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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
(Executive Summary)
การวิจัยเรื่องการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตํา บลแกง เลิ งจาน อํ าเภอเมื อง จัง หวั ดมหาสารคาม ในป งบประมาณ 2563 มีวัตถุ ประสงค ของการวิจัย 1)
เพื่อศึกษาระดั บความพึ งพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพในการใหบริการรายดานขององคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิง จาน อําเภอเมือง จั งหวัดมหาสารคาม 2) เพื่ อศึ กษาระดั บความพึง พอใจของประชาชนที่มีต อ
คุ ณ ภาพในการให บ ริ การในภาพรวมขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแก ง เลิ ง จาน อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
มหาสารคาม และ 3) เพื่อศึ กษาข อเสนอแนะที่ มีตอคุ ณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกง
เลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) ระหวางเชิงปริมาณและ
เชิ งคุ ณภาพ (Quantitative and Qualitative) มี กลุ มตั วอย า ง จํ านวน 381 คน ที่ มาจากการกํ าหนขนาด
ตั วอย างตามสูต รของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) กํ า หนดให สั ดส วนของลั กษณะที่ ส นใจในประชากร
เทา กับ 0.5 ระดั บ ความคลาดเคลื่ อนที่ ย อมรั บได 5% โดยใชเครื่องมื อในการวิจัย คื อ แบบสอบถาม แบบ
สังเกต และแบบบันทึก แลวรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดนํามาวิเคราะหผลดวยสถิติพื้นฐานโปรแกรม
(SPSS) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คาอัตราสวนรอยละ (Percentage) และสวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากแบบสังเกต และแบบบันทึก ผลการศึกษาวิจัย
พบวา
1. ระดับความพึงพอใจในการใหบริการในรายดานทั้ง 5 ดาน
1) งานด านการศึ กษา มี ค วามพึ งพอใจอยู ในระดั บมากที่ สุด (Mean =4.77) คิ ดเป นร อยละ 95.63
2) งานดานป องกั นและบรรเทาสาธารณะภั ย มีความพึ งพอใจอยูในระดับมากที่สุ ด (Mean = 4.77)
คิดเปนรอยละ 95.56
3) งานด านการพั ฒ นาชุ มชนและสวัส ดิ การสั ง คม มี ความพึ งพอใจอยู ในระดั บ มากที่ สุด (Mean =
4.77) คิดเปนรอยละ 95.53
4) งานด านรายได ห รือภาษี มี ความพึ งพอใจอยู ในระดั บ มากที่ สุด (Mean = 4.76) คิ ดเป นรอยละ
95.46
5) งานด านสาธารณสุข มี ความพึ งพอใจอยูในระดั บมากที่สุด (Mean = 4.76) คิดเป นรอยละ 95.4
2. ระดับความพึงพอใจในการใหบริการในภาพรวม
ผลสรุ ป โดยรวมทั้ ง 5 ด าน มี ความพึ งพอใจอยู ในระดั บ มากที่ สุด (Mean = 4.76) คิ ดเป นร อ ยละ
95.52

ข
3. ขอเสนอแนะที่มีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม
1) ขอเสนอแนะที่ดี
1.1) องค การบริ ห ารส วนตํา บลแก ง เลิ ง จาน อํ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด มหาสารคาม ยึ ด มั่ นในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชนสุขสวนรวมของชุมชน
1.2) องค การบริ หารส วนตํ าบลแกง เลิ งจาน อํ าเภอเมื อง จั งหวัด มหาสารคาม ทั้ ง ผูบ ริ หารและ
เจาหนาที่ ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตไมเรียกรับผลประโยชนจากประชาชนหรือผูมารับบริการ
1.3) องค การบริ ห ารส วนตํ าบลแก ง เลิ งจาน อํ าเภอเมื อง จั ง หวั ด มหาสารคาม เป ดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการตาง ๆ อาทิ กิจกรรม/โครงการ และการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
เปนตน
1.4) องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สามารถแกไขปญหา
ขอเรียกรองหรือแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ทองถิ่นไดอยางทันทวงทีและมีความเหมาะสม
1.5) องค การบริ ห ารส วนตํ า บลแก ง เลิ ง จาน อํ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด มหาสารคาม โดยภาพรวม
สามารถดําเนินการและปฏิบัติหนาที่เปนไปดวยความเรียบรอยและตอบสนองตอความตองการของประชาชน
ไดอยางเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร
2) ขอเสนอแนะที่ควรนําไปพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มเติม
2.1) องคการบริ หารส วนตํ าบลแก งเลิ ง จาน อํา เภอเมื อง จั งหวั ด มหาสารคาม ควรมีก ารออก
สํารวจระบบสาธารณู ปโภคหรือโครงสรางพื้ นฐาน อาทิ เส นทางถนนที่ชํ ารุ ด ไฟฟ าส องสว างตามถนน และ
อื่น ๆ ในชุมชนอยูอยางบอยครั้ง แลวปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป
2.2) องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ควรสรางมาตรการ
ปองกันภัยคุกคามในทุกรูปแบบอยางตอเนื่อง อาทิ ยาเสพติด โรคภัยตาง ๆ ที่มากับชวงฤดูกาล เปนตน
2.3) องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อํ าเภอเมื อง จังหวัดมหาสารคาม ควรสรางมวลชน
สัมพันธเพื่อประชาสัมพันธขาวสารหรือขอมูลขาวสารใหม ๆ อีกทั้งเพื่อสรางการรับรูที่ดีใหกับประชาชน ชุมชน
ไดรับรูอยางตอเนื่องและทันทวงที
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การปกครองสวนทองถิ่น ถือไดวาเปนหัวใจสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่รัฐบาลสวนกลาง
ได ก ระจายอํ านาจในการบริห ารราชการแผ น ในการจั ดทํ า บริ ก ารสาธารณะไปสู ท อ งถิ่ น โดยตรง ซึ่ง ภายใต
รัฐธรรมนูญ 2560 ไดบัญ ญัติถึงการปกครองสวนทองถิ่นไวในหมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่น มาตรา 249
ภายใตบังคับมาตรา 1 ใหมีการจัดการปกครองสวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กฎหมายบัญญัติการจัดตั้งองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบใดใหคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นและความสามารถในการปกครอง
ตนเองในดานรายได จํานวนและความหนาแนนของประชากร และพื้นที่ที่ต อ งรับ ผิดชอบประกอบกัน อีก ทั้ง
มาตรา 250 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาทีแ่ ละอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อ ประโยชนของประชาชนในทอ งถิ่นตามหลัก การพั ฒ นาอยางยั่ง ยืน รวมทั้ง สงเสริม และสนับ สนุนการจัด
การศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ใดที่สมควรใหเปนหนาที่และอํานาจโดยเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบหรือใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการใดใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งตองสอดคลองกับรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคสี่และกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอน
ในการกระจายหนาที่และอํานาจ ตลอดจน งบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหนาที่และอํานาจดังกลาวของสวน
ราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เปนหนาที่
และอํานาจขององคก รปกครองสวนทอ งถิ่น ถาการรวมดําเนินการกับ เอกชนหรือ หนวยงานของรัฐหรือ การ
มอบหมายใหเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการ จะเปนประโยชนแกประชาชนในทองถิ่นมากกวาการทีอ่ งคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการเอง องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะรวมหรือมอบหมายใหเอกชนหรือหนวยงาน
ของรัฐดําเนินการนั้นก็ไดรัฐตองดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือ
การจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาการหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให
สามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งไดอยางเพียงพอในระหวางที่ยังไมอาจดําเนินการไดใหรัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับ สนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปพลางกอ นกฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นตองใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในการบริหารการจัดทําบริการสาธารณะการสงเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาการเงินและการคลังและการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งตองทําเพียง
เทาที่จําเปนเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวมการปองกัน
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การทุจ ริตและการใชจายเงินอย างมีป ระสิท ธิภาพโดยคํานึงถึง ความเหมาะสมและความแตกตางขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบและตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปองกันการขัดกันแหงผลประโยชนและการ
ปองกัน การกาวกายการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการสวนทองถิ่นดวย (ราชกิจจานุเบกษา. 2560)
อีกทั้งพระราชบัญ ญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะมาตรา 16 มีอํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง อาทิ การจัดทําแผนพัฒนา
ทอ งถิ่นของตนเอง การจัดใหมีและบํารุงรัก ษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา การสาธารณูปโภคและการ
กอสรางอื่น ๆ การสาธารณูปการ การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และสงเสริม
การมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น เปนตน (ราชกิจจานุเบกษา. 2542)
จากหลักการและความสําคัญในขางตน เห็นไดวาการปกครองสวนทองถิ่น คือ รากฐานของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองทองสวนถิ่นประชาชนมีสวนรวมในการปกครองในการเลือกผูบริหาร
ทองถิ่นไดเอง จึงมีความหวงแหนตอประโยชนอันพึงมีตอชุมชน ทองถิ่นของตน การปกครองสวนทองถิ่น ยังเปน
การแบงเบาภารกิจของรัฐบาล ซึ่งเปนหลักการสําคัญของการกระจายอํานาจ เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีอยู
อยางกวางขวาง และกิจการบางอยางเปนเรื่องเฉพาะทองถิ่น จึงตองใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ที่เปน
องคก รหนวยงานราชการสวนทองถิ่นบริห ารจัดการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ เปนตน การบริห ารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนการจัดบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถิ่นทุกระดับ โดยภายในองคกรจะ
ประกอบไปดวยผูนําองคกรที่จะเปนผูกาํ หนดนโยบายในการบริหารงานและเจาหนาที่หรือบุคลากรฝายปฏิบัติที่จะ
ดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหาร เพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชนและผูมารับบริการ เปนตน
การจัดบริการสาธารณะในประเทศไทย ณ ปจจุบัน มีการดําเนินงานโดยหนวยงานของรัฐ ใน 5 รูปแบบ ไดแก 1)
หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 2) หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 3) หนวยงานองคการมหาชน
4) หนวยงานรูปแบบพิเศษ และ 5) หนวยงานเอกชนเปนผูดําเนินการแทน (อรทัย กกผล. 2552)
อยางไรก็ดี การจัดบริการสาธารณะหรือการบริการแกประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ใน
ชุมชนทองถิ่นพื้นที่นั้น ๆ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
บัญญัติวา “การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลด ภารกิจและยุบเลิกหนวยงาน
ที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความตองการของประชาชนมีผู รับผิดชอบตอผลของงาน” การประเมินผลเพื่อนําไปปรับปรุง
คุณภาพการใหบริการจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่ง เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิ ภาพ
และสามารถตอบสนองตามความตองการของประชาชน โดยในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนด
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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กรอบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการมิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ ตัวชี้วัด 2.1 คือ
การพิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูที่อาศัยอยู หรือผูที่มารับบริการติดตอองคกรปกครอง
สวนท อ งถิ่ น โดยจะตอ งวาจางสถาบัน การศึก ษาระดั บ อุด มศึก ษาจากภายในหรือ ภายนอกพื้น ที่จัง หวัด เป น
หนวยงานสํารวจที่สงผลกระทบตอ ประชาชน อยางนอย 4 งาน ซึ่ง ปจ จัยสําคัญ ในการบริก าร คือ บุคลากรผู
ใหบริการอันจะสงผลตอคุณภาพการใหบริการประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพตามไป
ดวย (ราชกิจจานุเบกษา. 2545)
การมี สวนรวม บทบาท และสิ ท ธิห น าที่ ของประชาชนที่ เกี่ ยวขอ งกับ องค ก รปกครองท อ งถิ่น กล าวได
วา ประชาชน เปนองคประกอบหรือ ปจ จัยสําคัญ ที่จะใหอ งคกรปกครองทอ งถิ่น เปนองคก รที่เปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน กับ ประชาชน เปนที่พึ่งของการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของประชาชนในทอ งถิ่น ดั งเจตนารมณ ของการ
ปกครองทองถิ่นในระบอบประชาธิปไตยและการกระจายอํานาจสูประชาชนอยางแทจริงเพื่อใหทุกสวนของชุมชน
ทอ งถิ่ นไดมี สวนรวมทั้ ง ในการกําหนดวิสัย ทัศ น การกําหนดปญ หา การวิเคราะหป ญ หา การวางแผน และ
โดยเฉพาะการประเมินผลในการดําเนินการขององคกรปกครองทองถิ่น ซึ่งวัตถุประสงคในการประเมินผลก็คือ การ
นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒ นาปรับ ปรุง คุณภาพการใหบ ริการเพื่อใหไดประสิท ธิภาพและประสิท ธิผลเปนที่
พึงพอใจแกประชาชนหรือผูรับบริการ เปนตน
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม แตเดิมเปนสภาตําบลแกงเลิงจาน
ซึ่ ง ได รั บ การยกฐานะขึ้ น เป น องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลในวั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ 2540 จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงคที่จะเปดโอกาสใหราษฎร
ไดเขามา รวมกับ บริห ารงานของตําบลและหมูบานทุก อยางเทาที่จ ะเปนประโยชนแกทองที่และราษฎร เปน
สวนรวมอันจะเปนทางนําราษฎร ไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตย สาเหตุที่ชื่อวาตําบลแกงเลิงจานนั้นไม
ปรากฎแนชัดวากอตั้งในป พ.ศ.ใด แตผูรูสันนิษฐานวาเนื่องจากมีอางเก็บน้ําอยูหนึ่งแหงตั้งอยูในพื้นที่ และราษฎร
ไดอพยพมาอยูจึงไดตั้งชื่ออางเก็บน้ํานั้นวาแกงเลิงจานตั้งแตนั้นมา แตเดิมนั้น พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกง
เลิงจาน อยูในเขตความรับผิดชอบของ ตําบลทาสองคอน ปจจุบันแยกออกมาเปนตําบลแกงเลิงจาน มีหมูบาน
ทั้งสิ้น 17 หมูบาน มีประชากร จําแนกเปนเปนชาย จํานวน 3,950 คน หญิง จํานวน 4,127 คน รวมทั้งสิ้น 8,077
คน มีอาชีพสวนใหญการทําเกษตรกรรม อาทิ ทํานา ทําไร และการคาขาย รับราชการ ธุรกิจสวนตัว รับจางทั่วไป
เปนตน (องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน. 2562)
ซึ่งเมื่อพิจารณาอํานาจหนาที่ ขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
จะเห็นวาการใชอํานาจและการปฏิบัติหนาที่ที่มีผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ ทั้งสิ้น
ดวยเหตุนี้ พระราชบัญ ญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.
2552 จึงตองนําอํานาจตามพระราชบัญญัติที่ตองดําเนินการบริหารและพัฒนาทองถิ่นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่
ใหอํานาจแกประชาชนไดมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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ดัง นั้น สถาบันวิจัยและพัฒ นา มหาวิท ยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในฐานะเปนเปน สถาบันทางการศึก ษา
ระดับอุดมศึกษา ไดรับมอบหมายใหเปนผูทําการวิจัยการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ประจําปงบประมาณ 2563
จํานวน 5 ดาน ไดแก งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย งานดานการพัฒ นาชุมชนและสวัสดิการสังคม
งานดานสาธารณสุข งานดานการศึกษา และงานดานรายไดหรือภาษี ซึ่งผลการวิจัยจากการสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการในครั้งนี้จะเปนขอมูลในการนําไปใชป ระกอบเปนแนวทางการแกไข
ปรับปรุงพัฒนาทั้งดานนโยบาย วิธีการดําเนินงาน และการใหบริการเพื่อใหเกิดความสอดคลองกับความตองการ
และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนใหยั่งยืนสืบตอไป

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพในการใหบริการรายดานขององคการบริหาร
สวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2.2 เพื่อศึก ษาระดับ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ คุณ ภาพในการใหบ ริก ารในภาพรวมขององคการ
บริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2.3 เพื่อศึกษาขอเสนอแนะที่มีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม

3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ประชากร ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม มีประชากร จํานวนทั้งสิ้น 8,077 คน
3.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ ขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 381 คน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการสํารวจแบบไมเจาะจงจากประชากรที่มี
ภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่จํานวนตัวอยางที่จัดเก็บไดมาจากหลักการกําหนดขนาดตัวอยางตามสูตรของทาโร ยามา
เน (Taro Yamane) กําหนดใหสั ดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากรเทากับ 0.5 ระดับ ความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได 5% และระดับความเชื่อมั่น 95%
3.3 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
1) ตัวแปรตน ไดแก ขอมูลคุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
และอาชีพ
2) ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจที่มีตองานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย งานดานการพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม งานดานสาธารณสุข งานดานการศึกษา และงานดานรายไดหรือภาษี
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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3.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการ
ของงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย งานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานดานสาธารณสุข
งานดานการศึกษา และงานดานรายไดหรือภาษี มีทั้งหมดจํานวน 3 ตอน ประกอบดวย
1) ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ดานเพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา และอาชีพ
2) ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการ ทั้ง 5 ดาน ไดแก
งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยงานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานดานสาธารณสุข งาน
ดานการศึกษา และงานดานรายไดหรือภาษี โดยจะแบงเปน 5 ระดับ ใชมาตราสวนประมาณคา
3) ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ เพื่อนําไปสูการปรับปรุงตอคุณภาพการใหบริการ
3.5 ขอจํากัดของการวิจัย คือ บริบททั่วไปของพื้นที่ อาทิ การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมใน
ชุมชนของผูตอบแบบสอบถาม อาจมีผลทําใหผตู อบแบบสอบถามมักจะมีแนวโนมการใหคะแนนพึงพอใจสูงหรือไม
ตอบแบบสอบถามในประเด็นนั้น ผูตอบแบบสอบถามมักจะเลี่ยงโดยตอบไมตรงความรูสึกดวยเกรงวา อาจจะมี
ผลเสียตอตนเองหรือมีความคิดเห็นในทางลบ แตหามผูสํารวจขอมูลทําการบันทึก ซึ่งผู สํารวจขอมูลก็ไมสามารถ
บันทึกไดเพราะตองเคารพสิทธิและเปนจรรยาบรรณของการวิจัย เปนตน

4. นิยามศัพทเฉพาะในการวิจัย
4.1 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก นึกคิดที่อ ยูภายในจิตใจของบุคคลที่มีไมเหมือนกันขึ้นอยูกับ แตล ะ
บุคคลวาจะมีความคาดหวังกับสิ่งนั้นอยางไร ถาบุคคลนั้นมีความคาดหวัง สูงก็จะแสดงความรูสึกที่ตอบสนองเชิง
บวกหรือจะมีความพึงพอใจมาก แตในทางตรงกันขาม ถาบุคคลนั้นมีความคาดหวังนอ ยก็จะแสดงความรูสึก ที่
ตอบสนองเชิงลบหรือจะมีความพึงพอใจนอย
4.2 ประชาชน หมายถึง ผูที่อาศัยหรือมีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่ ขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
4.3 คุณภาพการใหบริการ หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากของประชาชนที่มีตอการบริการ 5 ดาน ไดแก
งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย งานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานดานสาธารณสุข งาน
ดานการศึกษา และงานดานรายไดหรือภาษี

5. ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
5.1 เปนฐานขอมูลในการนําไปสูการวิเคราะหแผนขององคกร หนวยงาน เพื่อจะไดทราบถึงปญหาและความ
ตองการที่แทจริงของประชาชน ชุมชน ทองถิ่น
5.2 องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สามารถนําผลการวิจัยที่ได ไป
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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ปรับปรุงแกไขในการใหบริการตอประชาชนใหดียิ่งขึ้นตอไป
5.3 องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สามารถนําขอเสนอแนะที่ได ไป
พัฒนาเปนแนวทางในการสรางคุณภาพการบริการตอองค หนวยงาน ใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืนสืบไป

การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

บทที่ 2
เอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่องการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบ ริการขององคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือ ง จังหวัดมหาสารคาม ไดศึก ษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ ง
ตามลําดับ ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2. บทบัญญัติหมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่นในรัฐธรรมนูญ 2560
3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542
4. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
5. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการสาธารณะและคุณภาพการใหบริการ
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
7. กรอบแนวคิดการวิจัย
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1. ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
1.1 ประวัติความเปนมา
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน แตเดิมเปนสภาตําบลแกงเลิงจานซึ่งไดรับการยกฐานะขึ้นเปนองคการ
บริหารสวนตําบลในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2540 จัดตั้งขึ้นตามตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงคที่จะเปดโอกาสใหราษฎรไดเขา มา รวมกับ บริห ารงานของตําบลและ
หมูบานทุกอยางเทาทีจ่ ะเปนประโยชนแกทองทีแ่ ละราษฎร เปนสวนรวมอันจะเปนทางนําราษฎร ไปสูการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย สาเหตุที่ชื่อวาตําบลแกงเลิงจานนั้นไมปรากฎแนชัดวากอตั้งในป พ.ศ.ใด แตผูรูสันนิษฐานวา
เนื่องจากมีอางเก็บน้ําอยูหนึ่งแหงตั้งอยูในพื้นที่ และราษฎรไดอพยพมาอยูจึงไดตั้งชื่ออางเก็บน้ํานั้นวาแกงเลิงจาน
ตั้งแตนั้นมา แตเดิมนั้น พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อยูในเขตความรับผิดชอบของ ตําบลทาสอง
คอน ปจจุบันแยกออกมาเปนตําบลแกงเลิงจาน มีหมูบานทั้งสิ้น 17 หมูบาน
1.2 สภาพทั่วไป
1) เขตการปกครององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ตั้งอยู หมูที่ 10 ถนนแจงสนิท ตําบลแกงเลิง
จาน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม หางจากที่วาการอําเภอเมือ ง 5 กิโลเมตร หางจากจังหวัด
มหาสารคาม 5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ ไดแก ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลตลาด ทิศใต ติดกับ ตําบลบอใหญ ทิศ
ตะวันออก ติดกับ ตําบลแวงนาง ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลทาสองคอน ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 34.85 ตร.กม.
หรือประมาณ 21,781 ไร คิดเปนรอยละ 5.63 ของพื้นที่อําเภอเมืองมหาสารคาม เปนที่ทําการเกษตร 12,566
ไร และภูมิประเทศมีลักษณะเปนลุมดอน มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 150–200 เมตร
2) ประชากร ไดแก เปนชาย จํานวน 3,950 คน หญิง จํานวน 4,127 คน รวมทั้งสิ้น 8,077 คน
หมูที่ บาน
ครัวเรือน
ชาย (คน)
หญิง (คน) รวม (คน)
1
ดอนตูม
272
544
551
1,095
2
กุดเปง
115
197
222
419
3
หนองใหญ
235
386
416
802
4
เมนใหญ
78
151
152
303
5
ทาแร
182
245
301
546
6
หนองจิก
195
194
223
417
7
เมนนอย
102
189
181
370
8
กลาง
92
158
174
332
9
ดอนโด
84
156
152
308
10 หนองจิก
204
284
306
590
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11
12
13
14
15
16
17

