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  การดำเนินการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตDอคุณภาพการให:บริการของ ของ

องคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร   โดยให:มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปiนผู:ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตDอ

คุณภาพการให:บริการ กลุDมตัวอยDางในการศึกษาครั้งนี้ ได:แกD ประชาชนในเขตปกครองของ องคCการ

บริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร    ได:แกD เจ:าหน:าที่ของรัฐ  หนDวยงาน

ของรัฐและเอกชน  ประชาชน นักเรียน/นักศึกษา ที่มาขอรับบริการ กับองคCการบริหารสDวนตำบลเชิง

ชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร   โดยใช:วิธีการสุDมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  

โดยมีผู:ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในแตDละงาน จำนวน 400 ชุด พบวDา  

  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให:บริการขององคCการบริหารสDวนตำบลเชิง

ชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร    ในการให:บริการ 4 งาน ได:แกD งานเผยแพรDข:อมูลขDาวสาร

และประชาสัมพันธC  งานบริการแพทยCฉุกเฉิน  งานด:านรายได:หรือภาษี และงานขออนุญาตกDอสร:าง
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เฉล่ีย 4.78 คิดเปiนร:อยละ 95.53



 

 

บทที่ 1 บทนำ 

1.1. ท่ีมาและความสำคัญของปKญหา 

การปกครองท:องถิ่นเปiนรูปแบบการปกครองที่เกิดจากระบบการกระจายอำนาจการปกครอง

จากรัฐบาลไปยังท:องถิ ่น ให:สามารถดำเนินกิจการใดๆ ได:ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ซึ ่งมี

วัตถุประสงคCเพื่อเปiนการแบDงเบาภาระของรัฐบาลในการจัดบริการสาธารณะให:สามารถตอบสนอง

ความต:องการของประชาชนได:อยDางแท:จริง โดยการปกครองท:องถิ่นเปiนผลมาจากความคิดของ

หลักการกระจายอำนาจการปกครองสูDองคCกรท:องถิ่นของประเทศไทยเรามีมาตั้งแตDปX 2475 ซึ่งรัฐบาล

ในแตDละยุคสมัยตDางก็ให:ความสำคัญโดยการกำหนดและดำเนินการตามนโยบายเพื่อให:มีการกระจาย

อำนาจลงสูDองคCกรปกครองสDวนท:องถ่ิน  

การถือกำเนิดของรัฐธรรมนูญแหDงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 นับเปiนวางรากฐาน

ท่ีสำคัญในเร่ืองการกระจายอำนาจในการปกครองสDวนท:องถ่ิน โดยเฉพาะการวางพ้ืนฐานในการปฏิรูป

การเมือง การปกครอง และสังคม เพื่อให:ประชาชนได:เข:ามามีสDวนรDวมในกระบวนการพัฒนาประเทศ

ได:มากข้ึน ท้ังในเร่ืองการกระจายอำนาจ การปฏิรูประบบราชการและการพัฒนาท:องถ่ิน  

ตDอมารัฐธรรมนูญแหDงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังคงสานเจตนารมณCในเรื่อง

หลักการกระจายอำนาจและเน:นกระบวนการมีสDวนรDวมของประชาชน โดยให:องคCกรปกครองสDวน

ท:องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท:องถิ่นได:เอง และสDงเสริมให:หนDวยงานของรัฐใช:หลักการ

บริหารกิจการบ:านเมืองที่ดีเปiนแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อให:การจัดทำและการให:บริการ

สาธารณะเปiนไปอยDางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรDงใส และตรวจสอบได: โดยคำนึงถึงการมีสDวนรDวม

ของประชาชน เพื่อสร:างระบบการบริหารและบริการของหนDวยงานภาครัฐที่รวดเร็ว เสมอภาค เปiน

ธรรมและเปiนท่ีพึงพอใจแกDประชาชนมากท่ีสุด  

องคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร     เปiนองคCกร

ปกครองสDวนท:องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีบทบาทหน:าที่สำคัญในการบริหารราชการให:

เปiนไปตามรัฐธรรมนูญแหDงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ในหมวด 14 การปกครองสDวน

ท:องถิ่นมาตรา 283 องคCกรปกครองสDวนท:องถิ่นยDอมมีอำนาจหน:าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำ

บริการสาธารณะเพื่อประโยชนCของประชาชนในท:องถิ่น และนอกจากนี้องคCการบริหารสDวนตำบลยัง

เปiนหนDวยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญมากในการพัฒนาท:องถิ่น ทั้งในด:านโครงสร:างพ้ืนฐาน ด:านงาน

สDงเสริมคุณภาพชีวิต ด:านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร:อย ด:านการ

วางแผน การสDงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทDองเที่ยว ด:านการบริหารจัดการและการ

อนุรักษCทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล:อมและด:านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิป�ญญา
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ท:องถิ่น แตDในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานของเทศบาลตำบล จำเปiนต:องรับทราบระดับ

ความพึงพอใจของผู:ใช:บริการ และข:อเสนอแนะตDางๆ เพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนาการทำงานให:มี

ประสิทธิภาพสูงสุด (วิทยาลัยชุมชนแมDฮDองสอน. 2553: 4) 

จากเหตุผลดังกลDาว การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู:ใช:บริการของ องคCการบริหาร

สDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร   จึงถือเปiนเครื่องมือและแนวทางคุณภาพใน

การปฏิบัติงานด:านบริการท:องถิ ่นตามความคาดหวังของประชาชน เพื ่อเปiนประโยชนCตDอการ

พัฒนาการให:บริการขององคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร   ให:

สามารถตอบสนองความต:องการของประชาชนผู:บริการ ได:อยDางเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และ

เกิดประโยชนCสูงสุดในโอกาสตDอไป 

 

1.2. วัตถุประสงค@ของการวิจัย 

1. เพื ่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการให:บริการขององคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม 

อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร    ในการให:บริการ 4 ด:าน ได:แกD ด:านกระบวนการข้ันตอนการ

ให:บริการ ด:านชDองทางการให:บริการ ด:านเจ:าหน:าที่ผู:ให:บริการ และด:านอาคารสถานที่และส่ิง

อำนวยความสะดวก 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู:รับบริการที่มีตDอการให:บริการขององคCการบริหารสDวนตำบล

เชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร   ในงานที่ให:บริการจำนวน 4 งาน ได:แกD  งานเผยแพรD

ข:อมูลขDาวสารและประชาสัมพันธC  งานด:านรายได:หรือภาษี  งานขออนุญาตกDอสร:างตามมาตรา 21 

งานบริการแพทยCฉุกเฉิน 

3. เพื่อศึกษาป�ญหาและข:อเสนอแนะตDางๆ ของผู:รับบริการที่มีตDอการให:บริการขององคCการ

บริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร   

1.3. ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตดPานเน้ือหา 

การศึกษานี้ มีจุดมุDงหมาย เพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชนตDอการให:บริการของ

องคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร   ประจำปXงบประมาณ  พ.ศ. 

2565 ทั้งนี ้คณะผู:ดำเนินงานได:ทำการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนตDอการ

ให:บริการขององคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร   ใน 4 งาน 

ดังตDอไปน้ี ได:แกD 

1. งานเผยแพรDข:อมูลขDาวสารและประชาสัมพันธC 

2. งานบริการแพทยCฉุกเฉิน 

3. งานด:านรายได:หรือภาษี    
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4. งานขออนุญาตกDอสร:างตามมาตรา 21   

 โดยในแตDละงานนั ้นได:ทำการศึกษาและประเมินความพึงพอใจของประชาชนตDอการ

ให:บริการขององคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร   มีการกำหนด

กรอบงานท่ีทำการศึกษาและประเมินความพึงพอใจ ประกอบด:วย 

 1. ความพึงพอใจตDอข้ันตอนการให:บริการ 

 2. ความพึงพอใจตDอชDองทางการให:บริการ 

 3. ความพึงพอใจตDอเจ:าหน:าท่ีผู:ให:บริการ 

 4. ความพึงพอใจตDอส่ิงอำนวยความสะดวก 

 

1.3.2 ขอบเขตดPานประชากรและกลุ0มตัวอย0าง 

 ประชากรที่ใช:ในการศึกษา  ได:แกD ประชาชนในเขตปกครองขององคCการบริหารสDวนตำบล

เชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร    เจ:าหน:าท่ีของรัฐ หนDวยงานของรัฐและเอกชน ท่ีมารับ

บริการหรือติดตDอ องคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร   ในรอบ

ปXงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงมีจำนวนประชากรท้ังส้ิน 5,209 คน  

 กลุDมตัวอยDางที่ใช:ในการศึกษา ได:แกD ประชาชนในเขตปกครองขององคCการบริหารสDวนตำบล

เชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  เจ:าหน:าที่ของรัฐ หนDวยงานของรัฐและเอกชนที่มารับ

บริการหรือติดตDอองคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร    ในรอบ

ปXงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดขนาดกลุDมตัวอยDางตามวิธีของ Taro Yamane ที่ระดับความ

เชื่อมั่นที่ 95 เปอรCเซ็นตC จำนวน 400 ตัวอยDาง โดยใช:วิธีการสุDมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

โดยได:กำหนดความคลาดเคลื่อนของการสุDมตัวอยDางที่ยอมให:เกิดระหวDางคDาจริงและคDาประมาณร:อย

ละ 0.05 

 

1.3.3 ขอบเขตดPานตัวแปร 

 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด:วย ตัวแปรอิสระ ได:แกD การให:บริการขององคCการบริหารสDวน

ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร   และตัวแปรตาม ได:แกD ความพึงพอใจของ

ประชาชนตDอการให:บริการขององคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร    

1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 

  กรอบแนวคิดการวิจัยแสดงความสัมพันธCระหวDางตัวแปรอิสระคือการให:บริการของ

องคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร    และตัวแปรตาม ได:แกD      

ความพึงพอใจของประชาชนตDอการให:บริการขององคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  

จังหวัดสกลนคร    ดังแสดงในภาพท่ี 1.1 
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 ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

1.5 ประโยชน@ท่ีคาดว0าจะไดPรับ 

1. ทราบระดับความพึงพอใจในการให:บริการขององคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอ

พรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร    ในการให:บริการ 4 ด:าน ได:แกD ด:านกระบวนการขั้นตอนการ

ให:บริการ ด:านชDองทางการให:บริการ ด:านเจ:าหน:าที่ผู:ให:บริการ และด:านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวย

ความสะดวก 

2. ทราบความพึงพอใจของผู:รับบริการที่มีตDอการให:บริการขององคCการบริหารสDวนตำบลเชิง

ชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร    ในงานท่ีให:บริการจำนวน 4 งาน ได:แกD งานเผยแพรDข:อมูล

ขDาวสารและประชาสัมพันธC  งานด:านรายได:หรือภาษี   งานขออนุญาตกDอสร:างตามมาตรา 21   งาน

บริการแพทยCฉุกเฉิน 

3. ทราบป�ญหาและข:อเสนอแนะตDางๆ ของผู:รับบริการที่มีตDอการให:บริการขององคCการบริหาร

สDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร   

1. หมูD 

2. เพศ 

3. อายุ 

4. ระดับการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. ความถ่ีในการรรับบริการ  

ใน 1 รอบปX 

 

ความพึงพอใจของประชาชนต0อการใหPบริการของ

องค@การบริหารส0วนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  

จังหวัดสกลนคร    ใน 4 งาน 

1. งานเผยแพรDข:อมูลขDาวสารและประชาสัมพันธC 

2. งานบริการแพทยCฉุกเฉิน 

3. งานด:านรายได:หรือภาษี 

4. งานขออนุญาตกDอสร:างตามมาตรา 21 

 

คุณภาพการให:บริการ 4 ด:าน 

      1. ด:านกระบวนการและข้ันตอนการให:บริการ 

      2. ด:านชDองทางการให:บริการ 

      3. ด:านเจ:าหน:าท่ีผู:ให:บริการ 

      4. ด:านอาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก 
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1.6 นิยามศัพท@เฉพาะ 

  ในการศึกษาครั้งนี้ มีคำศัพทCหลายคำที่เกี่ยวข:องควรทำความเข:าใจ เพื่อให:มีความเข:าใจ

ถูกต:องตรงกัน จึงขอนิยามศัพทCเฉพาะไว: ดังตDอไปน้ี 

 ประชาชน หมายถึง ผู:ขอรับบริการ ผู:มาติดตDองานหรือผู:มีสDวนได:สDวนเสียกับการให:บริการ

ขององคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร    ได:แกD ประชาชน

โดยท่ัวไป เจ:าหน:าท่ีของรัฐและหนDวยงานของรัฐและเอกชน 

 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู:สึก นึกคิดในทางที่ดี ความชอบและความประทับใจของ

ประชาชนการให:บริการขององคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร   

ตDองานเผยแพรDข:อมูลขDาวสารและประชาสัมพันธC  งานด:านรายได:หรือภาษี   งานขออนุญาตกDอสร:าง

ตามมาตรา 21  งานบริการแพทยCฉุกเฉินท้ังน้ีตามกรอบคุณภาพการให:บริการ 4 ด:าน คือ ข้ันตอนการ

ให:บริการ   ชDองทางการให:บริการ เจ:าหน:าท่ีผู:ให:บริการ และส่ิงอำนวยความสะดวก 

 ขั้นตอนการใหPบริการ หมายถึง การท่ีองคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  

จังหวัดสกลนคร   ได:จัดระบบขั้นตอนการให:บริการไว:คอยบริการสำหรับผู:มาติดตDอขอรับบริการอยDาง

มีความชัดเจน มีการติดประกาศ แจ:งขั้นตอนการให:การบริการที่ชัดเจนเข:าใจงDาย ไมDยุDงยากซับซ:อน 

เปiนต:น 

 ช0องทางการใหPบริการ หมายถึง การท่ีองคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  

จังหวัดสกลนคร    ได:จัดให:มีชDองทางการให:บริการไว:คอยบริการสำหรับผู:มาติดตDอขอรับบริการ โดย

การจัดให:มีชDองทางการให:บริการที่หลากหลาย เพียงพอและตอบรับกับความต:องการของประชาชน 

รวมท้ังมีการปรับปรุงและพัฒนาชDองทางการให:บริการอยDางตDอเน่ือง เปiนต:น 

 เจPาหนPาที่ผูPใหPบริการ หมายถึง การท่ีองคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  

จังหวัดสกลนคร  ได:จัดให:มีเจ:าหน:าที่ผู:ให:บริการไว:คอยบริการสำหรับผู:มาติดตDอขอรับบริการ โดย

เจ:าหน:าที ่ผู:ให:บริการมีการต:อนรับ ทักทาย และมีความรู :ความสามารถในการให:บริการอยDางมี

ประสิทธิภาพ เปiนต:น 

 ส่ิงอำนวยความสะดวก หมายถึง การท่ีองคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  

จังหวัดสกลนคร  ได:จัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว:คอยบริการสำหรับผู:มาติดตDอขอรับบริการอยDาง

เพียงพอและเหมาะสม เชDน อาคารสถานที่ สถานที่จอดรถ ป�ายบDงชี้จุดให:บริการที่ชัดเจนและเข:าใจ

งDาย เปiนต:น 
         



 

 

บทที่ 2  เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข=อง 

      การศึกษาครั้งนี้ คณะผู:ดำเนินงานได:ศึกษาข:อมูลจากเอกสารและวรรณกรรมตDางๆ ตDางประเทศ 

ที่มีความเกี่ยวข:องกับการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตDอการให:บริการขององคCกรปกครองสDวน

ท:องถ่ิน เพ่ือชDวยให:เกิดความรู:ความเข:าใจในการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงประกอบด:วยข:อมูลดังตDอไปน้ี 

2.1 ข:อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัด

สกลนคร    

2.2 ความหมายและความสำคัญขององคCกรปกครองสDวนท:องถ่ิน  

2.3 วัตถุประสงคCและหน:าท่ีขององคCกรปกครองสDวนท:องถ่ิน  

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ  

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการให:บริการ 

2.6 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข:อง 

2.1 ขPอมูลท่ัวไปเก่ียวกับองค@การบริหารส0วนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร   

ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม  

สภาตำบลเชิงชุม ได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันท่ี 16 ธันวาคม 2539 และ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับท่ัวไป เล่มท่ี 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2539 มีผล

