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คำนำ 

 

 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีบทบาทสำคัญในการ

ใหบริการสาธารณะและการพัฒนาชุมชนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน องคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกนไดกำหนดแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาไวหลายประการ ซึ่งครอบคลุมการพฒันา

ระบบบริการทางสังคมใหมีคุณภาพ และสามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึงเทาเทียม การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบทอยางทั่วถึงและเปนระบบ  ไปจนถึงการพัฒนา 

สงเสริม และสนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ  

แผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอความอยูดีมีสุขของประชาชน

ภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนจึงจำเปนตองมีการประเมิน

ความพึงพอใจของผูรับบริการวาผูรับบริการนั้นมีความพึงพอใจในบริการอยูในระดับใด เพ่ือนำผลท่ีได

ไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการใหบริการในดานตาง ๆ ใหดียิ่งข้ึน 

การประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนเปน

ชองทางสำคัญที ่ทำใหไดทราบถึงความคิดเห็นของประชาชน ตอระบบการปฏิบัติงานและการ

ใหบริการในดานตาง ๆ ซึ่งผลที่ไดจากการประเมิน สามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน

อยางตอเนื่องและเปนระบบ ซึ่งจะสงผลที่ดีโดยรวม ทั้งตอหนวยงานผูใหบริการ และตอผูรับบริการ

อีกดวย 

คณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาผลจากการศึกษาทำใหผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของของ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนไดทราบถึงปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ และนำผลการศึกษาใช

เปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจใหเกิด

แกผูมาใชบริการตอไป 

 

คณะผูวิจัย 

วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตุลาคม 2564



บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

 

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในการใหบริการของ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 4 งาน คือ (1) งานใหบริการและอนุญาติใชสนามกีฬาอำเภอ

พระยืน (2) งานใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล (3) งานใหบริการคัดสำเนาทะเบียนประวตัิ

ขาราชการ ก.พ.7 และ (4) งานใหบริการสถานีขนสงผูโดยสารทั้ง 4 สถานี  ใน 4 มิติ คือ (1) ดาน

ขั้นตอนการใหบริการ (2) ดานชองทางการใหบริการ (3) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และ (4) ดานสิ่ง

อำนวยความสะดวก   

การศึกษาครั้งนี ้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบสำรวจเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ โดยใช

แบบสอบถามแบบมีโครงสรางเปนเครื ่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ  ประชากรของการศึกษานี้คือหนวยงานและประชาชนที่รับบริการงานทั้ง 4 งานของ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในปงบประมาณ 2564  กลุมตัวอยางที่ไดจากการสุมแบบชวง

ชั้นอยางเปนระบบจำนวนท้ังสิ้น 392 ราย  

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวม พบวา (1) ความพึงพอใจตองานใหบริการ

และอนุญาติใชสนามกีฬา อำเภอพระยืน อยูในระดับดีมาก กลาวคือ มีผูพึงพอใจรอยละ 96.3  (2) 

ความพึงพอใจตองานใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล อยูในระดับดีมาก กลาวคือ มีผูพึงพอใจ

รอยละ 98.1 (3) ความพึงพอใจตองานใหบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ ก.พ.7 อยูใน

ระดับดีมาก กลาวคือ มีผูพึงพอใจรอยละ 96.9 และ (4) ความพึงพอใจตองานใหบริการสถานีขนสง

ผูโดยสารทั้ง 4 สถานี  อยูในระดับดีมาก กลาวคือ มีผูพึงพอใจรอยละ 98.2 อยางไรก็ตาม ความทา

ทายสำคัญของการใหบริการงานทั้งสี่ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน คือ สิ่งอำนวยความ

สะดวกท้ังหลาย ความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ี และชองทางในการติดตอประสานงาน 

สำหรับขอเสนอในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ควรปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกใหเพียงพอและพรอมใชงาน พรอมทั้งเพิ่มชองทางในการติดตอ

ประสานงานและกลไกแจงเตือนผูรับบริการ และควรจะนำผลการวิจัยที่ไดรับความพึงพอในระดับ

พอใชหรือดีไปพัฒนาเพิ่มเติมในประเด็นตาง ๆ เพื่อพัฒนาใหไดระดับการประเมินที่สูงขึ้นในรอบการ

ประเมินตอไป 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

 

องคการบริหารสวนจังหวัดเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีบทบาทสำคัญในการใหบริการ

สาธารณะและการพัฒนาชุมชนทองถิ่นในระดับจังหวัด  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน

ความพึงพอใจของผู ร ับบริการในการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ใน

ปงบประมาณ 2564  ในบทที่ 1 นี้ ผูวิจัยจะกลาวถึงหลักการและเหตุผล วัตถุประสงคของการศึกษา 

และขอมูลเบื้องตนของการศึกษาครั้งนี้ 

หลักการและเหตุผล 

การปกครองทองถิ่น หมายถึง การปกครองในรูปลักษณะการกระจายอำนาจการปกครอง

บางอยาง ซึ่งรัฐไดมอบหมายใหทองถิ่นทำกันเองเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดมีโอกาสปกครองและ

บริหารงานของทองถิ่นดวยตัวเอง เพื่อสนองความตองการสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นนั้น ให

งานดำเนินไปอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงกับความประสงคของประชาชน โดย

เหตุที่วาประชาชนในแตละทองถิ่นยอมจะทราบความตองการของทองถิ่นนั้น ๆ ไดดีกวาบุคคลอ่ืน 

และยอมมีความผูกพันตอทองถ่ินนั้น ๆ ยิ่งกวาผูอ่ืน โดยมีเจาหนาท่ีซ่ึงประชาชนในทองถ่ินไดเลือกตั้ง

ขึ้นมาทั้งหมดหรือบางสวนมาบริหารราชการในทองถิ่นนั้น โดยมีงบประมาณของตนเอง และมีอิสระ

ในการบริหารงานพอสมควร (ประหยัด หงษทองคำ, 2526) 

การใหและสงมอบบริการสาธารณะแกประชาชนในชุมชนทองถิ่นถือเปนหัวใจสำคัญของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในประเทศไทย โดยปจจุบันรัฐบาลไดถายโอนอำนาจหนาท่ีใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ ่นในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ จำนวน 262 ภารกิจ (สำนักงาน

คณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่น, 2556) องคการบริหารสวน

จังหวัด (อบจ.) คือ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นระดับบน (upper tier) ที่มีพื้นที่รับผิดชอบ

เทากับเขตจังหวัด มีฐานะเปนนิติบุคคลและราชการสวนทองถ่ิน จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2540 และมีฉบับแกไข

เพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดสงผลใหมีการกระจายอำนาจสูองคกรประชาชนใน

ระดับจังหวัดอยางมาก องคการบริหารสวนจังหวัดเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาที่สำคัญ

หลายประการ นับตั้งแตการประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวน
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ทองถิ่นระดับลาง (lower tier) ไปจนถึงการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และ

วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีบทบาทสำคัญในการ

ใหบริการสาธารณะและการพัฒนาชุมชนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน องคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกนไดกำหนดแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาไวหลายประการ ซึ่งการพัฒนาระบบ

บริการทางสังคมใหมีค ุณภาพ และสามารถเขาถึงไดอยางทั ่วถึงเทาเทียม การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบทอยางทั่วถึงและเปนระบบ  ไปจึงถึงการพัฒนา 

สงเสริม และสนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ 

(องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน, 2558) 

ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนตัวชี้วัดสำคัญประการหนึ่งของการใหบริการสาธารณะที่มี

ประสิทธิผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐบาลในนานาประเทศทั่วโลกลวนใชระดับความพึง

พอใจของประชาชนเปนตัวชี ้วัดสำคัญประการหนึ่งในการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของการใหบริการ

สาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น (OECD, 2015) ผลการสำรวจความพึงพอใจชวยให

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาและกำหนดมาตรฐาน

การใหและสงมอบบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจึงจำตองเรียนรูและวิเคราะหความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูรับบริการอยางตอเนื่อง 

ยิ่งไปกวานั้น มาตรฐานการใหและสงมอบบริการสาธารณะยังเปนองคประกอบสำคัญในการ

ประเม ินค ุณธรรมและความโปร งใสในการดำเน ินงานของหน วยงานภาคร ัฐ ( Integrity & 

Transparency Assessment: ITA) อันเปนการประเมินที่อิงอยูบนแนวคิดหลักของธรรมาภิบาลใน

การดำเนินงานของภาครัฐ (Good Governance) ประกอบดวย 5 ดัชนี ไดแก (1) ดัชนีความโปรงใส 

(Transparency Index) (2) ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) (3) ดัชนีความปลอด

จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption Free Index) (4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 

(Integrity Culture Index) และ (5) ดัชนีคุณธรรมในการทำงานของหนวยงาน (Work Integrity 

Index) 

ฉะนั้น องคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน นอกจากมีความจำเปนสำรวจความพึงพอใจของ

ผู ร ับบริการสาธารณะในดานตาง ๆ เพื ่อปรับปรุงการใหบริการแลว ยังตองพัฒนาและกำหนด

มาตรฐานการใหและสงมอบบริการสาธารณะ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐท่ีจะมีข้ึนในอนาคตอีกดวย 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักสองประการ ไดแก 

1. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในการใหบริการขององคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกน 4 งาน คือ (1) งานใหบริการและอนุญาตใชสนามกีฬาอำเภอพระยืน 

(2) งานใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล (3) งานใหบริการคัดสำเนาทะเบียน

ประวัติขาราชการ ก.พ.7 และ (4) งานใหบริการสถานีขนสงผูโดยสารทั้ง 4 สถานี โดย

ประเมินใน 4 มิติ คือ (1) ดานขั้นตอนการใหบริการ (2) ดานชองทางการใหบริการ (3) 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และ (4) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

2. เพื่อวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะของผูร ับบริการทั้ง 4 งานขางตน อันจะเปน

ประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกนตอไป 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบสำรวจ (survey research design) เพื่อเก็บรวบรวม

และวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยมีลักษณะสำคัญดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรของการศึกษานี้คือหนวยงานและประชาชนที่รับบริการงานทั้ง 4 งานขององคการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในปงบประมาณ 2564 จำนวนท้ังสิ้น 392 ราย  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ประเภทขอมูล 

1. ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก ขอมูลระดับความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกนท่ีไดจากการสำรวจ 

2. ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ขอมูลและสารสนเทศที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะห

เอกสารประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (1) งาน

ใหบริการและอนุญาติใชสนามกีฬาอำเภอพระยืน (2) งานใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล (3) 

งานใหบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ ก.พ.7 และ (4) งานใหบริการสถานีขนสงผูโดยสาร

ท้ัง 4 สถาน ี



 4 

เครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกนครั้งนี้ใชแบบสอบถามชนิดโครงสราง (structured questionnaire) ซ่ึงสรางข้ึน และ

ดัดแปลงมาจากการศึกษาคนควาเอกสารวิชาการที่เกี่ยวของ โดยแบงเปน 4 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 งาน

ใหบริการและอนุญาติใชสนามกีฬา ชุดที่ 2 งานใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล ชุดที่ 3 งาน

ใหบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ ก.พ.7 และชุดที่ 4 งานใหบริการสถานีขนสงผูโดยสาร

ท้ัง 4 สถาน ี

แบบสอบถามแตละชุด จำแนกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกน ในมิติดานขั้นตอนการใหบริการ มิติดานชองทางการใหบริการ มิติดานเจาหนาที่ผู

ใหบริการ และมิติดานสิ่งอำนวยความสะดวก โดยใชแบบสอบถามประเภทบังคับเลือก (forced-

choice method of performance appraisal) (Landy, & Farr, 1980) สองระดับคือพอใจและไม

พอใจ โดยพอใจหมายถึงผูรับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

และไมพอใจหมายถึงผูรับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนมีความไมพึงพอใจมากท่ีสุด 

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามประเภทปลายเปด (open-ended questionnaire) ท่ี

ใชสำหรับรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปญหาในการใหบริการท่ีผูตอบแบบสอบถามประสบในการใชบริการ 

และขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

การวิเคราะหขอมูล 

สำหรับการวิเคราะหลักษณะการดำเนินงาน และกำหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานการ

ใหบริการทั ้ง 4 ดานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จะใชการสัมภาษณแบบแบบก่ึง

โครงสราง (semi-structured interview) และการวิเคราะหเอกสาร (document analysis) 

สำหรับการสำรวจความคิดเห็นของผูรับบริการในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกน จะใชแบบสอบถามแบบมีโครงสราง (structured questionnaire) และการสุม

ตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) และการวิเคราะหเอกสาร (document analysis) 