หัวชาง
70
148
123
271
โนนหัวฝาย
81
123
115
238
แกงเลิงจาน
307
235
248
483
เมนใหญ
88
175
201
376
หนองจิกรวมใจ
161
290
284
574
ดอนตูมสามัคคี
130
276
287
563
ทาแรวัฒนา
133
199
191
390
3) อาชีพ ไดแก สวนใหญการทําเกษตรกรรม อาทิ ทํานา ทําไร และการคาขาย รับราชการ
ธุรกิจสวนตัว รับจางทั่วไป เปนตน
1.3 วิสัยทัศนองคกร คือ “ชุมชนเขมแข็ง แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ ปราศจากยาเสพติด พิชิตความยากจน
การคมนาคมสะดวก”
1.4 พันธกิจ
1) พัฒ นาคุณ ภาพชีวิตและสิ่ง อํานวยความสะดวกขั้น พื้นฐาน เชน ถนน ไฟฟ า ประปา โทรศัพ ท ให
เทียบเทาชุมชนเมือง
2) พัฒ นาดานสุขภาพความเปนอยูของประชาชน ใหมีความสามารถในการปองกันรักษาตนเอง ทั้งทาง
รางกายและจิตใจ
3) พัฒนาอาชีพใหมั่นคง เกษตรกรรมที่ยั่งยืน เพื่อใหคนในชุมชนพอมีพอกิน มีการรวมกลุมอาชีพในชุมชน
4) พัฒ นาใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูรอบดานตอเนื่องตลอดไป ทั้งในดานการพัฒนาอาชีพ กฎหมาย
สังคมและการเมือง
5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุลสามารถใหคนอยูรวมกับปาได (องคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน. 2561)

2. บทบัญญัติหมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่นในรัฐธรรมนูญ 2560
ภายใตรัฐธรรมนูญ 2560 สมเด็จ พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ตราไว ณ วันที่ 6
เมษายน พุทธศักราช 2560 นายกรัฐมนตรีไดนําความกราบบังคมทูลวา นับแตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ประชาธิป กพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดท รงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานรัฐธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรสยาม พุท ธศักราช 2475 เปนตนมา การปกครองของประเทศไทยไดดํารงเจตนารมณยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตอเนื่องมาโดยตลอด ในรัฐธรรมนูญ 2560 นี้ ไดบัญญัติ
หลักการปกครองสวนทองถิ่นในมาตราที่เกี่ยวของ ดังนี้
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มาตรา 249 ภายใตบังคับมาตรา 1 ใหมีการจัดการปกครองสวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ
การจั ด ตั้ ง องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในรู ป แบบใดให คํ า นึ ง ถึ ง เจตนารมณ ข องประชาชนในท อ งถิ่ นและ
ความสามารถในการปกครองตนเองในดานรายได จํานวนและความหนาแนน ของประชากรและพื้ นที่ ที่ตอ ง
รับผิดชอบ ประกอบกัน
มาตรา 250 องคกรปกครองสวนทอ งถิ่นมีหนาที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรใหเปนหนาที่และอํานาจโดยเฉพาะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบหรือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลัก ในการดําเนินการใดให
เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งตองสอดคลองกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคสี่ และกฎหมาย
ดัง กล าวอย างน อ ยต อ งมีบ ทบั ญ ญั ติ เกี่ ยวกับ กลไกและขั้ น ตอนในการกระจายหน าที่ แ ละอํ านาจ ตลอดจน
งบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหนาที่และอํานาจดังกลาวของสวนราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดวย ในการจัดทําบริก ารสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เปนหนาที่และอํานาจขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ถาการรวมดําเนินการกับเอกชนหรือหนวยงานของรัฐหรือการมอบหมายใหเอกชนหรือหนวยงานของรัฐ
ดําเนินการ จะเปนประโยชนแกประชาชนในทองถิ่นมากกวาการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการเอง
องคก รปกครองสวนทอ งถิ่นจะรวมหรือ มอบหมายใหเอกชนหรือหน วยงานของรัฐดําเนินการนั้นก็ได รัฐตอ ง
ดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทอ งถิ่นมีรายไดของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสม
รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาการหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถดําเนินการตามวรรค
หนึ่งไดอยางเพียงพอในระหวางที่ยังไมอาจดําเนินการไดใหรัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไปพลางกอน
กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการสวนทองถิ่นตองใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดทําบริการสาธารณะการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาการเงินและ
การคลัง และการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งตองทําเพียงเทาที่ จําเปนเพื่อการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนในทอ งถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวมการปองกันการทุจริตและการใชจายเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกตางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบและตอง
มีบทบัญ ญัติเกี่ยวกับ การปอ งกันการขัดกั นแหงผลประโยชนและการปองกันการกาวกายการปฏิบัติหนาที่ของ
ขาราชการสวนทองถิ่นดวย
มาตรา 251 การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งตองใช
ระบบคุณธรรมและตองคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเปนของแตละทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แตละรูป แบบ การจัดใหมีมาตรฐานที่สอดคลองกันเพื่อใหส ามารถพัฒ นารวมกันหรือการสับ เปลี่ยนบุคลากร
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันได
มาตรา 252 สมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นใหมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความ
เห็นชอบของสภาทองถิ่นหรือในกรณีองคกรปกครองสวนทอ งถิ่นรูป แบบพิเศษ จะใหม าโดยวิธีอื่นก็ได แตตอ ง
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนดวย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งและผู มีสิทธิ
สมัครรับ เลือกตั้ง และหลักเกณฑและวิธีก ารเลือ กตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบ ริห ารทองถิ่นใหเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ ซึ่งตองคํานึงถึงเจตนารมณในการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญดวย
มาตรา 253 ในการดําเนินงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นเปดเผยขอมูล
และรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมดวย ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 254 ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิเขาชื่อกันเพื่อเสนอขอบัญญัติหรือ
เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นไดตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ (ราช
กิจจานุเบกษา. 2560)

3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา โดยที่
เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา โดยผูวิจัยไดเลือก
เอาเฉพาะสวนเนื้อหาหรือสวนสาระสําคัญที่เกี่ยวของมาประกอบงานวิจัย ดังนี้
3.1 หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
มาตรา 16 ใหเทศบาล เมือ งพัท ยา และองคก ารบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
5) การสาธารณูปการ
6) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ
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7) การพาณิชยและการสงเสริมการลงทุน
8) การสงเสริมการทองเที่ยว
9) การจัดการศึกษา
10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
14) การสงเสริมกีฬา
15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว
22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
23) การรั ก ษาความปลอดภั ย ความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย และการอนามั ย โรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่น ๆ
24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
25) การผังเมือง
26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28) การควบคุมอาคาร
29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
30) การรักษาความสงบเรียบรอยการสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
31) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
1) การจัดทําแผนพัฒ นาทอ งถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนพัฒ นาจัง หวัดตามระเบียบที่
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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คณะรัฐมนตรีกําหนด
2) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
3) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
4) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
5) การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6) การจัดการศึกษา
7) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
8) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
9) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
10) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม
11) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
12) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ
13) การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา
14) การสงเสริมการทองเที่ยว
15) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุนและการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับบุคคลอื่นหรือ
จากสหการ
16) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําทีเ่ ชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
18) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
19) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกัน และควบคุมโรคติดตอ
20) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
21) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
22) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
23) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด
24) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในเขตและกิจการนั้น
เปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั ้งนี้
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
25) สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
26) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่น
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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27) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
28) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจ และ
หนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
29) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา 18 ให ก รุง เทพมหานครมีอํ านาจและหนาที่ในการจัด ระบบบริก ารสาธารณะเพื่อ ประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 และมาตรา 17
มาตรา 19 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
พิเศษไมเต็ม พื้นที่จังหวัดมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นทีม่ ีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครองสวน
ทอ งถิ่นรูป แบบพิเศษเต็ม พื้นที่จังหวัดมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริก ารสาธารณะเพื่อ ประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 และมาตรา 17
มาตรา 20 ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับการใหบริการ
สาธารณะอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกันใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจ
และหนาที่รับผิดชอบในสวนใด
มาตรา 21 บรรดาอํานาจและหนาที่ที่อยูในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมายรัฐอาจมอบอํานาจและหนาที่
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการแทนไดในการดําเนินงานตามอํานาจและหนาที่ที่ระบุไวในมาตรา 16
มาตรา 17 มาตรา 18 และมาตรา 19 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจรวมมือกันดําเนินการหรืออาจรองขอใหรัฐ
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น แลวแตกรณีดําเนินการแทนได
มาตรา 22 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหเอกชนดําเนินการตามอํานาจและหนาที่แทนได ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
3.2 หมวด 3 การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร
มาตรา 23 เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และ
เงินรายได ดังตอไปนี้
1) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2) ภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่
3) ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย
4) ภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับการจัดสรรตามมาตรา 24
(3) และมาตรา 25 (6) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บไดหักสวนที่ตองจายคืนแลว โดยเปน
หนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
5) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตรา
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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ตามมาตรา 24 (4) แลวไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บ ตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาที่ ของ
กรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
6) ภาษีส รรพสามิตตามกฎหมายวาดวยภาษีส รรพสามิต ภาษี สุร าตามกฎหมายวาดวยสุร า และค า
แสตมปยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการคาในเขตเทศบาลเมืองพัทยาและองคการบริหารสวนตําบล
โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บและใหถือ
เปนภาษีและคาแสตมปตามกฎหมายวาดวยการนั้น โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ
7) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต ภาษีรถตามกฎหมายวาดวย
การขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเลื่อนตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน
8) ภาษีการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
9) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
10) อากรการฆาสัตวและผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุม การฆา
สัตวและจําหนายเนื้อสัตว
11) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน
12) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแรห ลัง จากหัก สงเปนรายไดของรัฐในอัตรารอ ยละสี่สิบ แลว
ดังตอไปนี้
(ก) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่ มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามประทานบัตรใหไดรับการ
จัดสรรในอัตรารอยละยี่สิบของเงินคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขต
(ข) องค ก ารบริห ารสวนตํ าบลและเทศบาลอื่น ที่อ ยู ภายในจัง หวัดที่มี พื้ นที่ ครอบคลุม พื้น ที่ต าม
ประทานบัตรใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขต
(ค) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอื่นใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงิน
คาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขต
13) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมหลังจากหักสงเปนรายได ของรัฐในอัตรารอย
ละสี่สิบแลว ดังตอไปนี้
(ก) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามสัมปทานใหไดรับการจัดสรร
ในอัตรารอยละยี่สิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขต
(ข) องคก ารบริห ารสวนตําบลหรือ เทศบาลอื่น ที่อ ยู ภายในจัง หวัด ที่มีพื้ นที่ ครอบคลุม พื้น ที่ต าม
สัมปทานใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขต
(ค) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอื่นใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงิน
คาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขต
14) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่มีทุนทรัพยภายในเขต ทั้งนี้
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด
15) คาธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ ทั้งนี้ใหเปนไปตามอัตราและวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด
16) คาธรรมเนียมดังตอไปนี้ โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละสิบของ
คาธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น
(ก) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา
(ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
17) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหนาที่ใหเทศบาลเมืองพัทยา
และองคการบริหารสวนตําบลเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขตทองถิ่นนั้น ๆ และใหตกเปนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว ในกรณีกฎหมายกําหนดใหเทศบาลเปนผูจัดเก็บคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และ
คาปรับใหนํารายไดมาแบงใหแกองคการบริหารสวนตําบลที่อยูภายในเขตจังหวัดตามที่คณะกรรมการกําหนด
18) คาใชน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล ทั้งนี้ ใหเปนไปตามสัดสวนที่คณะกรรมการกําหนด
19) คาธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะที่จัดใหมีขึ้น
20) รายไดอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนของเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวน ตําบล
มาตรา 24 องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายได ดังตอไปนี้
1) ภาษีบํารุงองคการบริห ารสวนจังหวัด สําหรับ น้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน น้ํามันดีเซล และ
น้ํามันที่ คลายกัน กาซป โตรเลี ยมที่ใชเป นเชื้อ เพลิง สําหรับ รถยนต ซึ่ง เก็บ จากการค าในเขตจัง หวัด โดยออก
ขอ บัญ ญั ติจัดเก็บ เพิ่ ม ได ไมเกิ นลิตรละสิบ สตางคสําหรับ น้ํ ามั นและกิโ ลกรัม ละไมเกิน สิบ สตางคสําหรับ กา ซ
ปโตรเลียม
2) ภาษีบํารุงองคก ารบริหารสวนจังหวัดสําหรับ ยาสูบ ซึ่ง เก็บจากการคาในเขตจังหวัดโดยออกขอบัญ ญัติ
จัดเก็บเพิ่มไดไมเกินมวนละสิบสตางค
3) ภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา 23 (4)
และมาตรา 25 (6) แลวไมเกินรอยละสามสิบ ของภาษีมูลคาเพิ่ม ที่จัดเก็บไดหักสวนที่ตองจายคืนแลว โดยเปน
หนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
4) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตรา
ตามมาตรา 23 (5) แลวไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บ ตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาที่ของ
กรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
5) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต ภาษีรถตามกฎหมายวาดวย
การขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเลื่อนตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน
6) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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7) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน
8) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแรใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละยี่สิบของคาภาคหลวงแรที่
จัดเก็บไดภายในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น
9) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอ ยละยี่สิบของ
คาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น
10) คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดโดยออกขอบัญ ญัติเรียกเก็บจากผูพักในโรงแรมตาม
กฎหมายวาดวยโรงแรม
11) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหนาที่ใหองคการบริหารสวน
จังหวัดเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นและใหตกเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนจังหวัด
12) คาธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผูใชห รือไดรับ ประโยชนจากบริการสาธารณะที่องคการบริห ารสวน
จังหวัดจัดใหมีขึ้น
13) รายไดอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนขององคการบริหารสวนจังหวัด
มาตรา 25 กรุงเทพมหานครอาจมีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดดังตอไปนี้
1) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2) ภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่
3) ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย
4) ภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครสําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน
กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต ซึ่งเก็บจากการคาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออก ขอบัญญัติ
จัดเก็บเพิ่มไดไมเกินลิตรละสิบสตางคสําหรับน้ํามันและไมเกินกิโลกรัมละสิบสตางคสําหรับกาซปโตรเลียม
5) ภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครสําหรับยาสูบซึ่งเก็บจากการคาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติ
จัดเก็บเพิ่มไดไมเกินมวนละสิบสตางค
6) ภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา 23 (4)
และมาตรา 24 (3) แลวไมเกินรอยละสามสิบ ของภาษีมูลคาเพิ่ม ที่จัดเก็บไดหักสวนที่ตองจายคืนแลว โดยเปน
หนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
7) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละสามสิบ
ของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ
8) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา และคาแสตมป
ยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการคาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นใน
อัตราไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บและใหถือเปนภาษีและคาแสตมปตามกฎหมาย
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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วาดวยการนั้นโดยเปนหนาที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ
9) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
10) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต ภาษีรถตามกฎหมายวา
ดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเลื่อนตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน
11) ภาษีการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
12) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแรที่จัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพมหานครในอัตรารอยละสี่สิบ
ของคาภาคหลวงแรที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บไดจริง
13) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมที่จัดเก็บภายในเขตของกรุง เทพมหานคร ใน
อัตรารอยละสี่สิบของคาภาคหลวงปโตรเลียมที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บไดจริง
14) อากรการฆาสัตว และผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุม การฆา
สัตว และจําหนายเนื้อสัตว
15) คาธรรมเนียมบํารุงกรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติเรียกเก็บจากผูพักในโรงแรมตาม กฎหมายวา
ดวยโรงแรม
16) คาธรรมเนี ยมสนามบิ นตามกฎหมายวาด วยการเดิน อากาศ ทั้ ง นี้ ให เป นไปตามอั ตราและวิธีก ารที่
คณะกรรมการกําหนด
17) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่มีทุนทรัพยตามประมวล
กฎหมายที่ดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด
18) ค าธรรมเนี ย มดัง ต อ ไปนี้ โดยออกข อ บั ญ ญั ติ จั ดเก็ บ เพิ่ ม ขึ้ น ในอั ตราไม เกิ น รอ ยละสามสิ บ ของ
คาธรรมเนียมที่จัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น
(ก) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา
(ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
19) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหนาที่ใหกรุงเทพมหานคร
เปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขตของกรุงเทพมหานคร และใหตกเปนรายไดของกรุงเทพมหานคร
20) คาธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผูใ ชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะที่กรุงเทพมหานครจัด
ใหมีขึ้น
21) รายไดอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนของกรุงเทพมหานคร
มาตรา 26 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครองรูปแบบพิเศษไมเต็ม
พื้นที่จังหวัด มีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดอื่นตามมาตรา 23 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครองรูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จังหวัดมีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม
และเงินรายไดอื่นตามมาตรา 23 และมาตรา 24
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มาตรา 27 ภาษีและอากรประเภทอื่นนอกเหนือจากที่บัญ ญัติไวในมาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 และ
มาตรา 26 อาจกําหนดใหเปนภาษีและอากรรวมกันระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรืออาจกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเพิ่มไดเพื่อใหสอดคลองกับการถายโอนภาระหนาที่และงบประมาณจากราชการ
สวนกลางมายังองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามแผนการกระจายอํานาจใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น
การจัด สรรสัด ส วนภาษี และอากรตามวรรคหนึ่ ง ในแตล ะป ให ค ณะกรรมการพิ จ ารณากํ าหนดโดยคํ านึ ง ถึ ง
ภาระหนาที่ของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองเปนสําคัญ
มาตรา 28 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมีรายรับดังตอไปนี้
1) รายไดจากทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) รายไดจากสาธารณูปโภค
3) รายไดจากการพาณิชยและการทํากิจการ ไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับบุคคลอื่น หรือจากสหการ
4) ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาปรับ คาตอบแทน หรือรายไดอื่นใดตามที่มีกฎหมายบัญญัติ
ไวใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) คาบริการ
6) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
7) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ
8) รายไดจากการจําหนายพันธบัตร
9) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ
10) เงินกูจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ
11) เงินและทรัพยสินอยางอื่นที่มีผูอุทิศให
12) เงินชวยเหลือหรือเงินคาตอบแทน
13) รายไดจากทรัพยสินของแผนดิน หรือรายไดจากทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการเพื่อมุงหากําไร
ในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
14) รายไดจากคาธรรมเนียมพิเศษ
การออกพันธบัตรตาม (8) การกูเงินจากองคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ ตาม (9) การกูเงินตาม (10) และรายได
ตาม (13) ใหออกเปนขอบัญญัติทองถิ่นโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา 29 การกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับรายไดตามหมวดนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ
เงื่อนไขอัตราการจัดสรรการนําสงเงินรายไดและการไดรับ เงินรายไดสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาในกรณีที่การกําหนดรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ในเรื่องใดมีกฎหมายอื่นบัญญัติไวและเปนการกําหนดรายไดขององคกรปกครองสวนทอ งถิ่นในเรื่องเดียวกับ ที่
บัญญัติไวแลวในบทบัญญัติเกี่ยวกับรายได ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหมวดนี้ ใหใชบทบัญญัติตามหมวด
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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นี้บังคับแทนบทบัญญัติของกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ถาการกําหนดรายไดในเรื่องใดมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑวิธีการ
เงื่อนไขอัตราการจัดสรรการนําสงเงินรายไดและการไดรับเงินรายไดใชบังคับอยูแลว ใหใชบังคับตามกฎหมายเชน
วานั้นไปพลางกอนจนกวาจะมีการประกาศของ คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง แตถาการกําหนดรายไดในเรื่องใดยัง
ไม มี ก ฎหมายเช น ว า นั้ น ให ก ารกํ า หนดรายได ต ามบทบั ญ ญั ติ ในหมวดนี้ มี ผ ลใช บั ง คั บ เมื่ อ มี ป ระกาศของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมอบใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น จัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทน หรือรายไดอื่นใดเพื่อองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้นก็ได ทั้งนี้ โดยใหคิดคาใชจายไดตามหลักเกณฑวิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
3.3 หมวด 4 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา 30 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการ ดังนี้
1) ใหดําเนินการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยู ในวันที่พระราชบัญ ญัตินี้ใช
บังคับแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในกําหนดเวลา ดังนี้
(ก) ภารกิจที่เปนการดําเนินการซ้ําซอนระหวางรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
ภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสี่ป
(ข) ภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและกระทบถึงองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสี่ป
(ค) ภารกิจที่เปนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสี่ป
2) กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะของรัฐและขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และระหวางองคก รปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองตามอํานาจและหนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญ ญัตินี้ให
ชัดเจน โดยในระยะแรกอาจกําหนดภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแตกตางกันได โดยใหเปนไปตาม
ความ พรอ มขององคกรปกครองสวนท อ งถิ่นแตละแหง ซึ่งตอ งพิจ ารณาจากรายไดและบุคลากรขององคก ร
ปกครองสวน ทองถิ่นนั้น จํานวนประชากร คาใชจายในการดําเนินงาน ตลอดจน คุณ ภาพในการใหบ ริก ารที่
ประชาชนจะไดรับ ทั้งนี้ตองไมเกินระยะเวลาสิบป
3) กําหนดแนวทางและหลักเกณฑใหรัฐทําหนาที่ประสานความรวมมือและชวยเหลือการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
4) กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุนและรายไดอื่นใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อให
สอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทอยางเหมาะสม
โดยตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนตนไป ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิ
ของรัฐบาลไมนอยกวารอยละยี่สิบหาและโดยมีจุดมุงหมายที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายได เพิ่ม ขึน้ คิด
เปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละสามสิบหา โดยการจัดสรรสัดสวนที่เปนธรรมแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและคํานึงถึงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นดวย การเพิ่มสัดสวนรายไดของ
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอรายไดสุทธิของรัฐบาลตามวรรคหนึ่งใหเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมแกการ
พัฒ นาใหองคก รปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินกิจการบริก ารสาธารณะไดดวยตนเองและใหเปนไปตาม
ภารกิจที่ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ถายโอนเพิ่มขึ้นภายหลังปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนตนไป
แตไมวากรณีจะเปนประการใดเงินอุดหนุนที่จัดสรรใหตองมีจํานวนไมนอยกวาเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549
5) การจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปในสวนที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนใหเปนไปตามความจําเปนและความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นั้น
มาตรา 31 ในการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ถามีกฎหมาย ใดบัญญัติไว
ในลักษณะที่เปนผลทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมอาจดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ไดดวยตนเองหรือมี
ลักษณะเปนการซ้ําซอนกับการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันและคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหมีการแกไขกฎหมายนั้น
ใหคณะกรรมการรายงานตอรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการใหมีการแกไขกฎหมายดังกลาวตอไป
มาตรา 32 ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติก ารเพื่อกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจตาม
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
1) กําหนดรายละเอียดของอํานาจหนาที่ในการใหบริการสาธารณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
รูปแบบจะตองกระทํา โดยในกรณีใดเปนอํานาจและหนาที่ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของรัฐหรือระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน ใหกําหนดแนวทางวิธีปฏิบัติเพื่อประสานการดําเนินการใหเกิดประโยชนแกสวนรวม
2) กําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการในการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรใหเพียงพอแกการดําเนินการ
ตามอํานาจและหนาที่ที่กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ โดยตองคํา นึงถึง
ภาระหนาที่ของรัฐในการใหบริการสาธารณะเปนสวนรวมดวย
3) รายละเอียดเกี่ยวกับ การเสนอใหแกไขหรือ จัดใหมีก ฎหมายที่จําเป นเพื่อ ดําเนินการตามแผนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดนโยบายและมาตรการการ
กระจายบุคลากรจากราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคไปสูสวนทองถิ่น โดยการสรางระบบการถายเท
กําลังคนสูทองถิ่น และสรางระบบความกาวหนาสายอาชีพที่เหมาะสม แผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งตองกําหนด
รายละเอียดวิธีปฏิบัติ และกําหนดหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ รวมทั้งระยะเวลาในการดําเนินการใหชัดเจนดวย
มาตรา 33 เมื่อ คณะกรรมการจัดทํ าแผนปฏิ บัติก ารตามมาตรา 32 แลว ให เสนอคณะรัฐมนตรีให ความ
เห็นชอบแลว รายงานตอรัฐสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับตอไป แผนปฏิบัติการที่ประกาศใชบังคับ
ตามวรรคหนึ่ ง ให มี ผ ลผู ก พั น หน วยงานของรัฐ ที่ เกี่ ย วข อ งต อ งดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติก ารนั้ น ในกรณี ที่
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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สภาพการณเปลี่ยนแปลงไปในระหวางที่แผนปฏิบัติการใชบังคับคณะกรรมการอาจดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การใหเหมาะสมกับสภาพการณนั้นได ใหคณะกรรมการมีหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและ
รายงานให ค ณะรัฐมนตรีท ราบทุ ก ป ในกรณี ที่ มี ป ญ หาอุ ป สรรคไม อ าจดํ าเนิ นการตามแผนปฏิ บั ติ ก ารได ให
คณะกรรมการรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบปญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไขดวย
มาตรา 34 ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกําหนดอํานาจและหนาที่และการจัดสรรรายได ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นภายหลังที่ไดดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน ทองถิ่นไปแลว
โดยตองพิจารณาทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกินหาปนับแตวันที่มีการกําหนดอํานาจและหนาที่หรือวันที่มีการ
จัดสรรรายได ทั้งนี้จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจและหนาที่และการจัดสรรรายได เพื่อ
กระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ราชกิจจานุเบกษา. 2542)

4. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
4.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนทัศนคติที่เปนนามธรรมไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางไดการที่เราจะทราบ
วา บุคคลมีความพึงพอใจหรือไมสามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่คอนขางสลับซับซอน จึงเปนการยากที่จะวัด
ความพึงพอใจโดยตรง แตสามารถวัดไดโดยทางออม โดยการวัด ความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้น และการแสดง
ความคิดเห็นนั้นจะตองตรงกับความรูสึกที่แทจริงจึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได ซึ่งมีผูใหความหมายของความ
พึงพอใจไวหลายความหมาย ดังนี้
กาญจนา อรุณสอนศรี (2546) กลาววา ความพึงพอใจของมนุษยเปนการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เปนธรรม
ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางไดการทีเ่ ราจะทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจหรือไมสามารถสังเกตโดยการแสดงออก
ที่คอนขางสลับซับซอนและตองมีสิ่งเราที่ตรงตอความตองการของบุคคลจึงจะสามารถใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ
ดังนั้น การสรางสิ่งเราจึงเปนแรงจูงใจของบุคคลใหเกิดความพึงพอใจในงานนั้น
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถน (2542: 775) ไดใหความหมายของความพึง พอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย คือ ความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียดหรือความกระวนกระวาย
หรือภาวะไมไดดุลยภาพในรางกาย ซึ่งเมื่อมนุษยสามารถขจัดสิ่งตาง ๆ ดังกลาวไดแลว มนุษยยอมไดรับความพึง
พอใจในสิ่งที่ตนตองการ
ไพบูลย ชางเรียน (2542: 146-147) อางอิงจาก นริษา นราศรี. 2544: 28) ไดกลาวถึงความหมายของความ
พึงพอใจ สรุปไดวา “ความพึงพอใจ” เปนความตองการทางรางกายมีความรุนแรงในตัวบุคคลในการรวมกิจกรรม
เพื่อสนองความตองการทางรางกาย เปนผลทําใหเกิดความพึงพอใจแลวจะรูสึกตองการความมั่นคง ปลอดภัย เมื่ อ
บุคคลไดรับการตอบสนองความตองการทางรางกายและความตองการความมั่นคงแลวบุคคลจะเกิดความผูกพัน
มากขึ้นเพื่อใหเปนที่ยอมรับวาตนเปนสวนหนึ่งของกลุม
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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วิรุฬ พรรณเทวี (2542) ไดให ความหมายวา ความพึง พอใจเปน ความรูสึก ภายในจิต ใจของมนุษย ที่ไม
เหมือนกัน ขึ้นอยูกับแตละบุคคลวาจะคาดหมายกับสิง่ หนึ่งสิง่ ใดอยางไร ถาคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและไดรับ
การตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมาก แตในทางตรงกันขามอาจผิดหวังหรือไมพอใจเปนอยางยิ่ง เมื่อไมไดรับ
การตอบสนองตามที่คาดหวังไว ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสิ่งที่ตั้งใจไววาจะมีมากหรือนอย
อุทัย หิรัญโต (2523: 272 อางอิงจาก นริษา นราศรี. 2544: 28) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา
“ความพึงพอใจ” เปนสิ่งที่ทําใหทุกคนเกิดความสบายใจ เนื่องจากสามารถตอบสนองความตองการของเขาทําให
เขาเกิดความสุข
อุทัยพรรณ สุดใจ (2545: 7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยอาจจะเปนไปในเชิงประเมินคาวา ความรูสึกหรือทัศนคติติสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเปนไปในทางบวกหรือทางลบ
กิลเมอร (Gillmer. 1965: 254–255 อางถึงใน เพ็ญแข ชอมณี. 2544: 6) ไดใหความหมายไววา ผลของเจต
คติตาง ๆ ของบุคคลที่มีตอองคกรองคประกอบของแรงงานและมีสวนสัมพันธกับลักษณะงานและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน ซึ่งความพึงพอใจนั้น ไดแก ความรูสึกมีความสําเร็จในผลงานความรูสึกวาไดรับการยกยองนับ ถือ
และความรูสึกวามีความกาวหนาในการปฏิบัติงาน
ชิลเมอร (Silmer. 1984: 230 อางถึงใน ประภาภรณ สรุปภา. 2544: 9) กลาวไววา ความพึงพอใจเปนระดับ
ขั้นตอนความรูสึกในทางบวกหรือทางลบของคนที่มีลักษณะตาง ๆ ของงาน รวมทั้งงานที่ไดรับมอบหมายการจัด
ระบบงาน และความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
จากความหมายตามทัศนะดังกลาวขางตน พอจะสรุปไดวา “ความพึงพอใจ” เปนการแสดงความรูสกึ ดีใจ ยินดี
ของเฉพาะบุคคลในการตอบสนองความตองการในสวนที่ขาดหายไป ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดย
ปจจัยเหลานั้น สามารถสนองความตองการของบุคคลทัง้ ทางรางกายและจิตใจ ไดเหมาะสมและเปนการแสดงออก
ทางพฤติกรรมของบุคคลที่จะเลือกปฏิบัติในกิจกรรมนั้น ๆ
4.2 การวัดความพึงพอใจ
บุญ เรียง ขจรศิล ป (2529) ไดให ท รรศนะเกี่ ยวกั บ เรื่อ งนี้วา ทัศ นคติห รือ เจตคติ เปนนามธรรมเปน การ
แสดงออกคอนขางซับซอน จึงเปนการยากที่จะวัดทัศนคติ โดยตรง แตเราสามารถที่จะวัดทัศนคติไดโดยออม โดย
วัดความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้นแทน ฉะนั้น การวัดความพึงพอใจก็มีขอบเขตที่จํากัดดวยอาจมีความคาดเคลื่อน
เกิดขึ้นถาบุคคลเหลานั้นแสดงความคิดเห็นไมตรงกับความรูสึกที่แทจริง ซึ่งความคาดเคลื่อนเหลานี้ยอมเกิดขึ้นได
เปนธรรมดาของ การวัดโดยทั่ว ๆ ไป
ภณิดา ชัยปญญา (2541) กลาววา การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถทําไดหลายวิธี ดังตอไปนี้
1) การใชแบบสอบถาม เพื่อตองการทราบความคิดเห็น ซึ่งสามารถกระทําไดในลักษณะกําหนดคําตอบให
เลือกหรือตอบคําถามอิสระ คําถามดังกลาวอาจถามความพึงพอใจในดานตาง ๆ
2) การสัมภาษณ เปนวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งตองอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดีจะไดขอมูลทีเ่ ปน
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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จริง
3) การสังเกต เปนวิธีวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปาหมายไมวาจะแสดงออกจากการ
พูดจา กริยา ทาทาง วิธีนี้ตองอาศัยการกระทําอยางจริงจังและสังเกตอยางมีระเบียบแบบแผน
4.3 ความหมายและความสําคัญของความพึงพอใจในการบริการ
1) ความหมายของความพึงพอใจในการบริก าร สามารถจําแนกเปน 2 ความหมาย ในความหมายที่
เกี่ยวของกับ ความพึงพอใจของผู บริโภคหรือผูรับบริการ (Consumer Satisfaction) และความพึงพอใจในงาน
ของผูใหบริการ (Job Satisfaction) ดังนี้
1.1) ความหมายของความพึงพอใจในการบริการ
(1) ความหมายของความพึงพอใจของผูรับบริการ ตามแนวคิดของนักการตลาดจะพบนิยาม ของ
ความพึงพอใจของผูรับบริการเปน 2 นัย คือ
-ความหมายที่ยึดสถานการณการซื้อเปนหลักใหความหมายวา ความพึงพอใจเปนผลทีเ่ กิดขึน้
เนื่องจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณหลาย ๆ อยาง ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการใน
ระยะเวลาหนึ่ง หรือ กลาวอีก นัยหนึ่งวา ความพึงพอใจ หมายถึงการประเมินความสามารถของการนําเสนอ
ผลิตภัณฑหรือบริการที่ตรงกับความตองการของ ลูกคาอยางตอเนื่อง
-สําหรับความหมายที่พบใชอยางแพรหลาย โอลิเวอร (Oliver) ไดใหคําจํากัดความวา ความ
พึงพอใจของผูบริโภค หมายถึง ภาวการณแสดงออกที่เกิดจากการประเมินประสบการณการซื้อและการใชสินคา
และบริการ ซึ่งอาจขยายความใหชัดเจนวาไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวการณแสดงออกถึงความรูสึกในทาง
ลบที่เกิดจากการประเมินเปรียบเทียบ ประสบการณ การไดรับบริการที่ต่ํากวาความคาดหวังของลูกคา
1.2) ความหมายของความพึงพอใจในงานของผูใหบริการ ตามแนวคิดของนักจิตวิทยาองคการความ
พึงพอใจในการทํางานจะมีผลตอความสําเร็จของงาน มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของความพึงพอใจใน
งานไว ไดแก ล็อค (Locke) ไดใหคําจํากัดความวา ความพึง พอใจในงาน หมายถึง ภาวการณ แสดงออกทาง
อารมณในทางบวกอันเปนผลมาจากคุณคา ที่ไดรับจากงานและประสบการณทํางานของบุคคลหนึ่ง พอรตเตอร
(Porter) และคณะ ใหนิยามวา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรูสึก ที่มีตองานและประเมินไดจ ากความ
แตกตางระหวางปริมาณของคุณคาผลตอบแทนที่ไดรับ กับ ผลตอบแทนที่บุคคลคาดหวังไววาจะไดรับ แครนนี่
(Cranny) และคณะ กลาววา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณและความรูสึกตองาน
อันเปนผลมาจากการประเมินเปรียบเทียบสวนตางของผลตอบแทนทีไ่ ดรับจริงกับผลตอบแทนที่ปรารถนาหรือคาด
วาควรจะไดรับอาจกลาวไดวา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ภาวการณแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวกที่เกิด
จากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณและผลตอบแทน (ไดแก ลักษณะงานอัตราคาจางโอกาสกาวหนาและ
ผลประโยชน) ที่ไดรับจากงานในระดับที่เปนไปตามความคาดหวังที่บุคคลตั้งไว ในทางตรงกันขามความไมพึงพอใจ
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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ในงาน หมายถึง ภาวการณแสดงออกถึงความรูสึกในทางลบที่เกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณและ
ผลตอบแทนที่ไดรับจากงานในระดับที่ต่ํากวาสิ่งที่คาดหวังไววาจะไดรับ
ความพึง พอใจทั้ง สองลัก ษณะขางตน มีความหมายเกี่ยวพันกันกับ ความพึง พอใจในการบริก ารในสวนที่
เกี่ยวของกับผูรับบริการและผูใหบริการ ซึ่งเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในสถานการณการบริการใหดําเนินไปอยาง
มีประสิทธิภาพ หากองคการบริการสามารถสรางความพึงพอใจในการบริการ โดยทําใหผูเกี่ยวของกับการบริการมี
ความรูสึกในทางบวกอันเปนผลมาจากการประเมินเปรียบเทียบสิง่ ทีไ่ ดรับจริงในระดับที่สอดคลองหรือมากกวาสิ่งที่
คาดหวังไวในสถานการณการบริการที่เกิดขึ้นยอมกอใหเกิดผลดีตอกิจการบริการนั้น จึงไดกลาววา ความพึงพอใจ
ในการบริ ก าร หมายความถึ ง ภาวการณ แ สดงออกถึง ความรู สึ ก ในทางบวกของบุ ค คลอัน เป น ผลจากการ
เปรียบเทียบการรับรูสิ่งที่ไดจากการบริการไมวาจะเปนการรับบริการหรือการใหบริการในระดับที่ตรงกับการรับรู
สิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกับการบริการนั้น ซึ่งจะเกี่ยวของกับความพึงพอใจของผูรับบริการและความพึงพอใจในงานของ
ผูใหบริการ
2) ความสําคัญของความพึงพอใจในการบริการ เปาหมายสูงสุดของความสําเร็จในการดําเนินงานบริการ
ขึ้นอยูกับกลยุทธการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความรูสึกที่ดีและประทับใจในบริการที่ไดรับ
จนติดใจและกลับมาใชบริการเปนประจําการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตลอดจนผูปฏิบัติงานบริการจึงเปนสิ่ง
สําคัญ เพราะความรูความเขาใจในที่นี้จะนํามาซึ่งความไดเปรียบในเชิงการแขงขันทางการตลาด เพื่อความกาวหนา
และการเติบ โตของธุรกิจ บริก ารอยางไมห ยุดยั้ง และสงผลใหสังคมสวนรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงกลาวได วา
ความพึงพอใจมีความสําคัญตอผูใหบริการและผูรับบริการ
2.1) ความสําคัญตอผูใหบริการ องคการบริการจําเปนตองคํานึงถึงความพึงพอใจตอการบริการ ดังนี้
(1) ความพึงพอใจของลูกคาเปนตัวกําหนดคุณลักษณะของการบริการผูบริหาร การบริการและ
ผูป ฏิบัติงานบริการจําเปนตอ งสํารวจความพึงพอใจของลูกคาเกี่ยวกับ ผลิ ตภัณฑ บ ริก ารและลักษณะของการ
นําเสนอบริการที่ลกู คาชื่นชอบ เพราะขอมูลดังกลาวจะบงบอกถึงการประเมินความรูสกึ และความคิดเห็นของลูกคา
ตอ คุณ สมบั ติของการบริก ารที่ลู ก คาตอ งการและวิธีก ารตอบสนองความตอ งการแตล ะบริก ารและสามารถ
สนองตอบบริการที่ตรงกับลักษณะและรูปแบบที่ผูรับบริการคาดหวังไว ไดจริง
(2) ความพึงพอใจของลูกคาเปนตัวแปรสําคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการหากกิจการ
ใดนําเสนอบริการที่ดีมีคุณภาพตรงกับความตองการตามความคาดหวังของลูกคาก็ยอมสงผลใหลูกคาเกิดความพึง
พอใจตอบริก ารนั้นและมีแนวโนมจะใชบริการซ้ําอีกตอ ๆ ไป คุณภาพของการบริการที่จะทําใหลูกคาพึงพอใจ
ขึ้นอยูกับลักษณะการบริการที่ปรากฏใหเห็น (ไดแก สถานที่ อุปกรณเครื่องใช และบุคลิกลักษณะของพนัก งาน
บริการ) ความนาเชื่อถือความไววางใจของการบริการความเต็มใจที่จะใหบริการ ตลอดจน ความรูความสามารถใน
การใหบริการดวยความเชื่อมั่นและความเขาใจตอผูอื่น
(3) ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานบริการเปนตัวชี้คุณภาพและความสําเร็จของงานบริการการให
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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ความสําคัญกับความตองการและความคาดหวังของผูปฏิบัติงานบริการเปนเรื่องที่จําเปนไมยิ่งหยอนไปกวาการให
ความสําคัญกับลูกคา การสรางความพึงพอใจในงานใหกับผูปฏิบัติงานบริการยอมทําใหพนักงานมีความรูสึกที่ดีตอ
งานที่ไดรับมอบหมาย และตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ อันจะนํามาซึ่งคุณภาพของการบริการที่จะสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคาและสงผลใหกจิ การบริการประสบความสําเร็จในที่สุด
2.2) ความสําคัญตอผูรับบริการ สามารถแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
(1) ความพึ ง พอใจของลูก คาเปน ตัวผลัก ดันคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่ อ องคการบริก ารตระหนัก ถึง
ความสําคัญของความพึงพอใจของลูกคาก็พยายามคนหาปจจัยที่กําหนดความพึงพอใจของลูก คาสําหรับนําเสนอ
บริการที่เหมาะสมเพื่อการแขงขันแยงชิงสวนแบงตลาดธุรกิจบริการผูรับบริการยอมไดรับการบริก ารที่มีคุณภาพ
และตอบสนองความตองการที่ตนคาดหวังไวไดการดําเนินชีวิตที่ตองพึ่งพาการบริการในหลาย ๆ สถานการณทุก
วันนี้ยอมนําไปสูการพัฒ นาคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปดวยเพราะการบริการหลายดานชวยอํานวยความสะดวกและ
แบงเบาภาระการตอบสนองความตองการของบุคคลดวยตนเอง
(2) ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานบริการชวยพัฒนาคุณภาพของงานบริการและอาชีพบริการงาน
เปนสิ่งที่สําคัญตอชีวิตของคนเราเพื่อใหไดมาซึ่งรายไดในการดํารงชีวิตและการแสดงออกถึงความสามารถในการ
ทํางานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีเปนที่ยอมรับวาความพึงพอใจในงานมีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานในแตละองคการในอาชีพบริการก็เชนเดียวกัน เมื่อองคการบริการใหความสําคัญกั บการสรางความพึง
พอใจในงานให กั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านบริ ก ารทั้ ง ในด า นสภาพแวดล อ มในการทํ างานค า ตอบแทนสวัส ดิ ก ารและ
ความกาวหนาในชีวิตการงานพนัก งานบริก ารก็ยอมทุม เทความพยายามในการเพิ่ม คุณภาพมาตรฐานของงาน
บริการใหกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป ในการตอบสนองความตองการของลูกคาและการสรางสายสัมพันธที่ดีกับลูกคาใหใช
บริการตอ ๆ ไปทําใหอาชีพบริการเปนที่รูจักมากขึ้น สรุปไดวา ความพึงพอใจในการบริการเกี่ยวของกับความพึง
พอใจของผูรับบริการตอการบริการและความพึงพอใจในงานของผูปฏิบัติงานบริการ ซึ่งนับวาความพึงพอใจทั้งสอง
ลักษณะมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของการบริการและการดําเนินงานบริการใหประสบความสําเร็จเพื่อ
สรางและรักษาความรูสึกที่ดีตอบุคคลทุกคนที่เกี่ยวของกับการบริการ
4.4 ลักษณะและองคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
การดําเนินงานบริการจําเปนตองใชกลยุทธการตลาดสมัยใหมที่มุงเนนที่ตัวลูกคาและความพยายามที่จะทําให
ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับใหมากที่สุด โดยการทําความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะและองคประกอบ
ของความพึงพอใจในการบริการ ดังนี้
1) ลักษณะของความพึงพอใจในการบริการ ความพึงพอใจในการบริการมีความสําคัญตอการดําเนินงาน
บริการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีลักษณะทั่วไป ดังนี้
1.1) ความพึงพอใจเปนการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด
บุคคลจําเปนตองปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมรอบตัวการตอบสนองความตองการสวนบุคคลดวยการโตตอบกับบุ
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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คลอื่นและสิ่งตาง ๆ ในชีวิตประจําวันทําใหแตละคนมีประสบการณรับรูเรียนรูสิ่งที่จะไดรับตอบแทนแตกตางกันไป
ในสถานการณการบริการก็เชนเดียวกันบุคคลรับรูหลายสิ่งหลายอยางเกี่ยวกับการบริการไมวาจะเปนประเภทของ
การบริการหรือคุณภาพของการบริการซึ่งประสบการณที่ไดรับจากการสัมผัสบริการตาง ๆ หากเปนไปตามความ
ตองการของผูรับบริการโดยสามารถทําใหผูรับบริการไดรับสิ่งที่คาดหวังก็ยอมกอใหเกิดความรูสึกที่ดีและพึงพอใจ
ในบริการที่ไดรับ เชน ลูกคาเขาไปในรานอาหารและสั่งอาหารชนิดหนึ่งพนักงานเสิรฟอาหารนําอาหารมาเสิร ฟ
อยางครบถวนถูกตองตามที่ลูกคาตองการลูกคายอมเกิดความรูสึกพึงพอใจตอการบริการที่ได รับแตในทางกลับกัน
ถาพนักงานเสิรฟนําอาหารมาเสิรฟไมตรงกับที่ลูกคาตองการไมวาจะเปนเพราะเหตุใด ลูกคายอมเกิดความไมพึง
พอใจตอบริการที่ไดรับ
1.2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตาง ระหวางสิ่ง ที่คาดหวังกับ สิ่ง ที่ไดรับ จริงใน
สถานการณหนึ่งในสถานการณการบริการ กอนที่ลูกคาจะมาใชบริการใดก็ตามมักจะมีมาตรฐานของการบริการนั้น
ไวในใจอยูกอนแลว ซึ่งอาจมีแหลงอางอิงมาจากคุณคาหรือเจตคติที่ยึดถือตอบริการประสบการณดั้งเดิมที ่เคยใช
บริก ารการบอกเลาของผูอื่นการรับ ทราบขอ มูล การรับ ประกันบริ ก ารจากโฆษณาการใหคํามั่นสัญ ญาของผู
ใหบริการเหลานี้เปนปจจัยพื้นฐานที่ผูรับ บริการใชเปรียบเทียบกับ บริการที่ไดรับ ในวงจรของการบริการตลอด
ชวงเวลาของความจริงสิ่งที่ผรู บั บริการไดรับรูเ กีย่ วกับการบริการกอนที่จะมารับบริการหรือความคาดหวังในสิง่ ทีค่ ิด
วาควรจะไดรับ (Expectations) นี้ มีอิทธิพลตอชวงเวลาของการเผชิญความจริงหรืออาจพบปะระหวางผูใหบริการ
และผูรับบริการเปนอยางมาก เพราะผูรับบริการจะประเมินเปรียบเทียบสิ่งทีไดรับจริงในกระบวนการบริการที ่
