทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาท่ีพบเป็นประจ าคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาท่ีชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่าง
มาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ 
ผลเสียหาย และโทษท่ีได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ 
ผู้น า อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาท่ีปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะ
แก้ไขได้ ท้ังท่ีมีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีท่ีจะแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าท่ีท่ีสามารถด าเนินการได้ 
               - สถานีต ารวจ (ตชต.) โคบัง  
    - ศูนย์ กู้ชีพจานใหญ ่
  4.4 ยาเสพติด 
  ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ พบว่ามีผู้ท่ีติดยาเสพติดและ
ผู้ค้าติดยาเสพติด องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ ได้รับความร่วมมือกับทางผู้น าชุม ประชาชน ท่ีช่วยสอดส่อง
ดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าท่ี
เท่านั้น เช่น การติดต้ังกล้องวงจรปิดในจุดท่ีมีความเส่ียง การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การ
ฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าท่ี ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ท้ังนี้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลจานใหญ่ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
  4.5 การสังคมสังเคราะห ์
  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี ้
   (1) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์   
   (2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
   (3) ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
   (4) ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนท่ัวไป 
   (5) ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ท่ีตกเกณฑ์ จปฐ.  
   (6) ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีให้การ
สนับสนุน  
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 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  ในเขตพื้นท่ีของต าบลจานใหญ่มีเส้นทางการคมนาคมในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
และพื้นท่ีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2085 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 เป็นเส้นทางท่ีรถประจ าทางวิ่งผ่าน
โดยวิ่งจากจังหวัดอุบลราชธานี ไป จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ  
  1. รถตู้วิ่งจากจังหวัดอุบลราชธานี ไป อ าเภอกันทรลักษ์ 
  2. รถโดยสารบริษัทนครชัยแอรว์ิ่งจากจังหวัดอุบลราชธานี ไป จังหวัดกรุงเทพฯ 
  3. รถโดยสารบริษัทนครชัยแอรว์ิ่งจากจังหวัดอุบลราชธานี ไป จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี  
   5.2 เส้นทางคมนาคม 
  การคมนาคมของต าบลจานใหญ่มีเส้นทางท่ีสามารถเข้ามาสู่ตัวต าบลได้ 2 เส้นทางหลักดังนี ้
  - ถนนทางหลวงหมายเลข 2085   
  - ถนนทางหลวงหมายเลข 24        
  ถนนภายในต าบล 
   1. ถนน คสล.   
   2. ถนนลูกรังและหินคลุกในหมู่บ้าน 
   3. ถนนดินในหมู่บ้าน 
  5.3 การไฟฟ้า 
  การขยายเขตไฟฟ้าในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือท่ีสาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพื้นท่ีได้ท้ังหมด เนื่องจากพื้นท่ีท่ีมีความต้องการให้ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นท่ีสาธารณะ  
องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือประสานความร่วมมือกัน
ในหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อท่ีจะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการท่ีจะด าเนินการแก้ไขอย่างไร ท้ังนี้  
องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ต้ังงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึง
เหตุผลเพื่อท่ีจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  
  5.4 การประปา 
  การประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ไม่มีกิจการประปาแต่ละหมู่บ้านได้บริหาร
จัดการเอง และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์   
  5.5 โทรศัพท ์
  ปัจจุบันในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชน
ได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อส่ือสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้เช่น  
โทรศัพท์มือถือ ส าหรับสถานท่ีราชการ ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พื้นฐานในการติดต่อส่ือสาร ใช้อยู่ 
  5.6 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ ไม่มีไปรษณีย ์     
   -  มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านมีครบท้ัง 16 หมู่บ้าน 
  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี ท่ีส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
  -  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าท่ี แต่ก็มีบางรายการท่ี
ยังคาลดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ นั้นมีไว้ส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีของ
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เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
เท่านั้น แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 
 
2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 วินัย วงศ์อาสา และภัชราภรณ์ ไชยรัตน์. (2559) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
จัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี พบว่า บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพู่ จัดบริการได้อย่างท่ัวถึงและส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
มีเพียงภารกิจเดียว คือ บริการด้านสังคมและสาธารณสุข ส่วนในด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา โครงสร้าง
พื้นฐาน เศรษฐกิจชุมชน การจัดการภัยพิบัติและการจัดระเบียบชุมชน และการจัดการส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ยังจัดบริการได้ไม่ท่ัวถึง ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจเพียงในระดับปานกลาง 
นอกจากนี้ยังมีการบริการบางด้านท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาพู่ ไม่สามารถจัดบริการได้อย่างท่ัวถึงและ
ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับน้อย งานวิจัยนี้ให้ข้อเสนอแนะแก่องค์การบริหารส่วนต าบลนาพู่ 3 ข้อ ดังนี้ 
1) เลือกด าเนินภารกิจแบบเฉพาะเจาะจง 2) พัฒนาคุณภาพบริการสาธารณะให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น และ 3) พัฒนาการ
บริหารเชิงระบบให้มากขึ้น 

อานีซะ  เละเลียมซา และคณะ. (2559). ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจ
มากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการบริการอย่างเสมอภาค รองลงมาคือ ด้านการให้บริการท่ีตรงเวลาและด้านการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคประชาชนมีความพึงพอใจเจ้าหน้าท่ีบริหารด้วย
ความยิ้มแย้ม แจ่มใส ด้านการให้บริการท่ีตรงเวลาประชาชนมีความพึงพอใจความรวดเร็วในการให้บริการอย่าง
ถูกต้อง และด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีความพึงพอใจเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความถูกต้อง
และแม่นย า 

อัจฉรีย์  พิมพิมูล และกันย์สินี  จาฏพจน์. (2559). ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2559 พบว่า ในภาพรวมท้ัง 4 ด้านผู้รับบริการพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ีย 4.58 ได้แก่ ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวกและอาคารสถานท่ี และด้านเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรตามล าดับ และในภาพรวมเปรียบเทียบท้ัง 4 
ภารกิจงาน พบว่า งานด้านสาธารณสุข มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.88 รองลงมาคือ งาน
ด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.60 งานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 4.48 และงานอื่น ๆ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
มาก มีค่าเฉล่ีย 4.36 ตามล าดับ 
 ธเนศ วงษ์ไทย (2559) ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการท าบัตร
ประชาชนของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
บริการท าบัตรประชาชนของเทศบาลปากเกร็ด โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายด้าน
ซึ่งสามารถเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา
ได้แก่ ด้านคุณภาพของการให้บริการ ด้านเอกสารและหลักฐานท่ีใช้ประกอบการท าบัตรประชาชน ด้าน
กระบวนการ/ ขั้นตอนการให้บริการ และมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด  
 วรุณี เชาว์สุขุม (2559) ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลนครนนทบุรี 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ
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เทศบาลนครนนทบุรี ใน 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการใช้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และส่ิงอ านวยความสะดวก ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีคะแนนสูงสุดตามล าดับ คือ ด้านเจ้าหน้าท่ี
ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการใช้บริการ และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2560) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ ผลคะแนนอยู่ในระดับ 8 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.48 โดยคิดเป็นร้อยละ 89.60 การ
ให้บริการโดยภาพรวมของงานด้านรายได้หรือภาษี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.55 โดยคิดเป็นร้อยละ 91.00 การให้บริการโดยภาพรวมของงาน
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ผลคะแนน
อยู่ในระดับ 10 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.77 โดยคิดเป็นร้อยละ 95.40 การให้บริการโดยภาพรวมของงานด้าน
สาธารณสุข พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ผลคะแนนอยู่ในระดับ 8 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.32 โดยคิดเป็นร้อยละ 86.40 
 ชัดชัย รัตะพันธ์ และคณะ (2561) ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อ
การให้บริการของเทศบาลต าบลแร่ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีระดับความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลแร่ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด เมื่อประเมินความพึงพอใจในส่วนของงานบริการ สรุปได้ดังนี้ งานบริการด้านการศึกษา งาน
บริการด้านสาธารณสุข งานบริการด้านการโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง และงานบริการด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีกรอบงานท่ีประเมินท้ัง 4 ด้าน ประกอบด้วย ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
และขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
และความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่ามีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด 
 อภินันท์ จันตะนี,วลัญช์ชยา เลิศรัชชาพันธุ์,วันเฉลิม จันทรากุล และโยธี จันตะนี (2562) ท าการศึกษา
เรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช้บริการของเทศบาลต าบล บ้านแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
การให้บริการไม่ซับซ้อน/มีความคล่องตัว ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ผู้ให้บริการประชาชน ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวกบริการท่ีให้บริการและด้านระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการใช้
บริการกับการให้บริการไม่ซับซ้อน/คล่องตัว มีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ อยู่ระดับค่อนข้างสูง มี
ความสัมพันธ์กับส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ระดับค่อนข้างสูง และมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ อยู่ระดับค่อนข้างสูง ส่วนเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมีความสัมพันธ์กับส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ระดับ
ค่อนข้างสูง และ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อยู่ระดับค่อนข้างสูง 
 เทพนรินทร์ ทองสัมฤทธิ์ (2562) ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ
งานทะเบียนราษฎรของเทศบาลต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่า 
อยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ของเทศบาลต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขการให้บริการ
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งานทะเบียนราษฎรของเทศบาลต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช คือเจ้าหน้าท่ีบางคนแสดง
อาการเบื่อหน่ายและแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีในการแก้ไขปัญหายังไม่ดี
พอการส่งข่าวความคืบหน้าของงานท่ีติดต่อยังช้าเกินไป การให้บริการช่วงพักกลางวันมีเจ้าหน้าท่ีน้อยไป และ
ได้เสนอแนวทางแก้ไขคือ ควรมีการอบรมวิธีปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อแก่เจ้าหน้าท่ีให้มากขึ้น ควรมีการอบรมความรู้
ด้านการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนแก่เจ้าหน้าท่ี ควรเพิ่มการส่งข่าวความคืบหน้าของงานท่ีติดต่อไว้แก่ประชาชนเร็ว
ขึ้น ควรเพิ่มเจ้าหน้าท่ีให้บริการในช่วงพักกลางวันให้มากขึ้นกว่าเดิม 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
 การส ารวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 1.  ประชากรและตัวอย่าง 
 2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 4.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประชากรและตัวอย่าง 
 1. ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 450 คน (ตามฐานข้อมูลท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล 
จานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จัดเก็บไว้) 
 2. ตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จานใหญ่อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 212 คน โดยค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบค่า
ประชากรจากสูตรของ Taro Yamane (พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, 2550) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หรือ
ระดับค่าความเช่ือมั่น 95% และค่าความคลาดเคล่ือน 0.05 และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Random 
Sampling) สูตรของ Taro Yamane ค านวณได้ดังนี้ 
                                         

                                 𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

 

n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N แทน จ านวนประชากร 
e แทน ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 

 
ตาราง 3.1 กลุ่มตัวอย่างของงานท่ีขอรับการประเมิน 
 

ส่วนงานที่ขอรับการประเมิน 
จ านวนตัวอย่าง 

(ราย) 
งานท่ี 1. ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 53 
งานท่ี 2. ด้านการศึกษา 53 
งานท่ี 3. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 53 
งานท่ี 4. ด้านสาธารณสุข 53 

