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สัมภาษณ์ และตอบแบบสอบถาม จนทําให้งานวิจัยนี้ สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทคดัย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.เชิงชุม อ.พรรณา นิคม จ.สกลนคร 
จําแนกตามงาน 4 ด้าน ได้แก่ งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและงานประชาสัมพันธ์ งานให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน
ตําบลเชิงชุม (EMS) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การเก็บข้อมูลในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม อําเภอพรรณา
นิคม จังหวัดสกลนคร การเก็บรวบรวม แบบสอบถามได้รับกลับมาเป็นจํานวน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม สําเร็จรูป ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติ One-way 
ANOVA โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล เชิงชุม 
อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พบว่าประชาชนในเขตพื้นที่การปกครอง ทั้ง 10 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่ เพศ
หญิง ร้อยละ 68.75 ให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ อบต.เชิงชุม มากกว่าเพศชาย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
31.25, ช่วงอายุของประชากรอยู่ระหว่าง 41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 48 ให้ความ สนใจต่อการปฏิบัติงานของ 
อบต.เชิงชุม มากกว่าช่วงอายุอ่ืนๆ, ระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 68.50 ให้ความสนใจต่อการ
ปฏิบัติงานของ อบต.เชิงชุม มากกว่าระดับอื่นๆ, อาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 70.75 ให้ความสนใจต่อการ
ปฏิบัติงานของ อบต.เชิงชุม มากกว่าอาชีพอ่ืนๆ, ความถี่ ที่มารับบริการในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่แล้ว
ประชาชนได้เข้ามารับบริการ 2-3 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 40.00 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ 
บริหารส่วนตําบลเชิงชุม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พบว่าประชาชนในเขตพ้ืนที่การ ปกครอง ทั้ง 10 
หมู่บ้าน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้ง 4 ด้าน แยกเป็น ด้านกระบวนการและ ขั้นตอนการให้บริการ คิด
เป็นร้อยละ 4.85 (97.03 คะแนน) ต้านช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 4.87 (97.46 คะแนน) ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 4.86 (97.13 คะแนน) ด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก คิด
เป็นร้อยละ 4.85 (97.06 คะแนน) และในภาพรวมของ อบต. เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร อยู่ในระดับ
มากที่สุด 4.86 (97.17 คะแนน) 
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Abstract 

 

This study aimed to determine and compare people's level of satisfaction with the 
service system of Choeng Chum Subdistrict Administrative Organization, Phanna Nikhom 
District, Sakon Nakhon Province, as classified by gender, age, education level, occupation and 
service frequency. The tool for data collection was a questionnaire given to 400 people who 
used the service system of Choeng Chum Subdistrict Administrative Organization, and chosen 
by random sampling. Statistical tools used in the data analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test and One-way ANOVA with a statistical significance set at 0.05. 

The results of the study showed that, in general, most people in the study were 
satisfied with the Service system at the high satisfaction level. People in the 10 districts mostly 
for female is 68.75 in percentage; mostly for age 46-60 is 48.00 in percentage; mostly primary 
school for education is 68.50 in percentage; mostly farmer for career is 70.75 in percentage; 
mostly range 2-3 time for service frequency is 40.00 in percentage. 
With comparison of people's level of satisfaction with the service system of Choeng Chum 
Subdistrict Administrative Organization by population factor, at the high satisfaction level. It is 
revealed that in categories: the satisfaction level in service procedure has 4.85 mean (97.03 
score); service channel has 4.87 mean (97.46 score); service personnel has 4.86 mean (97.13 
score); building and facilities service has 4.85 mean (97.06 score); overview has 4.86 mean 
(97.17 score). 

In addition, each department is divided into the satisfaction level in Public Relations 
Depart has 4.87 mean (96.84 score); the satisfaction level in Emergency Service Depart has 4.86 
mean (97.18 score); the satisfaction level in Disaster Rescue Depart has 4.86 mean (97.29 score) 
and the satisfaction level in Construction R.21 Depart has 4.87 mean (97.44 score). 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ทีม่าและความสําคัญของการศึกษา 
การปกครองส่วนท้องถิ่น คือหน่วยงานปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง โดย

ปกติการปกครองส่วนท้องถิ่นจะเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตท้องถิ่นนั้น ๆ เลือกตั้งผู้แทนของตน เข้าไปทํา
หน้าที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น หรือเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเลือกผู้บริหารท้องถิ่นอีกที่หนึ่ง (เรียกว่าการ
เลือกตั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมตามลําดับ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอํานาจอิสระ (autonomy) ในการ
บริหารจากรัฐได้ในระดับหนึ่งตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนด 

การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ สามารถ เลือกตั้ง
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องถิ่นของตนได้โดยตรง ส่วนการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นโดยอ้อม 
สภาท้องถิ่นจะทําหน้าที่เลือกผู้บริหารท้องถิ่นแทนประชาชนในท้องถิ่น กล่าวคือ ประชาชนในท้องถิ่นจะทํา
หน้าที่เพียงแค่เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่านั้น แล้วสมาชิกสภาท้องถิ่นจะทํา หน้าที่ในการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นอีกชั้นหนึ่ง เป็นหน่วยการปกครองขนาดเล็ก ซึ่งมีกฎหมาย รับรองฐานะ มีอิสระในการบริหารจัดการ
จากรัฐในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด มีอํานาจในการจัดเก็บ ภาษีท้องถิ่นด้วยตัวเอง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มี
อาณาเขตที่แน่นอนชัดเจน มีสภาท้องถิ่น และ/หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขต
พ้ืนที่ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2562) 

การถือกําเนิดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นการวางรากฐาน ที่สําคัญ
ในเรื่องการกระจายอํานาจในการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการวางพื้นฐานในการปฏิรูป การเมือง การ
ปกครอง และสังคม เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาประเทศ ได้มากขึ้น ทั้งในเรื่อง
การกระจายอํานาจ การปฏิรูประบบราชการและการพัฒนาท้องถิ่น 

ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังคงสานเจตนารมณ์ในเรื่อง หลักการ
กระจายอํานาจและเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นพึ่งตนเอง
และตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การจัดทําและการให้บริการ สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วม 
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ของประชาชน เพ่ือสร้างระบบการบริหารและบริการของหน่วยงานภาครัฐที่รวดเร็ว เสมอภาค เป็น ธรรมและ
เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนมากที่สุด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่ เชียงราย, 2553: 1) 

บทบาทหน้าที ่ส ําคัญในการบริหารราชการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรา 283 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อม มี
อํานาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และ
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตําบลยังเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญมากในการพัฒนา ท้องถิ่น ทั้งใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ ท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แต่ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบล จําเป็นต้องรับทราบระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ และ ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนํามาปรับปรุง และพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด (วิทยาลัยชุมชน แม่ฮ่องสอน, 2553: 4) 

องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลและมีหน้าที่ในการแปลงนโยบายที่ เป็นนามธรรม
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดความสําเร็จขึ้นและสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของการบริหารงาน
แบบบูรณาการและยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ถ้าองค์การ บริหารส่วนตําบลเชิงชุมมีการบริหารงานที่
ขาดประสิทธิภาพและส่งผลเสียอย่างมากต่อการดําเนินงาน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม เป็น
หน่วยงานที่ต้องมีการดําเนินงานด้วยกระบวนการ บูรณาการร่วมกับภาคประชาชนเป็นหลัก หากขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานแล้วจะทําให้การ ปฏิบัติงานเกิดการล่าช้า การประสานงานเกิดความผิดพลาด
คลาดเคลื่อนและในทางกลับกัน หาก องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุมมีการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพจะ
ส่งผลให้การดําเนินงานของ หน่วยงานเกิดความราบรื่น มีการประสานงานในการปฏิบัติร่วมกับประชาชนได้ดี 
ตลอดจนสามารถ ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างตรงจุด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถ
บริการ ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุมจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะทําให้องค์การบริหารส่วน ตําบล
เชิงชุมได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

จากเหตุผลดังกล่าว การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเชิงชุม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ในงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านงานเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารและงานประชาสัมพันธ์ งานให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตําบลเชิงชุม (EMS) งานป้องกันและ 
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บรรเทาสาธารณภัย งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 ถือเป็นเครื่องมือและแนวทาง คุณภาพใน
การปฏิบัติราชการ ด้านบริการท้องถิ่นตามความคาดหวังของประชาชน เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม ให้สามารถตอบสนองความต้องการ ของประชาชนผู้บริการ ได้
อย่างเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในโอกาสต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.

สกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.

สกลนคร จําแนกตามงาน 4 ด้าน ได้แก่ งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและงานประชาสัมพันธ์ งานให้บริการแพทย์
ฉุกเฉินตําบลเชิงชุม (EMS) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 

สมมติฐานการวิจัย  
1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานด้านเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและงาน 
   ประชาสัมพันธ์ อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร แตกต่างกัน  
2. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตําบลเชิงชุม 

              อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร แตกต่างกัน  
3. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. 

              เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร แตกต่างกัน  
4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 

              อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร แตกต่างกัน 
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย  
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเชิงชุม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้คณะผู้
ดําเนินงานได้ทําการสํารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ ให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเชิงชุมในงาน 4 ด้าน ดังต่อไป 

1. งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและงานประชาสัมพันธ์  
2. งานให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตําบลเชิงชุม (EMS)  
3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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4. งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21  

โดยในแต่ละด้านนั้นได้ทําการศึกษาและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ ให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม มีการกําหนดกรอบงานที ่ทําการศึกษาและประเมิน ความพึงพอใจ 
ประกอบด้วย 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  

2. ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ  

3. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  

4. ความพึงพอใจด้านอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 

1.3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่การปกครองขององค์การบริหาร ส่วนตําบล
เชิงชุม เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่มารับบริการหรือติดต่องานในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชากรในเขตพ้ืนที่การปกครองขององค์การ บริหารส่วนตําบล
เชิงชุม ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 5,118 คน แบ่งเป็น เพศชาย 2,486 คน เพศหญิง 
2,632 คน โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ Taro Yamane ที่ระดับ ความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซนต์ จํานวน 
400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยได้กําหนดค่าความคลาดเคลื่อนของ
การสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดค่าจริงและ ค่าประมาณ ร้อยละ 0.05  

1.3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 

         ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 

                   ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ (Independent variables) ได้แก่ หมู่บ้านในองค์การบริหารส่วน
ตําบลเชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ทั้ง 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

1. หมู่ที่ 1 บ้านเชิงชุม  

2. หมู่ที่ 2 บ้านถ่อน  

3. หมู่ที่ 3 บ้านกุดน้ำขุน่  

4. หมู่ที่ 4 บ้านหนองครอง  

5. หมู่ที่ 5 บ้านสายร่องข่า  

6. หมู่ที่ 6 บ้านโนนพอก  

7. หมู่ที่ 7 บ้านนาขาม  

8. หมู่ที่ 8 บ้านถ่อนพัฒนา 
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9. หมู่ที่ 9 บ้านเชิงชุมพัฒนา 

10. หมู่ที่ 10 บ้านถ่อน 

ตัวแปรตาม (Dependent variables) ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ ให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

          1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  

          2. ด้านช่องทางการให้บริการ  

          3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  

          4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

1.4 กรอบแนวความคิดการศึกษา 

กรอบแนวความคิดการศึกษาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นคือ หมู่บ้านในองค์การ บริหารส่วน
ตําบลเชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ทั้ง 10 หมู่บ้าน และตัวแปรตามคือ ความพึง พอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม 

ตัวแปรต้น คือ หมู่บ้านในองค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ทั้ง 10 หมู่บ้าน 
ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านเชิงชุม, หมู่ที่ 2 บ้านถ่อน, หมู่ที่ 3 บ้านกุดน้ำขุ่น, หมู่ที่ 4 บ้านหนองครอง , หมู่ที่ 5 บ้าน
สายร่องข่า, หมู่ที่ 6 บ้านโนนพอก, หมู่ที่ 7 บ้านนาขาม, หมู่ที่ 8 บ้านถ่อนพัฒนา, หมู่ที่ 9 เชิงชุมพัฒนา, หมู่ที่ 
10 บ้านถ่อน 

ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ ด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ได้ทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม งาน
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและงานประชาสัมพันธ์ งานให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตําบลเชิงชุม (EMS) งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 

1.5.2 เป็นข้อมูลระบบสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจของผู้บริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน องค์กร
ปกครอบส่วนท้องถิ่น ด้านการบริการ เพ่ือใช้ในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการ 
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

ในการศึกษาครั้งนี้ มีคำศัพท์หลายคำที่เกี ่ยวข้อง ควรทำความเข้าใจเพื่อให้มีความเข้าใจถูกต้อง 
ตรงกัน จึงขอนิยามศัพท์เฉพาะไว้ ดังต่อไปนี้ 

ประชาชน หมายถึง ผู้ใช้บริการที่มาติดต่อของใช้บริการทุกๆ ด้านของ อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม  

จ.สกลนคร 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความชอบ ความพอใจ ความต้องการของประชาชนที่มา ติดต่อ
ขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ซึ่งเป็นแบบมาตร ประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด 

ขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ ่งยาก ซับซ้อนมีความรวดเร็วมีการ 
จัดลําดับการเข้ารับบริการ และแผนผัง/เอกสารแนะนําขั้นตอนในการให้บริการมีความชัดเจน 

ช่องทางการให้บริการ หมายถึง ช่องทางในการให้บริการ เช่น เสียงตามสาย โทรศัพท์ โซเชียล 
เน็ตเวอร์ค จดหมาย ประกาศ ป้ายขนาดใหญ่ กล่องรับฟังความคิดเห็น 

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม อ. พรรณานิคม 
จ.สกลนคร ที่มีหน้าที่ให้บริการ มีกิริยาท่าทางสุภาพ วาจาไพเราะ น่าฟังต้อนรับด้วย ความยิ้มแย้มแจ่มใส มี
ความเต็มใจในการให้บริการ มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ให้บริการ ให้ คําแนะนํา/ตอบข้อซักถาม ปฏิบัติ
ต่อผู้รับบริการอย่างเสมอภาค เที่ยงธรรม สุจริต ซื่อตรง 

สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง การบริหารจัดการอาคารสถานที่เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีไว้ สําหรับ
ให้บริการประชาชน ได้แก่ ความชัดเจนของป้ายบอกทาง/ ป้ายประชาสัมพันธ์ ความสะอาด ความเป็นสัดส่วน
ของสถานที่ให้บริการ ความเพียงพอของที่นั่งคอยรับบริการ ความสะอาดของห้อง สุขาและความเพียงพอของ
ที่จอดรถ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บทท่ี 2 

เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม 
อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ  

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ  

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ  

5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนภาครัฐ  

6. ข้อมูลทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  

7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

8. กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

“ความพึงพอใจ” ได้มีการศึกษามาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยมุ่ง ที่จะ
ตอบคําถามว่า ทําอย่างไรจึงจะสามารถเอาชนะความจําเจและความน่าเบื่อของงานต่อการศึกษา ความพึง
พอใจจะต้องนํามาใช้ได้มากกว่าความพึงพอใจต่องานของตน โดยนําไปใช้ในทางสังคมใน ลักษณะการปรับปรุง
งานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่จะประกอบด้วยกัน 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้มีหน้าที่ใน การบริการหรือ พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ และฝ่ายผู้รับบริการ โดยศึกษาความพึงพอใจของ ผู้รับบริการที่มีต่อผู้ให้การบริการมี
ความพึงพอใจต่อการบริการมากน้อยเพียงใด ซึ่งมีนักวิชาการหลาย ท่านได้ให้คําจํากัดความรวมถึงแนวคิดทาง 
“ความพึงพอใจ” ผู้วิจัยจึงนํามากล่าวมีดังต่อไปนี้ 

ความพึงพอใจหรือความพอใจ ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า  “Satisfaction” มีความหมายตาม 
พจนานุกรมทางด้านจิตวิทยาโดย แชปลิน (Chaplin,1968, p. 437 อ้างถึงใน วันชัย แก้วศิริโกมล, 
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2550, หน้า6) ให้คําจํากัดความว่า เป็นความรู้สึกของผู้รับบริการต่อสถานประกอบการตาม ประสบการณ์ที่
ได้รับจากการเข้าไปติดต่อขอรับบริการในสถานบริการนั้น ๆ 

ลักษณวรรณ พวงไม้มิ่ง (2545, หน้า 11) ความพึงพอใจเป็นแนวความคิด หรือทัศนคติอย่าง หนึ่ง 
เป็นสภาวะรับรู้ภายในซึ่งเกิดจากความคาดหวังไว้ว่าเมื่อทํางานชิ้นหนึ่งแล้วจะได้รับรางวัลอย่าง ใดอย่างหนึ่ง
ถ้าได้รับตามที่คาดหวัง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น แต่ถ้ารางวัลต่ํากว่าสิ่งที่คาดหวังก็จะทํา ให้เกิดความไม่พึง
พอใจ 

ลักษณวรรณ พวงไม้มิ่ง (2545, หน้า 9) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง สภาพของจิตที่ ปราศจาก
ความเครียด ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นมีความต้องการ ถ้าความต้องการนั้นได้รับ การตอบสนอง
ทั้งหมดหรือบางส่วนความเครียดจะน้อยลงความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นและในทาง กลับกัน ถ้าความต้องการนั้น
ไม่ได้รับการตอบสนองความเครียดและความไม่พึงพอใจจะเกิดข้ึน 

ชาบฟิน (Chaphin, 1998, p. 256 อ้างถึงใน ชูโชค ทิพยโสตถ์, 2545, หน้า 23) กล่าวว่า ความ พึง
พอใจตามคําจํากัดความของพจนานุกรมทางด้านจิตวิทยา หมายถึง เป็นความรู้สึกในขั้นแรกเมื่อ บรรลุถึง
จุดมุ่งหมายโดยมีแรงกระตุ้น 

แม็คคอร์มิค (McCormick, 1965 อ้างถึงใน กิตติยา เหมันค์, 2548, หน้า 9) กล่าวว่า ความพึง พอใจ 
หมายถึง แรงจูงใจของมนุษย์ ซึ่งตั้งอยู่บนความต้องการขั้นพื้นฐาน (Basic Needs) มีความ เกี่ยวเนื่องกันอย่าง
ใกล้ชิดกับผลสัมฤทธิ์ และสิ่งจูงใจ (Incentive) และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ ต้องการ 

คอทเลอร์ (Kotler, 1994, อ้างถึงใน กิตติยา เหมันค์, 2548, หน้า 12) ได้กล่าวว่า ความพึง พอใจว่า
เป็นระดับความรู้สึกที่มีผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ผลจากการทํางาน หรือ ประสิทธิภาพกับ
ความคาดหวังของลูกค้าโดยลูกค้าได้รับบริการหรือสินค้าต่ํากว่าความคาดหวังจะเกิด ความไม่พึงพอใจ แต่ถ้า
ตรงกับความคาดหวังลูกค้าจะเกิดความพอใจและถ้าสูงกว่าความคาดหวังจะ เกิดความประทับใจ 

วรูม (Vroom, 1964อ้างถึงใน กัลยา รุ่งเรือง,2546, หน้า 16) กล่าวว่า ทัศนคติและความพึง พอใจใน
สิ่งหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้เพราะทั้งสองคํานี้จะหมายถึง ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมี ส่วนร่วมในสิ่ งนั้น 
ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจสิ่งนั้นและทัศนคติด้านลบจะ แสดงให้เห็นสภาพความไม่
พอใจนั้นเอง 

จากความหมายของความพึงพอใจที่มีผู้ให้ไว้ตามกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยพอสรุปได้ว่า ความพึง พอใจ
เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีความชื่นชอบพอใจต่อการ ที่บุคคลอ่ืน
กระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบสนองความต้องการของบุคคลหนึ่งที่ปรารถนาให้กระทําในสิ่งที่ ต้องการ ซึ่งจะ
เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ แต่ทั้งนี้ความ พึงพอใจของแต่ละ
บุคคลย่อมมีความแตกต่างกันหรือมีความพึงพอใจมากน้อยขึ้นอยู่กับค่านิยมของแต่ 
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ละบุคคลและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ทําให้เกิดความพึงพอใจตลอดจนสิ่งเร้าต่าง ๆ ซึ่งอาจสามารถ ทําให้
ระดับความพึงพอใจแตกต่างกันได้ เช่น ความสะดวกสบายที่ได้รับ ความสวยงาม ความเป็น กันเอง ความภูมิใจ 
การยกย่อง การได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ต้องการและความศรัทธา เป็นต้น 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ผู้รับบริการจะมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับความต้องการของตนว่า ได้รับการ ตอบสนอง
มากน้อยเพียงไร หากได้รับการตอบสนองมากก็จะก่อให้เกิดความจงรักภักดีและเกิดการ สื่อสารแบบปากต่อ
ปาก แต่ถ้าได้รับการตอบสนองน้อยก็จะรู้สึกในแง่ลบ 

พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ (Motive) หรือแรงขับ (Drive) เป็นความต้องการที่ กดดัน
จนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเองซึ่งความ ต้องการของแต่ละ
คนไม่เหมือนกัน ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา(Biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึง
เครียด เช่น ความหิวกระหาย หรือความลําบากบางอย่างเป็นความต้องการทาง จิตวิทยา (Psychological) 
เกิดจากความต้องการการยอมรับ (Recognition) การยกย่อง (Esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
(Belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจจะไม่มากพอที่จะจูงใจให้ บุคคลกระทําในช่วงเวลานั้น ความต้องการ
กลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจน เกิดเป็นความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยม
มากที่สุด 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของฟรอยด์และ ทฤษฎีของมาสโลว์ 

มิลเลท (Millet,1954, p. 397 อ้างถึงใน ชนินทร์ ตั้งชูทวีทรัพย์, 2545, หน้า 15) กล่าวว่า เป้าหมาย
สําคัญของการบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีหลักและ
แนวทาง คือ การให้บริการอย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงาน ภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่าคน
ทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม กันในแง่มุมของกฎหมายไม่มีการ
แบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะ ที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานในการ
ให้บริการเดียวกันการให้บริการที่ตรงเวลา หมายถึง ในการ บริการจะต้องมองว่า การให้บริการสาธารณะ
จะต้องตรงต่อเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลยถ้าไม่มีการตรงต่อเวลา 
ซึ่งจะต้องสร้างความไม่พอใจให้แก่ ประชาชนการให้บริการอย่างเพียงพอ หมายถึง การให้บริการสาธา รณะ
ต้องมีลักษณะ มีจํานวนการ ให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม Millet เห็นว่า ความเสมอภาค 
หรือการตรงต่อเวลาจะ ไม่มีความหมายเลย ถ้ามีจํานวนการให้บริการไม่เพียงพอและสถานที่ตั้งที่ให้บริการ
สร้างความไม่ ยุติธรรมให้เกิดข้ึนแก่ผู้รับบริการ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่ 
เป็นไปอย่างสม่ําเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานที่ ให้บริการ
ว่า จะให้บริการ หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง 
การให้บริการสาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัย 
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หนึ่ง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะทําหน้าที่ได้มากข้ึนโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 