บังคับใช้เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2540   

1.  ด้านกายภาพ 

1.1  ท่ีต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม  ตั้งอยู่บ้านเชิงชุม  หมู่ที่  1  ตำบลเชิงชุม  อำเภอพรรณา

นิคม  จังหวัดสกลนคร  อยู่ห่างจากอำเภอพรรณานิคม  ประมาณ  25 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมด  

39,143 ไร่ (จากการคำนวณโดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์)  หรือประมาณ  62 ตารางกิโลเมตร 

โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังน้ี 

        ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบะหว้า  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร 

 ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลสว่าง  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

   และตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนาหว้า และตำบลนางัว  อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบะฮี  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
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คำขวัญตำบลเชิงชุม 
 

“ปฏิบัติธรรมวัดท่าวังหิน. อ่างดินพระราชดำริ. ผ้าไหมลายสวย 

รวยน้ำใจคนภูไทวัฒนธรรมย่ิงใหญ่ไทกะเลิง” 

 

แผนที่ตำบลเชิงชุมโดยสังเขป 

 
 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

  ตำบลเชิงชุมมีสภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีราบลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อยถึงค่อนข้าง

ราบเรียบและมีแหล่งน้ำท่ีสำคัญในพ้ืนท่ี  เช่น ห้วยกุดน้ำขุ่น ห้วยไผ่น้อย และห้วยเตย เป็นต้น 
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1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมี 3 ฤดู คือ ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ย 15 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน 

อุณหภูมิเฉล่ีย 38 - 39 องศาเซลเซียสฤดูฝนอุณหภูมิเฉล่ีย 30 - 35 องศาเซลเซียส ลักษณะภูมิอากาศ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนครมีดังน้ี   

- อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 26.2 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน 

ประมาณ 36.6 องศาเซลเซียส และต่ำสุดในเดือนธันวาคมประมาณ 15.7 องศาเซลเซียส 

- ปริมาณน้ำฝน มีปริมาณน้ำฝนรวมตลอดปี 1,614.8 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดใน

เดือนสิงหาคมประมาณ 365.4 มิลลิเมตร และต่ำสุดในเดือนมกราคมประมาณ 3.7 มิลลิเมตร 

- ความชื้นสัมพัทธ์ มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 73.0 เปอร์เซ็นต์ โดยมีความชื้นสัมพัทธ์

สูงสุดในเดือนสิงหาคมประมาณ 84 เปอร์เซ็นต์ และต่ำสุดในเดือนมีนาคมประมาณ 62 เปอร์เซ็นต์ 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์สมดุลของน้ำเพื่อการเกษตร โดยนำค่าศักยภาพการคายระเหยน้ำเฉล่ีย

รายเดือน โดยพิจารณาจากช่วงระยะที่น้ำฝนอยู่เหนือระดับเส้น 0.5 ของค่าศักยภาพการคายระเหย

น้ำเป็นหลัก พบว่า ระยะเวลาในการปลูกพืชที่เหมาะสมกับจังหวัดสกลนครอยู่ในช่วงกลางเดือน

เมษายนถึงปลายเดือนตุลาคม ภูมิอากาศจากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นภาพรวมของทั้งจังหวัด เนื่องจากมี

ข้อจำกัดทางด้านสถานีตรวจวัดอากาศ ในสภาพความเป็นจริงเมื่อพิจารณาแยกย่อยลงไปในระดับ

อำเภอ และตำบลจะมีลักษณะอากาศท่ีแตกต่างกันไปตามข้ึนอยู่กับลักษณะภูมิประเทศเป็นสำคัญ 

1.4  ลักษณะของดิน 

ทรัพยากรท่ีดินในตำบลเชิงชุม เม่ือพิจารณาตามสภาพพ้ืนท่ีพบว่าเป็นดินในท่ีดอน และดินใน

ท่ีลุ่ม    มีท้ังส้ิน 12 กลุ่มชุดดิน โดยมีรายละเอียดสมบัติทางกายภาพและเคมี  นอกจากน้ียังมีพ้ืนท่ีอ่ืน

ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะต่อการทำเกษตรกรรม เช่น พ้ืนท่ีหินโผล่ พ้ืนท่ีลาดชันเชิงซ้อน (ภูเขา) แหล่งน้ำ 

เป็นต้น และยังพบว่ามีลักษณะดินท่ีเป็นปัญหาหลักต่อการทำการเกษตรของตำบลน้ี ดังน้ี 

1) ดินค่อนข้างเป็นทรายที่ลุ่ม มีเนื้อที่ประมาณ 401 ไร่ หรือร้อยละ 1.02 ของเนื้อที่ตำบล 

ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินท่ี 17 ซึ่งสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเรียบ ความลาดชัน 0 - 2 เปอร์เซ็นต์ การ

ระบายน้ำค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินเหนียว

ปนทรายแป้ง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.0 - 6.5) เนื้อดินล่างเป็นดินร่วน

เหนียวปนทราย และดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.5 - 6.5) 

2) ดินค่อนข้างเป็นทรายที่ดอน มีเน้ือท่ีประมาณ 803 ไร่ หรือร้อยละ 2.05 ของเน้ือท่ีตำบล 

ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินท่ี 40B และกลุ่มชุดดินท่ี 40Bb ซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดมีการ

ปรับพื้นที่เพื่อการทำนาเป็นบางบริเวณ พื้นที่มีความลาดชัน 2 - 5 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ำดีถึง

ค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
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มากถึงกรดจัด (pH 5.0 - 5.5) เนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึง

กรดจัด(pH 5.0 - 5.5) 

3) ดินต้ืนท่ีลุ่ม มีเน้ือท่ีประมาณ 12,642 ไร่ หรือร้อยละ 32.30 ของเน้ือท่ีตำบลประกอบด้วย

กลุ่มชุดดินท่ี 25 ซ่ึงสภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบเรียบ ความลาดชัน 0 - 2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ำของดินดี

ปานกลางถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินทรายปฏิกิริยาดิน

เป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 5.0 - 5.5) เนื้อดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนดินทรายปนกรวดหินมาก 

ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 5.0 - 5.5) 

4) ดินตื ้นที ่ดอน มีเนื ้อที ่ประมาณ 16,815 ไร่ หรือร้อยละ 42.96 ของเนื ้อที ่ตำบล

ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินท่ี 49 49b และกลุ่มชุดดินท่ี 49Bb ซึ่งสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเรียบ การระบาย

น้ำของดินดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก

ถึงกรดจัด(pH 5.0 – 5.5) เน้ือดินล่างเป็นดินร่วนปนดินทรายปนกรวดหิน และดินเหนียว ปฏิกิริยาดิน

เป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 5.0 – 5.5)  

ดินตื้นเป็นดินที่มีหินปะปนอยู่ในเนื้อดินตั้งแต่ร้อยละ 35 หรือมากกว่าโดยปริมาตรภายใน

ความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน หรือมีชั ้นหินพื้นตื้นกว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินตื้นเป็น

อุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นดินน้อยทำให้มีความสามารถในการดูด

ซับธาตุอาหารและอุ้มน้ำต่ำ พืชจะขาดน้ำทำให้เหี่ยวเฉาไวกว่าพื้นที่อื่น แนวทางการจัดการและแก้ไข 

คือเลือกพื้นที่ที ่มีหน้าดินหนาและไม่มีเศษหินหรือก้อนหินอยู่บริเวณหน้าดินมาก เพราะจะเป็น

อุปสรรคต่อการเกษตรกรรมและการดูแลรักษา โดยการทำเกษตรแบบวนเกษตรหรือแบบผสมผสาน

ไม่ทำลายไม้พื้นล่าง ขุดหลุมปลูกพร้อมปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักอัตรา 25 - 50 กิโลกรัมต่อหลุม หรือ

ปุ๋ยคอกอัตรา 10 - 20 กิโลกรัมต่อหลุมร่วมกับปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 

เช่น ใช้วัสดุคลุมดินหรือปลูกหญ้าแฝก เพื่อรักษาความชื้นและลดการกร่อนของดิน พัฒนาแหล่งน้ำไว้

ใช้ในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน สำหรับในพื้นที่ที ่มีหินกระจัดกระจายอยู่บนดินมากไม่เหมาะสมต่อ

การเกษตร ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าธรรมชาติเพ่ือเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

 2.1  เขตการปกครอง 

             ตำบลเชิงชุม มีหมู่บ้านรวมท้ังส้ิน   10  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน ช่ือผู้นำหมู่บ้าน ตำแหน่ง 

   1 บ้านเชิงชุม นายสงวน  พรมหากุล ผู้ใหญ่บ้าน 

   2 บ้านถ่อน นางวันเพ็ญ  อันสุข ผู้ใหญ่บ้าน 

   3 บ้านกุดน้ำขุ่น นายวิมล  รัตนอาษา ผู้ใหญ่บ้าน 
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   4 บ้านหนองครอง นายขวัญชัย  ปาทา ผู้ใหญ่บ้าน 

   5 บ้านสายร่องข่า นายเกษมสุข  จันลา ผู้ใหญ่บ้าน 

   6 บ้านโนนพอก นายเสษฐี  จิตอาคาะ ผู้ใหญ่บ้าน 

   7 บ้านนาขาม นายเรืองชัย  นาโควงค์ กำนันตำบลเชิงชุม 

   8 บ้านถ่อนพัฒนา นายเกรียงศักด์ิ  ทิลารักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 

   9 บ้านเชิงชุมพัฒนา นายประทาน  ทัศน์จันดา ผู้ใหญ่บ้าน 

  10 บ้านถ่อน นายปัญญา  ทิลารักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
 

 

 

2.2  การเลือกต้ัง  

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น  10 เขตเลือกตั้ง มีผู้บริหาร 

1 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขตเลือกต้ังละ 2 คน  รวมท้ังส้ิน 20 คน  
 

 

3.  ประชากร 

 3.1  ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน 
จำนวนประชากร(คน) รวมท้ังส้ิน 

( คน) 

จำนวน 

(ครัวเรือน) ชาย หญิง 

   1 บ้านเชิงชุม 325 326 651 196 

   2 บ้านถ่อน 310 355 665 217 

   3 บ้านกุดน้ำขุ่น 174 180 354 143 

   4 บ้านหนองครอง 112 119 231 71 

   5 บ้านสายร่องข่า 216 195 411 114 

   6 บ้านโนนพอก 201 214 415 106 

   7 บ้านนาขาม 304 317 621 173 

   8 บ้านถ่อนพัฒนา 278 313 591 195 

   9 บ้านเชิงชุมพัฒนา 327 344 671 214 

  10 บ้านถ่อน 304 295 599 188 

รวม 2,551 2,658 5,209 1,617 

ข้อมูล  ณ  กุมภาพันธ์ 2564  จากสำนักงานทะเบียนอำเภอพรรณานิคม    

4.  สภาพทางสังคม 

 4.1  การศึกษา    ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนสถานศึกษา 
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ประเภทสถานศึกษา 

 

ในเขตตำบลเชิงชุม 

(แห่ง) 

1.  ระดับก่อนวัยเรียน 4 

2.  ระดับประถมศึกษา 4 

3.  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1 

4.  ระดับมัธยมศึกษา - 

5.  ระดับอาชีวศึกษา - 

 

ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม 

 

รายช่ือโรงเรียน 

จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2563 

ก่อนประถม 

(คน) 

ป.1 - ป.6 

(คน) 

ม.1 - ม.3 

(คน) 

1. โรงเรียนบ้านเชิงชุม 22 81 48 

2. โรงเรียนบ้านถ่อน 56 106 - 

3. โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น - 21 - 

4. โรงเรียนบ้านโนนพอก 8 13 - 

5. โรงเรียนบ้านนาขาม - 21 - 

รวม 86 242  48 
 

 

ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 

ลำดับ

ท่ี 

 

ช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวนนักเรียน (คน) จำนวนผู้ดูแลเด็ก 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม  หมู่  1  23 20 43 - 3 3 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายร่องข่า  หมู่  5  6 9 15 - 2 2 

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม   หมู่  7 15 5 20 - 2 2 

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ่อนพัฒนา หมู่  8 14 21 35 - 3 3 

รวม 58 55  113 - 10 10 
บ 
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4.2  สาธารณสุข 

                  มี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง  ต้ังอยู่ท่ี หมู่ 7  บ้านนาขาม 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 5.1  การคมนาคมขนส่ง 

จากอำเภอเมืองสกลนคร เดินทางโดยรถยนต์ตามเส้นทางหมายเลข 22 เส้นทาง สายสกลนคร 

- อุดรธานี ประมาณ 24 กิโลเมตร ถึงบ้านสูงเนิน เลี้ยวขวาไปถนนสาย 2355 บ้านสูงเนิน - อำเภอ

อากาศอำนวย ระยะทาง 13 กิโลเมตร ถึงตำบลเชิงชุม 

5.2  การไฟฟ้า 

ตำบลเชิงชุม เป็นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟ้ายังขยายไม่ท่ัวถึงท้ังตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้

ไม่ครบทุกครัวเรือน 
 

 

 5.3  การประปา 

ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการบริการน้ำประปาจากระบบประปาประจำหมู่บ้าน  แต่การขยาย

เขตประปายังไม่ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 
 

 

 5.4  โทรศัพท์ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ร้อยละ 90  ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีซ่ึงจะมีความสะดวกในการใช้และ

การติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ 
 

 

 5.5  ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ตำบลเชิงชุม เป็นตำบลท่ีต้ังอยู่ห่างจากท่ีว่าการอำเภอพรรณานิคม และส่วนราชการหลาย

แห่ง จึงอาศัยท่ีทำการไปรษณีย์ประจำอำเภอพรรณานิคมท่ีให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ี

ใกล้เคียงในเร่ืองของการส่ือสารและการขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1  การเกษตร 

ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักคิดเป็นร้อยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมด พืชท่ี

เกษตรกรปลูกเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ ข้าวนาปี ถั่วลิสง แตงโม แตง มะเขือเทศ ฟักทอง แคนตาลูปและ

ไม้ผล ทางด้านการเล้ียงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ สุกร ไก่ ด้านการประมงมีการเล้ียงปลาในบ่อ 
 

 6.2  การประมง 
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ในด้านของการประมง เกษตรกรใช้พันธุ์ส่งเสริมตามความต้องการของตลาดซึ่งมีการเลี้ยง

หลายรูปแบบ เช่น การเล้ียงปลาในบ่อ เล้ียงในนาข้าว 
 

 6.3  การปศุสัตว์ 

เกษตรกรเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพรอง ซึ่งเป็นการเลี้ยงไว้เพื ่อจำหน่ายและบริโภค ได้แก่ โค 

กระบือ สุกร และไก่ นิยมเลี้ยงพันธุ์ส่งเสริม มีการปรับปรุงพันธุ์อยู่ตลอดเวลา มีการป้องกันโรคที่จะ

เกิดกับสัตว์โดยการให้วัคซีนตามระยะเวลา 

 

 6.4  การบริการ 
 

ลำดับท่ี ประเภท จำนวน ( แห่ง) 

1 ร้านค้า 40 

2 โรงสีข้าว 7 

3 โรงน้ำด่ืม 1 

4 ร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย 3 

5 บ่อนไก่ 1 

6 รีสอร์ท 1 

7 ร้านซ่อมรถ 4 

8 สถานีวิทยุชุมชน 1 

9 บ้านเช่า 3 

10 โรงหล่อซีเมนต์ 1 

11 ร้านอาหาร 3 

12 ร้านอินเตอร์เน็ต 1 

13 ป้ัมน้ำมัน 1 

14 ป๊ัมน้ำมันหยอดเหรียญ 13 

15 ฟาร์มหมู 4 
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 6.5  การท่องเท่ียว 

 เขตตำบลเชิงชุม ไม่มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสำคัญ 
 

 

 6.6  อุตสาหกรรม 

 เขตตำบลเชิงชุม ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

เกษตรกรมีการรวมกลุ่มแบบกลุ่มธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือให้คำแนะนำกันภายในกลุ่ม เช่น 

กลุ่มปลูกพริก กลุ่มผู้เล้ียงวัว  กลุ่มผู้เพาะเห็ด กลุ่มปลูกพืชฤดูแล้ง กลุ่มทอผ้า  เป็นต้น 

 

7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1  การนับถือศาสนา 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม นับถือศาสนาพุทธ สถาบันและองค์กร