รวม 212 
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3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   

 เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบสอบถามท่ีคณะด าเนินงานสร้างขึ้น แบ่งออกได้เป็น 3 ตอน  
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีข้อค าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
การศึกษาท่ีส าเร็จสูงสุด อาชีพหลัก และรายได้โดยเฉล่ียต่อเดือน ลักษณะค าถามเป็นปลายปิด แบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลการเข้ารับบริการ โดยมีข้อค าถามเกี่ยวกับ ประเภทของบริการ จ านวนครั้งท่ีเข้ารับ
บริการ ช่วงเวลาท่ีเข้ารับบริการ ระยะเวลาในการรับบริการแต่ละครั้ง การรับรู้ขั้นตอนของการให้บริการ และ
รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ลักษณะค าถามเป็นปลายปิด แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจต่องานท่ีรับการประเมิน เป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดย
มีจ านวนข้อค าถามในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ด้านความพึงพอใจด้านข้ันตอนการบริการ มีจ านวน 5 ข้อ 
 ด้านความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ มีจ านวน 5 ข้อ 
 ด้านความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ มีจ านวน 7 ข้อ 
 ด้านความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก มีจ านวน 5 ข้อ 
 ใช้มาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ดังนี้ 

 5   หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการดังกล่าวในระดับ มากท่ีสุด 
 4   หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการดังกล่าวในระดับ มาก 
 3   หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการดังกล่าวในระดับ ปานกลาง 
 2   หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการดังกล่าวในระดับ น้อย 
 1   หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการดังกล่าวในระดับ น้อยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการบริการท่ีท่านประทับใจ และจุดท่ีควรปรับปรุง ลักษณะ

ค าถามเป็นแบบปลายเปิด  
2. วิธีการสร้างเคร่ืองมือ   
 คณะด าเนินงานได้มีวิธีการสร้างและตรวจหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
 2.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากเอกสาร ทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจ การให้บริการของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล การปกครองส่วนท้องถิ่น และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 

2.2 ก าหนดกรอบแนวคิด ก าหนดโครงสร้างในการจัดท าแบบสอบถาม   
 2.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาและการก าหนดกรอบ

แนวคิดมารวบรวมเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อน าเสนอผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องในด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา  

 2.4 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปท าการทดลองใช้ 
(Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย จากนั้นคณะด าเนินงานน าผลจากการ 
Try Out มาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ และน าเสนอผู้เช่ียวชาญอีกครั้งก่อนน าไปใช้จริงต่อไป 

 2.5 น าผลจากการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ ก่อนน าไปใช้จริงต่อไป 
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับตัวอย่าง จ านวน 212 ราย โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย 

เพื่อเลือกตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามในแต่ละแห่ง โดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ติดต่อประสานงานและวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อขอรับ
รายช่ือของผู้เข้ารับบริการแต่ละงานท่ีขอรับการประเมิน 
 2. พิจารณาหมู่บ้าน หรือชุมชนของผู้รับบริการ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์ 
จ านวนผู้เข้ารับบริการ และความครอบคลุมแต่ละงานท่ีขอรับการประเมิน  

3. ประสานกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนหรือสมาชิกเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อขออนุญาต
เก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการช้ีแจงถึงความส าคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูล และให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามอย่างอิสระลงในแบบสอบถาม 

5. จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามก่อนน าไปวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ 

 
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เพื่ออธิบายหรือพรรณนาลักษณะของข้อมูล 

  1.1   สูตรการหาค่าร้อยละ โดยใช้สูตรดังนี้   
 

   ร้อยละ  =  n

100x 

 
 

   เมื่อ x   แทน จ านวนข้อมูลท่ีต้องการน ามาหาค่าร้อยละ 
    n  แทน จ านวนข้อมูลท้ังหมด 
 

  1.2   สูตรการหาค่าเฉล่ีย  โดยใช้สูตรดังนี้  
 

      =   
n

x  
 

   เมื่อ    แทน ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
     x  แทน ผลรวมของข้อมูลท้ังหมด 
     n  แทน จ านวนข้อมูลจากตัวอย่าง 
 

  1.3   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตรดังนี้  
 

   S.D.   =  

 
 1nn

xxn
22



 

  
 

   เมื่อ S.D.  แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
             n  แทน จ านวนข้อมูลจากตัวอย่าง 
     x  แทน ค่าของข้อมูล 
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2. เกณฑ์การแปลความหมาย 
 การแปลผลค่าเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการใช้เกณฑ์การแปล

ความหมาย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553) 
     

 ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด    
 ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก    
 ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง   
 ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย    
 ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด   

 
การประเมินคุณภาพการบริการ ใช้ค่าร้อยละของคะแนนความพึงพอใจ โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 

คุณภาพบริการ   ค่าเริ่มต้น  
ระดับ 1   ร้อยละ 60  
ระดับ 2   ร้อยละ 65  
ระดับ 3   ร้อยละ 70  
ระดับ 4   ร้อยละ 75  
ระดับ 5    ร้อยละ 80 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
จากการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

จานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสอบถามความคิดเห็นจากผู้รับบริการ จ านวน 212 คน โดยใช้
แบบสอบถามท่ีผู้ประเมินสร้างขึ้น เพื่อประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการใน
ประเด็นต่อไปนี้ คือ ระดับความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ระดับความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และระดับความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก ซึ่งการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับริการในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินผลในรูปแบบของการท าการ
วิจัยเชิงประเมินตามภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ จ านวน 4 งาน ดังนี้  

งานท่ี 1. ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
งานท่ี 2. ด้านการศึกษา 
งานท่ี 3. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
งานท่ี 4. ด้านสาธารณสุข 
 

น าเสนอผลการประเมินเป็น 2 ตอน คือ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม และการวัดความพึง
พอใจต่อการด าเนินงานและการให้บริการ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตัวอย่างผู้รับบริการท่ีได้ในการศึกษาครั้งนี้ ปรากฏว่าเก็บรวบรวมมาได้ครบถ้วน จ านวน 212 ราย 
ตามท่ีก าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามข้อมูลท่ัวไป 
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ  
         ชาย 

212 
87 

100.00 
41.04 

         หญิง 125 58.96 
อาย ุ  
         ต่ ากว่า 17 ปี 

212 
5 

100.00 
2.36 

         18-24 ปี 13 6.13 
         25-29 ปี 6 2.83 
         30-39 ปี 16 7.55 
         40-49 ปี 36 16.98 
         50-59 ปี 58 27.36 
         60 ปีข้ึนไป 78 36.79 
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ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามข้อมูลท่ัวไป (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
สถานภาพสมรส 212 100.00 
       โสด 61 28.77 
       สมรส 142 66.98 
       หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 8 3.77 
       หม้าย 1 0.47 
การศึกษาที่ส าเร็จสูงสุด 212 100.00 
       ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 74 34.91 
       มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 70 33.02 
       มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 35 16.51 
       อนุปริญญาและปริญญาตร ี 33 15.57 
       สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.00 
อาชีพหลัก 212 100.00 
       รับราชการ/พนักงานของรัฐ 6 2.83 
       รับจ้าง 77 36.32 
       ธุรกิจส่วนตัว 43 20.28 
       รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ 0 0.00 
       ผู้รับบ านาญ 0 0.00 
       เกษตรกรรม/กสิกรรม 70 33.02 
       พนักงานท้องถิ่น/เทศบาล 2 0.94 
       ก าลังศึกษา 14 6.60 
       อื่น ๆ เช่น 0 0.00 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 212 100.00 
       ไม่มีรายได้ 0 0.00 
       ต่ ากว่า 5,000 บาท 63 29.72 
       5,001-10,000 บาท 111 52.36 
      10,001-15,000 บาท 23 10.85 
      มากกว่า 15,001 บาท 15 7.08 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
และคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ ท้ังหมดจ านวน 212 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 58.96 และเพศชาย จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 41.04 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 36.79 รองลงมา คือ 
อายุ 50-59 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 27.36 และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนน้อยท่ีสุดคืออายุ ต่ า
กว่า 17 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.36 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 142 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.98 รองลงมา 
ได้แก่ สถานภาพโสด จ านวน 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.77 สถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่ จ านวน 8 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 3.77 และสถานภาพหม้าย จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.47 ตามล าดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ ากว่า จ านวน 74 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 34.91 รองลงมา 3 ล าดับแรก ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จ านวน 70 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 33.02 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.51 และระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.57 ตามล าดับ  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จ านวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.32 รองลงมา 
3 ล าดับแรก ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม/กสิกรรม จ านวน 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.02 อาชีพธุรกิจส่วนตัว 
จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.28 และอาชีพก าลังศึกษา จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.60 ตามล าดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท จ านวน 111 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 52.36 รองลงมา 3 ล าดับแรก ได้แก่ รายได้ ต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.72 
รายได้ 10,001-15,000 บาท จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.85 และรายได้ มากกว่า 15,001 บาท จ านวน 
15 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.08 ตามล าดับ 
 
4.2 ผลการศึกษาข้อมูลการเข้ารับบริการ 
 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามประเภทงาน 
 

ประเภทงานบริการที่ขอรับการปะเมิน จ านวน ร้อยละ 
   งานท่ี 1. ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 53 25.00 
   งานท่ี 2. ด้านการศึกษา 53 25.00 
   งานท่ี 3. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 53 25.00 
   งานท่ี 4. ด้านสาธารณสุข 53 25.00 

รวม 212 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเข้ารับบริการงานท่ี 1. ด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.00 งานท่ี 2. ด้านการศึกษา จ านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 
25.00 งานท่ี 3. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จ านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.00 และงานท่ี 4. 
ด้านสาธารณสุข จ านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.00 
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ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละของการมาใช้บริการงานด้านต่าง ๆ ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 
 

การมาใช้บริการ  
ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 

งานท่ี 1 งานท่ี 2 งานท่ี 3 งานท่ี 4 รวม ร้อยละ 

จ านวน 1 ครั้งต่อเดือน 49 
4 
0 
0 

43 
10 
0 
0 

21 
32 
0 
0 

29 
23 
1 
0 

142 
69 
1 
0 

66.98 
32.55 
0.47 
0.00 

จ านวน 2-3 ครั้งต่อเดือน 
จ านวน 4-5 ครั้งต่อเดือน 
มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน 

รวม 53 53 53 53 212 100.00 
  

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมาใช้บริการ ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา จ านวน 1 
ครั้งต่อเดือนมากท่ีสุด จ านวน 142 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.98 รองลงมา ได้แก่ จ านวน 2-3 ครั้งต่อเดือน จ านวน 
69 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.55 จ านวน 4-5 ครั้งต่อเดือน จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.47 และจ านวน 
มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน จ านวน 0 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละของช่วงเวลาท่ีเข้ารับบริการบ่อยครั้ง 
 

 

ช่วงเวลาที่เข้ารับบริการบ่อยคร้ัง งานท่ี 1 งานท่ี 2 งานท่ี 3 งานท่ี 4 รวม ร้อยละ 
08.30-12.00 น. 52 