ผลิตภาพในการให้บริการในการเพิ่มผลิตภาพของการให้บริการสามารถทําได้หลายวิธี คือ การ ให้
พนักงานทํางานมากขึ้น หรือมีความชํานาญสูงขึ้นโดยจ่ายค่าจ้างเท่าเดิม เพิ่มปริมาณการให้บริการ โดยยอม
สูญเสียคุณภาพบางส่วนลง เช่น หมอตรวจคนไข้มีจํานวนมากขึ้น โดยลดเวลาที่ใช้สําหรับแต่ ละรายลง เปลี่ยน
บริการนี้ให้เป็นแบบอุตสาหกรรมโดยเพิ่มเครื่องมือเข้ามาช่วย และสร้างมาตรฐาน การให้บริการ เช่น บริการ
ขายอาหารแบบเร่งด่วนและบริการตนเอง การให้บริการที่ไปลดการใช้ บริการหรือสินค้าอ่ืน ๆ เช่น บริการซัก
รีดเป็นการลดบริการจ้างคนใช้หรือการใช้เตารีด การออกแบบ บริการให้มีคุณภาพมากขึ้น เช่น ชมรมวิ่ง
จ๊อกกิ้งจะช่วยลดการใช้บริการการรักษาพยาบาลลง การให้ สิ่งจูงใจลูกค้าให้ใช้แรงงานของเขาแทนแรงงาน
ของบริษัท เช่น ร้านขายอาหารแบบให้ลูกค้าช่วยตัวเอง ธุรกิจที่ให้บริการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดภาพพจน์ในแง่ การลดคุณภาพของบริการ รวมทั้งรักษาระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้า 

มิลเลทท์ (Millet, 1954, p.397 อ้างถึงใน นพคุณ ดิลกภากรณ์, 2546, หน้า 12) ได้ให้ทัศนะว่า ความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐนั้น โดยได้สรุปประเด็นว่า เป้าหมายที่เป็นที่นิยม
มากที่สุดที่ผู้ปฏิบัติต้องยึดถือไว้เสมอในหลักการ 5 ประการ คือ 

1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหาร งาน
ภาครัฐที่มีฐานของความคิดว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่าง เท่าเทียมกัน
ในทุกแง่มุมของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะได้รับการ ปฏิบัติในฐานะที่เป็น
ปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 

2. การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการให้บริการจะต้องมองว่าการ ให้บริการ
จะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลยถ้าไม่มี การตรงเวลาซึ่งจะ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน 

3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการจะต้องมีลักษณะที่มี จํานวน
การให้บริการและสถานที ่ ให ้บริการอย่างเหมาะสม (The right quantity at the right geographical 
Location) มิลเลทท์ (Millet) เห็นว่าความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไม่มี ความหมายเลย ถ้ามีจํานวนการ
ให้การบริการที่ไม่เพียงพอและสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้างความไม่ ยุติธรรมให้เกิดข้ึนแก่ผู้รับบริการ 

4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) คือ การให้บริการที่เป็นไปอย่าง สม่ำเสมอ 
โดยยึดประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลักไม่ใช่ยึดตามความพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการ ว่าจะให้หรือหยุด
บริการเมื่อใดก็ได ้
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5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) คือ การให้บริการที่มีการปรับปรุง คุณภาพและผลการ
ปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะทําหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้
ทรัพยากรเท่าเดิม 

จากความหมายของความพึงพอใจที่ได้รวบรวมมานี้พอสรุปได้ว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก 
ความชอบ ความพอใจ และความต้องการของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งความรู้สึกพึงพอใจ จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคล
ได้รับในสิ่งที่ต้องการซึ่งในที่นี้ได้หมายถึง การบริการที่ดี ความรู้สึกพึ งพอใจจะ เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้บริการได้รับ
ตอบสนองในสิ่งที่ต้องการหรือบรรลุเป้าหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึก ดังกล่าวจะลดลงไม่เกิดขึ้นหากความ
ต้องการหรือจุดหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ 

ความหมายของการให้บริการ เนื ่องจากการปฏิร ูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาล ซึ ่งมี 
วัตถุประสงค์หลักในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อที่เรียกว่า ผู้รับบริการนั่นเอง องค์กรของรัฐ จะต้อง
ตอบสนองความต้องการของคนหลายกลุ่ม 

การให้บริการขององค์กรหรือหน่วยงานในภาครัฐเป็นลักษณะงานที่ต้องมีการติดต่อ ประชาสัมพันธ์กับ
ประชาชนที่ขอรับบริการโดยตรงเพื่อให้ประชาชนผู้ขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีแนวคิดการ
ให้บริการของนักวิชาการ โดยยกตัวอย่างพอสังเขป ดังนี้ 

จากการศึกษาความหมายของคําว่า ให้บริการได้มีผู ้ให้ความหมายในลักษณะที ่คล้ายคลึงกัน 
ดังต่อไปนี้ สุนันทา ทวีผล (2550, หน้า 13) กล่าวถึงการให้บริการ สรุปได้ดังนี้ 

1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์และ บริการที่
องค์การจัดให้นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมดมิใช่เป็น การจัดให้แก่
บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแล้วนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการ เอื้ออํานวยประโยชน์
และบริการแล้วยังไม่คุ้มค่ากับการดําเนินงานนั้น ๆ 

2. หลักความสม่ำเสมอ กล่าวคือ การให้บริการต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มิใช่ทําๆ 
หยุดๆ ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติ 

3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 

4. หลักความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะได้รับ 
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5. หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย สะดวก 
สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาระ ยุ่งยากใจให้แก่ผู้บริการหรือ ผู้ใช้บริการมาก
จนเกินไป 

สมิต สัชฌกร (2542, หน้า 13 อ้างถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550, หน้า 14) ให้ความหมายว่า การ 
บริการเป็นการปฏิบัติงานที่กระทําหรือติดต่อเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ การให้บุคคลต่าง ๆ ได้ใช้ ประโยชน์
ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด้วยความพยายามใด ๆ ก็ตามด้วยวิธีการหลากหลายในการทําให้ บุคคลต่าง ๆ ที่
เกี ่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือจัดได้ว่าเป็นการให้บริการทั้งสิ ้น การอํานวยความสะดวก การสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการก็เป็นการให้บริการ การให้บริการจึงสามารถดําเนินการได้ หลากหลายวิธี จุดสําคัญคือ 
เป็นการช่วยเหลือและอํานวยประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ 

เลื่อมใส ใจแจ้ง (2546, หน้า 31 -34) ได้เสนอแนวความคิดในการบริการประชาชนที่ดีและมี คุณภาพ
ต้องอาศัยเทคนิค กลยุทธ์ ทักษะที่จะทําให้ชนะใจผู้รับบริการ ซึ่งสามารถกระทําได้ทั้งก่อน การติดต่อระหว่าง
การติดต่อและหลักการติดต่อโดยได้รับการบริการจากตัวบุคคลทุกระดับในองค์กร รวมทั้งผู้บริหารขององค์กร
นั้น ๆ ทั้งนี้การบริการที่ดี จะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู ้ติดต่อรับบริการเกิด ความเชื่อถือ ศรัทธา และสร้าง
ภาพลักษณ์ ซึ่งจะมีผลในการใช้บริการต่าง ๆ ในโอกาสหน้าต่อไป 

นอกจากนี ้เขาได้เสนอแนวคิดการปรับกระบวนทัศน์สู ่การบริการเป็นเลิศของท้องถิ ่นในการ 
พัฒนาการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประสบความสําเร็จได้จําเป็นที่จะต้องมีการ ปรับ
ทัศนคติ วิธีคิด วิธีทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วยโดยยึดหลัก บริการ ดังนี้ 

การปรับมุมมองว่าประชาชนคือลูกค้าคนสําคัญ  

1. เราจะต้องกระตือรือร้นที่จะบริการประชาชน  

2. มีจิตสํานึกในการให้บริการที่ดีต่อประชาชน (Service Mind)  

3. เราจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะให้แก่เรา  

4. เราจะต้องสร้างค่านิยมใหม่ว่า ความพึงพอใจของประชาชน คือความสําเร็จของเรา  

การสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการบริการ  

1. มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน  

2. ปรับตัวให้ทันสมัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  

3. คํานึงถึงผลลัพธ์มากกว่าวิธีการ  

4. ลดความเป็นทางการในการประสานงาน  

5. ใช้กฎระเบียบอย่างมีดุลยพินิจ  

6. มีความริเริ่มสร้างสรรค์  

7. ทํางานเป็นทีม 
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8. ทํางานมุ่งผลสัมฤทธิ์  
9. ยึดการบริหารจัดการที่ดี  
10. มีมาตรฐานการทำงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศการให้บริการ 

         หลักการบริการเป็นเลิศ  
1. ยิ้มแย้มแจ่มใส  
2. เต็มใจบริการ  
3. ทํางานฉับไว  
4. ปราศรัยไพเราะ  
5. เหมาะสมโอกาส  
6. ไม่ขาดน้ำใจ  

         ลักษณะที่ดีของผู้ให้บริการ  
1. แต่งกายสะอาดเรียบร้อย  
2. พูดจาไพเราะอ่อนหวาน  
3. ทําตนเป็นคนสุภาพสง่าผ่าเผย  
4. ยิ้มอยู่เสมอ ทั้งใบหน้า ดวงตา ริมฝีปาก  
5. หลีกเลี่ยงคํากล่าวปฏิเสธ ขณะเดียวกันหลีกเลี่ยงการรับคําที่ยังไม่แน่ใจ  
6. แสดงให้ปรากฏว่าเต็มใจบริการ  
7. หลีกเลี่ยงการโต้แย้งฉุนเฉียว ใส่อารมณ์ต่อผู้มาติดต่อ  
8. ยกให้ประชาชนเป็นผู้ชนะอยู่เสมอ  
9. มองคนในทางที่ดี ไม่ดูถูกคน  
10. พัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอทั้งบุคลิก การพูดและความรู้  
11. หลีกเลี่ยงการพูดมาก เป็นนักฟังที่ดี  
12. แสดงให้ปรากฏชัดสนใจผู้มาติดต่ออย่างจริงจัง  
13. ยกย่องผู้มาติดต่อ  

           เทคนิคในการต้อนรับประชาชน  
1. ต้อนรับด้วยความคุ้นเคย เป็นกันเอง  
2. ต้อนรับด้วยความสุภาพอ่อนโยนให้เกียรติอยู่เสมอ  
3. ต้อนรับด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส  
4. ต้อนรับด้วยความอบอุ่น  
5. ต้อนรับด้วยความเอาใจใส่  
6. ต้อนรับด้วยความปฏิบัติหน้าที่ให้ทันใจ 
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7. ต้อนรับด้วยความอดทน  

8. ต้อนรับด้วยความเพียร  

9. ต้อนรับด้วยความจริงใจ  

10. ต้อนรับด้วยการให้บริการเสมอ 

สรุปได้ว่า การให้บริการประชาชนที่ดี ควรเป็นการให้บริการแบบครบถ้วนสมบูรณ์เป็นการ พัฒนา
ระบบการให้บริการและทัศนคติ วิธีคิด วิธีทํางานของพนักงานส่วนตําบลที่มีเป้าหมายที่จะให้ ประชาชนไดร้ับ
บริการที่ควรจะได้รับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการมุ่ง ที่จะให้บริการในเชิง
ส่งเสริม และสร้างทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและ ผู้รับบริการ ตลอดจนเป็นการให้บริการ
ที่มีความถูกต้องชอบธรรม สามารถตรวจสอบได้สร้างความ เสมอภาคทั้งในการให้บริการและในการที่จะได้รับ
บริการจากพนักงานส่วนตําบลของรัฐทําให้เกิดความ พึงพอใจสูงสุด 

หลักการที่ดีของงานบริการ  

          การบริการที่ดีได้มีผู้แสดงความคิดเห็นไว้หลาย ๆ ด้าน 

จรัส สุวรรณมาลา (2539 อ้างถึงใน สุนันทา ทวีผล , 2550, หน้า 14 -15) กล่าวถึงลักษณะ การ
ให้บริการที่มีคุณภาพ โดยมีตัวแปรที่จะนํามาใช้ในการกําหนดคุณภาพของบริการ ดังนี้ 

1. ความถูกต้องตามกฎหมาย หมายถึง บริการที่จัดให้มีขึ้นตามกฎหมาย โดยเฉพาะ บริการที่บังคับให้
ประชาชนต้องมาใช้บริการ เช่น บริการรับชําระภาษีอากร จําเป็นต้องควบคุมให้ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องเป็นสําคัญ 

2. ความเพียงพอ หมายถึง บริการที่มีจํานวนและคุณภาพเพียงพอกับความต้องการของ ผู้รับบริการ 
ไม่มีการรอคอยหรือเข้าคิวเพ่ือขอรับบริการ 

3. ความทั่วถึง เท่าเทียม ไม่มีข้อยกเว้น ไม่มีอภิสิทธิ์ หมายถึง บริการที่ดีต้องเปิดโอกาสให้ ประชาชน
ในทุกพ้ืนที่ กลุ่มอาชีพ เพศ วัย ได้ใช้บริการประเภทเดียวกัน คุณภาพเดียวกันได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน โดย
ไม่มีข้อยกเว้น 

4. ความสะดวก รวมเร็ว เชื่อถือได้ หมายถึง การให้บริการที่ดีมีคุณภาพนั้นจะต้องมี ลักษณะที่สําคัญ 
ดังนี้ 

4.1 ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับความสะดวก คือ สามารถใช้บริการได้ ณ ที่ต่าง ๆ และ สามารถ
เลือกใช้วิธีการได้หลายแบบตามสภาพของผู ้ใช้บริการ นอกจากนั้นความสะดวกอาจพิจารณา ได้จาก
กระบวนการให้บริการ เช่น การจัดให้มีจุดให้ รับบริการเพียงจุดเดียว (One Stop Service) 

4.2 ความรวดเร็ว หมายถึง ประชาชนต้องได้รับการบริการทันที โดยไม่ต้องรอคิว  คอยรับ
บริการนานเกินสมควร 
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4.3 ความน่าเชื่อถือได้ของระบบบริการ หมายถึง บริการที่มีคุณภาพจะต้องมีความ ต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ มีระเบียบแบบแผนการให้บริการที ่แน่นอน คาดการณ์ล่วงหน้าได้แน่นอนเป็นที ่ พึ ่งพาของ
ผู้รับบริการได้เสมอ และมีโอกาสเกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด 

5. ความได้มาตรฐานทางเทคนิคหรือมาตรฐานทางวิชาการ หมายถึง การให้บริการ ประเภทที่ต้อง
อาศัยความรู้ความชํานาญทางเทคนิคหรือทางวิชาการ เช่น การเงินการบัญชี บริการ ทางการแพทย์ เศรษฐกิจ 
กฎหมาย ฯลฯ บริการดังกล่าวนี้จะมีคุณภาพดีก็ต่อเมื่อมีบุคลากรและ กระบวนการให้บริ การที่ได้มาตรฐาน
ทางเทคนิคและวิชาการ 

6. การเรียกเก็บค่าบริการที่เหมาะสมต้นทุนการให้บริการต่ำ หมายถึง การให้บริการของ รัฐประเภทที่
มีการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้รับบริการต้องมีค่าบริการที ่เหมาะสมและต้องมีระบบการ จัดบริการที ่มี
ประสิทธิภาพ มีต้นทุนการดําเนินงานต่ํา เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพดี และ มีค่าบริการที่ไม่สูง
เกินไป 

ปรัชญา เวสารัชช์ (2523, หน้า 20 - 21 อ้างถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550, หน้า 15) กล่าวถึง การ
ให้บริการสรุปได้ ดังนี้ 

1. ทําให้ผู้รับบริการเต็มใจ และไม่เกิดความทุกข์ความเครียดในการมารับบริการต้องทําให้ ประชาชน
เกิดความรู้สึกพอใจ หรือแปลกใจที่ไม่เลวร้ายอย่างที่คิด 

2. อย่าปล่อยให้ผู ้ร ับบริการอยู ่ที ่หน่วยบริการนานเกินไป หากมีผู ้ร ับบริการมาติดต่อก็ต้อง ให้
ผู้รับบริการออกจากหน่วยบริการให้เร็วที่สุด ทั้งนี้รวมทั้งพยายามจัดบริการให้เสร็จเสียในคราว เดียวกันจะได้
ไม่ต้องเป็นภาระมาติดต่ออีกในเรื่องเดิม 

3. อย่าทําผิดพลาดจนผู้มารับบริการเดือดร้อน หัวหน้าหน่วยลงมาดูแล และพบปะด้วย ตนเองและ
สร้างความพอใจด้วยการอํานวยความสะดวกเป็นพิเศษให้เท่าที่สามารถทําได้ 

4. สร้างบรรยากาศของหน่วยบริการให้น่ารื่นรมย์ โดยการจัดสถานที่ให้ร่มรื่นมีที่นั่งพัก พนักงาน 
ข้าราชการ แต่งตัวเรียบร้อย สุภาพ สถานที่ดูสะอาด 

5. ทําให้ผู้รับบริการเกิดความคุ้นเคยกับบริการ โดยจัดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนํามี ขั้นตอนอย่างไร มี
พนักงาน เจ้าหน้าที่ซึ่งพร้อมจะตอบคําถาม 

6. เตรียมความสะดวกให้พร้อมจัดสิ่งอํานวยความสะดวก มีคําแนะนํา 

สรุปได้ว่า การให้บริการเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวม ของประชาชน โดย
คํานึงถึงความสอดคล้องความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ ความสม่ำเสมอความ เสมอภาค ความประหยัด 
ความสะดวก และตรงเวลาอย่างต่อเนื่องในการศึกษาครั้งนี้ได้ยึดการ ให้บริการโดยมุ่งเน้นไปที่พนักงานส่วน
ตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม ซึ่งเป็น ผู้ให้บริการสาธารณะ 
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วิธีบริการประทับใจ  

เมื่อพิจารณาถึงวิธีการบริการประทับใจ ซึ่งได้มีผู้กล่าวไว้ ดังนี้ 

ปรัชญา เวสารัชช์ (2540, หน้า 30 - 44 อ้างถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550, หน้า 16) ได้ กล่าวเกี่ยวกับ
บริการประทับใจว่า คําว่า ประทับ หมายถึง การติด ยึดแน่น หรือฝัง 

ประทับใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีฝังแน่นในใจของคนเรา 

บริการประทับใจ หมายถึง บริการที่ผู้รับเกิดความรู้สึกบางอย่างที่ฝังแน่น ยากท่ีจะถ่าย ถอนหรือยาก
ที่จะเปลี่ยนแปลงง่าย ๆ หากบริการที่ดีเป็นที่พึงพอใจ ก็ทําให้ผู้รับบริการเกิดความ ประทับใจในทางที่ดี คือ 
เกิดความสุข ความพอใจ ความชอบพอ ความชื่นชม อยากรับบริการอีก แล้ว ก็จะพูดชมให้ผู้อ่ืนฟัง รวมทั้งพูด
ปกป้องหากมีใครมาตําหนิบริการของพนักงานที่เขาประทับใจนั้น ทั้งนี้ก็เพราะพนักงานบริการได้สร้าง
ภาพลักษณ์อันเป็นที่ประทับใจในทางที่ชื่นชมยกย่อง 

โดยสรุปหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการทําให้ประชาชนผู้ใช้บริการจะเกิดความประทับใจเกิด ความพอใจ 
หรือความรู้สึกที่ดีต่อบริการได้นั้น ประชาชนต้องมีความสะดวกใจในการรับบริการ กล่าวคือ มารับบริการได้
สะดวก ปราศจากข้อสงสัยหรือ สับสนในการรับบริการได้รับการปฏิบัติจาก พนักงานผู้บริการด้วยความรวดเร็ว 
เรียบร้อย สุภาพ ได้รับความช่วยเหลือชี้แนะได้รับความเอาใจใส่ เป็นอย่างดี รวมทั้งเกิดความสบายหูสบายตา
เมื่อได้มาสัมผัสกับหน่วยบริการและพนักงานที่บริการ สิ่ง ที่ต้องตระหนักตั้งแต่ต้น คือความประทับใจนั้นเป็น
เรื ่องของความรู้สึกของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน อัน เนื่องมาจากความต้องการ ความคาดหวัง และพื้นเพ
ประสบการณ์ของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกันและที่ สําคัญก็คือ ความประทับใจมิได้เกิดจากการใคร่ครวญใช้เหตุผล
ตามข้อเท็จจริงแต่เกิดจากอารมณ์สิ่งที่ ประชาชนได้สัมผัสจากการบริการของรัฐนั้นคือ กระบวนการการ
บริการและการที่ได้รับการปฏิบัติจาก พนักงานที่ให้บริการ 

1. กระบวนการบริการ ความประทับใจที่ดีของผู้รับบริการยังขึ้นกับกระบวนการ การ บริการที่รวดเร็ว 
ชัดเจน มีระเบียบ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส และสะดวก 

2. พนักงานที่บริการ พฤติกรรมและวิธีการบริการของพนักงานที่บริการมีความสําคัญ มากที่สุดในการ
สร้างความประทับใจในการบริการประชาชน ทั้งนี้เพราะประชาชนได้รับประสบการณ์ โดยตรงจากการสัมผัส
กับพนักงานที่บริการประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ซึ่งยังมิได้ พัฒนาเทคโนโลยีบริการซึ่งลด 
โอกาสสัมผัสติดต่อโดยตรงระหว่างพนักงานที่บริการกับประชาชนเรื่องที ่ จะทําให้ประชาชนเกิดความ
ประทับใจที่ดี (หรืออาจเกลียดชังประทับจิต ถ้าได้บริการไม่ดี) 

เทคนิคการสร้างความประทับใจในการบริการ  

เมื่อพิจารณาถึงเทคนิคการสร้างความประทับใจในการบริการ ซึ่งได้มีผู้กล่าวไว้ว่า ดังนี้ 

ปรัชญา เวสารัชช์ (2540, หน้า 48 - 53 อ้างถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550, หน้า 17) ได้ กล่าวไว้ว่า 
เกี่ยวกับวิธีการสร้างความประทับใจสําหรับประชาชนผู้รับบริการ อาจทําได้หลากหลาย 
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ขึ้นอยู่กับกําลังทรัพยากรที่มีและความตั้งใจที่จะให้บริการที่ดี โดยพนักงานผู้ให้บริการเป็นเรื่องสําคัญ พนักงาน
ผู้ให้บริการต้องมีจิตสํานึกที่ดี สนใจและตั้งใจพัฒนาการบริการของตนให้เกิดความประทับใจ ที่ดีสําหรับ
ประชาชน แล้วจะต้องมีขบวนการวิธีปฏิบัติที่สร้างความประทับใจสําหรับประชาชน ผู้รับบริการ คือ 

1. การจัดระบบ ในการให้บริการที่มีคุณภาพอาจทําได้หลายทาง 

1.1 การให้บัตรคิวโดยรับบัตรคิวจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หรือหยิบจากจุดวาง บัตรคิว แต่ทั้งนี้
ต้องมีการประกาศให้ทราบตลอดเวลา 

1.2 การจัดแถว การจัดช่องให้ติดต่อโดยการจัดช่องหรือแถวให้ประชาชนเข้าแถว อย่างเป็นระเบียบ 

1.3 การจัดหรือกําชับพนักงานผู้ให้บริการคอยดูแลเป็นครั้งคราวเพ่ือให้เกิดระเบียบ 

1.4 การจัดช่องพิเศษในกรณีที่มีเรื่องที่ติดต่อบางเรื่องสามารถดําเนินการได้รวดเร็วก็ ควรแยกเรื่อง
ดังกล่าวออกจากช่องปกติและจัดเป็นช่องทางด่วนให้โดยประชาสัมพันธ์ให้ทราบและ ชัดเจน เช่น 

1.4.1 การจัดเวลาทําการ เริ่มจาก 08.30 น. ถึง 16.30 น. 