เกิดขึ้น (Performance) กับ สิ่งที่คาดหวังเอาไว หากสิ่งที่ได รับเปนไปตามความคาดหวังถือ วาเปนการยืนยันที่
ถูกตอง (Confirmation) กับความคาดหวังที่มีอยูผูรับบริการยอมเกิดความพึงพอใจตอบริการดังกลาว แตถาไม
เปนไปตามที่คาดหวังอาจจะสูงกวาหรือ ต่ํากวา นับ เปนการยืนยันที่คาดเคลื่อน (Unconformities) จากความ
คาดหวังดังกลาว ทั้งนี้ ชวงความแตกตาง (Discrepancy) ที่เกิดขึ้นจะชี้ใหเห็นถึงระดับ ของความพึงพอใจหรือ
ความไมพึงพอใจ เชน ลูกคาไปทําผมที่รานเสริมสวยแหงหนึ่งและคาดหวังวาจะใชเวลาสระและแตงทรงประมาณ 1
ชั่วโมง ปรากฏวาไมมีลูกคาอื่นและชางทําผมวางอยูห ลายคนจึงชว ยกันตกแตงทรงผมอยางประณีตตามที่ลูกคา
ตองการเสร็จภายในเวลารวดเร็วกวาที่ลูกคาคาดไว หากประเมินความพึงพอใจที่เกิดขึ้นสิ่งที่ลูกคาไดรับจากการ
บริก ารสูงกวาความคาดหวังที่มีอยู (ขอ ยืนยันเบี่ยงเบนไปในทางบวก) แสดงวาลูกคาไดรับความพึงพอใจ (สูง )
ในสถานการณตรงขาม ถาลูก คาตอ งเสียเวลารอนานกวาที่คาดไวลูก คาก็จ ะเกิดความไมพึงพอใจได (ขอยืนยัน
เบี่ยงเบนไปในทางลบ)
1.3) ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยแวดลอมและสถานการณ เกิดขึ้น ความพึง
พอใจเปนความรูสึกของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรไดตามปจจัยที่เขามาเกี่ยวของกับความคาดหวังของบุคคลในแตละ
สถานการณชวงเวลาหนึ่งบุคคลอาจไมพอใจตอสิ่งหนึ่ง เพราะไมเปนไปตามที่คาดหวังไวแตอีกชวงหนึ่งหากสิ ่งที่
คาดหวังไวไดรับการตอบสนองอยางถูกตองบุคคลก็เปลี่ยนความรูสึกเดิมตอสิ่งนั้นไดอยางทันทีทันได แมวาจะเปน
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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ความรูสึกที่ตรงกันขามกันก็ตาม นอกจากนี้ ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่สามารถแสดงออกในระดับมากนอยได
ขึ้นอยูกับความแตกตางของการประเมินสิ่งที่ไดรับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไวสวนใหญลูกคาจะใชเวลาเปนมาตรฐานใน
การเปรียบเทียบความคาดหวังจากบริการตาง ๆ เชน ลูกคาไปซื้อสินคาที่หางสรรพสินคาแหงหนึ่ง และเลือกซื้อที่มี
ตราผลิตภัณฑที่เชื่อถือไดป รากฏวาสินคาชํารุดใชงานไมไดทําใหลูก คาเกิดความไมพึงพอใจ เมื่อนําสิน คาไปขอ
เปลี่ยนคืนใหม พนักงานขายใหความดูแลอยางดี กลาวคําขอโทษและเปลี่ยนสินคาชิ้ นใหมมาใหพรอมชวยเหลือ
ทดสอบการทํางานทําใหลูกคาเปลีย่ น ความรูสึกไมพึงพอใจมาเปนความรูสกึ พึงพอใจ และยิ่งรูส ึกพึงพอใจมากขึ้นที่
พนักงานยอมรับขอบกพรองและเอาใจใสชวยเหลือดวยอัธยาศัยที่ดี
2) องคประกอบความพึงพอใจในการบริการ ความพึงพอใจในการบริ การที่เกิดขึ้นในกระบวนการการ
บริการระหวางผูใหบริการและรับบริการเปนผลของการรับรูและประเมินคุณภาพของการบริการในสิ่งที่รับบริการ
คาดหวังวาจะไดรับ และสิ่งที่ผูรับบริการไดรับจริงจากการบริก ารในแตละสถานการณบริการหนึ่ง ซึ่งระดับของ
ความพึงพอใจอาจไมคงที่ผันแปรไปตามชวงเวลาที่แตกตางกันได ทั้งนี้ ความพึงพอใจในการบริการจะประกอบดวย
องคประกอบ 2 ประการ คือ
2.1) องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของผลิตภัณฑบริการ ผูรับบริการจะรับรูวา ผลิตภัณฑบริการ
ที่ไดรับมีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการบริการแต ละประเภทตามที่ควรจะเปนมากนอยเพียงใด เชน แขกที่
เขามาพักในโรงแรมจะไดพักในหองพักที่จองไว ลูกคาที่เขาไปในภัตตาคารจะไดรับอาหารตามที่สั่งผูโดยสารจะ
สามารถเดินทางจากที่หนึ่งไปสูจ ดุ หมายปลายทางหนึ่งหรือลูกคาธนาคารจะไดรับการชวยเหลือดานสินเชื่อ เปนตน
สิ่งเหลานี้ เปนผลิตภัณฑบริการที่ผูรับบริการควรจะไดรับตามลักษณะของการบริการแตละประเภทซึ่งจะสรา ง
ความพึงพอใจใหกับลูกคาในสิ่งที่ลูกคาตองการ
2.2) องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของการนําเสนอบริการ ผูรับบริการจะรับรูวาวิธีการนําเสนอ
บริการในกระบวนการบริการของผูใหบริการมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใดไมวาจะเปนความสะดวกในการ
เขาถึงบริการพฤติกรรมการแสดงออกของผูใหบริการตามบทบาท หนาที่และปฏิกิริยาการตอบสนองการบริการ
ของผูใหบริการตอผูรับบริการในดานความรับผิดชอบตองานการใชภาษาสื่อความหมายและการปฏิบัติตนในการ
ใหบริการ เชน พนักงานโรงแรมตอนรับแขกดวยอัธยาศัยไมตรีจิตอันดีและชวยเหลือแขกเรื่องสัมภาระพนักงาน
เสิรฟอาหารรับคําสั่งอาหารดวยความสุภาพเปนกันเอง พนักงานธนาคารชวยชี้แจงระเบียบขอบังคับการยื่นขอ
สินเชื่อดวยความเอาใจใส เปนตน สิ่งเหลานี้เกี่ยวของกับการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาดวยไมตรีจิตของการ
บริการที่แทจริงองคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ เปนตน ดังนั้น ความพึงพอใจในการบริการเกิดจาก
การประเมินคุณคาการรับ รูคุณภาพของการบริก ารเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑบ ริการตามลัก ษณะของการบริการและ
กระบวนการนําเสนอบริก ารในวงจรของการใหบ ริก ารระหวางผูใหบ ริก ารและผูรับ บริก าร ซึ่ง ถาตรงกับ สิ่ง ที่
ผูรับบริการมีความตองการหรือตรงกับความคาดหวังที่มีอยูหรือประสบการณที่เคยไดรับบริการตามองคประกอบ
ดังกลาว ยอมนํามาซึ่งความพึงพอใจในการบริการนั้น หากเปนไปในทางตรงกันขาม การรับรูสิ่งที่ผูบริการไดรับจริง
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ไมตรงกับการรับรูสิ่งที่ผูรับบริการคาดหวังผูบริการยอมเกิดความไมพึงพอใจตอผลิตภัณฑบริการและการนําเสนอ
บริการนั้นได
4.5 ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของกับการบริการ
กุญแจสําคัญสูความสําเร็จในการบริการ คือ ความพึงพอใจในลูกคาหรือผูรับบริการที่มีตอการบริการนั้น คือ
การที่ลูกคาไดสิ่งที่คาดหวังไวในการที่ลกู คาจะไดรับในสิง่ ทีค่ าดหวังไดยอมเกีย่ วกันกับการปฏิสัมพันธกับผูใหบริการ
ซึ่งเปนบุคคลที่มีบทบาทมีความสําคัญในการรับรูความตองการของการรับบริ การและการสนองตอบบริการตาม
ความตองการของผูรับบริการคุณภาพและการปฏิบัติงานของผูใหบริการจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
นอยเพียงใดขึ้นอยูกับความพึงพอใจของผูใหบริการตอการบริการดวย เพราะเมื่อผูปฏิบัติงานบริการมีความรูสึกดี
ตองานที่รับผิดชอบก็ยอมจะปฏิบัติงานการใหบริการแกลูกคาดวยความเต็มใจอยางเต็มความสามารถ ดังนี้
1) ความพึงพอใจของผูรับบริการ ความพึงพอใจของผูร ับบริการเปนการแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวก
ของผูรับบริการตอการบริการอันเปนผลมาจากการประเมินเปรียบเทียบสิ่งที่ผูรับบริการไดรับในการบริการกับสิ่งที่
ผูรับบริการคาดหวังวาจะไดรับจากการบริการในแตละ สถานการณของการบริการที่เกิดขึ้น ซึ่งความรูสึกนี้สามารถ
แปรเปลี่ยนไดหลายระดับตามปจจัยแวดลอมและเงื่อนไขของการบริการในแตละครั้งได
1.1) ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการมีปจจัยสําคัญ ๆ ดังนี้
(1) ผลิตภัณ ฑ บ ริก ารความพึง พอใจของผู รับ บริก ารจะเกิดขึ้น เมื่อ ไดรับ บริก ารที่ มีลัก ษณะ
คุณภาพและระดับการใหบริการตรงกับความตองการความเอาใจใสขององคการบริการในการออกแบบผลิตภัณฑ
ดวยความสนใจในรายละเอียดของสิ่งที่ลกู คาตองการใชในชีวิตประจําวันวิธีการใช หรือสถานการณที่ลูกคาใชสินคา
หรือบริการแตละอยาง และคํานึงถึงคุณภาพของการนําเสนอบริการเปนสวนสําคัญยิ่งในการที่จะสรางความพึง
พอใจใหกับลูกคา
(2) ราคาคาบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการขึ้นอยูกับราคาคาบริการที่ผูบริการยอมรับหรือ
พิจารณาวาเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการตามความตั้งใจที่จาย (Willingness to pay) ของผูบริการทั้งเจคติ
ของผูรับบริการที่มีตอราคาคาบริการกับคุณภาพของการบริการของแตละบุคคลอาจแตกตางกันออกไป เชน บาง
คนอาจพิจารณาวาสินคาหรือบริการทีม่ ีราคาสูงเปนสินคาหรือบริการทีม่ ีคุณภาพสูงในขณะที่ลูกคาบางคนพิจารณา
จากราคาคาบริการตามลักษณะความยากงายของการใหบริการ เปนตน
(3) สถานที่บริการ การเขาถึงบริการไดสะดวกเมื่อลูกคามีความตองการยอมกอใหเกิดความพอใจ
ตอการบริการทําเล ที่ตั้ง และการกระจายสถานที่บริการใหทั่วถึง เพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาจึงเปนเรื่อง
สําคัญ
(4) การสงเสริมแนะนําบริการ ความพึงพอใจของผูบริการเกิดขึ้นไดจากการไดยินขอมูลขาวสาร
หรือบุคคลอื่นกลาวขานถึงคุณภาพของการใหบริการไปในทางบวก ซึ่งหากตรงกับความเชื่อที่มีอยูก็จะรูสึกดีกับ
บริการดังกลาว อันเปนแรงจูงใจผลักดันใหมีความตองการบริการตามมาได
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(5) ผูใหบริการ/ผูประกอบการ/ผูบริหารการบริการ และผูปฏิบัติงานบริการลวนเปนบุคคลที่มี
บทบาทสําคัญตอการปฏิบัติงานบริการใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้ น ผูบริหารการบริการที่วางนโยบาย
การบริหารโดยคํานึงถึงความสําคัญของลูกคาเปนหลักยอมตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ
ไดงาย เชนเดียวกับผูปฏิบัติงานบริการหรือพนักงานบริการที่ตระหนักถึงลูกคาเปนสําคัญจะแสดงพฤติกรรมการ
บริการและสนองบริการที่ลูกคาตองการดวยความสนใจเอาใจใสอยางเต็มที่ดวยจิตสํานึกของการบริการ
(6) สภาพแวดลอมของการบริการ สภาพแวดลอมและบรรยากาศของการบริการมีอิท ธิพ ลตอ
ความพึง พอใจของลูก คา ลูก คามักจะชื่นชมสภาพแวดลอ มของการบริก ารที่เกี่ยวขอ งกับ การออกแบบอาคาร
สถานที่ความสวยงามของการตกแตงภายในดวยเฟอรนิเจอรและการใหสีสนั จัดแบงพื้นทีเ่ ปนสัดสวน ตลอดจน การ
ออกแบบวัสดุเครื่องใชในงานบริการ
(7) กระบวนการการบริการ วิธีการนําเสนอบริการเปนสวนสําคัญในการสรางความพึงพอใจใหกบั
ลูกคาประสิทธิภาพของการจัดการระบบการบริการสงผลใหการปฏิบัติงานบริการแกลูกคามีความคลองตัวและ
สนองความตองการของลูกคาไดอ ยางถูกตองมีคุณภาพ เชน การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาจัดการระบบ
ขอมูลการสํารองหองพักโรงแรมหรือสายการบิน การใชเครื่องฝาก–ถอน อัตโนมัติ การใชระบบโทรศัพทอัตโนมัติ
ในการรับ–โอนในการติดตอองคกรตาง ๆ เปนตน
1.2) ระดับของความพึงพอใจของผูใชบริการ สามารถแบงออกได 2 ระดับ คือ
(1) ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง เปนการแสดงความรูสึกยินดีมี ความสุขของผูรบั บริการ
เมื่อไดรับบริการที่ตรงกับความคาดหวังที่มีอยู
(2) ความพึ ง พอใจที่ เกิน คาดหวัง เปน การแสดงความรูสึก ปลาบปลื้ม ใจหรือ ประทั บ ใจของ
ผูรับบริการเมื่อไดบ ริการที่เกินความคาดหวังที่มีอยูสําหรับความไมพึงพอใจเปนการแสดงความรูสึกขุนขอ งใจ
อารมณไมดี เนื่องจากไมไดรับบริการตรงกับความตองการ เชน ลูกคาสั่งอาหาร แลวนั่งรอเปนเวลานาน
2) ความพึงพอใจของผูใหบริการ ความพึงพอใจของผูใหบริการเปนการแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวก
ของผูใหบริการตอการบริการคาดหวังวาจะไดรับจากการบริการในการดํา เนินงานบริการ ซึ่งความรูสึกดังกลาว
แปรเปลี่ยนไดหลายระดับขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมและนโยบายของงานบริการแตละประเภท
2.1) ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการ มีปจจัยสําคัญ ดังนี้
(1) ลักษณะงาน ความนาสนใจและความทาทายของงานมีผลตอความพึงพอใจของผูใหบริการได
ทํางานที่สรางสรรคเปนประโยชนและมีโอกาสที่จะทําใหงานสําเร็จดวยความสามารถของผูกระทํายอมทําใหบุคคล
นั้นมีความตองการที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจเต็มใจและเกิดความผูกพันตองานนั้น
(2) การนิเทศงาน การชี้แนะทางการดําเนินงานที่เหมาะสมจากผูบังคับบัญชาหรือผูนิเทศนับเปน
สวนสําคัญในการสรางความพึงพอใจใหกับผูปฏิบัติงานบริการความเขาใจอันดีระหวางพนักงานบริการกับผูนิเ ทศ
งานจะกอใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
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(3) เพื่อนรวมงาน ความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนรวมงานทําให คนเรามีความสุขในการทํางาน
สัมพันธภาพระหวางกลุม เพื่อนรวมงานดวยความรูสึกที่ดีตอกันมีความสําคัญตอ การสรางความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝายใหดําเนินไปตามบทบาทความรับผิดชอบของแตละบุคคล
(4) คาจาง ปริมาณรายได หรือเงินเดือน เปนปจจัยสําคัญที่สรางความพึงพอใจแกผูปฏิบัติงาน
ความยุติธรรมความเสมอภาคในการจางและวิธีการใหคาจาง ลวนมีผลตอความพึงพอใจของพนักงานนั่นคือ การให
คาจางในอัตราที่พอเหมาะกับลักษณะงานและความสามารถของพนักงาน รวมทั้งการขึ้นเงินเดือนใหตามโอกาส
(5) โอกาสการกาวหนาในหนาที่ก ารงานมีความสําคัญ ตอความพึงพอใจของผูใหบริการ ความ
ยุติธรรมในการเลื่อนตําแหนงการเสนอความดีความชอบ ตลอดจน การยอมรับความสามารถของผูปฏิบัติงานให
ไดรับความกาวหนาและรับ ผิดชอบงานในระดับสูงขึ้นตามลําดับขั้นของงานใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
สําหรับพนักงาน
2.2) ประเภทของความพึงพอใจของผูใหบริการ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
(1) ความพึงพอใจในลักษณะงาน เปนความพึงพอใจทั่ว ๆ ไปในภาพรวม เกี่ยวกับลักษณะของ
งานบริการ
(2) ความพึงพอใจในองคประกอบของการทํางาน เปนความพึงพอใจเฉพาะในการทํางานที่มีสวน
เกี่ยวของกับปจจัยแวดลอมในการทํางาน เชน ความพึงพอใจตอรายไดและผลประโยชน
3) ความสัม พันธระหวางความพึงพอใจของผูบ ริการและผูใหบ ริก าร ตระหนัก ถึงความพึงพอใจของผู
ใหบริการโดยเฉพาะผูปฏิบัติงานบริการควบคูไปกับความพึงพอใจของผูบริก าร คือ เปนกลยุท ธสําคัญ ของการ
บริห ารการบริก ารและการตลาดสมัยใหม หรือ ที่เรียกวา “การบริห ารเชิงกลยุท ธ ” ซึ่ง นําเสนอโดยเฮลเก็ตต
(Heskett) ไดกลาวเนนความสัมพันธระหวางการสรางความพึงพอใจภายในองคการและความพึงพอใจภายนอก
องคก ารใหมีความเชื่อมโยงกันเรียกวา “วงจรของความสําเร็จในงานบริการ” เปนตน ดังนั้น จะเห็นไดวาการ
บริการที่ดีมีคุณภาพยอมทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในบริการที่ไดรับทําใหกิจการสามารถรักษาลูกคาไวไดและมี
รายไดที่ดี เมื่อกิจการมีรายไดสูงก็สามารถจายคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติงานไดสูงขึ้ น ซึ่งสงผลใหพนัก งานเกิด
ความรูสึกพึงพอใจตองานที่รับผิดชอบและสามารถรักษาพนักงานไวเปนการลดสถานการณลาออกหรือเปลี่ยนงาน
ของพนักงานทําใหพนักงานมีความเชี่ยวชาญในงานและสามารถตอบสนองบริการที่มีคุณภาพตามความคาดหวัง
ของลูกคา ลูกคาก็ยอมพึงพอใจที่จะใชบริการตอเนื่องไป ตลอดจน เกิดเปนความสําเร็จของกิจการบริการดังกลาว
สรุปไดวา ความพึงพอใจของผูรับ บริการและผูใหบริก ารตางมีอิท ธิพลตอความสําเร็จในการดําเนินงานบริการ
จําเปนตองที่จะตองสรางและรักษาความพึงพอใจของผูรับบริการและผูใหบริการที่มีตอการบริการอยางเท าเทียม
กันความพึงพอใจในการบริการจึงจะบังเกิดขึ้นอยางแทจริง
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5. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการสาธารณะและคุณภาพการใหบริการ
Millet (1954: 13) กลาววา เป าหมายสําคั ญ ของการบริก าร คื อ การสรางความพอใจในการให บ ริก าร
สาธารณะแกประชาชน โดยมีหลักและแนวทาง คือ การใหบริการอยางเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บริหารภาครัฐที่มีฐานคติที่วาคนทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันใน
แงมุมของกฎหมายไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการประชาชน หมายถึง การใหบริการจะตองมองวาการ
ใหบ ริก ารสาธารณะตองตรงตอ เวลา ซึ่งเปนการสรางความพึงพอใจแกป ระชาชนการใหบ ริการอยางเพียงพอ
หมายถึง การใหบริการสาธารณะตองมีลกั ษณะมีจาํ นวนการใหบริการสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม Millet เห็น
วาความเสมอภาคหรือการตรงตอเวลาจะไมมีความหมายเลย ถามีจํานวนการใหบริการไมเพียงพอและสถานที่ตั้งที่
ใหบ ริก ารสรางความไมยุติธรรมใหเกิดขึ้นแกผูรับ บริการ การใหบ ริก ารอยางตอเนื่อง หมายถึง การใหบ ริ การ
สาธารณะอยางสม่ําเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลักไมใชยึดความพอใจของหนวยงานที่ใหบริการวา
จะใหบริการหรือหยุดใหบริการเมื่อใดก็ไดและการใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) หมายถึง การ
ใหบริการสาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงานกลาวอี กนัยหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือ
ความสามารถที่จะทําหนาที่ไดมากขึ้นโดยการใชทรัพยากรเทาที่มีแนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการเปน
สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในการสรางความแตกตางของธุรกิจการใหบริการ คือ การรักษาระดับการใหบริการที่เหนือกวาคู
แขงขัน โดยเสนอคุณภาพการใหบริการตามลูกคาคาดหวังไวขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการที่ลูกคา
ตองการไดจากประสบการณในอดีตจากการพูดปากตอปากจากการโฆษณาของธุรกิจใหบริการลูกคาจะพอใจถา
ของไดรับในสิ่งที่เขาตองการเมื่อเขามีความตองการในรูปแบบที่เขาตองการ ดังนั้ น จึงตองคํานึงถึงคุณภาพการ
ใหบริการซึ่งการบริการที่ประสบความสําเร็จจะตองประกอบดวยคุณสมบัติตาง ๆ เหลานี้ คือ ประการแรก ความ
เชื่อถือไดอันประกอบดวย ความสม่ําเสมอความพึ่งพาได ประการที่สอง การตอบสนองประกอบดวย การเต็มใจที่
จะใหบริการความพรอมที่จะใหบริการและการอุทิศเวลามีการติดตออยางตอเนื่องปฏิบัติตอผูใชบริการเปนอยางดี
ประการที่สาม ความสามารถประกอบดวย สามารถใหบริการสามารถในการสื่อสารสามารถในความรูวิชาการที่จะ
ใหบริการ ประการที่สี่ การเขาถึงการบริการประกอบดวย ผูใชบริการเขาถึงการใชบริการสะดวก ระเบียบ ขั้นตอน
ไมควรมากมายซับซอ นเกินไปผูใชบริก ารใชเวลารอคอยนอ ยเวลาที่ใหบริการเปนเวลาที่ส ะดวกอยูในสถานที่ที ่
ผูใชบริการติดตอไดสะดวก ประการที่หา ความสุขภาพออนโยนประกอบดวย การแสดงความสุภาพตอผูใชบริการ
ใหการตอนรับที่เหมาะสมผูใหบริการมีบุคลิกภาพที่ดี ประการที่หก การสื่อสารประกอบไปดวย มีการสื่อสารชี้แจง