0 
1 
0 

52 
0 
1 
0 

21 
30 
2 
0 

32 
21 
0 
0 

157 
51 
4 
0 

74.06 
24.06 
1.89 
0.00 

12.01-13.00 น. 
13.01-16.30 น. 
นอกเวลาราชการหรือวันหยุด 

รวม 53 53 53 53 212 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมาใช้บริการช่วงเวลา 08.30-12.00 น. มาก
ท่ีสุด จ านวน 157 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.06 รองลงมา ได้แก่ ช่วงเวลา 12.01-13.00 น. จ านวน 51 ราย คิด
เป็นร้อยละ 24.06 ช่วงเวลา 13.01-16.30 น. จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.89 และช่วงเวลา นอกเวลา
ราชการหรือวันหยุด จ านวน 0 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 4.5 จ านวนและร้อยละของระยะเวลาในการรับบริการเฉล่ียต่อครั้ง 
 

 

ระยะเวลาในการรับบริการ 
แต่ละคร้ัง 

งานท่ี 1 งานท่ี 2 งานท่ี 3 งานท่ี 4 รวม ร้อยละ 

น้อยกว่า 10 นาที 20 
0 
33 
0 

25 
0 
27 
1 

16 
20 
17 
0 

27 
16 
10 
0 

88 
36 
87 
1 

41.51 
16.98 
41.04 
0.47 

10-30 นาที 
31-60 นาที 
มากกว่า 1 ช่ัวโมง 

รวม 53 53 53 53 212 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ในภาพรวมระยะเวลาในการรับบริการเฉล่ียต่อครั้ง น้อยกว่า 10 นาที มาก
ท่ีสุด จ านวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.51 รองลงมา ได้แก่ ระยะเวลา 31-60 นาที จ านวน 87 ราย คิดเป็น
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ร้อยละ 41.04 ระยะเวลา 10-30 นาที จ านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.98 และระยะเวลา มากกว่า 1 ช่ัวโมง 
จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.47 ตามล าดับ 
  

ตารางท่ี 4.6 จ านวนและร้อยละของการรับทราบข้ันตอนของการให้บริการ 
 

การรับทราบขั้นตอนของการให้ 
บริการ 

งานท่ี 1 งานท่ี 2 งานท่ี 3 งานท่ี 4 รวม ร้อยละ 

          ทราบ 53 53 53 53 212 100.00 
          ไม่ทราบ 0 0 0 0 0 0.00 

รวม 53 53 53 53 212 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการส่วนใหญ่รับทราบขั้นตอนของการให้บริการ จ านวน 
212 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 และไม่ทราบข้ันตอนของการให้บริการ จ านวน 0 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

ตารางท่ี 4.7 จ านวนและร้อยละของแหล่งรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
 

แหล่งรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ งานท่ี 1 งานท่ี 2 งานท่ี 3 งานท่ี 4 รวม ร้อยละ 
      เว็บไซต์ 2 

0 
0 
19 
0 
32 
0 
0 

8 
0 
0 
18 
0 
27 
0 
0 

0 
0 
0 
24 
13 
11 
5 
0 

0 
0 
11 
24 
2 
16 
0 
0 

10 
0 
11 
85 
15 
86 
5 
0 

4.72 
0.00 
5.19 
40.09 
7.08 
40.57 
2.36 
0.00 

       สิ่งตีพิมพ์ เช่น จดหมายข่าว  
      การติดประกาศต่าง ๆ 
      ผู้น าชุมชน 
      เพื่อนบ้าน 
      บุคลากรของ เทศบาล/อบต. 
      เสียงตามสาย 
      อื่น ๆ  

รวม 53 53 53 53 212 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากบุคลากร
ของ เทศบาล/อบต. มากท่ีสุด จ านวน 86 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.57 รองลงมา ได้แก่ ทราบจากผู้น าชุมชน 
จ านวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.09 ทราบจากเพื่อนบ้าน จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.08 และทราบ
จากการติดประกาศต่าง ๆ จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.19 ตามล าดับ 
  
4.3 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ในการวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ งานท่ี 1. ด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
ส่ิงก่อสร้าง งานท่ี 2. ด้านการศึกษา งานท่ี 3. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานท่ี 4. ด้านสาธารณสุข 
โดยคณะด าเนินงานด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในเรื่องต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ถ้าผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในเรื่องต่าง ๆ มาก ย่อมหมายความว่า ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมาก 
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ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละความพึงพอใจการให้บริการ จ าแนกตามงาน 
 

การให้บริการจ าแนกตามงาน Χ  S.D. ร้อยละ 
ระดับความ
พึงพอใจ 

งานท่ี 1. ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 4.98 0.14 99.62 มากท่ีสุด 
งานท่ี 2. ด้านการศึกษา 5.00 0.00 100.00 มากท่ีสุด 
งานท่ี 3. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 4.69 0.47 93.83 มากท่ีสุด 
งานท่ี 4. ด้านสาธารณสุข 4.78 0.42 95.55 มากท่ีสุด 

รวม 4.86 0.34 97.25 มากท่ีสุด 
 

  จากตารางท่ี 4.8 โดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.86 ,  
S.D.= 0.34) โดยมีร้อยละความพึงใจเท่ากับ 97.25 เมื่อพิจารณาการให้บริการจ าแนกตามงาน พบว่า งานท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ งานท่ี 2. ด้านการศึกษา ( x = 5.00 , S.D.= 0.00) คิดเป็นร้อยละ 
100.00 งานท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ได้แก่ งานท่ี 3. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
( x= 4.69 , S.D.= 0.47) คิดเป็นร้อยละ 93.83 
 

 
ภาพที่ 2 ระดับความพึงพอใจการให้บริการ จ าแนกตามงาน 
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ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละความพึงพอใจการให้บริการ จ าแนกตามด้านการ 
  ให้บริการ 

 

การให้บริการจ าแนกตามด้านการให้บริการ Χ  S.D. ร้อยละ 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1) ด้านขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.85 0.35 96.98 มากท่ีสุด 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ 4.86 0.35 97.17 มากท่ีสุด 

3) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.87 0.25 97.36 มากท่ีสุด 
4) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 4.87 0.33 97.48 มากท่ีสุด 

รวม 4.86 0.32 97.25 มากท่ีสุด 
 

  จากตารางท่ี 4.9 โดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.86 ,  
S.D.= 0.32) โดยมีร้อยละความพึงใจเท่ากับ 97.25 เมื่อพิจารณาการให้บริการจ าแนกตามด้านการให้บริการ 
พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก (x = 4.87 , S.D.= 0.33) คิด
เป็นร้อยละ 97.48 ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( x = 4.85 , 
S.D.= 0.35) คิดเป็นร้อยละ 96.98 
 

 
ภาพที่ 3 ระดับความพึงพอใจการให้บริการ จ าแนกตามด้านการให้บริการ 
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ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉล่ีย (ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) ความพึงพอใจการให้บริการด้านขั้นตอนการให้บริการ        
จ าแนกตามงาน 

 

ด้านขั้นตอนการบริการ งานท่ี 1 งานท่ี 2 งานท่ี 3 งานท่ี 4 รวม 
ระดบัความ
พึงพอใจ 

1. มีผังล าดับขั้นตอนการให้บริการบอกไว้
อย่างชัดเจน 

4.98 
(0.14) 
4.98 
(0.14) 
4.98 
(0.14) 
4.98 
(0.14) 
4.98 
(0.14) 

5.00 
(0.00) 
5.00 
(0.00) 
5.00 
(0.00) 
5.00 
(0.00) 
5.00 
(0.00) 

4.66 
(0.48) 
4.66 
(0.48) 
4.66 
(0.48) 
4.66 
(0.48) 
4.66 
(0.48) 

4.75 
(0.43) 
4.75 
(0.43) 
4.75 
(0.43) 
4.75 
(0.43) 
4.75 
(0.43) 

4.85 
(0.26) 
4.85 
(0.26) 
4.85 
(0.26) 
4.85 
(0.26) 
4.85 
(0.26) 

มากท่ีสุด 

2. ขั้นตอนกระบวนการให้บริการมีความ
เหมาะสม 

มากท่ีสุด 

3. ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละขั้นตอน
เหมาะสม 

มากท่ีสุด 

4. มีการจัดคิวให้ความเสมอภาคในการ
ให้บริการ ตามล าดับก่อน-หลัง 

มากท่ีสุด 

5. ขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ มีความ
ชัดเจน ไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน 

มากท่ีสุด 

รวม 4.98 
(0.14) 

5.00 
(0.00) 

4.66 
(0.48) 

4.75 
(0.43) 

4.85 
(0.35) 

มากท่ีสุด 

   

 จากตารางท่ี 4.10 โดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ( x= 4.85 , S.D.= 0.35) เมื่อพิจารณาด้านขั้นตอนการให้บริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ มีผังล าดับขั้นตอนการให้บริการบอกไว้อย่างชัดเจน, ขั้นตอน
กระบวนการให้บริการมีความเหมาะสม, ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละขั้นตอนเหมาะสม, มีการจัดคิวให้ความ
เสมอภาคในการให้บริการ ตามล าดับก่อน-หลัง และขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ มีความชัดเจน ไม่ยุ่งยากและ
ไม่ซับซ้อน ( x= 4.85 , S.D.= 0.26) ไม่มีด้านขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  
 เมื่อพิจารณาตามงานปรากฏผลดังนี้ 
 งานท่ี 1. ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการ
ให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.98 , S.D.= 0.14) เมื่อพิจารณาด้านขั้นตอนการให้บริการในเรื่องต่าง ๆ 
พบว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ มีผังล าดับข้ันตอนการให้บริการบอกไว้
อย่างชัดเจน, ขั้นตอนกระบวนการให้บริการมีความเหมาะสม, ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละขั้นตอนเหมาะสม, 
มีการจัดคิวให้ความเสมอภาคในการให้บริการ ตามล าดับก่อน-หลัง และขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ มีความ
ชัดเจน ไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน ( x = 4.98 , S.D.= 0.14) ไม่มีด้านขั้นตอนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจน้อยท่ีสุด  
 งานท่ี 2. ด้านการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ( x= 5.00 , S.D.= 0.00) เมื่อพิจารณาด้านขั้นตอนการให้บริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ มีผังล าดับขั้นตอนการให้บริการบอกไว้อย่างชัดเจน, ขั้นตอน
กระบวนการให้บริการมีความเหมาะสม, ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละขั้นตอนเหมาะสม, มีการจัดคิวให้ความ
เสมอภาคในการให้บริการ ตามล าดับก่อน-หลัง และขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ มีความชัดเจน ไม่ยุ่งยากและ
ไม่ซับซ้อน ( x= 5.00 , S.D.= 0.00) ไม่มีด้านขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  
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 งานท่ี 3. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการ
ให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.66 , S.D.= 0.48) เมื่อพิจารณาด้านขั้นตอนการให้บริการในเรื่องต่าง ๆ 
พบว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ มีผังล าดับข้ันตอนการให้บริการบอกไว้
อย่างชัดเจน, ขั้นตอนกระบวนการให้บริการมีความเหมาะสม, ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละขั้นตอนเหมาะสม, 
มีการจัดคิวให้ความเสมอภาคในการให้บริการ ตามล าดับก่อน-หลัง และขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ มีความ
ชัดเจน ไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน ( x = 4.66 , S.D.= 0.48) ไม่มีด้านขั้นตอนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจน้อยท่ีสุด 
 งานท่ี 4. ด้านสาธารณสุข พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ( x= 4.75 , S.D.= 0.43) เมื่อพิจารณาด้านขั้นตอนการให้บริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ มีผังล าดับขั้นตอนการให้บริการบอกไว้อย่างชัดเจน, ขั้นตอน
กระบวนการให้บริการมีความเหมาะสม, ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละขั้นตอนเหมาะสม, มีการจัดคิวให้ความ
เสมอภาคในการให้บริการ ตามล าดับก่อน-หลัง และขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ มีความชัดเจน ไม่ยุ่งยากและ
ไม่ซับซ้อน ( x= 4.75 , S.D.= 0.43) ไม่มีด้านขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  
 