1.4.2 การระบุเวลาดําเนินการ หน่วยบริการที่ดีควรระบุเวลาดําเนินการให้ ชัดเจนเพื่อที่
ประชาชนจะได้ทราบระยะเวลาในการดําเนินการ 

1.4.3 การจัดจุดรับบริการ จุดที่รับติดต่อควรเป็นจุดที่สะดวกสําหรับ ประชาชนควรเป็นจุดที่
อยู่บริเวณด้านหน้าของหน่วยงาน 

1.4.4 บริการจุดเดียว ในระบบบริการที่ดีภาระทั้งหลายควรตกกับพนักงาน ส่วนประชาชน
ควรได้รับความสะดวกมากที่สุด การกําหนดจุดรับติดต่อควรจัดให้เหลือน้อยที่สุด ประชาชนควรติดต่อที่จุด
เดียวและเจ้าหน้าที่จะต้องดําเนินการทั้งหมดให้แล้วเสร็จ 

2. การอํานวยความสะดวก ประชาชนได้รับความสะดวกมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้เกิด ความรู้สึกและ
ความประทับใจที่ดีมาก โดยสามารถจัดให้แก่ประชาชน ได้ดังนี้ 

2.1 ความสะดวกระหว่างรอ หน่วยบริการควรเร่งบริการให้รวดเร็ว ลดเวลาที่ ผู้รับบริการให้
น้อยลงที่สุด หากจําเป็นที่ผู้รับบริการต้องรอหน่วยงานบริการ ต้องจัดให้ประชาชนเกิด ความสะดวกในการรอ 
เช่น จัดให้มีสถานที่และท่ีนั่งรอเพียงพอไม่แออัด ไม่เบียดเสียด ไม่ยัดเยียด 

2.2 ความสะอาดของสถานที่ ความประทับใจของประชาชนขึ้นอยู่กับความสะอาด ของ
สถานที่ ความเรียบร้อยของอาคารสถานที่โดยเฉพาะห้องสุขา 

2.3 ความสะดวกของประชาชนบางกลุ่ม ประชาชนที่เข้ามาติดต่อมีหลายกลุ่มหลาย ประเภท 
โดยเฉพาะคนพิการ ควรจัดให้มีทางเลื่อนสําหรับรถเข็น 
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3. การใช้เทคโนโลยียุคสมัยใหม่ เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญในการเก็บและประมวลผล ข้อมูล ผ่อนแรง
ในการทํางาน สร้างความถูกต้อง ช่วยลดความผิดพลาดของมนุษย์ ช่วยให้ทํางานได้ รวดเร็วและช่วยให้ผลงาน
มีความเรียบร้อย เทคโนโลยีสามารถนํามาใช้สําหรับงานบริการ เช่น 

3.1 แบบฟอร์มไม่จําเป็นต้องเป็นแบบฟอร์มที่จัดพิมพ์โดยส่วนราชการ หน่วยบริการ ควร
ยินยอมให้ผู้ติดต่อสามารถพิมพ์แบบฟอร์มของตนได้เอง 

3.2 การให้ข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันมีการพัฒนาของเครื่องมือ อิเล็กทรอนกิส์ 
หน่วยบริการควรใช้ประโยชน์จากการพัฒนายุคใหม่ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการ บริการ เช่น ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต และให้ข้อมูลผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 

3.3 การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนงานบริการ เทคโนโลยีหรือเครื่องมือสมัยใหม่ช่วยใน การ
บริการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือช่วยในการพิมพ์หรือบันทึกผลงานแทนการลงรายการด้วย ตัวบุคคล 

สรุป การให้บริการเพื่อให้เกิดความประทับใจสําหรับประชาชนผู้มาติดต่อนั้นมีมากมาย หลากหมาย
วิธี โดยส่วนรวมแล้ว เทคนิควิธีเหล่านี้เน้นที่การจัดระบบที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยี สนับสนุนที่สําคัญ คือ 
พนักงานผู้ให้บริการต้องมีความสนใจ และความพยายามนํามาประยุกต์ใช้ให้ เหมาะสม 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพการบริการมีผู้ให้ความหมายไว้แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่ ศึกษา ดังนี้ 
สมิต สัชฌกร (2542อ้างถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550, หน้า 18) ให้ความหมายคําว่า การบริการตรงกับคําใน
ภาษาอังกฤษว่า “Service” ซึ่งเป็นคําท่ีเราคุ้นเคยและคนส่วนมากจะเรียกร้อง ขอรับบริการเพ่ือความพึงพอใจ
ของตน 

โดยกล่าวว่า การบริการเป็นการปฏิบัติงานที่กระทําหรือติดต่อและเกี่ยวข้องกับการใช้ บริการ การให้
บุคคลต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด้วยความพยายามใด ๆ ก็ตามด้วย วิธีการหลากหลายในการ
ทําให้คนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือจัดได้ว่าเป็นการให้บริการ ทั้งสิ้น 

การจัดอํานวยความสะดวกก็เป็นการให้บริการ การสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ก็เป็นการ
ให้บริการ การให้บริการจึงสามารถดําเนินการได้หลากหลายวิธี จุดสําคัญ คือ เป็นการ ช่วยเหลือและอํานวย
ประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ 

การบริการเป็นสิ่งสําคัญยิ่งในงานด้านต่าง ๆ เพราะบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือ การ
ดําเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ไม่มีการดําเนินงานใด ๆ ที่ปราศจากบริการทั้งในภาคราชการ 
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และภาคธุรกิจเอกชน การขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ก็ต้องมีการบริการรวมอยู่ด้วยเสมอยิ่งเป็น ธุรกิจ
บริการตัวบริการนั้นเองคือ สินค้า การขายจะประสบความสําเร็จได้ต้องมีการบริการที่ดี กิจการ การค้าจะอยู่
ได้ต้องทําให้เกิดการ “ขายซ้ำ”คือ ต้องรักษาลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ การบริการที่ดี จะช่วยรักษาลูกค้า
เดิมไว้ ทําให้เกิดการขายซ้ำแล้วซ้ำอีก และชักนําให้มีลูกค้าใหม่ ๆ ตามมา เป็น ความจริงว่า  “เราสามารถ
พัฒนาคุณภาพสินค้าที่ละตัวได้ แต่การพัฒนาคุณภาพบริการต้องทําพร้อม กัน ทั้งองค์กร” การพัฒนาคุณภาพ
ของการบริการเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนในองค์กรจะต้องถือ เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน มิฉะนั้นจะเสีย
โอกาสแก่คู่แข่งขันหรือสูญเสียลูกค้าไป 

สุนันทา ทวีผล (2550, หน้า 19 -20) กล่าวไว้ว่า ในการพิจารณาความสําคัญของบริการ อาจพิจารณา
ได้ใน 2 ด้าน ได้แก่ 

1. ถ้ามีบริการที่ดีจะเกิดผลอย่างไร  

2. ถ้าบริการไม่ดีจะมีผลเสียอย่างไร 

บริการที่ดีจะส่งผลให้ผู้รับบริการมีทัศนคติ อันได้แก่ ความคิด และความรู้สึก ทั้งต่อตัวผู้ ให้บริการ
และหน่วยงานที่ให้บริการเป็นไปในทางบวก คือ ความชอบ ความพึงพอใจ ดังนี้ 

1. มีความชื่นชมในตัวผู้ให้บริการ  

2. มีความนิยมในหน่วยงานที่ให้บริการ  

3. มีความระลึกถึงและยินดีมาขอรับบริการอีก  

4. มีความประทับใจที่ดีไปอีกนานแสนนาน  

5. มีการบอกกล่าวไปยังผู้อ่ืนแนะนําให้มาใช้บริการเพ่ิมข้ึน  

6. มีความภักดีต่อหน่วยงานที่ให้บริการ  

7. มีการพดูถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางท่ีดี 

บริการที่ไม่ดีจะส่งผลให้ผู้บริการมีทัศนคติทั้งต่อตัวผู้ให้บริการและหน่วยงานที่ให้บริการ เป็นไปในทาง
ลบ มีความไม่ชอบและความไม่พึงพอใจ ดังนี้ 

1. มีความรังเกียจตัวผู้ให้บริการ  

2. มีความเสื่อมศรัทธาในหน่วยงานที่ให้บริการ  

3. มีความผิดหวัง และไม่ยินดีมาใช้บริการอีก  

4. มีความประทับใจที่ไม่ดีไปอีกนานแสนนาน  

5. มีการบอกกล่าวไปยังผู้อ่ืน ไม่แนะนําให้มาใช้บริการอีก  

6. มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางที่ไม่ดี พฤติกรรมของผู้ที ่จะทํ างานบริการได้ดี มี
ดังต่อไปนี้ 
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อัธยาศัยดี 

ผู้ใช้บริการล้วนมีความคาดหวังว่าผู้ให้บริการจะให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยอันดี ทั้งด้วยสี หน้า แวว
ตา ท่าทาง และคําพูดการต้อนรับผู้ใช้บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเป็นเสน่ห์ที่สําคัญมีภาษิตจีน กล่าวไว้ว่า  “ยิ้ม
ไม่เป็น อย่าค้าขายดีกว่า” การมองด้วยแววตาที่เป็นมิตร ฉายแสงของความเต็มใจให้ การต้อนรับอย่างอบอุ่น
เป็นลักษณะที่แสดงออกทางความคิดและความรู้สึกที่ดี ท่าทางที่กระตือรือร้น กุลีกุจอ เป็นการสร้างความรู้สึก
ประทับใจเมื่อแรกพบกัน เมื่อรวมเข้ากับคําพูดที่ดี มีน้ำเสียงไพเราะก็ จะเป็นคุณสมบัติที่ดีในด้านพฤติกรรม
ของผู้บริการ 

มีมิตรไมตรี 

พนักงานผู้ให้บริการที่มีการแสดงออกให้ผู้ใช้บริการเห็นว่า มีมิตรไมตรีก็เป็นการชนะใจ ตั้งแต่ต้น 
ความมีมิตรไมตรีจะนําไปสู่ความสําเร็จในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใด การ บริการที่ดีบวกกับการ
ให้ความช่วยเหลือ เล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อให้เกิดความพอใจและความชื่นชอบของ ผู้ใช้บริการ ถ้าพนักงานผู้ให้
บริการแสดงมิตรไมตรีและพร้อมจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการก็จะ เกิดมนุษย์สัมพันธ์ในการให้บริการ
อย่างมั่นคงและเกิดมิตรภาพที่ยืนนานเอาใจใส่สนใจงาน 

ความมุ่งมั่นในการให้บริการ 

มีความสัมพันธ์กับความเอาใจใส่งานเป็นอย่างมาก เพราะหากขาดความเอาใจใส่สนใจงาน แล้วก็จะ
เพิกเฉยละเลยในการปฏิบัติงาน หรือทํางานไปเรื่อย ๆ เฉื่อย ๆ เอาดีไม่ได้การพิจารณาถึง พฤติกรรมของผู้
ให้บริการว่ามีความเอาใจใส่สนใจงานหรือไม่ จะต้องดูว่ามีความจริงจังในการทํางาน มากน้อยเพียงใด บางคน
อาจแสดงออกอย่างกระตือรือร้นต่อหน้าผู้บังคับบัญชา แต่พอลับตา ผู้บังคับบัญชาแล้วก็เลิกสนใจงาน หันหลัง
ให้งานไม่คิดที่จะปรับปรุงพัฒนาให้เกิดความสะดวกในการ บริการผู้ใช้บริการ ไม่ดูแลในเรื่องความสะอาดของ
สถานที่และผลิตภัณฑ์อยู่ในวิสัยที่จะทําได้โดยไม่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก แต่ให้ผลเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
แก่หน่วยงาน 

แต่งกายสุภาพและสะอาดเรียบร้อย 

พนักงานผู้ให้บริการจะต้องมีบุคลิกภาพดีเพ่ือให้เป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจของผู้รับบริการ การแต่งกาย
ที่ถูกกาลเทศะเหมาะสมทั้งต่อสถานที่ทํางานและสถานภาพของหน่วยงานจะช่วยให้เกิด ความรู้สึกที่ดีจากผู้
ติดต่อเกี่ยวข้องด้วย หากพนักงานผู้ให้บริการแต่งกายสกปรกมีกลิ่นเหม็นคงไม่เป็น ที่น่าพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการและเกิดความรู้สึก สะอิดสะเอียนในการคัดเลือกผู้เข้าทํางานจึง ต้องให้ความสําคัญกับการแต่งกาย
เป็นพิเศษ หากแต่งกายไม่สุภาพก็จะส่องแสดงถึงความไม่ใส่ใจใน ความถูกต้องเหมาะสม 

กิริยาสุภาพ มารยาทงดงาม 

ประชาชนผู้ใช้บริการทุกคนต้องการติดต่อขอรับบริการจากผู้ซึ่งมีกิริยาสุภาพ และรังเกียจ ผู้ซึ่งมีกิริยา
หยาบ การที่พนักงานผู้ให้การบริการมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อมจะเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาหรือ 
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เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน นอกจากมีกิริยาสุภาพแล้ว การแสดงออกถึงความมีมารยาท รู้จักที่ สูงที่ต่ํา  
ที่ชอบที่ควร นับเป็นสิ่งสําคัญที่พนักงานผู้ให้บริการจะต้องตระหนักรู้และประพฤติปฏิบัติอย่าง ระมัดระวัง 
หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดข้ึนจะนําความเสียหายมาสู่หน่วยงานมาก 

วาจาสุภาพ 

ไม่มีประชาชนผู้รับบริการคนใดชอบการพูดกระโชกโฮกฮากพูดหยาบคายก้าวร้าวทุกคน ล้วนต้องการ
คําพูดที่สุภาพฟังแล้วรื่นหู คนที่ไม่ยอมรับความจริงว่าตนพูดไม่เข้าหูคน หรือคนเขา รังเกียจที่จะฟังจะได้รับ
การติฉิน โดยทั่วไปการทํางานที่ต้องมีการบริการเป็นการให้ความช่วยเหลือ ผู้อื่นให้เกิดความพึงพอใจจึงต้อง
เป็นผู้มีวาจาสุภาพ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการมีความสบายใจที่จะ ติดต่อขอรับบริการ การคัดเลือกผู้เข้า
ทํางานจึงควรจะสัมภาษณ์เพื่อจะได้สนทนาป้อนคําถามและ ฟังคําตอบว่าบุคคลใดมีการใช้ถ้อยคําอย่างไร 
วาจาสุภาพหรือไม่เพียงใด 

น้ำเสียงไพเราะ 

การแสดงออกทางน้ำเสียงของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป บางคนพูดมีน้ำเสียงชวนฟัง น้ำเสียง
แสดงถึงความเต็มใจในการให้ความเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือ ในขณะที่บางคนมีน้ำเสียงห้วนหรือที่ เรียกกันว่าพูดไม่มี
หางเสียง หรือพูดเสียงดุดัน พูดตวัดเสียง ไม่ว่าผู้ใดจะมีธรรมชาติของเสียงที่เปล่ง ออกมาเป็นคําพูดอย่างไร 
การที่จะทํางานบริการได้ดีก็จะต้องเป็นผู้มีน้ำเสียงไพเราะแม้ว่าจะไม่ไพเราะ หรือเสียงหวาน เสียงดีอย่าง
นักร้องแต่จะต้องมีน้ำเสียงชัดเจนและชวนฟังจึงจะมีความเหมาะสมในการ ทําหน้าที่บริการ 

ควบคุมอารมณ์ได้ดี 

พนักงานผู้ให้การบริการจะต้องมีอารมณ์มั่นคง เพราะอยู่ในสถานการณ์ท่ีจะต้องพบปะ ผู้คนมากหน้า
หลายตา ซึ่งมีภูมิหลังต่าง ๆ กัน ผู้รับบริการบางคนมีกิริยาดี มีความสุภาพ และมีความ เป็นผู้ดี แต่บางคน
อาจจะมีกิริยามารยาทไม่ดี แสดงท่าทางหยิ่งยโส พูดจาโอหัง ก้าวร้าว หรือมีอุปนิสัย ใจร้อน ต้องการบริการที่
รวดเร็วทันใจ เมื่อไม่ได้ดังใจอาจพูดตําหนิหรืออาจถึงขั้นขู่ตะคอกด้วยกิริยา หยาบคาย ในงานที่ต้องมีการ
บริการไม่อาจจะแสดงอารมณ์ตอบโต้ได้พนักงานผู้ให้บริการจะต้อง ควบคุมอารมณ์ด้วยความอดทนอดกลั้น 

รับฟังและเต็มใจแก้ไขปัญหา 

พฤติกรรมที่แสดงออกของพนักงานที่ต้องให้การบริการจะต้องสนองตอบความต้องการ ของประชาชน
ผู้ใช้บริการ ดังนั้น เมื่อประชาชนผู้ใช้บริการมีปัญหาหรือข้อร้องเรียนใด ๆ พนักงานผู้ ให้บริการจะต้องแสดง
ความสนใจรับฟังปัญหาเป็นเบื้องต้นจะด่วนบอกปัดหรือแสดงท่าที่ไม่สนใจรับรู้ ปัญหาย่อมไม่ได้ นอกจาก
แสดงความเอาใจใส่อย่างจริงจังแล้วจะต้องมีความรู้สึกเต็มใจที่จะให้ความ ช่วยเหลือแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่
ประชาชนผู้รับบริการด้วยเพราะการที่พนักงานผู้ให้บริการเพียงแต่รับ ฟังปัญหาอย่างเดียวย่อมไม่เป็นการ
เพียงพอ ทั้งจะทําให้ประชาชนผู้ใช้บริการรู้สึกว่าเป็นการรับฟัง 
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อย่างขอไปที แต่ถ้าเมื่อใดที่มีความกระตือรือร้นดําเนินการแก้ปัญหาจะทําให้ประชาชนผู้ใช้บริการเกิด ความ
ประทับใจ 

กระตือรือร้น 

อุปนิสัยที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้นเป็นพฤติกรรมที่ดีอย่างยิ่งในงานบริการ หาก พนักงานผู้
ทํางานบริการเป็นคนเนิบนาบเลื่อยแฉะแล้วย่อมมีลักษณะที่ทําให้ประชาชนผู้ใช้บริการหมด ศรัทธา และไม่
คาดหวังที่จะได้รับบริการของงานบริการเสียไปแล้ว ยังจะเป็นผลให้การบริการล่าช้า และผิดเวลาหรือไม่ทัน
กําหนดที่ควรจะเป็น 

มีวินัย 

พนักงานผู้ให้บริการที่มีระเบียบวินัยจะทํางานเป็นระบบมีความคงเส้นคงวาและมีนิสัยยึด มั่นในคํา
สัญญาเมื่อหน่วยงานมีนโยบายกําหนดไว้เป็นหลักการว่าจะให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างใด แล้วก็จะปฏิบัติ
ตามกรอบหรือแนวทางท่ีกําหนดไว้โดยเคร่งครัด ดังนั้น ในการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติใน การเป็นผู้ทํางานบริการ 
จึงควรพิจารณาทดสอบความมีวินัยเป็นเรื่องสําคัญ 

ซื่อสัตย์ 

การให้บริการจะต้องให้ความช่วยเหลืออย่างถูกต้องตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วหรือใช้เล่ห์กล ฉ้อฉล 
ผู้รับบริการทุกคนต้องการติดต่อสัมพันธ์กับคนที่ซื่อสัตย์และรักษาคําพูด ไม่ชอบติดต่อกับคน พูดโป้ปดมดเท็จ
ตลบตะแลง ดังนั้น พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์รักษาคําพูดจึงเป็นสุดยอด ปรารถนาของผู้ใช้บริการ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า นอกจากลักษณะเฉพาะตัวข้างต้นแล้ว คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ดีย่อมช่วย ให้การทํางานบริการ
ดีขึ้นอีก หากได้ปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นนิสัยก็จะเป็นพื้นฐานให้งานบริการสําเร็จ ด้วยดี และการให้บริการที่ดี
และมีคุณภาพจากตัวบุคคล ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคกลยุทธ์ ทักษะต่างๆ ที่จะ ทําให้ชนะใจลูกค้า หรือผู้มาใช้
บริการถือว่าได้มีความสําคัญยิ่งในปัจจุบันนี้ ในการที่จะสร้างความพึง พอใจและการกลับมารับบริการซ้ำอีก
จากผู้ที่มาใช้บริการ 

 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 

คําว่าบริการสาธารณะมีผู้ให้ความหมายไว้หลายคน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากรูปแบบ และ
เหตุผลในการให้คําจํากัดความว่าบริการสาธารณะแล้วจะเห็นได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิด ของ ประยูร 
กาญจณดล (2549, หน้า 119 -121 อ้างถึงใน สุวัฒน์ บุญเรือง,2545, หน้า 16) ที่ให้ ความหมายของคําว่า
บริการสาธารณะไว้ในหนังสือ “กฎหมายปกครอง” ว่าบริการสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่อยู่ในความ
อํานวยการหรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดทําขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ส่วนรวมของประชาชน 

 
 



23 
 

        การบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการที ่อยู ่ในความอํานวยการหรือในความควบคุ มของฝ่ายการ 
ปกครองที ่จัดขึ ้น เพื ่อสนองความต้องการของประชาชน ฝ่ายปกครอง หมายถึง ฝ่ายบริหาร ที ่รวมถึง 
ข้าราชการทุกส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น ที่มีหน้าที่จะต้องจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ ประชาชน โดยมี
ลักษณะดังนี้ 

1. เป็นกิจกรรมที่อยู่ในการควบคุมของรัฐ  

2. มีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน 

3. การจัดระเบียบและวิธีดําเนินบริการสาธารณะ ย่อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เพ่ือให้ เหมาะสมแก่
ความจําเป็นแห่งกาลสมัย 

4. ต้องจัดดําเนินการโดยสม่ําเสมอ 5. เอกชนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะเท่า
เทยีมกัน 

ปฐม มณีโรจน์ (2538อ้างถึงใน สุวัฒน์ บุญเรือง, 2545, หน้า 18) ได้ให้ความหมายของการ บริการ
สาธารณะว่า เป็นการบริการในฐานะที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอํานาจกระทําเพื่อ ตอบสนองต่อความ
ต้องการและเพื่อให้เกิดความพึงพอใจจากความหมาย ดังกล่าวนี้สามารถพิจารณา การให้บริการสาธารณะว่า
ประกอบด้วยผู้ให้บริหาร (Providers) และผู้บริการ (Recipients) โดยฝ่าย แรกถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่ต้อง
ให้บริการ เพ่ือให้ฝ่ายหลังเกิดความพึงพอใจ 

วัง (Wang, 1986อ้างถึงใน สุวัฒน์ บุญเรือง, 2545, หน้า 18) ได้พิจารณาการให้บริการ สาธารณะว่า 
เป็นการเคลื่อนย้ายเรื่องที่ให้บริการจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง เพื่อให้เป็นตามที่ต้องการ การบริการมี 4 ปัจจัย
สําคัญ คือ 

1. ตัวบริหาร (Management)  

2. แหล่งหรือสถานที่ท่ีให้บริการ (Sources)  

3. ช่องทางในการให้บริการ (Channels)  

4. ผู้รับบริการ (Client groups) 

สรุปจากปัจจัยทั ้งหมดนี้จึงสามารถให้ความหมายของระบบการให้บริการว่า เป็นระบบที่มีการ 
เคลื่อนย้ายบริการอย่างคล่องตัวผ่านช่องทางที่เหมาะสม จากแหล่งให้บริการที่มีคุณภาพไปยัง 