ขอบเขตและลักษณะการใหบริการมีการอธิบายขั้นตอนการใหบริการ ประกาศที่เจ็ด ความซื่อสัตย คุณภาพของ
งานที่มีความเที่ยงตรงนาเชื่อถือ ประการที่แปด ความมั่นคงประกอบไปดวย ความปลอดภัยทางกายภาพ เช น
เครื่องมือ อุปกรณ ประการที่เกา ความเขาใจประกอบดวย การเรียนรูผูใชบริการการใหคําแนะนําและเอาใจใส
ผูรับบริการการใหความสนใจตอผูใชบริการ และประการสุดทาย การสรางสิ่งจับตองไดประกอบดวย การเตรีย ม
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วัสดุอุปกรณใหพรอมสําหรับใหบริการการเตรียมอุปกรณ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการการจัดสถานที่
ใหบริการสวยงาม สะอาด โดยคุณภาพการใหบริการเปนแนวคิดในการบริหารภาครัฐแนวใหม
ผลิตภาพในการใหบริการในการเพิ่มผลิตภาพของการใหบริการสามารถทําไดหลายวิธี คือ การใหพนักงาน
ทํางานมากขึ้นหรือมีความชํานาญสูงโดยจางค าจางเทาเดิม เพิ่ม ปริมาณการใหบ ริการโดยยอมสูญเสียคุณภาพ
บางสวน เชน หมอตรวจคนไขมีจํานวนมากขึ้น โดยลดเวลาที่ใชสําหรับแตละรายลงเปลี่ยนบริการนี้ใหเปนแบบ
อุตสาหกรรมโดยเพิ่มเครื่องมือเขามาชวยและสรางมาตรฐานการใหบริการ เชน บริการขายอาหารแบบเรงดวนและ
บริการตัวเอง การใหบริการที่ไปลดการใชบริการหรือสินคาอื่น ๆ เชน บริการซักรีด เปนบริการที่ลดคนใชหรือการ
ใช เต ารีด การออกแบบการ บริก ารให มีคุ ณ ภาพมากขึ้น เชน ชมรมวิ่ง จ อ กกิ้ ง จะช วยลดการใชบ ริ ก ารการ
รักษาพยาบาลลง การให สิ่งจูงใจลูกคาใหใชแรงงานของเขาแทนแรงงานของบริษัท เชน รานขายอาหารแบบให
ลูกคาชวย ตัวเอง ธุรกิจที่ใหบริการที่ตองการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการตองระมัดระวังไมใหเกิด ภาพพจน
ในแงการลดคุณภาพของบริการ รวมทั้งรักษาระดับความพึงพอใจของลูกคา
การวัดความพึงพอใจในการใหบริการ Millet (1954: 397) ไดกลาวเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการหรือ
สามารถที่จะพิจารณาวาบริการนั้น เปนที่นาพอใจหรือไมวัดไดจากการใหบริการอยางเทาเทียม คือ การบริการที่มี
ความยุติธรรมเสมอภาคและเสมอหนาไมวาผูนั้นจะเปนใครการใหบริการรวดเร็ว คือ การใหบริการในลัก ษณะ
จําเปนรีบดวนและตามความตองการของผูรับบริการการใหบริการอยางเพียงพอ คือ ความเพียงพอในดานสถานที่
บุคลากร วัสดุ อุปกรณตาง ๆ การใหบริการอยางตอเนื่องและการใหบริการที่มีความกาวหนา คือ การพัฒนางาน
บริการทางดานปริมาณและคุณภาพใหมีความเจริญกาวหนาไปเรื่อย ๆ
วรเดช จันทรศร (2548) ไดศึก ษาและไดพัฒ นาตนแบบการบริการสาธารณะที่เปนเลิศ: กรณี ศึก ษาจาก
ตางประเทศการปรับปรุงบริการสาธารณะใหมีคุณภาพตองใหความสําคัญกับการนําเสนอวิธีการบริการคุณภาพ
โดยเนนผลผลิตตรงตามความตองการของหนวยงานการใหความมั่นใจวามีการแกไขปรับปรุงที่เหมาะสมหากมีสิ่ง
ผิดพลาดตองแกไขชี้แจงขอโทษและการมุงใหความสําคัญแกลูกคา โดยจัดทํามาตรฐานการใหบริการแกผูใชบริการ
แตละกลุมจัดหาขอมูลที่เที่ยงตรงสมบูรณจัดใหมีทางเลือกในการใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาเพื่อประเมินผลดาน
การ ปรับปรุงการใหบริการและผูใชบริการสามารถใหการเสนอแนะได
Hoffman and Bateson (2006) สรุปเกี่ยวกับการบริการวา การบริการเปนกิจกรรมผลประโยชนหรือความ
พึง พอใจที่ส นองความตอ งการของผูม ารับ บริการ โดยตอ งสรางระบบการบริก ารที่มีคุณภาพ ซึ่งตองคํานึงถึง
องคประกอบหลัก คือ ตองรับ ฟงขอเสนอแนะจากผูรับบริการอยางตอเนื่องใหบริการที่นาเชื่อถือไววางใจบริการที่
เปนไปตามที่ใหสัญญาหรือตามที่เสนอไวรูปแบบการใหบริการที่หลากหลายจะไดไมลดคุณภาพบริการหลักที่มีอยู
เดิมการใหบริการตองมีการปรับปรุงใหดีขึ้นเสนอบริการที่เกินความคาดหวังแกผูรับบริการทีมงานตองพรอมเสมอ
ใหมีการวิจัยเกี่ยวกับการใหบริการของเจาหนาที่และรูปแบบการบริการตองมีรูปแบบที่พิเศษอยูในระดับเป นนํา
การบริการนั้น ๆ ดังนั้น การใหบริการควรคํานึงถึงหลักการสําคัญ ดังนี้
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1) หลักความสอดคลอ งความตองการของบุคลากรสวนใหญ กลาวคือ ประโยชนห รือบริการที่องคการ
จัดหาให นั้นจะตอ งตอบสนองความตอ งการของบุคคลสวนใหญมิใชเ ปนการจัดใหแกบุคคลกลุม หนึ่งกลุม ใด
โดยเฉพาะมิฉะนั้น นอกจากจะไมเกิดประโยชนสูงสุดในการเอื้ออํานวยประโยชนและบริการแลว ยังไมคุมคากับ
การดําเนินงานนั้น ๆ ดวย
2) หลักความสม่ําเสมอ กลาวคือ การใหบริการนั้นจะตองดําเนินไปอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอไมใชทํา ๆ
หยุด ๆ ตามความพอใจของผูบริการหรือผูปฏิบัติ
3) หลักความเสมอภาค กลาวคือ บริการที่จัดนั้นจะตองใหแกผูมาใชบริการอยางเสมอหนาและเทาเทีย ม
กันไมมีการใชสิทธิพิเศษแกบุคคลหรือกลุมใดในลักษณะแตกตางจากกลุมอื่น ๆ อยางเห็นไดชัด
4) หลักความประหยัด กลาวคือ คาใชจายที่จะตองใชในการใหบริการจะตองไมมากเกินกวาผลที่จะไดรับ
5) หลัก ความสะดวก กลาวคื อ บริก ารที่จั ดให แกผูรับ บริก ารจะต อ งเปน ไปในลัก ษณะปฏิบัติ ไดงาย
สะดวกสบายสิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนักทัง้ ยังไมเปนการสรางภาวะยุงยากใจใหแกผูใหบริการหรือผูมาใชบริการ
มากจนเกินไปโดยใหเอกชนมารวมดําเนินการแทนงานบางอยางที่มิใชงานหลักเนนลูก คาหรือ ผูรับ บริการมีการ
กระจายอํานาจสนับสนุนใหหนวยงานที่มิใชภาครัฐมีบทบาทมากขึ้น (Rhodes. 1996)
เรวัต แสงสุริยงค (2547) ไดทําการศึกษาการทําบริการอิเล็กโทรนิกส: ตัวแบบสําหรับการใหบริการสาธารณะ
ของไทย พบวา การบริก ารรูป แบบใหม ภ ายใต ความก าวหน าของเทคโนโลยีส ารสนเทศเป น การให บ ริก าร
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Serice Delivery – ESD) มุงเนนการใหบริการตอประชาชน คือ ประชาชนสามารถ
ติดตอกับรัฐบาลไดจากทุกที่และทุกเวลา คือ เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง การใหบริการกระทําไดจากหลายชองทาง
จะใชแบบใหมหรือโทรศัพ ทโทรสารที่เปนบริการแบบเดิม รัฐบาลใหบริการประชาชนเหมือนลูกคา ประชาชน
สามารถเขาถึงและแนะนําขอมูลของรัฐจากทุกหนวยงายไปใชกับศูนยกลางการใหบริการของรัฐ (Government
to gateway) โดยรูปแบบของการใหบริการอิเล็กทรอนิกสของรัฐบาลจําแนกได 4 รูปแบบ ไดแก รูปแบบที่หนึ่ง
รัฐบาลสูประชาชน (Government to Citizen-G2C) คือ เปนเว็บที่บริการประชาชน ซึ่งรัฐบาลไดรับผลตอบแทน
ในรูปแบบของรายไดเขาหนวยงานรัฐ เชน การเก็บภาษี การออกใบรับรอง รูปแบบทีส่ อง คือ บริการของรัฐสูธุรกิจ
(Government to Business-G2B) เปนการที่รัฐบาลจัดซื้อจัดจางเปนชองทางใหผูป ระกอบการทําธุรกรรมกับ
ภาครัฐ เชน การขายขอมูลออกใบอนุญาตใหลิขสิทธิ์ รูปแบบที่สาม บริการจากรัฐบาลสูรัฐบาล (Government to
Government G2G) คื อ เป น การประสานงานระหวา งหน วยงาน ( Intra and inter administration) และ
รูปแบบสุดทาย บริการจากรัฐบาลสูตางประเทศ Government to Foreign-G2F) คือ เปนบริการระหวางรับบาล
และรับหรือหนวยงานตางประเทศ เชน ประสานความรวมมือในการลงทุนการทองเที่ยว
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กิตติ ธัช อิ่ม วัฒ นกุล (2553: บทคัด ยอ ) การวิจั ยความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ตอ การให บ ริก ารด าน
โครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาระดับความพึงพอใจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐาน
ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอโนนไทยโดยรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางประกอบดวยสมาชิกสภา
ทองถิ่นและประชาชนในเขตพื้นที่บริการขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอโนนไทย จํานวน 9 แหง เพื่อ
นําผลการศึกษามาบันทึกขอมูล ประมวลผลวิเคราะหประเมินผลและสรุปผลความพึงพอใจของประชาชน โดยใช
สูตรของ Yamane หาจํานวนขนาดกลุมตัวอยางจากประชาชนทั้งหมดและใชวิธีการสุมตัวอยางประชาชนอยาง
เปนสัดสวน เพื่อใหไดจํานวนกลุมตัวอยางจากแตละตําบลไมนอยกวา 398 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการศึกษาจึงเปน
แบบสอบถามแบบปลายปดและปลายเปดสําหรับการวิเคราะหขอมูลจะใชโปรแกรม SPSS เพื่อวัดคาเฉลี่ยและการ
กระจายของขอมูลจากผลการศึกษาทําใหทราบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลดานโครงสรางพื้นฐาน ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานถนน ดานไฟฟาแสงสวาง และดานประปา อีกทั้งระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนของแตละตําบลในเขตอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ
เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพและสรางความพึง
พอใจใหแกประชาชนตอไป
จตุร งค พานิ ชชานุ รัก ษ (2556: บทคั ดยอ ) ไดศึ ก ษาความตอ งการและมาตรการของประชาชนต อ การ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลคลองนารายณ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กลุมตัวอยางที่ใชเปนประชาชน
ผูมีสิท ธิ์เลือกตั้งในเขตองคก ารบริห ารสวนตําบลคลองนารายณ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 349 คน
ผลการวิจัย พบวา ประชาชนคลองนารายณมีความตอ งการมาในภาพรวม เมื่อ เปรียบเทียบความตองการของ
ประชาชนพบวา มีความแตกตางจําแนกตามอายุที่ตางกันในระดับนัยที่สําคัญที่ .05 และมาตรการการจัดบริการ
สาธารณะที่ป ระชาชนใหความสําคัญ 3 อันดับแรก ไดแก การอบรมอัธยาศัยของพนักงาน การจั ดทําตูรับความ
คิดเห็นและการจัดทําปายหรือบอรดประชาสัมพันธ
นรินทร คลังผา (2552: บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลในเขตอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี กลุมตัวอยางที่ใชเปนประชาชนที่อาศัยอยูในเขตอําเภอโคกสําโรง
จังหวัดลพบุรี จํานวน 400 คน พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล
ในเขตอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี จํานวน 4 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคะแนนเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย ไดแก ดานความเชื่อถือ ดานความสามารถ ดานความเต็มใจ และลําดับสุดทาย ดานความรวดเร็ว
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบ ริการขององคการบริห ารสวนตําบลในเขตอําเภอโคก
สําโรง จังหวัดลพบุรี เมื่อจําแนกตามอาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทาง
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส และประเภทของงานบริการที่ใช ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สุกัญญา มีแกว (2554) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนในการใชบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลเขต อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใช
บริการขององคการบริหารสวนตําบลเขตอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี เปรียบเทียบระดับความพึ งพอใจของ
ประชาชนในการใชบริการขององคการบริหารสวนตําบลเขต อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานีผลการวิจัยพบวา
ประชาชนที่ใชบริการสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 20 - 30 ป สมรสแลว ระดับการศึกษามัธยมศึกษา อาชีพ
เกษตรกรรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 10,000 บาท จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน ใชบริการดานสํานักงานสาธารณสุข
และตําบลที่ใชบริการ คือ ตําบลประสงคความพึงพอใจของประชาชนในการใชบริการของ องคการบริหารสวน
ตําบลเขต อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวมและรายดานความพึงพอใจในการใชบริการอยูในระดับ
ปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานสิ่งอํานวย ความสะดวก ดานอาคาร/สถานที่ดานพนักงานผู
ใหบริการ ดานขั้นตอนการใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุอาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัวและประเภทการใชบริการตางกันทําใหความพึง
พอใจของประชาชนในการใชบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ธีระพงษ ภูริปาณิก (2556) ไดศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาล
ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบวา ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
ของเทศบาลตําบลบางพระ พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบ ริการของเทศบาลตําบลบางพระโดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก (X =4.46) ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาล
ตําบลบางพระ พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจการใหบริการโดยภาพรวมจําแนกตามภารกิจของเทศบาลในงาน
ตาง ๆ อยูในระดับมาก (X = 4.53) การวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการทั้งหมด 4 ดาน และ
ภารกิจทั้งหมด 17 ภารกิจ พบวา ในภาพรวมของการบริการประชาชนมีความพึงพอใจรอยละ 94.40 โดยจําแนก
รายดาน ไดดังนี้ 1) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการประชาชนมีความพึงพอใจ รอยละ 95.20 2) ดานระบบการใหบริการ
ประชาชนมีความพึงพอใจ รอยละ 93.70 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวกประชาชนมีความพึงพอใจรอยละ 94.40
4) ดานคุณภาพการบริการประชาชนมีความพึงพอใจ รอยละ 95.50 5) งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนมี
ความพึงพอใจ รอ ยละ 90.50 6) งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะประชาชน มีความพึงพอใจ รอยละ 88.30 7)
งานรักษาความสะอาดประชาชนมีความพึงพอใจ รอยละ 86.60 8) งานบริการและเผยแพรวิชาการประชาชนมี
ความพึงพอใจ รอยละ82.70 9) งานประชาสัม พันธประชาชนมีความพึงพอใจ 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
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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ละ 91.40 15) งานศูนยบริการสาธารณสุขประชาชนมีความพึงพอใจ รอยละ 100.00 16) งานสุขาภิบ าลและ
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 พงษศักดิ์ (2553: บทคัดยอ) การวิจัยความพึงพอใจของประชาชนตอการ ใหบริการของเทศบาล
ตําบลสํารอง อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการของเทศบาลตําบลสํารอง อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี และรวบรวมขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับความพึง
พอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสํารอง เพื่อนํามาเปนสารสนเทศพัฒนาการบริหารจัดการ
ใหสามารถสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้ง นี้
ได แ ก ประชาชนผู ม ารั บ บริ ก ารจากเทศบาลตํ าบลสํ า รอง จํ านวน 180 คน เครื่อ งมื อ ที่ ใช ในการวิ จัย เป น
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคาวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยและหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสํารอง อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี
ในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการใหบริการประชาชนที่มารับบริการมีความพึง
พอใจมากที่สุด รองลงมาคือ ดานเจาหนาที่ใหบริการสวนดานสิ่งอํานวยความสะดวก ประชาชนที่มารับบริการมี
ความพึงพอใจนอยที่สุด
สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ (2553: บทคัดยอ) การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมส าย จัง หวัดเชียงราย มีวัตถุป ระสงคเพื่ อ 1) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยาง คือ ผูมีสวนไดสวนเสียตอ
การใหบริหารของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จังหวัดเชียงราย จํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวม
ขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และค า
สวนเบี่ ยงเบน มาตรฐานผลการศึก ษาพบวา 1. ความพึ ง พอใจผูมี สวนไดสวนเสียที่ มีตอ ความเชื่อ มั่น ในการ
ใหบริการตอประชาชนความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอความเชื่อมั่นในการใหบริการตอประชาชนของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ในภาพรวม พบวา ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอการใหบริการและความเชื่อมั่น
ในการใหบริการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา อยูในระดับมากที่สุดและหากเทียบกับคารอยละจะมีคารอยละอยู
ระหวาง 76-80 หากพิจ ารณาเปนรายดานพบวา ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนที่มีตอ ความเชื่อ มั่นในการ
ใหบริการตอประชาชนของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ การอํานวยความสะดวกและ
การตอบสนองความตองการของประชาชน การเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของหนวยงาน และการเกิดประโยชนสุข
ของประชาชน 2. ความพึงพอใจผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการใหบริการและความเชื่อมั่นในการใหบริการความพึง
พอใจของผูมีสวนไดสวนที่มีตอการใหบ ริการและความเชื่อ มั่นในการใหบ ริก ารของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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ในภาพรวม พบวา ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอ การใหบ ริการและความเชื่อมั่นในการใหบ ริการของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อยูในระดับมากที่สุด และหากเทียบกับคารอยละจะมีคารอยละอยูระหวาง 76-80 หาก
พิจ ารณาเปน รายดาน พบว า ความพึง พอใจของผูมีส วนไดสวนที่มี ตอ การใหบ ริก ารและความเชื่อ มั่นในการ
ใหบริการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ ดานเจาหนาที่/บุคลากรผูใหบริการ ดาน
กระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ และดานคุณภาพของการใหบริการ ดานความเชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการ

7. กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน
-เพศ
-อายุ
-สถานภาพ
-ระดับการศึกษา
-อาชีพ

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพในการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
-งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
-งานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
-งานดานสาธารณสุข
-งานดานการศึกษา
-งานดานรายไดหรือภาษี

แผนภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

บทที่ 3
ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบ ริการขององคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือ ง จังหวัดมหาสารคาม เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) ระหวางเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ (Quantitative and Qualitative) โดยมีระเบียบวิธีดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. วิธีการสรางเครื่องมือ
5. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
6. การเก็บรวบรวมขอมูล
7. การวิเคราะหขอมูล
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1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม มีประชากรจํานวนทั้งสิ้น 8,077 คน
1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ ขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 381 คน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการสํารวจแบบไมเจาะจงจากประชากรที่มี
ภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่จํานวนตัวอยางที่จัดเก็บไดมาจากหลักการกําหนดขนาดตัวอยางตามสูตรของทาโร ยามา
เน (Taro Yamane) กําหนดใหสัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากรเทากับ 0.5 ระดับ ความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% ดังตัวอยางของสูตรการหาคากลุมตัวอยาง
ตามวิธีของยามาเน (Taro Yamane)
n

N
1  Ne 2

n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = ขนาดประชากร
e = คลาดคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง

2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
3.1 ตัวแปรตน ไดแก ขอมูลคุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
และอาชีพ
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจที่มีตอ งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย งานดานการพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม งานดานสาธารณสุข งานดานการศึกษา และงานดานรายไดหรือภาษี

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของงานดานปองกันและบรรเทา
สาธารณะภัย งานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานดานสาธารณสุข งานดานการศึกษา และงานดาน
รายไดหรือภาษี มีทั้งหมดจํานวน 3 ตอน ประกอบดวย
1) ตอนที่ 1 คําถามเกี่ ยวกับ ขอ มูล พื้น ฐานของประชาชนที่ ตอบแบบสอบถาม ไดแ ก ด านเพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ
2) ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการ ทั้ง 5 ดาน ไดแก
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งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย งานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานดานสาธารณสุข งาน
ดานการศึกษา และงานดานรายไดหรือภาษี โดยจะแบงเปน 5 ระดับ ใชมาตราสวนประมาณคา
3) ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ เพื่อนําไปสูการปรับปรุงตอคุณภาพการใหบริการ

4. วิธีการสรางเครื่องมือ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตองานบริการ ทั้ง 5 ดาน ซึ่งมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ดังนี้
4.1 ศึก ษาเอกสาร ทฤษฎี และแนวคิ ด ต าง ๆ รวมถึ ง ผลงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วขอ ง เพื่ อ นํ ามาสั ง เคราะห เป น
แบบสอบถาม เพื่ อ ใชเป น เครื่อ งมื อ ในการสํ ารวจ โดยการกําหนดขอ คําถามในแบบสอบถามให ครอบคลุ ม
วัตถุประสงคการวิจัยใหมากที่สุด
4.2 กําหนดขอบเขตเนื้อหาแลว รางเขียนขอคําถามขึ้นมา
4.3 สรางแบบสอบถาม มีทั้งหมด 3 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ไดแก ดานเพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา และอาชีพ
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตองานบริการ แบงเปน 5 ระดับใชมาตราสวนประมาณคา ดังนี้
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 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคุณภาพในการใหบริการ

5. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
เมื่อ ผูวิจัย ได ส รางเครื่อ งมือ ที่ไดกํ าหนดไวแล ว กอ นที่ จ ะนําเครื่อ งมื อ การวิจั ยไปใชจ ริง ผูวิจัย ได ทําการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย เพื่อใหมั่นใจไดวาเครื่องมือที่จะนําไปใชในสถานการณจริง พื้นที่จริง จะไมมี
ขอบกพรองใด ๆ อีก แตหากตรวจสอบแลวพบวาเครื่องมือยังมีขอบกพรอง ผูวิจัยจะตองปรับปรุงแกไขใหเครือ่ งมือ
ดังกลาวมีประสิทธิภาพดีที่สุด ทั้งนี้ เพราะ
1) ลดความคลาดเคลื่อนของผลการวิจัยที่จะเกิดขึ้นในการวิจัย เพราะไดทดสอบความเชื่อถือไดดวยวิธี
ตาง ๆ เชน ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น และอํานาจจําแนกของขอมูลและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2) ความชัดเจนของการใชภาษาตั้งแตคําชี้แจงของเครื่องมือ เนื่องจากจะตองเก็บขอมูลหลายดานทําใหมี
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ความซับซอนของขอความที่ตองชี้แจงใหผูใหขอมูลเขาใจกอนที่จะตอบคําถาม และความชัดเจนของการใชภาษา
ของเครื่องมือวิจัยวาใชภาษาคลุมเครือหรือภาษาเปนทางการมากเกินไปอาจจะไมเหมาะกับกลุมตัวอยางบางกลุม
3) กําหนดระยะเวลาในการเก็บขอมูล ทําใหทราบวาในการเก็บขอมูลแตละครั้งนั้นควรจะใชเวลาในการ
เก็บขอมูลมากนอยแคไหนจึงจะเหมาะสม
4) ลดความซ้ําซอนของขอคําถาม ทําใหทราบวาเครื่องมือมีความซ้ําซอนในประเด็นใดบางที่มีขอคําถาม
ซ้ําซอนจะทําใหเสียเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลและทําใหผูตอบรูสึกเบื่อไมอยากตอบ เปนตน
ดังนั้น การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยสามารถดําเนินการตามหลักการได ดังนี้
5.1 ผูวิจัยตรวจสอบดวยตนเอง (ในเบื้องตน) คือ ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ดวย
ตนเอง กอนที่จะนําเครื่องมือการวิจัยไปใหผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบในประเด็น อาทิ
1) การตรวจสอบความครบถวนของขอ คําถามและความตรงประเด็นตามวัตถุป ระสงค ตัวแปรและ
สมมติฐานการวิจัย
2) การตรวจสอบความถูกผิดของการพิมพ การจัดหนา เรียงหนา ตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับคําชี้แจง
ตาง ๆ
5.2 กาตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ คือ การนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาไปทดสอบความเที่ยงตรง 3 ประเภท
ไดแก ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) และความเที่ยงตรงตามสถานะหรือความเที่ยงตรงตาม
เกณฑ (Criterion – related Validity) และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เชน การหาคาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม โดยหาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค โดยใชสูตร IOC
(Index of Item Objective Congruence) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 115) ดังนี้
R
IOC = 
N

เมื่อ IOC แทน

ดัชนีความสอดคลองแบบทดสอบกับเนื้อหาในกิจกรรม
แทน ผลรวมระหวางคะแนนความคิดเห็นของผูเชียวชาญทั้งหมด
R
N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
2.2 หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค (บุญ ชม ศรีสะอาด.
2545: 118)

rtt
เมื่อ rtt

=

k
k 1

  si2 
1  2 
st 


แทน

คาความเชื่อมั่นของครอนบาค
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K แทน จํานวนขอคําถามทั้งหมดของแบบสอบถาม
si2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ
st2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
หลังจากนั้น ผูวิจัยไดนําขอ บกพรองมาแกไขปรับปรุงขอคําถามในดานภาษาและความชัดเจนเพื่อใหผูตอบ
แบบสอบถามเขาใจไดงายขึ้น
5.3 นําแบบวัดไปทดลองใช (Try Out) โดยการคัดเลือกสุมตัวอยางที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกับประชากร ที่
ผูวิจัยเลื อ กมาศึก ษาทั้ง นั้นเพื่ อ ใหแนใจวาบุค คลที่คัดเลือ กมาเพื่ อ Try Out ขอ มู ล กับ ประชากรที่ เราศึก ษามี
คุณลักษณะที่ใกลเคียงกัน จํานวน 30 คน

6. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล จะดําเนินการโดยการแจกแบบสอบถามที่ใชกับประชาชนในเขตพื้นที่ การวิจัย โดยใน
การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เลือกจะใชวิธีการ 2 วิธี ดังนี้
6.1 ในกรณีที่ประชากรที่ถูกเลือกเปนตัวอยาง สามารถจะทําความเขาใจและตอบแบบสอบถามเองก็ไดก็จะให
ผูนั้นดําเนินการกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง โดยผูเก็บ ขอมูลภาคสนามจะเปนผูตรวจสอบแบบสอบถามที่ได
กลับคืนมาวาผูตอบไดตอบครบถวนหรือไมถาไมครบถวนผูเก็บขอมูลจะไดซักถามเพิม่ เติมเพื่อใหไดคําตอบครบถวน
ตามที่กําหนดไว
6.2 ในกรณีที่ประชาชนที่ถูกเลือ กเปนตัวอยางไมส ะดวกหรือไมส ามารถกรอกแบบสอบถามดวยตนเองได
ครบถวน ผูรวบรวมขอมูลก็จะอานคําถามทุกขอทุกตอนใหผูตอบไดฟงและบันทึกคําตอบลงในแบบสอบถามอยาง
ครบถวนตามที่ผูตอบแบบสอบถามตอบมา

7. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจะใชสถิติการวิจัยเบื้องตน ไดแก การคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) คาอัตราสวนรอย
ละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ในการอธิบายความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรตาง ๆ เพื่อบงชี้ และยืนยันผลการประเมินใหเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น โดยการตรวจแบบสอบถามและการให
คะแนนแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในดานการให บริการของประชาชน โดยกําหนดเกณฑ ระดับ
ความพึงพอใจ ไดแก
พึงพอใจนอยที่สุด
ใหคะแนน
1
พึงพอใจนอย
ใหคะแนน
2
พึงพอใจปานกลาง
ใหคะแนน
3
พึงพอใจมาก
ใหคะแนน
4
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พึงพอใจมากที่สดุ
ใหคะแนน
5
โดยเกณฑสําหรับการแปลความหมายผลการวิเคราะหจากนอยไปหามาก ดังนี้
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)

การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มตี อคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิ จัยเรื่องการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิเคราะหขอมูล ออกเปน 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลคุณสมบัติทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิง
จาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ตอนที่ 3 ผลสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการใหบริการตอคุณภาพการให บริการขององคการ
บริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลคุณสมบัติทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ประกอบดวย 5 ตัวแปร คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่สอบถามไดจากกลุมตัวอยาง
โดยจะแสดงผลเปนจํานวนและคารอยละ ดังรายละเอียดตามตารางตอไปนี้
ตารางที่ 4.1 ผลการศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด 381 คน ในดานคุณสมบัติทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามเพศ
เพศ
จํานวน
รอยละ
ชาย
153
40.2
หญิง
228
59.8
รวม
381
100.00
จากตาราง 4.1 ผลการศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด 381 คน ในดานคุณสมบัติทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จําวน 228 คน คิดเปนรอยละ 59.8 และเปนชาย จํานวน 153 คน
คิดเปนรอยละ 40.2 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด 381 คน ในดานคุณสมบัติทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนก
ตามอายุ
อายุ
จํานวน
รอยละ
ต่ํากวา 20 ป
30
7.9
20 – 40 ป
99
26.0
41 – 60 ป
173
45.4
61 ปขึ้นไป
79
20.7
รวม
381
100.00
จากตาราง 4.2 ผลการศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด 381 คน ในดานคุณสมบัติทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามอายุ พบวา สวนใหญมีอายุ 41 – 60 ป จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 45.4 รองลงมามีอายุ 20 – 40
ป จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 26.0 รองลงมาอายุ 61 ปขึ้นไป จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 20.7 และนอย
ที่สุดมีอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.9 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.3 ผลการศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด 381 คน ในดานคุณสมบัติทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนก
ตามสถานภาพ
สถานภาพ
จํานวน
รอยละ
โสด
99
26.0
สมรส
250
65.6
หมาย/หยา/แยกกันอยู
32
8.4
รวม
381
100.00
จากตาราง 4.3 ผลการศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด 381 คน ในดานคุณสมบัติทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จํ า แนกตามสถานภาพ พบวา สว นใหญมีส ถานภาพสมรส จํ า นวน 250 คน คิ ดเป นร อ ยละ 87.9 รองลงมา
สถานภาพโสด จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 9.7 และสถานภาพหมาย/หยา/แยกกันอยู จํานวน 32 คน คิดเปน
รอยละ 2.4 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.4 ผลการศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด 381 คน ในดานคุณสมบัติทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนก
ตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จํานวน
รอยละ
ต่ํากวาประถมศึกษา/ประถมศึกษา
236
61.9
มัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย/เทียบเทา
140
36.7
ปริญญาตรี
5
1.3
รวม
381
100.00
จากตาราง 4.4 ผลการศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด 381 คน ในดานคุณสมบัติทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาประถมศึกษา/ประถมศึกษา จํานวน
236 คน คิดเปนรอยละ 61.9 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย/เทียบเทา จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ
36.7 และระดับปริญญาตรี จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.3 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.5 ผลการศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด 381 คน ในดานคุณสมบัติทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนก
ตามอาชีพ
อาชีพ
จํานวน
รอยละ
เกษตรกรรม
287
75.3
ผูประกอบการ/อิสระสวนตัว
64
16.8
รับจางทั่วไป
30
7.9
รวม
381
100.00
จากตาราง 4.5 ผลการศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด 381 คน ในดานคุณสมบัติทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามอาชีพ พบวา สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม จําวน 287 คน คิดเปนรอยละ 75.3 ผูประกอบการ/อิสระ
สวนตัว จําวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.8 และรับจางทั่วไป จําวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.9 ตามลําดับ

รูปภาพที่ 4.1 การใหขอมูลของประชาชนในพื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน
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รูปภาพที่ 4.2 การใหขอมูลของประชาชนในพื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน

รูปภาพที่ 4.3 การใหขอมูลของประชาชนในพื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ตารางที่ 4.6 แสดงคาเปอรเซ็นต คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการงานดาน Percent Mean
S.D.
ระดับความ
ปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
(%)
พึงพอใจ
1. ขั้นตอนการใหบริการ
1.1 มีกระบวนการใหบริการที่สะดวกและรวดเร็ว
94.40
4.72
0.45
มากที่สุด
1.2 มีกระบวนการใหบริการไมยุงยาก หรือไมหลาย
96.60
4.83
0.38
มากที่สุด
ขั้นตอน (ลดขั้นตอน)
1.3 มีกระบวนการทีใ่ หบริการเปนไปดวยความ
96.00
4.80
0.39
มากที่สุด
ยุติธรรมตามลําดับกอน-หลัง
1.4 มีแผนผัง/แผนภาพแสดงขั้นตอนการใหบริการ
94.60
4.73
0.44
มากที่สุด
ที่ชัดเจนและเขาใจงาย
1.5 มีระยะเวลาในการใหบริการที่เหมาะสม (ไม
96.20
4.81
0.39
มากที่สุด
นานเกินกวา 15 นาที)
รวม
95.56
4.77
0.41
มากที่สุด
2. ชองทางการใหบริการ
2.1 มีชองทางการติดตอการใหบริการที่หลากหลาย
94.80
4.74
0.43
มากที่สุด
(มากกวา 2 ชองทาง)
2.2 มีชองทางการเขาถึงการใหบริการที่งายสะดวก
และทันสมัย
94.40
4.72
0.44
มากที่สุด
2.3 มีชองทางการการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
97.60
4.88
0.32
ผานเสียงตามสาย/เอกสาร/สื่ออื่นๆ
มากที่สุด
2.4 มีชองทางการตอบสนองตอขอรองเรียนและ
94.60
4.73
0.44
มากที่สุด
ดําเนินการแกไขอยางรวดเร็ว
2.5 มีชองทางการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
95.80
4.79
0.40
มากที่สุด
รวมในโครงการ/กิจกรรม
รวม
95.44
4.77
0.40
มากที่สุด
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3. เจาหนาที่ผูใหบริการ
3.1 เจาหนาที่ผูใหบริการพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดีมี
95.20
ความเปนมิตร
3.2 เจาหนาที่มีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการ
96.40
3.3 เจาหนาที่ผูใหบริการมีความรู ทักษะ
ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบขอชัก
95.60
ถาม การชี้แจงขอสงสัย การใหคําแนะนําที่ถูกตอง
ชัดเจน
3.4 เจาหนาที่ผูใหบริการไมเลือกปฏิบัติเต็มใจ และ
97.00
มีความพรอมที่จะใหบริการอยูเสมอ
3.5 เจาหนาที่ผูใหบริการมีความซื่อสัตยและสุจริต
ในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมเรียกรับสินบน หรือไม
93.80
หาผลประโยชนในทางมิชอบ
รวม
95.60
4. สิ่งอํานวยความสะดวก
4.1 มีปายบอกจุดสถานที่ตั้งขององคกรแกผู
ตองการมารับบริการอยางชัดเจนและเขาใจงาย
96.20
4.2 มีสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูเดินทางมารับ
บริการ อาทิ ที่จอดรถ หองน้ํา ที่นั่งคอยรับบริการ 96.20
น้ําดื่ม ฯลฯ
4.3 มีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ที่เพียงพอตอการมา
94.00
รับบริการ
4.4 คุณภาพของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือมีความ
เหมาะสมและทันสมัย
96.00
4.5 มีปายบอกจุด/ชอง การบริการที่ชัดเจนเขาใจ
งาย และเหมาะสม
95.80
รวม
95.64
ผลสรุปรวม

95.56

4.76

0.42

มากที่สุด

4.82

0.47

มากที่สุด

4.78

0.40

มากที่สุด

4.85

0.43

มากที่สุด

4.69

0.46

มากที่สุด

4.78

0.43

มากที่สุด

4.81

0.38

มากที่สุด

4.81

0.38

มากที่สุด

4.70

0.45

4.80

0.39

มากที่สุด

4.79
4.78

0.40
0.40

มากที่สุด
มากที่สุด

4.77

0.41

มากที่สุด

มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.6 เมื่อพิจารณางานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย ผูวิจัยสามารถจําแนกผลได ดังนี้
1. ในการสํารวจขั้นตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.77) คิดเปนรอย
ละ 95.56
2. ในการสํารวจชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.77) คิดเปนรอย
ละ 95.44
3. ในการสํารวจเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.78) คิดเปนรอย
ละ 95.60
4. ในการสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.78) คิดเปนรอย
ละ 96.64
5. ในการสํารวจผลสรุปโดยรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.77) คิดเปนรอยละ
95.56
ตารางที่ 4.7 แสดงคาเปอรเซ็นต คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการงานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
Percent
Mean
S.D.
ระดับความ
งานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
(%)
พึงพอใจ
สังคม
1. ขั้นตอนการใหบริการ
1.1 มีกระบวนการใหบริการที่สะดวกและ
97.40
4.87
0.33
มากที่สุด
รวดเร็ว
1.2 มีกระบวนการใหบริการไมยุงยาก หรือไม
94.00
4.70
0.45
มากที่สุด
หลายขั้นตอน (ลดขั้นตอน)
1.3 มีกระบวนการทีใ่ หบริการเปนไปดวย
94.80
4.74
0.43
มากที่สุด
ความยุติธรรมตามลําดับกอน-หลัง
1.4 มีแผนผัง/แผนภาพแสดงขั้นตอนการ
95.00
4.75
0.42
ใหบริการที่ชัดเจนและเขาใจงาย
มากที่สุด
1.5 มีระยะเวลาในการใหบริการที่เหมาะสม
93.40
4.67
0.46
มากที่สุด
(ไมนานเกินกวา 15 นาที)
รวม
94.92
4.74
0.41
มากที่สุด
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2. ชองทางการใหบริการ
2.1 มีชองทางการติดตอการใหบริการที่
หลากหลาย (มากกวา 1 ชองทาง)
2.2 มีชองทางการเขาถึงการใหบริการที่งาย
สะดวก และทันสมัย
2.3 มีชองทางการการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารผานเสียงตามสาย/เอกสาร/สื่ออื่นๆ
2.4 มีชองทางการตอบสนองตอขอรองเรียน
และดําเนินการแกไขอยางรวดเร็ว
2.5 มีชองทางการเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
รวม
3. เจาหนาที่ผูใหบริการ
3.1 เจาหนาที่ผูใหบริการพูดจาสุภาพ
อัธยาศัยดีมีความเปนมิตร
3.2 เจาหนาที่มีจํานวนเพียงพอตอการ
ใหบริการ
3.3 เจาหนาที่ผูใหบริการมีความรู ทักษะ
ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบ
ขอชักถาม การชี้แจงขอสงสัย การให
คําแนะนําที่ถูกตองชัดเจน
3.4 เจาหนาที่ผูใหบริการไมเลือกปฏิบัติ
เต็มใจ และมีความพรอมที่จะใหบริการอยู
เสมอ
3.5 เจาหนาที่ผูใหบริการมีความซื่อสัตยและ
สุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมเรียกรับ
สินบน หรือไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ
รวม
4. สิ่งอํานวยความสะดวก
4.1 มีปายบอกจุดสถานที่ตั้งขององคกรแก

97.80

4.89

0.30

มากที่สุด

95.80

4.79

0.42

มากที่สุด

97.20

4.86

0.34

มากที่สุด

94.00

4.70

0.45

มากที่สุด

96.80

4.84

0.42

มากที่สุด

96.32

4.81

0.38

มากที่สุด

94.20

4.71

0.45

มากที่สุด

96.40

4.82

0.43

มากที่สุด

94.80

4.74

0.45

มากที่สุด

95.60

4.78

0.41

มากที่สุด

95.00

4.75

0.42

มากที่สุด

95.20

4.76

0.43

มากที่สุด

94.20

4.71

0.45

มากที่สุด
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ผูตองการมารับบริการอยางชัดเจนและเขาใจ
งาย
4.2 มีสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูเดินทางมา
รับบริการ อาทิ ที่จอดรถ หองน้ํา ที่นั่งคอย
รับบริการ น้ําดื่ม ฯลฯ
4.3 มีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ที่เพียงพอตอ
การมารับบริการ
4.4 คุณภาพของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
มีความเหมาะสมและทันสมัย
4.5 มีปายบอกจุด/ชอง การบริการที่ชัดเจน
เขาใจงาย และเหมาะสม
รวม