การนำเสนอผลการประเมินจะใชตารางแสดงคาความถี ่และคารอยละ พรอมการวิเคราะหเชิง

พรรณนา 
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ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตเชิงเน้ือหา 

การศึกษาครั้งเปนการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกน ใน 4 งาน คือ (1) งานใหบริการและอนุญาติใชสนามกีฬา (2) งานใหบริการซอมแซม

และพัฒนาบอบาดาล (3) งานใหบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ ก.พ.7 และ (4) งาน

ใหบริการสถานีขนสงผูโดยสารท้ัง 4 สถาน ีและใน 4 มิติ ไดแก มิติดานข้ันตอนการใหบริการ มิติดาน

ชองทางการใหบริการ มิติดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และมิติดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

ขอบเขตเชิงพ้ืนท่ี 

การศึกษาครั้งนี ้ครอบคลุมเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน 

ขอบเขตเชิงเวลา 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกนประจำปงบประมาณ 2564 ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 

30 กันยายน 2564 ขอมูลที่ใชวิเคราะหผลในการศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมในระหวางวันที่ 1-10 

ตุลาคม 2564 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย 

1) ผลจากการศึกษาทำใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนในดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดาน

เจาหนาท่ีบุคลากรผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

2) ผลจากการศึกษาทำใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนในงานตาง ๆ ท่ีใหบริการ 

3) ผลจากการศึกษาทำใหผู บริหารและหนวยงานที ่เกี ่ยวของไดทราบถึงปญหาและ

ขอเสนอแนะตาง ๆ และนำผลการศึกษาใชเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการ

ใหบริการใหมีประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจใหเกิดแกผูมาใชบริการตอไป 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 

ในบทนี้ผูวิจัยไดตรวจสอบเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสำรวจ

ความพึงพอใจของผู ร ับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน และไดแบงสาระสำคัญ

ออกเปนแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับองคการบริหารสวนจังหวัด บริการของ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ และกรอบแนวคิดการวิจัย 

แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น 

สำนักคิดดานการปกครองทองถิ่น 

ในประวัติศาสตรของโลกตะวันตก มีผูรู ไดใหแนวคิดทฤษฎีวาดวยการปกครองทองถิ่นไว

มากมาย ซึ่งแนวคิดทฤษฎีเหลานั้นสามารถจำนอกออกเปน 3 สำนัก ดังนี้ (ธเนศวร  เจริญเมือง, 

2540) 

สำนักท่ีคัดคานการปกครองตนเองของทองถิ่น 

สำนักนี้เห็นวาการปกครองทองถิ่นกับระบอบประชาธิปไตยมีความขัดแยงกันอยาง

สิ้นเชิง การปกครองทองถ่ินเปนหลักการท่ีขัดขวางระบบประชาธิปไตยท่ีมีการเลือกตั้ง ไมควรอนุญาต

ใหมีการปกครองทองถิ่นเกิดขึ้นได จากฐานคิดดังกลาวไดสงผลตอการบริหารประเทศวาควรเปน

ระบบการรวมศูนยอำนาจไวท่ีสวนกลาง (Centralization)   

สำนักท่ีตองควบคุมจากรัฐบาลกลางอยางมาก  

สำนักนี้มีทัศนะตอการปกครองทองถิ่นวามีลักษณะคับแคบเห็นแกทองถิ่นตนเปน

หลัก (Parochial) หลากหลาย (Diverse) มีแนวโนมเปนแบบคณาธิปไตย (Potentially Oligarchic) 

และมีลักษณะฉอฉลอำนาจ (Corrupt) อยางไรก็ตามสำนักนี้ก็ไมไดปฏิเสธการเกิดข้ึนของการปกครอง

ทองถ่ินดังเชนสำนักแรกแตก็ยังคงมองวาหัวใจของการบริการประเทศยังคงอยูท่ีสวนกลาง 

สำนักท่ีเห็นวาการปกครองทองถิ่นมีความจำเปนในระบอบประชาธิปไตย  

พื้นฐานแนวคิดของสำนักนี้มองวา ประชาชนตองมีเสรีภาพ ประชาชนซึ่งเสียภาษี

ตองมีสิทธิมีเสียงในการบริหารบานเมืองและบริหารชุมชนทองถิ่น ไมวาประชาชนจะอยูในเมืองหรือ
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หมูบานลวนตองมีเสรีภาพในการบริหารทองถิ่นเพื่อประโยชนของทองถิ่นเอง เนื่องจากปญหาหรือ

กิจการในทองถิ่นบางอยาง รัฐบาลกลางไมสามารถแกไขปญหาไดเหมาะสมเทากับประชาชนใน

ทองถ่ินมีสวนรวมในการแกไขปญหาดวยตนเอง 

หลักการกระจายอำนาจ 

เนื่องจากการปกครองทองถ่ินมีความสัมพันธอยางมากกับแนวคิดเรื่องการกระจายอำนาจ (ชู

วงศ ฉายะบุตร, 2539) ผู ว ิจัยจึงไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎีเกี ่ยวกับหลักการกระจายอำนาจการ

ปกครองไวดังนี้ 

การกระจายอำนาจ (Decentralization) หมายถึง การท่ีรัฐบาลกลางโอนกิจการสาธารณะ

บางประการไปใหชุมชนในทองถิ่นตาง ๆ ทั่วประเทศ หรือไปใหหนวยงานบางหนวยงานรับผิดชอบ

ดำเนินการกิจการสาธารณะดังกลาวอยางเปนอิสระ (โกวิทย พวงงาม, 2550ข) โดยกิจกรรมท่ีทองถ่ิน

จัดการดูแลมักไดแก ระบบสาธารณูปโภค การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม การดูแลชีวิตและทรัพยสิน 

และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ขณะที่กิจการสำคัญ 2 ประการที่รัฐบาลกลางควบคุมไวเด็ดขาดคือ 

การทหาร และการตางประเทศ (ธเนศวร เจริญเมือง, 2540) 

ลักษณะสำคัญของหลักการกระจายอำนาจ 

หลักการกระจายอำนาจการปกครองมีลักษณะสำคัญ 5 ประการ ไดแก (ปรับปรุง

จาก ประหยัด หงษทองคำ, 2526 และ ชูวงศ ฉายะบุตร, 2539) 

1) มีจากจัดตั้งองคการนิติบุคคลเปนเอกเทศจากสวนกลาง การกระจายอำนาจการ

ปกครองจำตองมีองคการนิติบุคคลในการปฏิบัติหนาท่ีแยกตางหากจากองคการของรัฐบาลกลาง โดย

องคการเหลานี้จะตองมีงบประมาณ ทรัพยสิน หนี้สิน และเจาหนาที่ดำเนินงานเปนของตนเอง ซ่ึง

รัฐบาลกลางมีหนาท่ีในการควบคุมดูแลใหองคการดังกลาวปฏิบัติหนาท่ีไปตามกฎหมายเทานั้น 

2) มีการเลือกตั้งสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ ่น โดยอาจจัดใหมีการเลือกตั้ง

ทั้งหมดหรือบางสวนก็ได ทั้งนี้เพื ่อเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเองอยาง

ใกลชิด หากไมมีการเลือกตั้งก็ไมถือวาเปนการกระจายอำนาจอยางแทจริง 

3) องคการนั้นตองมีอำนาจอิสระในการปฏิบัติหนาที่ไดตามสมควร อำนาจอิสระ

เปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งสำหรับการกระจายอำนาจการปกครอง เพราะหากองคการนั้นไมมีอำนาจอิสระ

ในการปฏิบัติหนาที่ จะตองรอคำสั่งจากรัฐบาลกลางอยูเสมอ ซึ่งไมแตกตางจากหนวยการปกครอง

สวนภูมิภาคอันเปนตัวแทนของรัฐบาลกลางแตอยางใด ฉะนั้น หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมี
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อิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง รวมไปถึงมีอิสรภาพพอสมควรในการกำหนดนโยบายหรือการติด

สินใจแกไขปญหาตาง ๆ ของทองถ่ินได 

4) มีงบประมาณและรายไดเปนของทองถิ ่น ตามหลักการกระจายอำนาจการ

ปกครอง หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีงบประมาณของตนเอง ซึ่งแยกตางหากจากรัฐบาลกลาง 

โดยมีรายไดจากการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ และทรัพยสิน ตลอดจนเงินอุดหนุน (ถามี) 

เพ่ือเปนคาใชจายในการดำเนินกิจการตาง ๆ 

5) มีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเปนของทองถ่ิน การกระจายอำนาจการปกครองนั้นจะตอง

มีเจาหนาที่อันเปนพนักงานของทองถิ่นเองทั้งหมดหรือเปนสวนใหญ โดยเจาหนาที่เหลานั้นตองไม

สังกัดกระทรวงของรัฐบาลกลางโดยตรง หากแตเปนเจาหนาท่ีของทองถ่ินแตละแหงเอง 

6) ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการปกครองตนเองอยางกวางขวาง การมีสวน

รวมของประชาชนในการปกครองตนเองของทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง อาจทำไดหลายระดับ ขึ้นอยูกับ

ความสามารถและความสนใจของประชาชนในทองถิ่นนั้นเปนสำคัญ เชน บางบุคคลอาจมีสวนรวมใน

การปกครองตนเองเพียงการใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเทานั้น ขณะท่ีบางบุคคลอาจลงสมัครรับเลือกตั้ง

เปนสมาชิกสภาทองถ่ิน เปนตน 

 ขอดีของการกระจายอำนาจ  

การกระจายอำนาจการปกครองมีประโยชนสำคัญ 3 ประการ คือ (ชูวงศ ฉายะบุตร, 

2539)  

1) ทำใหการสนองความตองการของแตละทองถ่ินไดดีข้ึน เนื่องจากผูบริหารทองถ่ิน

อยูใกลชิดกับประชาชนในทองถิ่น จึงทำใหทราบปญหาและความตองการตาง ๆ ไดดี และสามารถ

แกปญหาหรือใหบริการสาธารณะไดตรงจุดกวารัฐบาลกลาง อันจะทำใหประชาชนไดรับประโยชน

มากข้ึน 

2) ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลกลาง การถายโอนภารกิจบางประการไปยังทองถ่ิน 

จะชวยลดภาระหนาที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะของรัฐบาลกลางไดมาก ปญหาที่รัฐบาลกลางไม

อาจแกไขไดท่ัวถึงหรือทันทวงที ก็จะลดนอยลง 

3) กระตุนใหประชาชนมีความสนใจและรับผิดชอบในการปกครองทองถิ่นมากข้ึน 

เนื่องจากการกระจายอำนาจไดเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเอง ประชาชนจึง

มีสวนไดสวนเสียในกิจการทองถิ่นโดยตรง และจำตองปรึกษาหารือกันในการดำเนินงาน ทำใหรูจัก

รับผิดชอบ เอาใจใส และคิดถึงประโยชนสวนรวมของทองถิ่น ทำใหการอำนวยบริการแกประชาชน
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เปนไปดวยความสะดวก รวดเร ็ว ทั ้งย ังเปนการสงเสร ิมและพัฒนาการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยมากข้ึนดวย 

 ขอเสียของการกระจายอำนาจ 

การกระจายอำนาจการปกครองมีขอเสียหรือจุดออน ดังนี้ (ชูวงศ ฉายะบุตร, 2539) 

1) อาจเปนภัยตอเอกภาพในการปกครองและความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ การ

กระจายอำนาจใหทองถิ่นมากเกินอาจเปนการทำลายเอกภาพในการปกครองและความปลอดภัยของ

ประเทศได ทั้งยังอาจกอใหเกิดการแกงแยงแขงขันระหวางทองถิ่น ซึ่งอาจทำใหแตละทองถิ่นเห็น

ประโยชนของทองถ่ินตนเปนหลักโดยไมคำนึงถึงประโยชนของประเทศโดยรวม 

2) ประชาชนเห็นแกประโยชนสวนตน เมื่อประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง

ทองถิ่นของตนเอง อาจทำใหคำนึงถึงแตประโยชนของทองถิ่นตนเปนหลัก โดยลืมนึกถึงประโยชน

สวนรวมของประเทศ 

3) เกิดการแบงฝกแบงฝาย ผูชนะเลือกตั้งในทองถิ่นอาจใชอำนาจหนาที่ในทางไม

เหมาะสมในการถือพรรคถือพวก หรือใหความสำคัญแกประชาชนที่เลือกตนเองเปนสำคัญ และ

ทอดทิ้งประชาชนที่เลือกฝายตรงขาม อันจะกอใหเกิดความเดือดรอนและความไมพอใจในหมู

ประชาชนได 

4) สิ ้นเปลืองงบประมาณ เนื ่องจากแตละทองถิ ่นจำเปนตองมีเจาหนาที ่และ

เครื่องมือเครื่องใชเปนของตนเอง ซึ่งไมอาจหมุนเวียนกันใชในแตละทองถิ่นได จึงจำเปนตองใช