ผู้รับบริการตรงตามเวลาที่กําหนดไว้ ซึ่งจากความหมายดังกล่าว การให้บริการนั้นจะต้องมีการ เคลื่อนย้ายตัว
บริการผ่านช่องทางและต้องตรงตามเวลาที่กําหนด 
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2.5 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนภาครัฐ 

กุลธน ธนาพงศธร (2528, หน้า 303 304) กล่าวว่า หลักการให้บริการที่สําคัญ 5 ประการคือ 

1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการ ของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ คือ ประโยชน์และบริการที่ องค์การ
จัดให้นั้น จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่ หรือทั้งหมดมิใช่เป็นการ จัดการให้แก่บุคคล
กลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ 

2. หลักความสม่ําเสมอ คือการให้บริการนั้นๆ ต้องดําเนินไปอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอมิใช่ทํา ๆ หยุด ๆ 
ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน 

3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดตั้งนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างสม่ําเสมอหน้า และ
เท่าเทียมกัน ไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มคนใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มคนอื่น ๆ อย่างเห็นได้
ชัด 

4. หลักความประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะได้รับ 

5. หลักความสะดวกบริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการ จะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติง่าย สะดวก สบาย 
สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการ หรือ ผู้ใช้บริการมาก
จนเกินไป 

เวเบอร์ (Weber, 1966, p. 98) ให้ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้บริการว่า การจะให้บริการมี ประสิทธิภาพ
และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด คือ การให้บริการที่ไม่คํานึงถึ งตัวบุคคล หรือ เป็นการบริการที่
ปราศจากอารมณ์ ไม่มีความชอบพอสนใจเป็นพิเศษทุกคนได้รับการปฏิบัติเท่าเทียม กันตามเกณฑ์เมื่ออยู่ใน
สภาพที่เหมือนกัน 

อมร รักษาสัตย์ (2546, หน้า 54) นักวิชาการอีกท่านหนึ่งเห็นว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็น
มาตรอีกอย่างหนึ่งที่ใช้วัดประสิทธิภาพของการให้บริการได้เพราะการจัดบริการของรัฐนั้นมิใช่สัก แต่ว่าทําให้
เสร็จ ๆ ไป แต่หมายถึง การให้บริการอย่างดีเป็นที่พึงพอใจของประชาชน 

เจิดศักดิ์ ชีวะก้องเกียรติ (2534, หน้า 32) กล่าวว่า ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ นั้นความ พึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อบริการนับว่า มีความส าคัญยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่า บริการสาธารณะ ดังกล่าว
ประสบผลสําเร็จมากน้อยเพียงใดความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะนี้มีนักวิชาการบางท่านได้ ให้ความหมายไว้ 
ได้แก่ ไมเคิล อาร์, ฟิตซ์เจอรัลด์ (Michael R. Fitzgerald) โรเบิร์ท เอฟ.ดูแรนด์ (Robert E. Durant) และ
จอห์น ดี. มิลเลท (John D. Millet) ฟิตเจอร์รัลและดูแรนด์ได้ให้ ความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะ (Public Service Satisfaction) ว่าเป็นการประเมินผลนี้ก็จะแตกต่างกันไป 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่แต่ละบุคคล ได้รับเป็นเกณฑ์ (Criteria) ที่แต่ละบุคคลตั้งไว้รวมทั้งการตัดสินใจ 
(Judgement) ของบุคคลตั้งไว้ โดย การประเมินผลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ด้าน คือ 
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ด้านอัตวิสัย (Subjective) ซึ่งเกิดจากการได้รับรู้การส่งมอบบริการ 

ด้านวัตถุวิสัย (Objective) ซึ่งเกิดจากการได้รับปริมาณและคุณภาพบริการ  

ปรัชญา เวสารัชช์ (2523, หน้า 251) ยังกล่าวว่าการให้บริการของรัฐนั้นจะต้องคํานึงถึงสิ่ง ต่อไปนี้
ด้วย 

1. การให้บริการที่เป็นที่พึงพอใจแก่สมาชิกสังคม ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่วัดได้ยากหรือให้คําจํากัด
ความยาก แต่อาจกล่าวได้อย่างกว้างๆ ถึงองค์ประกอบที่จะให้เกิดความพึงพอใจ คือ 

1.1 ให้บริการที่เท่าเทียมกันแก่สมาชิกสังคม  

1.2 ให้บริการในเวลาที่เหมาะสม เช่น บริการดับเพลิง บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 
1.3 ให้บริการโดยคํานึงถึงปริมาณความมากน้อยคือ ให้บริการไม่มากหรือน้อยเกินไป 

1.4 ให้บริการโดยมีการปรับปรุงให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

2. การให้บริการโดยมีความรับผิดชอบต่อประชาชนเป็นค่านิยมพ้ืนฐานสําหรับการบริหาร ราชการใน
สังคมประชาธิปไตยจะต้องทําหน้าที่ภายใต้การชี้นําทางการเมืองจากตัวแทนของประชาชน และต้องสามารถ
ให้บริการที่มีลักษณะสนองตอบต่อมติมหาชนต้องมีความยืดหยุ่นที่จะปรับเปลี่ยน ลักษณะงาน หรือการ
ให้บริการที่สามารถสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้มากท่ีสุด 

ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2536, หน้า 11 -14) ได้เสนอหลักการให้บริการครบวงจรหรือการพัฒนาการ 
ให้บริการในเชิงรุกว่าจะต้องเป็นไปตามหลักการซึ่งอาจเรียกง่าย ๆ ว่าหลัก Package Service ดังนี้ 

1. ยึดการตอบสนองความต้องการจําเป็นของประชาชนเป้าหมาย การบริการของรัฐในเชิงรับจะ เน้น
การให้บริการตามระเบียบแบบแผนและมีลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการดังนี้ 

1.1 ข้าราชการมีทัศนคติว่าการให้บริการจะเริ่มต้นก็ต่อเมื่อมีผู้มาติดต่อขอรับบริการมากกว่า 
ที่จะมองว่าตนเองมีหน้าที่ที่จะต้องจัดบริการให้แก่ราษฎรตามสิทธิประโยชน์ที่เขาควรจะได้รับ 

1.2 การกําหนดระเบียบปฏิบัติและการใช้ดุลยพินิจของข้าราชการมักเป็นไป เพื่อสงวน
อํานาจ ในการใช้ดุลยพินิจของหน่วยงานหรือปกป้องตัวข้าราชการเอง มักเป็นไปเพื่อควบคุมมากกว่าการ 
ส่งเสริมการติดต่อราชการจึงต้องใช้เอกสารหลักฐานต่าง ๆ เป็นจํานวนมากและต้องผ่านการตัดสินใจ หลาย
ขั้นตอน ซึ่งบางครั้งเกินกว่าความจําเป็น 

1.3 จากการที่ข้าราชการมองว่าตนมีอํานาจในการใช้ดุลยพินิจและมีกฎระเบียบเป็นเครื่องมือ 
ที่จะปกป้องการใช้ดุลยพินิจของตนทําให้ข้าราชการจํานวนไม่น้อยมีทัศนคติในลักษณะของเจ้าขุนมูล นายใน
ฐานะที่ตนมีอํานาจที่จะบันดาลผลได้ผลเสียแก่ประชาชน การดําเนินความสัมพันธ์จะเป็นไปใน ลักษณะที่ไม่
เทียมกันและนําไปสู่ปัญหาต่าง ๆ เช่น ความไม่เต็มใจที่จะให้บริการ รู้สึกไม่พอใจเมื่อ ราษฎรแสดงความเห็น
โต้แย้ง เป็นต้น 
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        ดังนี้ เป้าหมายแรกของการจัดบริการแบบครบวงจรก็คือ การมุ่งประโยชน์ของประชาชน ผู้รับบริการ 
ทั้งผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ และผู้ที่อยู่ในฝ่ายที่ควรจะได้รับบริการเป็นสําคัญซึ่งมี ลักษณะดังนี้คือ 

1. ข้าราชการจะต้องถือว่าการให้บริการเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดย จะต้อง
พยายามจัดบริการให้ครอบคลุมผู้ที่อยู่ในข่ายที่ควรจะได้รับบริการทุกคน 

2. การกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและการใช้ดุลยพินิจจะต้องคํานึงถึงสิทธิประโยชน์ของ ผู้รับบริการ
เป็นหลัก โดยพยายามให้ผู้รับบริการได้สิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับอย่างสะดวกและ รวดเร็ว 

3. ข้าราชการจะต้องมองผู้มารับบริการว่ามีหลักฐานและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับตนมีสิทธิที่จะรับรู้ ให้
ความเห็นหรือโต้แย้งด้วยเหตุผลได้อย่างเต็มที่ 

4. ความรวดเร็วการให้บริการ สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว และมี
การแข่งขันกับสังคมอ่ืน ๆ อยู่ตลอดเวลาในขณะที่ปัญหาพ้ืนฐานของระบบราชการ คือ ความ ล่าช้า ซึ่งเกิดจาก
ความจําเป็นตามลักษณะของการบริหาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมแห่งรัฐ แต่ใน หลายส่วนความล่าช้าของ
ระบบราชการเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ เช่น ความล่าช้าที่เกิดจากการปัด ภาระในการตัดสินใจ ความล่าช้าที่
เกิดจากการขาดการกระจายอํานาจหรือเกิดจากการกําหนดขั้นตอน ที่ไม่จําเป็น หรือล่าช้าที่เกิดขึ้นเพราะขาด
การพัฒนางานหรือนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เป็นต้น ปัญหาตามมาก็คือ ระบบราชการถูกมองว่า เป็น
อุปสรรคสําคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าและ ตัวถ่วงในระบบการแข่งขันเสรี ดังนั้นระบบราชการ
จําเป็นที่ต้องตั้งเป้าหมายในอันที่จะพัฒนาการ ให้บริการให้มีความความรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งอาจกระทําได้ใน 3
ลักษณะ คือ 

4.1 การพัฒนาข้าราชการให้มีทัศนคติ มีความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดความชํานาญงานมี 
ความกระตือรือร้นและกล้าตัดสินใจในเรื่องท่ีอยู่ในอํานาจของตน 

4.2 การกระจายอํานาจ หรือมอบอํานาจให้มากขึ้นและปรับปรุงระบบวิธีการทํางาน ให้มี 
ขั้นตอน และใช้เวลาในการให้บริการให้เหลือน้อยที่สุด 

4.3 การพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะทําให้สามารถให้บริการได้เร็วขึ้น 

5. การพัฒนาความรวดเร็วในการให้บริการเป็นเรื่องที่สามารถกระทําได้ทั้งขั้นตอนก่อนการ ให้บริการ
ซึ่งได้แก่ การวางแผน การเตรียมการต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะให้บริการและการนําบริการไปสู่ผู้ที่ สมควรที่จะได้รับ
บริการเป็นการล่วงหน้า เพ่ือป้องกันปัญหาหรือความเสียหาย เช่น การแจกจ่ายน้ำ สําหรับหมู่บ้านที่ประสบภัย
แล้งนั้น หน่วยราชการไม่จําเป็นที่จะต้องรอให้มีการร้องแต่อาจนําน้ ำไป แจกจ่ายให้แก่หมู่บ้านเป้าหมาย
ล่วงหน้าไปเลย การพัฒนาความรวดเร็วในขั้นตอนให้บริการเมื่อมีผู้มา ติดต่อขอรับบริการและการพัฒนาความ
รวดเร็วในขั้นตอนภายหลังการให้บริการ เช่น การรายงาน การติดตามผล การจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เป็นเพื่อให้
วงจรของการให้บริการสามารถดําเนินต่อเนื่องไป 
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ได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น การให้บริการในการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งต้องมีการจัดส่ง เอกสาร
หลักฐานให้ส่วนกลางเพื่อจัดทําบัตร การแจ้งย้ายปลายทาง ซึ่งสํานักทะเบียนปลายทางจะต้อง รอการยืนยัน
หลักฐานทางการทะเบียนจากสํานักทะเบียนต้นทาง เป็นต้น 

6. การให้บริการจะต้องเสร็จสมบูรณ์ เป้าหมายของการให้บริการ เชิงรุกแบบครบวงจร อีก ประการ
หนึ่ง ก็คือ ความสําเร็จสมบูรณ์ของการให้บริการ ซึ ่งหมายถึง การเสร็จสมบูรณ์ตามสิทธิ ประโยชน์ที่
ผู้รับบริการจะต้องได้รับ โดยที่ผู้รับบริการไม่จําเป็นต้องมาติดต่อบ่อยครั้งนัก ซึ่งลักษณะที่ ดีของการให้บริการ
ที่เสร็จสมบูรณ์ก็คือ การบริการที่แล้วเสร็จในการต่อต่อเพียงครั้งเดียวหรือไม่เกิน 2 ครั้ง (คือ มารับเรื่องที่แล้ว
เสร็จอีกครั้งหนึ่ง) นอกจากนี้การให้บริการที่เสร็จสมบูรณ์ยังหมายถึง ความ พยายามที่จะให้บริการในเรื่องอ่ืน 
ๆ ที่ผู้มาติดต่อขอรับบริการสมควรจะได้รับด้วย แม้ว่าผู้มาขอรับ บริการจะไม่ได้ขอรับบริการในเรื่องก็ตาม แต่
ถ้าเห็นว่าเป็นสิทธิประโยชน์ของผู้รับบริการ ก็ควรที่จะให้ คําแนะนําและพยายามให้บริการในเรื่องนั้น ๆ ด้วย 
เช่น มีผู ้มาขอคัดสําเนาทะเบียนบ้าน หาก เจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการพบว่าบั ตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น
หมดอายุแล้ว ก็ดําเนินการจัดทําบัตร ประจําตัวประชาชนให้ใหม่ เป็นต้น 

7. ความกระตือรือร้นในการให้บริการเป็นเป้าหมายที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาการ 
ให้บริการเชิงรุก ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนบางส่วนยังมีความรู้สึกว่าการติดต่อขอรับบริการจากทาง ราชการเป็น
เรื่องที่ยุ่งยากและเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยเต็มใจที่จะให้บริการ ดังนั้นจึงมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการ บริการของรัฐและต่อ
เจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ ซึ่งนําไปสู่ปัญหาของการสื่อสารทําความเข้าใจกันดังนั้น หากเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ
พยายามให้บริการด้วยความกระตือรือร้นแล้วก็จะทําให้ผู้มารับบริการเกิด ทัศนะคติที่ดียอมรับฟังเหตุผล 
คําแนะนําต่าง ๆ มากขึ้นและเต็มใจที่จะมารับบริการในเรื่องอื่น ๆ อีก นอกจากนี้ความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการยังเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การบริการนั้นเป็นไปอย่าง รวดเร็วและมีความสมบูรณ์ ซึ่งจะนําไปสู่ความ
เชื่อถือศรัทธาของประชาชนในที่สุด 

8. การให้บริการด้วยความถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ การพัฒนาการให้บริการแบบครบวงจร นั้นไม่
เพียงแต่จะให้บริการที่เสร็จสมบูรณ์เท่านั้น แต่จะต้องมีความถูกต้องชอบธรรมทั้งในแง่ของ นโยบายและ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการและถูกต้องในเชิงศีลธรรมจรรยาด้วย ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การใช้ดุลยพินิจของ
ข้าราชการเป็นสําคัญ เช่น ในกรณีที ่ผู ้มาขออนุญาตมีและใช้อาวุธ นายทะเบียน จะต้องมีการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความประพฤติและความจําเป็นของผู้รับบริการด้วย หรือใน กรณีที่มีผู้มาขอจดทะเ บียน
หย่า แม้ว่านายทะเบียนจะสามารถดําเนินการให้ได้ตามวัตถุประสงค์ แต่ใน แง่ศีลธรรมจรรยาแล้วก็ควรที่จะมี
การพูดจาไกล่เกลี่ยกับคู่สมรสเสียก่อน ดังนั้นการใช้ดุลยพินิจในการ ให้บริการประชาชนจึงต้องเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ซึ่งการตรวจสอบความถูกต้อง โดยผู้บังคับบัญชา หรืออาจเป็นการตรวจสอบ
จากภายนอก ซึ่งที่สําคัญก็คือการตรวจสอบโดย 
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ประชาชนและประการสุดท้ายก็คือ การตรวจสอบโดยอาศัยความสํานึกรับผิดชอบในเชิงศีลธรรมและ จรรยา
ทางวิชาชีพของตัวข้าราชการเอง 

9. ความสุภาพอ่อนน้อม เป้าหมายอีกประการหนึ่งของการพัฒนาการให้บริการแบบครบวงจร คือ 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติต่อประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม ซึ่งจะทําให้ผู้
มารับบริการทัศนคติที่ดีต่อข้าราชการและการติดต่อกับทางราชการอันจะส่งผลให้การ สื่อสารทําความเ ข้าใจ
ระหว่างกันเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น ความสุภาพอ่อนน้อมในการให้บริการนั้นจะ เกิดขึ้นได้โดยการพัฒนาทัศนคติ
ของข้าราชการให้เข้าใจว่า ตนมีหน้าที่ในการให้บริการและเป็นหน้าที่ ที่มีความสําคัญรวมทั้งมีความรู้สึกเคารพ
ให้สิทธิและศักดิ์ของผู้มาติดต่อขอรับบริการ 

10. ความเสมอภาคการให้บริการแบบครบวงจรจะต้องถือว่าข้าราชการมีหน้าที่ที่จะต้อง ให้บริการแก่
ประชาชนโดยเสมอภาคกัน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 

10.1 การให้บริการจะต้องเป็นไปภายใต้ระเบียบแบบแผนเดียวกันและได้รับผลที่สมบูรณ์ 
ภายใต้มาตรฐานเดียวกันไม่ว่าผู้รับบริการจะเป็นใครก็ตาม หรือเรียกว่าความเสมอภาคในการ ให้บริการ 

10.2 การให้บริการจะต้องคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับบริการด้วยทั้งนี้เพราะ 
ประชาชนบางส่วนของประเทศเป็นกลุ่มบุคคลที่มีข้อจํากัดในเรื่องความสามารถในการที่จะติดต่อ ขอรับบริการ
จากรัฐ เช่น มีรายได้น้อยขาดความรู้ความเข้าใจ หรือข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ อยู่ในพื้นที่ ห่างไกลทุรกันดาร 
เป็นต้น ดังนั้น การจัดบริการของทางราชการจะต้องคํานึงถึงกลุ่มนี้ด้วย โดยจะต้อง พยายามนําบริการไปให้
ผู้รับบริการตามสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ เช่น การจัดหน่วยบริการ เคลื่อนที่ต่าง ๆ เป็นต้น การลดเงื่อนไข
ในการรับบริการให้เหมาะสมกับความสามารถของผู ้ร ับบริการ เช ่น การออกบัตรสงเคราะห์ในการ
รักษาพยาบาลให้แก่ผู้มีรายได้น้อย การเรียกเก็บค่าปรับในอัตราที่ ต่ําสุดตามที่กฎหมายกําหนด เมื่อเห็นว่า
ผู้รับบริการไม่มีเจตนาที่จะเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ เป็นเพราะขาดข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น ซึ่งอาจเรียก
ความเสมอภาคนี้ว่าความเสมอภาคท่ีจะได้รับบริการ ที่จําเป็นจากรัฐ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมซึ่ง จะต้อง
อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยจะต้องมีผู้นํากลุ่มและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่ม เพื่อให้เกิด
ความสุขและความสงบเรียบร้อย ซึ่งอาจเรียกว่าผู้บริหารและการบริหารตามลําดับ ดังนั้น ที่ ใดมีกลุ่มที่นั่นย่อม
มีการบริหาร 
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2.6 ข้อมูลทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 

สภาตําบลเช ิงช ุม ได ้ร ับการยกฐานะเป็น องค์การบร ิหารส ่วนตําบลเช ิงช ุม ตามประกาศ 
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2539 และ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 มี ผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 

 

2.6.1 วิสัยทัศน ์

องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม ได้กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดม คติ ซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง สภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้าน ต่างๆ จึงได้กําหนดวิสัยทศัน์ 
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

“ประชาชนมีชีวิตที่ดีพร้อม สภาพแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี” 2.6.2 พันธกิจ 

1. จัดให้มีและบํารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก ทางน้ํา และไฟฟ้า 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาการศึกษาของประชาชน 3. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7. เสริมสร้างความรู ้รัก
สามัคคี และเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 

 

2.6.3 ด้านกายภาพ 

องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม ตั้งอยู่บ้านเชิงชุม หมู่ที่ 1 ตําบลเชิงชุม อําเภอพรรณา นิคม จังหวัด
สกลนคร อยู่ห่างจากอําเภอพรรณานิคม ประมาณ 25 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 39,143 ไร่ (จากการคํานวณ
โดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์) หรือประมาณ 62 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตําบลต่างๆ 
ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลบะหว้า อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร 

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตําบลสว่าง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครและตําบลหนอง ลาด อําเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลนาหว้า และตําบลนางัว อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
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ทิศตะวันตกติดต่อกับ ตําบลบะฮี อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

2.6.3.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

ตําบลเชิงชุมมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงค่อนข้างราบเรียบ และมี
แหล่งน้ำที่สําคัญในพ้ืนที่ เช่น ห้วยกุดน้ำอุ่น ห้วยไผ่น้อย และห้วยเตย เป็นต้น 

2.6.3.2 ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมี ๓ ฤดู คือ ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ย ๑๕ องศาเซลเซียส ฤดูร้อน อุณหภูมิ
เฉลี่ย ๓๘ - ๓๙ องศาเซลเซียสฤดูฝนอุณหภูมิเฉลี่ย ๓๐ - ๓๕ องศาเซลเซียส ลักษณะ ภูมิอากาศในพื้นที่
จังหวัดสกลนครมีดังนี้ 

- อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ๒๖.๒ องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือน เมษายน 
ประมาณ ๓๖.๖ องศาเซลเซียส และต่ำสุดในเดือนธันวาคมประมาณ ๑๕.๗ องศาเซลเซียส 

- ปริมาณน้ำฝน มีปริมาณน้ำฝนรวมตลอดปี ,๖๑๔.๔ มิลลิเมตร โดยมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดใน เดือน
สิงหาคมประมาณ ๓๖๕.๔ มิลลิเมตร และต่ำสุดในเดือนมกราคมประมาณ ๓.๗ มิลลิเมตร 

- ความชื้นสัมพัทธ์ มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี ๗๓.๐ เปอร์เซ็นต์ โดยมีความชื้นสัมพัทธ์ สูงสุดใน
เดือนสิงหาคมประมาณ ๘๔ เปอร์เซ็นต์ และต่ำสุดในเดือนมีนาคมประมาณ ๖๒ เปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์
สถานการณ์สมดุลของน้ำเพื่อการเกษตร โดยนําค่าศักยภาพการคายระเหยน้ำเฉลี่ย รายเดือน โดยพิจารณา
จากช่วงระยะท่ีน้ำฝนอยู่เหนือระดับเส้น ๐.๕ ของค่าศักยภาพการคายระเหย น้ำเป็นหลัก พบว่า ระยะเวลาใน
การปลูกพืชที่เหมาะสมกับจังหวัดสกลนครอยู่ในช่วงกลางเดือน เมษายนถึงปลายเดือนตุลาคม ภูมิอากาศจาก
ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นภาพรวมของทั้งจังหวัด เนื่องจากมี ข้อจํากัดทางด้านสถานีตรวจวัดอากาศ ในสภาพความ
เป็นจริงเมื่อพิจารณาแยกย่อยลงไปในระดับ อําเภอ และตําบลจะมีลักษณะอากาศที่แตกต่างกันไปตามขึ้นอยู่
กับลักษณะภูมิประเทศเป็นสําคัญ 

