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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

(Executive Summary) 

การวิจัยเร่ืองการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในปงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพ่ือ

ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพในการใหบริการรายดานขององคการบริหารสวนตําบล

บัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 2) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพในการ

ใหบริการในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และ 3) เพ่ือศึกษา

ขอเสนอแนะท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) ระหวางเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Quantitative and 

Qualitative) มีกลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบัวคอ จํานวน 

373 คน ท่ีมาจากการกําหนขนาดตัวอยางตามสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) กําหนดใหสัดสวนของ

ลักษณะที่สนใจในประชากร เทากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5% โดยใชเคร่ืองมือในการวิจัย 

คือ แบบสอบถาม แบบสังเกต และแบบบันทึก แลวรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดนํามาวิเคราะหผลดวย

สถิติพ้ืนฐานโปรแกรม (SPSS) ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) คาอัตราสวนรอยละ (Percentage) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) จากแบบสังเกต และแบบ

บันทึก ผลการศึกษาวิจัยพบวา          

 1. ระดับความพึงพอใจในการใหบริการในรายดานทั้ง 5 ดาน     

  1) งานดานการศึกษา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.80) คิดเปนรอยละ 96.00 

  2) งานดานสาธารณสุข มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.78) คิดเปนรอยละ 95.60 

  3) งานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (Mean = 

4.78) คิดเปนรอยละ 95.60 

  4) งานดานรายไดหรือภาษี มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.78) คิดเปนรอยละ 

95.60 

  5) งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (Mean =4.77) คิด

เปนรอยละ 95.40          

 2. ระดับความพึงพอใจในการใหบริการในภาพรวม       

  ผลสรุปโดยรวมท้ัง 5 ดาน มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.78) คิดเปนรอยละ 

95.64 
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 3. ขอเสนอแนะท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบัวคอ 

  1) ขอเสนอแนะท่ีดี (เชิงบวก)        

   1.1) องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ยึดม่ันในหลักการบริการท่ี

ดีและเปนไปตามเกณฑการบริหารแบบธรรมมาภิบาล      

   1.2) องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งผูบริหารและเจาหนาท่ี 

ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริตไมเรียกรับผลประโยชนจากประชาชนหรือผูมารับบริการ   

   1.3) องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมสามารถ

ดําเนินการและปฏิบัติหนาท่ีเปนไปดวยความเรียบรอยและตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยาง

เหมาะสม   

  2) ขอเสนอแนะเชิงการนําไปพัฒนาองคกร       

   2.1) องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ควรมีการเฝาระวังและ

สรางมาตรการท่ีรัดกุมในควบคุมพ้ืนท่ีไมใหเส่ียงตอการติดเช้ือโรคไวรัสโควิด 19 อยางเขมขนและตอเนื่อง 

   2.2) องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ควรสนับสนุนวัสดุ/

อุปกรณ เชน หนากากอนามัย เจลแอลกอฮอล เปนตน    

   2.3) องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ควรมีการซอมแซม บํารุง

ถนนที่เปนหลุมเปนบอในหมูบานตาง ๆ อยางท่ัวถึง 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ภายใตรัฐธรรมนูญ 2560 ไดบัญญัติถึงการปกครองสวนทองถ่ินไวในหมวด 14 การปกครองสวนทองถ่ิน 

มาตรา 249 ภายใตบังคับมาตรา 1 ใหมีการจัดการปกครองสวนทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเองตาม

เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน ทั้งน้ี ตามวิธีการและรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กฎหมายบัญญัติ

การจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบใดให คํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ินและ

ความสามารถในการปกครองตนเองในดานรายได จํานวนและความหนาแนนของประชากร และพื้นที่ที่ตอง

รับผิดชอบประกอบกัน อีกทั้ง มาตรา 250 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน รวมทั้ง

สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถ่ิน ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติการจัดทําบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรใหเปนหนาที่และอาํนาจโดยเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแต

ละรูปแบบหรือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการใดใหเปนไปตามที่กฎหมาย

บัญญัติซึ่งตองสอดคลองกบัรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามวรรคสีแ่ละกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมี

บทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและข้ันตอนในการกระจายหนาที่และอํานาจ ตลอดจน งบประมาณและบุคลากรที่

เกี่ยวกับหนาที่และอํานาจดังกลาวของสวนราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยในการจัดทําบริการ

สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เปนหนาที่และอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ถาการรวมดําเนินการ

กับเอกชนหรือหนวยงานของรัฐหรือการมอบหมายใหเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการ จะเปนประโยชนแก

ประชาชนในทองถ่ินมากกวาการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะดําเนินการเอง องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะรวม

หรือมอบหมายใหเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการน้ันก็ไดรัฐตองดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

รายไดของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาการหารายไดของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งน้ี เพื่อใหสามารถดําเนินการตามวรรคหน่ึงไดอยางเพียงพอในระหวางที่ยังไมอาจ

ดําเนินการไดใหรัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปพลางกอนกฎหมายตามวรรค

หน่ึงและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบรหิารราชการสวนทองถ่ินตองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมอีิสระในการบริหาร

การจัดทําบริการสาธารณะการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาการเงินและการคลังและการกํากับดูแล

องคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งตองทําเพียงเทาที่จําเปนเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือ

ประโยชนของประเทศเปนสวนรวมการปองกันการทุจริตและการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงความ
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เหมาะสมและความแตกตางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรปูแบบและตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปองกัน

การขัดกันแหงผลประโยชนและการปองกัน การกาวกายการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการสวนทองถ่ินดวย (ราช

กิจจานุเบกษา. 2560)          

 จากหลักการและความสําคัญในขางตน เห็นไดวาการปกครองสวนทองถ่ิน คือ รากฐานของการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองทองสวนถ่ินประชาชนมีสวนรวมในการปกครองในการเลือกผูบริหาร

ทองถ่ินไดเอง จึงมีความหวงแหนตอประโยชนอันพึงมีตอชุมชน ทองถ่ินของตน การปกครองสวนทองถ่ิน ยังเปน

การแบงเบาภารกิจของรัฐบาล ซึ่งเปนหลักการสําคัญของการกระจายอํานาจ เน่ืองจากภารกิจของรัฐบาลมีอยู

อยางกวางขวาง และกิจการบางอยางเปนเรื่องเฉพาะทองถ่ิน จึงตองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ที่เปน

องคกรหนวยงานราชการสวนทองถ่ินบริหารจัดการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ เปนตน การบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนการจัดบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินทุกระดับ โดยภายในองคกรจะ

ประกอบไปดวยผูนําองคกรที่จะเปนผูกาํหนดนโยบายในการบริหารงานและเจาหนาที่หรือบุคลากรฝายปฏิบัติที่จะ

ดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหาร เพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชนและผูมารับบริการ เปนตน 

การจัดบริการสาธารณะในประเทศไทย ณ ปจจุบัน มีการดําเนินงานโดยหนวยงานของรัฐ ใน 5 รูปแบบ ไดแก 1) 

หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 2) หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 3) หนวยงานองคการมหาชน 

4) หนวยงานรูปแบบพิเศษ และ 5) หนวยงานเอกชนเปนผูดําเนินการแทน (อรทัย  กกผล. 2552)  

 อยางไรก็ดี การจัดบริการสาธารณะหรือการบริการแกประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)      

ในชุมชนทองถ่ินพื้นที่น้ัน ๆ ตามพระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 

บัญญัติวา “การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสขุของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ ของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลด ภารกิจและยุบเลิกหนวยงาน

ที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก 

และการตอบสนองความตองการของประชาชนมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน” การประเมินผลเพื่อนําไปปรับปรุง

คุณภาพการใหบริการจึงเปนแนวทางหน่ึงที่จําเปนอยางย่ิง เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และสามารถตอบสนองตามความตองการของประชาชน โดยในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดกําหนด

กรอบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการมิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ ตัวช้ีวัด 2.1 คือ 

การพิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูที่อาศัยอยู หรือผูที่มารับบริการติดตอองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โดยจะตองวาจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอกพื้นที่จังหวัด เปน

หนวยงานสํารวจที่สงผลกระทบตอประชาชน อยางนอย 4 งาน ซึ่งปจจัยสําคัญในการบริการ คือ บุคลากรผู

ใหบริการอันจะสงผลตอคุณภาพการใหบริการประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพตามไป

ดวย (ราชกิจจานุเบกษา. 2545)          
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 การมีสวนรวม บทบาท และสิทธิหนาที่ของประชาชนที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองทองถ่ิน กลาวได

วา ประชาชน เปนองคประกอบหรือปจจัยสําคัญที่จะใหองคกรปกครองทองถ่ิน เปนองคกรที่เปนอันหน่ึงอัน

เดียวกันกับประชาชน เปนที่พึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน สมดังเจตนารมณของการ

ปกครองทองถ่ินในระบอบประชาธิปไตยและการกระจายอํานาจสูประชาชนอยางแทจริง เพื่อใหทุกสวนของชุมชน

ทองถ่ินไดมีสวนรวมทั้งในการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดปญหา การวิเคราะหปญหา การวางแผน และ

โดยเฉพาะการประเมนิผลในการดําเนินการขององคกรปกครองทองถ่ิน ซึ่งวัตถุประสงคในการประเมินผลก็คือ การ

นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการเพื่อใหไดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนที่พึง

พอใจแกประชาชนหรือผูรับบริการ เปนตน         

 องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เปนองคการบริหารสวนทองถ่ินที่จัดต้ังข้ึน

ภายใตพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 

และประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2540  มีพื้นที่ทั้งหมด 29.80 ตารางกิโลเมตรหรือ

ประมาณ 18,623 ไร มีประชากรทั้งสิ้น 5,583 คน แยกเปนชาย 2,812 คน หญิง 2,771 คน จํานวนครัวเรือน 

1,410 ครัวเรือน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก เชน ทํานา ทําไร  เลี้ยงสัตว อาชีพ

รองคือ การรับจางทั่วไป คาขาย เปนตน (องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ. 2563) และเมื่อพิจารณาอํานาจหนาที่

ขององคการบริหารสวนตําบลบัวคอ จะเห็นวาการใชอํานาจและการปฏิบัติหนาที่ที่มีผลกระทบตอประโยชนสุข

ของประชาชนในชุมชนน้ัน ๆ ทั้งสิ้น ดวยสาเหตุน้ี พระราชบัญญัติสภา ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 จึงตองนําอํานาจตามพระราชบัญญัติที่ตองดําเนินการบริหารและ

พัฒนาทองถ่ิน และเมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจแกประชาชนไดมีสวนรวมในการปกครอง

ทองถ่ินของตนแลว องคการบริหารสวนตําบลบวัคอ จึงตองใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการประเมนิผลการ

ดําเนินงานจึงจะถือวาสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ       

 ด้ังน้ัน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในฐานะเปนเปนสถาบันทางการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ไดรับมอบหมายใหเปนผูทําการวิจัยการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ประจําปงบประมาณ 2564 

จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย ดานรายไดหรือภาษี ดานการพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม ดานสาธารณสุข และดานการศึกษา ซึ่งผลการวิจัยจากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มี

ตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบัวคอ ในครั้งน้ี จะเปนขอมูลในการนําไปใชประกอบเปน

แนวทางการแกไขปรับปรุงพัฒนาทั้งดานนโยบาย วิธีการดําเนินงาน และการใหบริการ เพื่อใหเกิดความสอดคลอง

กับความตองการและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนตอไป 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพในการใหบริการรายดานขององคการบริหาร

สวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 2.2 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพในการใหบริการในภาพรวมขององคการ

บริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 2.3 เพื่อศึกษาขอเสนอแนะที่มีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

 3.1 ประชากร ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม มีประชากรจํานวนทั้งสิ้น 5,583 คน 

 3.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม จํานวน 373 คน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการสํารวจแบบไมเจาะจงจากประชากรที่มีภูมิลําเนาอยูใน

เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบวัคอ จํานวนตัวอยางที่จัดเก็บไดมาจากหลักการกําหนดขนาดตัวอยางตามสูตร

ของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) กําหนดใหสัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากรเทากับ 0.5 ระดับ

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5% และระดับความเช่ือมั่น 95%  

 3.3 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

  1) ตัวแปรตน ไดแก ขอมูลคุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

และอาชีพ 

  2) ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจที่มีตองานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย งานดานรายไดหรือ

ภาษี งานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานดานสาธารณสุข และงานดานการศึกษา    

 3.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการ

ของงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย งานดานรายไดหรือภาษี งานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคม งานดานสาธารณสุข และงานดานการศึกษา มีทั้งหมดจํานวน 3 ตอน ประกอบดวย 

  1) ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ดานเพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา และอาชีพ 

  2) ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 5 ดาน ไดแก งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย งาน

ดานรายไดหรือภาษี งายดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานดานสาธารณสุข และงานดานการศึกษา 

โดยจะแบงเปน 5 ระดับ ใชมาตราสวนประมาณคา 
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  3) ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ เพื่อนําไปสูการปรับปรุงตอคุณภาพการใหบริการ 

 3.5 ขอจํากัดของการวิจัย คือ บริบททั่วไปของพื้นที่ อาทิ การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม

ในชุมชนของผูตอบแบบสอบถาม อาจมีผลทําใหผูตอบแบบสอบถามมักจะมีแนวโนมการใหคะแนนพึงพอใจสูง 

หรือไมตอบแบบสอบถามในประเด็นน้ัน ผูตอบแบบสอบถามมักจะเลี่ยงโดยตอบไมตรงความรูสึกดวยเกรงวา

อาจจะมีผลเสียตอตนเอง หรือมีความคิดเห็นในทางลบ แตหามผูสํารวจขอมูลทําการบันทึก ซึ่งผูสํารวจขอมูลก็ไม

สามารถบันทึกได เพราะตองเคารพสิทธิและเปนจรรยาบรรณของการวิจัย เปนตน 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะในการวิจัย         

 4.1 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก นึกคิดที่อยูภายในจิตใจของบุคคลที่มีไมเหมือนกันข้ึนอยูกับแตละ

บุคคลวาจะมีความคาดหวังกับสิ่งน้ันอยางไร ถาบุคคลน้ันมีความคาดหวังสูงก็จะแสดงความรูสึกที่ตอบสนองเชิง

บวกหรือจะมีความพึงพอใจมาก แตในทางตรงกันขาม ถาบุคคลน้ันมีความคาดหวังนอยก็จะแสดงความรูสึกที่

ตอบสนองเชิงลบหรือจะมีความพึงพอใจนอย  

 4.2 ประชาชน หมายถึง ผูที่อาศัยหรือมีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอ

เมือง จังหวัดมหาสารคาม           

 4.3 คุณภาพการใหบริการ หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากของประชาชนที่มีตอการบริการ 5 ดาน ของ

องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ ไดแก ดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย ดานรายไดหรือภาษี ดานการ

พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ดานสาธารณสุข และดานการศึกษา      

 4.4 งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย หมายถึง ภารกิจการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยตาง ๆ 

อาทิ อัคคีภัย วาตภัย ตลอดจน ภัยอื่นอันมีที่มาจากสาธารณะไมวาจะเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผูกระทําใหเกิดข้ึน 

ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตรางกายของประชาชนหรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ 

 4.5 งานดานรายไดหรือภาษี หมายถึง ภารกิจทางการเงินหรือทรัพยสินที่องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ

ปฏิบัติหนาที่เรียกเก็บจากประชาชนในเขตพื้นที่ ซึ่งอาจเปนไดทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อนํามาใชในการ