งบประมาณจำนวนมากในการจัดซ้ือจัดจางและมีตนทุนสูง 

 

ความหมายของการปกครองทองถิ่น 

การปกครองทองถิ่น หมายถึง การปกครองในรูปลักษณะการกระจายอำนาจการปกครอง

บางอยาง ซึ่งรัฐไดมอบหมายใหทองถิ่นทำกันเองเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดมีโอกาสปกครองและ

บริหารงานของทองถิ่นดวยตัวเอง เพื่อสนองความตองการสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นนั้น ให

งานดำเนินไปอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงกับความประสงคของประชาชน โดยเหตุ

ที่วาประชาชนในแตละทองถิ่นยอมจะทราบความตองการของทองถิ่นนั้น ๆ ไดดีกวาบุคคลอื่น และ

ยอมมีความผูกพันตอทองถิ่นนั้น ๆ ยิ่งกวาผูอื่น โดยมีเจาหนาที่ซึ่งประชาชนในทองถิ่นไดเลือกตั้ง

ขึ้นมาทั้งหมดหรือบางสวนมาบริหารราชการในทองถิ่นนั้น โดยมีงบประมาณของตนเอง และมีอิสระ

ในการบริหารงานพอสมควร (วิญู อังคณารักษ, 2519 อางถึงใน ประหยัด หงษทองคำ, 2526) 
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อยางไรก็ดี มีผูนิยามความหมายของการปกครองทองถิ่นไวจำนวนมาก ซึ่งสวนใหญมักมี

หลักการสำคัญคลายคลึงกัน หากแตกตางกันในรายละเอียดปลีกยอย ดังไดรวบรวมมาเสนอไว โดย

จำแนกตามการนิยามความหมายดังตอไปนี้ 

ความหมายท่ีเนนองคประกอบของการปกครองทองถิ่น  

ความหมายของการปกครองทองถ่ินในกลุมนี้ มักไดรับการนิยามโดยยึดองคประกอบ

ของการปกครองทองถิ่นเปนหลัก ตัวอยางของนักคิดชาวตะวันตกที่นิยามความหมายการปกครอง

ทองถ่ินในลักษณะนี้ ไดแก William V. Holloway (1959) ซ่ึงนิยามวา การปกครองทองถ่ิน หมายถึง 

องคการท่ีมีอาณาเขตแนนอน มีประชากรตามหลักที่กำหนดไว มีอำนาจการปกครองตนเอง มีการ

บริหารการคลังของตนเอง และมีสภาทองถิ่นที่สมาชิกไดรับการเลือกตั้งจากประชาชน Haris G. 

Montagu (1984) ผูนิยามวา การปกครองทองถ่ิน หมายถึง การปกครองซ่ึงหนวยการปกครองทองถ่ิน

ไดมีการเลือกตั้งโดยอิสระเพื่อเลือกผูที่มีหนาที่บริหารการปกครองทองถิ่น มีอำนาจอิสระพรอมความ

รับผิดชอบซึ่งตนสามารถที่จะใชไดโดยปราศจากการควบคุมของหนวยการบริหารราชการสวนกลาง

หรือภูมิภาค แตทั้งนี้หนวยการปกครองทองถิ่นยังตองอยูภายใตบทบังคับวาดวยอำนาจสูงสุดของ

ประเทศ ไมไดกลายเปนรัฐอิสระใหมแตอยางใด และ William A. Robson (1953) ซึ่งนิยามวา การ

ปกครองทองถิ่น หมายถึง หนวยการปกครองซึ่งรัฐไดจัดตั้งขึ้นและใหมีอำนาจการปกครองตนเอง 

(Autonomy) มีส ิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และตองมีองคการที ่จำเปนในการปกครอง 

(Necessary Organization) เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีใหสมความมุงหมายของการปกครองทองถ่ินนั้น ๆ สวน

นักวิชาการไทยที่ใหคำนิยามในลักษณะเดียวกันนี้ ไดแก ประหยัด หงษทองคำ (2526) ซึ่งนิยาม

ความหมายของการปกครองทองถ่ินวา เปนการปกครองชุมชนหนึ่งซ่ึงมีอำนาจอิสระ (Autonomy) มี

ส ิทธ ิตามกฎหมาย (Legal Rights) ม ีองค การท ี ่จำเป นในการปกครองตนเอง (Necessary 

Organization) โดยประชาชนในทองถิ่นตองมีสวนรวมในการปกครองตนเองอยางกวางขวาง และ

ธเนศวร เจริญเมือง (2550) ใหความหมายวาการปกครองทองถิ่นคือระบบการบริหารและจัดการ

กิจการสาธารณะและทรัพยากรตางๆ ของทองที่หนึ่งภายในรัฐหนึ่ง เปนทองที่อันมีขอบเขตชัดเจน 

(Defined Boundaries) ภายในรัฐนั้น มีฐานะเปนนิติบุคคล (Legal Entity) มีโครงสรางดานอำนาจ

และหนาท่ีท่ีกำหนดโดยกฎหมายท่ัวไปและ/หรือกฎหมายพิเศษ เปนตน 

ความหมายท่ีเนนบทบาทหนาท่ีของการปกครองทองถิ่น  

ในความหมายนี้ มักเปนการนิยามการปกครองทองถ่ินโดยใหความสำคัญแกบทบาท

หนาที่และความสำคัญของการปกครองทองถิ่นเปนหลัก ตัวอยางนักวิชาการที่นิยามในความหมายนี้ 

ไดแก John J. Clarke (1957) ท่ีนิยามวา การปกครองทองถ่ิน หมายถึง หนวยการปกครองท่ีมีหนาท่ี
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รับผิดชอบเกี่ยวของกับการใหบริการประชาชนในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะ และหนวยการ

ปกครองดังกลาวนี้จัดตั้งและอยูในความดูแลของรัฐบาลกลาง และ Emile J. Sady (อางถึงใน อุทัย 

หิรัญโต, 2523) ที่นิยามวา การปกครองทองถิ่น หมายถึง หนวยการปกครองทางการเมืองที่อยูใน

ระดับต่ำจากรัฐ ซึ่งกอตั้งโดยกฎหมาย และมีอำนาจอยางพอเพียงที่จะทำกิจกรรมในทองถิ่นดวย

ตนเอง รวมทั้งอำนาจการจัดเก็บภาษี ซึ่งเจาหนาที่ของหนวยการปกครองทองถิ่นดังกลาวอาจไดรับ

เลือกตั้งหรือแตงตั้งจากทองถิ่นก็ได สวนนักวิชาการไทย ไดแก โกวิทย พวงงาม (2550ข) ที่ให

ความหมายวา การปกครองทองถิ่น หมายถึง การปกครองของชุมชนหนึ่งที่มีอำนาจอิสระในการ

ปฏิบัติหนาที่ตามความเหมาะสม มีสิทธิตามกฎหมายที่จะดำเนินการปกครองตนเองทั้งในการตรา

กฎหมายและการบริหารจัดการสาธารณประโยชนโดยมีองคกรท่ีจำเปนในการบริหารและปกครอง ซ่ึง

ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย เปนตน 

ความหมายท่ีเนนการกระจายอำนาจจากรัฐบาลกลาง  

สำหรับความหมายของการปกครองทองถ่ินในกลุมนี้ ผูนิยามมักเนนความสำคัญของ

การมอบหรือกระจายอำนาจการปกครองจากรัฐบาลกลางลงสูทองถิ ่นเปนหลัก ตัวอยางนักคิด

ชาวตะวันตกท่ีใหคำนิยามในกลุมนี้ ไดแก Daniel Wit (1967) ท่ีนิยามวา การปกครองทองถ่ินเปนผล

จากการที ่ร ัฐบาลอำนาจหรือกระจายอำนาจการปกครองไปใหองคการใดองคการหนึ ่ง เพื ่อให

ประชาชนในทองถิ่นมีอำนาจในการปกครองตนเองทั้งหมดหรือบางสวน ตามหลักการที่วา หาก

อำนาจการปกครองมาจากประชาชนในทองถ่ินแลว รัฐบาลของทองถ่ินยอมเปนรัฐบาลของประชาชน 

โดยประชาชน และเพื่อประชน ดังนั้นจึงจำตองมีองคการสำหรับการปกครองทองถิ่น ซึ่งเกิดจากการ

กระจายอำนาจโดยไมเปนองคการในสายบังคับบัญชาของสวนกลาง (อางถึงใน ชูวงศ ฉายะบุตร, 

2539)  

สวนนักวิชาการไทย ไดแก อุทัย หิรัญโต (2523) ท่ีนิยามวา การปกครองทองถ่ิน คือ 

การปกครองที่รัฐบาลมอบอำนาจใหประชาชนในทองถิ่นหนึ ่งจัดการปกครองและดำเนินกิจการ

บางอยางเอง เพื่อสนองความตองการของตนเอง การบริหารงานของทองถิ่นที่มีการจัดเปนองคการมี

เจาหนาที่ซึ่งประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมดหรือบางสวน โดยมีความอิสระในการบริหารงานภายใต

การควบคุมดูแลของรัฐบาลตามความเหมาะสม และประทาน คงฤทธิศึกษากร (2526) ซึ ่งให

ความหมายของการปกครองทองถิ่นไววา เปนระบบการปกครองที่เปนผลเนื่องมาจากการกระจาย

อำนาจทางการปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้จะเกิดมีองคการทำหนาที่ปกครองทองถิ่นโดยคนใน

ทองถ่ินนั้น ๆ องคการนี้จัดตั้งและควบคุมโดยรัฐบาล แตก็มีอำนาจในการกำหนดนโยบายและควบคุม

ใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายของตนเองได เปนตน 
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 องคประกอบของการปกครองทองถิ่น 

โกวิทย พวงงาม (2550ข) กลาววาในทฤษฎีการปกครองทองถ่ินสมัยใหม ไดกำหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจำเปนตองมีองคประกอบท่ีสำคัญ 5 ประการจึงจะถือวาเปนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินโดยสมบูรณ องคประกอบท้ัง 5 ประการ ไดแก 

อาณาเขตท่ีแนนอนชัดเจน  

องคกรปกครองเหลานั้นตองมีอาณาเขตพื้นที่ที่แนนอนชัดเจนเปนของตนเอง ซ่ึง

หากไมมีอาณาเขตหรือมีอาณาเขตที่ไมแนนอนชัดเจนอาจกอใหเกิดปญหาในการปกครองตามมาใน

ภายหลังได การมีอาณาเขตที่แนนอนชัดเจนจะเปนประโยชนในการบริหารจัดการ การใหบริการ

สาธารณะ การจัดเก็บภาษี การจัดการเลือกตั้ง เปนตน 

อำนาจอิสระ  

องคกรปกครองเหลานั้นตองมีอำนาจอิสระที่อยูภายใตขอบเขตการปกครองของรัฐ 

นั่นคือ แมองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอิสระมากเพียงใด แตจำตองอยูภายใตการปกครองของรัฐผู

มีอำนาจอธิปไตยโดยสมบูรณ (Sovereignty) เหนือดินแดนรัฐนั้น ๆ 

สิทธิตามท่ีกฎหมายรับรอง  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสภาพเปนนิติบุคคล เพื่ออำนวยใหการทำงาน

คลองตัวและรวดเรว็ และเปนการเนนย้ำหลักความเปนอิสระของทองถิ่น การเปนนิติบุคคลทำใหการ

กระทำใด ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีผลผูกพันทางกฎหมาย และไมจำเปนตองพึ่งพารัฐใน

การปฏิบัติงานทุกเรื่อง 

การมีสวนรวมในการปกครองของประชาชน  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการ

ปกครองทั ้งโดยตรงและโดยออม ประชาชนในทองถิ ่นตองมีบทบาทหลักในการบริหารจัดการ

ทรัพยากร กำหนดอัตราภาษี กำหนดงบประมาณ รวมถึงการเลือกผูแทนเขาไปทำหนาที่บริหารงาน

ทองถ่ินและใหบริการสาธารณะ 

องคการในการบริหารจัดการท่ีแนนอนชัดเจน  

กลาวคือมีการแบงอำนาจหนาที่ในการปฏิบัติงาน เชน มีฝายบริหาร มีฝายสภา มี

เจาหนาท่ีหรือคณะกรรมการตาง ๆ เปนตน 

 



 13 

วัตถุประสงคของการปกครองทองถิ่น 

วัตถุประสงคสำคัญในการจัดการปกครองทองถิ่นมี 4 ประการ ดังนี้ (ปรับปรุงจาก ประหยัด 

หงสทองคำ, 2526 และโกวิทย พวงงาม, 2550ข) 