2.6.3.3 ลักษณะของดิน 

ทรัพยากรที่ดินในตําบลเชิงชุม เมื่อพิจารณาตามสภาพพ้ืนที่พบว่าเป็นดินในที่ดอน และดินใน ที่ลุ่ม มี
ทั้งสิ้น ๑๒ กลุ่มชุดดิน โดยมีรายละเอียดสมบัติทางกายภาพและเคมี นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ อื่นซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่
เหมาะต่อการทําเกษตรกรรม เช่น พ้ืนที่หินโผล่ พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน (ภูเขา) แหล่ง น้ำ เป็นต้น และยังพบว่ามี
ลักษณะดินที่เป็นปัญหาหลักต่อการทําการเกษตรของตําบลนี้ ดังนี้ 

๑) ดินค่อนข้างเป็นทรายที่ลุ ่ม มีเนื ้อที ่ประมาณ ๔๐๐ ไร่ หรือร้อยละ ๑.๐๒ ของเนื ้อที ่ตําบล 
ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ ๑๗ ซึ่งสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเรียบ ความลาดชัน ๐ - ๒ เปอร์เซ็นต์ การ ระบายน้ำ
ค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ํา เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินเหนียวปน ทรายแป้ง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย (pH ๕.๐ - ๒.๕) เนื้อดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว ปนทราย และดิน
เหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย (pH ๕.๕ - ๖.๕) 
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๒) ดินค่อนข้างเป็นทรายที่ดอน มีเนื้อที่ประมาณ ๘๐๓ ไร่ หรือร้อยละ ๒.๐๕ ของเนื้อที่ ตําบล 
ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ ๔๐B และกลุ่มชุดดินที่ ๔๐Bb ซึ่งมีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีการปรับพ้ืนที่
เพื่อการทํานาเป็นบางบริเวณ พื้นที่มีความลาดชัน ๒ - ๕ เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ำดี ถึงค่อนข้างเลว ความ
อุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด มากถึงกรดจัด (pH ๕.๐ - 
๕.๕) เนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึง กรดจัด pH ๕๐ - ๕.๕) 

๓) ดินพื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒,๖๔๒ ไร่ หรือร้อยละ ๓๒.๓๐ ของเนื้อที่ตําบล ประกอบด้วยกลุ่ม
ชุดดินที่ ๒๕ ซึ่งสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเรียบ ความลาดชัน ๐ - ๒ เปอร์เซ็นต์ การ ระบายน้ำของดินดีปานกลาง
ถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํา เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปน ดินทรายปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึง
กรดจัด (pH ๕๐ - ๕๕) เนื้อดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนดิน ทรายปนกรวดหินมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
มากถึงกรดจัด (pH ๕.๐ - ๕.๕) 

๔) ดินพื้นที่ดอน มีเนื้อที่ประมาณ ๑๖,๕๑๕ ไร่ หรือร้อยละ ๔๒.๔๖ ของเนื้อที่ตําบล ประกอบด้วย
กลุ่มชุดดินที่ ๔๙ ๔๙๖ และกลุ่มชุดดินที่ ๔๙Bb ซึ่งสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเรียบ การ ระบายน้ำของดินดี ความ
อุดมสมบูรณ์ของดินต่ํา เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรด จัดมากถึงกรดจัด pH ๕.๐ - ๕.๕) 
เนื้อดินล่างเป็นดินร่วนปนดินทรายปนกรวดหิน และดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH ๕.๐ 
- ๕.๕) 

ดินตื้นเป็นดินที่มีหินปะปนอยู่ในเนื้อดินตั้งแต่ร้อยละ ๓๕ หรือมากกว่าโดยปริมาตรภายใน ความลึก 
๕๐ เซนติเมตรจากผิวดิน หรือมีชั้นหินพื้นตื้นกว่า ๕๐ เซนติเมตรจากผิวดิน ดินตื้นเป็น อุปสรรคต่อการชอนไช
ของรากพืช นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นดินน้อยทําให้มีความสามารถในการดูดซับ ธาตุอาหารและอุ้มน้ ำต่ำ พืช
จะขาดน้ำทําให้เหี่ยวเฉาไวกว่าพื้นที่อื่น แนวทางการจัดการและแก้ไข คือ เลือกพื้นที่ที่มีหน้าดินหนาและไม่มี
เศษหินหรือก้อนหินอยู่บริเวณหน้าดินมาก เพราะจะเป็นอุปสรรค ต่อการเกษตรกรรมและการดูแลรักษาโดย
การทําเกษตรแบบวนเกษตรหรือแบบผสมผสานไม่ทําลาย ไม้พื้นล่าง ขุดหลุมปลูกพร้อมปรับปรุงดินด้วยปุ๋ย
หมักอัตรา ๒๕ - ๕๐ กิโลกรัมต่อหลุม หรือปุ๋ยคอก อัตรา ๑๐ - ๒๐ กิโลกรัมต่อหลุมร่วมกับปุ๋ยเคมีตามชนิด
พืชที่ปลูก มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เช่น ใช้ วัสดุคลุมดินหรือปลูกหญ้าแฝก เพื่อรักษาความชื้นและลดการ
กร่อนของดิน พัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้ใน ระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน สําหรับในพื้นที่ที่มีหินกระจัดกระจายอยู่บนดิน
มากไม่เหมาะสมต่อการเกษตร ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าธรรมชาติเพ่ือเป็นแหล่งต้นน้ำลําธาร 

2.6.3.4 ลักษณะของแหล่งน้ำ 

แหล่งน้ำที่สําคัญของตําบลเชิงชุม ประกอบด้วย แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ ห้วยกุดน้ำขุ่น ห้วย ไผ่น้อย 
และห้วยเตย และแหล่งน้ำทีส่ร้างข้ึน ได้แก่ อ่างเก็บน้ำนาขาม ประปาหมู่บ้าน บ่อบาดาล และ บ่อน้ำต้ืน 
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2.6.3.5 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ตําบลเชิงชุมอยู่นอกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าในเขต

ตําบลเชิงชุม มีลักษณะเป็นป่าดิบชื้น เป็นไม้ยืนต้นจําพวก ต้นจิก เต็ง รัง แดง ซึ่งอุดม สมบูรณ์ไปด้วยอาหารที่
เกิดข้ึนตามธรรมชาติ เช่น เห็ดป่า จักจั่น ไข่มดแดง เป็นต้น 
 

2.6.4. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.6.4.1 เขตการปกครอง  
ตําบลเชิงชุมมีหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น ๑๐ หมู่บ้าน ประกอบด้วย  
หมู่ที่ 1 บ้านเชิงชุม  นายสงวน พรมหากุล ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ 2 บ้านถ่อน   นางวันเพ็ญ อันสุข ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ 3 บ้านกุดน้ําอุ่น   นายวิมล รัตนอาษา ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ 4 บ้านหนองครอง   นายขวัญชัย ปาทา ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ 5 บ้านสายร่องข่า   นายเกษมสุข จันลา ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ 6 บ้านโนนพอก   นายเสษฐี จิตอาคาะ ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ 7 บ้านนาขาม   นายเรืองชัย นาโควงค์ กํานัน  
หมู่ที่ 8 บ้านถ่อนพัฒนา   นายเกรียงศักดิ์ ทิลารักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ 9 บ้านเชิงชุมพัฒนา  นายประทาน ทัศน์จันดา ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ 10บ้านถ่อน  นายปัญญา ทิลารักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน  

2.6.4.2 การเลือกตั้ง 
องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 10 เขตเลือกตั้ง มีผู้บริหาร 1 คน 

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขตเลือกตั้งละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน ดังนี้  
1. นายสุธาวัฒน์  ศรีกุลกิจ   สมาชิกสภา อบต.เชิงชุม หมู่ที่ 5 (ประธานสภาฯ)  
2. นายวีรพันธ์  สุราราช   สมาชิกสภา อบต.เชิงชุม หมู่ที่ 8 (รองประธานสภาฯ)  
3. นายเดชารัตน์ ทัศน์จันดา   สมาชิกสภา อบต.เชิงชุม หมู่ที่ 9 (เลขานุการสภาฯ)  
4. นายเมืองมนต์ ทัศน์จันดา   สมาชิกสภา อบต.เชิงชุม หมู่ที่ 1  
5. นายทอม ทัศจินดา    สมาชิกสภา อบต.เชิงชุม หมู่ที่ 1  
6. นายมงคล คําคณู    สมาชิกสภา อบต.เชิงชุม หมู่ที่ 2  
7. นายวัชระ นาโควงค์    สมาชิกสภา อบต.เชิงชุม หมู่ที่ 2 (เสียชีวิต)  
8. นายสายันต์ รัตนอาษา   สมาชิกสภา อบต.เชิงชุม หมู่ที่ 3  
9. นายปริญญา ลุนจักร    สมาชิกสภา อบต.เชิงชุม หมู่ที่ 3  
10. นายสุพล เมืองคู่    สมาชิกสภา อบต.เชิงชุม หมู่ที่ 4 
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11. นายประจักร จันลาวงค์   สมาชิกสภา อบต.เชิงชุม หมู่ที่ 4 

12. นายทอน นาโควงค์   สมาชิกสภา อบต.เชิงชุม หมู่ที่ 5 

13. นายอภิสิทธิ์ ทันธิมา   สมาชิกสภา อบต.เชิงชุม หมู่ที่ 6 

14. นายเอกวัฒน์ โคตรพรม  สมาชิกสภา อบต.เชิงชุม หมู่ที่ 6 

15. นายสุวรรณ พรมหากุล  สมาชิกสภา อบต.เชิงชุม หมู่ที่ 7 (เสียชีวิต) 

16. นายสุทิน ทิลารักษ ์   สมาชิกสภา อบต.เชิงชุม หมู่ที่ 7 

17. นายเสาร์ อาสาวัง   สมาชิกสภา อบต.เชิงชุม หมู่ที่ 8 

18. นางประมวล ทัศน์จันดา  สมาชิกสภา อบต.เชิงชุม หมู่ที่ 9 

19. นายเวิน สุนาพรม   สมาชิกสภา อบต.เชิงชุม หมู่ที่ 10 

20. นายพิชัย เปรมปรีดิ์   สมาชิกสภา อบต.เชิงชุม หมู่ที่ 10 

 

ตารางที่ 1 ประชากรแยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) หลังคาเรือน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

บ้านเชิงชุม 

บ้านถ่อน 

บ้านกุดน้ำขุ่น 

บ้านหนองครอง 

บ้านสายร่องข่า 

บ้านโนนพอก 

บ้านนาขาม 

บ้านถ่อนพัฒนา 

บ้านเชิงชุมพัฒนา 

บ้านถ่อน 

309 

308 

171 

111 

213 

188 

296 

269 

322 

299 

323 

351 

173 

119 

196 

218 

306 

306 

348 

292 

632 

659 

344 

230 

409 

406 

602 

575 

670 

591 

184 

207 

126 

62 

107 

101 

151 

182 

204 

168 

รวม 2,486 2,632 5,118 1,492 

ที ่มา : ข้อมูลสำนักทะเบียนอำเภอพรรณานิคม ณ เดือนตุลาคม 2559 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย  
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ตารางที่ 2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

ช่วงอายุประชากร จำนวนเพศชาย 

(คน) 

จำนวนเพศหญิง 

(คน) 

จำนวนรวม 

(คน) 

น้อยกว่า 1 ปี 

1-5 ปี 

6-10 ปี 

11-15 ปี 

16-20 ปี 

21-25 ปี 

26-30 ปี 

31-35 ปี 

36-40 ปี 

41-45 ปี 

46-50 ปี 

51-55 ปี 

56-60 ปี 

มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 

7 

62 

128 

116 

133 

123 

78 

123 

148 

162 

171 

138 

115 

263 

8 

83 

97 

127 

136 

110 

76 

115 

155 

173 

175 

140 

148 

307 

15 

145 

225 

243 

269 

233 

154 

238 

303 

335 

346 

278 

236 

570 

รวม 1,767 1,850 3,617 

 

4. สภาพทางสังคม 

ตารางท่ี 3 การศึกษา จำนวนสถานศึกษา 

ประเภทสถานศึกษา ในเขตตำบลเชิงชุม (แห่ง) 

1. ระดับก่อนวัยเรียน 

2. ระดับประถมศึกษา 

3. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

4. ระดับมัธยมศึกษา 

5. ระดับอาชีวศึกษา 

4 

4 

1 

- 

- 
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ตารางท่ี 4 ข้อมูลจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม 

รายชื่อโรงเรียน 
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559 

ก่อนประถม (คน) ป.1-ป.6 (คน) ม.1-ม.3 (คน) 

1. โรงเรียนบ้านเชิงชุม 

2. โรงเรียนบ้านถ่อน 

3. โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น 

4. โรงเรียนบ้านโนนพอก 

5. โรงเรียนบ้านนาขาม 

28 

27 

9 

13 

9 

87 

110 

26 

13 

30 

44 

- 

- 

- 

- 

รวม 46 266 44 

 

ตารางท่ี 5 จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 

ลำดับที่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวนนักเรียน จำนวนผู้ดูแลเด็ก 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม 15 24 39 - 2 2 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายร่องข่า 15 10 25 - 2 2 

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม 16 5 21 - 2 2 

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ่อนพัฒนา 9 24 33 - 2 2 

รวม 55 63 118 - 8 8 

 

4.2 สาธารณสุข  

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ท่ี หมู่ ๗ บ้านนาขาม 

 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน  

5.1 การคมนาคมขนส่ง 

จากอําเภอเมืองสกลนคร เดินทางโดยรถยนต์ตามเส้นทางหมายเลข ๒๒ เส้นทาง สาย สกลนคร - 
อุดรธานี ประมาณ ๒๔ กิโลเมตร ถึงบ้านสูงเนิน เลี้ยวขวาไปถนนสาย ๒๓๕๕ บ้านสูงเนิน - อําเภออากาศ
อํานวย ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร ถึงตําบลเชิงชุม 
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          5.2 การไฟฟ้า 

ตําบลเชิงชุม เป็นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟ้ายังขยายไม่ทั่วถึงทั้งตําบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ ไม่ครบ
ทุกครัวเรือน 

5.3 การประปา 

ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการบริการน้ำประปาจากระบบประปาประจําหมู่บ้าน แต่การขยาย เขต
ประปายังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

5.4 โทรศัพท ์

ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐ ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งจะมีความสะดวกในการใช้และ การ
ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ตําบลเชิงชุมเป็นตําบลที่ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอพรรณานิคม และส่วนราชการหลาย แห่ง จึง
อาศัยที่ทําการไปรษณีย์ประจําอําเภอพรรณานิคมที่ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ ใกล้เคียงในเรื่อง
ของการสื่อสารและการขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 

         6. ระบบเศรษฐกิจ  

           6.1 การเกษตร 

ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักคิดเป็นร้อยละ 90 ของครัวเรือนทั ้งหมด พืชที่ 
เกษตรกรปลูกเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ ข้าวนาปี ถั่วลิสง แตงโม แตง มะเขือเทศ ฟักทอง แคนตาลูปและ ไม้ผล 
ทางด้านการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ สุกร ไก่ ด้านการประมงมีการเลี้ยงปลาในบ่อ 

           6.2 การประมง 

ในด้านของการประมง เกษตรกรใช้พันธุ์ส่งเสริมตามความต้องการของตลาดซึ่งมีการเลี้ยง หลาย
รูปแบบ เช่น การเลี้ยงปลาในบ่อ เลี้ยงในนาข้าว 

           6.3 การปศุสัตว์ 

เกษตรกรเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพรอง ซึ่งเป็นการเลี้ยงไว้เพื่อจําหน่ายและบริโภค ได้แก่  โค กระบือ สุกร 
และไก่ นิยมเลี้ยงพันธุ์ส่งเสริม มีการปรับปรุงพันธุ์อยู่ตลอดเวลา มีการป้องกันโรคที่จะ เกิดกับสัตว์โดยการให้
วัคซีนตามระยะเวลา 
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ตารางที่ 6 การให้บริการในเขตพ้ืนที่ อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 
ลำดับที่ ประเภท จำนวน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

ร้านค้า 
โรงสีข้าว 
ตู้โทรศัพท์ 
ร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย 
บ่อนไก่ 
ฟาร์มไก่ 
รีสอร์ท 
ร้านซ่อมรถ 
สถานีวิทยุชุมชน 
บ้านเช่า 
โรงหล่อซีเมนต์ 
ร้านอาหาร 
ร้านอินเตอร์เน็ต 
คาร์แคร์ 
ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ 
ฟาร์มหมู 

48 
18 
6 
3 
1 
2 
1 
4 
1 
3 
1 
3 
4 
1 
8 
2 

 
6.5 การท่องเที่ยว  

เขตตําบลเชิงชุม ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ  

6.6 อุตสาหกรรม  

เขตตําบลเชิงชุม ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม  

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

เกษตรกรมีการรวมกลุ่มแบบกลุ่มธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือให้คําแนะนํากันภายในกลุ่ม เช่น กลุ่มปลูก
พริก กลุ่มผู้เลี้ยงวัว กลุ่มผู้เพาะเห็ด กลุ่มปลูกพืชฤดูแล้ง กลุ่มทอผ้า เป็นต้น 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

 

 

 

 



38 

 

ตารางที่ 7 ข้อมูลพ้ืนฐาน อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนประชากร(คน) รวมทั้งสิ้น 

(คน) 

จำนวน 

(ครัวเรือน) ชาย หญิง 

1 บ้านเชิงชุม 309 323 632 184 

2 บ้านถ่อน 308 351 659 207 

3 บ้านกุดน้ำขุ่น 171 173 344 126 

4 บ้านหนองครอง 111 119 230 62 

5 บ้านสายร่องข่า 213 196 409 107 

6 บ้านโนนพอก 188 218 406 101 

7 บ้านนาขาม 296 306 602 151 

8 บ้านถ่อนพัฒนา 269 306 575 182 

9 บ้านเชิงชุมพัฒนา 322 348 670 208 

10 บ้านถ่อน 299 292 591 168 

รวม 2,486 2,632 5,118 1,492 

 

ตารางที่ 8 ข้อมูลด้านการเกษตร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
พ้ืนที่ถือครอง 

(ไร่) 
พ้ืนที่การเกษตร (ไร่) 

ทำนา ทำสวน ทำไร่ อ่ืน ๆ 
1 บ้านเชิงชุม 2,900 2,000 - 68 - 
2 บ้านถ่อน 3,640 2,900 74 70 - 
3 บ้านกุดน้ำขุ่น 4,000 2,000 22 10 - 
4 บ้านหนองครอง 1,880 1,880 30 31 - 
5 บ้านสายร่องข่า 3,500 2,900 1,023 75 - 
6 บ้านโนนพอก 2,750 2,550 25 20 - 
7 บ้านนาขาม 4,000 400 180.5 60 - 
8 บ้านถ่อนพัฒนา 3,000 2,500 - 40 - 
9 บ้านเชิงชุมพัฒนา 2,271 2,015 5 10 - 
10 บ้านถ่อน 11,202 1,120 8 34 - 
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7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร  

เกษตรกรในพ้ืนที่ใช้น้ำฝน ห้วย คลอง บ่อบาดาล สระ และการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ในการทําการเกษตร 

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือนำ้เพ่ือการอุปโภค บริโภค) 

ประชาชนในเขตตําบลเชิงชุมส่วนใหญ่ใช้น้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค จากน้ำประปาประจํา หมู่บ้านของ
แต่ละหมู่บ้าน 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

8.1 การนับถือศาสนา 

ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม นับถือศาสนาพุทธ สถาบันและองค์กร ทาง
ศาสนาในพื้นท่ี ประกอบด้วยวัด ๙ แห่ง และสํานักสงฆ์ ๒ แห่ง ได้แก่  

ตารางที่ 9 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

ประเภท ชื่อ สถานที่ตั้ง 

วัด 1.วัดศรีแก้วเทพนิมิต บ้านเชิงชุม หมู่ 1 

 2.  วัดสามัคคีธรรม บ้านถ่อน หมู่ 2 

 3. วัดสุวรรณวารี บ้านกุดนำ้ขุ่น หมู่ 3 

 4. วัดบ้านหนองครอง บ้านหนองครอง หมู่ 4 

 5. วัดบุญญาภิรตาราม บ้านสายร่องข่า หมู่ 5 

 6. วัดสมโภชน์สังฆาราม บ้านโนนพอก หมู่ 6 

 7. วัดสันติวนาราม บ้านนาขาม หมู่ 7 

 8. วัดศรีบุญเรือง บ้านเชิงชุมพัฒนา หมู่ 9 

 9. วัดท่าวังหิน บ้านสายร่องข่า หมู ่5 

สำนักสงฆ์ 1. สํานักสงฆ์ป่าช้าบ้านถ่อน บ้านถ่อนพัฒนา หมู่ 8 

 2. สํานักสงฆ์ทุ่งสีสวย บ้านโนนพอก หมู่ 6 

 

8.2 ประเพณีและงานประจำปี 

ประชากรส่วนใหญ่ เชื้อชาติเดิมเป็นภูไท มีบุญประเพณีท่ีถือปฏิบัติเป็นประจำแต่ละเดือน ดังนี้ 

เดือนอ้าย บุญสู่ขวัญข้าว คือ เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อย จะนําข้าวส่วนหนึ่งตามศรัทธา ไปรวมกันที่วัด
แล้วนิมนต์พระมาสวดทำพิธีเพ่ืออัญเชิญคุณข้าว 
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เดือนสาม บุญข้าวจี่ คือ เมื่อถึงวัน ๑๕ ค่ํา เดือนสาม จะนําข้าวเหนียวมาปั้นเป็นก้อนแล้ว นําไปจี 
โดยนําข้าวจีไปตักบาตร 

เดือนสี่ บุญพระเวส คือ บุญประเพณีที่ทํากันอย่างใหญ่โต มีการแห่พระเวสสันดรเข้ าเมือง มี การ
เทศน์มหาชาติและการขอฟ้าขอฝน 

เดือนห้า บุญสงกรานต์ คือ บุญประเพณีประจําปี ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๕ เมษายน ของ ทุกปี มี
การทําบุญสรงน้ำพระ รดน้ำดําหัวผู้สูงอายุและผู้ที่เคารพนับถือ รวมทั้งการขอพรจากผู้สูงอายุ ผู้เฒ่าผู้แก่ของ
หมู่บ้าน 

เดือนแปด บุญเข้าพรรษา คือ บุญประเพณีท่ีชาวบ้านจะไปทําบุญ แห่เทียน ผ้าอาบน้ำฝน ถวายพระที่
วัดเพ่ือพระสงฆ์จะได้จําพรรษาได้ตลอด ๓ เดือน 

เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน คือ บุญประเพณีที่ชาวบ้านจะนําข้าวปลาอาหารไปทําบุญที่วัด และแบ่ง
ข้าวปลาอาหารจํานวนหนึ่ง ไปบูชาดิน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพ้ืนดิน 

เดือนสิบ บุญข้าวสารท คือ บุญประเพณีที่ชาวบ้านจะนําข้าวห่อเล็ก อาหารหวานคาว และ กระยา
สารท ซึ่งทําจากข้าวตอก ถั่ว งา น้ำตาล มะพร้าว คลุกให้เข้ากัน นําถวายพระ 

เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา คือบุญประเพณีที่เมื่อถึงวันออกพรรษา ชาวบ้านจะไปเวียน เทียนที่วัด 
ก่อนวันออกพรรษา บางหมู่บ้านจะมีการแห่ปราสาทผึ้ง โดยนําขี้ผึ้งมาทําเป็นรูปปราสาท แห่ไปถวายวัด รุ่งขึ้น
จึงเป็นวันออกพรรษา ในตอนเช้าจะมีการทําบุญตักบาตร 

เดือนสิบสอง บุญกฐิน คือ บุญประเพณี เมื่อออกพรรษาแล้ว ทุกหมู่บ้านจะมีการทอดกฐิน ถวายที่วัด
ในหมู่บ้าน หรือวัดอื่นๆ ตามศรัทธา ส่วนบุญผ้าป่านั้นจะทําได้ทุกเดือนตามแต่ศรัทธา ความเชื่อ ประชากรส่วน
ใหญ่มีความเชื่อที่ถือปฏิบัติกันเป็นประจํา คือ การนับถือผี เช่น ผีหลักเมือง ผี ปู่ตา หมอเหยา หมอดู ผีบ้านผี
เรือน ผีป่า ผีนา ฯลฯ 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ ได้แก่ การทําผ้าย้อมคราม ซึ่งเป็นอาชีพเสริม เพ่ิม
รายได้ที ่น่าสนใจ เนื ่องจากมีการผลิตตลอดปี วัสดุในการย้อมครามสามารถหาได้ในท้องถิ ่น หมู ่บ้านที่
ดําเนินการ ข้อจํากัดยังขาดการเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการ ประชาสัมพันธ์และ
การตลาด 

ภาษาถ่ินที่ใช้ ได้แก่ ภาษาภูไท และภาษาไทกะเลิง  

8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

ผ้าย้อมคราม ซึ่งมีหลากหลายแบบ เช่น ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ เสื้อ ผ้าซิ่น กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น 
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9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1 น้ำ ที่ใช้ในการทําการเกษตรเป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำจากลําห้วยต่างๆ เช่น ลํา ห้วยเตย ลํา
หว้ยไผ่ ลําห้วยลัดเซา อ่างเก็บน้ำบ้านนาขาม หนองพังงา ลําห้วยหิน เป็นต้น 

9.2 ป่าไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม มีป่าไม้สาธารณประโยชน์ที่มีความอุดม สมบูรณ์ 
เป็นแหล่งอาหารของชาวบ้าน เช่น เห็ด หน่อไม้ ไข่มดแดง ผักหวาน ดอกกะเจียว เป็นต้น 

9.3 ภูเขา ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม ไม่มีภูเขา 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นที่ในเขตตําบลเชิงชุมส่วนมากเป็นพื้นที ่สําหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถาน ประกอบการ 
ตามลําดับ และมีพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ก็ ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศ
ที่ไม่มีมลพิษ มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรเพียงพอ 

 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กิตติพัฒน์ อินทรนิโลคม (2544, บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ ให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร และบัตรประจําตัวประชาชน: ศึกษากรณี สํานักงานเขตคลองเตย 
พบว่าลักษณะทั่วไปของประชาชนที่มารับบริการงานด้านทะเบียนราษฎรและ บัตรประจําตัวประชาชน เป็น
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ในระดับความพึงพอใจมาก ความพึง
พอใจของประชาชนกลุ่มตัวอย่างเพศชายพึงพอใจในการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้านมนุษย์สัมพันธ์ในระดับ
ความพึงพอใจมาก เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างเพศ หญิง ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 20 -30 ปี และกลุ่มที่มี
อายุ 40 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจในการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่สูงสุดในทุกด้านโดยเฉพาะด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
ส่วนกลุ่มที่มีอายุที่ต่ำกว่า 20 ปี และ 31 40 ปี มีความพึงพอใจในระดับปานกลางในด้านการรับความรู้ในการ
มาติดต่อราชการ ประชาชนที่จบการศึกษาระดับ ป.1 - ป.6 (ป.7) มีความพึงพอใจในด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ และด้านมนุษย์สัมพันธ์สูงสุด กลุ่มประชาชนที่มีการศึกษาระดับ ปวส. อนุปริญญามีความพึงพอใจใน 
การให้บริการและด้านมนุษย์สัมพันธ์ต่ำกว่ากลุ่มอื่น ๆ ประชาชนกลุ่มที่มีรายได้ต่างกันส่วนใหญ่มี ความพึง
พอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่สูงทุกด้าน ยกเว้นกลุ่มที่มีรายได้ต่ ำกว่า 6,000 บาท และ กลุ่มที่มีรายได้ 
12,001 -18,000 บาท จะมีความพึงพอใจในด้านการได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ใน ระดับปานกลาง ประชาชน
กลุ่มอาชีพพนักงานบริษัท อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีความพึงพอใจใน ระดับความพึงพอใจมาก ด้านการ
ได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่และด้านการได้รับความรู้ ประชาชนกลุ่ม อาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจมีความพึง
พอใจในระดับความพึงพอใจมาก ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ปัญหา อุปสรรคในการติดต่อขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่
ด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตคลองเตย ได้แก่ การขาดการ
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการติดต่อราชการ 
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มีขั้นตอนการให้บริการแต่ละเรื่องหลายขั้นตอนและยุ่งยากใช้เวลานานเจ้าหน้ าผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ และ
ควรอบรมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เพิ่มมากขึ้นและขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ เช่น เครื่อง ถ่ายเอกสาร 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

สุวัฒน์ บุญเรือง (2545, บทคัดย่อ) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล ตําบล
สุนทรภู่ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ บริการด้าน
กระบวนการให้บริการในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจมากรายข้อใน เรื่องบริเวณภายใน
สํานักงานสะอาด สวยงาม บริเวณภายในสํานักงานมีแสงสว่างเพียงพอ และความ เพียงพอของที่นั่งสําหรับผู้
มารับบริการ ส่วนด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลางโดยมีความพึงพอใจมาก
รายข้อในเรื่องเจ้าหน้าที่พูดจากับผู้มารับบริการอย่างสุภาพ นิ่มนวล เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติงาน 
และพึงพอใจน้อยในเรื่องเจ้าหน้าที่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ขอเงิน พิเศษเมื่อมีการลดหย่อนภาษีและต้องเสียเงินพิเศษ
ให้เจ้าหน้าที่หากต้องการให้เสร็จเร็ว 

 
นพคุณ ดิลกภากรณ์ (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการประเมินผลการบริการประชาชนศึกษา เฉพาะ

กรณีเทศบาลตําบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า 

1. การบริการประชาชนของสํานักทะเบียนท้องถิ ่นเทศบาลตําบลแหลมฟ้าผ่าได้มาตรฐานตาม 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกสํานักทะเบียนดีเด่น พ.ศ. 2546 จํานวน 6 หลักเกณฑ์ ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ มาตรฐาน 
จํานวน 4 หลักเกณฑ์ คือ 

1.1 การปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 

1.2 วิสัยทัศน์และทิศทางการบริการประชาชน  

1.3 การปรับปรุงกระบวนการบริการ 

1.4 การเอาใจใส่ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  

2. เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ จํานวนครั้งในการขอรับ บริการ และ
การรู้จักกับเจ้าหน้าที่เป็นการส่วนตัวของผู้รับบริการไม่มีความสัมพันธ์กับการให้บริการ ประชาชนของสํานัก
ทะเบียนท้องถิ่น 

วรนุช บวรนันทเดช (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของ หน่วย
บริการปฐมภูมิเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน ระดับปาน
กลาง ในด้านบริการหลัก การให้คําปรึกษาและบริการก่อนกลับบ้าน ปัจจัยส่วนบุคคลที่มี ความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจต่อบริการ ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ และเขตที่อยู่อาศัยของ ประชาชนที่มารับบริการและได้
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ หน่วยงานควรกําหนดมาตรฐานบริการให้ 
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เหมาะสมกับพื้นที่มีการนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เน้นบริการเชิงรุกเข้าสู่ ชุมชน 
ด้านการส่งต่อ/เยี่ยมบ้านและด้านกิจกรรมในชุมชน 

ทิวา ประสุวรรณ (2547, บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ 
พนักงานส่วนตําบล ศึกษาเฉพาะที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแลงส่วนใหญ่เป็นเพศชายมี อายุน้อย
กว่า 40 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้อยู่ ระหว่าง 2,500 - 5,000 
บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มชมรมผู้สูงอายุและเป็นสมาชิกกลุ่ม ปรับปรุงคุณภาพทุเรียน ประชาชน
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน แลงในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมาก มีความพึงพอใจในด้านระบบการ ให้บริการอยู่ระดับปานกลางและมีความพึงพอใจใน
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก 

วรรณี เดียวอิศเรศ (2548, หน้า ง) ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของ เทศบาล
เมืองศรีราชา ผลการประเมินพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80.00 มีความพึง พอใจต่อบริการของ
หน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองศรีราชา ยกเว้นความพึงพอใจต่อบริการกอง การศึกษา พบว่า มีประชาชน
เพียงร้อยละ 79.10 เท่านั้น ที่พึงพอใจต่อบริการและส่วนด้านความพึง พอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ของสถานที่
ให้บริการหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองศรีราชา พบว่า แต่ละ หน่วยงานประชาชนส่วนใหญ่มากกว่าร้อย
ละ 80.00 มีความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ของสถานที่ ให้บริการ และการอํานวยความสะดวกเมื่อพิจารณา
สัดส่วนของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อบริการ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า กองช่างสุขาภิบาล กองช่าง
และกองวิชาการ และแผนมีสัดส่วนของ ประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อบริการในสัดส่วนที่สูงกว่าหน่วยงานอ่ืน 
ๆ คือร้อยละ 98.20 ร้อยละ 96.00 และร้อยละ 95.20 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่ามีประชาชนถึงร้อยละ 
98.20 และ 92.50 ตามลําดับที่มีความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ของสถานที่ที่ให้บริการของกองช่างสุขาภิบาล
และสํานัก การช่าง ซึ่งเป็นในสัดส่วนที่สูงกว่าหน่วยงานอื่นเช่นกัน 

ธนาธิป สุมาลัย (2549, บทคัดย่อ) ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการต่อการให้บริการ งาน
ทะเบียนราษฎร เทศบาลตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัย พบว่า ระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร เทศบาล ตําบลบางนกแขวก 
อําเภอคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่า ปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจของประชาชนผู้มารับบริการต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ จํานวนครั้งที่มาใช้บริการ ประเภทของบริการที่มาใช้บริการและความรู้
เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 

สุจิตรา เขื่อนขันธ์ (2549, บทคัดย่อ) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการโครงการจัด หน่วย
บริการอําเภอเคลื่อนที่ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม ประชาชนในอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการโครงการจัดหน่วยบริการ 
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อําเภอเคลื ่อนที ่ในระดับปานกลาง เมื ่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าด้านที ่มีผลต่อความพึงพอใจของ 
ประชาชนมากที่สุด คือ ด้านความรวดเร็วของการให้บริการ รองลงมาคือ ด้านความเสมอภาคของการ 
ให้บริการ ด้านความสะดวกของการให้บริการและด้านความเป็นกันเองของการให้บริการ ตามลําดับ และเมื่อ
พิจารณาตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนและภูมิลําเนาที่อยู่อาศัย ต่างกัน ทําให้
ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุและอาชีพที่ต่างกัน ทําให้มีความพึงพอใจแตกต่างกัน 

ไพวัลย์ ชลาลัย (2550, บทคัดย่อ) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของพนักงาน 
เทศบาลตําบลคลองใหญ่ อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมระดับความ พึงพอใจ
ในการให้บริการของพนักงานเทศบาลตําบลคลองใหญ่ อยู่ในระดับมากเมื่อจําแนกรายด้าน ตามความสําคัญ
ของการใช้บริการได้ดังนี้ 

1. สามารถนําระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานและสามารถบริการประชาชนได้  รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและให้ความสําคัญ เป็นอันดับที่ 1 

2. ศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีระดับความ พึงพอใจ
ต่อการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากและให้ ความสําคัญเป็น
อันดับที่ 2 

 

2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้กรอบแนวคิดดังนี้ในส่วนที่เป็นแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม 
อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีตัวแปรที่ส่งผลต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน ตําบลเชิงชุม มี
หลายตัวแปรจึงได้นํามากําหนดตัวแปรโดยการจัดกลุ่มเพื่อการศึกษา โดยกําหนดเป็น ตัวแปรที่ผู้ศึกษาเลือก 
ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรต้น (อิสระ) 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายได้ 

ตัวแปรตาม 

 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริหารของ  
อบต.เชิงชุม 

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 

 



 

บทท่ี 3 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม อําเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          ประชากร (Population) 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม 
โดยจัดเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มารับบริการ ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม อําเภอพรรณา
นิคม จังหวัดสกลนคร จํานวน 10 หมู่บ้าน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมี จํานวนทั้งหมด 5,118 คน 
แบ่งเป็นเพศชาย 2,486 คน เพศหญิง 2,632 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ การสุ่มจํานวนประชากร จํานวน 400 คน ตามวิธีของ Taro 
Yamane ที ่ระดับความเชื ่อมั ่นที ่ 95 เปอร์เซนต์ จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้ว ิธ ีการสุ ่มแบบ บังเอิญ 
(Accidental Sampling) โดยได้กําหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิด ค่าจริงและ
ค่าประมาณ ร้อยละ 0.05 ดังนี้ 

 

n=  
 

 

โดยที่  

N = ขนาดของประชากรทั้งหมด 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  

e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ีระดับ 0.05 

 
 

N 

1+ Ne2 
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แทนค่า n =   5,118 

1 + 5,118*(0.05)2 

n = 371 คน  

ดังนั้น ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 371 คน หรืออาจเลือกใช้ 400 คน (ตัวอย่าง) 

 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือ แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ 
การศึกษาสูงสุด อาชีพและความถ่ีที่มารับบริการในรอบ 1 ปี จํานวน 5 ข้อ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ องค์การ 
บริหารส่วนตําบลเชิงชุม ใน 4 ด้าน คือ งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและงานประชาสัมพันธ์ งาน ให้บริการ
แพทย์ฉุกเฉินตําบลเชิงชุม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ตามมาตรา 21  

โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

พึงพอใจ มากที่สุด  ให้ 5 คะแนน  

พึงพอใจ มาก   ให้ 4 คะแนน  

พึงพอใจ ปานกลาง  ให้ 3 คะแนน  

พึงพอใจ น้อย   ให้ 2 คะแนน  

พึงพอใจ น้อยที่สุด  ให้ 1 คะแนน  

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการในแต่ละด้าน 

 

3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

แบบสอบถามฉบับนี้ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง มีข้ันตอนในการสร้างดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการ ให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จากนั้นนํามากําหนดกรอบแนวคิดที่
ใช้ในการวิจัยกําหนดนิยามและเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร ส่วน
ตําบลเชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุม วัตถุประสงค์
หรือไม่ จากนั้นนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วนํามาปรับปรุงตามคําแนะนํา 

 



48 
 
 

          3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคําแนะนํา ให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ได้แก ่

      3.1 รศ.ดร. นสพ.ชํานาญวิทย์ พรหมโคตร อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร 

      3.2 ผศ.ดร.อรอนงค์ พวงชมพู อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร 

      3.3 ผศ.ดร.พิทักษ์ พรเอนก อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สกลนคร 

เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา ของผู้เชี่ยวชาญ 

           4. นําแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน 
เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าความเที่ยงหรือความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) แบบ 
Cronbach's Alpha ได้ค ่าความเที ่ยงหรือความเชื ่อถือได้ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.8587 ซึ ่งถือว่า
แบบสอบถามนี้มีความเชื่อถือได้สามารถนําไปเก็บข้อมูลจริงต่อไป 

 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ผู้วิจัยเดินทางเข้าพบกับหัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม เพ่ือขอ อนุญาตให้
ผู้วิจัยและทีมงานได้เข้าไปรวบรวมข้อมูล 

2. เมื่อได้รับอนุญาต ผู้วิจัยและคณะได้ลงพ้ืนที่จํานวน 10 หมู่บ้าน ขององค์การบริหารส่วน ตําบลเชิง
ชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร แจกแบบสอบถามและอธิบายวัตถุประสงค์ในการทําวิจัยครั้ง นี้ เพื่อขอความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมลูและอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามโดยละเอียด 

3. จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด โดยมีแบบสอบถามที่ 
ได้รับกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์ 400 ชุด 

 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ 
การศึกษาสูงสุด อาชีพ และความถ่ีที่มารับบริการในรอบ 1 ปี 
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ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความถึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเชิงชุม ใน 4 ด้าน คือ งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและงานประชาสัมพันธ์ งาน ให้บริการแพทย์
ฉุกเฉินตําบลเชิงชุม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ตามมาตรา 21 

โดยใช้วิธีการประมวลผลค่าทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ ของ
ข้อมูลและตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ ความถี่ ที่มารับ
บริการในรอบ 1 ปี โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม โดย
ใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ/ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. ในการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.เชิงชุม อ.พรรณา นิคม 
โดยใช้สถิติ One-way ANOVA สําหรับตัวแปรที่แบ่งได้มากกว่า 2 กลุ่ม กรณีพบความแตกต่าง จะทําการ
ทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference Test) โดยกําหนดระดับ นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

3.6 เกณฑ์การแปลผล 

ในการวิจัยครั้งนี้ กําหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยของความคาดหวังและความพึงพอใจในด้าน ต่างๆ 
ข้างต้น ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์โดยการคํานวณค่าอัตรภาคชั้น 

 

ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

    จํานวนชั้น  

= 5-1 

        5 

= 0.8  

เกณฑ์การแปลระดับค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ ดังนี้ 

4.20 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  

3.39 - 4.19 หมายถึง พึงพอใจมาก  

2.58 - 3.38 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  

1.77 - 2.57 หมายถึง พึงพอใจน้อย  

0.96 - 1.76 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 



 

บทท่ี 4 

 

ผลการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชิง ชุม 
อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ ประชาชนต่อ
การให้บริการของ อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ประจําปีงบประมา ณ พ.ศ. 2564 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.เชิงชุม อ.พรรณา นิคม จ.สกลนคร 
จําแนกเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพและความถีที่มารับบริการในรอบ 1 ปี โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างคือ ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม โดย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 400 ชุด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนของ กลุ่มตัวอย่างสมบูรณ์ จํานวน 400คน 
ซึ่งผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วน 
ตําบลเชิงชุม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 

 

4.1 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  

ตารางที่ 10 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานะภาพส่วนบุคคล สถานภาพส่วนบุคคล 

สถานภาพส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ 

สถานภาพทางเพศ 

     ชาย 

     หญิง 

 

125 

275 

 

31.25 

68.75 

รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 10 (ต่อ) จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานะภาพส่วนบุคคล  

สถานภาพส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ 

อายุผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 

    1. อายุไม่เกิน 20 ปี  

    2. 20-40 ปี 

    3. 41-60 ปี 

    4. 60 ปีขึ้นไป 

 

10 

62 

192 

136 

 

2.5 

15.5 

48 

34 

รวม 400 100.00 

ระดับการศึกษา  

    1. ประถมศึกษา 

    2. มัธยมศึกษาตอนต้น 

    3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

    4. ปริญญาตร ี

    5. สูงกว่าปริญญาตร ี

 

274 

69 

49 

8 

0 

 

68.50 

17.25 

12.25 

2.00 

0 

รวม 400 100.00 

อาชีพ 

    1. เกษตรกร  

    2. ผู้ประกอบการ  

    3. ข้าราชการ  

    4. นักเรียน/นักศึกษา  

    5. พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

    6. ธุรกิจส่วนตัว 

    7. รับจ้างท่ัวไป 

    8. อื่นๆ 

 

283 

5 

2 

6 

0 

38 

34 

32 

 

70.75 

1.25 

0.50 

1.50 

0 

9.50 

8.50 

8.00 

รวม 400 100.00 

ความถี่ในการใช้บริการ ในรอบ 1 ปี 

    1.1 ครั้ง/ปี  

    2. 2 - 3 ครั้ง/ปี  

    3. 4 - 5 ครั้ง/ปี  

    4. 6 ครั้งขึ้นไป/ป ี

 

159 

160 

29 

52 

 

39.75 

40.00 

7.25 

13 

รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้มารับบริการส่วนใหญ่เข้ามารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม 
เพศหญิงเป็นกลุ่มที่ใช้บริการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 68.75 ช่วงอายุของผู้มารับบริการมากที่สุด ระหว่างอายุ 
41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 48 ผู้มารับบริการส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 68.5 อาชีพใหญ่ของผู้มารับบริการเป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 70.75 ความถี่ท่ีมาใช้บริการในรอบ 1 ปีที่
ผ่านมา 2-3 ครั้ง/ปี คิดเป็นร้อยละ 40 

 

4.2 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.
เชิง ชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  

ตารางที่ 11 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจของ ประชาชนต่อ
การให้บริการของ อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และงานประชาสัมพันธ์ 

ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของ
การให้บริการ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

x̅ 

(ค่าเฉลี่ย) 

S.D 
(ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

Confidence Level 
(ค่าเฉลี่ยความเช่ือมั่น 95 %) 

Level 
(ระดับความพึง

พอใจ) 
1. ด้านกระบวนการและขัน้ตอนการ
ให้บริการ  

1.1 ขั้นตอนการให้บริการมรีะบบ ไม่
ยุ่งยากมีความชัดเจน  

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ
ให้บริการ 

1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง 
และ แนะนําขั้นตอนการให้บริการ  

1.4 มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลา
การให้ บริการอยา่งชัดเจน  

1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสมตรงต่อความต้องการ
ผู้รับบริการ  

1.6 มีการให้บริการตามลําดับ ก่อน-หลัง 

 
 

4.74 
 

4.84 
 

4.79 
 

4.88 
 

4.77 
 
 

4.86 

 
 

0.97 
 

1.04 
 

1.02 
 

1.06 
 

1.00 
 
 

1.04 

 
 

0.10 
 

0.10 
 

0.10 
 

0.10 
 

0.10 
 
 

0.10 

 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 
 

มาก (4) 
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ตารางที่ 11 (ต่อ) จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจของ ประชาชน
ต่อการให้บริการของ อบต.เช ิงช ุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และงาน
ประชาสัมพันธ์ 

ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของ
การให้บริการ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

x̅ 
(ค่าเฉลี่ย) 

S.D 
(ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

Confidence Level 
(ค่าเฉลี่ยความเช่ือมั่น 95 %) 

Level 
(ระดับความพึง

พอใจ) 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ  
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้ 
2.2 มีการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่าน เสยีงตามสาย/เอกสาร  
2.3 มีช่องทางการให้บริการหลาย
ช่องทาง  
2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ  
2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 
2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่
รวดเร็ว สะดวก  
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก
สถานท่ี 

 
4.86 

 
4.89 

 
4.83 

 
4.91 

 
4.91 
4.83 

 
4.87 

 
1.03 

 
1.07 

 
0.99 

 
1.00 

 
1.04 
1.09 

 
1.00 

 
0.10 

 
0.10 

 
0.10 

 
0.10 

 
0.10 
0.11 

 
0.10 

 
มาก (4) 

 
มาก (4) 

 
มาก (4) 

 
มาก (4) 

 
มาก (4) 
มาก (4) 

 
มาก (4) 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
3.1 จนท.พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่ง
กาย สุภาพวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม 
3.2 จนท.วางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัต ิ
หน้าท่ี  
3.3 จนท.ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือ  รือร้น เต็มใจ มีความพร้อมใน
การบริการ  
3.4 จนท.มีความรู้ ความสามารถในการ 
ใหบ้ริการตอบข้อซักถาม ช้ีแจงข้อสงสัย
ให้ คําแนะนําได้อย่างชัดเจนถูกตอ้ง
น่าเชื่อถือ  
3.5 จนท.ให้บริการด้วยความเสมอภาค 
ไม่เลือกปฏิบัติ  
3.6 จนท.มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติ หน้าที่ ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ 