บริหารจัดการภายในองคกร หนวยงานใหเจริญกาวหนาทั้งทางเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข การคมนาคม การ

สรางสาธารณูปโภค เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน     

 4.6 งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หมายถึง ภารกิจการพัฒนาและจัดบริการสังคมขององคการ

บริหารสวนตําบลบัวคอ เพื่อแกไขปญหาทางสังคม ทั้งน้ีโดยที่การบริการดังกลาวจะตองตอบสนองความตองการ

พื้นฐานของประชาชน และเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน      

 4.7 งานดานสาธารณสุข หมายถึง ภารกิจการบริการ การดูแล และการจัดการสุขภาพทั้งปวงของประชาชน

และชุมชนทองถ่ิน อันไดแก การสุขาภิบาล การบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม การรกัษาและการควบคุมโรคติดตอ การสุข

วิทยาสวนบุคคล การบริการทางการแพทยและพยาบาล และการพัฒนากลไกแหงสังคม เปนตน  
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 4.8 งานดานการศึกษา หมายถึง ภารกิจการบริการใหความรูดานวิชาการและการศึกษาในระดับข้ันพื้นฐาน

ใหแกประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ   

 

5. ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย         

 5.1 เปนฐานขอมูลในการนําไปสูการวิเคราะหแผนขององคกร หนวยงาน เพื่อจะไดทราบถึงปญหาและความ

ตองการที่แทจริงของประชาชน ชุมชน ทองถ่ิน        

 5.2 องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สามารถนําผลการวิจัยที่ได ไป

ปรับปรุงแกไขในการใหบริการตอประชาชนใหดีย่ิงข้ึนตอไป       

  5.3 องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สามารถนําขอเสนอแนะที่ได ไป

พัฒนาเปนแนวทางในการสรางคุณภาพการบริการตอองค หนวยงาน ใหเกิดความตอเน่ืองและย่ังยืนสืบไป 

 



บทท่ี 2 

 

เอกสาร แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 การวิจัยเรื่องการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ไดศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับ 

ดังน้ี 

  1. ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

  2. บทบัญญัติหมวด 14 การปกครองสวนทองถ่ินในรัฐธรรมนูญ 2560 

 3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2542 

 4. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

 5. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการสาธารณะและคุณภาพการใหบริการ     

 6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ          

 7. กรอบแนวคิดการวิจัย 
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1. ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 1.1 ประวัติความเปนมาและท่ีต้ัง 

 องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ จัดต้ังตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  และ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2540 มีพื้นที่ทั้งหมด 29.80 ตารางกิโลเมตรหรือ

ประมาณ 18,623 ไร ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบัวคอ ต้ังอยูเลขที่ 135 หมูที่ 10 ตําบลบัวคอ อําเภอเมือง   

จังหวัดมหาสารคาม ระยะหางจากจังหวัดมหาสารคาม ประมาณ 20 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอตําบลและอําเภอ

ใกลเคียง ไดแก ทิศเหนือ ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลดอนหวาน องคการบริหารสวนตําบลโคกกอ และ

องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง อําเมืองมหาสารคาม ทิศใต ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอ

วาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันออก ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลดอนหวาน อําเภอเมือง

มหาสารคาม ทิศตะวันตก ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลโคกกอ อําเภอเมืองมหาสารคาม เปนตน  

 องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ มีจํานวนหมูบานที่ตองรับผิดชอบ 10 หมูบาน ดังน้ี   

  -หมูที่ 1 บานบัวคอ          

  -หมูที่ 2 บานโนนมี ้          

  -หมูที่ 3 บานโคก           

  -หมูที่ 4 บานหนองบัว          

  -หมูที่ 5 บานหนองคอ          

  -หมูที่ 6 บานนํ้าจั้น          

  -หมูที่ 7 บานหนองคูณ          

  -หมูที่ 8 บานสวนออย          

  -หมูที่ 9 บานโคก           

  -หมูที่ 10 บานบัวคอ         

 1.2 ภูมิประเทศ          

 สภาพภูมิประเทศในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ โดยทั่วไปมีลักษณะเปนคลื่นลอนลาด มีที่ราบและ

เนินสลับกัน พื้นที่เนินมีหมูที่ 2, 4, 5, 8 ที่เปนที่ราบลุมบริเวณหมูที่ 1, 3, 6, 7, 9,10 สามารถเพาะปลูกขาวไดดี 

ระดับความสูงระหวาง 173–200 เมตร จากระดับนํ้าทะเล       

 1.3 ประชากร          

 ตําบลบัวคอ มีประชากรทั้งสิ้น 5,583 คน แยกเปนชาย 2,812 คน หญิง 2,771 คน มีครัวเรือนจํานวน 1,410 

ครัวเรือน มีความหนาแนนเฉลี่ย 180 คน/ตารางกิโลเมตร (สํารวจเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2559 ขอมูลจากฝาย

ทะเบียนราษฎร อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม) 
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 1.4 ขอมูลทางเศรษฐกิจ 

  1) ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก เชน ทํานา ทําไร เลี้ยงสัตว อาชีพรองคือ

การรับจางทั่วไป คาขาย เดินทางไปทํางานตางจังหวัดตามโรงงานอุตสาหกรรมและรับราชการบางเล็กนอย 

  2) หนวยงานธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวคอ 

   -ธนาคาร  - แหง 

   -โรงแรม  - แหง 

   -ปมนํ้ามัน  2 แหง 

   -โรงสี  30 แหง 

   -โรงงานอุตสาหกรรม- แหง 

   -ศูนยสาธิตการตลาด 1 แหง 

 1.5 ขอมูลทางสังคม 

  1) การศึกษา 

   -โรงเรียนประถมศึกษา 3 แหง 

   -โรงเรียนขยายโอกาส  1 แหง 

   -ที่อานหนังสือหมูบาน 10 แหง 

  2) สถาบันและองคกรทางศาสนา 

   -วัด/สํานักสงฆ 9 แหง 

   -โบสถ  2 แหง 

   -มัสยิด  - แหง 

   -ศาลเจาปู  3 แหง 

  3) สาธารณสุข 

   -รพ.สต. ประจําตําบล 1 แหง 

   -สถานพยาบาลเอกชน - แหง 

   -รานขายยาแผนปจจุบัน - แหง 

  4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

   -ศูนยวิทยุ อปพร.  1 แหง 

   -สถานีดับเพลิง  - แหง 

 1.6 ขอมูลสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

 การคมนาคม องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ หางจากอําเภอเมืองมหาสารคามและจังหวัดมหาสารคาม

ประมาณ 20 กิโลเมตร เสนทางถนนทางหลวงสายมหาสารคาม–วาปปทุม โดยเลี้ยวขวาที่บานดอนหวาน (กม.ที่ 
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20) เปนถนนลาดยางของ รพช. ผานองคการบริหารสวนตําบลบัวคอไปสิ้นสุดที่บานสวนออย หมูที่ 8 และกําลัง

ดําเนินการกอสรางไปบานหนองจิก ตําบลแคน อําเภอวาปปทุม ในแตละหมูบานจะมีรถยนตโดยสารประจําทางวัน

ละประมาณ 4 เที่ยว และมีรถบรรทุกขนสงผลผลิตทางการเกษตรไปจําหนายที่จังหวัดและอําเภอใกลเคียง 

(องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ. 2563) 

 

2. บทบัญญัติหมวด 14 การปกครองสวนทองถ่ินในรัฐธรรมนูญ 2560   

 ภายใตรัฐธรรมนูญ 2560 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ตราไว ณ วันที่ 6 

เมษายน พุทธศักราช 2560 นายกรัฐมนตรีไดนําความกราบบังคมทูลวา นับแตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ประชาธิปกพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เปนตนมา การปกครองของประเทศไทยไดดํารงเจตนารมณยึดมั่นใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตอเน่ืองมาโดยตลอด ในรัฐธรรมนูญ 2560 น้ี ไดบัญญัติ

หลักการปกครองสวนทองถ่ินในมาตราที่เกี่ยวของ ดังน้ี      

 มาตรา 249 ภายใตบังคับมาตรา 1 ใหมีการจัดการปกครองสวนทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเองตาม

เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน ทั้งน้ี ตามวิธีการและรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กฎหมายบัญญัติ

การจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบใดให คํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ินและ

ความสามารถในการปกครองตนเองในดานรายได จํานวนและความหนาแนนของประชากร และพื้นที่ที่ตอง

รับผิดชอบ ประกอบกัน          

 มาตรา 250 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม

สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการ

จัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถ่ิน ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ     

 การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรใหเปนหนาที่และอํานาจโดยเฉพาะขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ หรือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลัก ในการดําเนินการใด ให

เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งตองสอดคลองกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามวรรคสี่ และกฎหมาย

ดังกลาวอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและข้ันตอนในการกระจายหนาที่ และอํานาจ ตลอดจน

งบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหนาที่และอํานาจดังกลาวของสวนราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดวย               

 ในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เปนหนาที่และอํานาจขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ถาการรวมดําเนินการกับเอกชนหรือหนวยงานของรัฐหรือการมอบหมายใหเอกชนหรือหนวยงานของรัฐ

ดําเนินการ จะเปนประโยชนแกประชาชนในทองถ่ินมากกวาการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะดําเนินการเอง 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะรวมหรือมอบหมายใหเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการน้ันก็ได    
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 รัฐตองดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่

เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาการหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งน้ี เพื่อใหสามารถดําเนินการ

ตามวรรคหน่ึงไดอยางเพียงพอในระหวางที่ยังไมอาจดําเนินการไดใหรัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไปพลางกอน         

 กฎหมายตามวรรคหน่ึงและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ตองใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีอิสระในการบริหาร การจัดทําบริการสาธารณะ การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาการเงินและ

การคลัง และการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งตองทําเพียงเทาที่จําเปนเพื่อการคุมครองประโยชนของ

ประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม การปองกันการทุจริตและการใชจายเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกตางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ และ

ตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปองกันการขัดกันแหงผลประโยชน และการปองกันการกาวกายการปฏิบัติหนาที่ของ

ขาราชการสวนทองถ่ินดวย         

 มาตรา 251 การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งตองใช

ระบบคุณธรรมและตองคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเปนของแตละทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แตละรูปแบบ การจัดใหมีมาตรฐานที่สอดคลองกันเพื่อใหสามารถพัฒนารวมกันหรือการสับเปลี่ยนบุคลากร

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันได       

 มาตรา 252 สมาชิกสภาทองถ่ินตองมาจากการเลือกต้ังผูบริหารทองถ่ินใหมาจากการเลือกต้ังหรือมาจาก

ความเห็นชอบของสภาทองถ่ินหรอืในกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินรปูแบบพิเศษ จะใหมาโดยวิธีอื่นก็ได แตตอง

คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนดวย ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกต้ังและผูมีสิทธิ

สมัครรับเลือกต้ัง และหลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ใหเปนไปตามท ี่

กฎหมายบัญญัติ ซึ่งตองคํานึงถึงเจตนารมณในการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญดวย            

 มาตรา 253 ในการดําเนินงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ินเปดเผยขอมูล

และรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย ทั้งน้ี 

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ        

 มาตรา 254 ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิเขาช่ือกันเพื่อเสนอขอบัญญัติหรือ

เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินไดตามหลกัเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ (ราช

กิจจานุเบกษา. 2560) 
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3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2542            

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา โดยที่

เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา โดยผูวิจัย

ไดเลือกเอาเฉพาะสวนเน้ือหาหรือสวนสาระสําคัญที่เกี่ยวของมาประกอบงานวิจัย ดังน้ี  

 3.1 หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ    

 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการ

บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังน้ี      

  (1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง        

  (2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า      

  (3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ      

  (4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ        

  (5) การสาธารณูปการ           

  (6) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ        

  (7) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน         

  (8) การสงเสริมการทองเที่ยว          

  (9) การจัดการศึกษา          

  (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส   

  (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน   

  (12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย     

  (13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ       

  (14) การสงเสริมกีฬา           

  (15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน    

  (16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน       

  (17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง    

  (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย        

  (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล      

  (20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน        

  (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว          
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  (22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว         

  (23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ  

สาธารณสถานอื่น ๆ            

  (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม 

  (25) การผังเมือง           

  (26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร         

  (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ          

  (28) การควบคุมอาคาร           

  (29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย         

  (30) การรักษาความสงบเรยีบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิต

และทรัพยสิน              

  (31) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการ

สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังน้ี       

  (1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่

คณะรัฐมนตรีกําหนด            

  (2) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนาทองถ่ิน      

  (3) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น   

  (4) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น    

  (5) การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

  (6) การจัดการศึกษา           

  (7) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน     

  (8) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน      

  (9) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม        

  (10) การจัดต้ังและดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียรวม        

  (11) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม        

  (12) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ        

  (13) การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางนํ้า       

  (14) การสงเสริมการทองเที่ยว         

  (15) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับบุคคลอื่น
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หรือจากสหการ              

  (16) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าที่เช่ือมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 

  (17) การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง         

  (18) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน     

  (19) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ   

  (20) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ        

  (21) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร        

  (22) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย         

  (23) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด       

  (24) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่อยูในเขต และ กิจการ

น้ันเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นรวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา 

ทั้งน้ี ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด          

  (25) สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนาทองถ่ิน  

  (26) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อื่น                

  (27) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส   

  (28) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจ และ

หนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด          

  (29) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 มาตรา 18 ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ

ประชาชนในทองถ่ินของตนเองตามมาตรา 16 และมาตรา 17       

 มาตรา 19 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รูปแบบ

พิเศษไมเต็มพื้นที่จังหวัด มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน

ทองถ่ินของตนเองตามมาตรา 16 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นทีม่ีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินรูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จังหวัด มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ

ประชาชนในทองถ่ิน ของตนเองตามมาตรา 16 และมาตรา 17     

 มาตรา 20 ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาที่เกีย่วกับการ ใหบริการ

สาธารณะอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกันใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจ

และหนาที่รับผิดชอบในสวนใด         

 มาตรา 21 บรรดาอํานาจและหนาที่ที่อยูในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมายรัฐอาจมอบอํานาจ และ
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หนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการแทนได ในการดําเนินงานตามอํานาจและหนาที่ที่ระบุไวในมาตรา 

16 มาตรา 17 มาตรา 18 และมาตรา 19 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจรวมมือกันดําเนินการหรืออาจรองขอให

รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น แลวแตกรณี ดําเนินการแทนได      

 มาตรา 22 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหเอกชนดําเนินการตามอํานาจและหนาที่แทนได ทั้งน้ี ตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง      

 3.2 หมวด 3 การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร        

 มาตรา 23 เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และ

เงินรายไดดังตอไปน้ี            

  (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน      

  (2) ภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่       

  (3) ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย         

  (4) ภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับการจัดสรรตามมาตรา 

24 (3) และมาตรา 25 (6) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บไดหักสวนที่ตองจายคืนแลว โดย

เปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ          

  (5) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มข้ึนในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตรา

ตามมาตรา 24 (4) แลวไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาที่ของ

กรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ           

  (6) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา และคา 

แสตมปยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการคาในเขตเทศบาลเมืองพัทยา และองคการบริหารสวน

ตําบล โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มข้ึนในอัตราไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และ

ใหถือเปนภาษีและคาแสตมปตามกฎหมายวาดวยการน้ัน โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ   

  (7) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต ภาษีรถตามกฎหมายวาดวย

การขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเลื่อนตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน      

  (8) ภาษีการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน        

  (9) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ      

  (10) อากรการฆาสัตวและผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุม การฆา