1) เพื่อใหหนวยการปกครองทองถิ่นเปนแหลงเรียนรูการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

แกประชาชน 

2) เพื่อสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นรูจักปกครองตนเอง (Self-Government) อันเปน

หัวใจสำคัญประการหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

3) เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดตรงเปาหมาย มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล 

4) เพื่อแบงเบาภาระของรัฐบาลในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนไดเพียงพอและ

ท่ัวถึง 

 ความสำคัญของการปกครองทองถิ่น 

การปกครองทองถิ่นมีความสำคัญหลายประการซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคขางตน ดังได

รวบรวมไวดังนี้ (ปรับปรุงจาก ประทาน คงฤทธิศึกษากร, 2526 และโกวิทย พวงงาม, 2550ข) 

1) สรางเสริมรากฐานประชาธิปไตย เนื่องจากการปกครองทองถิ่นชวยพัฒนาการเมืองใหแก

ประชาชนในทองถิ่น จึงทำใหประชาชนคุนเคยในสิทธิและหนาที่ของพลเมือง และมีความเลื่อมใส

ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย กลาวคือการปกครองทองถิ ่นมีบทบาทสำคัญในการกระตุ นให

ประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง ทำใหผูนำมีความรับผิดรับชอบ (Accountability) ตอประชาชน 

และทำใหประชาชนเขาสูวิถีทางการเมือง (Politicization) มากข้ึน 

2) พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน ตนเอง การปกครองทองถ่ินเปดโอกาสและสงเสริม

ใหประชาชนในทองถิ่นสามารถมีสวนรวมในการปกครองตนเอง สามารถกำหนดนโยบาย นำนโยบาย

ไปปฏิบัติ และควบคุมติดตามนโยบายได ดังนั้น ประชาชนในทองถิ่นยอมตองเล็งเห็นประโยชนของ

ทองถิ่นตนเปนสำคัญ จึงมุงพัฒนาทองถิ่นของตนใหเจริญกาวหนาทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึง

สอดคลองกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเอง 

3) ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น นโยบายบางอยางที่รัฐบาลคิดขึ้นและ

นำไปปฏิบัติท่ัวประเทศนั้นอาจตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินหนึ่ง แตอาจไมจำเปน

หรือไมเหมาะสมสำหรับประชาชนในอีกทองถ่ินหนึ่ง ทำใหสูญเสียทรัพยากรโดยเปลาประโยชนและไม

อาจแกปญหาได การจัดการปกครองทองถิ่นซึ่งมีหนวยการปกครองทองถิ่นที่ใกลชิดประชาชนจะทำ
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ใหสามารถรับรูความตองการของประชาชนไดชัดเจน และสามารถแกปญหาไดตรงเปาหมายและมี

ประสิทธิภาพมากกวา 

4) แบงเบาภาระของรัฐบาล การปกครองทองถิ่นชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล กลาวคือ 

เนื่องจากรัฐบาลมีภารกิจเปนจำนวนในการบริหารประเทศ อาจสงผลใหการดำเนินนโยบายหรือ

แกปญหาบางอยางไมครอบคลุม เพียงพอ หรือทันเวลา หากจัดการปกครองทองถิ่นขึ้น หนวยการ

ปกครองทองถิ่นยอมสามารถแบงเบาภาระของรัฐบาลได ทั้งในดานการเงิน บุคคล และระยะเวลาใน

การดำเนินการ 

5) พัฒนาการเมือง การปกครองทองถิ ่นเปนเครื ่องมืออันสำคัญในการพัฒนาการเมือง 

กลาวคือ การปกครองทองถิ่นทำใหประชาชนเกิดการเรียนรูและเขาใจบทบาทหนาที่ของตนและของ

หนวยการปกครองทองถิ่น นำไปสูการมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบตาง ๆ เชน การลงสมัครรับ

เลือกตั้งเปนผูบริหารหนวยการปกครองทองถิ่น เปนตน จึงกลาวไดวาการปกครองทองถิ่นเปนแหลง

สรางผูนำทางการเมือง ซ่ึงสามารถพัฒนาไปเปนผูนำทางการเมืองระดับประเทศท่ีมีคุณภาพได 

 รูปแบบของการปกครองทองถิ่น 

การปกครองทองถ่ินในประเทศตาง ๆ ลวนมีความแตกตางกันตามปจจัยแวดลอมและยุคสมัย 

ในประเทศประชาธิปไตยที ่มีการปกครองทองถิ ่นมายาวนานจะมีรูปแบบการปกครองทองถ่ิน

หลากหลาย กระนั้น โดยทั่วไปแลวรูปแบบการปกครองทองถิ่นที่พบไดทั่วไปมีอยูดวยกัน 6 รูปแบบ 

ดังนี้ (ธเนศวร เจริญเมือง, 2540) 

แบบท่ีประชุมเมือง หรือท่ีประชุมเมืองโดยตัวแทน (Town Meeting or 

Representative Town Meeting)  

เปนรูปแบบการปกครองทองถิ่นที่เกาแกที ่สุดในอเมริกา โดยไดรับอิทธิพลจาก

ประเพณีการบริหารราชการทองถ่ินของอังกฤษ การปกครองทองถ่ินแบบท่ีประชุมเมืองหรือท่ีประชุม

เมืองโดยตัวแทนนี ้  เป นการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) หรือ 

ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสวนรวม (Participatory Democracy) เนื่องจากการตัดสินใจดำเนิน

นโยบายสาธารณะตาง ๆ ไดจากมติท่ีประชุมซ่ึงประชาชนทุกคนในทองถ่ินนั้น ๆ มีสิทธิเขารวม และมี

อำนาจเต็มในดานนิติบัญญัติ อันไดแก การออกกฎขอบังคับ การกำหนดอัตราภาษี และการจัดสรร

งบประมาณ เปนตน ท้ังนี้ในเมืองท่ีมีประชากรนอยอาจจัดเปนการประชุมท่ีประชาชนทุกคนมีสิทธิเขา

รวมและออกเสียงได แตในเมืองที่มีประชากรหนาแนนและมีความซับซอนซึ่งไมอาจใหประชาชนทุก

คนเขารวมประชุมได ชุมชนแตละแหงในเมืองนั้นจะคัดเลือกตัวแทนของตนเขารวมการประชุมแทน 

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันมีทองถ่ินจำนวนไมมากนักท่ียังใชการปกครองทองถ่ินรูปแบบนี้ 



 15 

 แบบสภา-นายกเทศมนตรี (The Council-Mayor Form)  

การปกครองทองถิ่นรูปแบบนี้ยึดหลักการปกครองแบบรัฐสภา (Parliamentary 

System) ซึ่งถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษและนับเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตย

แบบมีตัวแทน (Representative Democracy) ครั้งแรกของโลกเชนกัน การปกครองทองถ่ินรูปแบบ

นี้แบงอำนาจออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายสภา (Council) และฝายบริหาร (Executive) โดยสมาชิกสภา

ไดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในทองถิ่น จากนั้นสมาชิกของสภาจะเลือกฝายบริหารใน

หมูสมาชิกดวยกันเอง 

 แบบนายกเทศมนตรีออนแอ (The Weak Mayor Form)  

การปกครองทองถิ ่นร ูปแบบนี ้ ได ร ับอิทธ ิพลมาจากหลักการปกครองระบบ

ประธานาธิบดี (Presidential System) ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา โดยมีหลักการคือการ

แบงแยกอำนาจ (Principles of Separation of Powers) เพ่ือการถวงดุลกันระหวางฝายบริหาร ฝาย

นิติบัญญัติ และฝายตุลาการ พื้นฐานความคิดสำคัญ 2 ประการของการปกครองทองถิ่นรูปแบบนี้คือ 

1) ฝายบริหารควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน แตตองไมมีอำนาจทางการเมืองมาก

เกินไป และ 2) ประชาชนควรมีสิทธิในการบริหารมากขึ้น ดังนั้น นอกจากประชาชนจะเปนผูเลือก

นายกเทศมนตรีหรือหัวหนาผูบริหารทองถิ่นโดยตรงแลว ประชาชนยังเปนผูเลือกสมาชิกสภาและ

ตำแหนงผูบริหารฝายตาง ๆ โดยตรงดวยเชนกัน ซึ่งทำใหผูบริหารฝายตาง ๆ ขึ้นตรงตอประชาชน

เชนกันและไมจำเปนตองตอบสนองตอนโยบายของนายกเทศมนตรี การปกครองทองถิ่นรูปแบบนี้แม

จะใหอำนาจประชาชนมาก แตกลับจำกัดอำนาจบริหารของนายกเทศมนตรี สงผลใหการดำเนิน

กิจการสาธารณะตาง ๆ ของทองถ่ินดอยประสิทธิภาพลง 

 แบบนายกเทศมนตรีเขมแข็ง (The Strong Mayor Form)  

การปกครองทองถิ่นรูปแบบนี้เปนการปรับปรุงจากแบบนายกเทศมนตรีออนแอ 

เพื่อใหการบริหารงานทองถิ่นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ใหอำนาจนายกเทศมนตรีหรือฝายบริหาร

มากข้ึน ดังนั้น ในการปกครองทองถ่ินรูปแบบนี้ นายกเทศมนตรีจึงไดมากจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชน ขณะที่ตำแหนงบริหารอื่น ๆ ไดมาจากการแตงตั้งของนายกเทศมนตรี นอกจากนั้นยัง

กำหนดใหมีสมาชิกสภาจำนวนเพียง 7-9 คนเทานั้น โดยนายกยังมีอำนาจในการยับยั้งมติของสภา

และกำหนดและปรับปรุงงบประมาณไดดวย นอกจากนั้น เพ่ือใหนายกบริหารงานและดำเนินนโยบาย

ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปกครองทองถิ่นรูปแบบนี้ยังเปดโอกาสใหมีตำแหนงหัวหนาฝาย

บร ิหาร (Chief Administrative Officer: CAO) ข ึ ้นมาทำหน าท ี ่บร ิหารงานตามนโยบายของ

นายกเทศมนตรีอีกดวย 
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 แบบคณะกรรมการ (The Commission Form)  

แนวคิดหลักของการปกครองทองถิ่นรูปแบบนี้คือ ฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติไม

จำเปนตองแยกจากกัน แตสามารถใชคนชุดเดียวกันดำเนินงานท้ังสองอยางได ในรูปแบบนี้ประชาชน

ในทองถิ่นจะเปนผูเลือกคณะกรรมการทองถิ่นโดยตรง คณะกรรมการนี้นอกจากมีหนาที่ออกกฎ

ขอบังคับและกำหนดนโยบายแลว ยังมีหนาที่บริหารและดำเนินนโยบายสาธารณะตางๆ ดวย โดย

กรรมการแตละคนจะแยกรับผิดชอบงานแตละดาน ขอดีของรูปแบบนี้คือการไมแบงฝกฝายในการ

บริหารงาน ทวากลับทำใหเกิดการประนีประนอมและประสานประโยชนกันเองในหมูคณะกรรมการ 

และการดำเนินงานยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควรเนื่องจากขาดผูนำท่ีแทจริงในการกำหนดนโยบาย 

 แบบผูจัดการ (The Manager Form)  

การปกครองทองถิ่นรูปแบบนี้ไดรับอิทธิพลจากรูปแบบการบริหารงานแบบธุรกิจ

โดยแท เพราะเปนการรวมศูนยอำนาจในการบริหารและความเปนมืออาชีพ (Professionalism) เขา

ไวดวยกัน ในการปกครองทองถ่ินรูปแบบนี้ ประชาชนจะเปนผูเลือกสมาชิกสภา แลวสภาเปนผูจางนัก

บริหารมืออาชีพมาทำหนาท่ีเปนผูจัดการทองถ่ิน โดยผูจัดการมีอำนาจในการบริหารกิจการสาธารณะ

อยางสมบูรณแบบ มีอำนาจในการแตงตั ้งและถอดถอนหัวหนาแผนกตาง ๆ เปนผู ร ับผิดชอบ

กระบวนการงบประมาณ ตลอดจนสามารถเสนอมาตรการตาง ๆ ในการแกไขปญหาและพัฒนา

ทองถ่ินได ในรูปแบบนี้ สภาจะไมมีอำนาจบริหาร แตมีหนาท่ีเพียงพิจารณาขอเสนอของผูจัดการแลว

กำหนดเปนนโยบายออกมาเทานั ้น และหากเกิดขอผิดพลาดในการบริหารขึ ้นสภาจำตองเปน

ผูรับผิดชอบตอการบริหารงานของผูจัดการดวย  อยางไรก็ตามสภายังคงมีอำนาจในการถอดถอน

ผูจัดการ 

แนวคิดเกี่ยวกับองคการบริหารสวนจังหวัด  

องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เปน หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นระดับบน 