 
4.86 

 
4.86 

 
4.76 

 
 

4.89 
 
 
 

4.81 
 

4.91 
 
 

 
1.11 

 
1.04 

 
1.07 

 
 

1.04 
 
 
 

1.00 
 

1.03 

 
0.11 

 
0.10 

 
0.10 

 
 

0.10 
 
 
 

0.10 
 

0.10 

 
มาก (4) 

 
มาก (4) 

 
มาก (4) 

 
 

มาก (4) 
 
 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
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ตารางที่ 11 (ต่อ) จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจของ ประชาชน
ต่อการให้บริการของ อบต.เช ิงช ุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และงาน
ประชาสัมพันธ์ 

ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของ
การให้บริการ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

x̅ 

(ค่าเฉลี่ย) 

S.D 
(ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

Confidence Level 
(ค่าเฉลี่ยความเช่ือมั่น 95 %) 

Level 
(ระดับความพึง

พอใจ) 
4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอํานวย
ความ สะดวก 

4.1 ที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทาง มารับบริการ 

4.2 สิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ เช่น 
ที่ จอดรถ ห้องนำ้ โทรศัพท์สาธารณะ ท่ี
นั่งรอรับ บริการ  

4.3 สถานท่ีให้บริการโดยรวมมีความ
สะอาด 

4.4 การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ มคีวาม
เป็น ระเบยีบ สะดวกต่อการใช้บรกิาร 

4.5 ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย 
ประชาสมัพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 

 
 

4.90 
 
 

4.82 
 
 

4.83 
 

4.82 
 
 

4.80 
 

 
 

1.02 
 
 

1.00 
 
 

0.98 
 

1.01 
 
 

1.04 

 
 

0.10 
 
 

0.10 
 
 

0.10 
 

0.10 
 
 

0.10 

 
 

มาก (4) 
 
 

มาก (4) 
 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 
 

มาก (4) 

 
จากตารางที่ 11 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจ ของ

ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม อําเภอพรรณานิคม จังหวัด สกลนคร ในงาน
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและงานประชาสัมพันธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 4,84 (96.84) (= 5.00) 
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ตารางที่ 12 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจของ ประชาชนต่อ
การให้บริการของ อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร งานให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน ตําบลเชิงชุม (EMS) 

ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของ
การให้บริการ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

x̅ 
(ค่าเฉลี่ย) 

S.D 
(ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

Confidence Level 
(ค่าเฉลี่ยความเช่ือมั่น 95 %) 

Level 
(ระดับความพึง

พอใจ) 
1. ด้านกระบวนการและขัน้ตอนการ
ให้บริการ  
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมรีะบบ ไม่
ยุ่งยากมีความชัดเจน  
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ
ให้บริการ  
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง 
และ แนะนําขั้นตอนการให้บริการ  
1.4 มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลา
การให้ บริการอยา่งชัดเจน  
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสม ตรงต่อความต้องการ
ผู้รับบริการ  
1.6 มีการให้บริการตามลําดับ ก่อน-หลัง 

 
 

4.81 
 

4.93 
 

4.82 
 

4.87 
 

4.88 
 
 

4.89 

 
 

1.00 
 

1.06 
 

1.05 
 

0.99 
 

1.01 
 
 

1.00 

 
 

0.10 
 

0.10 
 

0.10 
 

0.10 
 

0.10 
 
 

0.10 

 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 
 

มาก (4) 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ  

2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้  

2.2 มีการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร  

2.3 มีช่องทางการให้บริการหลาย
ช่องทาง 

2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ  

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 

2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่
รวดเร็วสะดวก  

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก 

 
4.82 

 
 

4.87 
 

4.87 
 

4.88 
 

4.84 
 

4.82 
 

4.86 

 
1.07 

 
 

1.02 
 

1.04 
 

0.96 
 

1.05 
 

1.03 
 

1.04 

 
0.11 

 
 

0.10 
 

0.10 
 

0.09 
 

0.10 
 

0.10 
 

0.10 

 
มาก (4) 

 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
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ตารางที่ 12 (ต่อ) จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจของ ประชาชน
ต่อการให้บริการของ อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร งานให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน ตําบลเชิงชุม (EMS) 

ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของ
การให้บริการ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

x̅ 

(ค่าเฉลี่ย) 

S.D 
(ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

Confidence Level 
(ค่าเฉลี่ยความเช่ือมั่น 95 %) 

Level 
(ระดับความพึง

พอใจ) 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
3.1 จนท.พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่ง
กาย สุภาพวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม 
3.2 จนท.วางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัต ิ
หน้าท่ี  
3.3 จนท.ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือ รือร้น เต็มใจ มคีวามพร้อมใน
การบริการ  
3.4 จนท.มีความรู้ ความสามารถในการ 
ให้บริการตอบข้อซักถาม ช้ีแจงข้อสงสัย
ให้ คําแนะนําได้อย่างชัดเจนถูกตอ้ง
น่าเชื่อถือ  
3.5 จนท.ให้บริการด้วยความเสมอภาค 
ไม่ เลือกปฏิบัติ  
3.6 จนท.มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ไม่รับสินบน ไมห่า
ประโยชน์ในทางมิชอบ 

 
4.89 

 
4.87 

 
4.82 

 
 

4.84 
 
 
 

4.85 
 

4.89 

 
1.07 

 
1.03 

 
1.05 

 
 

0.99 
 
 
 

1.01 
 

0.96 

 
0.11 

 
0.10 

 
0.10 

 
0.10 

 
0.10 

 
 

0.10 
 

0.09 
 
 

 
มาก (4) 

 
มาก (4) 

 
มาก (4) 

 
มาก (4) 

 
มาก (4) 

 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 

4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอํานวย
ความ สะดวก  
4.1 ที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทาง มารับบริการ  
4.2 สิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ เช่น 
ที่ จอดรถ ห้องนำ้ โทรศัพท์สาธารณะ ท่ี
นั่งรอรับ บริการ  
4.3 สถานท่ีให้บริการโดยรวมมีความ
สะอาด  
4.4 การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ มคีวาม
เป็น ระเบยีบ สะดวกต่อการใช้บรกิาร 
4.5 ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย 
ประชาสมัพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 

 
 

4.94 
 

4.90 
 
 

4.85 
 

4.78 
 

4.84 

 
 

1.01 
 

1.04 
 
 

0.99 
 

1.01 
 

1.03 

 
 

0.10 
 
 

0.10 
 

0.10 
 

0.09 
 

0.10 
 
 

 
 

มาก (4) 
 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
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จากตารางที่ 12 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจ ของ
ประชาชนต่อการให้บริการของ อบต. เชิงชุม อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้านงานให้บริการ แพทย์ฉุกเฉิน
ตําบลเชิงชุม (EMS) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 4.86 (97.18 คะแนน) (= 5.00) 

ตารางที่ 13 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจของ ประชาชนต่อ
การให้บริการของ อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย 

ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของ
การให้บริการ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

x̅ 
(ค่าเฉลี่ย) 

S.D 
(ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

Confidence Level 
(ค่าเฉลี่ยความเช่ือมั่น 95 %) 

Level 
(ระดับความพึง

พอใจ) 
1. ด้านกระบวนการและขัน้ตอนการ
ให้บริการ  
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมรีะบบ ไม่
ยุ่งยาก มีความชัดเจน  
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ
ให้บริการ  
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง 
และ แนะนําข้ันตอนการให้บริการ  
1.4 มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลา
การให้ บริการอยา่งชัดเจน  
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสม ตรงต่อความต้องการ
ผู้รับบริการ  
1.6 มีการให้บริการตามลําดับ ก่อน-หลัง 

 
 

4.86 
 

4.85 
 

4.83 
 

4.96 
 

4.82 
 
 

4.85 

 
 

0.97 
 

1.05 
 

1.03 
 

1.40 
 

1.02 
 
 

1.01 

 
 

0.10 
 

0.10 
 

0.10 
 

0.14 
 

0.10 
 
 

0.10 

 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 
 

มาก (4) 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ  
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้  
2.2 มีการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่าน เสยีงตามสาย/เอกสาร  
2.3 มีช่องทางการให้บริการหลาย
ช่องทาง  
2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็น ของผู้รับบริการ  
2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 
2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่
รวดเร็ว สะดวก  
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก
สถานท่ี 

 
4.88 

 
4.94 

 
4.88 

 
4.89 

 
4.92 
4.93 

 
4.85 

 
1.04 

 
1.03 

 
1.01 

 
1.02 

 
1.00 
1.04 

 
1.02 

 
0.10 

 
0.10 

 
0.10 

 
0.10 

 
0.10 
0.10 

 
0.10 

 
มาก (4) 

 
มาก (4) 

 
มาก (4) 

 
มาก (4) 

 
มาก (4) 
มาก (4) 

 
มาก (4) 
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ตารางที่ 13 (ต่อ) จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจของ ประชาชน
ต่อการให้บริการของ อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย 

ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของ
การให้บริการ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

x̅ 

(ค่าเฉลี่ย) 

S.D 
(ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

Confidence Level 
(ค่าเฉลี่ยความเช่ือมั่น 95 %) 

Level 
(ระดับความพึง

พอใจ) 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
3.1 จนท.พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่ง
กาย  สุภาพวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม 
3.2 จนท.วางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัต ิ
หน้าท่ี  
3.3 จนท.ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือ รือร้น เต็มใจ มคีวามพร้อมใน
การบริการ  
3.4 จนท.มีความรู้ ความสามารถในการ 
ให้บริการตอบข้อซักถาม ช้ีแจงข้อสงสัย
ให้ คําแนะนําได้อย่างชัดเจนถูกตอ้ง
น่าเชื่อถือ  
3.5 จนท.ให้บริการด้วยความเสมอภาค 
ไม่ เลือกปฏิบัติ  
3.6 จนท.มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติ หน้าที่ ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ  

 
4.94 

 
4.85 

 
4.77 

 
 

4.86 
 
 
 

4.79 
 

4.88 

 
1.04 

 
1.03 

 
1.03 

 
 

1.01 
 
 
 

1.00 
 

1.03 

 
0.10 

 
0.10 

 
0.10 

 
 

0.10 
 
 
 

0.10 
 

0.10 
 
 

 
มาก (4) 

 
มาก (4) 

 
มาก (4) 

 
 

มาก (4) 
 
 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 

 
4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอํานวย
ความ สะดวก  
4.1 ที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทาง มารับบริการ  
4.2 สิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ เช่น 
ที่ จอดรถ ห้องนำ้ โทรศัพท์สาธารณะ ท่ี
นั่งรอรับ บริการ  
4.3 สถานท่ีให้บริการโดยรวมมีความ
สะอาด  
4.4 การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ มคีวาม
เป็น ระเบยีบ สะดวกต่อการใช้บรกิาร 
4.5 ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย 
ประชาสมัพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 

 
 

4.89 
 

4.84 
 
 

4.79 
 

4.83 
 

4.88 

 
 

1.05 
 

1.03 
 
 

1.03 
 

1.05 
 

1.08 

 
 

0.10 
 

0.10 
 
 

0.10 
 

0.10 
 
 

0.11 
 

 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 
 

มาก (4) 
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ตารางที ่ 13 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี ่ย และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน เกี ่ยวกับความพึงพอใจของ 
ประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.เชิงชุม อ.นิคม จ.สกลนคร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 4.86 (97.29) (= 5.00) 

ตารางที่ 14 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจของ ประชาชนต่อ
การให้บริการของ อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 

ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของ
การให้บริการ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

x̅ 
(ค่าเฉลี่ย) 

S.D 
(ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

Confidence Level 
(ค่าเฉลี่ยความเช่ือมั่น 95 %) 

Level 
(ระดับความพึง

พอใจ) 
1. ด้านกระบวนการและขัน้ตอนการ
ให้บริการ  
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมรีะบบ ไม่
ยุ่งยาก มีความชัดเจน  
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ
ให้บริการ  
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง 
และ แนะนําขั้นตอนการให้บริการ  
1.4 มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลา
การให้ บริการอยา่งชัดเจน  
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสม ตรงต่อความต้องการ
ผู้รับบริการ  
1.6 มีการให้บริการตามลําดับ ก่อน-หลัง 

 
 

4.87 
 

4.87 
 

4.85 
 

4.88 
 

4.89 
 
 

4.87 

 
 

1.05 
 

1.08 
 

1.07 
 

1.04 
 

0.97 
 
 

1.03 

 
 

0.10 
 

0.11 
 

1.1 
 

0.10 
 

0.10 
 
 

0.10 

 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 
 

มาก (4) 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ  
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้ 
2.2 มีการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่าน เสยีงตามสาย/เอกสาร  
2.3 มีช่องทางการให้บริการหลาย
ช่องทาง 
2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ  
2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 
2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่
รวดเร็ว สะดวก  
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก 
สถานท่ี 

 
4.85 

 
4.97 

 
4.82 

 
4.84 

 
4.86 
4.92 

 
4.88 

 
1.06 

 
0.95 

 
1.02 

 
1.02 

 
1.01 
1.02 

 
1.05 

 

 
0.10 

 
0.09 

 
0.10 

 
0.10 

 
0.10 
0.10 

 
0.10 

 
มาก (4) 

 
มาก (4) 

 
มาก (4) 

 
มาก (4) 

 
มาก (4) 
มาก (4) 

 
มาก (4) 
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ตารางที่ 14 (ต่อ) จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจของ ประชาชน
ต่อการให้บริการของ อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 

ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของ
การให้บริการ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

x̅ 

(ค่าเฉลี่ย) 

S.D 
(ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

Confidence Level 
(ค่าเฉลี่ยความเช่ือมั่น 95 %) 

Level 
(ระดับความพึง

พอใจ) 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3.1 จนท.พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่ง
กาย สุภาพวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม 
3.2 จนท.วางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติ 
หน้าท่ี 
3.3 จนท.ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือ รือร้น เต็มใจ มคีวามพร้อมใน
การบริการ 
3.4 จนท.มีความรู้ ความสามารถในการ 
ให้บริการตอบข้อซักถาม ช้ีแจงข้อสงสัย
ให้ คําแนะนําได้อย่างชัดเจนถูกตอ้ง
น่าเชื่อถือ 
3.5 จนท.ให้บริการด้วยความเสมอภาค 
ไม่ เลือกปฏิบัต ิ
3.6 จนท.มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติ หน้าที่ ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ  

 
4.92 

 
4.89 

 
4.78 

 
 

4.90 
 
 
 

4.84 
 

4.92 

 
1.03 

 
1.04 

 
1.04 

 
 

1.01 
 
 
 

1.05 
 

1.05 

 
0.10 

 
0.10 

 
0.10 

 
 

0.10 
 
 
 

0.10 
 

0.10 

 
มาก (4) 

 
มาก (4) 

 
มาก (4) 

 
 

มาก (4) 
 
 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 

4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอํานวย
ความ สะดวก 
4.1 ที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทาง มารับบริการ 
4.2 สิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ เช่น 
ที่ จอดรถ ห้องน้ํา โทรศัพท์สาธารณะ ท่ี
นั่งรอรับ บริการ 
4.3 สถานท่ีให้บริการโดยรวมมีความ
สะอาด 
4.4 การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ มคีวาม
เป็น ระเบยีบ สะดวกต่อการใช้บรกิาร 
4.5 ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย 
ประชาสมัพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 

 
 

4.91 
 

4.89 
 
 

4.81 
 

4.85 
 

4.90 

 
 

1.00 
 

0.97 
 
 

1.02 
 

1.02 
 

1.00 

 
 

0.10 
 

0.10 
 
 

0.10 
 

0.10 
 

0.10 

 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 

มาก (4) 
 

 



61 
 

ตารางที ่ 14 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี ่ย และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน เกี ่ยวกับความพึงพอใจของ 
ประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม
มาตรา 21 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 4.87 (97,44) (= 5.00) 

 

4.3 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  

ตารางที่ 15 จํานวน ร้อยละ เกี่ยวกับข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.เชิงชุม อ. พรรณานิคม 
จ.สกลนคร 

ในปีท่ีผ่านมา อบต.เชิงชุม มีสิ่งใดที่จําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข ร้อยละ 
1. ปรับปรุงระบบการทํางานที่ล่าช้าให้มีความรวดเร็ว กระชับมากขึ้น One Stop One Service | 
เช่นการบริการจัดส่งผู้ป่วยด้วยรถฉุกเฉิน การใช้บริการรถดับเพลิงต้องมีความพร้อมอยู่ ตลอดเวลา 
การติดต่อสื่อสารการให้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน 

31.82 

2. ปรับปรุงผิวการจราจร ถนน ภายในเขต อบต.เชิงชุม 26.14 
3. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่างตามหมู่บ้าน ภายในเขต อบต.เชิงชุม 18.18 
4. ให้ อบต.เชิงชุม มีระบบการจัดเก็บขยะ จุดบริการถังขยะ ธนาคารขยะ อย่างครบวงจร ความ 
สะอาดในศูนย์พัฒนาเด็กฯ และในหมู่บ้าน 

9.09 

5. ปรับปรุงร่องระบายน้ําในหมู่บ้าน ภายในเขต อบต.เชิงชุม 3.41 
6. ระบบประปาหมู่บ้านที่น้ํามาบ้างไม่มาบ้าง, น้ําประปามีสนิม 2.27 
7. ขยายสะพานข้าม ภายในเขต อบต.เชิงชุม 2.27 
8. พัฒนาการกีฬา 1.14 
9. ความปลอดภัยของหมู่บ้าน การลักขโมย ภายในเขต อบต.เชิงชุม 1.14 
10. ยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม 1.14 

 
จากตารางที่ 15 ข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม อ.

พรรณานิคม จ.สกลนคร พบว่า 

1. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุมต้องให้ความสําคัญมากที่สุด 

อันดับแรกคือ ปรับปรุงระบบการทํางานที่ล่าช้าให้มีความรวดเร็ว กระชับมากขึ้น One Stop One Service เช่น 
การบริการจัดส่งผู้ป่วยด้วยรถฉุกเฉิน การใช้บริการ รถดับเพลิงต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา การติดต่อสื่อสาร
การให้ความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน คิดเป็นร้อยละ 31.82 มากที่สุด อันดับสองคือ 
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ปรับปรุงผิวการจราจร ถนน ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 
คิดเป็นร้อยละ 26.14 อันดับสามคือ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ไฟส่อง สว่างตามหมู่บ้าน ภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเชิงชุม คิดเป็นร้อยละ 18.18 

 

4.4 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานด้านเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ
งานประชาสัมพันธ์ อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร แตกต่างกัน สมมติฐานทางสถิติ 

H๐ : u = แ) (ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานด้านเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและงาน
ประชาสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน) 

H1 : แ # แ(ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานด้านเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและงาน
ประชาสัมพันธ์แตกต่างกัน) ตารางที่ 16 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ประชาชนมีความพึง พอใจต่อการให้บริการของงานด้านเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและงานประชาสัมพันธ์ อบต.
เชิงชุม อ. พรรณานิคม จ.สกลนคร 

ANOVA 
 

 

Between Groups         21.083333 23.00        0.916667       0.868222    0.64371           1.53037 
 
Within Groups         10,110.32          9,576.00    1.055797 
 
Total          10,131.40         9,599.00 
 

         การแปลความหมายของผลลัพธ์ที่ได้ 

ผลของการวิเคราะห์จากตาราง ANOVA ที่กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 จาก ตารางจะได้  

สถิติทดสอบ 

F คํานวน = 0.868222 

P-value  = 0.64371 

F crit     = 1.53037 

 
 

Source of Variation     Ss      df  MS  F    P-value       F crit  
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        การสรุปหรือการตัดสินใจ 

ค่า F คํานวณ (0.868222) < F วิกฤต (1.53037) จึงปฏิเสธ Ho และยอมรับ H1 นั่นคือ ความพึง
พอใจของประชาชนแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

          

         สมมติฐานที่ 2 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตําบล เชิง
ชุม อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร แตกต่างกัน 

        สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : µ1 = µ2 แ(ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่แตกต่าง
กัน) 

H1 : µ1 ≠ µ2  (ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน แตกต่าง
กัน) 

ตารางที่ 17 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของประชาชนมีความพึง พอใจต่อการ
ให้บริการของงานให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  

ANOVA 
 

 
    Between Groups  13.35990 23.00000        0.58087       0.55508        0.95675            1.53037 
 
    Within Groups            10,020.74750     9,576.00000    1.04644 
 
   Total          10,131.40         9,599.00000 
 
 

         การแปลความหมายของผลลัพธ์ที่ได้ 

ผลของการวิเคราะห์จากตาราง ANOVA ที่กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 จาก ตาราง
จะได้ 

สถิติทดสอบ 

F คํานวน   = 0.55508 

P-value     = 0.95675  

F crit       = 1.53037 

Source of Variation     Ss      df  MS  F    P-value    F crit  
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        การสรุปหรือการตัดสินใจ 

ค่า F คํานวณ (0.55508) < F วิกฤต (1.53037) จึงปฏิเสธ Ho และยอมรับ H1 นั่นคือ ความพึง พอใจ
ของประชาชนแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 3 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย 
อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร แตกต่างกัน  

สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : µ1 = µ2 (ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานป้องกันและบรรเทาสา 
ธารณภัย ไม่แตกต่างกัน) 

H1 : µ1 ≠ µ2  (ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานป้องกันและบรรเทาสา 
ธารณภัยแตกต่างกัน) 

ตารางที่ 18 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของประชาชนมีความพึง พอใจต่อการ
ให้บริการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  

ANOVA  
 
 
    Between Groups  22.55                23.00        0.98050       0.89688        0.60375            1.53037 
 
    Within Groups            10,468.80           9,576.00    1.09323 
 
   Total             10,491.35          9,599.000 
 
 

         การแปลความหมายของผลลัพธ์ที่ได้ 

ผลของการวิเคราะห์จากตาราง ANOVA ที่กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 จาก ตาราง
จะได้ 

สถิติทดสอบ 

F คํานวน    = 0.89688 

P-value     = 0.60375 

F crit         = 1.53037 

 

Source of Variation     Ss      df  MS  F    P-value    F crit  
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        การสรุปหรือการตัดสินใจ 

ค่า F คํานวณ (0.89688) < F วิกฤต (1.53037) จึงปฏิเสธ Ho และยอมรับ H1 นั่นคือ ความพึง พอใจ
ของประชาชนแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
สมมติฐานที่ 4 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม

มาตรา 21 อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร แตกต่างกัน  

สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : µ1 = µ2 (ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ตามมาตรา 21 ไม่แตกต่างกัน) 

H1 : µ1 ≠ µ2   (ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร ตามมาตรา 21 แตกต่างกัน) 

ตารางที่ 19 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของประชาชนมีความพึง พอใจต่อการ
ให้บริการของงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 

ANOVA 
 

 
    Between Groups  15.38                23.00        0.66853       0.63622       0.90714           1.53037 
 
    Within Groups            10,062.39          9,576.00    1.05079 
 
   Total             10,077.77          9,599.000 
 
 

         การแปลความหมายของผลลัพธ์ที่ได้ 

ผลของการวิเคราะห์จากตาราง ANOVA ที่กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 จาก ตาราง
จะได้  