มากที่สุด
95.40

4.77

0.45

95.80

4.79

0.40

95.80

4.79

0.40

97.20

4.86

0.34

95.68

4.78

0.40

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ผลสรุปรวม
95.53
4.77
0.40
มากที่สุด
จากตารางที่ 4.7 เมื่อพิจารณางานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผูวิจัยสามารถจําแนกผลได ดังนี้
1. ในการสํารวจขั้นตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.74) คิดเปนรอย
ละ 94.92
2. ในการสํารวจชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.81) คิดเปนรอย
ละ 96.32
3. ในการสํารวจเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.76) คิดเปนรอย
ละ 95.20
4. ในการสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.78) คิดเปนรอย
ละ 95.68
5. ในการสํารวจผลสรุปโดยรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.77) คิดเปนรอยละ
95.53
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ตารางที่ 4.8 แสดงคาเปอรเซ็นต คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการงานดานสาธารณสุข
ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
Percent
Mean
S.D.
ระดับความ
งานดานสาธารณสุข
(%)
พึงพอใจ
1. ขั้นตอนการใหบริการ
1.1 มีกระบวนการใหบริการที่สะดวกและ
95.40
4.77
0.41
มากที่สุด
รวดเร็ว
1.2 มีกระบวนการใหบริการไมยุงยาก หรือไม
94.40
4.72
0.45
มากที่สุด
หลายขั้นตอน (ลดขั้นตอน)
1.3 มีกระบวนการทีใ่ หบริการเปนไปดวย
95.40
4.77
0.41
มากที่สุด
ความยุติธรรมตามลําดับกอน-หลัง
1.4 มีแผนผัง/แผนภาพแสดงขั้นตอนการ
96.60
4.83
0.37
มากที่สุด
ใหบริการที่ชัดเจนและเขาใจงาย
1.5 มีระยะเวลาในการใหบริการที่เหมาะสม
96.20
4.81
0.39
มากที่สุด
(ไมนานเกินกวา 15 นาที)
รวม
95.60
4.78
0.40
มากที่สุด
2. ชองทางการใหบริการ
2.1 มีชองทางการติดตอการใหบริการที่
หลากหลาย (มากกวา 1 ชองทาง)
96.40
4.82
0.45
มากที่สุด
2.2 มีชองทางการเขาถึงการใหบริการที่งาย
94.20
4.71
0.45
มากที่สุด
สะดวก และทันสมัย
2.3 มีชองทางการการประชาสัมพันธขอมูล
94.20
4.71
0.45
มากที่สุด
ขาวสารผานเสียงตามสาย/เอกสาร/สื่ออื่นๆ
2.4 มีชองทางการตอบสนองตอขอรองเรียน
94.80
4.74
0.47
มากที่สุด
และดําเนินการแกไขอยางรวดเร็ว
2.5 มีชองทางการเปดโอกาสใหประชาชนมี
96.60
4.83
0.36
มากที่สุด
สวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
รวม
95.24
4.76
0.43
มากที่สุด
3. เจาหนาที่ผูใหบริการ
3.1 เจาหนาที่ผูใหบริการพูดจาสุภาพ
94.20
4.71
0.45
มากที่สุด
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อัธยาศัยดีมีความเปนมิตร
3.2 เจาหนาที่มีจํานวนเพียงพอตอการ
ใหบริการ
3.3 เจาหนาที่ผูใหบริการมีความรู ทักษะ
ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบ
ขอชักถาม การชี้แจงขอสงสัย การให
คําแนะนําที่ถูกตองชัดเจน
3.4 เจาหนาที่ผูใหบริการไมเลือกปฏิบัติ
เต็มใจ และมีความพรอมที่จะใหบริการอยู
เสมอ
3.5 เจาหนาที่ผูใหบริการมีความซื่อสัตยและ
สุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมเรียกรับ
สินบน หรือไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ
รวม
4. สิ่งอํานวยความสะดวก
4.1 มีปายบอกจุดสถานที่ตั้งขององคกรแก
ผูตองการมารับบริการอยางชัดเจนและเขาใจ
งาย
4.2 มีสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูเดินทางมา
รับบริการ อาทิ ที่จอดรถ หองน้ํา ที่นั่งคอย
รับบริการ น้ําดื่ม ฯลฯ
4.3 มีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ที่เพียงพอตอ
การมารับบริการ
4.4 คุณภาพของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
มีความเหมาะสมและทันสมัย
4.5 มีปายบอกจุด/ชอง การบริการที่ชัดเจน
เขาใจงาย และเหมาะสม
รวม
ผลสรุปรวม

96.00

4.80

0.39

มากที่สุด

95.00

4.75

0.43

มากที่สุด

96.40

4.82

0.44

มากที่สุด

94.00

4.70

0.46

มากที่สุด

95.12

4.75

0.43

มากที่สุด
มากที่สุด

96.20

4.81

0.44

96.80

4.84

0.33

95.40

4.77

0.47

95.80

4.79

0.44

94.60

4.73

0.45

95.76

4.78

0.42

มากที่สุด

95.43

4.76

0.42

มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.8 เมื่อพิจารณางานดานสาธารณสุข ผูวิจัยสามารถจําแนกผลได ดังนี้
1. ในการสํารวจขั้นตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.78) คิดเปนรอย
ละ 95.60
2. ในการสํารวจชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.76) คิดเปนรอย
ละ 95.24
3. ในการสํารวจเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.75) คิดเปนรอย
ละ 95.12
4. ในการสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.78) คิดเปนรอย
ละ 95.76
5. ในการสํารวจผลสรุปโดยรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.76) คิดเปนรอยละ
95.43
ตารางที่ 4.9 แสดงคาเปอรเซ็นต คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการงานดานการศึกษา
ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
Percent
Mean
S.D.
ระดับความ
งานดานการศึกษา
(%)
พึงพอใจ
1. ขั้นตอนการใหบริการ
1.1 มีกระบวนการใหบริการที่สะดวกและ
94.60
4.73
0.46
มากที่สุด
รวดเร็ว
1.2 มีกระบวนการใหบริการไมยุงยาก หรือไม
95.80
4.79
0.39
มากที่สุด
หลายขั้นตอน (ลดขั้นตอน)
1.3 มีกระบวนการทีใ่ หบริการเปนไปดวย
94.40
4.72
0.38
มากที่สุด
ความยุติธรรมตามลําดับกอน-หลัง
1.4 มีแผนผัง/แผนภาพแสดงขั้นตอนการ
93.80
4.69
0.44
มากที่สุด
ใหบริการที่ชัดเจนและเขาใจงาย
1.5 มีระยะเวลาในการใหบริการที่เหมาะสม
97.40
4.87
0.40
มากที่สุด
(ไมนานเกินกวา 15 นาที)
รวม
95.20
4.76
0.41
มากที่สุด
2. ชองทางการใหบริการ
94.40

4.72

0.44

มากที่สุด
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2.1 มีชองทางการติดตอการใหบริการที่
หลากหลาย (มากกวา 2 ชองทาง)
2.2 มีชองทางการเขาถึงการใหบริการที่งาย
สะดวก และทันสมัย
2.3 มีชองทางการการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารผานเสียงตามสาย/เอกสาร/สื่ออื่นๆ
2.4 มีชองทางการตอบสนองตอขอรองเรียน
และดําเนินการแกไขอยางรวดเร็ว
2.5 มีชองทางการเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
รวม
3. เจาหนาที่ผูใหบริการ
3.1 เจาหนาที่ผูใหบริการพูดจาสุภาพ
อัธยาศัยดีมีความเปนมิตร
3.2 เจาหนาที่มีจํานวนเพียงพอตอการ
ใหบริการ
3.3 เจาหนาที่ผูใหบริการมีความรู ทักษะ
ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบ
ขอชักถาม การชี้แจงขอสงสัย การให
คําแนะนําที่ถูกตองชัดเจน
3.4 เจาหนาที่ผูใหบริการไมเลือกปฏิบัติ
เต็มใจ และมีความพรอมที่จะใหบริการอยู
เสมอ
3.5 เจาหนาที่ผูใหบริการมีความซื่อสัตยและ
สุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมเรียกรับ
สินบน หรือไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ
รวม
4. สิ่งอํานวยความสะดวก
4.1 มีปายบอกจุดสถานที่ตั้งขององคกรแก
ผูตองการมารับบริการอยางชัดเจนและเขาใจ

95.40

4.77

0.46

มากที่สุด

95.00

4.75

0.32

มากที่สุด

97.80

4.89

0.44

มากที่สุด

93.40

4.67

0.41

มากที่สุด

95.20

4.76

0.41

มากที่สดุ

93.80

4.69

0.43

มากที่สุด

96.00

4.80

0.30

มากที่สุด

96.80

4.84

0.27

มากที่สุด

95.40

4.77

0.46

มากที่สุด

95.80

4.79

0.30

มากที่สุด

95.56

4.77

0.29

มากที่สุด

95.60

4.78

0.40

มากที่สุด

การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

59
งาย
4.2 มีสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูเดินทางมา
รับบริการ อาทิ ที่จอดรถ หองน้ํา ที่นั่งคอย
รับบริการ น้ําดื่ม ฯลฯ
4.3 มีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ที่เพียงพอตอ
การมารับบริการ
4.4 คุณภาพของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
มีความเหมาะสมและทันสมัย
4.5 มีปายบอกจุด/ชอง การบริการที่ชัดเจน
เขาใจงาย และเหมาะสม
รวม

มากที่สุด
96.80

4.84

0.47

96.80

4.84

0.44

96.00

4.80

0.42

97.40
96.56

4.87
4.82

0.40
0.42

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ผลสรุปรวม
95.63
4.77
0.38
มากที่สุด
จากตารางที่ 4.9 เมื่อพิจารณางานดานการศึกษา ผูวิจัยสามารถจําแนกผลได ดังนี้
1. ในการสํารวจขั้นตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.76) คิดเปนรอย
ละ 95.20
2. ในการสํารวจชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.76) คิดเปนรอย
ละ 95.20
3. ในการสํารวจเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.77) คิดเปนรอย
ละ 95.56
4. ในการสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.82) คิดเปนรอย
ละ 96.56
5. ในการสํารวจผลสรุปโดยรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.77) คิดเปนรอยละ
95.63
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ตารางที่ 4.10 แสดงคาเปอรเซ็นต คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการงานดานรายไดหรือภาษี
ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
Percent
Mean
S.D.
ระดับความ
งานดานรายไดหรือภาษี
(%)
พึงพอใจ
1. ขั้นตอนการใหบริการ
1.1 มีกระบวนการใหบริการที่สะดวกและ
95.40
4.77
0.42
มากที่สุด
รวดเร็ว
1.2 มีกระบวนการใหบริการไมยุงยาก หรือไม
95.60
4.78
0.41
มากที่สุด
หลายขั้นตอน (ลดขั้นตอน)
1.3 มีกระบวนการทีใ่ หบริการเปนไปดวย
95.40
4.77
0.42
มากที่สุด
ความยุติธรรมตามลําดับกอน-หลัง
1.4 มีแผนผัง/แผนภาพแสดงขั้นตอนการ
97.40
4.87
0.33
มากที่สุด
ใหบริการที่ชัดเจนและเขาใจงาย
1.5 มีระยะเวลาในการใหบริการที่เหมาะสม
96.00
4.80
0.39
มากที่สุด
(ไมนานเกินกวา 15 นาที)
รวม
95.96
4.79
0.39
มากที่สุด
2. ชองทางการใหบริการ
2.1 มีชองทางการติดตอการใหบริการที่
95.40
4.77
0.41
มากที่สุด
หลากหลาย (มากกวา 1 ชองทาง)
2.2 มีชองทางการเขาถึงการใหบริการที่งาย
94.20
4.71
0.45
มากที่สุด
สะดวก และทันสมัย
2.3 มีชองทางการการประชาสัมพันธขอมูล
95.20
4.76
0.42
ขาวสารผานเสียงตามสาย/เอกสาร/สื่ออื่นๆ
มากที่สุด
2.4 มีชองทางการตอบสนองตอขอรองเรียน
94.00
4.70
0.45
มากที่สุด
และดําเนินการแกไขอยางรวดเร็ว
2.5 มีชองทางการเปดโอกาสใหประชาชนมี
96.60
4.83
0.37
มากที่สุด
สวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
รวม
95.08
4.75
0.42
มากที่สุด
3. เจาหนาที่ผูใหบริการ
3.1 เจาหนาที่ผูใหบริการพูดจาสุภาพ
95.20
4.76
0.42
มากที่สุด
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อัธยาศัยดีมีความเปนมิตร
3.2 เจาหนาที่มีจํานวนเพียงพอตอการ
ใหบริการ
3.3 เจาหนาที่ผูใหบริการมีความรู ทักษะ
ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบ
ขอชักถาม การชี้แจงขอสงสัย การให
คําแนะนําที่ถูกตองชัดเจน
3.4 เจาหนาที่ผูใหบริการไมเลือกปฏิบัติ
เต็มใจ และมีความพรอมที่จะใหบริการอยู
เสมอ
3.5 เจาหนาที่ผูใหบริการมีความซื่อสัตยและ
สุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมเรียกรับ
สินบน หรือไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ
รวม
4. สิ่งอํานวยความสะดวก
4.1 มีปายบอกจุดสถานที่ตั้งขององคกรแก
ผูตองการมารับบริการอยางชัดเจนและเขาใจ
งาย
4.2 มีสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูเดินทางมา
รับบริการ อาทิ ที่จอดรถ หองน้ํา ที่นั่งคอย
รับบริการ น้ําดื่ม ฯลฯ
4.3 มีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ที่เพียงพอตอ
การมารับบริการ
4.4 คุณภาพของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
มีความเหมาะสมและทันสมัย
4.5 มีปายบอกจุด/ชอง การบริการที่ชัดเจน
เขาใจงาย และเหมาะสม
รวม
ผลสรุปรวม

96.00

4.80

0.40

มากที่สุด

94.00

4.70

0.45

มากที่สุด

96.60

4.83

0.37

มากที่สุด

95.00

4.75

0.43

มากที่สุด

95.36

4.76

0.41

มากที่สุด
มากที่สุด

97.20

4.86

0.34
มากที่สุด

95.00

4.75

0.43

95.60

4.78

0.41

94.00

4.70

0.45

95.40

4.77

0.41

95.44

4.77

0.40

มากที่สดุ

95.46

4.76

0.40

มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.10 เมื่อพิจารณางานดานรายไดหรือภาษี ผูวิจัยสามารถจําแนกผลได ดังนี้
1. ในการสํารวจขั้นตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.79) คิดเปนรอย
ละ 95.96
2. ในการสํารวจชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.75) คิดเปนรอย
ละ 95.08
3. ในการสํารวจเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.76) คิดเปนรอย
ละ 95.36
4. ในการสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.77) คิดเปนรอย
ละ 95.44
5. ในการสํารวจผลสรุปโดยรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.76) คิดเปนรอยละ
95.46
ตารางที่ 4.11 สรุปผลโดยภาพรวมทั้ง 5 ดาน ไดแก งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย งานดานพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม งานดานสาธารณสุข งานดานการศึกษา และงานดานรายไดหรือภาษี
สรุปผลความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการทั้ง 5 ดาน Percent (%) Mean S.D.
ระดับความ
พึงพอใจ
1. งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
95.56
4.77
0.41
มากที่สุด
2. งานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
95.53
4.77
0.40
มากที่สุด
3. งานดานสาธารณสุข
95.43
4.76
0.42
มากที่สุด
4. งานดานการศึกษา
95.63
4.77
0.38
มากที่สุด
5. งานดานรายไดหรือภาษี
95.46
4.76
0.40
มากที่สุด
รวม
95.52
4.76
0.40
มากที่สุด
จากตารางที่ 4.11 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการทั้ง 5 ดาน ไดแก ความพึงพอใจที่มีตอ
งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย งานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานดานสาธารณสุข งาน
ดานการศึกษา และงานดานรายไดหรือภาษี ผูวิจัยสามารถจําแนกผลเรียงจากมากไปหานอยได ดังนี้
1. งานดานการศึกษา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean =4.77) คิดเปนรอยละ 95.63
2. งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.77) คิด
เปนรอยละ 95.56
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3. งานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.77)
คิดเปนรอยละ 95.53
4. งานดานรายไดหรือภาษี มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.76) คิดเปนรอยละ 95.46
5. งานดานสาธารณสุข มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.76) คิดเปนรอยละ 95.43
6. ผลสรุปโดยรวมทั้ง 5 ดาน มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.76) คิดเปนรอยละ
95.52

รูปภาพที่ 4.4 การใหขอมูลของประชาชนในพื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน

รูปภาพที่ 4.5 การใหขอมูลของประชาชนในพื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน
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ตอนที่ 3 ผลสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ผลสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนในการใหบริการตอคุณภาพการให บริการขององคการ
บริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถสรุปได ดังนี้
3.1 ขอเสนอแนะที่ดี
1) องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ยึดมั่นในการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชนสุขสวนรวมของชุมชน
2) องคการบริห ารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งผูบริหารและเจ าหนาที่
ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตไมเรียกรับผลประโยชนจากประชาชนหรือผูมารับบริการ
3) องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการดําเนินการตาง ๆ อาทิ กิจกรรม/โครงการ และการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เปนตน
4) องคการบริห ารสวนตํา บลแกง เลิงจาน อํา เภอเมื อ ง จั ง หวัดมหาสารคาม สามารถแก ไขปญ หาขอ
เรียกรองหรือแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ทองถิ่นไดอยางทันทวงทีและมีความเหมาะสม
5) องคก ารบริ ห ารสว นตํ า บลแก งเลิ ง จาน อํ า เภอเมือ ง จั ง หวั ด มหาสารคาม โดยภาพรวมสามารถ
ดําเนินการและปฏิบัติห นาที่เปนไปดวยความเรียบรอยและตอบสนองตอ ความตองการของประชาชนไดอยาง
เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร
3.2 ขอเสนอแนะที่ควรนําไปพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มเติม
1) องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ควรมีการออกสํารวจระบบ
สาธารณูปโภคหรือโครงสรางพื้นฐาน อาทิ เสนทางถนนที่ชํารุด ไฟฟาสองสวางตามถนน และอื่น ๆ ในชุมชนอยู
อยางบอยครั้ง แลวปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป
2) องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ควรสรางมาตรการปองกันภัย
คุกคามในทุกรูปแบบอยางตอเนื่อง อาทิ ยาเสพติด โรคภัยตาง ๆ ที่มากับชวงฤดูกาล เปนตน
3) องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ควรสรางมวลชนสัมพันธเพื่อ
ประชาสัมพันธขาวสารหรือขอมูลขาวสารใหม ๆ อีกทั้งเพื่อสรางการรับรูที่ดีใหกับประชาชน ชุมชน ไดรับรูอยาง
ตอเนื่องและทันทวงที
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รูปภาพที่ 4.6การใหขอมูลของประชาชนในพื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน

รูปภาพที่ 4.7 การใหขอมูลของประชาชนในพื้นที่ตําบลแกงเลิงจาน
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บทที่ 5
สรุป และอภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบ ริการขององคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือ ง จังหวัดมหาสารคาม เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) ระหวางเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ (Quantitative and Qualitative) มีกลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่
ขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 381 คน โดยใชเครื่องมือใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสังเกต และแบบบันทึก แลวรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดนํามาวิเคราะห
ผลดวยสถิติ พื้น ฐานโปรแกรม (SPSS) ได แก ค าเฉลี่ย (Mean) ค าอัตราสวนรอ ยละ (Percentage) และส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากแบบสังเกต และ
แบบบันทึก โดยผูวิจัยสามารถสรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังนี้