(upper tier) ที่มีพื้นที่รับผิดชอบเทากับเขตจังหวัด มีฐานะเปนนิติบุคคลและราชการสวนทองถ่ิน 

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 12 

ตุลาคม พ.ศ. 2540 และมีฉบับแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดสงผลใหมีการ

กระจายอำนาจสูองคกรประชาชนในระดับจังหวัดอยางมาก องคการบริหารสวนจังหวัดเปนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาที่สำคัญหลายประการ นับตั้งแตการประสานและใหความรวมมือในการ

ปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับลาง (lower tier) ไปจนถึงการบำรุงรักษาศิลปะ 

จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
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อำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 

อำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติสำคัญ 

2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติกำหนดแผน

และข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

อำนาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ .ศ.  2540 

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552 กำหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอำนาจหนาท่ีในการ

ดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (มาตรา 45) ดังตอไปนี้ 

1) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย 

2) จัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนา

จังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด 

3) สนับสนุนสภาตำบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน 

4) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตำบลและราชการสวน

ทองถ่ินอ่ืน 

5) แบงสรรเงินซ่ึงตามกำหมายจะตองแบงใหแกสภาตำบลและราชการสวนทองถ่ิน 

6) อำนาจหนาท่ีของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 

พ.ศ.2498 เฉพาะภายในเขตสภาตำบล 

7) คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

8) จัดทำกิจกรรมใด ๆ อันเปนอำนาจหนาท่ีของราชการสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูในเขต

องคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั ้นเปนการสมควรใหราชการสวน

ทองถิ่นอื่นรวมกันดำเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้

ตามท่ีกำหนดในกำกระทรวง 

9)  จัดทำกิจการอื ่นใดตามที ่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้หรือกฎหมายอ่ืน

กำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ทั้งนี้บรรดาอำนาจ

หนาที่ใดซึ่งเปนของราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาค อาจมอบให

องคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติได ท้ังนี้ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
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อำนาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ.  2542  

จากผลของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดกำหนดใหรัฐตอง

กระจายอำนาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะที่องคการบริหารสวนจังหวัดเปนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง รัฐตองกระจายอำนาจใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด โดยไดมีการ

กำหนดไวในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแก องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาวไดกำหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีอำนาจและ

หนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนใน ทองถ่ินของตนเอง (มาตรา 

17) ดังนี้ 

1) การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทำแผนพัฒนา

จังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด 

2) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน 

3) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอ่ืน 

4) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อ่ืน 

5) การคุ มครอง ดูแล และบำรุงร ักษาปาไม ที ่ด ิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

6) การจัดการศึกษา 

7) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

8) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 

9) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

10) การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

11) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

12) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ 

13) การจัดการและดูแลสถานีขนสงท้ังทางบกและทางน้ำ 

14) การสงเสริมการทองเท่ียว 

15) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทำกิจการไมวาจะดำเนินการเอง

หรือรวมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
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16) การสรางและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินอ่ืน 

17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 

18) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 

19) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุม

โรคติดตอ 

20) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ 

21) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 

22) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

23) การจดัใหมีระบบรกัษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด 

24) จัดทำกิจการใดอันเปนอำนาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นท่ี

อยูในเขต และกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นอ่ืน

รวมกันดำเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทำ ทั ้งนี้ ตามท่ี

คณะกรรมการประกาศกำหนด 

25) สนับสนนุหรอืชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการ

พัฒนาทองถ่ิน 

26) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 

27) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีว ิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผูดอยโอกาส 

28) จัดทำกิจการอื ่นใดตามที ่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้หรือกฎหมายอ่ืน 

กำหนดใหเปนอำนาจและหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 

29) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ

ประกาศกำหนด 

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ขอบขายความหมายเกีย่วกับความพึงพอใจ 

โดยทั่วไปแลวในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจมักนิยมศึกษากันในสองมิติคือ มิติแรกเปน

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Job Satisfaction) และมิติความพึงพอใจในการรับบริการ (Service 

Satisfaction) ในการศึกษาครั้งนี้ใช มิติหลัง ซึ่งมีผูกลาวถึงแนวคิดไวจำนวนมากในลักษณะใกลเคียง 
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และสัมพันธกันกับเรื่องทัศนคติทั่วไป ตัวอยางเชน Vroom (1964) กลาววา ทัศนคติและความพึง

พอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใชแทนกันได เพราะท่ีสุดคำนี้จะหมายถึง ผลท่ีไดจากการท่ีบุคคลเขาไปมีสวน

รวมในสิ่งนั้น ทัศนคติดานบวกจะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจสิ่งนั้น และทัศนคติดานลบจะแสดง

ใหเห็นความไมพึงพอใจนั่นเอง  

ความหมายของความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) มีผูใหความหมายของความพึงพอใจไวหลายความหมาย ดังนี้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายคำวา พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และ

พึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ  

McCormick, E. J. (1965) กลาววา ความพึงพอใจเปนแรงจูงใจของมนุษยที่ตั้งอยูบนความ 

ตองการขั ้นพื ้นฐาน (Basic needs) มีความเกี ่ยวของกันอยางใกลชิด ผลสัมฤทธิ ์และสิ ่งจูงใจ 

(Incentive) และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีไมตองการ 

Dalton (1968) กลาววา ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกของคนใดคนหนึ่งวาชอบหรือไม ชอบ

ในบุคคล สิ่งของ หรือสภาพแวดลอมท่ีเขาเขาไปเก่ียวของ 

Shelly (1975) ไดศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุปไดวา ความพึงพอใจเปน

ความรูสึกสองแบบของมนุษย คือความรูสึกในทางบวกและความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกเปน

ความรูสึกที่เมื่อเกิดขึ้นแลวจะทำใหเกิดความสุข ความสุขนี้เปนความรูสึกที่แตกตางจากความรูสึก

ทางบวกอื่น ๆ กลาวคือ เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับ ความสุขสามารถทำใหเกิด ความสุข หรือ

ความรูสึกทางบวกเพ่ิมข้ึนไดอีก ดังนั้นจะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกท่ี สลับซับซอนและความสุข

นี้จะมีผลตอบุคคลมากกวาความรู สึกทางบวกอื่น ๆ ความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวก และ

ความสุขมีความสัมพันธกันอยาง สลับซับซอน และระบบความสัมพันธของความรูสึกท้ังสามนี้เรียกวา 

ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือระบบความพึงพอใจมีความรูสึกทางบวกมากกวา

ทางลบ 

Quirk (1987) เสนอวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูท่ีมีความสุขหรือความพอใจเม่ือไดรับ

ความ สำเร็จ หรือไดรับสิ่งท่ีตองการ Hornby (2000) เสนอวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีดี

เม่ือประสบความสำเร็จ หรือได รับสิ่ง ท่ีตองการใหเกิดข้ึนเปนความรูสึกท่ีพอใจ 

โดยสรุปแลว ความหมายของความพึงพอใจ จึงหมายถึง ความชอบใจ รูสึกพอใจ มีความสุข 

รูสึกถึงความสำเร็จ มีความรูสึกเปนบวก ซ่ึงเกิดจากความสำเร็จหรือไดตามความตองการของตน และ

ทำใหเกิดแรงบันดาลใจในการอยากทำหรือรับในสิ่งนั ้น ๆ อีกเรื ่อย ๆ ตอไป  ความพึงพอใจเปน
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ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเชิงการประเมินคา ซ่ึงจะเห็นวาแนวคิดเก่ียวกับความพึง

พอใจนี้เก่ียวของสัมพันธกับทัศนคติอยางแยกกันไมออก 

ความหมายของทัศนคติ  

ทัศนคติ (Attitude) แปลวา ความรูสึก ความเห็น ในความหมายรวม ๆ จึงเปนไปในลักษณะ

ของความเห็นหรือความรูสึกของแตละบุคคล ซึ่งยอมแตกตางกันไปตามความรูและประสบการณท่ี

สะสมของแตละบุคคลนั้น ๆ ดวย ความหมายของทัศนคติไดมีนักวิชาการใหความหมายไวตาง ๆ ดังนี้ 

Frederickson (1980) เสนอวา ทัศนคติ หมายถึง ความพรอมทางดานจิต ซึ ่งเกิดจาก

ประสบการณ สภาวะความพรอมนี้จะเปน ตัวกำหนดทิศทางของปฏิกิริยาของบุคคลที่มีตอบุคคล 

สิ่งของ หรือสถานการณที่เกี่ยวของ Krech & Crutchfield (1962) เสนอวาทัศนคติ หมายถึง ภาวะ

อันเกิดจากประสบการณของบุคคล เปนการแสดงความรูสึก ความตองการ ความกลา ความมั่นใจ 

ความรังเกียจ ตลอดจนแนวโนมท่ีจะทำใหบุคคลเกิดความพรอมในการกระทำตอสิ่งใด หรือบุคคลใด  

Rehfuss (1973) เสนอวา ทัศนคติ หมายถึง ผลรวมที่จะทำใหเกิดแรงจูงใจ อารมณ การ

ยอมรับและการรูการคิด ซ่ึง กระบวนการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของประสบการณของแตละบุคคล  

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538) ทัศนคติ หมายถึง ความพรอมในการกระทำของบุคคลตอสิ่ง

ใด บุคคลใด ความพรอม ดังกลาวของบุคคลเห็นไดจากพฤติกรรมที่บุคคลใดแสดงตอสิ่งนั้นวา ชอบ

หรือไมชอบ เห็นดวย หรือไมเห็นดวย  
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งานที่ประเมิน 

การใหบริการและอนุญาตใชสนามกีฬา อำเภอพระยืน 

ผูท่ีเก่ียวของ คือ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

โดยมีข้ันตอนการดำเนินงานตามแผนภาพตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แผนผังการใหบริการและอนุญาตใชสนามกีฬา อำเภอพระยืน 

เริ่มตน 

ตอบรับการขอใชบริการ 

เขาใชบริการสนามกีฬา 

สิ้นสุด 

แสดงตนขอใชบริการ 

(ประชาชนท่ัวไป) 

หนวยงานสงหนังสือแจงความ

ประสงคขอใชบริการสนามกีฬา 

เสนอผูบริหาร 

 



การใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล 

ผูเกี ่ยวของ ไดแก สำนักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน โดยมีขั ้นตอนการ

ดำเนินงานตามแผนภาพตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 การใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล 

เริ่มตน 

จัดทำแผนซอมแซมและพัฒนาบอ

บาดาล 

ประสานงานกับผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 

ปรับปรุงเสร็จสิ้น 

รายงานผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการปรับปรุงบอบาดาล 

สิ้นสุด 

กำหนดบอบาดาลท่ีตองการปรับปรุง 
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การใหบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ ก.พ.7 

ผูเกี่ยวของ ไดแก กองการเจาหนาที่ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน โดยมีขั้นตอนการ

ดำเนินงานตามแผนภาพตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แผนผังการใหบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ ก.พ.7 

 

 

 

เริ่มตน 

ผูใชบริการยื่นคำรองขอคัดสำเนา

ทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ.7) 

เจาหนาท่ีรับคำรองและตรวจสอบความถูกตอง 

ดำเนินการคัดสำเนาทะเบียนประวัติตามคำรอง 

ผูใชบริการรับสำเนาทะเบยีนประวัต ิ

ไปใชประโยชนตามความประสงค 

สิ้นสุด 
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การใหบริการสถานีขนสงผูโดยสารท้ัง 4 สถานี 

ผูเกี่ยวของ ไดแก กองกิจการขนสง องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน โดยมีขั้นตอนการ

ดำเนินงานตามแผนภาพตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แผนผังการใหบริการสถานีขนสงผูโดยสารท้ัง 4 สถานี 

เริ่มตน 

ตอบรับการขอใชบริการ 

เขาใชบริการสถานีขนสงผูโดยสาร 

สิ้นสุด 

ประชาชนท่ัวไปเขาใชบริการ 

ผูใหบริการรถโดยสาร 

ยื่นเอกสารขอใชบริการชองจอด 

เจาหนาท่ีตรวจและบันทึกขอมูล 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการที่ไดนำแนวคิด ทฤษฎีดานการใหบริการสาธารณะ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ

แนวคิด ทฤษฎีเกี ่ยวกับความพึงพอใจ และเอกสารงานวิจัยที่เกี ่ยวของมาพิจารณาแลวนั้น คณะ         

ผูวิจัยไดนำมาเปนกรอบแนวคิดในการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เพื่อเปนขอมูลแนวทางในการปรับปรุงระบบการใหบริการของ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน อันจะสงผลใหประชาชนผูรับบริการจะไดรับความพึงพอใจตอ