สถิติทดสอบ 

F คํานวน      = 0.63622 

P-value       = 0.90714 

F crit          = 1,53037 

Source of Variation     Ss      df  MS  F    P-value    F crit  
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        การสรุปหรอืการตัดสินใจ 

ค่า F คํานวณ (0.63622) < F วิกฤต (1.53037) จึงปฏิเสธ Ho และยอมรับ H1 นั่นคือ ความพึง พอใจ
ของประชาชนแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตารางที่ 20 สรุปการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

สมมติฐาน 

1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานด้านเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
และงานประชาสัมพันธ์ อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก    
ยอมรับสมมติฐานรอง 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน 
ตําบลเชิงชุม อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร แตกต่างกัน อย่างมี  
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก    
ยอมรับสมมติฐานรอง 

3. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานป้องกันและบรรเทาสา  
ธารณภัย อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ  
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก    
ยอมรับสมมติฐานรอง 

4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
ตามมาตรา 21อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร แตกต่างกัน อย่างมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก    
ยอมรับสมมติฐานรอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม อําเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร” เป็นผลเนื ่องมาจาก อบต.เชิงชุม เป็นหน่วยงานที่ต้องมีการ ดําเนินงานด้วย
กระบวนการบูรณาการร่วมกับภาคประชาชนเป็นหลัก หากขาดประสิทธิภาพในการ บริหารงานแล้วจะทําให้ การ
ปฏิบัติงานเกิดการล่าช้า การประสานงานเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อน และในทางกลับกันหาก อบต.เชิงชุม มีการ
บริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การดําเนินงาน ของหน่วยงานเกิดความราบรื่นมีการประสานงานในการ
ปฏิบัติร่วมกับประชาชนได้ดี ตลอดจน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างตรงจุด ดังนั้นเพื่อให้
การปฏิบัติงานสามารถ บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
การ ให้บริการของ อบต.เชิงชุม จึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะทําให้ อบต.เชิงชุม ได้รับทราบ ปัญหา
และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อ ศึกษาระดับความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ของ อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร จําแนก
ตามงาน 4 ด้าน ได้แก่ งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และงานประชาสัมพันธ์ งานให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตําบลเชิงชุม 
(EMS) งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างคือ ประชาชน ในเขตพื้นที่ของ อบต.เชิงชุม ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 400 
ชุด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างสมบูรณ์ จํานวน 400 คน (จํานวนประชากร ทั้งสิ้น 5,118 คน) 
โดยคํานวณจากสูตรยามาเน่ (Yamana, 1973, p.725 อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดา บริสุทธิ์, 2540, หน้า 71) สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและความถี่ที่มารับ
บริการในรอบ 1 ปี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
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ส่วนระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ. สกลนคร 
ใน 4 ด้าน ภายใต้กรอบงาน 4 ด้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ส่วนการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติ One-way ANOVA ในการวิเคราะห์หาความ
แปรปรวนแบบทางเดียว โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ซึ่ง ผลการศึกษาจะนําเสนอ
ตามลําดับดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม อําเภอ

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
3. ข้อเสนอแนะ  
4. การทดสอบสมมติฐาน 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย  
5.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
- เพศหญิง ร้อยละ 68.75 ให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ อบต.เชิงชุม มากกว่า เพศชายซึ่งคิด

เป็นร้อยละ 31.25 ช่วงอายุของประชากรอยู่ระหว่าง 41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 48 ให้ความสนใจต่อ การ
ปฏิบัติงานของ อบต.เชิงชุม มากกว่าช่วงอายุอื่นๆ โดย ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 34 ช่วงอายุ 20-40 
ปี คิดเป็นร้อยละ 15.5 ช่วงอายุไม่เกิน 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.5 

- ระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 68.50 ให้ความสนใจต่อการ ปฏิบัติงานของ อบต.เชิง
ชุม มากกว่าระดับอื่นๆ โดย ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อย ละ 17.25 ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 12.25 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 2.00 - 

- อาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 70.75 ให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ อบต.เชิงชุม มากกว่า
อาชีพอื่นๆ โดย อาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 9.50 รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 8.50 อื่นๆ (พ่อบ้าน 
แม่บ้าน) คิดเป็นร้อยละ 8.00 นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 1.50 ผู้ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 1.25 
ข้าราชการ คดิเป็นร้อยละ 0.5 

- ความถี่ท่ีมารับบริการในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่แล้วประชาชนได้เข้ามารับ บริการ 2-3 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 40, มารับบริการ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 39.75, มารับบริการ 4-5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.25, มา
รับบริการ 6 ครั้งข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 13 
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5.1.2 ระดับความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม  
จ. สกลนคร 

ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม 
จ.สกลนคร พบว่าประชาชนในเขตพื้นที่การปกครอง ทั้ง 10 หมู่บ้าน มีความพึงพอใจต่อการ ให้บริการทั้ง 4 
ด้าน คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 4.85 (97,03 คะแนน) ด้านช่องทางการ
ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 4.87 (97.46 คะแนน) ด้านเจ้าหน้าที ่ผู ้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 4.86 (97.13 
คะแนน) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 4.85 (97.06 คะแนน) และในภาพรวม
ของ อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร อยู่ในระดับมาก ที่สุด 4.86 (97.17 คะแนน) แยกตามกรอบงาน
ได้ดังนี ้

5.1.2.1 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและงานประชาสัมพันธ์ พบว่า ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน 
มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานในด้าน 

- กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.81, SD = 1.02)  

- ช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4,87, S.D = 1.03)  

- เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.85, SD = 1.05)  

- อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.83,S.D= 1.01) 
ในภาพรวมของงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและงานประชาสัมพันธ์ ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน มีความ

พึงพอใจในเกณฑ์ระดับมากที่สุด 4.84 (96.84 คะแนน) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation 
(S.D.) 1.03 หมายถึงประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้านมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

5.1.2.2 งานให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตําบลเชิงชุม (EMS) พบว่า ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน มี
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานในด้าน 

- กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.87, SD = 1.02)  

- ช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.85, SD = 1.03)  

- เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.86, SD = 1.02) 

- อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� =4,86,S.D= 1.02) ใน
ภาพรวมของงานให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตําบลเชิงชุม (EMS) ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน มี ความพึงพอใจใน
เกณฑ์ระดับมากที่สุด 4.86 (97.18 คะแนน) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation (S.D.) 1.02 
หมายถึงประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้านมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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5.1.2.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้านมีความพึง 

พอใจต่อการปฏิบัติงานในด้าน 

- กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.86, SD = 1.08)  

- ช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.90, SD = 1.02)  

- เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.85, SD = 1.02) 

- อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�-4, 85,5.D= 1.05) ใน
ภาพรวมของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน มีความพึง พอใจในเกณฑ์ระดับ
มากที ่ส ุด 4.86 (97.29 คะแนน) ค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation (S.D.) 1.04 หมายถึง
ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้านมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
5.1.2.4 งานขออนุญาตก่อสร้าง ตามมาตรา 21 พบว่า ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้านมีความ พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานในด้าน 

- กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.87, SD = 1.04)  

- ช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.88, SD = 1.02)  

- เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.87, SD = 1.04) 

- อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�-4.87,SD = 1.00) ใน
ภาพรวมของงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน มี ความพึงพอใจใน
เกณฑ์ระดับมากที่สุด 4.87 (97.44 คะแนน) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation (S.D.) 1.02 
หมายถึงประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้านมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
5.1.3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ในปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้านมีข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นการ

ปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารงานดังนี้ 
- อันดับ 1 คือ ปรับปรุงระบบการทํางานที่ล่าช้าให้มีความรวดเร็ว กระชับมากขึ้น 

                       One Stop One Service เช่น การบริการจัดส่งผู้ป่วยด้วยรถฉุกเฉิน การใช้ บริการ                                       
                       รถดับเพลิงต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา การติดต่อสื่อสารการให้ความ ร่วมมือระหว่าง     
                       ภาครัฐกับภาคประชาชน คิดเป็นร้อยละ 31.82 มากที่สุด  

   - อันดับ 2 คือ ปรับปรุงผิวการจราจร ถนน ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม         
     อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร คิดเป็นร้อยละ 26.14 
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- อันดับ 3 คือ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่างตามหมู่บ้าน ภายในเขตองค์การบริหารส่วน  
  ตําบลเชิงชุม คิดเป็นร้อยละ 18.18  
- อันดับ 4 คือ ให้ อบต.เชิงชุม มีระบบการจัดเก็บขยะชุมชน จุดบริการถังขยะ ธนาคารขยะ   
  อย่างครบวงจร ความสะอาดในศูนย์พัฒนาเด็กฯ และในหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 9.09  
- อันดับ 5 คือ ปรับปรุงร่องระบายน้ำในหมู่บ้าน ภายในเขต อบต.เชิงชุม คิดเป็น ร้อยละ 3.41  
- อันดับ 6 คือ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านที่น้ำมาบ้างไม่มาบ้าง, น้ำประปามสีนิม คิดเป็น      
  ร้อยละ 2.27  
- อันดับ 7 คือ ปรับปรุงขยายสะพานข้าม ภายในเขต อบต.เชิงชุม คิดเป็นร้อยละ 2.27      - 
- อันดับ 8 คือ การพัฒนาด้านการกีฬา ส่งเสริมการแข่งขัน และการละเล่นต่างๆ คิดเป็นร้อย
ละ 1.14  
- อันดับที่ 9 คือ ความปลอดภัยของทรัพย์สินของประชาชน การลักเล็กขโมย ภายในเขต    
  อบต.เชิงชุม คิดเป็นร้อยละ 1.14  
- อันดับที่ 10 คือ จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกและประธานองค์การบริหารส่วน ตําบลเชิงชุม 
  ใหม่ (ยุบสภาฯ) คิดเป็นร้อยละ 1.14 

 
5.1.4 การทดสอบสมมติฐาน 
        จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ของ 

อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของ อบต.เชิงชุม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 
 

5.2 อภิปรายผล 
ประชาชนส่วนใหญ่ ทั้ง 10 หมู่บ้านเข้ามารับบริการที่ อบต.เชิงชุม เพศหญิงเป็นกลุ่มที่มีความ พึง

พอใจต่อการปฏิบัติงานของ อบต.เชิงชุม มากที่สุด ช่วงอายุของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการ ปฏิบัติงาน
มากที่สุดระหว่างอายุ 41-60 ปี ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาที่มี ความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงานมากที่สุด อาชีพประจําส่วนใหญ่ของประชาชนเป็นเกษตรกรที่มีความ พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน 
ความถี่จํานวนครั้งของประชาชนที่มารับบริการจาก อบต.เชิงชุม ในรอบปี อยู่ที่ 2-3 ครั้ง 
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      ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม อ.พรรณา
นิคม จ.สกลนคร ในงานทั้ง 4 ด้านดังตาราง  
ตารางที่ 21 บทสรุปความพึงพอใจต่อการให้บริการตามตัวชี้วัดความพึงพอใจ 

ลำดับที่ ตัวชี้วัดความพึงพอใจ ร้อยละ คะแนน 
1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 4.85 97.03 
2 ด้านช่องทางการให้บริการ 4.87 97.46 
3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.86 97.13 
4 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 4.85 97.06 

5 ภาพรวมของ อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 4.86 97.17 

 
ตารางที่ 22 บทสรุปความพึงพอใจต่อกรอบภาระงาน 

ลำดับที่ ตัวชี้วัดความพึงพอใจ ร้อยละ คะแนน 
1 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและงานประชาสัมพันธ์ 4.84 97.84 
2 งานให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตําบลเชิงชุม (EMS) 4.86 97.18 
3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.86 97.29 
4 งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 4.87 97.44 

5 ภาพรวมของ อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 4.86 97.19 

 
ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน มีความพึงพอใจในเกณฑ์ระดับมากที่สุด ซึ่งเจ้าหน้าที่มีการใช้วาจา ที่สุภาพ 

อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ วางตัวเหมาะสม เอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ เจ้าหน้าที่ มีความรู้
ความสามารถในการให้บริการและตอบข้อซักถาม ชี้แจง ให้กระจ่างถูกต้อง ให้บริการที่เสมอ ภาค ไม่เลือก
ปฏิบัติ และที่สําคัญเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทํางาน 
 

สรุปผลจากการศึกษาได้ว่า องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม อําเภอพรรณานิคม จังหวัด สกลนคร 

มีการให้บริการแก่ประชาชนที่ตรงจุดเน้นความพึงพอใจประชาชนเป็นหลักและผู้บริหารมี นโยบายแบบเชิงรุก
เพ่ือให้ประชาชนสะดวกสบายง่ายแก่การติดต่อขอรับบริการงานด้านต่างๆ จึงทํา ให้ประชาชนผู้มารับบริการ ทั้ง 
10 หมู่บ้าน จํานวน 5,118 คน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อยู่ใน ระดับมากที่สุด 4.86 (97.19 คะแนน) 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ. สกลนคร 

ประจําปี 2564” พบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.เชิงชุม ในภาพรวมของ งานทั้ง 4 ด้าน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน จํานวน 5,118 คน 
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 4.86 (97.19 คะแนน) โดยเฉพาะด้าน เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในระดับมาก 
ซึ่งเจ้าหน้าที่มีการใช้วาจาที่สุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ วางตัวเหมาะสม เอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ
ให้บริการ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการ ให้บริการและตอบข้อซักถาม ชี้แจง ให้กระจ่างถูกต้อง 
ให้บริการที่เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และที่ สําคัญเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทํางาน การทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน จํานวน 5,118 คน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.เชิง
ชุม อ.พรรณานิคม จ. สกลนคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากข้อค้นพบดังกล่าว 
ผู้วิจัยมี ข้อเสนอแนะดังนี้ 

เชิงนโยบาย  
1. ควรมีนโยบายกํากับการเลือกช่องทางการให้บริการ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ 

ชัดเจนขึ้น การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การมีกล่องรับฟังความคิดเห็นประจําหมู่บ้าน 
การให้บริการนอกเวลาราชการ 2. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง  

เชิงปฏิบัติการ  
1. จัดภูมิทัศน์ของที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  
2. ปรับปรุงห้องน้ำภายใน อบต.เชิงชุม  
3. อุปกรณ์ เครื่องมือ สําหรับให้บริการกับประชาชน ควรมีการตรวจสอบให้มีความพร้อม 

ตลอดเวลา มีตารางการบันทึกการตรวจสอบของอุปกรณ์ เครื่องมือ สะดวกต่อการหยิบใช้งาน 
4. ควรติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดเสี่ยงภายในเขต อบต.เชิงชุม อย่างเพียงพอ และติดต่อ

เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้ามาดูแลความปลอดภัย เพ่ือลดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด  
5. กํากับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม เป็นรายบุคคล  

เชิงวิชาการ  
1. การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการในปัจจุบัน เพื่อนําผลการศึกษา

มาปรับปรุงการบริการ อบต.เชิงชุม ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนมากขึ้น 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม  

สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมิน และให้คําแนะนํา 
 

แบบสอบถามเรื่อง แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม อ. พรรณา

นิคม จ.สกลนคร 

ผู้วิจัย นายวุฒิพงษ์ ฮามวงศ์  
คะแนนความสอดคล้องและค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจของ 

ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ได้ผลดังนี้ 

ข้อคำถาม 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญคนที ่

IOC 
1 2 3 4 5 

 เพศของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 1 1 1 1 1 1 
 อายุผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 1 1 1 1 1 1 
 ระดับการศึกษาสูงสุด 1 1 1 0 1 0.8 
 อาชีพ 1 1 0 1 1 0.8 
 ความถีท่ีท่านมารับบริการในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 1 0 1 1 1 0.8 

1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ       
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุง่ยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน 1 1 1 1 1 1 
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 1 1 1 1 1 1 
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําข้ันตอนการให้บริการ 1 1 1 1 1 1 
1.4 มีแผนผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 1 1 1 1 1 1 
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการ

ผู้รับบริการ 
1 1 1 1 1 1 

1.6 มีการให้บริการตามลําดับ ก่อน-หลัง 1 0 1 1 1 0.8 
2 ด้านช่องทางการให้บริการ       

2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอตอ่ผู้ใช้บริการ 1 1 0 1 1 0.8 
2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร 1 1 1 1 1 1 
2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 0 1 1 1 1 0.8 
2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 1 1 1 1 1 1 
2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 1 1 1 1 1 1 
2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก 1 0 1 1 1 0.8 
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานท่ี 1 1 1 1 1 1 
3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       

3.1 จนท.พูดจาสภุาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม 1 1 1 1 1 1 
3.2 จนท.ให้บริการวางตัวเหมาะสมกบัการปฏิบตัิหน้าที ่ 1 0 1 1 1 0.8 
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ข้อคำถาม 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญคนที ่

IOC 
1 2 3 4 5 

3.3 จนท.ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เตม็ใจ มีความพร้อมใน 
การบริการ 

1 1 1 0 1 0.8 

3.4 จนท.มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการตอบข้อซักถาม ช้ีแจงข้อ 
สงสัย ให้คําแนะนาํได้อย่างชัดเจนถูกต้องน่าเชื่อถือ 

1 1 1 1 1 1 

3.5 จนท.ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัต ิ 1 0 1 1 1 0.8 
3.6 จนท.มีความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบัติงาน ไมร่ับสินบน ไม่หา

ประโยชน์ ในทางมิชอบ 
1 1 1 1 1 1 

4 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก       
4.1 สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ 1 1 1 1 1 1 
4.2 สิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ เชน่ ที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์

สาธารณะ นั่งรอบริการ 
1 1 1 1 1 1 

4.3 สถานท่ีให้บริการโดยรวมมคีวามสะอาด 1 1 1 1 1 1 
4.4 การจัดสถานท่ีและอุปกรณค์วามเป็นระเบียบ สะดวกต่อการให้บริการ 1 1 1 1 1 1 
4.5 ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสมัพันธ์ มีความชัดเจนและ

เข้าใจ ง่าย 
1 1 0 1 1 0.8 

 
 
ผลสรุป จากค่า IOC สําหรับผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป พบว่าแต่ละ ข้อ

คําถาม มีค่าตั้งแต่ 0.8 - 1.00 ขึ้นไป แสดงว่าค่าดัชนีมีความสอดคล้องแบบสอบถามและข้อ คําถามตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยทุกข้อ 
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ค่าอํานาจจําแนกและคา่ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 

ค่าอํานาจจําแนกและค่าความเชื่อมั่น รายข้อของแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อ การ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ดังปรากฏใน ตาราง 

ข้อคำถาม ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อม่ัน 
 สถานภาพทางเพศ 0.745 0.828 
 อายุผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 0.611 0.828 
 ระดับการศึกษา 0.822 0.828 
 อาชีพ 0.780 0.828 
 ความถี่ท่ีท่านมารับบริการในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 0.810 0.828 

1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ   
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุง่ยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน 0.675 0.828 
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 0.741 0.828 
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําขั้นตอนการให้บริการ 0.789 0.828 
1.4 มีแผนผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 0.772 0.828 
1.5 ะยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการ

ผู้รับบริการ 
0.841 0.828 

1.6 มีการให้บริการตามลําดับ ก่อน-หลัง 0.605 0.828 
2 ด้านช่องทางการให้บริการ   

2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอตอ่ผู้ใช้บริการ 0.830 0.828 
2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร 0.606 0.828 
2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 0.619 0.828 
2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 0.631 0.828 
2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 0.616 0.828 
2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก 0.818 0.828 
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานท่ี 0.772 0.828 
3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   

3.1 จนท.พูดจาสภุาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม 0.848 0.828 
3.2 จนท.ให้บริการวางตัวเหมาะสมกบัการปฏิบตัิหน้าที ่ 0.847 0.828 
3.3 จนท.ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เตม็ใจ มีความพร้อมใน

การ บริการ 
0.864 0.828 

3.4 จนท.มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการตอบข้อซักถาม ช้ีแจงข้อ
สงสัย ให้คําแนะนาํได้อย่างชัดเจนถูกต้องน่าเชื่อถือ 

0.811 0.828 

3.5 จนท.ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัต ิ 0.830 0.828 
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ข้อคำถาม ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อม่ัน 
3.6 จนท.มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน ไม่รับสินบน ไม่หา

ประโยชน์ในทางมิชอบ 
0.745 0.828 

4 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก   
4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ 0.812 0.828 
4.2 สิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ 

โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งรอบริการ 
0.841 0.828 

4.3 สถานที่ให้บริการโดยรวมมีความสะอาด 0.830 0.828 
4.4 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการ

ให้บริการ 
0.746 0.828 

4.5 ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

0.810 0.828 
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ชุดที่……………. 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน 

ตําบลเชิงชุม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 
 

คําชี้แจง  
1. แบบสอบถามนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

2. ในการตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตามสภาพความเป็น จริง 
ทั้งนี้เพ่ือให้การประเมินผล การวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเชิงชุม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครมีผลกับสภาพความเป็นจริงมาก ที่สุด 

 
 
 

 
ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 

วุฒิพงษ์ ฮามวงศ์ 
  หัวหน้าทีมวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 



84 

 

ประวัติผู้วิจัย 

หัวหน้าโครงการวิจัย 

1. ชื่อ-นามสกุล นายวุฒิพงษ์ ฮามวงศ์ 
 
2. ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 
3. หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาเลยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร เลขที่ 205 หมู่ที่ 10 ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทรศัพท์ 042-771-460 
โทรศัพท์มือถือ 085-452-7497 e-mail address : harmvong@hotmail.com , 
wuttipong.ha@gmail.com 

 
4. ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2538 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏ มหาสารคาม 
พ.ศ. 2551 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา แขนง เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ 
 
5. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ 

คอมพิวเตอร์ศึกษา (CAI) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ICT) ระบบฐานข้อมูล (Database) วิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ (System Analysis) และระบบมัลติมีเดีย (Multimedia System) 
 
6. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

6.1 การศึกษาและจัดทําระบบฐานข้อมูลว่านและสมุนไพรไทยในจังหวัดสกลนคร WAN and 
Thai herbs Database Management System in Sakon Nakorn Province (ปีงบประมาณ 2554) 
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6.2 การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนเสมือนจริงเพ่ือฝึกทักษะกระบวนการคิด 

     รายวชิาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม The Development of the Virtual Classroom By     
     Thinking Process for Data Structure and Algorithm (ปีงบประมาณ 2554)  

6.3 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บ (Web-Based Training : WBT) หลักสูตร 

     ฝึกอบรมระยะสั้นของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต    
     สกลนคร Shot-Term Course Web-Based Training for faculty of Natural Resources     
     Rajamangala University of Technology ISAN Sakonnakorn Campus (ปีงบประมาณ   
     2555)  

6.4 ระบบวินิจฉัยอาการป่วยด้วยโรคเบาหวานแบบชาญฉลาดในโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย 

     anauns Diagnosis illness Expert System by intelligent computer in Sakon 

     Nakhon Thai Traditional Medicine Hospital (DES) (ปีงบประมาณ 2557)  

6.5 การศึกษาและจัดทําฐานข้อมูลผักพ้ืนบ้านและสมุนไพรไทยในจังหวัดสกลนคร 

     Database Management vegetable and Thai Medicinal Plants in Sakonnakorn,       
     Province (ปีงบประมาณ 2559) 
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ภาพกิจกรรมลงพื้นที่สํารวจเก็บข้อมูลองค์การบริหารส่วนตําบลเชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 
 

 



 
 

 
 
 
 



 

 
 



 

 