1. สรุปผลการวิจัย
1.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพในการใหบริการรายดานขององคการ
บริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ผลการวิจัยพบวา ระดับ ความพึง พอใจของประชาชนที่มีตอ คุณภาพในการใหบ ริการรายดานขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองสิม รายดานทั้ง 5 ดาน ไดแก
1) งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
1.1) ในการสํารวจขั้นตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.77)
คิดเปนรอยละ 95.56
1.2) ในการสํารวจชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.77)
คิดเปนรอยละ 95.44
1.3) ในการสํารวจเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด (Mean = 4.78)
คิดเปนรอยละ 95.60
1.4) ในการสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean
= 4.78) คิดเปนรอยละ 96.64
1.5) ในการสํารวจผลสรุปโดยรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทีส่ ุด (Mean
= 4.77) คิดเปนรอยละ 95.56
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2) งานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
2.1) ในการสํารวจขั้นตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.74)
คิดเปนรอยละ 94.92
2.2) ในการสํารวจชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.81)
คิดเปนรอยละ 96.32
2.3) ในการสํารวจเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด (Mean = 4.76)
คิดเปนรอยละ 95.20
2.4) ในการสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.78)
คิดเปนรอยละ 95.68
2.5) ในการสํารวจผลสรุปโดยรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.77) คิดเปน
รอยละ 95.53
3) งานดานสาธารณสุข
3.1) ในการสํารวจขั้นตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.78)
คิดเปนรอยละ 95.60
3.2) ในการสํารวจชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.76)
คิดเปนรอยละ 95.24
3.3) ในการสํารวจเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.75)
คิดเปนรอยละ 95.12
3.4) ในการสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.78)
คิดเปนรอยละ 95.76
3.5) ในการสํารวจผลสรุปโดยรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.76) คิดเปน
รอยละ 95.43
4) งานดานการศึกษา
4.1) ในการสํารวจขั้นตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.76)
คิดเปนรอยละ 95.20
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4.2) ในการสํารวจชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.76)
คิดเปนรอยละ 95.20
4.3) ในการสํารวจเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.77)
คิดเปนรอยละ 95.56
4.4) ในการสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.82)
คิดเปนรอยละ 96.56
4.5) ในการสํารวจผลสรุปโดยรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.77) คิดเปน
รอยละ 95.63
5) งานดานรายไดหรือภาษี
5.1) ในการสํารวจขั้นตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.79)
คิดเปนรอยละ 95.96
5.2) ในการสํารวจชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.75)
คิดเปนรอยละ 95.08
5.3) ในการสํารวจเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.76)
คิดเปนรอยละ 95.36
5.4) ในการสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.77)
คิดเปนรอยละ 95.44
5.5) ในการสํารวจผลสรุปโดยรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.76) คิดเปน
รอยละ 95.46
1.2 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพในการใหบริการในภาพรวมขององคการ
บริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ผลการวิจัยพบวา ความพึง พอใจตอ คุณ ภาพการใหบริก ารทั้ง 5 ดาน ไดแก งานดานปอ งกันและบรรเทา
สาธารณะภัย งานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานดานสาธารณสุข งานดานการศึกษา และงานดาน
รายไดหรือภาษี ผูวิจัยสามารถจําแนกผลเรียงจากมากไปหานอยได ดังนี้
1) งานดานการศึกษา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean =4.77) คิดเปนรอยละ 95.63
2) งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.77) คิด
เปนรอยละ 95.56
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3) งานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.77)
คิดเปนรอยละ 95.53
4) งานดานรายไดหรือภาษี มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.76) คิดเปนรอยละ 95.46
5) งานดานสาธารณสุข มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.76) คิดเปนรอยละ 95.43
6) ผลสรุปโดยรวมทั้ง 5 ดาน มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.76) คิดเปนรอยละ
95.52
1.3 เพื่อศึกษาขอเสนอแนะที่มีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม
ผลการวิจัยพบวา
1) ขอเสนอแนะที่ดี
1.1) องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ยึดมั่นในการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชนสุขสวนรวมของชุมชน
1.2) องคก ารบริห ารสวนตําบลแก งเลิ งจาน อําเภอเมือ ง จัง หวัด มหาสารคาม ทั้ ง ผูบ ริห ารและ
เจาหนาที่ ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตไมเรียกรับผลประโยชนจากประชาชนหรือผูมารับบริการ
1.3) องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการดําเนินการตาง ๆ อาทิ กิจกรรม/โครงการ และการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เปนตน
1.4) องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สามารถแกไขปญหาขอ
เรียกรองหรือแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ทองถิ่นไดอยางทันทวงทีและมีความเหมาะสม
1.5) องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมสามารถ
ดําเนินการและปฏิบัติห นาที่เปนไปดวยความเรียบรอ ยและตอบสนองตอ ความตอ งการของประชาชนไดอยาง
เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร
2) ขอเสนอแนะที่ควรนําไปพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มเติม
2.1) องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ควรมีการออกสํารวจ
ระบบสาธารณูปโภคหรือโครงสรางพื้นฐาน อาทิ เสนทางถนนที่ชํารุด ไฟฟาสองสวางตามถนน และอื่น ๆ ในชุมชน
อยูอยางบอยครั้ง แลวปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป
2.2) องคก ารบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ควรสรางมาตรการ
ปองกันภัยคุกคามในทุกรูปแบบอยางตอเนื่อง อาทิ ยาเสพติด โรคภัยตาง ๆ ที่มากับชวงฤดูกาล เปนตน
2.3) องคก ารบริห ารสวนตําบลแกง เลิงจาน อําเภอเมือ ง จัง หวัดมหาสารคาม ควรสรางมวลชน
สัมพันธเพื่อประชาสัมพันธขาวสารหรือขอมูลขาวสารใหม ๆ อีกทั้งเพื่อสรางการรับรูที่ดีใหกับประชาชน ชุมชน ได
รับรูอยางตอเนื่องและทันทวงที
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2. อภิปรายผลการวิจัย
2.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพในการใหบริการรายดานขององคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
พบวา 1) ดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.77) คิดเปน
รอยละ 95.56 เปนตน ซึ่งพบวา ประชาชนหรือผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทั้งหมด แสดงให
เห็นถึงเจาหนาที่สามารถปฏิบัติหนาที่งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไป
ตามความคาดหวังหรือความพึงพอใจของประชาชนในระดับมากที่สุด 2) งานดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.77) คิดเปนรอยละ 95.53 เปนตน ซึ่งพบวา ประชาชน
หรือผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สดุ ทั้งหมดแสดงใหเห็นถึงเจาหนาที่สามารถปฏิบัติหนาที่งานดาน
การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามความคาดหวังหรือความพึงพอใจของ
ประชาชนในระดับมากที่สุด 3) งานดานสาธารณสุข มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.76) คิดเปน
รอยละ 95.43 เปนตน ซึ่งพบวา ประชาชนหรือผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทั้งหมด แสดงให
เห็นถึงเจาหนาที่สามารถปฏิบัติหนาทีง่ านดานสาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามความคาดหวังหรือ
ความพึงพอใจของประชาชนในระดับมากที่สุด 4) งานดานการศึกษา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean
=4.77) คิดเปนรอยละ 95.63 เปนตน ซึ่งพบวา ประชาชนหรือผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
ทั้งหมด แสดงใหเห็นถึงเจาหนาที่สามารถปฏิบัติหนาที่ งานดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม
ความคาดหวังหรือความพึงพอใจของประชาชนในระดับมากที่สุด และ 5) งานดานรายไดหรือภาษี มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.76) คิดเปนรอยละ 95.46เปนตน ซึ่งพบวา ประชาชนหรือผูรับบริการมีความพึง
พอใจอยูในระดับมากที่สุดทั้งหมด แสดงใหเห็นถึงเจาหนาที่สามารถปฏิบัติหนาที่งานดานรายไดหรือภาษีไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามความคาดหวังหรือความพึงพอใจของประชาชนในระดับมากที่สุด
2.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพในการใหบริการในภาพรวมขององคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพในการใหบริการในภาพรวม ทั้ง 5 ดาน มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด (Mean = 4.76) คิดเปนรอยละ 95.52 ซึ่งพบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพ
ในการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด แสดงใหเห็นถึงองคกร หนวยงาน โดยภาพรวมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนที่ยอมรับของประชาชนหรือผูรับบริการจึงไดสะทอนผลแสดง
ความคิดเห็น ความคาดหวัง หรือความพึงพอใจออกมาในอยูระดับมากที่สุด
2.3 เพื่อศึกษาขอเสนอแนะที่มีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม
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ขอเสนอแนะที่คนพบ ไดแก 1) ขอ เสนอแนะที่ดี 1.1) องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือ ง
จังหวัดมหาสารคาม ยึดมั่นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน สุขสวนรวมของชุม ชน 1.2)
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งผูบริหารและเจาหนาที่ ปฏิบัติหนาที่
ดวยความสุจริตไมเรียกรับผลประโยชนจากประชาชนหรือผูมารับ บริการ 1.3) องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิง
จาน อําเภอเมือ ง จังหวัดมหาสารคาม เปดโอกาสใหป ระชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนิน การตาง ๆ อาทิ
กิจกรรม/โครงการ และการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เปนตน 1.4) องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม สามารถแกไขปญหาขอเรียกรองหรือแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ทองถิ่นไดอยาง
ทันทวงทีและมีความเหมาะสม 1.5) องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดย
ภาพรวมสามารถดําเนินการและปฏิบัติห นาที่เปนไปดวยความเรียบรอ ยและตอบสนองตอความตอ งการของ
ประชาชนไดอยางเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร 2) ขอเสนอแนะที่ควรนําไปพัฒนาและ
ปรับปรุงเพิ่มเติม 2.1) องคก ารบริห ารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จัง หวัดมหาสารคาม ควรมีการออก
สํารวจระบบสาธารณูปโภคหรือโครงสรางพื้นฐาน อาทิ เสนทางถนนที่ชํารุด ไฟฟาสองสวางตามถนน และอื่น ๆ
ในชุมชนอยูอยางบอยครั้ง แลวปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป 2.2) องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม ควรสรางมาตรการปองกันภัยคุกคามในทุกรูปแบบอยางตอเนื่อง อาทิ ยาเสพติด โรคภัย
ตาง ๆ ที่มากับชวงฤดูกาล เปนตน 2.3) องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ควรสรางมวลชนสัมพันธเพื่อประชาสัมพันธขาวสารหรือขอมูลขาวสารใหม ๆ อีกทั้งเพื่อสรางการรับรูที่ด ีใหกับ
ประชาชน ชุมชน ไดรับรูอยางตอเนื่องและทันทวงที เปนตน จากผลสรุปขอเสนอแนะพบวา มีทั้งขอเสนอแนะที่ดี
(เชิงบวก) แสดงใหเห็นถึงประชาชนหรือผูรับบริการมีทัศนะคติที่ดีตอองคกร หนวยงาน ในการปฏิบัติหนาที่ตาม
พันธกิจ ตลอดจน ขอเสนอแนะที่ควรปรับปรุงและพัฒนา (เชิงแกไข) แสดงใหเห็นถึงประชาชนหรือผูร ับบริการมอง
วายังมีขอบกพรองที่องคกร หนวยงาน ควรนําไปปรับปรุงและกอใหเกิดการพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป
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ภาคผนวก

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ประจําปงบประมาณ 2563
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ใสเครื่องหมาย ใน  หรือเติมขอความที่ตรงกับขอมูลของทาน)
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ

 1) ชาย

 2) หญิง

 1) ต่ํากวา 20 ป

 2) 21 - 40 ป

 3) 41 – 60 ป  4) 60 ปขึ้นไป

 1) โสด

 2) สมรส

 3) มาย/หยา/แยกกันอยู

 1) ประถมศึกษา

 2) มัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย/เทียบเทา

 3) ปริญญาตรี

 4) สูงกวาปริญญาตรี

3. ระดับการศึกษาสูงสุด

4. อาชีพของผูมารับบริการ
 1) เกษตรกรรม

 2) ผูประกอบการ/อิสระสวนตัว

 3) รับราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ

 4) รับจางทั่วไป

 5) อื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………………….

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม
(ใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดของทานมากที่สุด)
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการงานดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย
1.1 ขั้นตอนการใหบริการ
1) มีกระบวนการใหบริการที่สะดวกและรวดเร็ว
2) มีกระบวนการใหบริการไมยุงยาก หรือไมหลายขั้นตอน (ลดขั้นตอน)
3) มีกระบวนการที่ใหบริการเปนไปดวยความยุติธรรมตามลําดับกอน-หลัง
4) มีแผนผัง/แผนภาพแสดงขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจนและเขาใจงาย
5) มีระยะเวลาในการใหบริการที่เหมาะสม (ไมนานเกินกวา 15 นาที)
1.2 ชองทางการใหบริการ
1) มีชองทางการติดตอการใหบริการที่หลากหลาย (มากกวา 1 ชองทาง)
2) มีชองทางการเขาถึงการใหบริการที่งายสะดวก และทันสมัย
3) มีชองทางการการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานเสียงตามสาย/เอกสาร/
สื่ออื่นๆ
4) มีชองทางการตอบสนองตอขอรองเรียนและดําเนินการแกไขอยางรวดเร็ว

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

5) มีชองทางการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
1.3 เจาหนาที่ผูใหบริการ
1) เจาหนาที่ผูใหบริการพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดีมีความเปนมิตร
2) เจาหนาที่มีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการ
3) เจาหนาที่ผูใหบริการมีความรู ทักษะ ความสามารถในการใหบริการ เชน
การตอบขอชักถาม การชี้แจงขอสงสัย การใหคําแนะนําที่ถูกตองชัดเจน
4) เจาหนาที่ผูใหบริการไมเลือกปฏิบัติเต็มใจ และมีความพรอมที่จะใหบริการ
อยูเสมอ
5) เจาหนาที่ผูใหบริการมีความซื่อสัตยและสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไม
เรียกรับสินบน หรือไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ
1.4 สิ่งอํานวยความสะดวก
1) มีปายบอกจุดสถานที่ตั้งขององคกรแกผูตองการมารับบริการอยางชัดเจน
และเขาใจงาย
2) มีสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูเดินทางมารับบริการ อาทิ ที่จอดรถ หองน้ํา
ที่นั่งคอยรับบริการ น้ําดื่ม ฯลฯ
3) มีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ที่เพียงพอตอการมารับบริการ
4) คุณภาพของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ มีความเหมาะสมและทันสมัย
5) มีปายบอกจุด/ชอง การบริการที่ชัดเจนเขาใจงาย และเหมาะสม
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการงานดานการพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม
2.1 กระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
1) มีกระบวนการใหบริการที่สะดวกและรวดเร็ว
2) มีกระบวนการใหบริการไมยุงยาก หรือไมหลายขั้นตอน (ลดขั้นตอน)
3) มีกระบวนการที่ใหบริการเปนไปดวยความยุติธรรมตามลําดับกอน-หลัง
4) มีแผนผัง/แผนภาพแสดงขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจนและเขาใจงาย
5) มีระยะเวลาในการใหบริการที่เหมาะสม (ไมนานเกินกวา 15 นาที)
2.2 ชองทางการใหบริการ
1) มีชองทางการติดตอการใหบริการที่หลากหลาย (มากกวา 1 ชองทาง)
2) มีชองทางการเขาถึงการใหบริการที่งายสะดวก และทันสมัย
3) มีชองทางการการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานเสียงตามสาย/เอกสาร/
สื่ออื่นๆ
4) มีชองทางการตอบสนองตอขอรองเรียนและดําเนินการแกไขอยางรวดเร็ว
5) มีชองทางการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

2.3 เจาหนาที่ผูใหบริการ
1) เจาหนาที่ผูใหบริการพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดีมีความเปนมิตร
2) เจาหนาที่มีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการ
3) เจาหนาที่ผูใหบริการมีความรู ทักษะ ความสามารถในการใหบริการ เชน
การตอบขอชักถาม การชี้แจงขอสงสัย การใหคําแนะนําที่ถูกตองชัดเจน
4) เจาหนาที่ผูใหบริการไมเลือกปฏิบัติเต็มใจ และมีความพรอมที่จะใหบริการ
อยูเสมอ
5) เจาหนาที่ผูใหบริการมีความซื่อสัตยและสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไม
เรียกรับสินบน หรือไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ
2.4 สิ่งอํานวยความสะดวก
1) มีปายบอกจุดสถานที่ตั้งขององคกรแกผูตองการมารับบริการอยางชัดเจน
และเขาใจงาย
2) มีสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูเดินทางมารับบริการ อาทิ ที่จอดรถ หองน้ํา
ที่นั่งคอยรับบริการ น้ําดื่ม ฯลฯ
3) มีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ที่เพียงพอตอการมารับบริการ
4) คุณภาพของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ มีความเหมาะสมและทันสมัย
5) มีปายบอกจุด/ชอง การบริการที่ชัดเจนเขาใจงาย และเหมาะสม
3. ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการงานดานสาธารณสุข
3.1 กระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
1) มีกระบวนการใหบริการที่สะดวกและรวดเร็ว
2) มีกระบวนการใหบริการไมยุงยาก หรือไมหลายขั้นตอน (ลดขั้นตอน)
3) มีกระบวนการที่ใหบริการเปนไปดวยความยุติธรรมตามลําดับกอน-หลัง
4) มีแผนผัง/แผนภาพแสดงขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจนและเขาใจงาย
5) มีระยะเวลาในการใหบริการที่เหมาะสม (ไมนานเกินกวา 15 นาที)
3.2 ชองทางการใหบริการ
1) มีชองทางการติดตอการใหบริการที่หลากหลาย (มากกวา 1 ชองทาง)
2) มีชองทางการเขาถึงการใหบริการที่งายสะดวก และทันสมัย
3) มีชองทางการการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานเสียงตามสาย/เอกสาร/
สื่ออื่นๆ
4) มีชองทางการตอบสนองตอขอรองเรียนและดําเนินการแกไขอยางรวดเร็ว
5) มีชองทางการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

3.3 เจาหนาที่ผูใหบริการ
1) เจาหนาที่ผูใหบริการพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดีมีความเปนมิตร
2) เจาหนาที่มีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการ
3) เจาหนาที่ผูใหบริการมีความรู ทักษะ ความสามารถในการใหบริการ เชน
การตอบขอชักถาม การชี้แจงขอสงสัย การใหคําแนะนําที่ถูกตองชัดเจน
4) เจาหนาที่ผูใหบริการไมเลือกปฏิบัติเต็มใจ และมีความพรอมที่จะใหบริการ
อยูเสมอ
5) เจาหนาที่ผูใหบริการมีความซื่อสัตยและสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไม
เรียกรับสินบน หรือไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ
3.4 สิ่งอํานวยความสะดวก
1) มีปายบอกจุดสถานที่ตั้งขององคกรแกผูตองการมารับบริการอยางชัดเจน
และเขาใจงาย
2) มีสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูเดินทางมารับบริการ อาทิ ที่จอดรถ หองน้ํา
ที่นั่งคอยรับบริการ น้ําดื่ม ฯลฯ
3) มีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ที่เพียงพอตอการมารับบริการ
4) คุณภาพของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ มีความเหมาะสมและทันสมัย
5) มีปายบอกจุด/ชอง การบริการที่ชัดเจนเขาใจงาย และเหมาะสม
4. ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการงานดานการศึกษา
4.1 กระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
1) มีกระบวนการใหบริการที่สะดวกและรวดเร็ว
2) มีกระบวนการใหบริการไมยุงยาก หรือไมหลายขั้นตอน (ลดขั้นตอน)
3) มีกระบวนการที่ใหบริการเปนไปดวยความยุติธรรมตามลําดับกอน-หลัง
4) มีแผนผัง/แผนภาพแสดงขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจนและเขาใจงาย
5) มีระยะเวลาในการใหบริการที่เหมาะสม (ไมนานเกินกวา 15 นาที)
4.2 ชองทางการใหบริการ
1) มีชองทางการติดตอการใหบริการที่หลากหลาย (มากกวา 1 ชองทาง)
2) มีชองทางการเขาถึงการใหบริการที่งายสะดวก และทันสมัย
3) มีชองทางการการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานเสียงตามสาย/เอกสาร/
สื่ออื่นๆ
4) มีชองทางการตอบสนองตอขอรองเรียนและดําเนินการแกไขอยางรวดเร็ว
5) มีชองทางการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
4.3 เจาหนาที่ผูใหบริการ

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

1) เจาหนาทีผ่ ูใหบริการพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดีมีความเปนมิตร
2) เจาหนาที่มจี ํานวนเพียงพอตอการใหบริการ
3) เจาหนาที่ผูใหบริการมีความรู ทักษะ ความสามารถในการใหบริการ เชน
การตอบขอชักถาม การชี้แจงขอสงสัย การใหคําแนะนําที่ถูกตองชัดเจน
4) เจาหนาที่ผูใหบริการไมเลือกปฏิบัติเต็มใจ และมีความพรอมที่จะใหบริการ
อยูเ สมอ
5) เจาหนาที่ผูใหบริการมีความซื่อสัตยและสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไม
เรียกรับสินบน หรือไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ
4.4 สิ่งอํานวยความสะดวก
1) มีปายบอกจุดสถานที่ตั้งขององคกรแกผูตองการมารับบริการอยางชัดเจน
และเขาใจงาย
2) มีสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูเดินทางมารับบริการ อาทิ ที่จอดรถ หองน้ํา ที่
นั่งคอยรับบริการ น้ําดื่ม ฯลฯ
3) มีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ที่เพียงพอตอการมารับบริการ
4) คุณภาพของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ มีความเหมาะสมและทันสมัย
5) มีปายบอกจุด/ชอง การบริการที่ชัดเจนเขาใจงาย และเหมาะสม
ระดับความพึงพอใจ

5. ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการงานรายไดหรือภาษี
มากที่สุด

5.1 กระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
1) มีกระบวนการใหบริการที่สะดวกและรวดเร็ว
2) มีกระบวนการใหบริการไมยุงยาก หรือไมหลายขั้นตอน (ลดขั้นตอน)
3) มีกระบวนการที่ใหบริการเปนไปดวยความยุติธรรมตามลําดับกอน-หลัง
4) มีแผนผัง/แผนภาพแสดงขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจนและเขาใจงาย
5) มีระยะเวลาในการใหบริการที่เหมาะสม (ไมนานเกินกวา 15 นาที)
5.2 ชองทางการใหบริการ
1) มีชองทางการติดตอการใหบริการที่หลากหลาย (มากกวา 1 ชองทาง)
2) มีชองทางการเขาถึงการใหบริการที่งายสะดวก และทันสมัย
3) มีชองทางการการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานเสียงตามสาย/เอกสาร/
สื่ออื่นๆ
4) มีชองทางการตอบสนองตอขอรองเรียนและดําเนินการแกไขอยางรวดเร็ว
5) มีชองทางการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
5.3 เจาหนาที่ผูใหบริการ
1) เจาหนาที่ผูใหบริการพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดีมีความเปนมิตร

มาก ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

2) เจาหนาทีม่ ีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการ
3) เจาหนาที่ผูใหบริการมีความรู ทักษะ ความสามารถในการใหบริการ เชน
การตอบขอชักถาม การชี้แจงขอสงสัย การใหคําแนะนําที่ถูกตองชัดเจน
4) เจาหนาที่ผูใหบริการไมเลือกปฏิบัติเต็มใจ และมีความพรอมที่จะใหบริการ
อยูเสมอ
5) เจาหนาที่ผูใหบริการมีความซื่อสัตยและสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไม
เรียกรับสินบน หรือไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ
5.4 สิ่งอํานวยความสะดวก
1) มีปายบอกจุดสถานที่ตั้งขององคกรแกผูตองการมารับบริการอยางชัดเจน
และเขาใจงาย
2) มีสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูเดินทางมารับบริการ อาทิ ที่จอดรถ หองน้ํา ที่
นั่งคอยรับบริการ น้ําดื่ม ฯลฯ
3) มีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ที่เพียงพอตอการมารับบริการ
4) คุณภาพของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ มีความเหมาะสมและทันสมัย
5) มีปายบอกจุด/ชอง การบริการที่ชัดเจนเขาใจงาย และเหมาะสม

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ เพื่อนําไปสูการปรับปรุงตอคุณภาพการใหบริการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบในครั้งนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