ทางศาสนา    ในพ้ืนท่ี  ประกอบด้วยวัด  9 แห่ง  และสำนักสงฆ์  2 แห่ง  ได้แก่  

ประเภท ช่ือศาสนสถาน สถานท่ีต้ัง 

วัด 1. วัดศรีแก้วเทพนิมิต บ้านเชิงชุม   หมู่ 1  

 2. วัดสามัคคีธรรม บ้านถ่อน    หมู่  2 

 3. วัดสุวรรณวารี บ้านกุดน้ำขุ่น  หมู่  3 

 4. วัดบ้านหนองครอง บ้านหนองครอง   หมู่  4 

 5. วัดปุญญาภิรตาราม บ้านสายร่องข่า  หมู่  5 

 6. วัดสมโภชน์สังฆาราม บ้านโนนพอก   หมู่  6 

 7. วัดสันติวนาราม บ้านนาขาม   หมู่  7 

 8. วัดศรีบุญเรือง บ้านเชิงชุมพัฒนา   หมู่ 9 

 9. วัดท่าวังหิน บ้านสายร่องข่า  หมู่ 5 

สำนักสงฆ์ 10. สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านถ่อน บ้านถ่อนพัฒนา   หมู่ 8 

 11. สำนักสงฆ์ทุ่งสีสวย บ้านโนนพอก หมู่ 6 
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 7.2  ประเพณีและงานประจำปี 

ประชากรส่วนใหญ่ เชื้อชาติเดิมเป็นภูไท มีบุญประเพณีที่ถือปฏิบัติเป็นประจำแต่ละเดือน 

ดังน้ี  

เดือนอ้าย บุญสู่ขวัญข้าว คือ เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อย จะนำข้าวส่วนหนึ่งตามศรัทธาไป

รวมกันท่ีวัดแล้วนิมนต์พระมาสวดทำพิธีเพ่ืออัญเชิญคุณข้าว  

เดือนสาม บุญข้าวจ่ี คือ เมื่อถึงวัน 15 ค่ำ เดือนสาม จะนำข้าวเหนียวมาปั้นเป็นก้อนแล้วนำไปจ่ี โดย

นำข้าวจ่ีไปตักบาตร  

เดือนส่ี บุญพระเวส คือ บุญประเพณีท่ีทำกันอย่างใหญ่โต มีการแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง มีการเทศน์

มหาชาติและการขอฟ้าขอฝน  

เดือนห้า บุญสงกรานต์ คือ บุญประเพณีประจำปี ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันท่ี 12-15 เมษายน ของทุกปี มี

การทำบุญสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและผู้ท่ีเคารพนับถือ รวมท้ังการขอพรจากผู้สูงอายุ ผู้เฒ่าผู้

แก่ของหมู่บ้าน  

เดือนแปด บุญเข้าพรรษา คือ บุญประเพณีที่ชาวบ้านจะไปทำบุญ แห่เทียน ผ้าอาบน้ำฝน ถวายพระ

ท่ีวัดเพ่ือพระสงฆ์จะได้จำพรรษาได้ตลอด 3 เดือน  

เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน คือ บุญประเพณีที่ชาวบ้านจะนำข้าวปลาอาหารไปทำบุญที่วัดและแบ่ง

ข้าวปลาอาหารจำนวนหน่ึง ไปบูชาดิน และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในพ้ืนดิน  

เดือนสิบ บุญข้าวสารท คือ บุญประเพณีที่ชาวบ้านจะนำข้าวห่อเล็ก อาหารหวานคาว และกระยา

สารท ซ่ึงทำจากข้าวตอก ถ่ัว งา น้ำตาล มะพร้าว คลุกให้เข้ากัน นำถวายพระ  

เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา คือบุญประเพณีที่เมื่อถึงวันออกพรรษา ชาวบ้านจะไปเวียนเทียนที่วัด 

ก่อนวันออกพรรษา บางหมู่บ้านจะมีการแห่ปราสาทผึ้ง โดยนำขี้ผึ้งมาทำเป็นรูปปราสาทแห่ไปถวาย

วัด รุ่งข้ึนจึงเป็นวันออกพรรษา ในตอนเช้าจะมีการทำบุญตักบาตร  

เดือนสิบสอง บุญกฐิน คือ บุญประเพณี เมื่อออกพรรษาแล้ว ทุกหมู่บ้านจะมีการทอดกฐินถวายที่วัด

ในหมู่บ้าน หรือวัดอ่ืนๆ ตามศรัทธา ส่วนบุญผ้าป่าน้ันจะทำได้ทุกเดือนตามแต่ศรัทธา  

ความเชื่อ ประชากรส่วนใหญ่มีความเชื่อที่ถือปฏิบัติกันเป็นประจำ คือ การนับถือผี เช่น ผีหลักเมือง ผี

ปู่ตา หมอเหยา หมอดู ผีบ้านผีเรือน ผีป่า ผีนา ฯลฯ 
 

 7.3  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท่ีสืบทอดกันมาหลายช่ัวอายุ ได้แก่ การทำผ้าย้อมคราม ซ่ึงเป็นอาชีพเสริม

เพิ่มรายได้ที ่น่าสนใจ เนื่องจากมีการผลิตตลอดปี วัสดุในการย้อมครามสามารถหาได้ในท้องถ่ิน 

หมู่บ้านที่ดำเนินการ ข้อจำกัดยังขาดการเชื ่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ ่นอย่างต่อเนื ่อง ท้ังด้านการ

ประชาสัมพันธ์และการตลาด  
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ภาษาถ่ินท่ีใช้ ได้แก่ ภาษาภูไท และภาษาไทกะเลิง 
 

 7.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

 ผ้าย้อมคราม ซึ่งมีหลากหลายแบบ เช่น ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ เสื้อ ผ้าซิ่น กระเป๋า รองเท้า 

เป็นต้น 

 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ำ  ที่ใช้ในการทำการเกษตรเป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำจากลำห้วยต่างๆ  เช่น ลำ

ห้วยเตย  ลำห้วยไผ่ ลำห้วยลัดเซา  อ่างเก็บน้ำบ้านนาขาม หนองพังงา ลำห้วยหิน เป็นต้น   

8.2 ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม มีป่าไม้สาธารณประโยชน์ที่มีความอุดม

สมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารของชาวบ้าน เช่น เห็ด หน่อไม้ ไข่มดแดง ผักหวาน ดอกกะเจียว เป็นต้น 

8.3 ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ไม่มีภูเขา 

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม 

ในพื้นที่ในเขตตำบลเชิงชุมส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  

สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพื้นที่เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี  

ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศท่ีไม่มีมลพิษ  มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรเพียงพอ   
 

2.3 วัตถุประสงค@และหนPาท่ีขององค@กรปกครองส0วนทPองถ่ิน  

2.3.1 วัตถุประสงค@ขององค@กรปกครองส0วนทPองถ่ิน 

               สุพมิตร กอบัวกลาง (2553: 5-6 อ:างถึง ชูวงศC ฉายะบุตร: 2539) ได:อธิบายถึงองคCกร

ปกครองสDวนท:องถ่ินวDามีวัตถุประสงคCในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังน้ี  

             1. ชDวยแบDงเบาภาระของรัฐบาล เปiนสิ่งที่เห็นได:ชัดวDาในการบริหารประเทศ จะต:องอาศัย

เงินงบประมาณเปiนหลัก หากเงินงบประมาณจำกัดภารกิจที่จะต:องบริการให:กับชุมชนตDางๆ อาจไมD

เพียงพอ ดังนั ้น หากจัดให:มีการปกครองท:องถิ ่น หนDวยการปกครองท:องถิ ่นนั ้นๆ ก็สามารถมี

งบประมาณของตนเองเพียงพอท่ีจะดำเนินการสร:างสรรคCความเจริญให:กับท:องถ่ินได:  

             2. เพื่อสนองตอบตDอความต:องการของประชาชนในท:องถิ่นอยDางแท:จริง เนื่องจากประเทศ

มีขนาดกว:างใหญD ความต:องการของประชาชนในแตDละท:องที่ยDอมมีความแตกตDางกัน การรอรับการ

บริการจากรัฐบาลแตDอยDางเดียวอาจไมDตรงตามความต:องการที่แท:จริงและลDาช:า หนDวยการปกครอง

ท:องถ่ินท่ีมีประชาชนในท:องถ่ินเปiนผู:บริหารจึงจะสามารถตอบสนองความต:องการน้ันได:  

             3. เพื่อความประหยัด โดยที่ท:องถิ่นแตDละแหDงมีความแตกตDางกัน สภาพความเปiนอยูDของ

ประชาชนก็ตDางไปด:วย การจัดตั้งหนDวยปกครองท:องถิ่นขึ้นจึงมีความจำเปiน โดยให:อำนาจหนDวยการ
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ปกครองท:องถิ่นจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเปiนวิธีการหารายได:ให:กับท:องถิ่น เพื่อนำไปใช:ในการบริหาร

กิจการของท:องถิ่น ทำให:ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลที่จะต:องจDายให:กับท:องถิ่นทั่วประเทศ

เปiนอันมาก และแม:จะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให:บ:าง แตDก็มีเงื่อนไขที่กำหนดไว:

อยDางรอบคอบ  

              4. เพื ่อให:หนDวยการปกครองท:องถิ ่นเปiนสถาบันที ่ให:การศึกษาการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยแกDประชาชน จากการที่การปกครองท:องถิ่นเป�ดโอกาสให:ประชาชนมีสDวนรDวมในการ

ปกครองตนเอง โดยการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อให:ประชาชนในท:องถิ่นเลือกเข:าไปทำหน:าที่ฝ�ายบริหาร 

หรือฝ�ายนิติบัญญัติ การปฏิบัติหน:าที่ที่แตกตDางกันนี้มีสDวนในการสDงเสริมการเรียนรู:ถึงกระบวนการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได:เปiนอยDางดี  
 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ  

               กิตติธัช อิ่มวัฒนกุล (2553: 7-8 อ:างถึง ชูวงศC ฉายะบุตร. 2539) องคCกรปกครองสDวน

ท:องถ่ินมีหน:าท่ีในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังน้ี  

               1. ชDวยแบDงเบาภาระของรัฐบาล ทั้งทางด:านการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใช:ในการ

ดำเนินการ  

               2. เพ่ือสนองตอบตDอความต:องการของประชาชนในท:องถ่ินอยDางแท:จริง  

               3. เพื ่อให:หนDวยการปกครองท:องถิ ่นเปiนสถาบันที ่ให:การศึกษาการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยแกDประชาชน  

2.4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

 วิทยาลัยนครราชสีมา (2555: 7-8) ความพึงพอใจหรือพอใจ ตรงกับภาษาอังกฤษวDา 

“Satisfaction” ความพึงพอใจมีผู:ให:ความหมายไว:หลายความหมาย ดังน้ี  

 Davis (1967) กลDาววDา พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษยC คือ ความพยายามของ

มนุษยCที่จะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไมDได:ดุลยภาพในรDางกาย เม่ือ

มนุษยCสามารถขจัดส่ิงตDางๆ ดังกลDาวได:แล:ว มนุษยCก็จะได:รับความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนต:องการ  

 Wolman (1973) กลDาววDา ความพึงพอใจคือความรู:สึกมีความสุขเมื่อได:รับผลสำเร็จตาม

ความมุDงหมายท่ีต:องการหรือแรงจูงใจ  

 Mullins. (1985: 280) กลDาววDา ความพึงพอใจ เปiนทัศนคติของบุคคลที่มีตDอสิ่งตDางๆ ใน

หลายๆ ด:าน เปiนสภาพภายใน ที่มีความสัมพันธCกับความรู:สึกของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในความ

ต:องการหรือคาดหวัง  
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 วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์ (2545) กลDาววDา ความพึงพอใจเปiนความรู:สึกที่ดีของบุคคลที่ได:รับการ

ตอบสนอง เม่ือบรรลุวัตถุประสงคCในส่ิงท่ีต:องการก็จะทำให:รู:สึกดี ชอบและสบายใจ หากสอดคล:องกับ

ความคาดหวัง หรือมากกวDาท่ีคาดหวังไว:ก็จะมีความรู:สึกพึงพอใจ  

 ปริญญา จเรรัชตC และคณะ (2546) กลDาววDา ความพึงพอใจ หมายถึง ทDาทีความรู:สึกหรือ

ทัศนคติในทางที่ดีของบุคคลที่มีตDองานที่ปฏิบัติ รDวมปฏิบัติหรือได:รับมอบหมายให:ปฏิบัติ โดย

ผลตอบแทนที่ได:รับ รวมทั้งสภาพแวดล:อมตDางๆ ที่เกี่ยวข:อง เปiนป�จจัยที่กDอให:เกิดความพึงพอใจตDอ

งานท่ีทำ 

 วาทินี  ไล:ง:อ (2549) กลDาววDา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู:สึกของบุคคลตDอสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

เม่ือได:รับการตอบสนองความต:องการ ทำให:บุคคลมีความรู:สึกในทางบวก หรือมีความรู:สึกในทางท่ีดี 

 เนตร หงสCไกรเลิศ (2550: 13-14) กลDาววDา ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปiนทัศนคติที่เปiน

นามธรรม การที่เราจะทราบวDาบุคคล มีความพึงพอใจหรือไมD สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ี

คDอนข:างสลับซับซ:อน จึงเปiนการยากท่ีจะวัดความพึงพอใจโดยตรง แตDสามารถวัดโดยอ:อม โดยการวัด

ความคิดเห็นของบุคคลเหลDานั้น ซึ่งการแสดงความคิดเห็นนั้นจะต:องตรงกับความรู:สึกที่แท:จริงจึงจะ

สามารถวัดความพึงพอใจน้ันได: 

 พจนานุกรมบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 กลDาวไว:วDา “พึง” เปiนคำชDวยกริยาอื่น หมายความวDา

“ควร” เชDน พึงใจ หมายความวDา พอใจ ชอบใจ และคำวDา “พอ” หมายความวDา “เทDาที่ต:องการเต็ม

ความต:องการ ถูก ชอบ” เม่ือนำคำมาผสมกัน “พึงพอใจ” หมายถึง ชอบใจหรือถูกใจตามท่ีต:องการ 

 Wolman (1973 อ:างใน ภนิดา ชัยป�ญญา: 2541) กลDาววDา ความพึงพอใจ เปiนความรู:สึกท่ี

ได:รับความสำเร็จตามความมุDงหวังและความต:องการ 

 Heider (1953 อ:างใน วิโรจนC ไพรีพินาศ: 2540) ได:อธิบายถึง ป�จจัยที่มีผลตDอพฤติกรรมของ

บุคคล และนำมาซ่ึงความรู:สึกพึงพอใจตDอส่ิงตDางๆ ได:ดังน้ี 

1. ความเช่ือ คDานิยม 

2. ส่ิงแวดล:อม 

3. ภาษาเปiนส่ือของความคิด 

4. การวิเคราะหCคำพูด หรือสถานการณC 

5. ประสบการณC ผลของการกระทำ เหตุผล ความสามารถ ความพยายาม 

6. อารมณC ความรู:สึก และเจตคติ 

7. ความเข:าใจตDอบุคคลอ่ืน 

8. การมีผลตอบแทน 

9. ความคาดหวัง 

10. การคำนึงถึงประโยชนCและโทษ 
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11. การเกิดผลตDอสDวนรวม 

Mullins (1954) ได:เสนอแนวคิดในการสร:างความพึงพอใจในการให:บริการ ได:แกD 

 1. การให:บริการที่เสมอภาค (Equitable service) หมายถึง การให:บริการประชาชนทุกคน

อยDางเทDาเทียมกัน ใช:กฎระเบียบและมาตรฐานเดียวกัน 

 2. การให:บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง การให:บริการที่ตรงเวลาโดยเฉพาะ

อยDางย่ิง บริการของภาครัฐท่ีต:องคำนึงถึงการตรงตDอเวลาอยDางเครDงครัด 

 3. การให:บริการอยDางเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให:บริการด:านวัสดุอุปกรณC

สถานท่ี เวลาอยDางเพียงพอ เหมาะสม และต:องมีคุณภาพด:วย 

           Naumann & Giel (1995) เสนอแนวคิดเกี ่ยวกับความพึงพอใจของลูกค:าวDา ขึ ้นอยู Dกับ

องคCประกอบ 3 สDวน ได:แกD 

 1. คุณภาพของสินค:าและบริการ (Quality Product & Service) ซึ่งจะมีอิทธิพลตDอการรับรู:

ของลูกค:า เม่ือลูกค:ารับรู:วDาสินค:าหรือบริการท่ีได:มา มีคุณภาพดีก็จะรู:สึกพอใจในสินค:าหรือบริการน้ัน 

 2. ราคา (Price) เปiนสDวนประกอบที่จะทำให:ลูกค:าเกิดความพึงพอใจ เมื่อลูกค:าได:เปรียบ

เทียบความยุติธรรมของราคา และเห็นวDามีราคาเหมาะสม ก็จะเกิดความพึงพอใจ แตDถ:าลูกค:ารู:สึกวDา

สินค:าน้ันไมDเหมาะสมกับราคา ก็จะเกิดความไมDพึงพอใจ 

 3. ภาพลักษณCรDวม (Corporate image) มีผลตDอความพึงพอใจเชDนกันควรมีภาพลักษณCรDวม 

ท้ังการดำ เนินธุรกิจท่ัวไป การมีคุณธรรมและความรับผิดชอบตDอสังคมด:วย 

           วิรุฬ พรรณเทวี (2542) ได:ให:ความหมายไว:วDา ความพึงพอใจเปiนความรู:สึกภายในจิตใจของ

มนุษยCที่ไมDเหมือนกัน ขึ้นอยูDกับแตDละบุคคลวDาจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยDางไร ถ:าคาดหวังหรือ

ความตั้งใจมากและได:รับการตอบสนองด:วยดี จะมีความพึงพอใจมาก แตDในทางตรงกันข:ามอาจ

ผิดหวังหรือไมDพึงพอใจเปiนอยDางยิ่ง เมื่อไมDได:รับการตอบสนองตามที่คาดไว: ทั้งนี้ ขึ้นอยูDกับสิ่งที่ตน

ต้ังใจไว:วDาจะมีมากหรือน:อย 

            กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546) กลDาววDา ความพึงพอใจของมนุษยCเปiนการแสดงออกทาง

พฤติกรรมที่เปiนนามธรรม การที่จะทราบวDาบุคคลมีความพึงพอใจหรือไมD สามารถสังเกตโดยการ

แสดงออกท่ีซับซ:อน ซ่ึงต:องมีส่ิงเร:าจึงจะเปiนแรงจูงใจของบุคคลน้ันให:เกิดความพึงพอใจในงานน้ัน 

            จากความหมายและคำนิยามดังกลDาวข:างต:น พอสรุปได:วDา ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรู:สึกนึกคิดของบุคคลตDอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อได:รับการตอบสนองความต:องการ ทำให:บุคคลมี

ความรู:สึกในทางท่ีดีหรือทางบวก ชอบ เห็นด:วย สนับสนุนหรือมีความรู:สึกในทางท่ีดี 

2.4.2 ลักษณะของความพึงพอใจ 

 วิทยาลัยนครราชสีมา (2555: 8 อ:างถึงใน อัจฉรา สมสวย (2545: 5-6) กลDาวถึงลักษณะของ

ความพึงพอใจไว: ดังน้ี 
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 1. ความพึงพอใจคือการแสดงออกทางอารมณCและความรู:สึกในทางบวกของบุคคลตDอสิ่งหน่ึง

สิ่งใดบุคคลจำเปiนต:องปฏิสัมพันธCกับสิ่งแวดล:อมรอบตัวและการตอบสนองความต:องการของบุคคล

ด:วยการตอบโต:กับบุคคลอื่นและสิ่งตDางๆ ในชีวิตประจำวันทำให:แตDละคนมีประสบการณCการเรียนรู:ส่ิง

ท่ีจะได:รับตอบแทนแตกตDางกัน 

 2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตDางระหวDางส่ิงท่ีคาดหวังกับส่ิงท่ีได:รับจริงใน

สถานการณCหน่ึง 

 3 ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได:ตลอดเวลาตามป�จจัยแวดล:อมและสถานการณCที่เกิดข้ึน 

ความพึงพอใจเปiนความรู:สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรได:ตามป�จจัยที่ไมDเกี่ยวข:องกับความคาดหวัง

ของบุคคลในแตDละสถานการณC นอกจากนี้ความพึงพอใจเปiนความรู:สึกที่แสดงออกมาในระดับมาก

น:อยได: ข้ึนอยูDกับความแตกตDางของการประเมินส่ิงท่ีได:รับจริงกับส่ิงท่ีคาดหวังไว: 

 นอกจากนี้ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกกำหนดจากความรู:สึกของแตDละบุคคล 

โดยจากการพิจารณาความแตกตDางระหวDางผลตอบแทนที ่เกิดขึ ้นจริงและผลตอบแทนที ่เขามี

ความรู:สึกวDาเขาควรจะได:รับแล:ว ถ:าหากผลตอบแทนที่ได:รับจริงมากกวDาผลตอบแทนที่เขาคาดวDาจะ

ได:รับยDอมจะกDอให:เกิดความพึงพอใจขึ้น ซึ่งความพอใจจะมากหรือน:อยหรือไมDพึงพอใจนั้น ขึ้นอยูDกับ

ความยุติธรรมของผลตอบแทน 

 2.4.3 ปKจจัยท่ีมีผลต0อความพึงพอใจของผูPรับบริการ 

 มหาวิทยาลัยมหิดล (2558: 44-45) ความพึงพอใจของผู:รับบริการเปiนการแสดงออกถึง

ความรู:สึกในทางบวกของผู:รับบริการตDอการให:บริการซึ่งป�จจัยที่มีผลตDอความพึงพอใจของผู:รับบริการ 

ท่ีสำคัญๆ มีดังน้ี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535: 39-40) 

 1. สถานที ่บริการ การเข:าถึงการบริการได:สะดวก เมื ่อประชาชนมีความต:องการยDอม

กDอให:เกิดความพึงพอใจตDอการบริการ ทำเล ท่ีต้ัง และการกระจายสถานท่ีบริการให:ท่ัวถึง เพ่ืออำนวย

ความสะดวกแกDประชาชนจึงเปiนเร่ืองสำคัญ 

 2. การสDงเสริมแนะนา การบริการ ความพึงพอใจของผู:รับบริการเกิดขึ้นได:จากการได:ยิน

ข:อมูลขDาวสาร หรือบุคคลอื่นกลDาวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก ซึ่งหากตรงกับความ

เช่ือถือท่ีมีก็จะมีความรู:สึกกับบริการดังกลDาว อันเปiนแรงจูงใจผลักดันให:มีความต:องการตามมาได: 

 3. ผู:ให:บริการ ผู:บริหารการบริการและผู:ปฏิบัติบริการล:วนเปiนบุคคลที่มีบทบาทสำคัญ

ต:องการปฏิบัติงานบริการให:ผู:รับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผู:บริหารการบริการที่วางนโยบาย

การบริการโดยคำนึงถึงความสำคัญของประชาชนเปiนหลัก ยDอมสามารถตอบสนองความต:องการของ

ผู:รับบริการให:เกิดความพึงพอใจได:งDาย เชDนเดียวกับผู:ปฏิบัติงานหรือพนักงานบริการที่ตระหนักถึง

ประชาชนเปiนสำคัญ แสดงพฤติกรรมการบริการและสนองบริการตDอผู:รับบริการที่ต:องการด:วยความ

สนใจ เอาใจใสDอยDางเต็มท่ีด:วยจิตสานึกของการบริการ 
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 4. สภาพแวดล:อมของการบริการ และบรรยากาศของการบริการมีอิทธิพลตDอความพึงพอใจ

ของผู:รับบริการหรือลูกค:า ซึ่งมักช่ืนชมสภาพแวดล:อมของการบริการเกี่ยวข:องกับการออกแบบอาคาร

สถานที่ การตกแตDงภายในด:วยเฟอรCนิเจอรCและการให:สีสัน การจัดแบDงพื้นที่เปiนสัดสDวน ตลอดจน

ออกแบบวัสดุเคร่ืองใช:บริการ 

 5. กระบวนการบริการ วิธีการนาเสนอบริการในกระบวนการบริการเปiนสDวนสำคัญในการ

สร:างความพึงพอใจให:กับประชาชน ประสิทธิภาพของการจัดการระบบการบริการสDงผลให:การ

ปฏิบัติงานแกDผู:รับบริการมีความคลDองตัวและสนองตDอความต:องการของประชาชนได:อยDางถูกต:องมี

คุณภาพ เชDน การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอรCเข:ามาจัดระบบข:อมูลของการสำรองห:องพัก โรงแรมหรือ

สายการบิน การใช:เคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ เปiนต:น 

 จากป�จจัยดังกลDาวสรุปได:วDา ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได:ตลอดเวลาตามป�จจัยแวดล:อม

และสถานการณCที่เกิดขึ้น ซึ่งผันแปรไปตามป�จจัยที่เข:ามาเกี่ยวข:องกับความคาดหวังของบุคคลในแตD

ละสถานการณC ชDวงเวลาหนึ่งบุคคลอาจจะไมDพอใจตDอสิ่งหนึ่งเพราะไมDเปiนไปตามที่คาดหวัง แตDในชDวง

เวลาหนึ่งอาจพึงพอใจตDอสิ่งหนึ่งที่คาดหวังไว:ได:รับการตอบสนองอยDางถูกต:องบุคคลสามารถเปลี่ยน

ความรู:สึกเดิมตDอสิ่งน้ันได:อยDางทันทีทันใด นอกจากน้ีความพึงพอใจเปiนความรู:สึกท่ีสามารถแสดงออก

ในระดับมากน:อยได:ข้ึนอยูDกับความแตกตDางของการประเมินส่ิงท่ีได:รับจริงกับส่ิงท่ีคาดหวังไว: สDวนใหญD

ประชาชนจะใช:เวลาเปiนมาตรฐานในการเปรียบเทียบความคาดหวังของการบริการ 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการใหPบริการ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให:บริการ ความหมายของการให:บริการ เนื่องจากการปฏิรูป

ระบบราชการตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมี วัตถุประสงคCหลักในการให:บริการแกDประชาชนผู:มาติดตDอท่ี

เรียกวDา ผู:รับบริการนั่นเอง องคCกรของรัฐ จะต:องตอบสนองความต:องการของคนหลายกลุDม การ

ให:บริการขององคCกรหรือหนDวยงานในภาครัฐเปiนลักษณะงานที่ต:องมีการติดตDอ ประชาสัมพันธCกับ

ประชาชนที่ขอรับบริการโดยตรงเพื่อให:ประชาชนผู:ขอรับบริการได:รับความสะดวก รวดเร็ว มีแนวคิด

การให:บริการของนักวิชาการ โดยยกตัวอยDางพอสังเขป ดังนี้   จากการศึกษาความหมายของคำวDา 

ให:บริการได:มีผู:ให:ความหมายในลักษณะท่ีคล:ายคลึงกัน ดังตDอไปน้ี 

  สุนันทา ทวีผล (2550, หน:า 13) กลDาวถึงการให:บริการ สรุปได:ดังน้ี  

   1. หลักความสอดคล:องกับความต:องการของบุคคลสDวนใหญD กลDาวคือ ประโยชนCและ 

บริการท่ีองคCการจัดให:น้ันจะต:องตอบสนองความต:องการของบุคคลเปiนสDวนใหญDหรือท้ังหมดมิใชDเปiน  

การจัดให:แกDบุคคลกลุDมใดกลุDมหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแล:วนอกจากจะไมDเกิดประโยชนCสูงสุด

ในการ เอ้ืออำนวยประโยชนCและบริการแล:วยังไมDคุ:มคDากับการดำเนินงานน้ัน ๆ               

2. หลักความสม่ำเสมอ กลDาวคือ การให:บริการต:องดำเนินการอยDางตDอเนื่องและสม่ำเสมอ 

มิใชDทำๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผู:บริการหรือผู:ปฏิบัติ               
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 3. หลักความเสมอภาค บริการท่ีจัดน้ันจะต:องให:แกDผู:มาใช:บริการทุกคนอยDางเสมอภาค และ

เทDาเทียมกัน                

4. หลักความประหยัด คDาใช:จDายที่ต:องใช:ในการบริการจะต:องไมDมากจนเกินกวDาผลที่จะ 

ได:รับ               

 5. หลักความสะดวก บริการที่จัดให:แกDผู:รับบริการจะต:องเปiนไปในลักษณะปฏิบัติได:งDาย 

สะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไมDมากนัก ทั้งยังไมDเปiนการสร:างภาระ ยุDงยากใจให:แกDผู:บริการหรือ 

ผู:ใช:บริการมากจนเกินไป 

วิทยาลัยนครราชสีมา (2555: 8) การให:บริการ เปiนหน:าที่หลักสำคัญในการบริการงานใน

ภาครัฐ โดยเฉพาะงาน ที่จะต:องมีการติดตDอสัมพันธCกับประชาชนโดยตรงโดยหนDวยงานและเจ:าหน:าท่ี

ผู:ให:บริการมีหน:าท่ีในการสDงตDอการบริการ (Delivery service) ให:แกDผู:รับบริการ 

  สมิต สัชฌุกร (2542, หน:า 13 อ:างถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550, หน:า 14) ให:ความหมายวDา 

การ บริการเปiนการปฏิบัติงานที่กระทำหรือติดตDอเกี่ยวข:องกับผู:ใช:บริการ การให:บุคคลตDาง ๆ ได:ใช: 

ประโยชนCในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด:วยความพยายามใด ๆ ก็ตามด:วยวิธีการหลากหลายในการท าให: 

บุคคลตDาง ๆ ที่เกี ่ยวข:องได:รับความชDวยเหลือจัดได:วDาเปiนการให:บริการทั้งสิ้น การอำนวยความ

สะดวก การสนองความต:องการของผู :ใช:บริการก็เปiนการให:บริการ การให:บริการจึงสามารถ

ดำเนินการได: หลากหลายวิธี จุดสำคัญคือ เปiนการชDวยเหลือและอำนวยประโยชนCแกDผู:ใช:บริการ 

John D. Millett (1951:397-400) กลDาวไว:วDา คุณคDาประการแรกของการบริการงาน รัฐกิจ

ทั้งหมดคือ การปฏิบัติงานด:วยการให:บริการที่กDอให:เกิดความพึงพอใจซึ่งมีลักษณะสำคัญ 5 ประการ

คือการให:บริการอยDางเทDาเทียมกัน (Equivalent services) การให:บริการอยDางรวดเร็วทันเวลา 

(Timely services) การให:บริการอยDางเพียงพอ (Ample services) การให:บริการ อยDางตDอเนื่อง 

(Continuous services) และการให:บริการอยDางก:าวหน:า (Progressive services) 

เนตร หงสCไกรเลิศ (2550: 15-16) ป�จจุบันองคCกรหลายแหDง ได:มีการพัฒนาคุณภาพการ

บริการอยDางตDอเนื่องและเปiนระบบเพราะคุณภาพการบริการถือเปiนป�จจัยที่สำคัญที่ทำให:องคCกร

ประสบความสำเร็จ ในอดีตมีการประเมินคุณภาพการบริการจากมาตรฐานที่องคCกรได:กำหนดไว: แตD

สำหรับป�จจุบันเปiนท่ียอมรับกันวDา คุณภาพการบริการสามารถวัดได:จากการรับรู:ของผู:รับบริการ 

Parasuraman (1985) ได:กลDาววDา คุณภาพการบริการ คือ ความสามารถในการสนองความ

ต:องการของผู:มารับบริการ เมื่อพิจารณาคุณภาพของสินค:า มักจะพิจารณาจากตัวสินค:าและยึดถือผล

ที่สินค:าตอบสนองความต:องการเปiนสำคัญ ไมDจำเปiนต:องคำนึงถึงกระบวนการผลิตแตDสำหรับคุณภาพ

ของบริการ จะมีความแตกตDางกันออกไปเนื่องจากลักษณะสำคัญของบริการคือ บริการเปiนสิ่งท่ีจับ

ต:องไมDได: มีความหลากหลายในตัวเอง ไมDสามารถแบDงแยก หรือเก็บรักษาได: ทำให:คุณภาพการบริการ
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ถูกประเมินทั ้งจากกระบวนการให:บริการ (Process) และผลลัพธCที ่เกิดขึ ้นของการบริการน้ัน 

(Outcome) โดยเฉพาะการมีปฏิสัมพันธC (Interaction) ระหวDางผู:ให:และผู:รับบริการ 

          Scardina (1994) ได:เสนอแนวคิดในการประเมินคุณภาพบริการ ซ่ึงประกอบด:วย 

1. สิ่งที่จับต:องได: (Tangible) ได:แกD เจ:าหน:าที่ บุคลากร เวชภัณฑC เครื่องมือและอุปกรณC