สัตวและจําหนายเน้ือสัตว           

  (11) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน       

  (12) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแรหลังจากหักสงเปนรายไดของรัฐในอัตรารอยละสี่สิบ แลว

ดังตอไปน้ี               
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   (ก) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามประทานบัตรใหไดรับการ

จัดสรรในอัตรารอยละย่ีสิบของเงินคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขต      

   (ข) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลอื่นที่อยูภายในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตาม

ประทานบัตรใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขต   

   (ค) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอื่นใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงิน

คาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขต          

  (13) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมหลังจากหักสงเปนรายไดของรัฐในอัตรารอย

ละสี่สิบแลว ดังตอไปน้ี            

   (ก) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามสัมปทานใหไดรับการจัดสรร

ในอัตรารอยละย่ีสิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขต      

   (ข) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลอื่นที่อยูภายในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตาม  

สัมปทานใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขต   

   (ค) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอื่นใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงิน

คาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขต        

  (14) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่มีทุนทรัพยภายในเขต ทั้งน้ี 

ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด        

  (15) คาธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ ทั้งน้ีใหเปนไปตามอัตราและวิธีการที่

คณะกรรมการกําหนด            

  (16) คาธรรมเนียมดังตอไปน้ี โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มข้ึนในอัตราไมเกินรอยละสิบของ  

คาธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการน้ัน        

   (ก) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา      

   (ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน     

  (17) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหนาที่ใหเทศบาลเมืองพัทยา 

และองคการบริหารสวนตําบลเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขตทองถ่ินน้ัน ๆ และใหตกเปนรายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว ในกรณีกฎหมายกําหนดใหเทศบาลเปนผูจัดเก็บคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และ

คาปรับใหนํารายไดมาแบงใหแกองคการบริหารสวนตําบลที่อยูภายในเขตจังหวัดตามที่คณะกรรมการกําหนด  

  (18) คาใชนํ้าบาดาลตามกฎหมายวาดวยนํ้าบาดาล ทั้งน้ี ใหเปนไปตามสัดสวนที่คณะกรรมการกําหนด  

  (19) คาธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะที่จัดใหมีข้ึน  

  (20) รายไดอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนของเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวน ตําบล  
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 มาตรา 24 องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายได ดังตอไปน้ี  

  (1) ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับนํ้ามันเบนซินและนํ้ามันที่คลายกัน นํ้ามันดีเซล และ

นํ้ามันที่คลายกัน กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับรถยนตซึ่งเก็บจากการคาในเขตจังหวัด โดยออก 

ขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินลิตรละสิบสตางคสําหรับนํ้ามันและกิโลกรัมละไมเกินสิบสตางคสําหรับกา ซ

ปโตรเลียม               

  (2) ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับยาสูบ ซึ่งเก็บจากการคาในเขตจังหวัดโดยออกขอบัญญัติ

จัดเก็บเพิ่มไดไมเกินมวนละสิบสตางค          

  (3) ภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา 23 (4) 

และมาตรา 25 (6) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บไดหักสวนที่ตองจายคืนแลว โดยเปน

หนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ          

  (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มข้ึนในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตรา

ตามมาตรา 23 (5) แลวไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาที่ของ

กรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ           

  (5) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต ภาษีรถตามกฎหมายวาดวย

การขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเลื่อนตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน      

  (6) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ      

  (7) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน       

  (8) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละย่ีสิบของคาภาคหลวงแรที่

จัดเก็บไดภายในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน        

  (9) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละย่ีสิบของ

คาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน     

  (10) คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดโดยออกขอบัญญัติเรียกเก็บจากผูพักในโรงแรมตาม

กฎหมายวาดวยโรงแรม            

  (11) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหนาที่ใหองคการบริหารสวน

จังหวัดเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดน้ันและใหตกเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนจังหวัด               

  (12) คาธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผูใชหรอืไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะที่องคการบริหารสวน

จังหวัดจัดใหมีข้ึน             

  (13) รายไดอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนขององคการบริหารสวนจังหวัด   

 มาตรา 25 กรุงเทพมหานครอาจมีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดดังตอไปน้ี   
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  (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน      

  (2) ภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่       

  (3) ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย        

  (4) ภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครสาํหรบันํ้ามนัเบนซินและนํ้ามันที่คลายกัน นํ้ามันดีเซลและนํ้ามันที่คลายกนั 

กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับรถยนต ซึ่งเก็บจากการคาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติ

จัดเก็บเพิ่มไดไมเกินลิตรละสิบสตางคสําหรับนํ้ามันและไมเกินกิโลกรัมละสิบสตางคสําหรับกาซปโตรเลียม  

  (5) ภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครสําหรับยาสูบซึ่งเก็บจากการคาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติ

จัดเก็บเพิ่มไดไมเกินมวนละสิบสตางค          

  (6) ภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา 23 (4) 

และมาตรา 24 (3) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บไดหักสวนที่ตองจายคืนแลว โดยเปน

หนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ          

  (7) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรษัฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มข้ึนในอัตราไมเกินรอยละสามสิบ

ของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ    

  (8) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา และคา

แสตมปยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการคาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บ

เพิ่มข้ึนในอัตราไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และใหถือเปนภาษีและคาแสตมปตาม

กฎหมายวาดวยการน้ันโดยเปนหนาที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ      

  (9) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ      

  (10) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต ภาษีรถตามกฎหมายวา

ดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเลื่อนตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน      

  (11) ภาษีการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน        

  (12) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแรที่จัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพมหานครในอัตรารอยละสี่สิบ

ของคาภาคหลวงแรที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บไดจริง        

  (13) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมที่จัดเก็บภายในเขตของ  

กรุงเทพมหานคร ในอัตรารอยละสี่สิบของคาภาคหลวงปโตรเลียมที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บไดจริง   

  (14) อากรการฆาสัตว และผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุม การฆา

สัตว และจําหนายเน้ือสัตว           

  (15) คาธรรมเนียมบํารุงกรงุเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติเรียกเก็บจากผูพักในโรงแรมตาม กฎหมายวา

ดวยโรงแรม               

  (16) คาธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ ทั้งน้ี ใหเปนไปตามอัตราและวิธีการที่
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คณะกรรมการกําหนด            

  (17) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่มีทุนทรัพยตามประมวล

กฎหมายที่ดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด         

  (18) คาธรรมเนียมดังตอไปน้ี โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มข้ึนในอัตราไมเกินรอยละสามสิบของ

คาธรรมเนียมที่จัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการน้ัน        

   (ก) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา      

   (ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน    

  (19) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหนาที่ใหกรุงเทพมหานคร

เปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขตของกรุงเทพมหานคร และใหตกเปนรายไดขอ’กรุงเทพมหานคร   

  (20) คาธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะที่กรุงเทพมหานคร

จัดใหมีข้ึน               

  (21) รายไดอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนของกรุงเทพมหานคร  

 มาตรา 26 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครองรูปแบบพิเศษไมเต็ม

พื้นที่จังหวัด มีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดอื่นตามมาตรา 23 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครองรูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จังหวัดมีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม 

และเงินรายไดอื่นตามมาตรา 23 และมาตรา 24       

 มาตรา 27 ภาษีและอากรประเภทอื่นนอกเหนือจากที่บัญญัติไวในมาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา  

25 และมาตรา 26 อาจกําหนดใหเปนภาษีและอากรรวมกันระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรืออาจ

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บเพิ่มได เพื่อใหสอดคลองกับการถายโอนภาระหนาที่และงบประมาณ 

จากราชการสวนกลางมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งน้ี ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรตามวรรคหน่ึงในแตละป ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดโดย 

คํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเองเปน 

สําคัญ  

 มาตรา 28 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมีรายรับดังตอไปน้ี       

  (1) รายไดจากทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

  (2) รายไดจากสาธารณูปโภค          

  (3) รายไดจากการพาณิชยและการทํากิจการ ไมวาจะดําเนินการเองหรอืรวมกบับคุคลอื่น หรือจากสหการ 

  (4) ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาปรับ คาตอบแทน หรือรายไดอื่นใดตามที่มีกฎหมายบัญญัติ

ไวใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         

  (5) คาบริการ            
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  (6) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น   

  (7) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ    

  (8) รายไดจากการจําหนายพันธบัตร         

  (9) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ     

  (10) เงินกูจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ    

  (11) เงินและทรัพยสินอยางอื่นที่มีผูอุทิศให        

  (12) เงินชวยเหลือหรือเงินคาตอบแทน        

  (13) รายไดจากทรัพยสินของแผนดิน หรือรายไดจากทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการเพื่อมุงหากําไร

ในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน          

  (14) รายไดจากคาธรรมเนียมพิเศษ        

 การออกพันธบัตรตาม (8) การกูเงินจากองคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ ตาม (9) การกูเงินตาม (10) และรายได

ตาม (13) ใหออกเปนขอบัญญัติทองถ่ินโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี    

 มาตรา 29 การกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับรายไดตามหมวดน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

วิธีการ เงื่อนไข อัตราการจัดสรร การนําสงเงินรายไดและการไดรับเงินรายไดสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาในกรณีที่การกําหนดรายไดขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเรื่องใดมีกฎหมายอื่นบญัญติัไวและเปนการกาํหนดรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องเดียวกบั

ที่บัญญัติไวแลวในบทบัญญัติเกี่ยวกับรายได ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหมวดน้ี ใหใชบทบัญญัติตาม

หมวดน้ีบังคับแทนบทบัญญัติของกฎหมายน้ัน ทั้งน้ี ถาการกําหนดรายไดในเรื่องใดมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ 

วิธีการ เงื่อนไข อัตราการจัดสรร การนําสงเงินรายได และการไดรับเงินรายไดใชบังคับอยูแลว ใหใชบั งคับตาม

กฎหมายเชนวาน้ันไปพลางกอนจนกวาจะมีการประกาศของ คณะกรรมการตามวรรคหน่ึง แตถาการกําหนดรายได

ในเรื่องใดยังไมมีกฎหมายเชนวาน้ัน ใหการกําหนดรายไดตาม บทบัญญัติในหมวดน้ีมีผลใชบังคับเมื่อมปีระกาศของ

คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมอบใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินอื่น จัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทน หรือรายไดอื่นใด เพื่อองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินน้ันก็ได ทั้งน้ี โดยใหคิดคาใชจายไดตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 3.3 หมวด 4 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 มาตรา 30 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหดําเนินการ ดังน้ี    

  (1) ใหดําเนินการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยูในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช

บังคับแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในกําหนดเวลา ดังน้ี       

   (ก) ภารกิจที่เปนการดําเนินการซ้ําซอนระหวางรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ  
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ภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสี่ป   

   (ข) ภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและกระทบถึงองคกร  

ปกครองสวนทองถ่ินอื่น ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสี่ป        

   (ค) ภารกิจที่เปนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสี่ป  

  (2) กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะของรัฐและขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเองตามอํานาจและหนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ีให 

ชัดเจน โดยในระยะแรกอาจกําหนดภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหแตกตางกันได โดยใหเปนไปตาม

ความ พรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง ซึ่งตองพิจารณาจากรายไดและบุคลากรขององคกร

ปกครองสวน ทองถ่ินน้ัน จํานวนประชากร คาใชจายในการดําเนินงาน ตลอดจนคุณภาพในการใหบริการที่

ประชาชนจะไดรับ ทั้งน้ีตองไมเกินระยะเวลาสิบป         

  (3) กําหนดแนวทางและหลักเกณฑใหรัฐทําหนาที่ประสานความรวมมือและชวยเหลือการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ         

  (4) กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายไดอื่นใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อให

สอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทอยางเหมาะสม 

โดยต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนตนไป ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิ

ของรัฐบาลไมนอยกวารอยละย่ีสิบหา และโดยมีจุดมุงหมายที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายได เพิ่มข้ึนคิด

เปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละสามสิบหา โดยการจัดสรรสัดสวนที่เปน ธรรมแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และคํานึงถึงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันดวย การเพิ่มสัดสวนรายไดของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอรายไดสุทธิของรัฐบาลตามวรรคหน่ึงใหเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาที่เหมาะสมแกการ

พัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินกิจการบริการสาธารณะไดดวยตนเอง และใหเปนไปตาม

ภารกิจที่ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ถายโอนเพิ่มข้ึนภายหลัง ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนตนไป 

แตไมวากรณีจะเปนประการใดเงินอุดหนุนที่จัดสรรใหตองมีจํานวนไมนอยกวา เงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549        

  (5) การจัดต้ังงบประมาณรายจายประจําปในสวนที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะในเขตองคกร ปกครอง

สวนทองถ่ิน ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนใหเปนไปตามความจําเปนและความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

น้ัน                

 มาตรา 31 ในการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ถามีกฎหมายใดบัญญัติไว

ในลักษณะที่เปนผลทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมอาจดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ไดดวยตนเอง หรือมี

ลักษณะเปนการซ้ําซอนกับการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

หรือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหมีการแกไขกฎหมายน้ัน 
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ใหคณะกรรมการรายงานตอรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการใหมีการแกไขกฎหมายดังกลาวตอไป  

 มาตรา 32 ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจตาม

แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปน้ี   

  (1) กําหนดรายละเอียดของอํานาจหนาที่ในการใหบริการสาธารณะที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละ

รูปแบบจะตองกระทํา โดยในกรณีใดเปนอํานาจและหนาที่ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของรัฐหรือระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน ใหกําหนดแนวทางวิธีปฏิบัติเพื่อประสานการดําเนินการใหเกิดประโยชนแกสวนรวม 

  (2) กําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการในการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรใหเพียงพอแกการดําเนินการ

ตามอํานาจและหนาที่ที่กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งน้ี โดยตองคํานึงถึง

ภาระหนาที่ของรัฐในการใหบริการสาธารณะเปนสวนรวมดวย       

  (3) รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอใหแกไขหรือจัดใหมีกฎหมายที่จําเปนเพื่อดําเนินการตามแผนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         

  (4) จัดระบบการบริหารงานบคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดนโยบายและ มาตรการการ

กระจายบุคลากรจากราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคไปสูสวนทองถ่ิน โดยการสรางระบบการถายเท

กําลังคนสูทองถ่ิน และสรางระบบความกาวหนาสายอาชีพที่เหมาะสม แผนปฏิบัติการตามวรรคหน่ึงตองกําหนด

รายละเอียดวิธีปฏิบัติ และกําหนดหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ รวมทั้งระยะเวลาในการดําเนินการใหชัดเจนดวย 

 มาตรา 33 เมื่อคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามมาตรา 32 แลว ใหเสนอคณะรัฐมนตรีใหความ

เห็นชอบแลว รายงานตอรัฐสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับตอไป แผนปฏิบัติการที่ประกาศใชบังคับ

ตามวรรคหน่ึง ใหมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตอง ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการน้ัน ในกรณีที่

สภาพการณเปลี่ยนแปลงไปในระหวางที่แผนปฏิบัติการใชบังคับคณะกรรมการอาจดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติ

การใหเหมาะสมกับสภาพการณน้ันได ใหคณะกรรมการมีหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและ

รายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบทุกปในกรณีที่มีปญหาอุปสรรคไมอาจดําเนินการตามแผนปฏิบัติการไดให

คณะกรรมการรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบปญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไขดวย     

 มาตรา 34 ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกําหนดอํานาจและหนาที่และการจัดสรรรายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินภายหลังที่ไดดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน ทองถ่ินไปแลว 

โดยตองพิจารณาทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกินหาปนับแตวันที่มีการกําหนดอํานาจและหนาที่หรือวันที่มีการ

จัดสรรรายได ทั้งน้ีจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจและหนาที่และการจัดสรรรายได เพื่อ

กระจายอํานาจเพิ่มข้ึนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ราชกิจจานุเบกษา. 2542) 
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4. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ         

 4.1 ความหมายของความพึงพอใจ        

 ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนทัศนคติที่เปนนามธรรมไมสามารถมองเห็นเปนรปูรางได การที่เราจะทราบ

วา บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่คอนขางสลับซับซอน จึงเปนการยากที่จะวัด

ความพึงพอใจโดยตรง แตสามารถวัดไดโดยทางออม โดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหลาน้ัน และการแสดง

ความคิดเห็นน้ันจะตองตรงกับความรูสึกที่แทจริง จึงสามารถวัดความพึงพอใจน้ันได ซึ่งมีผูใหความหมายของความ

พึงพอใจไวหลายความหมาย ดังน้ี        

 กาญจนา  อรุณสอนศรี (2546) กลาววา ความพึงพอใจของมนุษยเปนการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เปน

ธรรมไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางไดการที่เราจะทราบวา บุคคลมีความพึงพอใจหรือไมสามารถสังเกตโดยการ

แสดงออกที่คอนขางสลับซับซอนและตองมีสิ่งเราที่ตรงตอความ ตองการของบุคคล จึงจะสามารถใหบุคคลเกิด

ความพึงพอใจ ดังน้ัน การสรางสิ่งเราจึงเปนแรงจูงใจ ของบุคคลใหเกิดความพึงพอใจในงานน้ัน 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถน (2542: 775) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ

พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย คือ ความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียดหรือความกระวนกระวาย

หรือภาวะไมไดดุลยภาพในรางกาย ซึ่งเมื่อมนุษยสามารถขจัดสิ่งตาง ๆ ดังกลาวไดแลว มนุษยยอมไดรับความพึง

พอใจในสิ่งที่ตนตองการ            

 วิรุฬ  พรรณเทวี (2542) ไดใหความหมายวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกภายในจิตใจของมนุษยที่ไม

เหมือนกัน ข้ึนอยูกับแตละบุคคลวาจะคาดหมายกบัสิง่หน่ึงสิง่ใดอยางไร ถาคาดหวังหรือมีความต้ังใจมากและไดรับ

การตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมาก แตในทางตรงกันขาม อาจผิดหวังหรือไมพอใจเปนอยางย่ิง เมื่อไมได

รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับสิ่งที่ต้ังใจไววาจะมีมากหรือนอย      

 อุทัยพรรณ  สุดใจ (2545: 7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

โดยอาจจะเปนไปในเชิงประเมินคาวา ความรูสึกหรือทัศนคติติสิ่งหน่ึงสิ่งใดน้ันเปนไปในทางบวกหรือทางลบ   

 กิลเมอร (Gillmer. 1965: 254–255 อางถึงในเพ็ญแข  ชอมณี. 2544: 6) ไดใหความหมายไววา ผลของเจต

คติตาง ๆ ของบุคคลที่มีตอองคกรองคประกอบของแรงงานและมีสวนสัมพันธกับลักษณะงานและสภาพแวดลอม

ในการทํางาน ซึ่งความพึงพอใจน้ัน ไดแก ความรูสึกมีความสําเร็จในผลงานความรูสึกวาไดรับการยกยองนับถือ 

และความรูสึกวามีความกาวหนาในการปฏิบัติงาน         

 ชิลเมอร (Silmer. 1984: 230 อางถึงในประภาภรณ  สรุปภา. 2544: 9) กลาวไววา ความพึงพอใจเปนระดับ

ข้ันตอนความรูสึกในทางบวกหรือทางลบของคนที่มีลักษณะตาง ๆ ของงาน รวมทั้งงานที่ไดรับมอบหมาย การจัด

ระบบงาน และความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน       

 จากความหมายตามทัศนะดังกลาวขางตน พอจะสรุปไดวา “ความพึงพอใจ” เปนการแสดงความรูสึกดีใจ 

ยินดีของเฉพาะบุคคลในการตอบสนองความตองการในสวนที่ขาดหายไป ซึ่งเปนผลมาจากปจจยัตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ 
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โดยปจจัยเหลาน้ัน สามารถสนองความตองการของบุคคลทั้งทางรางกายและจิตใจ ไดเหมาะสมและเปนการ

แสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลที่จะเลือกปฏิบัติในกิจกรรมน้ัน ๆ     

 4.2 การวัดความพึงพอใจ           

 บุญเรียง  ขจรศิลป (2529) ไดใหทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องน้ีวา ทัศนคติหรือเจตคติเปนนามธรรมเปนการ

แสดงออกคอนขางซับซอน จึงเปนการยากที่จะวัดทัศนคติ โดยตรง  แตเราสามารถที่จะวัดทัศนคติไดโดยออม โดย

วัดความคิดเห็นของบุคคลเหลาน้ันแทน ฉะน้ัน การวัดความพึงพอใจก็มีขอบเขตที่จํากัดดวย อาจมีความคาด

เคลื่อนเกิดข้ึนถาบุคคลเหลาน้ันแสดง ความคิดเห็นไมตรงกับความรูสึกที่แทจริง ซึ่งความคาดเคลื่อนเหลาน้ียอม

เกิดข้ึนไดเปนธรรมดาของ การวัดโดยทั่ว ๆ ไป         

 ภณิดา  ชัยปญญา (2541) กลาววา การวัดความพึงพอใจน้ัน สามารถทําไดหลายวิธี ดังตอไปน้ี    

  1) การใชแบบสอบถาม เพื่อตองการทราบความคิดเห็น ซึ่งสามารถกระทําไดในลักษณะกําหนดคําตอบให

เลือกหรือตอบคําถามอิสระ คําถามดังกลาวอาจถามความพึงพอใจในดานตาง ๆ      

  2) การสัมภาษณ เปนวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งตองอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดีจะไดขอมูลที่เปน

จริง                 

  3) การสังเกต เปนวิธีวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปาหมายไมวาจะแสดงออกจากการ

พูดจา กริยา ทาทาง วิธีน้ีตองอาศัยการกระทําอยางจริงจังและสังเกตอยางมีระเบียบแบบแผน      

                

5. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการสาธารณะและคุณภาพการใหบริการ   

 Millet (1954: 13) กลาววา เปาหมายสําคัญของการบริการ คือ การสรางความพอใจในการใหบริการ

สาธารณะแกประชาชน โดยมีหลักและแนวทาง คือ การใหบริการอยางเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการ

บริหารภาครัฐที่มีฐานคติที่วาคนทุกคนเทาเทียมกัน ดังน้ัน ประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันใน

แงมุมของกฎหมายไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการประชาชน หมายถึง การใหบริการจะตองมองวาการ

ใหบริการสาธารณะตองตรงตอเวลา ซึ่งเปนการสรางความพึงพอใจแกประชาชนการใหบริการอยางเพียงพอ 

หมายถึง การใหบริการสาธารณะตองมีลกัษณะมีจาํนวนการใหบริการสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม Millet เห็น

วาความเสมอภาคหรือการตรงตอเวลาจะไมมีความหมายเลย ถามีจํานวนการใหบริการไมเพียงพอและสถานที่ต้ังที่

ใหบริการสรางความไมยุติธรรมใหเกิดข้ึนแกผูรับบริการ การใหบริการอยางตอเน่ือง หมายถึง การใหบริ การ

สาธารณะอยางสม่ําเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลักไมใชยึดความพอใจของหนวยงานที่ใหบริการวา 

จะใหบริการหรือหยุดใหบริการเมื่อใดก็ไดและการใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) หมายถึง การ

ใหบริการสาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงานกลาวอีกนัยหน่ึง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือ 

ความสามารถที่จะทําหนาที่ไดมากข้ึนโดยการใชทรัพยากรเทาที่มีแนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการเปน

สิ่งสําคัญสิ่งหน่ึงในการสรางความแตกตางของธุรกิจการใหบริการ คือ การรักษาระดับการใหบริการที่เหนือกวาคู
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แขงขัน โดยเสนอคุณภาพการใหบริการตามลูกคาคาดหวังไวขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการที่ลูกคา

ตองการไดจากประสบการณในอดีตจากการพูดปากตอปากจากการโฆษณาของธุรกิจใหบริการลูกคาจะพอใจถา

ของไดรับในสิ่งที่เขาตองการเมื่อเขามีความตองการในรูปแบบที่เขาตองการ ดังน้ัน จึงตองคํานึงถึงคุณภาพการ

ใหบริการซึ่งการบริการที่ประสบความสําเร็จจะตองประกอบดวยคุณสมบัติตาง ๆ เหลาน้ี คือ ประการแรก ความ

เช่ือถือไดอันประกอบดวย ความสม่ําเสมอความพึ่งพาได ประการที่สอง การตอบสนองประกอบดวย การเต็มใจที่

จะใหบริการความพรอมที่จะใหบริการและการอุทิศเวลามีการติดตออยางตอเน่ืองปฏิบัติตอผูใชบริการเปนอยางดี 

ประการที่สาม ความสามารถประกอบดวย สามารถใหบริการสามารถในการสื่อสารสามารถในความรูวิชาการที่จะ

ใหบริการ ประการที่สี่ การเขาถึงการบริการประกอบดวย ผูใชบริการเขาถึงการใชบริการสะดวก ระเบียบ ขั้นตอน

ไมควรมากมายซับซอนเกินไปผูใชบริการใชเวลารอคอยนอยเวลาที่ใหบริการเปนเวลาที่สะดวกอยูในสถานที่ที่

ผูใชบริการติดตอไดสะดวก ประการที่หา ความสุขภาพออนโยนประกอบดวย การแสดงความสุภาพตอผูใชบริการ 

ใหการตอนรับที่เหมาะสมผูใหบริการมีบุคลิกภาพที่ดี ประการที่หก การสื่อสารประกอบไปดวย มีการสื่อสารช้ีแจง

ขอบเขตและลักษณะการใหบริการมีการอธิบายข้ันตอนการใหบริการ ประกาศที่เจ็ด ความซื่อสัตย คุณภาพของ

งานที่มีความเที่ยงตรงนาเช่ือถือ ประการที่แปด ความมั่นคงประกอบไปดวย ความปลอดภัยทางกายภาพ เชน 

เครื่องมือ อุปกรณ ประการที่เกา ความเขาใจประกอบดวย การเรียนรูผูใชบริการการใหคําแนะนําและเอาใจใส 

ผูรับบริการการใหความสนใจตอผูใชบริการ และประการสุดทาย การสรางสิ่งจับตองไดประกอบดวย การเตรียม

วัสดุอุปกรณใหพรอมสําหรับใหบริการการเตรียมอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการการจัดสถานที่

ใหบริการสวยงาม สะอาด โดยคุณภาพการใหบริการเปนแนวคิดในการบริหารภาครัฐแนวใหม  

 ผลิตภาพในการใหบริการในการเพิ่มผลิตภาพของการใหบริการสามารถทําไดหลายวิธี คือ การใหพนักงาน

ทํางานมากข้ึนหรือมีความชํานาญสูงโดยจางคาจางเทาเดิม เพิ่มปริมาณการใหบริการโดยยอมสูญเสียคุณภาพ

บางสวน เชน หมอตรวจคนไขมีจํานวนมากข้ึน โดยลดเวลาที่ใชสําหรับแตละรายลงเปลี่ยนบริการน้ีใหเปนแบบ

อุตสาหกรรมโดยเพิ่มเครื่องมอืเขามาชวยและสรางมาตรฐานการใหบรกิาร เชน บริการขายอาหารแบบเรงดวนและ

บริการตัวเอง การใหบริการที่ไปลดการใชบริการหรือสินคาอื่น ๆ เชน บริการซักรีด เปนบริการที่ลดคนใชหรือการ

ใชเตารีด การออกแบบการ บริการใหมีคุณภาพมากข้ึน เชน ชมรมว่ิงจอกกิ้งจะชวยลดการใชบริการการ

รักษาพยาบาลลง การให สิ่งจูงใจลูกคาใหใชแรงงานของเขาแทนแรงงานของบริษัท เชน รานขายอาหารแบบให

ลูกคาชวย ตัวเอง ธุรกิจที่ใหบริการที่ตองการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการตองระมัดระวังไมใหเกิดภาพพจน

ในแงการลดคุณภาพของบริการ รวมทั้งรักษาระดับความพึงพอใจของลูกคา     

 การวัดความพึงพอใจในการใหบริการ Millet (1954: 397) ไดกลาวเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการหรือ

สามารถที่จะพิจารณาวาบริการน้ัน เปนที่นาพอใจหรือไมวัดไดจากการใหบริการอยางเทาเทียม คือ การบริการที่มี

ความยุติธรรมเสมอภาคและเสมอหนาไมวาผูน้ันจะเปนใครการใหบริการรวดเร็ว คือ การใหบริการในลักษณะ

จําเปนรีบดวนและตามความตองการของผูรับบริการการใหบริการอยางเพียงพอ คือ ความเพียงพอในดานสถานที่ 
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บุคลากร วัสดุ อุปกรณตาง ๆ การใหบริการอยางตอเน่ืองและการใหบริการที่มีความกาวหนา คือ การพัฒนางาน

บริการทางดานปริมาณและคุณภาพใหมีความเจริญกาวหนาไปเรื่อย ๆ      

 วรเดช  จันทรศร (2548) ไดศึกษาและไดพัฒนาตนแบบการบริการสาธารณะที่เปนเลิศ: กรณีศึกษาจาก

ตางประเทศการปรับปรุงบริการสาธารณะใหมีคุณภาพตองใหความสําคัญกับการนําเสนอวิธีการบริการคุณภาพ 

โดยเนนผลผลิตตรงตามความตองการของหนวยงานการใหความมั่นใจวามีการแกไขปรับปรุงที่เหมาะสมหากมีสิ่ง

ผิดพลาดตองแกไขช้ีแจงขอโทษและการมุงใหความสําคัญแกลูกคา โดยจัดทํามาตรฐานการใหบริการแกผูใชบริการ

แตละกลุมจัดหาขอมูลที่เที่ยงตรงสมบูรณจัดใหมีทางเลือกในการใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาเพื่อประเมินผลดาน

การ ปรับปรุงการใหบริการและผูใชบริการสามารถใหการเสนอแนะได    

 Hoffman and Bateson (2006) สรุปเกี่ยวกับการบริการวา การบริการเปนกิจกรรมผลประโยชนหรือความ

พึงพอใจที่สนองความตองการของผูมารับบริการ โดยตองสรางระบบการบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งตองคํานึงถึง

องคประกอบหลัก คือ ตองรับฟงขอเสนอแนะจากผูรับบริการอยางตอเน่ืองใหบริการที่นาเช่ือถือไววางใจบริการที่

เปนไปตามที่ใหสัญญาหรือตามที่เสนอไวรูปแบบการใหบริการที่หลากหลายจะไดไมลดคุณภาพบริการหลักที่มีอยู

เดิมการใหบริการตองมีการปรับปรุงใหดีข้ึนเสนอบริการที่เกินความคาดหวังแกผูรับบริการทีมงานตองพรอมเสมอ 

ใหมีการวิจัยเกี่ยวกับการใหบริการของเจาหนาที่และรูปแบบการบริการตองมีรูปแบบที่พิเศษอยูในระดับเปนนํา