ตารางท่ี 4.11  ค่าเฉล่ีย (ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) ความพึงพอใจการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการ 
จ าแนกตามงาน 

 

ด้านช่องทางการใหบ้รกิาร งานท่ี 1 งานท่ี 2 งานท่ี 3 งานท่ี 4 รวม 
ระดบัความ
พึงพอใจ 

1.  มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย เช่น 
โทรศัพท์ เว็บไซต์ เว็บบอร์ด Face book และ 
E-mail เป็นต้น 

4.98 
(0.14) 

 
4.98 
(0.14) 
4.98 
(0.14) 
4.98 
(0.14) 
4.98 
(0.14) 

5.00 
(0.00) 

 
5.00 
(0.00) 
5.00 
(0.00) 
5.00 
(0.00) 
5.00 
(0.00) 

4.70 
(0.46) 

 
4.70 
(0.46) 
4.70 
(0.46) 
4.70 
(0.46) 
4.70 
(0.46) 

4.75 
(0.43) 

 
4.75 
(0.43) 
4.75 
(0.43) 
4.75 
(0.43) 
4.75 
(0.43) 

4.86 
(0.26) 

 
4.86 
(0.26) 
4.86 
(0.26) 
4.86 
(0.26) 
4.86 
(0.26) 

มากท่ีสุด 

2. ความสะดวกและการเข้าถึงได้ง่ายในการ
ขอรับบริการตามช่องทางต่าง ๆ 

มากท่ีสุด 

3.  มีช่องทางการให้บริการเพียงพอและ
เหมาะสมต่อผู้รับบริการ 

มากท่ีสุด 

4.  มีตัวอย่างและค าแนะน าการกรอก
แบบฟอร์มหรือค าร้องต่าง ๆ ชัดเจน 

มากท่ีสุด 

5. มีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการ
ให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

มากท่ีสุด 

รวม 4.98 
(0.14) 

5.00 
(0.00) 

4.70 
(0.46) 

4.75 
(0.43) 

4.86 
(0.35) 

มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.11 โดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ( x= 4.86 , S.D.= 0.35) เมื่อพิจารณาด้านช่องทางการให้บริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า ด้านช่องทางการ
ให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ 
เว็บบอร์ด Face book และ E-mail เป็นต้น, ความสะดวกและการเข้าถึงได้ง่ายในการขอรับบริการตามช่องทาง
ต่าง ๆ, มีช่องทางการให้บริการเพียงพอและเหมาะสมต่อผู้รับบริการ , มีตัวอย่างและค าแนะน าการกรอก
แบบฟอร์มหรือค าร้องต่าง ๆ ชัดเจน และมีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ  
( x= 4.86 , S.D.= 0.26) ไม่มีด้านช่องทางการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  
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 เมื่อพิจารณาตามงานปรากฏผลดังนี้ 
 งานท่ี 1. ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านช่องทางการ
ให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.98 , S.D.= 0.14) เมื่อพิจารณาด้านช่องทางการให้บริการในเรื่องต่าง ๆ 
พบว่า ด้านช่องทางการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย 
เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ เว็บบอร์ด Face book และ E-mail เป็นต้น, ความสะดวกและการเข้าถึงได้ง่ายในการ
ขอรับบริการตามช่องทางต่าง ๆ, มีช่องทางการให้บริการเพียงพอและเหมาะสมต่อผู้รับบริการ, มีตัวอย่างและ
ค าแนะน าการกรอกแบบฟอร์มหรือค าร้องต่าง ๆ ชัดเจน และมีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการให้บริการอย่าง
สม่ าเสมอ ( x= 4.98 , S.D.= 0.14) ไม่มีด้านช่องทางการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  
 งานท่ี 2. ด้านการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ( x= 5.00 , S.D.= 0.00) เมื่อพิจารณาด้านช่องทางการให้บริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า ด้านช่องทางการ
ให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ 
เว็บบอร์ด Face book และ E-mail เป็นต้น, ความสะดวกและการเข้าถึงได้ง่ายในการขอรับบริการตามช่องทาง
ต่าง ๆ, มีช่องทางการให้บริการเพียงพอและเหมาะสมต่อผู้รับบริการ, มีตัวอย่างและค าแนะน าการกรอก
แบบฟอร์มหรือค าร้องต่าง ๆ ชัดเจน และมีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ  
( x= 5.00 , S.D.= 0.00) ไม่มีด้านช่องทางการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 งานท่ี 3. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านช่องทางการ
ให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.70 , S.D.= 0.46) เมื่อพิจารณาด้านช่องทางการให้บริการในเรื่องต่าง ๆ 
พบว่า ด้านช่องทางการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย 
เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ เว็บบอร์ด Face book และ E-mail เป็นต้น, ความสะดวกและการเข้าถึงได้ง่ายในการ
ขอรับบริการตามช่องทางต่าง ๆ, มีช่องทางการให้บริการเพียงพอและเหมาะสมต่อผู้รับบริการ, มีตัวอย่างและ
ค าแนะน าการกรอกแบบฟอร์มหรือค าร้องต่าง ๆ ชัดเจน และมีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการให้บริการอย่าง
สม่ าเสมอ ( x= 4.70 , S.D.= 0.46) ไม่มีด้านช่องทางการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 งานท่ี 4. ด้านสาธารณสุข พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ( x= 4.75 , S.D.= 0.43) เมื่อพิจารณาด้านช่องทางการให้บริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า ด้านช่องทางการ
ให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ 
เว็บบอร์ด Face book และ E-mail เป็นต้น, ความสะดวกและการเข้าถึงได้ง่ายในการขอรับบริการตามช่องทาง
ต่าง ๆ, มีช่องทางการให้บริการเพียงพอและเหมาะสมต่อผู้รับบริการ , มีตัวอย่างและค าแนะน าการกรอก
แบบฟอร์มหรือค าร้องต่าง ๆ ชัดเจน และมีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ  
( x= 4.75 , S.D.= 0.43) ไม่มีด้านช่องทางการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  
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ตารางท่ี 4.12  ค่าเฉล่ีย (ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) ความพึงพอใจการให้บริการด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
จ าแนกตามงาน 

 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้รกิาร งานท่ี 1 งานท่ี 2 งานท่ี 3 งานท่ี 4 รวม 
ระดบัความ
พึงพอใจ 

1. เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า/การตอบข้อซักถาม/
ปัญหาข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน 

4.98 
(0.14) 
4.98 
(0.14) 
4.98 
(0.14) 
4.98 
(0.14) 
4.98 
(0.14) 
4.98 
(0.14) 
4.98 
(0.14) 

5.00 
(0.00) 
5.00 
(0.00) 
5.00 
(0.00) 
5.00 
(0.00) 
5.00 
(0.00) 
5.00 
(0.00) 
5.00 
(0.00) 

4.70 
(0.46) 
4.70 
(0.46) 
4.70 
(0.46) 
4.70 
(0.46) 
4.70 
(0.46) 
4.70 
(0.46) 
4.70 
(0.46) 

4.79 
(0.41) 
4.79 
(0.41) 
4.79 
(0.41) 
4.79 
(0.41) 
4.79 
(0.41) 
4.79 
(0.41) 
4.79 
(0.41) 

4.87 
(0.25) 
4.87 
(0.25) 
4.87 
(0.25) 
4.87 
(0.25) 
4.87 
(0.25) 
4.87 
(0.25) 
4.87 
(0.25) 

มากท่ีสุด 

2.  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว และถูกต้อง 

มากท่ีสุด 

3.  เจ้าหน้าท่ีเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และ
กระตือรือร้นในการให้บริการ 

มากท่ีสุด 

4.  เจ้าหน้าท่ีมีอัธยาศัยไมตรีดี สุภาพ ยิ้มแย้ม
และเป็นกันเองกับผู้ท่ีมารับบริการ 

มากท่ีสุด 

5.  เจ้าหน้าท่ีให้ความส าคัญกับประชาชนท่ีมา
รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน   

มากท่ีสุด 

6.  เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย มีบุคลิกภาพท่ี
ดีและเหมาะสมในการให้บริการ 

มากท่ีสุด 

7.  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ไม่รับส่ิงตอบแทน 

มากท่ีสุด 

รวม 4.98 
(0.14) 

5.00 
(0.00) 

4.70 
(0.46) 

4.79 
(0.41) 

4.87 
(0.25) 

มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.12 โดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ( x= 4.87 , S.D.= 0.25) เมื่อพิจารณาด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า/การตอบข้อซักถาม/ปัญหาข้อสงสัยได้
อย่างชัดเจน, เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง, เจ้าหน้าท่ีเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และ
กระตือรือร้นในการให้บริการ, เจ้าหน้าท่ีมีอัธยาศัยไมตรีดี สุภาพ ยิ้มแย้มและเป็นกันเองกับผู้ท่ีมารับบริการ , 
เจ้าหน้าท่ีให้ความส าคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน, เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย มีบุคลิกภาพท่ี
ดีและเหมาะสมในการให้บริการ และเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับส่ิงตอบแทน (x = 4.87 , 
S.D.= 0.25) ไม่มีด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 เมื่อพิจารณาตามงานปรากฏผลดังนี้ 
 งานท่ี 1. ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.98 , S.D.= 0.14) เมื่อพิจารณาด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการในเรื่องต่าง ๆ 
พบว่า ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า/การตอบข้อ
ซักถาม/ปัญหาข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน, เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง, เจ้าหน้าท่ีเต็ม
ใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ, เจ้าหน้าท่ีมีอัธยาศัยไมตรีดี สุภาพ ยิ้มแย้มและเป็นกันเองกับผู้
ท่ีมารับบริการ, เจ้าหน้าท่ีให้ความส าคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน , เจ้าหน้าท่ีแต่งกาย
เรียบร้อย มีบุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสมในการให้บริการ และเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับส่ิง
ตอบแทน ( x= 4.98 , S.D.= 0.14) ไม่มีด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
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 งานท่ี 2. ด้านการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ( x= 5.00 , S.D.= 0.00) เมื่อพิจารณาด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า/การตอบข้อซักถาม/ปัญหาข้อสงสัยได้
อย่างชัดเจน, เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง , เจ้าหน้าท่ีเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และ
กระตือรือร้นในการให้บริการ, เจ้าหน้าท่ีมีอัธยาศัยไมตรีดี สุภาพ ยิ้มแย้มและเป็นกันเองกับผู้ท่ีมารับบริการ , 
เจ้าหน้าท่ีให้ความส าคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน, เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย มีบุคลิกภาพท่ี
ดีและเหมาะสมในการให้บริการ และเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับส่ิงตอบแทน (x = 5.00 , 
S.D.= 0.00) ไม่มีด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 งานท่ี 3. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.70 , S.D.= 0.46) เมื่อพิจารณาด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการในเรื่องต่าง ๆ 
พบว่า ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า/การตอบข้อ
ซักถาม/ปัญหาข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน, เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง, เจ้าหน้าท่ีเต็ม
ใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ, เจ้าหน้าท่ีมีอัธยาศัยไมตรีดี สุภาพ ยิ้มแย้มและเป็นกันเองกับผู้
ท่ีมารับบริการ, เจ้าหน้าท่ีให้ความส าคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน , เจ้าหน้าท่ีแต่งกาย
เรียบร้อย มีบุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสมในการให้บริการ และเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับส่ิง
ตอบแทน ( x= 4.70 , S.D.= 0.46) ไม่มีด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 งานท่ี 4. ด้านสาธารณสุข พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ( x= 4.79 , S.D.= 0.41) เมื่อพิจารณาด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า/การตอบข้อซักถาม/ปัญหาข้อสงสัยได้
อย่างชัดเจน, เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง , เจ้าหน้าท่ีเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และ
กระตือรือร้นในการให้บริการ, เจ้าหน้าท่ีมีอัธยาศัยไมตรีดี สุภาพ ยิ้มแย้มและเป็นกันเองกับผู้ท่ีมารับบริการ, 
เจ้าหน้าท่ีให้ความส าคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน, เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย มีบุคลิกภาพท่ี
ดีและเหมาะสมในการให้บริการ และเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับส่ิงตอบแทน (x = 4.79 , 
S.D.= 0.41) ไม่มีด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  
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ตารางท่ี 4.13  ค่าเฉล่ีย (ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) ความพึงพอใจการให้บริการด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
จ าแนกตามงาน 

 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก งานท่ี 1 งานท่ี 2 งานท่ี 3 งานท่ี 4 รวม 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานท่ี
การให้บริการเห็นได้ง่าย ชัดเจน 

4.98 
(0.14) 
4.98 
(0.14) 
4.98 
(0.14) 
4.98 
(0.14) 

5.00 
(0.00) 
5.00 
(0.00) 
5.00 
(0.00) 
5.00 
(0.00) 

4.70 
(0.46) 
4.70 
(0.46) 
4.70 
(0.46) 
4.70 
(0.46) 

4.75 
(0.43) 
4.75 
(0.43) 
4.75 
(0.43) 
4.75 
(0.43) 

4.86 
(0.26) 
4.86 
(0.26) 
4.86 
(0.26) 
4.86 
(0.26) 

มากท่ีสุด 

2.  การให้บริการพิเศษส าหรับผู้รอรับบริการ 
เช่น โทรทัศน์ สัญญาณ Wi-Fi 

มากท่ีสุด 

3.  ความสะอาดและความเป็นระเบียบของ
สถานท่ีให้บริการโดยรวม 

มากท่ีสุด 

4. ความทันสมัยของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ ในการให้บริการ 

มากท่ีสุด 

5.  ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก
ท่ีเป็นสาธารณูปโภค ได้แก่ 

      

 5.1 ท่ีจอดรถ 4.98 
(0.14) 
4.98 
(0.14) 
4.98 
(0.14) 
4.98 
(0.14) 
4.98 
(0.14) 

5.00 
(0.00) 
5.00 
(0.00) 
5.00 
(0.00) 
5.00 
(0.00) 
5.00 
(0.00) 

4.72 
(0.45) 
4.72 
(0.45) 
4.72 
(0.45) 
4.72 
(0.45) 
4.72 
(0.45) 

4.85 
(0.36) 
4.85 
(0.36) 
4.85 
(0.36) 
4.85 
(0.36) 
4.85 
(0.36) 

4.89 
(0.24) 

มากท่ีสุด 

 5.2 ห้องน้ า 4.89 
(0.24) 

มากท่ีสุด 

 5.3 ท่ีนั่งรอรับบริการ 4.89 
(0.24) 

มากท่ีสุด 

 5.4 บริการน้ าด่ืม 4.89 
(0.24) 

มากท่ีสุด 

 5.5 เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบใน
การบริการข้อมูลสารสนเทศ 

4.89 
(0.24) 

มากท่ีสุด 

รวม 4.98 
(0.14) 

5.00 
(0.00) 

4.71 
(0.46) 

4.81 
(0.39) 

4.87 
(0.33) 

มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.13 โดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ( x= 4.87 , S.D.= 0.33) เมื่อพิจารณาด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ พบว่า ด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเป็น
สาธารณูปโภค ได้แก่ ท่ีจอดรถ, ห้องน้ า, ท่ีนั่งรอรับบริการ, บริการน้ าด่ืม และเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบใน
การบริการข้อมูลสารสนเทศ ( x= 4.89 , S.D.= 0.24) ส่วนด้านส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจน้อยท่ีสุด ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานท่ีการให้บริการเห็นได้ง่าย ชัดเจน, การให้บริการ
พิเศษส าหรับผู้รอรับบริการ เช่น โทรทัศน์ สัญญาณ Wi-Fi, ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานท่ี
ให้บริการโดยรวม และความทันสมัยของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้บริการ (x = 4.86 , S.D.= 0.26) 
 เมื่อพิจารณาตามงานปรากฏผลดังนี้ 
 งานท่ี 1. ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวกอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x= 4.98 , S.D.= 0.14) เมื่อพิจารณาด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในเรื่อง
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ต่าง ๆ พบว่า ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
แสดงสถานท่ีการให้บริการเห็นได้ง่าย ชัดเจน, การให้บริการพิเศษส าหรับผู้รอรับบริการ เช่น โทรทัศน์ สัญญาณ 
Wi-Fi, ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานท่ีให้บริการโดยรวม, ความทันสมัยของครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในการให้บริการ และความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเป็นสาธารณูปโภค ได้แก่  ท่ีจอดรถ, 
ห้องน้ า, ท่ีนั่งรอรับบริการ, บริการน้ าด่ืม และเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ  
( x= 4.98 , S.D.= 0.14) ไม่มีด้านส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 งานท่ี 2. ด้านการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ( x= 5.00 , S.D.= 0.00) เมื่อพิจารณาด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ พบว่า ด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานท่ีการให้บริการเห็น
ได้ง่าย ชัดเจน, การให้บริการพิเศษส าหรับผู้รอรับบริการ เช่น โทรทัศน์ สัญญาณ Wi-Fi, ความสะอาดและความ
เป็นระเบียบของสถานท่ีให้บริการโดยรวม, ความทันสมัยของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้บริการ และ
ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเป็นสาธารณูปโภค ได้แก่  ท่ีจอดรถ, ห้องน้ า, ท่ีนั่งรอรับบริการ, 
บริการน้ าด่ืม และเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ (x = 5.00 , S.D.= 0.00) ไม่มี
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  
 งานท่ี 3. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวกอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.71 , S.D.= 0.46) เมื่อพิจารณาด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ 
พบว่า ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีเป็นสาธารณูปโภค ได้แก่ ท่ีจอดรถ, ห้องน้ า, ท่ีนั่งรอรับบริการ, บริการน้ าด่ืม และเครื่องมือ/วัสดุ/
อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ ( x = 4.72 , S.D.= 0.45) ส่วนด้านส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานท่ีการให้บริการเห็นได้ง่าย ชัดเจน, 
การให้บริการพิเศษส าหรับผู้รอรับบริการ เช่น โทรทัศน์ สัญญาณ Wi-Fi, ความสะอาดและความเป็นระเบียบของ
สถานท่ีให้บริการโดยรวม และความทันสมัยของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้บริการ ( x = 4.70 , 
S.D.= 0.46) 
 งานท่ี 4. ด้านสาธารณสุข พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ( x= 4.81 , S.D.= 0.39) เมื่อพิจารณาด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ พบว่า ด้านส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเป็น
สาธารณูปโภค ได้แก่ ท่ีจอดรถ, ห้องน้ า, ท่ีนั่งรอรับบริการ, บริการน้ าด่ืม และเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบใน
การบริการข้อมูลสารสนเทศ ( x= 4.85 , S.D.= 0.36) ส่วนด้านส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจน้อยท่ีสุด ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานท่ีการให้บริการเห็นได้ง่าย ชัดเจน, การให้บริการ
พิเศษส าหรับผู้รอรับบริการ เช่น โทรทัศน์ สัญญาณ Wi-Fi, ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานท่ี
ให้บริการโดยรวม และความทันสมัยของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้บริการ (x = 4.75 , S.D.= 0.43) 
 
4.4 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับจุดเด่นของการบริการที่ท่านประทับใจ และจุดที่ควรปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการจากการประเมิน พบว่า ผลงานในปีท่ีผ่านมาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ ท่ีประชาชนประทับใจ ดังนี้  

 1) ด้านขั้นตอนการบริการ ในเรื่องของมีผังล าดับขั้นตอนการให้บริการบอกไว้อย่างชัดเจน 
ขั้นตอนกระบวนการให้บริการมีความเหมาะสม ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละขั้นตอนเหมาะสม มีการจัดคิว
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ให้ความเสมอภาคในการให้บริการ ตามล าดับก่อน-หลัง และขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ มีความชัดเจน ไม่
ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน 

 2) ด้านช่องทางการให้บริการ ในเรื่องของมีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย เช่น โทรศัพท์ 
เว็บไซต์ เว็บบอร์ด Face book และ E-mail เป็นต้น ความสะดวกและการเข้าถึงได้ง่ายในการขอรับบริการ
ตามช่องทางต่าง ๆ มีช่องทางการให้บริการเพียงพอและเหมาะสมต่อผู้รับบริการ มีตัวอย่างและค าแนะน าการ
กรอกแบบฟอร์มหรือค าร้องต่าง ๆ ชัดเจน และมีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

 3) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ในเรื่องของเจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า/การตอบข้อซักถาม/ปัญหา
ข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีเต็มใจ ดูแลเอาใจ
ใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ เจ้าหน้าท่ีมีอัธยาศัยไมตรีดี สุภาพ ยิ้มแย้มและเป็นกันเองกับผู้ท่ีมารับ
บริการ เจ้าหน้าท่ีให้ความส าคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย มี
บุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสมในการให้บริการ และเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับส่ิงตอบแทน 

 4) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ในเรื่องของความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเป็น
สาธารณูปโภค ได้แก่ ท่ีจอดรถ ห้องน้ า ท่ีนั่งรอรับบริการ บริการน้ าด่ืม และเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบใน
การบริการข้อมูลสารสนเทศ 