ตDางๆ 

2. ความเชื ่อมั ่นตDอผู :ให:บริการ (Reliability) ได:แกD ความสามารถในการให:บริการอยDาง

รวดเร็ว ถูกต:อง และเหมาะสม 

3. การสนองตอบผู:รับบริการ (Responsiveness) ได:แกD ความพร:อมที่จะให:บริการตามความ

ต:องการ 

4. การให:ความเชื่อมั่นผู:รับบริการ (Assurance) ได:แกD ความรู: อัธยาศัยของเจ:าหน:าที่และ

ความสามารถในการสร:างความเช่ือม่ันให:แกDผู:รับบริการ 

5. ความเอาใจใสD (Empathy) ได:แกD การดูแลและสนใจผู:ป�วยอยDางท่ัวถึง 

จินตนา บุญบงการ (2539) ได:ให:ความหมายของการบริการวDา เปiนสิ่งที่สัมผัสได:ยากเสื่อม

สูญสภาพได:งDาย บริการจะมีขึ้นทันทีและสDงมอบให:ผู:รับทันที ดังนั้น การบริการจึงเปiนกระบวนการ

ของกิจกรรมในการสDงมอบบริการจากผู:ให:บริการไปยังผู:รับบริการ แตDปรากฏในรูปของเวลา สถานท่ี 

รูปแบบ และเปiนสิ ่งเอื ้ออำนวยทางจิตวิทยาให:เกิดความพึงพอใจ ซึ ่งตรงกับภาษาอังกฤษคำวDา 

SERVICE ซ่ึงมี 7 ตัวอักษร และสามารถให:ความหมายได: ดังน้ี 

S = Smiling & Sympathy ยิ้มแย:ม และเอาใจเขามาใสDใจเรา เห็นอกเห็นใจตDอความลำบาก

ยุDงยากของผู:มารับบริการ 

E = Early Response ตอบสนองตDอความประสงคCจากผู:มารับบริการอยDางรวดเร็ว 

ทันใจ โดยไมDต:องเอDยปากเรียกร:อง 

R = Respectful แสดงความนับถือและให:เกียรติแกDผู:มารับบริการ 

V = Voluntaries Manner การให:บริการท่ีทำอยDางสมัครใจ เต็มใจ 

I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณCของผู:ให:บริการ และภาพลักษณCขององคCกร

ด:วย 

C = Courtesy ความอDอนน:อม อDอนโยน 

E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือร:น และให:บริการมากกวDาที่ผู:รับบริการ

คาดหวัง 

สมชัย วุฒิปรีชา (2534) กลDาววDา ในการทำงานให:สำเร็จ และมีประสิทธิภาพให:ยึดหลัก 4 ร 

คือ ริเริ่ม รวดเร็ว เรียบร:อย และรDวมมือรDวมใจ ตลอดจนต:องมีความจริงใจของเพื่อนรDวมงานเปiน

พ้ืนฐาน 
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อุทัย หิรัญโต (2530) กลDาววDา ผลเสียของความลDาช:าในการปฏิบัติราชการสDงผลกระทบ

โดยตรงตDอการให:บริการแกDประชาชน กลDาวคือ ความลDาช:าในการปฏิบัติราชการเปiนสาเหตุหนึ่งท่ี

นำไปสูDความล:มเหลว และเสื่อมประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสDวนทำลายศรัทธาของประชาชนที่มีตDอ

ราชการ ซ่ึงมูลเหตุของความลDาช:าในการปฏิบัติราชการอาจเกิดจากป�จจัยสDวนบุคคล ดังน้ี 

1. การทำงานท่ีไมDมีแผน 

2. ขาดความรับผิดชอบ 

3. ขาดความกระตือรือร:นในการทำงาน 

4. ขาดการควบคุมโดยใกล:ชิด 

5. ขาดการติดตามงาน 

6. ขาดระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

7. หวังผลประโยชนCสDวนตัว 

 8. ขาดความเข:าใจในวิธีการทำงานท่ีถูกต:อง 

2.6 วรรณกรรมท่ีเก่ียวขPอง 

การศึกษาเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในการให:บริการนั้น มีผู:ให:ความสนใจทำการศึกษาวิจัย ไว:

ในหลากหลายแงDมุม ดังตDอไปน้ี 

เทศบาลตำบลบงใต: (2564) ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให:บริการของเทศบาล

ตำบลบงใต: อำเภอสวDางแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ในการให:บริการ 4 งาน ได:แกD งานบริการด:าน

ทะเบียน งานบริการด:านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ   งานบริการด:านพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม  และงานบริการด:านรายได:หรือภาษี  ตามประเด็นความพึงพอใจทั้ง 4 ด:าน ได:แกD 

ด:านกระบวนการขั้นตอนการให:บริการ  ด:านชDองทางการให:บริการ  ด:านเจ:าหน:าที่ผู:ให:บริการ  และ 

ด:านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก พบวDา ประชาชนมีความพึงพอใจ อยูDในระดับมากที่สุด  

คะแนนเฉลี่ยเทDากับ 4.81  คิดเปiน ร:อยละ  96.30  โดยพึงพอใจงานบริการด:านพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม   มากเปiนอันดับแรก รองลงมาคือ งานบริการด:านการรักษาความสะอาดในท่ี

สาธารณะ   งานบริการด:านรายได:หรือภาษี   และงานบริการด:านทะเบียน   ตามลำดับ 

เทศบาลตำบลปทุมวาปี (2564)  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ

เทศบาลตำบลปทุมวาปี อ.ส่องดาว  จ.สกลนคร  ในการให้บริการ 4 งาน ได้แก่ การขออนุญาต

ก่อสร้างที่อยู่อาศัย การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์   งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  

และการรับชำระภาษีป้าย โรงเรือนและที่ดิน  ตามประเด็นความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และ ด้าน

อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด  

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.81  คิดเป็น ร้อยละ  96.30  โดยพึงพอใจงานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์   มาก
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เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์   การรับชำระภาษีป้าย 

โรงเรือนและท่ีดิน   และการขออนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย   ตามลำดับ 

 เทศบาลตำบลพรรณานคร (2564) ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ

เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  ในการให้บริการ 4 งาน ได้แก่ งาน

ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล งานด้านรายได้หรือภาษี   งานขออนุญาตก่อสร้างตามมาตรา 21  

และงานด้านสาธารณสุข  ตามประเด็นความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการ

ให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และ ด้านอาคารสถานที่และส่ิง

อำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

4.81  คิดเป็น ร้อยละ  96.30  โดยพึงพอใจงานขออนุญาตก่อสร้างตามมาตรา 21   มากเป็นอันดับ

แรก รองลงมาคือ งานด้านรายได้หรือภาษี   งานด้านสาธารณสุข   และงานด้านสิ่งแวดล้อมและ

สุขาภิบาล   ตามลำดับ 

 

 เทศบาลตำบลหนองแวง (2564) ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ

เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ในการให้บริการ 4 งาน ได้แก่ งาน

ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน  งานเพิ่มประสิทธิภาพธนาคารขยะชุมชนตำบลหนองแวง  งานป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  และงานลดขั้นตอนการให้บริการรับชำระภาษีและ

บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ตามประเด็นความพึงพอใจทั้ง 4 

ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ  และ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ

การให้บริการ  ของเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนครท้ัง 4 งาน อยู่ในระดับ

มากที่สุด  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.85  คิดเป็น ร้อยละ  96.61  โดยพึงพอใจ งานป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ มากเป็นอันดับแรก  รองลงมาคือ งานเพิ่มประสิทธิภาพ

ธนาคารขยะชุมชนตำบลหนองแวง  งานส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน และงานลดขั้นตอนการ

ให้บริการรับชำระภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 

ตามลำดับ 

เทศบาลตำบลหนองสนม (2564)  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให:บริการของ

เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ในการให:บริการ 4 งาน ได:แกD งาน

บริการด:านพัฒนาชุมชน งานบริการด:านการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งานบริการด:าน

สาธารณสุข  และงานบริการด:านสาธารณูปโภค  ตามประเด็นความพึงพอใจทั้ง 4 ด:าน ได:แกD ด:าน

กระบวนการขั้นตอนการให:บริการ  ด:านชDองทางการให:บริการ  ด:านเจ:าหน:าที่ผู:ให:บริการ  และ ด:าน

อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก พบวDา ประชาชนมีความพึงพอใจ อยูDในระดับมากที่สุด  
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คะแนนเฉลี่ยเทDากับ 4.81  คิดเปiน ร:อยละ  96.30  โดยพึงพอใจงานบริการด:านสาธารณสุข   มาก

เปiนอันดับแรก รองลงมาคือ งานบริการด:านการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบริการด:าน

สาธารณูปโภค   และงานบริการด:านพัฒนาชุมชน   ตามลำดับ



 

 

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย 
 

ในการศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนตDอการให:บริการขององคCการบริหารสDวนตำบล 

เช ิงช ุม อำเภอพรรณานิคม  จ ังหวัดสกลนคร  เปiนการวิจ ัยเช ิงสำรวจ (Survey research) 

ผู:ดำเนินการ  ได:ดำเนินการ ดังรายละเอียดหัวข:อตDอไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุDมตัวอยDาง 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช:ในการศึกษา  

3.3 การทดสอบเคร่ืองมือการศึกษา 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข:อมูล 

3.5 วิธีการวิเคราะหCข:อมูล 

3.6 สถิติท่ีใช:ในการวิเคราะหCข:อมูล 

3.1 ประชากรและกลุ0มตัวอย0าง 

   ประชากรที่ใช:ในการวิจัย ได:แกD ประชาชนในเขตปกครองขององคCการบริหารสDวนตำบล 

เชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร    เจ:าหน:าที่ของรัฐ หนDวยงานของรัฐ หนDวยงานเอกชน

ที่มารับบริการหรือติดตDอองคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 ในรอบปXงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5,209  คน 

 กลุDมตัวอยDางที่ใช:ในการวิจัย ได:แกD ประชาชนในเขตปกครองของ องคCการบริหารสDวนตำบล

เชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร    เจ:าหน:าที่ของรัฐ หนDวยงานของรัฐ หนDวยงานเอกชน

ที่มารับบริการหรือติดตDอองคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร    

ในรอบปXงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดขนาดกลุDมตัวอยDางตามวิธีของ Taro Yamane ที่ระดับ

ความเชื่อมั่นที่ 95 เปอรCเซ็นตC ดังสมการด:านลDาง จากนั้นเก็บตัวอยDางโดยใช:วิธีการสุDมแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) 

n =      N  

1 + N (e)2 

   โดยท่ี n = จำนวนขนาดตัวอยDางประชาชนท่ีต:องการ  

          N = จำนวนประชากรท้ังหมด  

e = คDาความคลาดเคล่ือน (0.05) 

      แทนคDาสูตร n =             5,209  =  371.47 

1 + 5,209(0.05)2 
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ดังน้ันกลุDมตัวอยDางท่ีศึกษาในแตDละด:าน เทDากับ  371.47 คน ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน 

 ±5% เพ่ือการเก็บข:อมูลให:ครบถ:วน คณะทำงานใช:แบบสอบถาม 400 ชุด ในการเก็บข:อมูลคร้ังน้ี 

 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชPในการศึกษา 

 เครื่องมือที่ใช:ในการศึกษาใช:ในการวิจัยครั้งนี้เปiนแบบสอบถาม (Questionnaires) ความพึง

พอใจตDอการให:บริการขององคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร    

ประจำปX งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยึดความตรงตามเนื้อหา (Content validity) เปiนหลัก ด:วยการ

ตรวจสอบเนื้อหาที่ใช:ตั้งเปiนคำถาม โดยการวิเคราะหCวัตถุประสงคCของการวิจัย  และอาศัยเอกสารกับ

รายงานการวิจัยท่ีเก่ียวข:องเปiนหลัก 

แบบสอบถามเปiนแบบมาตรฐาน ซึ ่งม ีคำถามกำหนดอยDางแนDนอนไว:ล Dวงหน:าเปiน

แบบสอบถามท่ีคณะผู:วิจัยสร:างข้ึนเอง  ประกอบด:วย 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ข:อมูลท่ัวไปของผู:ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู:รับบริการตDอการให:บริการขององคCการบริหารสDวน

ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร   โดยใช:หลักเกณฑCการแปลความหมายข:อมูลดังน้ี 

            คะแนน  5  คDาเฉล่ียระหวDาง  4.50 – 5.00  อยูDในระดับ มากท่ีสุด 

คะแนน  4  คDาเฉล่ียระหวDาง  3.50 – 4.49  อยูDในระดับ มาก 

คะแนน  3  คDาเฉล่ียระหวDาง  2.50 – 3.49  อยูDในระดับ ปานกลาง 

คะแนน  2  คDาเฉล่ียระหวDาง  1.50 – 2.49  อยูDในระดับ น:อย 

คะแนน  1  คDาเฉล่ียระหวDาง  1.00 – 1.49  อยูDในระดับ น:อยท่ีสุด 

 

ตอนที่ 3 ข:อเสนอแนะของประชาชนผู:รับบริการที่มีตDอป�ญหา อุปสรรค ในการรับบริการ

องคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร   

3.3 การทดสอบเคร่ืองมือการศึกษา  

แบบสอบถามฉบับน้ี ผู:วิจัยได:ศึกษาข:อมูล โดยมีข้ันตอนในการสร:าง ดังน้ี 

1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข:องในเร่ืองความพึงพอใจของประชากรตDอ 

การให:บริการขององคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร   จากน้ัน

กำหนดกรอบแนวคิดท่ีใช:ในการวิจัย กำหนดนิยาม เพ่ือใช:เปiนแนวทางในการสร:างแบบสอบถาม 

2. สร:างแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอพอใจของประชาชนตDอการให:บริการของเทศบาล 



 

 

 

31 

ตำบลสDองดาว   และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามเพื่อให:ครอบคลุมวัตถุประสงคC จากนั้นนำไป

ให:ผู:เช่ียวชาญตรวจสอบแล:วนำมาปรับปรุง 

3. ปรับปรุงแบบสอบถามตามคำแนะนำของผู:เช่ียวชาญ 

4. กDอนการทดสอบแบบสอบถาม ได:ประชุมคณะทำงาน ประกอบด:วยหัวหน:าทีม 

ทำงาน 1 คน เจ:าหน:าที่จำนวน 5 คน และนักศึกษาจำนวน 5 คน ซึ่งเปiนบุคลากรและนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อสร:างความเข:าใจในการเก็บข:อมูล 

เพ่ือให:ได:ข:อมูลท่ีเปiนความจริง และถูกต:อง  

3.4 การเก็บรวบรวมขPอมูล  

หลังจากสร:างความเข:าใจในการเก็บข:อมูลแล:วนั้น คณะทำงาน ได:ศึกษาทบทวนเส:นทางและ

จุดที ่ต:องไปเก็บข:อมูลให:แมDนยำ  เพื ่อให:ได:ข:อมูลของผู :รับบริการงานทั้ง 4 งาน ประกอบดัวย        

งานเผยแพรDข:อมูลขDาวสารและประชาสัมพันธCงานด:านรายได:หรือภาษี   งานขออนุญาตกDอสร:างตาม

มาตรา 21  งานบริการแพทยCฉุกเฉิน 

3.5 การวิเคราะห@ขPอมูล  

 นำข:อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได: ไปทำการวิเคราะหCด:วยการแจกแจงความถี่ คDาเฉลี่ยเลขคณิต 

และคำนวณร:อยละ จำแนกเปiนรายข:อของคำถาม การคำนวณผลทั ้งหมดกระทำด:วยเครื ่อง

คอมพิวเตอรCโดยใช:โปรแกรมสำเร็จรูป  

 

 

 

3.6 สถิติท่ีใชPในการวิเคราะห@ขPอมูล 

 สถิติท่ีใช:ในการวิเคราะหCข:อมูล และประมวลผลในการวิจัย ได:แกD  

1. รPอยละ (Percentage) 

 เปiนคDาสถิติท่ีนิยมใช:กันมากโดยเปiนการเปรียบเทียบความถ่ี หรือจำนวนท่ีต:องการกับความถ่ี