การบริการน้ัน ๆ ดังน้ัน การใหบริการควรคํานึงถึงหลักการสําคัญ ดังน้ี      

  1) หลักความสอดคลองความตองการของบุคลากรสวนใหญกลาวคือ ประโยชนหรือบริการที่องคการ

จัดหาใหน้ันจะตองตอบสนองความตองการของบุคคลสวนใหญมิใชเปนการจัดใหแกบุคคลกลุมหน่ึงกลุมใด

โดยเฉพาะมิฉะน้ัน นอกจากจะไมเกิดประโยชนสูงสุดในการเอื้ออํานวยประโยชนและบริการแลว ยังไมคุมคากับ

การดําเนินงานน้ัน ๆ ดวย           

  2) หลักความสม่ําเสมอ กลาวคือ การใหบริการน้ันจะตองดําเนินไปอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอไมใชทํา ๆ 

หยุด ๆ ตามความพอใจของผูบริการหรือผูปฏิบัติ         

  3) หลักความเสมอภาค กลาวคือ บริการที่จัดน้ันจะตองใหแกผูมาใชบริการอยางเสมอหนาและเทาเทียม

กันไมมีการใชสิทธิพิเศษแกบุคคลหรือกลุมใดในลักษณะแตกตางจากกลุมอื่น ๆ อยางเห็นไดชัด    

  4) หลักความประหยัด กลาวคือ คาใชจายที่จะตองใชในการใหบริการจะตองไมมากเกินกวาผลที่จะไดรับ  

  5) หลักความสะดวก กลาวคือ บริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติไดงาย

สะดวกสบายสิ้นเปลอืงทรัพยากรไมมากนักทัง้ยังไมเปนการสรางภาวะยุงยากใจใหแกผูใหบริการหรือผูมาใชบริการ

มากจนเกินไปโดยใหเอกชนมารวมดําเนินการแทนงานบางอยางที่มิใชงานหลักเนนลูกคาหรือผูรับบริการมีการ

กระจายอํานาจสนับสนุนใหหนวยงานที่มิใชภาครัฐมีบทบาทมากข้ึน     

 เรวัต  แสงสุริยงค (2547) ไดทําการศึกษาการทําบริการอิเล็กโทรนิกส: ตัวแบบสําหรับการใหบริการ

สาธารณะของไทย พบวา การบริการรูปแบบใหมภายใตความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศเปนการใหบริการ
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อิเล็กทรอนิกส (Electronic Serice Delivery – ESD) มุงเนนการใหบริการตอประชาชน คือ ประชาชนสามารถ

ติดตอกับรัฐบาลไดจากทุกที่และทุกเวลา คือ เปดใหบริการ 24 ช่ัวโมง การใหบริการกระทําไดจากหลายชองทาง

จะใชแบบใหมหรือโทรศัพทโทรสารที่เปนบริการแบบเดิมรัฐบาลใหบริการประชาชนเหมือนลูกคา ประชาชน

สามารถเขาถึงและแนะนําขอมูลของรัฐจากทุกหนวยงายไปใชกับศูนยกลางการใหบริการของรัฐ (Government 

to gateway) โดยรูปแบบของการใหบริการอิเล็กทรอนิกสของรัฐบาลจําแนกได 4 รูปแบบ ไดแก รูปแบบที่หน่ึง 

รัฐบาลสูประชาชน (Government to Citizen-G2C) คือ เปนเว็บที่บริการประชาชน ซึ่งรัฐบาลไดรับผลตอบแทน

ในรูปแบบของรายไดเขาหนวยงานรฐั เชน การเก็บภาษี การออกใบรับรอง รูปแบบทีส่อง คือ บริการของรัฐสูธุรกิจ 

(Government to Business-G2B) เปนการที่รัฐบาลจัดซื้อจัดจางเปนชองทางใหผูประกอบการทําธุรกรรมกับ

ภาครัฐ เชน การขายขอมูลออกใบอนุญาตใหลิขสทิธ์ิ รูปแบบที่สาม บริการจากรัฐบาลสูรัฐบาล (Government to 

Government G2G) คือ เปนการประสานงานระหวางหนวยงาน ( Intra and inter administration) และ

รูปแบบสุดทาย บริการจากรัฐบาลสูตางประเทศ Government to Foreign-G2F) คือ เปนบริการระหวางรับบาล

และรับหรือหนวยงานตางประเทศ เชน ประสานความรวมมือในการลงทุนการทองเที่ยว 

 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ          

 กิตติธัช  อิ่มวัฒนกุล (2553: บทคัดยอ) การวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการดาน

โครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาระดับความพึงพอใจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐาน

ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอโนนไทยโดยรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางประกอบดวยสมาชิกสภา

ทองถ่ินและประชาชนในเขตพื้นที่บริการขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอโนนไทย จํานวน 9 แหง เพื่อ

นําผลการศึกษามาบันทึกขอมูล ประมวลผลวิเคราะหประเมินผลและสรุปผลความพึงพอใจของประชาชน โดยใช

สูตรของ Yamane หาจํานวนขนาดกลุมตัวอยางจากประชาชนทั้งหมดและใชวิธีการสุมตัวอยางประชาชนอยาง

เปนสัดสวน เพื่อใหไดจํานวนกลุมตัวอยางจากแตละตําบลไมนอยกวา 398 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการศึกษาจึงเปน

แบบสอบถามแบบปลายปดและปลายเปดสาํหรบัการวิเคราะหขอมูลจะใชโปรแกรม SPSS เพื่อวัดคาเฉลี่ยและการ

กระจายของขอมูลจากผลการศึกษาทําใหทราบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลดานโครงสรางพื้นฐาน ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานถนน ดานไฟฟาแสงสวาง และดานประปา อีกทั้งระดับ

ความพึงพอใจของประชาชนของแตละตําบลในเขตอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ 

เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพและสรางความพึง

พอใจใหแกประชาชนตอไป         

 จตุรงค  พานิชชานุรักษ (2556: บทคัดยอ) ไดศึกษาความตองการและมาตรการของประชาชนตอการ

ใหบริการขององคการบรหิารสวนตําบลคลองนารายณ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กลุมตัวอยางที่ใชเปนประชาชน
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ผูมีสิทธ์ิเลือกต้ังในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองนารายณ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 349 คน 

ผลการวิจัยพบวา ประชาชนคลองนารายณมีความตองการมาในภาพรวม เมื่อเปรียบเทียบความตองการของ

ประชาชนพบวา มีความแตกตางจําแนกตามอายุที่ตางกันในระดับนัยที่สําคัญที่ .05 และมาตรการการจัดบริการ

สาธารณะที่ประชาชนใหความสําคัญ 3 อันดับแรก ไดแก การอบรมอัธยาศัยของพนักงาน การจัดทําตูรับความ

คิดเห็นและการจัดทําปายหรือบอรดประชาสัมพันธ         

 นรินทร  คลังผา (2552: บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลในเขตอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี กลุมตัวอยางที่ใชเปนประชาชนที่อาศัยอยูในเขตอําเภอโคกสําโรง 

จังหวัดลพบุรี จํานวน 400 คน พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล

ในเขตอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี จํานวน 4 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคะแนนเฉลี่ยจาก

มากไปหานอย ไดแก ดานความเช่ือถือ ดานความสามารถ ดานความเต็มใจ และลําดับสุดทาย ดานความรวดเร็ว 

การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอโคก

สําโรง จังหวัดลพบุรี เมื่อจําแนกตามอาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทาง

สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส และประเภทของงานบริการที่ใช ไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05         

 สุกัญญา  มีแกว (2554) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนในการใชบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลเขต อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใช

บริการขององคการบริหารสวนตําบลเขตอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนในการใชบริการขององคการบริหารสวนตําบลเขต อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานีผลการวิจัยพบวา 

ประชาชนที่ใชบริการสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 20 - 30 ป สมรสแลว ระดับการศึกษามัธยมศึกษา อาชีพ 

เกษตรกรรายไดเฉลี่ยตํ่ากวา 10,000 บาท จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน ใชบริการดานสํานักงานสาธารณสุข 

และตําบลที่ใชบริการ คือ ตําบลประสงคความพึงพอใจของประชาชนในการใชบริการของ องคการบริหารสวน

ตําบลเขต อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวมและรายดานความพึงพอใจในการใชบริการอยูในระดับ

ปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานสิ่งอํานวย ความสะดวก ดานอาคาร/สถานที่ดานพนักงานผู

ใหบริการ ดานข้ันตอนการใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุอาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัวและประเภทการใชบริการตางกันทําใหความพึง

พอใจของประชาชนในการใชบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     

 ธีระพงษ  ภูริปาณิก (2556) ไดศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาล

ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบวา ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ

ของเทศบาลตําบลบางพระ พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบางพระโดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก (X =4.46) ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาล
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ตําบลบางพระ พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจการใหบริการโดยภาพรวมจําแนกตามภารกิจของเทศบาลในงาน

ตาง ๆ อยูในระดับมาก (X = 4.53) การวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการทั้งหมด 4 ดาน และ

ภารกิจทั้งหมด 17 ภารกิจ พบวา ในภาพรวมของการบริการประชาชนมีความพึงพอใจรอยละ 94.40 โดยจําแนก

รายดาน ไดดังน้ี 1) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการประชาชนมีความพึงพอใจ รอยละ 95.20 2) ดานระบบการใหบริการ

ประชาชนมีความพึงพอใจ รอยละ 93.70 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวกประชาชนมีความพึงพอใจรอยละ 94.40 

4) ดานคุณภาพการบริการประชาชนมีความพึงพอใจ รอยละ 95.50 5) งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนมี

ความพึงพอใจ รอยละ 90.50 6) งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะประชาชน มีความพึงพอใจ รอยละ 88.30 7) 

งานรักษาความสะอาดประชาชนมีความพึงพอใจ รอยละ 86.60 8) งานบริการและเผยแพรวิชาการประชาชนมี

ความพึงพอใจ รอยละ82.70 9) งานประชาสัมพันธประชาชนมีความพึงพอใจ รอยละ 91.60 10) งานสงเสริม

ประเพณีศิลปวัฒนธรรมประชาชนมีความพึงพอใจ รอย ละ 92.70 11) งานพัฒนาชุมชนและชุมชนเมืองประชาชน

มีความพึงพอใจ รอยละ 87.70 12) งานนิติการประชาชนมีความพึงพอใจ รอยละ 100.00 13) งานพัฒนารายได

ประชาชนมีความพึงพอใจ รอยละ 94.30 14) งานผลประโยชนและกิจการพาณิชยประชาชนมีความพึงพอใจ รอย

ละ 91.40 15) งานศูนยบริการสาธารณสุขประชาชนมีความพึงพอใจ รอยละ 100.00 16) งานสุขาภิบาลและ

อนามัยสิ่งแวดลอมประชาชนมีความพึงพอใจ รอยละ 100.00 17) งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารประชาชน

มีความพึงพอใจ รอยละ 100.00 18) งานการศึกษาปฐมวัยประชาชนมีความพึงพอใจ รอยละ 100.00 19) งาน

กีฬาและนันทนาการประชาชนมีความพึงพอใจ รอยละ 100.00 20) งานสังคมสงเคราะหและสงเสริมสวัสดิการ

สังคมประชาชนมีความพึงพอใจ รอยละ 97.70 21) งานวิศวกรรมประชาชนมีความพึงพอใจ รอยละ100.00 

 วรพรรณ  พงษศักด์ิ (2553: บทคัดยอ) การวิจัยความพึงพอใจของประชาชนตอการ ใหบริการของเทศบาล

ตําบลสํารอง อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการ

ใหบริการของเทศบาลตําบลสํารอง อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี และรวบรวมขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับความพึง

พอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสํารอง เพื่อนํามาเปนสารสนเทศพัฒนาการบริหารจัดการ

ใหสามารถสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้ง น้ี 

ไดแก ประชาชนผูมารับบริการจากเทศบาลตําบลสํารอง จํานวน 180 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปน

แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคาวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยและหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย

พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสํารอง อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี   

ในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการใหบริการประชาชนที่มารับบริการมีความพึง

พอใจมากที่สุด รองลงมาคือ ดานเจาหนาที่ใหบริการสวนดานสิ่งอํานวยความสะดวก ประชาชนที่มารับบริการมี 

ความพึงพอใจนอยที่สุด          

 วิภาวรรณ  ทองชัยวัฒน (2552: บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลและปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล
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คลองปูน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง กลุมตัวอยางที่ใชเปนประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองปูน 

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง จํานวน 350 คน พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากคะแนนเฉลี่ยจาก

มากไปหานอย ไดแก ดานการสงเสริมการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม ดาน

สังคม สงเคราะห และลําดับสุดทาย ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ปจจัยที่มีผ ลตอความพึงพอใจของ 

ประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโดยรวมมีความพึงพอใจไมแตกตางกันปจจัยที่มีผลตอ

ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล ดานเพศ อายุ รายได สถานภาพสมรส 

การดํารงตําแหนงทางสังคมในอดีตหรือปจจุบันและความรูความเขาใจมีความพึงพอใจไมแตกตางกันปจจัยที่มีผล

ตอความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล ดานการศึกษา อาชีพ การเขารวม

กิจกรรมทางสังคม การรับรูขอมูล ขาวสารตางกัน จะมีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนปญหาอุปสรรคตอการใหบริการของ

องคการ บริหารสวนตําบล พบวา ประชาชนประมาณหน่ึงในสามไมพอใจในการเก็บภาษีรายไดที่ซับซอน 

รองลงมาข้ันตอนการติดตอที่ยุงยากซับซอนเกิดความลาชาในการติดตองานแกผูมารับริการควรใหบริการกับผูมา

รับบริการอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน ควรมีการจัดระบบการใหบริการโดยแยกการติดตองานออกเปนประเภท

หรือฝายใหเห็นชัดเจนใหผูมาใชบริการทราบถึงระบบการใหบริการงานดานตาง ๆ อยางชัดเจนและสม่ําเสมอ

 สิริโฉม  พิเชษฐบุญเกียรติ (2553: บทคัดยอ) การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) ศึกษาความพึงพอใจของ

ประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยาง คือ ผูมีสวนไดสวนเสียตอ

การใหบริหารของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จังหวัดเชียงราย จํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวม

ขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคา

สวนเบี่ยงเบน มาตรฐานผลการศึกษาพบวา 1. ความพึงพอใจผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอความเช่ือมั่นในการ 

ใหบริการตอประชาชนความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอความเช่ือมั่นในการใหบริการตอประชาชนของ

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ในภาพรวม พบวา ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอการใหบริการและความเช่ือมั่น

ในการใหบริการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา อยูในระดับมากที่สุดและหากเทียบกับคารอยละจะมีคารอยละอยู

ระหวาง 76-80 หากพิจารณาเปนรายดานพบวา ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนที่มีตอความเช่ือมั่นในการ

ใหบริการตอประชาชนของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ การอํานวยความสะดวกและ

การตอบสนองความตองการของประชาชน การเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของหนวยงาน และการเกิดประโยชนสุข

ของประชาชน 2. ความพึงพอใจผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการใหบริการและความเช่ือมั่นในการใหบริการความพึง

พอใจของผูมีสวนไดสวนที่มีตอการใหบริการและความเช่ือมั่นในการใหบริการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา      

ในภาพรวม พบวา ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอการใหบริการและความเช่ือมั่นในการใหบริการของ
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เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อยูในระดับมากที่สุด และหากเทียบกับคารอยละจะมีคารอยละอยูระหวาง 76-80 หาก

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนที่มีตอการใหบริการและความเช่ือมั่นในการ

ใหบริการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ ดานเจาหนาที่/บุคลากรผูใหบริการ ดาน

กระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ และดานคุณภาพของการใหบริการ ดานความเช่ือมั่นในคุณภาพการใหบริการ 
 

7. กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

-เพศ                

-อายุ                         

-สถานภาพ                         

-ระดับการศึกษา             

-อาชีพ 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพใน

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบัวคอ 

อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม                         

-ดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย                        

-ดานรายไดหรือภาษี ดานการพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสงัคม                                            

-ดานสาธารณสุข                                          

-ดานการศึกษา 



บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่องการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี

ระเบียบวิธีดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี         

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง         

  2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย          

  3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย         

  4. วิธีการสรางเครื่องมือ          

  5. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

  6. การเก็บรวบรวมขอมูล          

  7. การวิเคราะหขอมูล          
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1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1 ประชากร ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม มีประชากรจํานวนทั้งสิ้น 5,583 คน       

 1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม จํานวน 373 คน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการสํารวจแบบไมเจาะจงจากประชากรที่มีภูมิลําเนาอยูใน

เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบวัคอ จํานวนตัวอยางที่จัดเก็บไดมาจากหลักการกําหนดขนาดตัวอยางตามสูตร

ของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) กําหนดใหสัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากรเทากับ 0.5 ระดับ

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5% และระดับความเช่ือมั่น 95% ดังตัวอยางของสูตรการหาคากลุมตัวอยาง 

ตามวิธีของ ยามาเน (Taro Yamane) 

    

    

 

n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  N = ขนาดประชากร   

  e = คลาดคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง 

 

2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

 3.1 ตัวแปรตน ไดแก ขอมูลคุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

และอาชีพ 

 3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจที่มีตองานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย งานดานรายไดหรือภาษี 

งานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานดานสาธารณสุข และงานดานการศึกษา   

 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของงานในดานงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณะภัย ดานรายไดหรือภาษี ดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ดานสาธารณสุข และดาน

การศึกษา มีทั้งหมดจํานวน 3 ตอน ประกอบดวย 

  1) ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ไดแก ดานเพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

  2) ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 5 ดาน ไดแก งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

2Ne1
Nn
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ดานรายไดหรือภาษี ดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ดานสาธารณสุข และดานการศึกษา โดยจะ

แบงเปน 5 ระดับ ใชมาตราสวนประมาณคา 

  3) ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ เพื่อนําไปสูการปรับปรุงตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล

บัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 

4. วิธีการสรางเครื่องมือ 

 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรบับริการที่มีตองานบริการ ไดแก ดานการคลัง ดานโยธา ดานการใหบริการ

สวัสดิการสังคม และดานการศึกษา มีข้ันตอนการสราง ดังน้ี 

 4.1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และแนวคิดตาง ๆ รวมถึงผลงานวิจัยที่ เกี่ยวของ เพื่อนํามาสั งเคราะห เปน

แบบสอบถาม เพื่อใชเปนเครื่องมือในการสํารวจ โดยการกําหนดขอคําถามในแบบสอบถามใหครอบคลุม

วัตถุประสงคการวิจัยใหมากที่สุด 

 4.2 กําหนดขอบเขตเน้ือหาแลว รางเขียนขอคําถามข้ึนมา 

 4.3 สรางแบบสอบถาม มีทั้งหมด 3 ตอน ประกอบดวย 

  ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ไดแก ดานเพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา และอาชีพ 

  ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตองานบริการ ไดแก ดานการคลัง ดานโยธา ดานการใหบริการ

สวัสดิการสังคม และดานการศึกษา ขอคําถามดานละ 18 ขอ แบงเปน 5 ระดับใชมาตราสวนประมาณคา ดังน้ี  

   ระดับ 5 คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

   ระดับ 4 คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 

   ระดับ 3 คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

   ระดับ 2 คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 

   ระดับ 1 คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545: 

103)               

  ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคุณภาพในการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 

5. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 เมื่อผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ไดกําหนดไวแลว กอนที่จะนําเครื่องมือการวิจัยไปใชจริง ผูวิจัยไดทําการ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย เพื่อใหมั่นใจไดวาเครื่องมือที่จะนําไปใชในสถานการณจริง พื้นที่จริง จะไมมี

ขอบกพรองใด ๆ  อีก แตหากตรวจสอบแลวพบวาเครื่องมือยังมีขอบกพรอง ผูวิจัยจะตองปรับปรุงแกไขใหเครือ่งมอื
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ดังกลาวมีประสิทธิภาพดีที่สุด ทั้งน้ี เพราะ         

  1) ลดความคลาดเคลื่อนของผลการวิจัยที่จะเกิดข้ึนในการวิจัย เพราะไดทดสอบความเช่ือถือไดดวยวิธี  

ตาง ๆ เชน ความเที่ยงตรง ความเช่ือมั่น และอํานาจจําแนกของขอมูลและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  

  2) ความชัดเจนของการใชภาษาต้ังแตคําช้ีแจงของเครื่องมือ เน่ืองจากจะตองเก็บขอมูลหลายดานทําใหมี

ความซับซอนของขอความที่ตองช้ีแจงใหผูใหขอมูลเขาใจกอนที่จะตอบคําถาม และความชัดเจนของการใชภาษา

ของเครื่องมือวิจัยวาใชภาษาคลุมเครือ หรือภาษาเปนทางการมากเกินไปอาจจะไมเหมาะกับกลุมตัวอยางบางกลุม 

  3) กําหนดระยะเวลาในการเก็บขอมูล ทําใหทราบวาในการเก็บขอมูลแตละครั้งน้ันควรจะใชเวลาในการ

เก็บขอมูลมากนอยแคไหนจึงจะเหมาะสม         

  4) ลดความซ้ําซอนของขอคําถาม ทําใหทราบวาเครื่องมือมีความซ้ําซอนในประเด็นใดบางที่มีขอคําถาม

ซ้ําซอนจะทําใหเสียเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลและทําใหผูตอบรูสึกเบื่อไมอยากตอบ เปนตน  

 ดังน้ัน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยสามารถดําเนินการตามหลักการได ดังน้ี 

 5.1 ผูวิจัยตรวจสอบดวยตนเอง (ในเบื้องตน) คือ ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ดวย

ตนเอง กอนที่จะนําเครื่องมือการวิจัยไปใหผูเช่ียวชาญไดตรวจสอบในประเด็น อาทิ     

  1) การตรวจสอบความครบถวนของขอคําถามและความตรงประเด็นตามวัตถุประสงค ตัวแปรและ

สมมติฐานการวิจัย            

  2) การตรวจสอบความถูกผิดของการพิมพ การจัดหนา เรียงหนา ตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับคําช้ีแจง

ตาง ๆ                 

 5.2 การตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญ คือ การนําแบบสอบถามที่สรางข้ึนมาไปทดสอบความเที่ยงตรง 3 ประเภท 

ไดแก ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) และความเที่ยงตรงตามสถานะหรือความเที่ยงตรงตาม

เกณฑ (Criterion – related Validity) และความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) เชน การหาคาความ

เที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม โดยหาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค โดยใชสูตร IOC 

(Index of Item Objective Congruence) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 115) ดังน้ี 

 

    IOC = 
N
R  

 

  เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองแบบทดสอบกับเน้ือหาในกิจกรรม 

   R  แทน ผลรวมระหวางคะแนนความคิดเห็นของผูเชียวชาญทั้งหมด 

   N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญทั้งหมด 

 หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบาค (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545: 

118) 
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  เมื่อ ttr  แทน คาความเช่ือมั่นของครอนบาค 

   K แทน จํานวนขอคําถามทั้งหมดของแบบสอบถาม 

   2
is  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 

   2
ts  แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

 หลังจากน้ัน ผูวิจัยไดนําขอบกพรองมาแกไขปรับปรุงขอคําถามในดานภาษา และความชัดเจนเพื่อใหผูตอบ

แบบสอบถามเขาใจไดงายข้ึน         

 5.3 นําแบบวัดไปทดลองใช (Try Out) โดยการคัดเลือกสุมตัวอยางที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกับประชากรที่

ผูวิจัยเลือกมาศึกษา ทั้งน้ันเพื่อใหแนใจวาบุคคลที่คัดเลือกมาเพื่อ Try Out ขอมูลกับประชากรที่เราศึกษามี

คุณลักษณะที่ใกลเคียงกัน จํานวน 50 คน 

 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล จะดําเนินการโดยการแจกแบบสอบถามที่ใชกับประชาชนในเขตพื้นที่บริการของ

องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่

เลือกจะใชวิธีการ 2 วิธี ดังน้ี 

 6.1 ในกรณีที่ประชากรที่ถูกเลือกเปนตัวอยาง สามารถจะทําความเขาใจ และตอบแบบสอบถามเองก็ได ก็จะ

ใหผูน้ันดําเนินการกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง โดยผูเก็บขอมูลภาคสนามจะเปน ผูตรวจสอบแบบสอบถามที่ได

กลับคืนมาวาผูตอบไดตอบครบถวนหรือไม ถาไมครบถวน ผูเก็บขอมูลจะไดซักถามเพิ่มเติม เพื่อใหไดคําตอบ

ครบถวนตามที่กําหนดไว 

 6.2 ในกรณีที่ประชาชนที่ถูกเลือกเปนตัวอยางไมสะดวก หรือไมสามารถกรอกแบบสอบถามดวยตนเองได

ครบถวน ผูรวบรวมขอมูลก็จะอานคําถามทุกขอทุกตอนใหผูตอบไดฟง ละบันทึกคําตอบลงในแบบสอบถามอยาง

ครบถวน ตามที่ผูตอบแบบสอบถามตอบมา 
 

7. การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจะใชสถิติการวิจัยเบื้องตน ไดแก การคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) คาอัตราสวนรอย

ละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ในการอธิบายความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรตาง ๆ เพื่อบงช้ี และยืนยันผลการประเมินใหเที่ยงตรงมากย่ิงข้ึน โดยการตรวจแบบสอบถามและการให

คะแนนแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในดานการใหบริการของประชาชน โดยกําหนดเกณฑระดับ

ความพึงพอใจ ไดแก 
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  พึงพอใจนอยที่สุด ใหคะแนน 1 

  พึงพอใจนอย  ใหคะแนน 2 

  พึงพอใจปานกลาง ใหคะแนน 3 

  พึงพอใจมาก   ใหคะแนน 4 

  พึงพอใจมากที่สดุ ใหคะแนน 5  

 โดยเกณฑสําหรับการแปลความหมายผลการวิเคราะหจากนอยไปหามาก ดังน้ี 

  คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50  หมายถึง   ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด (รอยละ 20 - 30) 

  คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง    ระดับความพึงพอใจนอย (รอยละ 30.2 - 50) 

  คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง   ระดับความพึงพอใจปานกลาง (รอยละ 50.2 - 70) 

  คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50   หมายถึง    ระดับความพึงพอใจมาก (รอยละ 70.2 - 90) 

  คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00  หมายถึง   ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (รอยละ 90.2 - 100) 

   

 



บทท่ี 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยเรื่องการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิเคราะหขอมูล ออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลคุณสมบัติทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบัวคอ 

อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

  ตอนที่ 3 ผลสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการใหบริการตอคุณภาพการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 2564 P a g e  | 39 

 

 

39 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลคณุสมบตัิทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ประกอบดวย 5 ตัวแปร คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่สอบถามไดจากกลุมตัวอยาง 

โดยจะแสดงผลเปนจํานวนและคารอยละ ดังรายละเอียดตามตารางตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.1 ผลการศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด 373 คน ในดานคุณสมบัติทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก

ตามเพศ   

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 91 24.4 

หญิง 282 75.6 

รวม 373 100.00 

 จากตาราง 4.1 ผลการศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด 373 คน ในดานคุณสมบัติทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

จําแนกตามเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จําวน 282 คน คิดเปนรอยละ 75.6 และเปนชาย จํานวน 91 คน 

คิดเปนรอยละ 24.4 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.2 ผลการศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด 373 คน ในดานคุณสมบัติทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนก

ตามอายุ   

อายุ จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา 20 ป 44 11.8 

20 – 40 ป 89 23.9 

41 – 60 ป 185 49.6 

61 ปข้ึนไป 55 14.7 

รวม 373 100.00 

 จากตาราง 4.2 ผลการศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด 373 คน ในดานคุณสมบัติทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

จําแนกตามอายุ พบวา สวนใหญมีอายุ 41 – 60 ป จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 49.6 รองลงมามีอายุ 20 – 40 

ป จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 23.9 รองลงมาอายุ 61 ปข้ึนไป จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 14.7 และนอย

ที่สุดมีอายุตํ่ากวา 20 ป จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.8ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.3 ผลการศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด 373 คน ในดานคุณสมบัติทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนก

ตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

โสด 93 29.4 

สมรส 263 70.5 

หมาย/หยา/แยกกันอยู 17 4.6 

รวม 373 100.00 

 จากตาราง 4.3 ผลการศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด 373 คน ในดานคุณสมบัติทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

จําแนกตามสถานภาพ พบวา สวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 263คน คิดเปนรอยละ 70.5 รองลงมา 

สถานภาพโสด จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 29.4 สถานภาพมาย/หยา/แยกกันอยู จํานวน 17 คน คิดเปนรอย

ละ 4.6 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.4 ผลการศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด 373 คน ในดานคุณสมบัติทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนก

ตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวาประถมศึกษา/ประถมศึกษา 217 58.2 

มัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย/เทียบเทา 153 41.0 

ปริญญาตรี 3 0.8 

รวม 373 100.00 

 จากตาราง 4.4 ผลการศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด 373 คน ในดานคุณสมบัติทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับตํ่ากวาประถมศึกษา/ประถมศึกษา จํานวน 

217 คน คิดเปนรอยละ 58.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย/เทียบเทา จํานวน 153คน คิดเปนรอยละ 

41.0 และระดับปริญญาตรี จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.8 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.5 ผลการศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด 373 คน ในดานคุณสมบัติทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนก

ตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

เกษตรกรรม 348 93.3 

ผูประกอบการ/อิสระสวนตัว 25 6.7 

รวม 373 100.00 

 จากตาราง 4.5 ผลการศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด 373 คน ในดานคุณสมบัติทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

จําแนกตามอาชีพ พบวา สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม จําวน 248 คน คิดเปนรอยละ 93.3 ผูประกอบการ/อิสระ

สวนตัว จําวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.7 ตามลําดับ 
 

 
รูปภาพท่ี 4.1 การใหขอมูลของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบัวคอ 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล

บัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเปอรเซ็นต คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพงึพอใจตอคุณภาพการ

ใหบรกิารงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

 จากตารางที่ 4.6 เมื่อพิจารณางานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย ผูวิจัยสามารถจําแนกผลได ดังน้ี 

  1) ในการสํารวจข้ันตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.70)  

ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการงานดานปองกันและ

บรรเทาสาธารณะภัย 

x̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ขั้นตอนการใหบริการ ไดแก การใหบริการที่สะดวกและ

รวดเร็ว, หรือไมหลายข้ันตอน, ใหบริการเปนไปดวยความ

ยุติธรรมตามลําดับกอน-หลัง, มีแผนผัง/แผนภาพแสดงข้ันตอน

การใหบริการ เปนตน 

4.70 0.45 มากที่สุด 

2. ชองทางการใหบริการ ไดแก  มีชองทางการติดตอการ

ใหบริการที่หลากหลาย, การใหบริการที่งายสะดวก, มีชองทาง

การตอบสนองตอขอรองเรียน, มีชองทางการเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม เปนตน 