ผู้รับบริการไม่ให้ข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับจุดท่ีควรปรับปรุงแก้ไข 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล

จานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความ
พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ อ าเภอ 
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ขอรับ
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 4 งาน ได้แก่ งานท่ี 1. ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง งาน
ท่ี 2. ด้านการศึกษา งานท่ี 3. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และ งานท่ี 4. ด้านสาธารณสุข ประชากร 
ได้แก่ มีผู้มาติดต่องานหรือรับบริการสาธารณะ จ านวน 450 คน จากการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
แสดงกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane จะได้ตัวอย่าง จ านวน 212 ราย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยคณะด าเนินงานสรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 
  ผู้รับบริการกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง จ านวน 125 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.96 เป็นเพศชาย จ านวน 87 
ราย คิดเป็นร้อยละ 41.01 ส่วนใหญ่อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 78 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.79 รองลงมา 3 ล าดับ
แรก ได้แก่ อายุ 50-59 ปี จ านวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.36 อายุ 40-49 ปี จ านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 
16.98 และอายุ 30-39 ปี จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.55 ตามล าดับ มีสถานภาพสมรส จ านวน 142 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 66.98 รองลงมา ได้แก่ สถานภาพโสด จ านวน 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.77 สถานภาพหย่า
ร้าง/แยกกันอยู่ จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.77 และสถานภาพหม้าย จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.47 
ตามล าดับ 
 ผู้รับบริการส่วนใหญ่ มี ระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือ ต่ ากว่า จ านวน 74 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 34.91 รองลงมา 3 ล าดับแรก ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จ านวน 70 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 33.02 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.51 และระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.57 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง 
จ านวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.32 รองลงมา 3 ล าดับแรก ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม/กสิกรรม จ านวน 70 
ราย คิดเป็นร้อยละ 33.02 อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.28 และอาชีพก าลังศึกษา 
จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.60 ตามล าดับ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท จ านวน 111 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 52.36 รองลงมา 3 ล าดับแรก ได้แก่ รายได้ ต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 
29.72 รายได้ 10,001-15,000 บาท จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.85 และรายได้ มากกว่า 15,001 บาท 
จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.08 ตามล าดับ 
 2. ผลการศึกษาข้อมูลการเข้ารับบริการ 
 2.1 ประเภทบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเข้ารับบริการ 
งานท่ี 1. ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง จ านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.00 งานท่ี 2. ด้าน
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การศึกษา จ านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.00 งานท่ี 3. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จ านวน 53 
ราย คิดเป็นร้อยละ 25.00 และงานท่ี 4. ด้านสาธารณสุข จ านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.00     
 2.2 จ านวนท่ีมาใช้บริการ ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา พบว่า ในภาพรวมผู้เข้ารับบริการมาใช้บริการ ในรอบ 1 
ปีท่ีผ่านมา จ านวน 1 ครั้งต่อเดือนมากท่ีสุด จ านวน 142 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.98 รองลงมา ได้แก่ จ านวน 2-3 
ครั้งต่อเดือน จ านวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.55 จ านวน 4-5 ครั้งต่อเดือน จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.47 
และจ านวน มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน จ านวน 0 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามล าดับ 
 2.3 ช่วงเวลาท่ีเข้ารับบริการบ่อยครั้ง พบว่า ในภาพรวมผู้เข้ารับบริการมาใช้บริการช่วงเวลา 08.30-
12.00 น. มากท่ีสุด จ านวน 157 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.06 รองลงมา ได้แก่ ช่วงเวลา 12.01-13.00 น. 
จ านวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.06 ช่วงเวลา 13.01-16.30 น. จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.89 และ
ช่วงเวลา นอกเวลาราชการหรือวันหยุด จ านวน 0 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามล าดับ 
 2.4 ระยะเวลาในการรับบริการเฉล่ียต่อครั้ง พบว่า ในภาพรวมระยะเวลาในการรับบริการเฉล่ียต่อครั้ง 
น้อยกว่า 10 นาที มากท่ีสุด จ านวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.51 รองลงมา ได้แก่ ระยะเวลา 31-60 นาที 
จ านวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.04 ระยะเวลา 10-30 นาที จ านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.98 และ
ระยะเวลา มากกว่า 1 ช่ัวโมง จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.47 ตามล าดับ 
 2.5 การรับทราบขั้นตอนของการให้บริการ พบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการส่วนใหญ่รับทราบขั้นตอน
ของการให้บริการ จ านวน 212 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 และไม่ทราบขั้นตอนของการให้บริการ จ านวน 0 
ราย คิดเป็นร้อยละ 0.00  
 2.6 แหล่งรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ พบว่าในภาพรวมผู้รับบริการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
จากบุคลากรของ เทศบาล/อบต. มากท่ีสุด จ านวน 86 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.57 รองลงมา ได้แก่ ทราบจาก
ผู้น าชุมชน จ านวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.09 ทราบจากเพื่อนบ้าน จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.08 
และทราบจากการติดประกาศต่าง ๆ จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.19 ตามล าดับ 
 3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 
 3.1 ความพึงพอใจโดยรวม จ าแนกตามงาน  
 โดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (x= 4.86 , S.D.= 0.34) โดยมีร้อยละความ
พึงใจเท่ากับ 97.25 เมื่อพิจารณาการให้บริการจ าแนกตามงาน พบว่า งานท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ 
งานท่ี 2. ด้านการศึกษา (x= 5.00 , S.D.= 0.00) คิดเป็นร้อยละ 100.00 งานท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
ได้แก่ งานท่ี 3. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (x= 4.69 , S.D.= 0.47) คิดเป็นร้อยละ 93.83 
 3.2 ความพึงพอใจโดยรวม จ าแนกตามการให้บริการรายด้าน 
 โดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (x= 4.86 , S.D.= 0.32) โดยมีร้อยละความ
พึงใจเท่ากับ 97.25 เมื่อพิจารณาการให้บริการจ าแนกตามด้านการให้บริการ พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงท่ีสุด ได้แก่ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก (x= 4.87 , S.D.= 0.33) คิดเป็นร้อยละ 97.48 ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจน้อยท่ีสุด ได้แก่ ด้านขั้นตอนการใหบ้ริการ (x= 4.85 , S.D.= 0.35) คิดเป็นร้อยละ 96.98  
 3.3 ความพึงพอใจการให้บริการด้านขั้นตอนการใหบ้ริการ จ าแนกตามงาน 
 โดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x = 4.85 , 
S.D.= 0.35) เมื่อพิจารณาด้านขั้นตอนการให้บริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ มีผังล าดับขั้นตอนการให้บริการบอกไว้อย่างชัดเจน, ขั้นตอนกระบวนการให้บริการมี
ความเหมาะสม, ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละขั้นตอนเหมาะสม, มีการจัดคิวให้ความเสมอภาคในการให้บริการ 
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ตามล าดับก่อน-หลัง และขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ มีความชัดเจน ไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน (x = 4.85 , 
S.D.= 0.26) ไม่มีด้านขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพงึพอใจน้อยท่ีสุด 
 งานท่ี 1. ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการ
ให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x= 4.98 , S.D.= 0.14) เมื่อพิจารณาด้านขั้นตอนการให้บริการในเรื่องต่าง ๆ 
พบว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ มีผังล าดับข้ันตอนการให้บริการบอกไว้
อย่างชัดเจน, ขั้นตอนกระบวนการให้บริการมีความเหมาะสม, ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละขั้นตอนเหมาะสม, 
มีการจัดคิวให้ความเสมอภาคในการให้บริการ ตามล าดับก่อน-หลัง และขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ มีความ
ชัดเจน ไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน (x= 4.98 , S.D.= 0.14) ไม่มีด้านขั้นตอนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจน้อยท่ีสุด  
 งานท่ี 2. ด้านการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการใหบ้ริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(x= 5.00 , S.D.= 0.00) เมื่อพิจารณาด้านขั้นตอนการใหบ้ริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า ด้านขั้นตอนการใหบ้ริการท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ มีผังล าดับข้ันตอนการให้บริการบอกไว้อย่างชัดเจน, ขั้นตอนกระบวนการ
ให้บริการมีความเหมาะสม, ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละขั้นตอนเหมาะสม, มีการจัดคิวให้ความเสมอภาคใน
การให้บริการ ตามล าดับก่อน-หลัง และขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ มีความชัดเจน ไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน  
(x= 5.00 , S.D.= 0.00) ไม่มีด้านขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  
 งานท่ี 3. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการ
ให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x= 4.66 , S.D.= 0.48) เมื่อพิจารณาด้านขั้นตอนการให้บริการในเรื่องต่าง ๆ 
พบว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ มีผังล าดับข้ันตอนการให้บริการบอกไว้
อย่างชัดเจน, ขั้นตอนกระบวนการให้บริการมีความเหมาะสม, ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละขั้นตอนเหมาะสม, 
มีการจัดคิวให้ความเสมอภาคในการให้บริการ ตามล าดับก่อน-หลัง และขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ มีความ
ชัดเจน ไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน (x= 4.66 , S.D.= 0.48) ไม่มีด้านขั้นตอนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจน้อยท่ีสุด 
 งานท่ี 4. ด้านสาธารณสุข พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ( x= 4.75 , S.D.= 0.43) เมื่อพิจารณาด้านขั้นตอนการให้บริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ มีผังล าดับขั้นตอนการให้บริการบอกไว้อย่างชัดเจน, ขั้นตอน
กระบวนการให้บริการมีความเหมาะสม, ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละขั้นตอนเหมาะสม, มีการจัดคิวให้ความ
เสมอภาคในการให้บริการ ตามล าดับก่อน-หลัง และขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ มีความชัดเจน ไม่ยุ่งยากและ
ไม่ซับซ้อน (x= 4.75 , S.D.= 0.43) ไม่มีด้านขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 3.4 ความพึงพอใจการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการ จ าแนกตามงาน 
 โดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x = 4.86 , 
S.D.= 0.35) เมื่อพิจารณาด้านช่องทางการให้บริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า ด้านช่องทางการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ เว็บบอร์ด Face book 
และ E-mail เป็นต้น, ความสะดวกและการเข้าถึงได้ง่ายในการขอรับบริการตามช่องทางต่าง ๆ, มีช่องทางการ
ให้บริการเพียงพอและเหมาะสมต่อผู้รับบริการ, มีตัวอย่างและค าแนะน าการกรอกแบบฟอร์มหรือค าร้องต่าง ๆ 
ชัดเจน และมีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ (x= 4.86 , S.D.= 0.26) ไม่มีด้าน
ช่องทางการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 งานท่ี 1. ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านช่องทางการ