หรือจำนวนท้ังหมดท่ีเทียบเปiน 100 จะหาคDาร:อยละจากสูตรตDอไปน้ี (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2549) 
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2. ค0าเฉล่ีย (Mean) 

 
3. ส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สDวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเปiนการวัดการกระจายท่ีนิยมใช:กันมากเขียนแทนด:วย  S.D.  หรือ S 

 

 
           4. หาค0าความเช่ือม่ันท้ังฉบับดPวยสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient)  

            เปiนคDาความเช่ือม่ันท่ีคำนวณหาได:จากสูตรครอนบราช (Cronbach) การหาคDาความเช่ือม่ัน

ของแบบทดสอบโดยแบบทดสอบคDาคะแนนท่ีได:อาจจะเปiนคDาอะไรก็ได:ท่ีมีคDามากกวDา 1 สูตรท่ีใช:ใน

การคำนวณมีดังน้ี 
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  a =  

  เม่ือ  

   a   แทน    คDาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 

   n    แทน   จำนวนข:อของแบบทดสอบ 

          แทน   ความแปรปรวนของแบบทดสอบรายข:อ 

      แทน  ความแปรปรวนของแบบทดสอบท้ังฉบับ 
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บทที่ 4 ผลการดำเนินงานวิจัย 
 

การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตDอการให:บริการ องคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอ

พรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร ประจำปXงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการดำเนินการวิจัยดังน้ี 

4.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจ 

4.1.1 ข:อมูลท่ัวไปของผู:ตอบแบบสอบถาม 

4.1.2 งานเผยแพรDข:อมูลขDาวสารและประชาสัมพันธC 

4.1.3 งานด:านรายได:หรือภาษี    

4.1.4 งานขออนุญาตกDอสร:างตามมาตรา 21  

4.1.5 งานบริการแพทยCฉุกเฉิน  

4.2  ผลการศึกษา ข:อเสนอแนะของประชาชนผู:รับบริการท่ีมีตDอองคCการบริหารสDวนตำบล 

เชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  

   

4.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจ 

4.1.1  ขPอมูลท่ัวไปของผูPตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษา ข:อมูลทั่วไปของประชาชนผู:ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู:รับบริการที่มี

ตDอการให:บริการขององคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร    ในงานท่ี

ให:บริการจำนวน 4 งาน ได:แกD งานเผยแพรDข:อมูลขDาวสารและประชาสัมพันธC  งานด:านรายได:หรือภาษี   

งานขออนุญาตกDอสร:างตามมาตรา 21  และงานบริการแพทยCฉุกเฉิน ซึ ่งผู :ตอบแบบสอบถามเปiน

ประชาชนในพื้นที่ ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร จากการสุDมตัวอยDางจำนวน  

400 คน โดยจำแนกข:อมูลท่ัวไปของผู:ตอบแบบสอบถาม ได:ดังน้ี 

จากการดำเนินการเก็บข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  พบว่า 

 เมื่อจำแนกตามความหนาแนDนของประชากรในพื้นที่ ที่ดำเนินการเก็บข:อมูล พบวDา ผู:ตอบ

แบบสอบถามสDวนใหญD อยูDในพื้นที่ บ:านเชิงชุมพัฒนา  มากเปiนอันดับแรก รองลงมาคือ บ:านถDอน   

บ:านเชิงชุม   บ:านนาขาม  บ:านถDอน  บ:านถDอนพัฒนา  บ:านโนนพอก  บ:านสายรDองขDา  บ:านกุดน้ำขุDน  

บ:านหนองครอง  ตามลำดับ 
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จำแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.25  และ

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 48.75 ตามลำดับ 

 จำแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 41 - 60 ปี  คิดเป็นร้อยละ  

38.5  ช่วงอายุ 21 - 40 ปี  คิดเป็นร้อยละ  28.5  ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ ช่วง

อายุ  คิดเป็นร้อยละ 13.00  ตามลำดับ 

 จำแนกตามอาชีพ พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกร คิดเป็นร้อย

ละ 56.25 รับจ้างท่ัวไป  คิดเป็นร้อยละ 19.25  นักเรียน / นักศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 16.00 ธุรกิจส่วนตัว  

คิดเป็นร้อยละ  6.75   พนักงานรัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ 1.25 ข้าราชการ และ ผู้ประกอบการ  คิด

เป็นร้อยละ  0.25  ตามลำดับ 

  จำแนกตาม ความถ่ีท่ีมารับบริการ ในรอบ 1 ปี ท่ีผ่านมา  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

รับบริการ 1 คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อยละ 55.75    รับบริการ 2 – 3 คร้ัง/ปี  คิดเป็นร้อยละ  38.00  รับบริการ  

4-5 คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อยละ  6.25 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี  1  แสดงข:อมูลท่ัวไปของผู:ตอบแบบสอบถาม 

หมู0บPาน จำนวน รPอยละ 

บ:านเชิงชุม 50 12.50 

บ:านถDอน 51 12.77 

บ:านกุดน้ำขุDน 27 6.80 

บ:านหนองครอง 18 4.43 

บ:านสายรDองขDา 32 7.89 

บ:านโนนพอก 32 7.97 

บ:านนาขาม 48 11.92 

บ:านถDอนพัฒนา 45 11.35 

บ:านเชิงชุมพัฒนา 52 12.88 

บ:านถDอน 46 11.50 

รวม 400 100.00 
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เพศ จำนวน รPอยละ 

ชาย 205 51.25 

หญิง 195 48.75 

รวม 400 100.00 

 อายุ  จำนวน รPอยละ 

21 - 40 ปX 114 28.50 

41 - 60 ปX 154 38.50 

60 ปXข้ึนไป 80 20.00 

อายุไมDเกิน 20 ปX 52 13.00 

รวม 400 100.00 

 ระดับการศึกษาสูงสุด จำนวน รPอยละ 

ประถมศึกษา 162 40.50 

ปริญญาตรี 12 3.00 

มัธยมศึกษาตอนต:น 146 36.50 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 80 20.00 

รวม 400 100.00 

 อาชีพ จำนวน รPอยละ 

เกษตรกร 225 56.25 

ข:าราชการ 1 0.25 

ธุรกิจสDวนตัว 27 6.75 

นักเรียน / นักศึกษา 64 16.00 

ผู:ประกอบการ 1 0.25 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5 1.25 

รับจ:างท่ัวไป 77 19.25 

รวม 400 100.00 

 ความถ่ีท่ีมารับบริการ ในรอบ 1 ป8 ท่ีผ0านมา  จำนวน รPอยละ 

1 คร้ัง/ปX 223 55.75 

2 – 3 คร้ัง/ปX 152 38.00 

4-5 คร้ัง/ปX 25 6.25 

รวม 400 100.00 
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4.1.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต0องานเผยแพร0ขPอมูลข0าวสารและ

ประชาสัมพันธ@ 

ผลการศ ึกษาความพึงพอใจของประชาชน ท ี ่ม ีต Dองานเผยแพร 0ข Pอม ูลข 0าวสารและ

ประชาสัมพันธ@ ซึ่งผู :ตอบแบบสอบถามนั้นเปiนประชาชนในพื้นที่ องคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม 

อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  จำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบวDา 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด  คะแนนเฉลี่ย 4.77  คิดเป็นร้อยละ  95.48  โดยพึงพอใจ  ประเด็น 

ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน  มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ  มีผัง

ลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน   มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำ

ขั้นตอนการให้บริการ   ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการผู้รับบริการ    

มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ   มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ  ตามลำดับ 

 ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ 

มากที่สุด  คะแนนเฉลี่ย 4.78 คิดเป็นร้อยละ  95.58 โดยพึงพอใจ  ประเด็น มีช่องทางการให้บริการ

เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ  มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานท่ี    

มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง   มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร   

มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ   มีการให้บริการนอกเวลาราชการ   เข้าถึง

ช่องทางการให้บริการท่ีรวดเร็ว และสะดวก ตามลำดับ 

 ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ 

มากที่สุด  คะแนนเฉลี่ย 4.78 คิดเป็นร้อยละ  95.51 โดยพึงพอใจ  ประเด็น   เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัว

เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่  มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ   เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอ

ภาค ไม่เลือกปฏิบัติ   เจ้าหน้าที่มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์

ในทางมิชอบ   เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม   เจ้าหน้าท่ี

มีความรู้ ความสามารถในการตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง

น่าเชื ่อถือ   เจ้าหน้าที ่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการ

ให้บริการ  ตามลำดับ 

 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  คะแนนเฉล่ีย 4.79 คิดเป็นร้อยละ  95.70 โดยพึงพอใจ  ประเด็น   สถาน

ที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ  ป้ายข้อความ

บอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย   สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ เช่น 
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ที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งรอรับบริการ   สถานที่ให้บริการโดยรวมมีความสะอาด   การ

จัดสถานท่ีและอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ  ตามลำดับ 

 สรุป  ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ  งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ

ประชาสัมพันธ์  พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.78 คิดเป็นร้อยละ 

95.57 โดยพึงพอใจ  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  มากเป็นอันดับแรก รองลงมา

คือ  ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการ

ให้บริการ   ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี  2  แสดงคDาคะแนนเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตDองานเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ของ องคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร   

  ประเด็นความพึงพอใจ N Mean Std. % แปรค>า 

ด?า
นก

ระ
บว

นก
าร

แล
ะข

ั้นต
อน

กา
รใ

ห?บ
ริก

าร
 

 ขั้นตอนการให-บริการมีระบบ ไม4ยุ4งยาก 

ซับซ-อน มีความชัดเจน 

400 4.81 0.415 96.10 มากที่สุด 

 มีความสะดวก รวดเร็วในการให-บริการ 400 4.77 0.425 95.30 มากที่สุด 

 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ

แนะนำขั้นตอนการให-บริการ 

400 4.78 0.434 95.55 มากที่สุด 

 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการ

ให-บริการอย4างชัดเจน 

400 4.79 0.428 95.75 มากที่สุด 

 ระยะเวลาการให-บริการมีความเหมาะสม 

ตรงต4อความต-องการผู-รับบริการ 

400 4.78 0.469 95.50 มากที่สุด 

 มีการให-บริการตามลำดับก4อน-หลัง 400 4.73 0.507 94.65 มากที่สุด 

เฉลี่ย   4.77 0.446 95.48 มากที่สุด 

ด?า
นช

>อง
ทา

งก
าร

ให
?บร

ิกา
ร  

 มีช4องทางการให-บริการเพียงพอต4อ

ผู-ใช-บริการ 

400 4.81 0.395 96.15 มากที่สุด 

 มีการประชาสัมพันธWข-อมูลข4าวสารผ4าน

เสียงตามสาย/เอกสาร 

400 4.77 0.423 95.35 มากที่สุด 

 มีช4องทางการให-บริการหลายช4องทาง 400 4.79 0.408 95.80 มากที่สุด 

 มีกล4องเพื่อรับฟ[งป[ญหาและข-อคิดเห็นของ

ผู-รับบริการ 

400 4.77 0.425 95.30 มากที่สุด 

 มีการให-บริการนอกเวลาราชการ 400 4.77 0.425 95.30 มากที่สุด 

 เข-าถึงช4องทางการให-บริการที่รวดเร็ว และ

สะดวก 

400 4.76 0.428 95.20 มากที่สุด 

 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่ 400 4.80 0.402 95.95 มากที่สุด 
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  ประเด็นความพึงพอใจ N Mean Std. % แปรค>า 

เฉลี่ย   4.78 0.415 95.58 มากที่สุด 
ด?า

นเ
จ?า

หน
?าท

ี่ผู?ใ
ห?บ

ริก
าร

 
 เจ-าหน-าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยด ีแต4งกาย

สุภาพการวางตัวเรียบร-อยเหมาะสม 

400 4.77 0.420 95.45 มากที่สุด 

 เจ-าหน-าที่ให-บริการวางตัวเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติหน-าที ่

400 4.82 0.387 96.35 มากที่สุด 

 เจ-าหน-าที่ให-บริการด-วยความเอาใจใส4 

กระตือรือร-น เต็มใจ และมีความพร-อมใน

การให-บริการ 

400 4.72 0.451 94.35 มากที่สุด 

 เจ-าหน-าที่มีความรู- ความสามารถในการ

ตอบข-อซักถาม ชี้แจงข-อสงสัย ให-คำแนะนำ

ได-อย4างชัดเจน ถูกต-องน4าเชื่อถือ 

400 4.77 0.423 95.35 มากที่สุด 

 เจ-าหน-าที่ให-บริการด-วยความเสมอภาค ไม4

เลือกปฏิบัต ิ

400 4.80 0.404 95.90 มากที่สุด 

 เจ-าหน-าที่มีความซื่อสัตยWสุจริตในการปฏิบัติ

หน-าที่ ไม4รับสินบน ไม4หาประโยชนWในทางมิ

ชอบ 

400 4.78 0.413 95.65 มากที่สุด 

เฉลี่ย   4.78 0.416 95.51 มากที่สุด 

ด?า
นอ

าค
าร

สถ
าน

ที่แ
ละ

สิ่ง
อำ

นว
ยค

วา
มส

ะด
วก

  สถานที่ตั้งของหน4วยงาน สะดวกในการ

เดินทางมารับบริการ 

400 4.80 0.402 95.95 มากที่สุด 

 สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ เช4น ที่จอด

รถ ห-องน้ำ โทรศัพทWสาธารณะ ที่นั่งรอรับ

บริการ 

400 4.79 0.410 95.75 มากที่สุด 

 สถานที่ให-บริการโดยรวมมีความสะอาด 400 4.79 0.429 95.70 มากที่สุด 

 การจัดสถานที่และอุปกรณWความเปdน

ระเบียบ สะดวกต4อการใช-บริการ 

400 4.76 0.426 95.25 มากที่สุด 

 ปeายข-อความบอกจุดบริการ/ปeาย

ประชาสัมพันธW มีความชัดเจนและเข-าใจง4าย 

400 4.79 0.406 95.85 มากที่สุด 

เฉลี่ย   4.79 0.415 95.70 มากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 ด?าน   4.78 0.423 95.57 มากที่สุด 
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4.1.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที ่ม ีต DองานบริการแพทยCฉ ุกเฉ ิน ซึ ่งผ ู :ตอบ

แบบสอบถามนั้นเปiนประชาชนในพื้นที่ เองคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัด

สกลนคร   จำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบวDา 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด  คะแนนเฉลี่ย 4.78  คิดเป็นร้อยละ  95.51 โดยพึงพอใจ  ประเด็น   

ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน  มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ   

มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการ   มีการให้บริการตามลำดับก่อน-

หลัง   ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการผู้รับบริการ   มีผังลำดับขั้นตอน

และระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน   มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ  ตามลำดับ 

 ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ 

มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.78  คิดเป็นร้อยละ  95.51  โดยพึงพอใจ  ประเด็น   มีช่องทางการให้บริการ

เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ  มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ  มีการให้บริการนอกเวลาราชการ   เข้าถึง

ช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก   มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง   มีการจัดโครงการ

ออกบริการนอกสถานที่   มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ   มีการประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร  ตามลำดับ 

 ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ 

มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.78  คิดเป็นร้อยละ  95.53  โดยพึงพอใจ  ประเด็น   เจ้าหน้าที่มีความรู้ 

ความสามารถในการตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื ่อถือ   

มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ  เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่รับสินบน ไม่หา

ประโยชน์ในทางมิชอบ   เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม   

เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่   เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 

กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการให้บริการ   เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่

เลือกปฏิบัติ  ตามลำดับ 

 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  คะแนนเฉลี่ย 4.78  คิดเป็นร้อยละ  95.65  โดยพึงพอใจ  ประเด็น   ส่ิง

อำนวยความสะดวกเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งรอรับบริการ  มากเป็น

อันดับแรก รองลงมาคือ   สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ   ป้ายข้อความ

บอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย   การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็น

ระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ   สถานท่ีให้บริการโดยรวมมีความสะอาด ตามลำดับ 
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 สรุป  ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน  พบว่า มี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.55 โดยพึงพอใจ  ด้านอาคาร

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้าน

ช่องทางการให้บริการ  ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  ตามลำดับ 

 

ตารางที่  3  แสดงคDาคะแนนเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตDองานบริการแพทยC

ฉุกเฉิน ขององคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร     

  ประเด็นความพึงพอใจ N Mean Std. % แปรค>า 

ด?า
นก

ระ
บว

นก
าร

แล
ะข

ั้นต
อน

กา
รใ

ห?บ
ริก

าร
 

 ขั้นตอนการให-บริการมีระบบ ไม4ยุ4งยาก ซับซ-อน 

มีความชัดเจน 

400 4.84 0.391 96.70 มากที่สุด 

 มีความสะดวก รวดเร็วในการให-บริการ 400 4.75 0.435 94.95 มากที่สุด 

 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำ

ขั้นตอนการให-บริการ 

400 4.79 0.426 95.80 มากที่สุด 

 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให-บริการ

อย4างชัดเจน 

400 4.75 0.498 95.00 มากที่สุด 

 ระยะเวลาการให-บริการมีความเหมาะสม ตรงต4อ

ความต-องการผู-รับบริการ 

400 4.76 0.443 95.25 มากที่สุด 

 มีการให-บริการตามลำดับก4อน-หลัง 400 4.77 0.440 95.35 มากที่สุด 

เฉลี่ย   4.78 0.439 95.51 มากที่สุด 

ด?า
นช

>อง
ทา

งก
าร

ให
?บร

ิกา
ร  

 มีช4องทางการให-บริการเพียงพอต4อผู-ใช-บริการ 400 4.82 0.385 96.40 มากที่สุด 

 มีการประชาสัมพันธWข-อมูลข4าวสารผ4านเสียงตาม

สาย/เอกสาร 

400 4.74 0.439 94.80 มากที่สุด 

 มีช4องทางการให-บริการหลายช4องทาง 400 4.78 0.416 95.55 มากที่สุด 

 มีกล4องเพื่อรับฟ[งป[ญหาและข-อคิดเห็นของ

ผู-รับบริการ 

400 4.76 0.428 95.20 มากที่สุด 

 มีการให-บริการนอกเวลาราชการ 400 4.79 0.411 95.70 มากที่สุด 

 เข-าถึงช4องทางการให-บริการที่รวดเร็ว และ

สะดวก 

400 4.78 0.415 95.60 มากที่สุด 

 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่ 400 4.77 0.425 95.30 มากที่สุด 

เฉลี่ย   4.78 0.417 95.51 มากที่สุด 

  เจ-าหน-าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยด ีแต4งกายสุภาพ

การวางตัวเรียบร-อยเหมาะสม 

400 4.79 0.408 95.80 มากที่สุด 
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  ประเด็นความพึงพอใจ N Mean Std. % แปรค>า 

 เจ-าหน-าที่ให-บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติ

หน-าที่ 

400 4.77 0.423 95.35 มากที่สุด 

 เจ-าหน-าที่ให-บริการด-วยความเอาใจใส4 

กระตือรือร-น เต็มใจ และมีความพร-อมในการ

ให-บริการ 

400 4.77 0.425 95.30 มากที่สุด 

 เจ-าหน-าที่มีความรู- ความสามารถในการตอบข-อ

ซักถาม ชี้แจงข-อสงสัย ให-คำแนะนำได-อย4าง

ชัดเจน ถูกต-องน4าเชื่อถือ 

400 4.80 0.402 95.95 มากที่สุด 

 เจ-าหน-าที่ให-บริการด-วยความเสมอภาค ไม4เลือก

ปฏิบัต ิ

400 4.74 0.438 94.85 มากที่สุด 

 เจ-าหน-าที่มีความซื่อสัตยWสุจริตในการปฏิบัติ

หน-าที่ ไม4รับสินบน ไม4หาประโยชนWในทางมิชอบ 

400 4.80 0.404 95.90 มากที่สุด 

เฉลี่ย   4.78 0.417 95.53 มากที่สุด 

ด?า
นอ

าค
าร

สถ
าน

ที่แ
ละ

สิ่ง
อำ

นว
ยค

วา
มส

ะด
วก

  สถานที่ตั้งของหน4วยงาน สะดวกในการเดินทาง

มารับบริการ 

400 4.79 0.410 95.75 มากที่สุด 

 สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ เช4น ที่จอดรถ 

ห-องน้ำ โทรศัพทWสาธารณะ ที่นั่งรอรับบริการ 

400 4.81 0.391 96.25 มากที่สุด 

 สถานที่ให-บริการโดยรวมมีความสะอาด 400 4.75 0.435 94.95 มากที่สุด 

 การจัดสถานที่และอุปกรณWความเปdนระเบียบ 

สะดวกต4อการใช-บริการ 

400 4.78 0.416 95.55 มากที่สุด 

 ปeายข-อความบอกจุดบริการ/ปeายประชาสัมพันธW 

มีความชัดเจนและเข-าใจง4าย 

400 4.79 0.410 95.75 มากที่สุด 

เฉลี่ย   4.78 0.412 95.65 มากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 ด?าน   4.78 0.421 95.55 มากที่สุด 
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4.1.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ท่ีมีต0องานดPานรายไดPหรือภาษี 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที ่ม ีต Dองานด:านรายได:หร ือภาษี ซ ึ ่งผ ู :ตอบ

แบบสอบถามนั้นเปiนประชาชนในพื้นที่ องคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัด

สกลนคร   จำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบวDา 

   ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด  คะแนนเฉลี่ย 4.77  คิดเป็นร้อยละ  95.37 โดยพึงพอใจ  ประเด็น     

มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการ  มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ   

ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน   ระยะเวลาการให้บริการมีความ

เหมาะสม ตรงต่อความต้องการผู้รับบริการ   มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง   มีความสะดวก 

รวดเร็วในการให้บริการ   มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน  ตามลำดับ 

 ด้านช่องทางการให้บริการ  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ  

มากที่สุด  คะแนนเฉลี่ย 4.77  คิดเป็นร้อยละ  95.47  โดยพึงพอใจ  ประเด็น     เข้าถึงช่องทางการ

ให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก  มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ   มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ

ผู้ใช้บริการ   มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง   มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตาม

สาย/เอกสาร   มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่   มีการให้บริการนอกเวลาราชการ   มีกล่อง

เพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ  ตามลำดับ 

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ  

มากที่สุด  คะแนนเฉลี่ย 4.78  คิดเป็นร้อยละ  95.50  โดยพึงพอใจ  ประเด็น     เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ

อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม  มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ   เจ้าหน้าท่ี

ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่   เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการตอบข้อซักถาม 

ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ   เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ

ปฏิบัติหน้าที่ ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ   เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่

เลือกปฏิบัติ   เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการ

ให้บริการ  ตามลำดับ 

 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด  คะแนนเฉลี่ย 4.79  คิดเป็นร้อยละ  95.72  โดยพึงพอใจ  ประเด็น  

สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ  ส่ิงอำนวย

ความสะดวกเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งรอรับบริการ   การจัดสถานที่และ

อุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ   ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มี

ความชัดเจนและเข้าใจง่าย   สถานท่ีให้บริการโดยรวมมีความสะอาด  ตามลำดับ 
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 สรุป  ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ งานด้านรายได้หรือภาษี  พบว่า มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.51  โดยพึงพอใจ  ด้านอาคาร

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  ตามลำดับ 

ตารางที่  4  แสดงคDาคะแนนเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตDอ งานด:านรายได:หรือ

ภาษี ขององคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร     

  ประเด็นความพึงพอใจ N Mean Std. % แปรค>า 

ด?า
นก

ระ
บว

นก
าร

แล
ะข

ั้นต
อน

กา
รใ

ห?บ
ริก

าร
 

 ขั้นตอนการให-บริการมีระบบ ไม4ยุ4งยาก 

ซับซ-อน มีความชัดเจน 

400 4.80 0.457 95.90 มากที่สุด 

 มีความสะดวก รวดเร็วในการให-บริการ 400 4.74 0.438 94.85 มากที่สุด 

 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ

แนะนำขั้นตอนการให-บริการ 

400 4.82 0.422 96.40 มากที่สุด 

 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการ

ให-บริการอย4างชัดเจน 

400 4.71 0.572 94.20 มากที่สุด 

 ระยะเวลาการให-บริการมีความเหมาะสม 

ตรงต4อความต-องการผู-รับบริการ 

400 4.78 0.450 95.60 มากที่สุด 

 มีการให-บริการตามลำดับก4อน-หลัง 400 4.76 0.443 95.25 มากที่สุด 

เฉลี่ย   4.77 0.463 95.37 มากที่สุด 

ด?า
นช

>อง
ทา

งก
าร

ให
?บร

ิกา
ร  

 มีช4องทางการให-บริการเพียงพอต4อ

ผู-ใช-บริการ 

400 4.80 0.404 95.90 มากที่สุด 

 มีการประชาสัมพันธWข-อมูลข4าวสารผ4าน

เสียงตามสาย/เอกสาร 

400 4.77 0.425 95.30 มากที่สุด 

 มีช4องทางการให-บริการหลายช4องทาง 400 4.79 0.411 95.70 มากที่สุด 

 มีกล4องเพื่อรับฟ[งป[ญหาและข-อคิดเห็นของ

ผู-รับบริการ 

400 4.75 0.434 95.00 มากที่สุด 

 มีการให-บริการนอกเวลาราชการ 400 4.76 0.429 95.15 มากที่สุด 

 เข-าถึงช4องทางการให-บริการที่รวดเร็ว และ

สะดวก 

400 4.80 0.399 96.05 มากที่สุด 

 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่ 400 4.76 0.428 95.20 มากที่สุด 

เฉลี่ย   4.77 0.418 95.47 มากที่สุด 

  เจ-าหน-าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยด ีแต4งกาย

สุภาพการวางตัวเรียบร-อยเหมาะสม 

400 4.80 0.399 96.05 มากที่สุด 
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  ประเด็นความพึงพอใจ N Mean Std. % แปรค>า 

 เจ-าหน-าที่ให-บริการวางตัวเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติหน-าที ่

400 4.79 0.410 95.75 มากที่สุด 

 เจ-าหน-าที่ให-บริการด-วยความเอาใจใส4 

กระตือรือร-น เต็มใจ และมีความพร-อมใน

การให-บริการ 

400 4.74 0.439 94.80 มากที่สุด 

 เจ-าหน-าที่มีความรู- ความสามารถในการ

ตอบข-อซักถาม ชี้แจงข-อสงสัย ให-คำแนะนำ

ได-อย4างชัดเจน ถูกต-องน4าเชื่อถือ 

400 4.79 0.410 95.75 มากที่สุด 

 เจ-าหน-าที่ให-บริการด-วยความเสมอภาค ไม4

เลือกปฏิบัต ิ

400 4.76 0.428 95.20 มากที่สุด 

 เจ-าหน-าที่มีความซื่อสัตยWสุจริตในการปฏิบัติ

หน-าที่ ไม4รับสินบน ไม4หาประโยชนWในทางมิ

ชอบ 

400 4.77 0.420 95.45 มากที่สุด 

เฉลี่ย   4.78 0.417 95.50 มากที่สุด 

ด?า
นอ

าค
าร

สถ
าน

ที่แ
ละ

สิ่ง
อำ

นว
ยค

วา
มส

ะด
วก

  สถานที่ตั้งของหน4วยงาน สะดวกในการ

เดินทางมารับบริการ 

400 4.82 0.387 96.35 มากที่สุด 

 สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ เช4น ที่จอด

รถ ห-องน้ำ โทรศัพทWสาธารณะ ที่นั่งรอรับ

บริการ 

400 4.80 0.402 95.95 มากที่สุด 

 สถานที่ให-บริการโดยรวมมีความสะอาด 400 4.74 0.438 94.85 มากที่สุด 

 การจัดสถานที่และอุปกรณWความเปdน

ระเบียบ สะดวกต4อการใช-บริการ 

400 4.80 0.402 95.95 มากที่สุด 

 ปeายข-อความบอกจุดบริการ/ปeาย

ประชาสัมพันธW มีความชัดเจนและเข-าใจง4าย 

400 4.78 0.418 95.50 มากที่สุด 

เฉลี่ย   4.79 0.409 95.72 มากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 ด?าน   4.78 0.427 95.51 มากที่สุด 

 
 

ด?า
นเ

จ?า
หน

?าที่
ผู?ใ

ห?บ
ริก

าร
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4.1.5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ท่ีมีต0อ งานขออนุญาตก0อสรPางตามมาตรา 21 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตDองานขออนุญาตกDอสร:างตามมาตรา 21 ซ่ึง

ผู:ตอบแบบสอบถามนั้นเปiนประชาชนในพื้นที่ องคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  

จังหวัดสกลนคร     จำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบวDา 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด  คะแนนเฉลี่ย 4.77  คิดเป็นร้อยละ  95.37 โดยพึงพอใจ  ประเด็น     

ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน  มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ   มี

ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการ   มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลา

การให้บริการอย่างชัดเจน   ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการผู้รับบริการ   

มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง   มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ  ตามลำดับ 

 ด้านช่องทางการให้บริการ   พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ  

มากที่สุด  คะแนนเฉลี่ย 4.77  คิดเป็นร้อยละ  95.44  โดยพึงพอใจ  ประเด็น      มีช่องทางการ

ให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ   มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ   มีช่องทางการให้บริการหลาย

ช่องทาง   มีการให้บริการนอกเวลาราชการ   มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานท่ี   มีกล่องเพื่อรับ

ฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ   มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร   

เข้าถึงช่องทางการให้บริการท่ีรวดเร็ว และสะดวก  ตามลำดับ 

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ  

มากที่สุด  คะแนนเฉลี่ย 4.78  คิดเป็นร้อยละ  95.52  โดยพึงพอใจ  ประเด็น       เจ้าหน้าที่ให้บริการ

ด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ   มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ   เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต

ในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ   เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 

กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการให้บริการ   เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติหน้าท่ี   เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม   เจ้าหน้าท่ี

มีความรู้ ความสามารถในการตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง

น่าเช่ือถือ  ตามลำดับ   

 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก   พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยู่ในระดับ  มากท่ีสุด  คะแนนเฉล่ีย 4.78  คิดเป็นร้อยละ 95.56   โดยพึงพอใจ  ประเด็น เ ส่ิง

อำนวยความสะดวกเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งรอรับบริการ    มากเป็น

อันดับแรก รองลงมาคือ   การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ   สถาน

ที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ   สถานที่ให้บริการโดยรวมมีความสะอาด   ป้าย

ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย  ตามลำดับ   
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 สรุป  ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ งานขออนุญาตก่อสร้างตามมาตรา 21   

พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.77  คิดเป็นร้อยละ 95.47  โดยพึงพอใจ  

ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก   ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  มากเป็นอันดับแรก รองลงมา

คือ ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี  5  แสดงคDาคะแนนเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตDองานขออนุญาตกDอสร:าง

ตามมาตรา 21 ขององคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร     

  ประเด็นความพึงพอใจ N Mean Std. % แปรค่า 

ด้า
นก
ระ
บว
นก
าร
แล
ะข
ั้นต
อน
กา
รใ
ห้บ
ริก
าร

 

 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก 

ซับซ้อน มีความชัดเจน 

400 4.79 0.494 95.70 มากที่สุด 

 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 400 4.75 0.470 94.90 มากที่สุด 

 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ

แนะนำขั้นตอนการให้บริการ 

400 4.79 0.446 95.70 มากที่สุด 

 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการ

ให้บริการอย่างชัดเจน 

400 4.78 0.451 95.55 มากที่สุด 

 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 

ตรงต่อความต้องการผู้รับบริการ 

400 4.76 0.476 95.25 มากที่สุด 

 มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 400 4.76 0.464 95.10 มากที่สุด 

เฉลี่ย   4.77 0.467 95.37 มากที่สุด 

ด้า
นช
่อง
ทา
งก
าร
ให
้บร
ิกา
ร  

 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ

ผู้ใช้บริการ 

400 4.81 0.397 96.10 มากที่สุด 

 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียง

ตามสาย/เอกสาร 

400 4.75 0.435 94.95 มากที่สุด 

 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 400 4.78 0.413 95.65 มากที่สุด 

 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของ

ผู้รับบริการ 

400 4.76 0.445 95.20 มากที่สุด 

 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 400 4.78 0.433 95.60 มากที่สุด 

 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และ

สะดวก 

400 4.75 0.435 94.95 มากที่สุด 

 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่ 400 4.78 0.415 95.60 มากที่สุด 

เฉลี่ย   4.77 0.425 95.44 มากที่สุด 

  เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยด ีแต่งกาย

สุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 

400 4.77 0.421 95.40 มากที่สุด 
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  ประเด็นความพึงพอใจ N Mean Std. % แปรค่า 