4.82 0.38 มากที่สุด 

3. เจาหนาท่ีผูใหบริการ ไดแก บริการพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดีมี

ความเปนมิตร, มีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการ, มีความรู 

ทักษะความสามารถในการใหบริการ, ใหบริการไมเลือกปฏิบัติ

เต็มใจและมีความพรอมที่จะใหบริการอยูเสมอ, มีความซื่อสัตย

และสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมเรียกรับสินบน หรือไมหา

ผลประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 

4.82 0.38 มากที่สุด 

4. สิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก มีปายบอกจุดสถานที่ต้ังของ

องคกรแกผูตองการมารับบรกิารอยางชัดเจนและเขาใจงาย, มีสิ่ง

อํานวยความสะดวกแกผูเดินทางมารับบริการ อาทิ ที่จอดรถ 

หองนํ้า ที่ น่ังคอยรับบริการ นํ้าด่ืม มีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ 

ฯลฯ 

4.73 0.44 มากที่สุด 

รวม 4.77 0.41 มากท่ีสุด 
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  2) ในการสํารวจชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.82)  

  3) ในการสํารวจเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.82)  

  4) ในการสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.73)  

   5) ในการสํารวจผลสรุปโดยรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.77) คิดเปนรอยละ 

95.40 

 

ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเปอรเซ็นต คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพงึพอใจตอคุณภาพการ

ใหบรกิารงานดานการพฒันาชุมชนและสวัสดิการสงัคม 

ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการงานดานการพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคม 

x̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ขั้นตอนการใหบริการ ไดแก การใหบริการที่สะดวกและรวดเร็ว, 

หรือไมหลายข้ันตอน, ใหบริการเปนไปดวยความยุติธรรมตามลําดับ

กอน-หลัง, มีแผนผัง/แผนภาพแสดงข้ันตอนการใหบริการ เปนตน 

4.80 0.39 มากที่สุด 

2. ชองทางการใหบริการ ไดแก มีชองทางการติดตอการใหบริการที่

หลากหลาย, การใหบริการที่งายสะดวก, มีชองทางการตอบสนองตอขอ

รองเรียน, มีชองทางการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/

กิจกรรม เปนตน 

4.75 0.43 มากที่สุด 

3. เจาหนาท่ีผูใหบริการ ไดแก บริการพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดีมีความ

เปนมิตร , มีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการ , มีความรู  ทักษะ

ความสามารถในการใหบริการ, ใหบริการไมเลือกปฏิบัติเต็มใจและมี

ความพรอมที่จะใหบริการอยูเสมอ, มีความซื่อสัตยและสุจริตในการ

ปฏิบัติหนาที่ เชน ไมเรียกรับสินบน หรือไมหาผลประโยชนในทางมิ

ชอบ เปนตน 

4.71 0.45 มากที่สุด 

4. สิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก มีปายบอกจุดสถานที่ต้ังขององคกร

แกผูตองการมารับบริการอยางชัดเจนและเขาใจงาย, มีสิ่งอํานวยความ

สะดวกแกผูเดินทางมารับบริการ อาทิ ที่จอดรถ หองนํ้า ที่น่ังคอยรับ

บริการ นํ้าด่ืม มีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ฯลฯ 

4.84 0.32 มากที่สุด 

รวม 4.78 0.40 มากท่ีสุด 
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 จากตารางที่ 4.7 เมื่อพิจารณางานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผูวิจัยสามารถจําแนกผลได ดังน้ี 

  1) ในการสํารวจข้ันตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.80)  

  2) ในการสํารวจชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.75)  

  3) ในการสํารวจเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.71)  

  4) ในการสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.84)  

  5) ในการสํารวจผลสรุปโดยรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.78) คิดเปนรอยละ 

95.60 

 

ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเปอรเซ็นต คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพงึพอใจตอคุณภาพการ

ใหบรกิารงานดานสาธารณสุข 

ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการงานดานสาธารณสุข x̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ขั้นตอนการใหบริการ ไดแก การใหบริการที่สะดวกและรวดเร็ว, 

หรือไมหลายข้ันตอน, ใหบริการเปนไปดวยความยุติธรรมตามลําดับ

กอน-หลัง, มีแผนผัง/แผนภาพแสดงข้ันตอนการใหบริการ เปนตน 

4.74 0.43 มากที่สุด 

2. ชองทางการใหบริการ ไดแก มีชองทางการติดตอการใหบริการที่

หลากหลาย, การใหบริการที่งายสะดวก, มีชองทางการตอบสนองตอ

ขอรองเรียน, มีชองทางการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน

โครงการ/กิจกรรม เปนตน 

4.79 0.40 มากที่สุด 

3. เจาหนาท่ีผูใหบริการ ไดแก บริการพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดีมีความ

เปนมิตร, มีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการ , มีความรู ทักษะ

ความสามารถในการใหบริการ, ใหบริการไมเลือกปฏิบัติเต็มใจและมี

ความพรอมที่จะใหบริการอยูเสมอ, มีความซื่อสัตยและสุจริตในการ

ปฏิบัติหนาที่ เชน ไมเรียกรับสินบน หรือไมหาผลประโยชนในทางมิ

ชอบ เปนตน 

4.77 0.41 มากที่สุด 

4. สิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก มีปายบอกจุดสถานที่ต้ังขององคกร

แกผูตองการมารับบริการอยางชัดเจนและเขาใจงาย, มีสิ่งอํานวย

ความสะดวกแกผูเดินทางมารับบริการ อาทิ ที่จอดรถ หองนํ้า ที่น่ัง

คอยรับบริการ นํ้าด่ืม มีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ฯลฯ 

4.82 0.37 มากที่สุด 

รวม 4.78 0.40 มากท่ีสุด 



องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 2564 P a g e  | 45 

 

 

45 

 จากตารางที่ 4.8 เมื่อพิจารณางานดานสาธารณสุข ผูวิจัยสามารถจําแนกผลได ดังน้ี   

  1) ในการสํารวจข้ันตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.74)  

  2) ในการสํารวจชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.79)  

  3) ในการสํารวจเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.77)  

  4) ในการสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.82)  

  5) ในการสํารวจผลสรุปโดยรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.78) คิดเปนรอยละ 

95.60 

 

ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเปอรเซ็นต คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพงึพอใจตอคุณภาพการ

ใหบรกิารงานดานการศึกษา   

ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการงานดานการศึกษา x̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ขั้นตอนการใหบริการ ไดแก การใหบริการที่สะดวกและรวดเร็ว, 

หรือไมหลายข้ันตอน, ใหบริการเปนไปดวยความยุติธรรมตามลําดับ

กอน-หลัง, มีแผนผัง/แผนภาพแสดงข้ันตอนการใหบริการ เปนตน 

4.84 0.49 มากที่สุด 

2. ชองทางการใหบริการ ไดแก มีชองทางการติดตอการใหบริการที่

หลากหลาย, การใหบริการที่งายสะดวก, มีชองทางการตอบสนองตอขอ

รองเรียน, มีชองทางการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/

กิจกรรม เปนตน 

4.80 0.38 มากที่สุด 

3. เจาหนาท่ีผูใหบริการ ไดแก บริการพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดีมีความ

เปนมิตร , มีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการ , มีความรู  ทักษะ

ความสามารถในการใหบริการ, ใหบริการไมเลือกปฏิบัติเต็มใจและมี

ความพรอมที่จะใหบริการอยูเสมอ, มีความซื่อสัตยและสุจริตในการ

ปฏิบัติหนาที่ เชน ไมเรียกรับสินบน หรือไมหาผลประโยชนในทางมิ

ชอบ เปนตน 

4.76 0.42 มากที่สุด 

4. สิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก มีปายบอกจุดสถานที่ต้ังขององคกร

แกผูตองการมารับบริการอยางชัดเจนและเขาใจงาย, มีสิ่งอํานวยความ

สะดวกแกผูเดินทางมารับบริการ อาทิ ที่จอดรถ หองนํ้า ที่น่ังคอยรับ

บริการ นํ้าด่ืม มีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ฯลฯ 

4.80 0.39 มากที่สุด 

รวม 4.80 0.42 มากท่ีสุด 
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 จากตารางที่ 4.9 เมื่อพิจารณางานดานการศึกษา ผูวิจัยสามารถจําแนกผลได ดังน้ี    

  1) ในการสํารวจข้ันตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.84)  

  2) ในการสํารวจชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.80) 

 3) ในการสํารวจเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.76) 

 4) ในการสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.80) 

 5) ในการสํารวจผลสรุปโดยรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.80) คิดเปนรอยละ 

96.00 

 

ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเปอรเซ็นต คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพงึพอใจตอคุณภาพการ

ใหบรกิารงานดานรายไดหรือภาษี  

ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการงานดานรายไดหรอืภาษี x̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ขั้นตอนการใหบริการ ไดแก การใหบริการที่สะดวกและรวดเร็ว, 

หรือไมหลายข้ันตอน, ใหบริการเปนไปดวยความยุติธรรมตามลําดับ

กอน-หลัง, มีแผนผัง/แผนภาพแสดงข้ันตอนการใหบริการ เปนตน 

4.83 0.37 มากที่สุด 

2. ชองทางการใหบริการ ไดแก มีชองทางการติดตอการใหบริการที่

หลากหลาย, การใหบริการที่งายสะดวก, มีชองทางการตอบสนองตอขอ

รองเรียน, มีชองทางการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/

กิจกรรม เปนตน 

4.70 0.45 มากที่สุด 

3. เจาหนาท่ีผูใหบริการ ไดแก บริการพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดีมีความ

เปนมิตร , มีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการ , มีความรู  ทักษะ

ความสามารถในการใหบริการ, ใหบริการไมเลือกปฏิบัติเต็มใจและมี

ความพรอมที่จะใหบริการอยูเสมอ, มีความซื่อสัตยและสุจริตในการ

ปฏิบัติหนาที่ เชน ไมเรียกรับสินบน หรือไมหาผลประโยชนในทางมิ

ชอบ เปนตน 

4.80 0.39 มากที่สุด 

4. สิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก มีปายบอกจุดสถานที่ต้ังขององคกร

แกผูตองการมารับบริการอยางชัดเจนและเขาใจงาย, มีสิ่งอํานวยความ

สะดวกแกผูเดินทางมารับบริการ อาทิ ที่จอดรถ หองนํ้า ที่น่ังคอยรับ

บริการ นํ้าด่ืม มีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ฯลฯ 

4.80 0.39 มากที่สุด 

รวม 4.78 0.40 มากท่ีสุด 
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 จากตารางที่ 4.10 เมื่อพิจารณางานดานรายไดหรือภาษี ผูวิจัยสามารถจําแนกผลได ดังน้ี   

  1) ในการสํารวจข้ันตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.83)  

  2) ในการสํารวจชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.70)  

  3) ในการสํารวจเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.80)  

  4) ในการสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.80)  

  5) ในการสํารวจผลสรุปโดยรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.78) คิดเปนรอยละ 

95.60 

 

ตารางท่ี 4.11 สรุปผลโดยภาพรวมทัง้ 5 ดาน ไดแก งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย งานดานพัฒนา

ชุมชนและสวัสดิการสังคม งานดานสาธารณสุข งานดานการศึกษา และงานดานรายไดหรือภาษี 

 จากตารางที่ 4.11 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการทั้ง 5 ดาน ดังน้ี   

  1) งานดานการศึกษา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.80) คิดเปนรอยละ 96.00 

  2) งานดานสาธารณสุข มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.78) คิดเปนรอยละ 95.60 

  3) งานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.78) 

คิดเปนรอยละ 95.60 

  4) งานดานรายไดหรือภาษี มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.78) คิดเปนรอยละ 95.60 

  5) งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทีสุ่ด (Mean =4.77) คิดเปน

รอยละ 95.40            

  6) ผลสรุปโดยรวมท้ัง 5 ดาน มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.78) คิดเปนรอยละ 

95.64 

สรุปผลความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

ท้ัง 5 ดาน 

Percent (%) x̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 95.40 4.77 0.41 มากที่สุด 

2. งานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 95.60 4.78 0.40 มากที่สุด 

3. งานดานสาธารณสุข 95.60 4.78 0.40 มากที่สุด 

4. งานดานการศึกษา 96.00 4.80 0.42 มากที่สุด 

5. งานดานรายไดหรือภาษี 95.60 4.78 0.40 มากที่สุด 

รวม 95.64 4.78 0.41 มากท่ีสุด 
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ตอนที่ 3 ผลสรปุความคดิเหน็และขอเสนอแนะตอคณุภาพการใหบรกิารขององคการบริหารสวน

ตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 ผลสรปุความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนในการใหบริการตอคุณภาพการใหบริการขององคการ

บรหิารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมอืง จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถสรุปได ดังน้ี      

 1) ขอเสนอแนะท่ีดี (เชิงบวก)         

  1.1) องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ยึดมั่นในหลักการบริการที่ดีและ

เปนไปตามเกณฑการบริหารแบบธรรมมาภิบาล        

  1.2) องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งผูบริหารและเจาหนาที่ ปฏิบัติ

หนาที่ดวยความสุจริตไมเรียกรับผลประโยชนจากประชาชนหรือผูมารับบริการ     

  1.3) องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมสามารถดําเนินการ

และปฏิบัติหนาที่เปนไปดวยความเรียบรอยและตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางเหมาะสม 

 2) ขอเสนอแนะเชิงการนําไปพัฒนาองคกร        

  2.1) องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ควรมีการเฝาระวังและสราง

มาตรการที่รัดกุมในควบคุมพื้นที่ไมใหเสี่ยงตอการติดเช้ือโรคไวรัสโควิด 19 อยางเขมขนและตอเน่ือง 

  2.2) องคการบรหิารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมอืง จังหวัดมหาสารคาม ควรสนับสนุนวัสดุ/อปุกรณ

 เชน หนากากอนามัย เจลแอลกอฮอล เปนตน    

  2.3) องคการบรหิารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมอืง จังหวัดมหาสารคาม ควรมีการซอมแซม บํารงุถนนที่

เปนหลุมเปนบอในหมูบานตาง ๆ อยางทั่วถึง  

 
รูปภาพท่ี 4.2 การใหขอมูลของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบัวคอ 



บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล  
 

 การวิจัยเรื่องการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) ระหวางเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ (Quantitative and Qualitative) มีกลุมตัวอยาง จํานวน 373 คน โดยใชเครื่องมือในการวิจัย 

คือ แบบสอบถาม แบบสังเกต และแบบบันทึก แลวรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดนํามาวิเคราะหผลดวย

สถิติพื้นฐานโปรแกรม (SPSS) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คาอัตราสวนรอยละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) จากแบบสังเกต และแบบ

บันทึก โดยผูวิจัยสามารถสรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังน้ี 

 

1. สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถสรุปผลได ดังน้ี 
 1.1 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพในการใหบริการรายดานขององคการ

บริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม      

 ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพในการใหบริการรายดานขององคการ     

รายดานทั้ง 5 ดาน ไดแก   

  1) งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

    1.1) ในการสํารวจข้ันตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.70) 

    1.2) ในการสํารวจชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.82) 

    1.3) ในการสํารวจเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.82) 

    1.4) ในการสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.73) 

    1.5) ในการสํารวจผลสรุปโดยรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.77) คิดเปน

รอยละ 95.40      

  2) งานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

   2.1) ในการสํารวจข้ันตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.80) 

   2.2) ในการสํารวจชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.75) 
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   2.3) ในการสํารวจเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.71) 

   2.4) ในการสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.84) 

   2.5) ในการสํารวจผลสรุปโดยรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.78) คิดเปน