การใหบริการมากท่ีสุด และสอดคลองตามแนวนโยบายรัฐบาลในการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตอไป 

โดยมีกรอบแนวคิดปรากฏดังแผนภาพดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ลักษณะเฉพาะ

บุคคล/ 

ลักษณะเฉพาะ

องคการ 

ระดับความพึงพอใจ

ของประชาชนตอ

สินคาและบริการ

สาธารณะ 



บทที่ 3 

วิธีดำเนินการศึกษา 

 

 

การศึกษาการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบสำรวจ (survey research design) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ 

โดยใชแบบสอบถามแบบมีโครงสราง (structured questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ในบทนี้ผู วิจัยจะอธิบายรายละเอียดเกี ่ยวกับวิธีการศึกษาโดยครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ขอบเขตการศึกษา ขอมูลและแหลงขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการวิเคราะหขอมูล กรอบแนวคิดในการสำรวจ และการ

นำเสนอผลการศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรของการศึกษานี้คือหนวยงานและประชาชนที่รับบริการงานทั้ง 4 งานขององคการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในปงบประมาณ 2564 ซึ่งมีบันทึกขอมูลการรับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 

991 ราย  ในการสุมกำหนดกลุมตัวอยางในการสำรวจขอมูล ผูศึกษาใชการสุมแบบชวงชั้นอยางเปน

ระบบ (systematic stratified sampling) และไดดำเนินการสำรวจขอมูลจากกลุมตัวอยางจำนวน 

392 ราย โดยมีระดับความเชื ่อมั ่น (confidence level) รอยละ 95 ระยะความคลาดเคลื ่อน 

(confidence interval หรือ margin of error) ราวรอยละ 5 ดังขอมูลในตารางตอไปนี้ 

ตารางท่ี 1  จำนวนผูใชบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในปงบประมาณ 2564 

การบริการ ประชากร กลุมตัวอยาง 

งานใหบริการและอนุญาตใชสนามกีฬา อำเภอพระยืน 11 ราย 9 ราย 

งานใหบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ ก.พ.7 385 ราย 40 ราย 

งานใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล 56 ราย 47 ราย 

งานใหบริการสถานีขนสงผูโดยสารท้ัง 4 สถานี 539 ราย 296 ราย 

 รวมท้ังส้ิน 991 ราย 392 ราย 
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ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเชิงเน้ือหา 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกน ใน 4 งาน คือ (1) งานใหบริการและอนุญาติใชสนามกีฬาอำเภอพระยืน (2) งาน

ใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล (3) งานใหบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ ก.พ.7 

และ (4) งานใหบริการสถานีขนสงผูโดยสารท้ัง 4 สถาน ี

นอกจากนั้น การศึกษาครั้งนี้ยังประเมินระดับความพึงพอใจใน 4 มิติ คือ (1) ดานขั้นตอน

การใหบริการ (2) ดานชองทางการใหบริการ (3) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และ (4) ดานสิ่งอำนวย

ความสะดวก 

ขอบเขตเชิงพ้ืนท่ี 

การศึกษาครั้งนี ้ครอบคลุมเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน 

ขอบเขตเชิงเวลา 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกนประจำปงบประมาณ 2564 ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 

30 กันยายน 2564 ขอมูลที่ใชวิเคราะหผลในการศึกษาครั้งนี ้เก็บรวบรวมในระหวางวันที่ 1-10 

ตุลาคม 2564 

ขอมูลและแหลงขอมูล 

การศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบสำรวจ (survey research design) เพื่อเก็บรวบรวม

และวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยมีลักษณะสำคัญดังนี้ 

ประเภทขอมูล 

1) ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก ขอมูลระดับความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกนท่ีไดจากการสำรวจ 

2) ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ขอมูลและสารสนเทศที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะหเอกสาร

ประเภทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

เก่ียวกับ (1) งานใหบริการและอนุญาติใชสนามกีฬาอำเภอพระยืน (2) งานใหบริการ
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ซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล (3) งานใหบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติ

ขาราชการ ก.พ.7 และ (4) งานใหบริการสถานีขนสงผูโดยสารท้ัง 4 สถานี 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1) ทบทวนวรรณกรรม และศึกษาขั้นตอนการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน เกี่ยวกับ (1) งานใหบริการและอนุญาติใชสนามกีฬาอำเภอพระยืน (2) งาน

ใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล (3) งานใหบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติ

ขาราชการ ก.พ.7 และ (4) งานใหบริการสถานีขนสงผูโดยสารท้ัง 4 สถาน ี

2) สรางและทดสอบแบบสอบถาม 

3) ออกสำรวจขอมูลจากกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

4) รวบรวมและตรวจทานขอมูล 

5) วิเคราะหขอมูลและสรุปผล 

เคร่ืองมือสำหรับเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกนครั ้งนี ้ใชแบบสอบถามชนิดโครงสราง (structured questionnaire) ซึ ่งสรางขึ ้น และ

ดัดแปลงมาจากการศึกษาคนควาเอกสารวิชาการที่เกี่ยวของ โดยแบงเปน 4 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 งาน

ใหบริการและอนุญาติใชสนามกีฬาอำเภอพระยืน ชุดที่ 2 งานใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอ

บาดาล ชุดที่ 3 งานใหบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ ก.พ.7 และ ชุดที่ 4 งานใหบริการ

สถานีขนสงผูโดยสารท้ัง 4 สถาน ี

แบบสอบถามแตละชุด จำแนกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที ่ 1 ขอมูลทั ่วไปของผู ตอบ

แบบสอบถาม  สำหรับแบบสอบถามชุดที่ 1 คำถามในตอนท่ี 1 เปนการสอบถามขอมูล ของผูตอบ

แบบสอบถามในฐานะที่เปนองคกร สำหรับแบบสอบถามชุดท่ี 2, 3 และ 4 คำถามในตอนที่ 1 เปน

การสอบถามขอมูลทางประชากร ทางสังคม และทางเศรษฐกิจของผูตอบแบบสอบถามในฐานะท่ีเปน

บุคคล 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน ในมิติดานข้ันตอนการใหบริการ มิติดานชองทางการใหบริการ มิติดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

และมิติดานสิ ่งอำนวยความสะดวก โดยใชแบบสอบถามประเภทบังคับเลือก (forced-choice 

method of performance appraisal) (Landy, & Farr, 1980) สองระดับคือพอใจและไมพอใจ 
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โดยพอใจหมายถึงผูรับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนมีความพึงพอใจมากที่สุด และ

ไมพอใจหมายถึงผูรับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนมีความไมพึงพอใจมากท่ีสุด 

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามประเภทปลายเปด (open-ended questionnaire) ที่ใชสำหรับ

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาในการใหบริการที่ผู ตอบแบบสอบถามประสบในการใชบริการ และ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดตรวจทานความถูกตองของขอมูลใน

แบบสอบถาม แลวแจกจายแบบสอบถามใหคณะผูชวยวิจัยทุกคน ๆ ละเทากันเพ่ือนำไปบันทึกขอมูล

ลงสูโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Excel 365  เพื่อเสริมการตรวจทานอีกชั้นหนึ่ง ผูชวยวิจัยจะ

ไมไดบันทึกขอมูลของแบบสอบถามชุดเดียวกันกับท่ีตนเปนผูเก็บรวบรวมขอมูล 

เมื่อบันทึกขอมูลแบบสอบถามทั้งหมดลงสูโปรแกรม Microsoft Excel 365 เรียบรอยแลว 

ผูวิจัยไดตรวจทานความถูกตองของขอมูลอีกครั้ง กอนที่จะนำขอมูลแปลงเขาสูระบบของโปรแกรม

วิเคราะหผลทางสถิติขั้นสูง Statistics/Data Analysis SE 13.1 หรือ Stata/SE 13.1 เพื่อวิเคราะห

ขอมูลในลำดับตอไป 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลดวยการ

วิเคราะหเชิงสถิติ (statistical analysis) โดยเนนการวิเคราะหคาสถิติหลัก 2 รายการ คือ ความถ่ี 

(frequency) หมายถึง จำนวนของผูตอบแบบสอบถามในการใหคำตอบใดคำตอบหนึ่ง และคารอยละ 

(percentage) หมายถึง อัตรารอยละของผูตอบแบบสอบถามในการใหคำตอบใดคำตอบหนึ่งตอ

จำนวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

ในการแปรผลระดับความพึงพอใจในบริการแตละงานนั้น ผูวิจัยนำความถี่ของการตอบวา

พอใจจากการสำรวจที่ไดในแตละขอของผูตอบแบบสำรวจทั้งหมดหาคารอยละ คารอยละที่ไดจะ

นำมาเปรียบเทียบกับความหมายและเกณฑในการประเมินดังนี้ 

รอยละ 91 ข้ึนไป  หมายถึงพึงพอใจมากท่ีสุด  ผลประเมิน ดีมาก 

รอยละ 81 ถึงรอยละ 90 หมายถึง พึงพอใจมาก   ผลประเมิน ดี 

รอยละ 71 ถึงรอยละ 80 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  ผลประเมิน พอใช 

รอยละ 61 ถึงรอยละ 70 หมายถึง พึงพอใจนอย   ผลประเมิน ไมดี 

รอยละ 60 หรือต่ำกวา หมายถึง พึงพอใจนอยท่ีสุด  ผลประเมิน ควรปรับปรุง 
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กรอบแนวคิดในการสำรวจ 

จากการที่ไดนำแนวคิด ทฤษฎีดานการใหบริการสาธารณะ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ

แนวคิด ทฤษฎีเกี ่ยวกับความพึงพอใจ และเอกสารงานวิจัยที่เกี ่ยวของมาพิจารณาแลวนั้น คณะ         

ผูวิจัยไดนำมาเปนกรอบแนวคิดในการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เพื่อเปนขอมูลแนวทางในการปรับปรุงระบบการใหบริการของ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน อันจะสงผลใหประชาชนผูรับบริการจะไดรับความพึงพอใจตอ

การใหบริการมากท่ีสุด และสอดคลองตามแนวนโยบายรัฐบาลในการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตอไป 

โดยมีกรอบแนวคิดปรากฏดังแผนภาพดังนี้ 

 

 

ภาพท่ี 6  กรอบแนวคิดในการสำรวจ 

การนำเสนอผลการศึกษา 

ผูวิจัยนำเสนอผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนจังหวดั

ขอนแกนโดยใชตารางแสดงคาพรอมการพรรณนาเชิงวิเคราะหเปนหลัก นอกจากนั้นยังไดใชแผนภมิู

หลายรูปแบบ เชน แผนภูมิแทง และแผนภูมิวงกลม เปนตน เพ่ือใหผูอานเขาใจไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

ลักษณะเฉพาะบุคคล/

ลักษณะเฉพาะองคกร 

ความพึงพอใจตอ

บริการขององคการ

บริหารสวนจังหวัด

ขอนแกนดานตาง ๆ 

พอใจ 

ไมพอใจ 



บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

 

การศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบสำรวจ (survey research design) เพื่อเก็บรวบรวม

ขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามแบบมีโครงสราง (structured questionnaire) เปนเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูลระดับความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

ใน 4 งาน คือ (1) งานใหบริการและอนุญาติใชสนามกีฬาอำเภอพระยืน (2) งานใหบริการซอมแซม

และพัฒนาบอบาดาล (3) งานใหบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ ก.พ.7 และ (4) งาน

ใหบริการสถานีขนสงผูโดยสารท้ัง 4 สถาน ี และใน 4 มิติ ไดแก มิติดานข้ันตอนการใหบริการ มิติดาน

ชองทางการใหบริการ มิติดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และมิติดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

ประชากรของการศึกษานี้คือหนวยงานและประชาชนที่รับบริการงานทั้ง 4 งานขององคการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในปงบประมาณ 2564 ในการสุมกำหนดกลุมตัวอยางในการสำรวจ

ขอมูล ผูศึกษาใชการสุมแบบชวงชั้นอยางเปนระบบ (systematic stratified sampling) และได

ดำเนินการสำรวจขอมูลจากกลุมตัวอยางจำนวน 392 ราย โดยมีระดับความเชื่อมั่น (confidence 

level) รอยละ 95 ระยะความคลาดเคลื่อน (confidence interval หรือ margin of error) ราวรอย

ละ 5 

กลุมตัวอยางจำแนกออกเปน 2 ประเภท คือ ผูรับบริการที่เปนองคกรและผูรับบริการที่เปน 

บุคคล  สำหรับประเภทแรกในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดเก็บขอมูล

ลักษณะขององคกร ไดแก ประเภทขององคกร บทบาทของผูตอบแบบสอบถาม ชองทางในการติดตอ

ขอใชบริการ และระยะเวลาที่ใชในการขอบริการ สำหรับประเภทที่สอง ผูวิจัยไดเก็บขอมูลลักษณะ