ให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x= 4.98 , S.D.= 0.14) เมื่อพิจารณาด้านช่องทางการให้บริการในเรื่องต่าง ๆ 
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พบว่า ด้านช่องทางการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย 
เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ เว็บบอร์ด Face book และ E-mail เป็นต้น, ความสะดวกและการเข้าถึงได้ง่ายในการ
ขอรับบริการตามช่องทางต่าง ๆ, มีช่องทางการให้บริการเพียงพอและเหมาะสมต่อผู้รับบริการ, มีตัวอย่างและ
ค าแนะน าการกรอกแบบฟอร์มหรือค าร้องต่าง ๆ ชัดเจน และมีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการให้บริการอย่าง
สม่ าเสมอ (x= 4.98 , S.D.= 0.14) ไม่มีด้านช่องทางการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  
 งานท่ี 2. ด้านการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ( x= 5.00 , S.D.= 0.00) เมื่อพิจารณาด้านช่องทางการให้บริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า ด้านช่องทางการ
ให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ 
เว็บบอร์ด Face book และ E-mail เป็นต้น, ความสะดวกและการเข้าถึงได้ง่ายในการขอรับบริการตามช่องทาง
ต่าง ๆ, มีช่องทางการให้บริการเพียงพอและเหมาะสมต่อผู้รับบริการ , มีตัวอย่างและค าแนะน าการกรอก
แบบฟอร์มหรือค าร้องต่าง ๆ ชัดเจน และมีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ  
(x= 5.00 , S.D.= 0.00) ไม่มีด้านช่องทางการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 งานท่ี 3. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านช่องทางการ
ให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x= 4.70 , S.D.= 0.46) เมื่อพิจารณาด้านช่องทางการให้บริการในเรื่องต่าง ๆ 
พบว่า ด้านช่องทางการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย 
เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ เว็บบอร์ด Face book และ E-mail เป็นต้น, ความสะดวกและการเข้าถึงได้ง่ายในการ
ขอรับบริการตามช่องทางต่าง ๆ, มีช่องทางการให้บริการเพียงพอและเหมาะสมต่อผู้รับบริการ, มีตัวอย่างและ
ค าแนะน าการกรอกแบบฟอร์มหรือค าร้องต่าง ๆ ชัดเจน และมีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการให้บริการอย่าง
สม่ าเสมอ (x= 4.70 , S.D.= 0.46) ไม่มีด้านช่องทางการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 งานท่ี 4. ด้านสาธารณสุข พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ( x= 4.75 , S.D.= 0.43) เมื่อพิจารณาด้านช่องทางการให้บริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า ด้านช่องทางการ
ให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ 
เว็บบอร์ด Face book และ E-mail เป็นต้น, ความสะดวกและการเข้าถึงได้ง่ายในการขอรับบริการตามช่องทาง
ต่าง ๆ, มีช่องทางการให้บริการเพียงพอและเหมาะสมต่อผู้รับบริการ , มีตัวอย่างและค าแนะน าการกรอก
แบบฟอร์มหรือค าร้องต่าง ๆ ชัดเจน และมีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ  
(x= 4.75 , S.D.= 0.43) ไม่มีด้านช่องทางการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 3.5 ความพึงพอใจการให้บริการด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ จ าแนกตามงาน 
 โดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.87 , 
S.D.= 0.25) เมื่อพิจารณาด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า/การตอบข้อซักถาม/ปัญหาข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน, เจ้าหน้าท่ี
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง, เจ้าหน้าท่ีเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ, 
เจ้าหน้าท่ีมีอัธยาศัยไมตรีดี สุภาพ ยิ้มแย้มและเป็นกันเองกับผู้ท่ีมารับบริการ , เจ้าหน้าท่ีให้ความส าคัญกับ
ประชาชนท่ีมารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน, เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย มีบุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสมในการ
ให้บริการ และเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับส่ิงตอบแทน (x= 4.87 , S.D.= 0.25) ไม่มีด้าน
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 งานท่ี 1. ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x= 4.98 , S.D.= 0.14) เมื่อพิจารณาด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการในเรื่องต่าง ๆ 
พบว่า ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า/การตอบข้อ
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ซักถาม/ปัญหาข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน, เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง, เจ้าหน้าท่ีเต็ม
ใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ, เจ้าหน้าท่ีมีอัธยาศัยไมตรีดี สุภาพ ยิ้มแย้มและเป็นกันเองกับผู้
ท่ีมารับบริการ, เจ้าหน้าท่ีให้ความส าคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน, เจ้าหน้าท่ีแต่งกาย
เรียบร้อย มีบุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสมในการให้บริการ และเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับส่ิง
ตอบแทน (x= 4.98 , S.D.= 0.14) ไม่มีด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 งานท่ี 2. ด้านการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(x= 5.00 , S.D.= 0.00) เมื่อพิจารณาด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า/การตอบข้อซักถาม/ปัญหาข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน, 
เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง, เจ้าหน้าท่ีเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ, เจ้าหน้าท่ีมีอัธยาศัยไมตรีดี สุภาพ ยิ้มแย้มและเป็นกันเองกับผู้ท่ีมารับบริการ, เจ้าหน้าท่ีให้ความส าคัญ
กับประชาชนท่ีมารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน, เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย มีบุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสมในการ
ให้บริการ และเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับส่ิงตอบแทน (x= 5.00 , S.D.= 0.00) ไม่มีด้าน
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 งานท่ี 3. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x= 4.70 , S.D.= 0.46) เมื่อพิจารณาด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการในเรื่องต่าง ๆ 
พบว่า ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า/การตอบข้อ
ซักถาม/ปัญหาข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน, เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง, เจ้าหน้าท่ีเต็ม
ใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ, เจ้าหน้าท่ีมีอัธยาศัยไมตรีดี สุภาพ ยิ้มแย้มและเป็นกันเองกับผู้
ท่ีมารับบริการ, เจ้าหน้าท่ีให้ความส าคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน , เจ้าหน้าท่ีแต่งกาย
เรียบร้อย มีบุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสมในการให้บริการ และเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับส่ิง
ตอบแทน (x= 4.70 , S.D.= 0.46) ไม่มีด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 งานท่ี 4. ด้านสาธารณสุข พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ( x= 4.79 , S.D.= 0.41) เมื่อพิจารณาด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า/การตอบข้อซักถาม/ปัญหาข้อสงสัยได้
อย่างชัดเจน, เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง , เจ้าหน้าท่ีเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และ
กระตือรือร้นในการให้บริการ, เจ้าหน้าท่ีมีอัธยาศัยไมตรีดี สุภาพ ยิ้มแย้มและเป็นกันเองกับผู้ท่ีมารับบริการ , 
เจ้าหน้าท่ีให้ความส าคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน, เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย มีบุคลิกภาพท่ี
ดีและเหมาะสมในการให้บริการ และเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับส่ิงตอบแทน (x = 4.79 , 
S.D.= 0.41) ไม่มีด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพงึพอใจน้อยท่ีสุด 
 3.6 ความพึงพอใจการให้บริการด้านส่ิงอ านวยความสะดวก จ าแนกตามงาน 
 โดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x = 4.87 , 
S.D.= 0.33) เมื่อพิจารณาด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ พบว่า ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเป็นสาธารณูปโภค ได้แก่  ท่ีจอดรถ, 
ห้องน้ า, ท่ีนั่งรอรับบริการ, บริการน้ าด่ืม และเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ  
( x= 4.89 , S.D.= 0.24) ส่วนด้านส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ได้แก่ ป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานท่ีการให้บริการเห็นได้ง่าย ชัดเจน, การให้บริการพิเศษส าหรับผู้รอรับบริการ 
เช่น โทรทัศน์ สัญญาณ Wi-Fi, ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานท่ีให้บริการโดยรวม และความ
ทันสมัยของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้บริการ (x= 4.86 , S.D.= 0.26) 
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 งานท่ี 1. ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวกอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x= 4.98 , S.D.= 0.14) เมื่อพิจารณาด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ 
พบว่า ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดง
สถานท่ีการให้บริการเห็นได้ง่าย ชัดเจน, การให้บริการพิเศษส าหรับผู้รอรับบริการ เช่น โทรทัศน์ สัญญาณ Wi-Fi, 
ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานท่ีให้บริการโดยรวม, ความทันสมัยของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
การให้บริการ และความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเป็นสาธารณูปโภค ได้แก่ ท่ีจอดรถ, ห้องน้ า, ท่ีนั่งรอ
รับบริการ, บริการน้ าด่ืม และเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ (x = 4.98 ,  
S.D.= 0.14) ไม่มีด้านส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 งานท่ี 2. ด้านการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด (x= 5.00 , S.D.= 0.00) เมื่อพิจารณาด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ พบว่า ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานท่ีการให้บริการเห็นได้ง่าย 
ชัดเจน, การให้บริการพิเศษส าหรับผู้รอรับบริการ เช่น โทรทัศน์ สัญญาณ Wi-Fi, ความสะอาดและความเป็น
ระเบียบของสถานท่ีให้บริการโดยรวม, ความทันสมัยของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้บริการ และความ
เพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเป็นสาธารณูปโภค ได้แก่ ท่ีจอดรถ, ห้องน้ า, ท่ีนั่งรอรับบริการ, บริการน้ าด่ืม 
และเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ (x= 5.00 , S.D.= 0.00) ไม่มีด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  
 งานท่ี 3. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวกอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x= 4.71 , S.D.= 0.46) เมื่อพิจารณาด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ 
พบว่า ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีเป็นสาธารณูปโภค ได้แก่ ท่ีจอดรถ, ห้องน้ า, ท่ีนั่งรอรับบริการ, บริการน้ าด่ืม และเครื่องมือ/วัสดุ/
อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ (x= 4.72 , S.D.= 0.45) ส่วนด้านส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานท่ีการให้บริการเห็นได้ง่าย ชัดเจน, 
การให้บริการพิเศษส าหรับผู้รอรับบริการ เช่น โทรทัศน์ สัญญาณ Wi-Fi, ความสะอาดและความเป็นระเบียบของ
สถานท่ีให้บริการโดยรวม และความทันสมัยของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้บริการ (x = 4.70 ,  
S.D.= 0.46) 
 งานท่ี 4. ด้านสาธารณสุข พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด (x= 4.81 , S.D.= 0.39) เมื่อพิจารณาด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ พบว่า ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเป็นสาธารณูปโภค 
ได้แก ่ท่ีจอดรถ, ห้องน้ า, ท่ีนั่งรอรับบริการ, บริการน้ าด่ืม และเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ ( x= 4.85 , S.D.= 0.36) ส่วนด้านส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ได้แก่ 
ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานท่ีการให้บริการเห็นได้ง่าย ชัดเจน , การให้บริการพิเศษส าหรับผู้รอรับ
บริการ เช่น โทรทัศน์ สัญญาณ Wi-Fi, ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานท่ีให้บริการโดยรวม และความ
ทันสมัยของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้บริการ (x= 4.75 , S.D.= 0.43) 
 4. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับจุดเด่นของการบริการที่ท่านประทับใจ และจุดที่ควรปรับปรุง 