รอยละ 95.60 

  3) งานดานสาธารณสุข 

   3.1) ในการสํารวจข้ันตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.74) 

   3.2) ในการสํารวจชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.79) 

   3.3) ในการสํารวจเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.77) 

   3.4) ในการสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.82) 

   3.5) ในการสํารวจผลสรุปโดยรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.78) คิดเปน

รอยละ 95.60             

  4) งานดานการศึกษา 

   4.1) ในการสํารวจข้ันตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.84)  

   4.2) ในการสํารวจชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.80) 

   4.3) ในการสํารวจเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.76) 

   4.4) ในการสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.80) 

   4.5) ในการสํารวจผลสรุปโดยรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.80) คิดเปน

รอยละ 96.00 

  5) งานดานรายไดหรือภาษี 

   5.1) ในการสํารวจข้ันตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.83) 

   5.2) ในการสํารวจชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.70) 

   5.3) ในการสํารวจเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.80) 

   5.4) ในการสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.80) 

   55) ในการสํารวจผลสรุปโดยรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.78) คิดเปน

รอยละ 95.60 
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 1.2 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพในการใหบริการในภาพรวมขององคการ

บริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  

 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการทั้ง 5 ดาน ดังน้ี  

  1) งานดานการศึกษา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.80) คิดเปนรอยละ 96.00 

  2) งานดานสาธารณสุข มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.78) คิดเปนรอยละ 95.60 

  3) งานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.78) 

คิดเปนรอยละ 95.60 

  4) งานดานรายไดหรือภาษี มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.78) คิดเปนรอยละ 95.60 

  5) งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทีสุ่ด (Mean =4.77) คิดเปน

รอยละ 95.40            

  6) ผลสรุปโดยรวมท้ัง 5 ดาน มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.78) คิดเปนรอยละ 

95.64 

 1.3 เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม 

 ผลการวิจัยพบวา           

  1) ขอเสนอแนะที่ดี (เชิงบวก)         

   1.1) องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ยึดมั่นในหลักการบริการที่ดี

และเปนไปตามเกณฑการบริหารแบบธรรมมาภิบาล        

   1.2) องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งผูบริหารและเจาหนาที่ 

ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตไมเรียกรับผลประโยชนจากประชาชนหรือผูมารับบริการ    

   1.3) องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมสามารถ

ดําเนินการและปฏิบัติหนาที่เปนไปดวยความเรียบรอยและตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยาง

เหมาะสม   

  2) ขอเสนอแนะเชิงการนําไปพัฒนาองคกร        

   2.1) องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ควรมีการเฝาระวังและสราง

มาตรการที่รัดกุมในควบคุมพื้นที่ไมใหเสี่ยงตอการติดเช้ือโรคไวรัสโควิด 19 อยางเขมขนและตอเน่ือง 

   2.2) องคการบรหิารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมอืง จังหวัดมหาสารคาม ควรสนับสนุนวัสดุ/อปุกรณ

 เชน หนากากอนามัย เจลแอลกอฮอล เปนตน    

   2.3) องคการบริหารสวนตําบลบวัคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ควรมีการซอมแซม บํารุงถนน

ที่เปนหลุมเปนบอในหมูบานตาง ๆ อยางทั่วถึง 
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2. อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 

 2.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพในการใหบริการรายดานขององคการบริหารสวน

ตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  

 ไดแก 1) งานดานการศึกษา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.80) คิดเปนรอยละ 96.00        

2) งานดานสาธารณสุข มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.78) คิดเปนรอยละ 95.60 3) งานดาน

การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.78) คิดเปนรอยละ 95.60     

4) งานดานรายไดหรือภาษี มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.78) คิดเปนรอยละ 95.60 5) งาน

ดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean =4.77) คิดเปนรอยละ 95.40  

 ซึ่งพบวา ประชาชนหรือผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทั้งหมด แสดงใหเห็นถึงองคกร

สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามความคาดหวังหรือความพึงพอใจของประชาชนใน

ระดับมากที่สุด 

 2.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพในการใหบริการในภาพรวมขององคการบริหารสวน

ตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  

 ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพในการใหบริการในภาพรวม ทั้ง 5 ดาน มีความพึงพอใจอยู

ในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.78) คิดเปนรอยละ 95.64 ซึ่งพบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ

คุณภาพในการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด แสดงใหเห็นถึงองคกร หนวยงาน โดยภาพรวมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนที่ยอมรับของประชาชนหรือผูรับบริการจึงไดสะทอนผล

แสดงความคิดเห็น ความคาดหวัง หรือความพึงพอใจออกมาในอยูระดับมากที่สุด 

 2.3 เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม  

 ขอเสนอแนะที่คนพบ ไดแก 1) ขอเสนอแนะที่ดี (เชิงบวก) 1.1) องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม ยึดมั่นในหลักการบริการที่ดีและเปนไปตามเกณฑการบริหารแบบธรรมมาภิบาล 1.2) องคการ

บริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งผูบริหารและเจาหนาที่ ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต

ไมเรียกรับผลประโยชนจากประชาชนหรือผูมารับบริการ 1.3) องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมสามารถดําเนินการและปฏิบัติหนาที่เปนไปดวยความเรียบรอยและตอบสนองตอ

ความตองการของประชาชนไดอยางเหมาะสม และ 2) ขอเสนอแนะเชิงการนําไปพัฒนาองคกร 2.1) องคการ

บริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ควรมีการเฝาระวังและสรางมาตรการที่รัดกุมในควบคุม
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พื้นที่ไมใหเสี่ยงตอการติดเช้ือโรคไวรัสโควิด 19 อยางเขมขนและตอเน่ือง 2.2) องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ 

อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ควรสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ เชน หนากากอนามัย เจลแอลกอฮอล เปนตน 2.3) 

องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ควรมีการซอมแซม บํารุงถนนที่เปนหลุมเปนบอ

ในหมูบานตาง ๆ อยางทั่วถึง 

 จากผลสรุปขอเสนอแนะพบวา มีทั้งขอเสนอแนะที่ดี (เชิงบวก) แสดงใหเห็นถึงประชาชนหรือผูรับบริการมี

ทัศนะคติที่ดีตอองคกร หนวยงาน ในการปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจ ตลอดจน ขอเสนอแนะที่ควรปรับปรุงและ

พัฒนา (เชิงแกไข) แสดงใหเห็นถึงประชาชนหรือผูรับบริการมองวายังมีขอบกพรองที่องคกร หนวยงาน ควรนําไป

ปรับปรุงและกอใหเกิดการพัฒนาใหดีย่ิงข้ึนตอไป 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ  

องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในปงบประมาณ 2564 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (ใสเคร่ืองหมาย ใน  หรือเติมขอความที่ตรงกับขอมูลของทาน) 

 1. เพศ      1) ชาย   2) หญิง 

2. อายุ      1) ตํ่ากวา 20 ป  2) 21 - 40 ป       3) 41 – 60 ป  4) 60 ปข้ึนไป 

3. สถานภาพ   1) โสด             2) สมรส         3) มาย/หยา/แยกกันอยู 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

     1) ประถมศึกษา  2) มัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย/เทียบเทา  

     3) ปริญญาตรี  4) สูงกวาปริญญาตรี     

4. อาชีพของผูมารับบริการ 

     1) เกษตรกรรม    2) ผูประกอบการ/อิสระสวนตัว  

     3) รับราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ  4) รับจางท่ัวไป 

                     5) อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ………………………………………. 
 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ (ใสเคร่ืองหมาย  ในชองท่ีตรงกับความคิดของทาน

มากท่ีสุด) 

ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการท้ัง 5 ดาน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

1.1 ข้ันตอนการใหบริการ ไดแก การใหบริการที่สะดวกและรวดเร็ว, หรือไม

หลายข้ันตอน, ใหบริการเปนไปดวยความยุติธรรมตามลําดับกอน-หลัง, มี

แผนผัง/แผนภาพแสดงข้ันตอนการใหบริการ เปนตน 

     

1.2 ชองทางการใหบริการ ไดแก  มีชองทางการติดตอการใหบริการท่ี

หลากหลาย, การใหบริการท่ีงายสะดวก, มีชองทางการตอบสนองตอขอ

รองเรียน, มีชองทางการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/

กิจกรรม เปนตน 

     

1.3 เจาหนาท่ีผูใหบริการ ไดแก บริการพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดีมีความเปน

มิตร, มีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการ, มีความรู ทักษะความสามารถในการ

ใหบริการ, ใหบริการไมเลือกปฏิบัติเต็มใจและมีความพรอมท่ีจะใหบริการอยู

เสมอ, มีความซ่ือสัตยและสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมเรียกรับสินบน 

หรือไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 

     

1.4 ส่ิงอํานวยความสะดวก ไดแก มีปายบอกจุดสถานท่ีตั้งขององคกรแกผู

ตองการมารับบริการอยางชัดเจนและเขาใจงาย, มีส่ิงอํานวยความสะดวกแกผู

เดินทางมารับบริการ อาทิ ท่ีจอดรถ หองนํ้า ที่น่ังคอยรับบริการ นํ้าดื่ม มีวัสดุ 

     



อุปกรณ เคร่ืองมือ ฯลฯ 

2. งานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

2.1 ข้ันตอนการใหบริการ ไดแก การใหบริการที่สะดวกและรวดเร็ว, หรือไม

หลายข้ันตอน, ใหบริการเปนไปดวยความยุติธรรมตามลําดับกอน-หลัง, มี

แผนผัง/แผนภาพแสดงข้ันตอนการใหบริการ เปนตน 

     

2.2 ชองทางการใหบริการ ไดแก  มีชองทางการติดตอการใหบริการท่ี

หลากหลาย, การใหบริการท่ีงายสะดวก, มีชองทางการตอบสนองตอขอ

รองเรียน, มีชองทางการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/

กิจกรรม เปนตน 

     

2.3 เจาหนาท่ีผูใหบริการ ไดแก บริการพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดีมีความเปน

มิตร, มีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการ, มีความรู ทักษะความสามารถในการ

ใหบริการ, ใหบริการไมเลือกปฏิบัติเต็มใจและมีความพรอมท่ีจะใหบริการอยู

เสมอ, มีความซ่ือสัตยและสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมเรียกรับสินบน 

หรือไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 

     

2.4 ส่ิงอํานวยความสะดวก ไดแก มีปายบอกจุดสถานท่ีตั้งขององคกรแกผู

ตองการมารับบริการอยางชัดเจนและเขาใจงาย, มีส่ิงอํานวยความสะดวกแกผู

เดินทางมารับบริการ อาทิ ท่ีจอดรถ หองนํ้า ที่น่ังคอยรับบริการ นํ้าดื่ม มีวัสดุ 

อุปกรณ เคร่ืองมือ ฯลฯ 

     

3. งานดานสาธารณสุข 

3.1 ข้ันตอนการใหบริการ ไดแก การใหบริการที่สะดวกและรวดเร็ว, หรือไม

หลายข้ันตอน, ใหบริการเปนไปดวยความยุติธรรมตามลําดับกอน-หลัง, มี

แผนผัง/แผนภาพแสดงข้ันตอนการใหบริการ เปนตน 

     

3.2 ชองทางการใหบริการ ไดแก  มีชองทางการติดตอการใหบริการท่ี

หลากหลาย, การใหบริการท่ีงายสะดวก, มีชองทางการตอบสนองตอขอ

รองเรียน, มีชองทางการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/

กิจกรรม เปนตน 

     

3.3 เจาหนาท่ีผูใหบริการ ไดแก บริการพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดีมีความเปน

มิตร, มีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการ, มีความรู ทักษะความสามารถในการ

ใหบริการ, ใหบริการไมเลือกปฏิบัติเต็มใจและมีความพรอมท่ีจะใหบริการอยู

เสมอ, มีความซ่ือสัตยและสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมเรียกรับสินบน 

หรือไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 

     

3.4 ส่ิงอํานวยความสะดวก ไดแก มีปายบอกจุดสถานท่ีตั้งขององคกรแกผู

ตองการมารับบริการอยางชัดเจนและเขาใจงาย, มีส่ิงอํานวยความสะดวกแกผู

เดินทางมารับบริการ อาทิ ท่ีจอดรถ หองนํ้า ที่น่ังคอยรับบริการ นํ้าดื่ม มีวัสดุ 

อุปกรณ เคร่ืองมือ ฯลฯ 

     



4. งานดานการศึกษา 

4.1 ข้ันตอนการใหบริการ ไดแก การใหบริการที่สะดวกและรวดเร็ว, หรือไม

หลายข้ันตอน, ใหบริการเปนไปดวยความยุติธรรมตามลําดับกอน-หลัง, มี

แผนผัง/แผนภาพแสดงข้ันตอนการใหบริการ เปนตน 

     

4.2 ชองทางการใหบริการ ไดแก  มีชองทางการติดตอการใหบริการท่ี

หลากหลาย, การใหบริการท่ีงายสะดวก, มีชองทางการตอบสนองตอขอ

รองเรียน, มีชองทางการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/

กิจกรรม เปนตน 

     

4.3 เจาหนาท่ีผูใหบริการ ไดแก บริการพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดีมีความเปน

มิตร, มีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการ, มีความรู ทักษะความสามารถในการ

ใหบริการ, ใหบริการไมเลือกปฏิบัติเต็มใจและมีความพรอมท่ีจะใหบริการอยู

เสมอ, มีความซ่ือสัตยและสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมเรียกรับสินบน 

หรือไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 

     

4.4 ส่ิงอํานวยความสะดวก ไดแก มีปายบอกจุดสถานท่ีตั้งขององคกรแกผู

ตองการมารับบริการอยางชัดเจนและเขาใจงาย, มีส่ิงอํานวยความสะดวกแกผู

เดินทางมารับบริการ อาทิ ท่ีจอดรถ หองนํ้า ที่น่ังคอยรับบริการ นํ้าดื่ม มีวัสดุ 

อุปกรณ เคร่ืองมือ ฯลฯ 

     

5. งานดานรายไดหรือภาษี 

5.1 ข้ันตอนการใหบริการ ไดแก การใหบริการที่สะดวกและรวดเร็ว, หรือไม

หลายข้ันตอน, ใหบริการเปนไปดวยความยุติธรรมตามลําดับกอน-หลัง, มี

แผนผัง/แผนภาพแสดงข้ันตอนการใหบริการ เปนตน 

     

5.2 ชองทางการใหบริการ ไดแก  มีชองทางการติดตอการใหบริการท่ี

หลากหลาย, การใหบริการท่ีงายสะดวก, มีชองทางการตอบสนองตอขอ

รองเรียน, มีชองทางการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/

กิจกรรม เปนตน 

     

5.3 เจาหนาท่ีผูใหบริการ ไดแก บริการพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดีมีความเปน

มิตร, มีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการ, มีความรู ทักษะความสามารถในการ

ใหบริการ, ใหบริการไมเลือกปฏิบัติเต็มใจและมีความพรอมท่ีจะใหบริการอยู

เสมอ, มีความซ่ือสัตยและสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมเรียกรับสินบน 

หรือไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 

     

5.4 ส่ิงอํานวยความสะดวก ไดแก มีปายบอกจุดสถานท่ีตั้งขององคกรแกผู

ตองการมารับบริการอยางชัดเจนและเขาใจงาย, มีส่ิงอํานวยความสะดวกแกผู

เดินทางมารับบริการ อาทิ ท่ีจอดรถ หองนํ้า ที่น่ังคอยรับบริการ นํ้าดื่ม มีวัสดุ 

อุปกรณ เคร่ืองมือ ฯลฯ 

     

 



ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงตอคุณภาพการใหบริการ 
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ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบในคร้ังน้ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