ทางประชากร (demographic) ส ั งคม  (societal) และเศรษฐก ิจ  (economic)  ของผ ู  ตอบ

แบบสอบถาม โดยลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ และอายุ ลักษณะทางสังคม ไดแก สถานภาพ

การสมรส และระดับการศึกษา สวนลักษณะทางเศรษฐกิจ ไดแก อาชีพ และรายไดตอเดือน 

ในบทนี้ผูวิจัยจะนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและการวิเคราะหเชิงพรรณนา ใน

ประเด็นเกี่ยวแกขอมูลทั่วไปและระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง งานใหบริการและอนุญาติใช

สนามกีฬาอำเภอพระยืน งานใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล งานใหบริการคัดสำเนา

ทะเบียนประวัติขาราชการ ก.พ.7 และงานใหบริการสถานีขนสงผูโดยสารท้ัง 4 สถาน ี ตามลำดับ 
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งานใหบริการและอนุญาติใชสนามกีฬาอำเภอพระยืน 

ในหัวขอนี้ ผูวิจัยจะนำเสนอผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ มตัวอยาง ในการ

ใหบริการและอนุญาติใชสนามกีฬาอำเภอพระยืน ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หัวขอยอย

ในหัวขอนี้ประกอบดวยขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง และความพึงพอใจตอการใหบริการ 

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตวัอยาง 

ตารางท่ี 2 แสดงขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีเคยใชบริการสนามกีฬาอำเภอพระยืนขององคการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกนในปงบประมาณ 2564 จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย โดยมีขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล คือ ประเภทของผูรับบริการ วัตถุประสงคในการใช ชอง

ทางการติดตอขอใชบริการ และระยะเวลาในการขอใชบริการ  

ตารางท่ี 2  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามงานใหบริการและอนุญาติใชสนามกีฬา 

รายการ จำนวน รอยละ 

ประเภทของผูรับบริการ    

     บุคคลธรรมดา 1 11.1 

     ชมรม/สมาคม/องคกรสาธารณประโยชน 5 55.6 

หนวยงานเอกชน/ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องคการปกครอง

สวนทองถ่ิน 

3 33.3 

วัตถุประสงคในการใชสนามกีฬา   

ออกกำลังกาย/ฝกซอมกีฬา 1 11.1 

ฝกอบรม/จัดการแขงขัน 7 77.8 

กิจกรรมสันทนาการ 1 11.1 

ชองทางการติดตอขอใชบริการ   

โดยตรงท่ีหนวยงาน 6 66.7 

โทรศัพท/โทรสาร 3 33.3 

ระยะเวลาในการขอใชบริการ   

นอยกวา 1 วัน 3 33.3 

1-3 วัน 5 55.6 

3-5 วัน 1 11.1 
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ในมิติทางประชากรผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม เปนประเภทบุคคลธรรมดา คิด

เปนรอยละ 11.1 ชมรม สมาคม หรือองคกรสาธารณประโยชน รอยละ 55.6 และหนวยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจหรือองคการปกครองสวนทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 33.3 (ภาพท่ี 7) 

วัตถุประสงคในการใชสนามกีฬาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชเพื่อการออกกำลังกายและ

ฝกซอมกีฬา จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 11.1 รองลงมาคือใชเพื่อการฝกอบรมและจัดการแขงขัน 

จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 77.8 และใชเพื่อการสันทนาการ จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 11.1 

(ภาพท่ี 8) 

ในการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการติดตอและระยะเวลาที่ใชในการขอรับบริการสนามกีฬา

อำเภอพระยืน ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ตั้งแตเริ่มติดตอประสานงานจนเสร็จสิ้น

กระบวนการ ชองทางการติดตอขอใชบริการสนามกีฬาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญติดตอขอใช

บริการสนามกีฬาโดยตรงท่ีหนวยงาน จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 66.7  และติดตอขอใชบริการผาน

โทรศัพทและโทรสาร จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 33.3 (ภาพท่ี 9) 

ระยะเวลาในการขอใชบริการจนไดรับอนุมัติ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชเวลา 1-3 วัน 

จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 55.6 รองลงมาใชเวลา นอยกวา 1 วัน จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 

33.3  และใชเวลา 3-5 วัน จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 11.1 (ภาพท่ี 10) 

 

 

ภาพท่ี 7  ประเภทของผูรับบริการ 

บุคคลธรรมดา

11%

ชมรม/สมาคม/องคกร

สาธารณประโยชน

56%

หนวยงานเอกชน/ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/

องคการปกครองสวนทองถิ่น

33%
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ภาพท่ี 8  วัตถุประสงคในการใชสนามกีฬา 

 

 

ภาพท่ี 9  ชองทางการติดตอขอใชบริการสนามกีฬา 

ออกกําลังกาย/ฝกซอมกีฬา

11%

ฝกอบรม/จัดการ

แขงขัน

78%

กิจกรรมสันทนาการ

11%

โดยตรงท่ีหนวยงาน

67%

โทรศัพท/โทรสาร

33%
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ภาพท่ี 10  ระยะเวลาท่ีขอใชบริการ 

 

ความพึงพอใจในการใชบรกิารงานใหบริการสนามกีฬาอำเภอพระยืน 

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่ระบุวาพอใจตอการใชบริการ

สนามกีฬาอำเภอพระยืนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในมิติดานกระบวนการและข้ันตอน

การใหบริการ มิติดานการพิจารณาอนุมัติใหบริการ มิติดานชองทางการใหบริการ มิติดานเจาหนาท่ีผู

ใหบริการ และมิติดานสิ่งอำนวยความสะดวกโดยผูวิจัยไดใหรายละเอียดในหัวขอยอยตอไป 

 

ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจตอการใชบริการงานใหบริการสนามกีฬา 

มิติของการใหบริการ 
พอใจ 

จำนวน รอยละ 

กระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 

1) การยื่นเรื่องขอใชบริการสนามกีฬามีความสะดวก 

2) ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำข้ันตอนการใหบริการ 

3) ความเปนธรรมของข้ันตอนและวิธีการใหบริการ เชน เรียงลำดับกอนหลัง 

4) ระยะเวลาท่ีใชในการยื่นเรื่องขอใชบริการมีความเหมาะสม 

 

9 

9 

9 

9 

 

100 

100 

100 

100 

นอยกวา 1 วัน

33%

1-3 วัน

56%

3-5 วัน

11%
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การพิจารณาอนุมัติใหบริการ 

1) ความเปนธรรมของการพิจารณาอนุมัติใหบริการ เชน เรียงลำดับกอนหลัง 

2) ระยะเวลาท่ีใชในการพิจารณาอนุมัติมีความเหมาะสม 

 

9 

9 

 

100 

100 

ชองทางการใหบริการ 

1) มีชองทางในการติดตอและขอรับบริการท่ีหลากหลาย 

2) ความเพียงพอของชองทางการใหบริการ 

3) ความสะดวกในการเลือกใชชองทางการใหบริการตาง ๆ 

 

9 

9 

9 

 

100 

100 

88.9 

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

1) ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

2) ความเหมาะสมของการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาท่ี 

3) ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมใหบริการของเจาหนาท่ี 

4) เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการใหบริการ 

5) เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ 

6) เจาหนาท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมเรียกรับสินบน 

 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

 

100 

100 

88.9 

100 

100 

100 

ส่ิงอำนวยความสะดวก 

1) สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมาใชบริการ 

2) ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม 

3) ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองน้ำ เปนตน 

4) ความเพียงพอของอุปกรณและเครื่องมือในการใหบริการ 

5) คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณและเครื่องมือในการใหบริการ 

6) การจดัสถานท่ีและอุปกรณเปนระเบยีบเรียบรอย ใชงานงาย 

7) มีปายบอกทาง ปายบอกจุดบริการท่ีชัดเจน เขาใจงาย 

8) สื่อประชาสัมพันธ คูมือ หรือเอกสารใหความรูพอเพียงและมีคุณภาพ 

 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

 

100 

77.8 

100 

88.9 

88.9 

100 

100 

100 

ความพึงพอใจโดยรวม 9 96.3 

 

ความพึงพอใจดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจดานกระบวนการและขั้นตอนการรับบริการงานใหบริการ

สนามกีฬาอำเภอพระยืนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (ตารางท่ี 4)  ในขั้นตอนการขอใช

บริการ พบวา (1) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอความสะดวกในการยื่นเรื่องขอ



 38 

ใชบริการสนามกีฬา ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (2) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความ

พึงพอใจตอความชัดเจนในการอธิบายชี้แจงและแนะนำขั้นตอนการใหบริการ ถือวาผลประเมินอยูใน

ระดับดีมาก (3) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 พึงพอใจตอความเปนธรรมของขั้นตอนและวิธีการ

ใหบริการ ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก และ (4) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึง

พอใจตอระยะเวลาท่ีใชในการยื่นเรื่องขอใชบริการ ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก 

ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจตองานใหบริการสนามกีฬา ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 

กระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 
พอใจ 

จำนวน รอยละ ความหมาย 

1)  การยื่นเรื่องขอใชบริการมีความสะดวก 9 100 ดีมาก 

2)  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำข้ันตอนการ

ใหบริการ 

9 100 ดีมาก 

3)  ความเปนธรรมของข้ันตอนและวิธีการใหบริการ เชน 

เรียงลำดับกอนหลัง 

9 100 ดีมาก 

4)  ระยะเวลาท่ีใชในการยื่นเรื่องขอใชบริการมีความเหมาะสม 9 100 ดีมาก 

 

ความพึงพอใจดานการพิจารณาอนุมัติใหบรกิาร 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจดานการการพิจารณาอนุมัติใหบริการงานใหบริการสนาม

กีฬาอำเภอพระยืนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (ตารางที ่ 5) พบวา (1) ผู ตอบ

แบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอการพิจารณาอนุมัติใหบริการ ถือวาผลประเมินอยูใน

ระดับดีมาก (2) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอระยะเวลาที่ใชในการพิจารณา

อนุมัติมีความเหมาะสม ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก  

ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจตองานใหบริการสนามกีฬา ดานการพิจารณาอนุมัติใหบริการ 

การพิจารณาอนุมัติใหบริการ 
พอใจ 

จำนวน รอยละ ความหมาย 

1) ความเปนธรรมของการพิจารณาอนุมัติใหบริการ เชน 

เรียงลำดับกอนหลัง 

9 100 ดีมาก 

2) ระยะเวลาท่ีใชในการพิจารณาอนุมัติมีความเหมาะสม 9 100 ดีมาก 
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ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการงานใหบริการสนามกีฬาอำเภอ

พระยืนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (ตารางท่ี 6) พบวา (1) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 

100 มีความพึงพอใจตอความหลากหลายของชองทางการใหบริการ ถือวาผลประเมินอยูในระดับดี

มาก (2) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอความเพียงพอของชองทางการใหบริการ 

ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก และ (3) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 88.9 มีความพึงพอใจตอ

ความสะดวกในการเลือกใชชองทางการใหบริการถือวา ผลประเมินอยูในระดับดี 

ตารางท่ี 6 ความพึงพอใจตองานใหบริการสนามกีฬา ดานชองทางการใหบริการ 

ชองทางการใหบริการ 
พอใจ 

จำนวน รอยละ ความหมาย 

1) มีชองทางในการติดตอและขอรับบริการท่ีหลากหลาย 22 100 ดีมาก 

2) ความเพียงพอของชองทางการใหบริการ 22 100 ดีมาก 

3) ความสะดวกในการเลือกใชชองทางการใหบริการตาง ๆ 22 88.9 ด ี

 

ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการงานใหบริการสนามกีฬาอำเภอ

พระยืนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (ตารางที่ 7) พบวา (1) ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 

100 มีความพึงพอใจ ตอความสุภาพ กิริยามารยาท ของเจาหนาท่ีผูใหบริการ ถือวาผลประเมินอยูใน

ระดับดีมาก (2) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอความเหมาะสมของการแตงกาย 

บุคลิกลักษณะ และทาทางของเจาหนาที่ผูใหบริการ ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (3) ผูตอบ

แบบสอบถามรอยละ 88.9 มีความพึงพอใจตอความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมใหบริการ

ของเจาหนาท่ี ถือวาผลประเมินอยูในระดับดี (4) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอ

ความรูความสามารถ ในการใหบริการของเจาหนาที่ ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (5) ผูตอบ

แบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจ ตอ ความไมเลือกปฏิบัติของเจาหนาท่ีในการใหบริการ ถือ

วาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (6) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจ ตอความซ่ือสัตย

สุจริตในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก 
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ตารางท่ี 7 ความพึงพอใจตองานใหบริการสนามกีฬา ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