 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติหน้าที ่

400 4.77 0.420 95.45 มากที่สุด 

 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส ่

กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการ

ให้บริการ 

400 4.78 0.413 95.65 มากที่สุด 

 เจ้าหน้าที่มีความรู ้ความสามารถในการตอบ

ข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้

อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

400 4.75 0.435 94.95 มากที่สดุ 

 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่

เลือกปฏิบัต ิ

400 4.80 0.402 95.95 มากที่สุด 

 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ

หน้าที่ ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิ

ชอบ 

400 4.79 0.411 95.70 มากที่สุด 

เฉลี่ย   4.78 0.417 95.52 มากที่สุด 

ด้า
นอ
าค
าร
สถ
าน
ที่แ
ละ
สิ่ง
อำ
นว
ยค
วา
มส
ะด
วก

  สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ

เดินทางมารับบริการ 

400 4.78 0.415 95.60 มากที่สุด 

 สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ เช่น ที่จอด

รถ ห้องน้ำ โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งรอรับ

บริการ 

400 4.80 0.401 96.00 มากที่สุด 

 สถานที่ให้บริการโดยรวมมีความสะอาด 400 4.76 0.429 95.15 มากที่สุด 

 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ 

สะดวกต่อการใช้บริการ 

400 4.80 0.402 95.95 มากที่สุด 

 ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย

ประชาสัมพันธ ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

400 4.76 0.431 95.10 มากที่สุด 

เฉลี่ย   4.78 0.415 95.56 มากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน   4.77 0.431 95.47 มากที่สุด 

 
 

4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ท่ีมีต0อการใหPบริการองค@การบริหารส0วนตำบลเชิงชุม 

อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร    ในภาพรวม 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของการให:บริการ  ขององคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอ

พรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร    จำนวน 4 งาน  ได:แกD  งานเผยแพรDข:อมูลขDาวสารและประชาสัมพันธC

งานด:านรายได:หรือภาษี   งานขออนุญาตกDอสร:างตามมาตรา 21  และงานบริการแพทยCฉุกเฉินใน

ด้า
นเ
จ้า
หน้
าที่
ผู้ใ
ห้บ
ริก
าร
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กระบวนการให:บริการ 4 ด:านได:แกD  ด:านกระบวนการและข้ันตอนการให:บริการ  ด:านชDองทางการ

ให:บริการ  ด:านเจ:าหน:าที่ผู:ให:บริการ  และด:านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  โดยสอบถาม

ประชากรในพื้นท่ีองคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร   ด:วยการใช:

แบบสอบถามจำนวน  400 ชุดจากผลการสำรวจ สรุปได:วDา  

 งานเผยแพร0ขPอมูลข0าวสารและประชาสัมพันธ@ ผลการประเมินความพึงพอใจการให:บริการงาน 

ด:านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกDอสร:าง พบวDา มีความพึงพอใจอยูDในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.78 

คิดเปiนร:อยละ 95.57  โดยพึงพอใจ  ด:านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  มากเปiนอันดับแรก 

รองลงมาคือ ด:านเจ:าหน:าที่ผู:ให:บริการ  ด:านชDองทางการให:บริการ และด:านกระบวนการและขั้นตอน

การให:บริการ ตามลำดับ 
งานบริการแพทย@ฉุกเฉิน ผลการประเมินความพึงพอใจการให:บริการงานด:านงานบริการแพทยC

ฉุกเฉิน พบวDา มีความพึงพอใจอยูDในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.78. คิดเปiนร:อยละ 95.55  โดยพึง

พอใจ ด:านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  มากเปiนอันดับแรก รองลงมาคือ ด:านเจ:าหน:าที่ผู:

ให:บริการ  ด:านชDองทางการให:บริการ และด:านกระบวนการและข้ันตอนการให:บริการ ตามลำดับ 
งานดPานรายไดPหรือภาษี  ผลการประเมินความพึงพอใจการให:บริการงานด:านรายได:หรือภาษี 

ผู:พิการและผู:ป�วยเอดสC พบวDา มีความพึงพอใจอยูDในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.78 คิดเปiนร:อยละ 

95.51 โดยพึงพอใจ ด:านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  มากเปiนอันดับแรก รองลงมาคือ 

ด:านเจ:าหน:าที่ผู:ให:บริการ  ด:านชDองทางการให:บริการ และด:านกระบวนการและขั้นตอนการให:บริการ 

ตามลำดับ 
งานขออนุญาตก0อสรPางตามมาตรา 21 ผลการประเมินความพึงพอใจการให:บริการ งานขอ

อนุญาตกDอสร:างตามมาตรา 21  พบวDา มีความพึงพอใจอยูDในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.77 คิดเปiน

ร:อยละ 95.47 โดยพึงพอใจ  ด:านอาคารสถานที ่และสิ ่งอำนวยความสะดวก  มากเปiนอันดับแรก 

รองลงมาคือ ด:านเจ:าหน:าที่ผู:ให:บริการ  ด:านชDองทางการให:บริการ และด:านกระบวนการและขั้นตอน

การให:บริการ ตามลำดับ 



 

 

บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานวิจัย อภิปรายผล และข=อเสนอแนะ 
 

5.1. ความพึงพอใจของประชาชน ท่ีมีต0อการใหPบริการองค@การบริหารส0วนตำบลเชิงชุม อำเภอ

พรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร    ในภาพรวม 

งานที่ประเมิน 
มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 สรุป 

Mean % Mean % Mean % Mean % Mean % 

งานเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารและ

ประชาสัมพันธ ์

4.77 95.48 4.78 95.58 4.78 95.51 4.79 95.7 4.78 95.57 

งานบริการแพทย์

ฉุกเฉิน 

4.78 95.51 4.78 95.51 4.78 95.53 4.78 95.65 4.78 95.55 

งานด้านรายได้หรือ

ภาษ ี

4.77 95.37 4.77 95.47 4.78 95.5 4.79 95.72 4.78 95.51 

งานขออนุญาต

ก่อสร้างตามมาตรา 

21 

4.77 95.37 4.77 95.44 4.78 95.52 4.78 95.56 4.77 95.47 

สรุป 4.77 95.43 4.78 95.50 4.78 95.52 4.79 95.66 4.78 95.53 

 
  
หมายเหตุ  มิติท่ี 1 คือ  ด:านกระบวนการและข้ันตอนการให:บริการ  

มิติท่ี 2 คือ  ด:านชDองทางการให:บริการ  
มิติท่ี 3 คือ  ด:านเจ:าหน:าท่ีผู:ให:บริการ  
มิติท่ี 4 คือ  ด:านอาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก 

 

จากการศึกษาความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาบตำบลส่องดาวอำนวย  ในการ

ให้บริการท้ัง 4 งาน ประกอบไปด้วย งานเผยแพรDข:อมูลขDาวสารและประชาสัมพันธC  งานบริการแพทยC

ฉุกเฉิน  งานด:านรายได:หรือภาษี และงานขออนุญาตกDอสร:างตามมาตรา 21 พบวDาประชาชนมีความ

พึงพอใจในการให:บริการในภาพรวมอยูDในระดับ มากท่ีสุด คะแนนเฉล่ีย 4.78 คิดเปiนร:อยละ 95.53 
 

5.2 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหPบริการขององค@การบริหารส0วนตำบลเชิงชุม 

อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร ในการใหPบริการ 4 ดPาน  

5.2.1 ดPานกระบวนการข้ันตอนการใหPบริการ  

  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให:บริการขององคCการบริหารสDวนตำบลเชิง

ชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  ในการให:บริการ ด:านกระบวนการขั้นตอนการให:บริการ 
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ของงานทั้ง 4 งาน ได:แกD งานเผยแพรDข:อมูลขDาวสารและประชาสัมพันธC  งานบริการแพทยCฉุกเฉิน  

งานด:านรายได:หรือภาษี และงานขออนุญาตกDอสร:างตามมาตรา 21 พบวDา ประชาชนมีความพึงพอใจ

ในระดับ มากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ียเทDากับ 4.77 คิดเปiนร:อยละ 95.43 

5.2.2 ดPานช0องทางการใหPบริการ  

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให:บริการขององคCการบริหารสDวนตำบลเชิง

ชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  ในการให:บริการ ด:านชDองทางการให:บริการ ของงานทั้ง 4 

งาน ได:แกD งานเผยแพรDข:อมูลขDาวสารและประชาสัมพันธC  งานบริการแพทยCฉุกเฉิน  งานด:านรายได:

หรือภาษี และงานขออนุญาตกDอสร:างตามมาตรา 21 พบวDา ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มาก

ท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ียเทDากับ 4.78  คิดเปiนร:อยละ 95.50 

5.2.3 ดPานเจPาหนPาท่ีผูPใหPบริการ  

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให:บริการขององคCการบริหารสDวนตำบลเชิง

ชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  ในการให:บริการ ด:านเจ:าหน:าที่ผู:ให:บริการ ของงานทั้ง 4 

งาน ได:แกD งานเผยแพรDข:อมูลขDาวสารและประชาสัมพันธC  งานบริการแพทยCฉุกเฉิน  งานด:านรายได:

หรือภาษี และงานขออนุญาตกDอสร:างตามมาตรา 21  พบวDา ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มาก

ท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ียเทDากับ 4.78  คิดเปiนร:อยละ 95.52 

5.2.4 ดPานอาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก 

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให:บริการขององคCการบริหารสDวนตำบลเชิง

ชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร   ในการให:บริการ ด:านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความ

สะดวก ของงานทั้ง 4 งาน ได:แกD งานเผยแพรDข:อมูลขDาวสารและประชาสัมพันธC  งานบริการแพทยC

ฉุกเฉิน  งานด:านรายได:หรือภาษี และงานขออนุญาตกDอสร:างตามมาตรา 21  พบวDา ประชาชนมีความ

พึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ียเทDากับ 4.79  คิดเปiนร:อยละ 95.66 
 

5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูPรับบริการท่ีมีต0อการใหPบริการขององค@การบริหารส0วนตำบล

เชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร   ในงานท่ีใหPบริการจำนวน 4 งาน  

5.3.1 งานเผยแพร0ขPอมูลข0าวสารและประชาสัมพันธ@ 

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให:บริการขององคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม 

อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร   โดยใช:แบบสอบถามจำนวน 400 ชุด พบวDา ประชาชนมีความ

พึงพอใจในการให:บริการ นระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉล่ีย 4.78 คิดเปiนร:อยละ 95.57 
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5.3.2 งานบริการแพทย@ฉุกเฉิน 

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให:บริการขององคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม 

อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร   โดยใช:แบบสอบถามจำนวน 400 ชุด พบวDา ประชาชนมีความ

พึงพอใจในการให:บริการ งานด:านรายได:หรือภาษี    ในระดับ มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.78 คิด

เปiนร:อยละ 95.55 

5.3.3 งานดPานรายไดPหรือภาษี 

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให:บริการขององคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม 

อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร   โดยใช:แบบสอบถามจำนวน 400 ชุด พบวDา ประชาชนมีความ

พึงพอใจในการให:บริการ งานขออนุญาตกDอสร:างตามมาตรา 21  ในระดับ มากที่สุด โดยมีคะแนน

เฉล่ีย 4.78 คิดเปiนร:อยละ 95.51   

5.3.4 งานขออนุญาตก0อสรPางตามมาตรา 21 

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให:บริการขององคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม 

อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร   โดยใช:แบบสอบถามจำนวน 400 ชุด พบวDา ประชาชนมีความ

พึงพอใจในการให:บริการ งานบริการแพทยCฉุกเฉินในระดับ มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.77  คิดเปiน

ร:อยละ 95.47 

 สรุป  

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให:บริการขององคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม 

อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร    ในการให:บริการ 4 งาน ได:แกD งานเผยแพรDข:อมูลขDาวสารและ

ประชาสัมพันธC  งานบริการแพทยCฉุกเฉิน  งานด:านรายได:หรือภาษี และงานขออนุญาตกDอสร:างตาม

มาตรา 21 ตามประเด็นความพึงพอใจทั้ง 4 ด:าน ได:แกD ด:านกระบวนการขั้นตอนการให:บริการ  ด:าน

ชDองทางการให:บริการ  ด:านเจ:าหน:าท่ีผู:ให:บริการ  และ ด:านอาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก 

พบวDา ประชาชนในองคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  มีความพึง

พอใจการให:บริการของ องคCการบริหารสDวนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร    อยูD

ในระดับมากท่ีสุด  คะแนนเฉล่ีย 4.78  คิดเป~นรPอยละ 95.53
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก  

คำส่ังแต0งต้ังคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจหน0วยงานการปกครองส0วนทPองถ่ิน 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอย0างแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผูPรับบริการท่ีมีต0อการใหPบริการองค@การบริหาร

ส0วนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร    
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ภาคผนวก ค 

สัญญาจPาง 
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ภาคผนวก ง 

ภาพประกอบการลงพ้ืนท่ีเก็บแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูPรับบริการท่ีมี

ต0อการใหPบริการของ องค@การบริหารส0วนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร     
 

 
 



 

 

 

69 

 
 



 

 

 

70 



 

 

 

71 

บรรณานุกรม 
กิตติธัช อิ่มวัฒนกุล. (2553). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต6อการให9บริการด9านโครงสร9างพื้นฐาน

ของ องคBการบริหารส6วนตำบลในเขตอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธC

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานกDอสร:างและสาธารณูปโภค สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 43 น. 

คณะสังคมศาสตรCและมนุษยศาสตรC มหาวิทยาลัยมหิดล. (2558). รายงานการประเมินผลความ     

พึงพอใจของประชาชนต6อคุณภาพการให9บริการของเทศบาลนครอ9อมน9อย อำเภอกระทุ6ม

แบน จังหวัดสมุทรสาคร. มหาวิทยาลัยมหิดล. 100 น. 

ชนะดา วีระพันธC. (2555). ความพึงพอใจของประชาชนตDอการให:บริการขององคCการบริหารสDวน

ตำบลบ:านเกDา อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.72 น. 

เนตร หงสCไกรเลิศ. (2550). การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต6อการให9บริการขององคBการ

บริหารส6วนตำบลท6าตลาด. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 

รDวมกับองคCการบริหารสDวนตำบลทDาตลาด. 44 น. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. (2555). ความพึงพอใจของผู9รับบริการขององคBการ

บริหารส6วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. 60 น. 

วิทยาลัยนครราชสีมา. (2555). รายงานความพึงพอใจของผู9รับบริการท่ีมีต6อคุณภาพการให9บริการของ

องคBกรปกครองส6วนท9องถ่ิน ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจำปSงบประมาณ 2555. วิทยาลัย

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา. 42 น. 

สุนารี แสนพยุหC. (2557). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต6อการให9บริการสาธารณะของเทศบาล

ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร9อยเอ็ด. สารนิพนธC สาขารัฐศาสตรCการปกครอง 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย.151 น. 

อุทัย หิรัญโต. (2530). ระบบราชการไทย. กรุงเทพฯ: มาสเตอรCเพรส. 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. (2549). สถิตเิพ่ือการวิจัย. กรุงเทพฯ : ฟ�สิกสCเซ็นเตอรC 

Mullins L.J. (1969). Management and Organizational behavior. London: Pitman 

Publishing. 

Taro Yamane. (1967). Statistics: an introductory analysis. New York: Harper and Row.    



 

 

 

72 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร. (2564). ผลการประประเมินความพึง

พอใจการให9บร ิการของเทศบาลตำบลบงใต9 . ศ ูนยCบร ิการทางวิชาการและทดสอบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร. (2564). ผลการประประเมินความพึง

พอใจการให9บริการของเทศบาลตำบลปทุมวาปS. ศูนยCบริการทางวิชาการและทดสอบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร. (2564). ผลการประประเมินความพึง

พอใจการให9บริการของเทศบาลตำบลพรรณานคร. ศูนยCบริการทางวิชาการและทดสอบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร. (2564). ผลการประประเมินความพึง

พอใจการให9บริการของเทศบาลตำบลหนองแวง. ศูนยCบริการทางวิชาการและทดสอบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร. (2564). ผลการประประเมินความพึง

พอใจการให9บริการของเทศบาลตำบลหนองสนม. ศูนยCบริการทางวิชาการและทดสอบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร. 

 

 

 

 

 