ผู้รับบริการให้ข้อเสนอเกี่ยวกับจุดเด่นของการบริการในประเด็นท่ีน่าสนใจ ได้แก่   
1) ด้านขั้นตอนการบริการ ในเรื่องของมีผังล าดับขั้นตอนการให้บริการบอกไว้อย่างชัดเจน ขั้นตอน

กระบวนการให้บริการมีความเหมาะสม ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละขั้นตอนเหมาะสม มีการจัดคิวให้ความ
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เสมอภาคในการให้บริการ ตามล าดับก่อน-หลัง และขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ มีความชัดเจน ไม่ยุ่งยาก
และไม่ซับซ้อน 
 2) ด้านช่องทางการให้บริการ ในเรื่องของมีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ 
เว็บบอร์ด Face book และ E-mail เป็นต้น ความสะดวกและการเข้าถึงได้ง่ายในการขอรับบริการตามช่องทาง
ต่าง ๆ มีช่องทางการให้บริการเพียงพอและเหมาะสมต่อผู้รับบริการ มีตัวอย่างและค าแนะน าการกรอก
แบบฟอร์มหรือค าร้องต่าง ๆ ชัดเจน และมีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
 3) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ในเรื่องของเจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า/การตอบข้อซักถาม/ปัญหาข้อสงสัยได้
อย่างชัดเจน เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และ
กระตือรือร้นในการให้บริการ เจ้าหน้าท่ีมีอัธยาศัยไมตรีดี สุภาพ ยิ้มแย้มและเป็นกันเองกับผู้ท่ีมารับบริการ 
เจ้าหน้าท่ีให้ความส าคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน  เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย มี
บุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสมในการให้บริการ และเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับส่ิงตอบแทน 
 4) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ในเรื่องของความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเป็น
สาธารณูปโภค ได้แก่ ท่ีจอดรถ ห้องน้ า ท่ีนั่งรอรับบริการ บริการน้ าด่ืม และเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบใน
การบริการข้อมูลสารสนเทศ 
 ผู้รับบริการไม่ให้ข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับจุดท่ีควรปรับปรุงแก้ไข 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการให้บริการจ าแนกตามงานบริการท่ี
รับการประเมินท่ีค้นพบจากการวิจัยส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

งานที่ 1. ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
จากผลการวิจัยพบว่า ในทุกด้านไม่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการให้การบริการน้อย และไม่มีค่าเฉล่ีย

ใน เรื่อ งของการจ าแนกตามงาน ด้าน เจ้าหน้ าท่ี ผู้ ให้บริการน้ อย ท่ี สุด ดังนั้ นองค์การบริหาร ส่วน 
ต าบลควรรักษามาตรฐานท่ีดีนี้ไว้ และควรพัฒนาศักยภาพในงานด้านต่าง ๆ ให้สูงยิ่งขึ้นไป 

งานที่ 2. ด้านการศึกษา 
จากผลการวิจัยพบว่า ในทุกด้านมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการให้การบริการมากท่ีสุด และมีค่าเฉล่ีย

ใน เรื่ องของการจ าแนกตามงาน ด้าน เจ้าหน้ าท่ี ผู้ ให้บริการมาก ท่ี สุด  ดังนั้ นองค์การบริห ารส่วน 
ต าบลควรรักษามาตรฐานท่ีดีนี้ไว้ 

งานที่ 3. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
จากผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการให้การบริการด้านขั้นตอนการให้บริการน้อยท่ีสุด 

แต่ไม่มีค่าเฉล่ียในเรื่องของการจ าแนกตามงานด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการน้อยท่ีสุด ดังนั้นองค์การบริหารส่วน 
ต าบลควรรักษามาตรฐานท่ีดีนี้ไว้ และควรพัฒนาศักยภาพในงานด้านต่าง ๆ ให้สูงยิ่งขึ้นไป 

งานที่ 4. ด้านสาธารณสุข 
จากผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการให้การบริการด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้าน

ช่องทางการให้บริการน้อยท่ีสุด แต่ไม่มีค่าเฉล่ียในเรื่องของการจ าแนกตามงานด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการน้อย
ท่ีสุด ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลควรรักษามาตรฐานท่ีดีนี้ไว้ และควรพัฒนาศักยภาพในงานด้านต่าง ๆ ให้
สูงยิ่งขึ้นไป 
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อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังโดยท่ัวไปของผู้รับบริการได้แก่การต้อนรับท่ีอบอุ่น ให้ความสนใจและ
ความเอาใจใส่ พูดจาสุภาพไพเราะท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญ เป็นผลให้เกิดความพอใจ แต่
การท่ีจะท าให้เกิดความประทับใจได้นั้น ต้องท าให้การบริการบรรลุความคาดหวังและเหนือความคาดหวังขึ้นไป 
และความประทับใจจากการต้อนรับ ย่อมจะเป็นผลให้ผู้รับบริการกลับมาใช้บริการอีก 

ผู้ให้บริการสามารถเติมไมตรีเข้าไปในทุกงานท่ีท า เริ่มต้ังแต่ความรัก การมีไมตรีจิตรต่อผู้บริการ “ต้อง
เอาใจเขามาใส่ใจเรา” และให้บริการตรงตามความต้องการทุกวัน เป็นการแสดงความเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ
อย่างต้ังใจ ความมีอัธยาศัยไมตรี เป็นส่ิงส าคัญยิ่งในการให้บริการ เพราะความมีอัธยาศัยไมตรีจะท าให้
ผู้รับบริการรู้สึกอบอุน่และประทับใจ ผู้รับบริการทุกคนท่ีมาใช้บริการคาดหวังได้รับความประทับใจจากผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีด้านงานบริการ แนวทางในการให้บริการท่ีน่าประทับใจ เช่น 

1. บริการที่มีไมตรีจิต การให้บริการท่ีดี การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ท าให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่น 
และประทับใจท่ีได้รับการต้อนรับอย่างมีอัธยาศัย 

2. ให้ความช่วยเหลือและแสดงไมตรีจิต ท าให้ผู้รับบริการอบอุ่นใจ ผู้ให้บริการต้องเรียนรู้ปฏิกิริยา
ของผู้อื่น เช่น ถ้าผู้รับบริการเป็นคนแปลกหน้า จะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อความต้องการท่ีมาติดต่อขอรับ
บริการท้ังสถานท่ีและค าแนะน าอื่น ๆ 

3. ต้องมีความรวดเร็วทันเวลา ความรวดเร็วของการปฏิบัติงานความรวดเร็วของการให้บริการจาก
การติดต่อจะเป็นท่ีพึงประสงค์ของทุกฝ่าย ดังนั้น การให้บริการท่ีรวดเร็วจึงเป็นท่ีประทับใจเพราะไม่ต้อง
เสียเวลารอคอย สามารถใช้เวลาได้คุ้มค่า 

4. การสื่อสารที่ดี จะสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ต้ังแต่การต้อนรับด้วยน้ าเสียง และภาษาท่ีให้
ความหวังให้ก าลังใจภาษาท่ีแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการปฏิสัมพันธ์โดยตรง หรือทางโทรศัพท์จะบ่งบอกถึงน้ าใจ
การให้บริการ ภายในจิตใจ ซึ่งความรู้สึกหรือจิตใจท่ีมุ่งบริการจะต้องมารก่อนแล้วจึงแสดงออกทางวาจา 

5. การจัดบรรยากาศสภาพที่ท างาน ต้องจัดสภานท่ีท างานให้สะอาดเรียบร้อย มีป้ายบอกสถานท่ี 
ขั้นตอนการติดต่องานผู้มาติดต่อ สามารถอ่านหรือติดต่อได้ด้วยตนเองไม่ต้องสอบถามใครต้ังแต่เส้นทางเข้า
จนถึงตัวบุคคลผู้ให้บริการและกลับออกจากหน่วยงาน จุดให้บริการควรเป็น  One Stop Service คือจบใน
ขั้นตอนเดียว 

6. การยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นหน้าต่างบานแรกของหัวใจการให้บริการ คือ ความรู้สึก ความเต็มใจและ
ความกระตือรือร้นท่ีจะให้บริการ เป็นความรู้สึกภายในของบุคคลว่าเราเป็นผู้ให้บริการ จะท าหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด 
ให้ผู้รับบริการได้รับความประทับใจ ความรู้สึกดังกล่าวจะสะท้อนมาสู่ภาพท่ีปรากฏในใบหน้าและกิริยาท่าทาง 
ของผู้ให้บริการ คือการยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายด้วยไมตรีจิต การยิ้มแย้มแจ่มใสจึงถือเป็นบันไดขั้นส าคัญท่ีจะ
น าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร การยิ้มคือการเปิดหัวใจการให้บริการท่ีดี 

7. ต้องมีความถูกต้องชัดเจน งานบริการไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารข้อมูล หรือการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ต้องเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องชัดเจนและทันสมัยเสมอ 

8. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ควรค านึงถึงความรู้สึกของผู้มาติดต่อขอรับบริการ มุ่งหวังให้ผู้รับบริการ
ได้รับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกต้อง การแสดงออกด้วยไมตรีจากผู้ให้บริการ การอธิบายในส่ิงท่ี
ผู้มารับบริการไม่รู้ด้วยความชัดเจน ภาษาท่ีเป่ียมไปด้วยไมตรี มีความเอื้ออาทร ติดตามงานและให้ความสนใจ
ต่องานท่ีรับบริการอย่างเต็มท่ี จะท าให้ผู้มาขอรับบริการเกิดความพึงพอใจ 

9. การพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือและเทคนิควิธีการให้บริการท่ีดีและรวดเร็วในด้าน
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ จะเป็นการเสริมการให้บริการท่ีดีอีกทางหนึ่ง เช่น website, Facebook , 
Line 
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10. การติดตามและประเมินผล การบริการท่ีดีควรมีการติดตาม และประเมินผล ความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการเป็นช่วง ๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและผลสะท้อนกลับว่ามีข้อมูลส่วนใดต้องปรับปรุงแก้ไข เป็นการ
น าขอ้มูลกลับมาพัฒนาการให้บริการและพัฒนาต่อไป 
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ภาคผนวก   

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ภาพการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่  
 คุณภาพของเครื่องมือ 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาพการเก็บรวบรวมข้อมูล  
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ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ 
 

 ตาราง ผ.1 แสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 
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คุณภาพของเครื่องมือ 
 

ตาราง ผ.2 แสดงค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความน่าเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
 

ประเด็นความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความเชื่อม่ัน 
 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
       ข้อ 1.  
       ข้อ 2. 
       ข้อ 3.  
       ข้อ 4.       
       ข้อ 5. 

 
0.8765 
0.8641 
0.8775 
0.8699 
0.8762 

 

รวม  0.9176 
 ด้านช่องทางการให้บริการ 
       ข้อ 1.  
       ข้อ 2. 
       ข้อ 3.  
       ข้อ 4.       
       ข้อ 5. 

 
0.8673 
0.8653 
0.8768 
0.8669 
0.8755 

 

รวม  0.8706 
  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
       ข้อ 1.  
       ข้อ 2. 
       ข้อ 3.  
       ข้อ 4.       
       ข้อ 5. 
       ข้อ 6.       
       ข้อ 7. 

 
0.9156 
0.9268 
0.9321 
0.92.68 
0.9417 
0.9265 
0.9316 

 

รวม  0.9387 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
       ข้อ 1.  
       ข้อ 2. 
       ข้อ 3.  
       ข้อ 4.       
       ข้อ 5. 

 
0.8752 
0.8823 
0.8926 
0.8832 
0.8703 

 

รวม  0.8907 
 

 