พอใจ 

จำนวน รอยละ ความหมาย 

1)  ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 9 100 ดีมาก 

2)  ความเหมาะสมของการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทาง

ของเจาหนาท่ี 

9 100 ดีมาก 

3)  ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมใหบริการ

ของเจาหนาท่ี 

9 88.9  ด ี

4)  เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการใหบริการ 9 100 ดีมาก 

5)  เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย  

โดยไมเลือกปฏิบัติ 

9 100 ดีมาก 

6)  เจาหนาท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี  

เชน ไมเรียกรับสินบน 

9 100 ดีมาก 

 

ความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจดานสิ่งอำนอวยความสะดวกของงานใหบริการสนามกีฬา

ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (ตารางที่ 8) พบวา (1) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มี

ความพึงพอใจตอสถานที่ตั ้งของหนวยงานและสะดวกในการเดินทางมาใชบริการ ถือวาผลการ

ประเมินอยูในระดับดีมาก (2) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 77.8 มีความพึงพอใจตอความสะอาดของ

สถานที่ใหบริการโดยรวม ถือวาผลประเมินอยูในระดับพอใช (3) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มี

ความพึงพอใจตอความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก ถือวาผลประเมินอยูในระดับดี (4) ผูตอบ

แบบสอบถามรอยละ 88.9 มีความพึงพอใจตอความเพียงพอของอุปกรณและเครื ่องมือในการ

ใหบริการ ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (5) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 88.9 มีความพึงพอใจ

ตอคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณและเครื่องมือในการใหบริการ ถือวาผลประเมินอยูในระดับ

ดีมาก (6) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอการจัดสถานท่ีและอุปกรณเปนระเบียบ

เรียบรอยใชงานงาย ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (7) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความ

พึงพอใจตอการมีปายบอกทาง ปายบอกจุดบริการที่ชัดเจนเขาใจงาย ถือวาผลประเมินอยูในระดับดี

มาก และ (8) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอคุณภาพและความเพียงพอของสื่อ

ประชาสัมพันธ คูมือ หรือเอกสารใหความรู ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก 
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ตารางท่ี 8 ความพึงพอใจตองานใหบริการสนามกีฬา ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

ส่ิงอำนวยความสะดวก 
พอใจ 

จำนวน รอยละ ความหมาย 

1)  สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมาใช

บริการ 

9 100 ดีมาก 

2)  ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม 9 77.8 พอใช 

3)  ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ 

หองน้ำ เปนตน 

9 100 ดีมาก 

4)  ความเพียงพอของอุปกรณและเครื่องมือในการใหบริการ 9 88.9 ดี 

5)  คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณและเครื่องมือใน 

     การใหบริการ 

9 88.9 ด ี

6)  การจดัสถานท่ีและอุปกรณเปนระเบียบเรยีบรอย ใชงาน

งาย 

9 100 ดีมาก 

7)  มีปายบอกทาง ปายบอกจุดบริการท่ีชัดเจน เขาใจงาย 9 100 ดีมาก 

8)  สื่อประชาสัมพันธ คูมือ หรือเอกสารใหความรูพอเพียง

และมีคุณภาพ 

9 100 ดีมาก 

 

ปญหาและขอเสนอแนะ 

ผูตอบแบบสอบถามจำนวนหนึ่งเห็นวาควรดูแลเรื่องความสะอาดของสถานท่ีบริเวณโดยรอบ

สนามฟุตบอล อาคารเอนกประสงค และหองน้ำ นอกจากนั้น ผูตอบแบบสอบถามจำนวนหนึ่งระบุวา

อยากใหปรับปรุงไฟสองสวางเพ่ือความปลอดภัยในการใชบริการถึงสนามกีฬา 

 

งานใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล 

ในหัวขอนี้ผู วิจัยจะนำเสนอผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง ในการใช

บริการงานใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาลขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หัวขอ

ยอยในหัวขอนี้ประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง การติดตอและระยะเวลาที่ใชในการขอรับ

บริการ และความพึงพอใจตอการใหบริการ 
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 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตวัอยาง 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล คือ ตำแหนง กลุม

ตัวอยาง จำนวน 47 คน มีรายละเอียดดังตารางท่ี 10 

ตารางท่ี 9 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางของผูรับบริการงานซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล 

จากตารางท่ี 9 ในมิติทางประชากร ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามจำนวน 47 คน 

ดำรงตำแหนงผูนำทองถิ่น จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6.4 เปนสมาชิกสภาทองถิ่น จำนวน 8 คน 

คิดเปนรอยละ 17 ดำรงตำแหนงกำนัน ผูใหญบาน หรือผูชวยผูใหญบาน จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 

8.5 และตำแหนงอ่ืน ๆ จำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 68.1 (ภาพท่ี 11)   

 

 

ภาพท่ี 11 ตำแหนงของกลุมตัวอยาง 

ผูนําทองถิ่น

6%

สมาชิกสภาทองถิ่น

17%

กํานัน/ผูใหญบาน/

ผูชวยผูใหญบาน

9%อ่ืน ๆ

68%

ลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน รอยละ 

ตำแหนง   

ผูนำทองถ่ิน 3 6.4 

สมาชิกสภาทองถ่ิน 8 17 

กำนัน/ผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน 4 8.5 

อ่ืน ๆ 32 68.1 
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การตดิตอและระยะเวลาการดำเนินการงานใหบรกิารซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล 

ในการสอบถามขอมูลเก่ียวกับการติดตอและระยะการดำเนินการงานใหบริการซอมแซมและ

พัฒนาบอบาดาลขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ตั้งแตเริ่มตนติดตอประสานจนเสร็จสิ้น

กระบวนการ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจำนวน 38 คน รอยละ 80.9 ไดดำเนินการติดตอขอรับ

บริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาลดวยตนเอง มีเพียงจำนวน 9 คน รอยละ 19.1 ท่ีไมไดดำเนินการ

ติดตอขอน้ำรับบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาลดวยตนเอง  

ชองทางการติดตอประสานงานใหมีการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญติดตอโดยตรงที่องคการบริหารสวนจังหวัด จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 25.5 และติดตอ

ผานเจาหนาท่ีหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 74.5  

ระยะเวลาในการดำเนินการจนถึงกระบวนการใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะดำเนินการนอยกวา 1 สัปดาห จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 66 

ใชเวลา 1 สัปดาห จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 27.6 และใชระยะเวลาดำเนินการ 2-3 สัปดาห 

จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6.4 (ตารางท่ี 10 และภาพท่ี 12, 13 และ 14) 

 

ตารางท่ี 10 การติดตอและระยะเวลาการดำเนินการขอใชบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล 

 

 

รายการ จำนวน รอยละ 

การติดตอขอใชบริการ                            

ติดตอดวยตนเอง 38 80.9 

ไมไดติดตอดวยตนเอง 9 19.1 

ชองทางการติดตอขอใชบริการ   

 ติดตอโดยตรงท่ี อบจ. 12 25.5 

 ติดตอผานเจาหนาท่ี/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 35 74.5 

ระยะเวลาในการดำเนินการขอใชบริการ   

     นอยกวา 1 สัปดาห 31 66 

     1 สัปดาห 13 27.6 

 2-3 สัปดาห 3 6.4 
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ภาพท่ี 12 การติดตอขอใชบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล 

 

 

ภาพท่ี 13 ชองทางการติดตอขอใชบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล 

 

ติดตอประสานงานดวยตนเอง

81%

ไมไดติดตอประสานงานดวยตนเอง

19%

ติดตอโดยตรงท่ี อบจ.

26%

ติดตอผานเจาหนาท่ี/องคกรปกครองสวนทองถิ่น

74%
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ภาพท่ี 14 ระยะเวลาในการดำเนินการขอใชบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล 

 

ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสำรวจความพึงพอใจงานใหบริการซอมแซมและพัฒนา

บอบาดาล ในมิติดานกระบวนการและขั้นตอนการยื่นเรื่อง มิติดานการออกปฏิบัติงานในพื้นที่ มิติ

ดานชองทางการใหบริการ และมิติดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 11 ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล 

มิติการใหบริการ พอใจ 

จำนวน รอยละ 

กระบวนการและข้ันตอนการย่ืนเรื่อง   

1) การยื่นเรื่องขอซอมแซมและพัฒนาบอบาดาลมีความสะดวก 47 100 

2) ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำข้ันตอนการใหบริการ 47 93.6 

3) ความเปนธรรมของข้ันตอนและวิธีการใหบริการ เชน เรียงลำดับกอนหลัง 47 100 

4) เอกสารท่ีตองกรอกและแนบมีความเหมาะสม 47 100 

5) ระยะเวลาท่ีใชในการยื่นเรื่องขอใชบริการมีความเหมาะสม 47 100 

นอยกวา 1 สัปดาห

66%

1 สัปดาห

28%

2-3 สัปดาห

6%
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ข้ันตอนการออกปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี   

1) การติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีมีความสะดวก 47 100 

2) ข้ันตอนการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาลมีความชัดเจนและเปนระบบ 47 100 

3) ระยะเวลาท่ีใชในการออกปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีมีความเหมาะสม 47 100 

4) บอบาดาลท่ีรับการซอมแซมใชงานได 47 100 

ชองทางการใหบริการ   

1) มีชองทางการติดตอและขอรับบริการท่ีหลากหลาย 47 87.2 

2) ความเพียงพอของชื่องทางการใหบริการ 47 89.4 

3) ความสะดวกในการเลือกใชชองทางการใหบริการตาง ๆ 47 100 

เจาหนาท่ีผูใหบริการ   

1) ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 47 95.7 

2) ความเหมาะสมของการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาท่ี 47 100 

3) ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมใหบริการของเจาหนาท่ี 47 100 

4) เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการใหบริการ 47 100 

5) เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ 47 100 

6) เจาหนาท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมเรียกรับสินบน 47 100 

ความพึงพอใจโดยรวม 47 98.1 

 

จากตารางขางตน ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจตอการใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอ

บาดาลขององคการบริหารสวนจัดหวัดขอนแกน ในมิติดานกระบวนการและขั้นตอนการยื่นเรื่อง มิติ

ดานการออกปฏิบัติงานในพื้นที่ มิติดานชองทางการใหบริการ และมิติดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

สามารถแจกแจงไดโดยละเอียดดังตอไปนี้ 

ความพึงพอใจดานกระบวนการและขั้นตอนการยื่นเรือ่ง 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการซอมแซมและ

พัฒนาบอบาดาลขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (1) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มี

ความพึงพอใจตอความสะดวกในการยื่นเรื่องขอซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล ถือวาผลประเมินอยูใน

ระดับดีมาก (2) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 93.6 มีความพึงพอใจตอความชัดเจนในการอธิบายชี้แจง

และแนะนำขั้นตอนการใหบริการ ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (3) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 

100 พึงพอใจตอความเปนธรรมของขั้นตอนและวิธีการใหบริการ ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก 

(4) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอความเหมาะสมของเอกสารที่ตองกรอกและ
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แนบประกอบการยื่นเรื่อง ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก และ (5) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 

100 มีความพึงพอใจตอระยะเวลาที่ใชในการยื่นเรื่องขอใชบริการ ถือวาผลประเมินอยูในระดับดมีาก 

(ตารางท่ี 12) 

ตารางที่ 12 ความพึงพอใจตองานใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล ดานกระบวนการและ

ข้ันตอนการยื่นเรื่อง 

กระบวนการและข้ันตอนการย่ืนเรื่อง 
พอใจ 

จำนวน รอยละ ความหมาย 

1)  การยื่นเรื่องขอซอมแซมและพัฒนาบอบาดาลมีความ

สะดวก 

47 100 ดีมาก 

2)  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำข้ันตอนการ

ใหบริการ 

47 93.6 ดีมาก 

3) ความเปนธรรมของข้ันตอนและวิธีการใหบริการ เชน 

เรียงลำดับกอนหลัง 

47 100 ดีมาก 

4)  เอกสารท่ีตองกรอกและแนบมีความเหมาะสม 47 100 ดีมาก 

5)  ระยะเวลาท่ีใชในการยื่นเรื่องขอใชบริการมีความ

เหมาะสม 

47 100 ดีมาก 

 

ความพึงพอใจดานขั้นตอนการออกปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจดานขั ้นตอนการออกปฏิบัติงานในพื้นที ่การใหบริการ

ซอมแซมและพัฒนาบอบาดาลขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (1) ผูตอบแบบสอบถามรอย

ละ 100 มีความพึงพอใจตอความสะดวกในการการติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ี ถือวาผลประเมิน

อยูในระดับดีมาก (2) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอความชัดเจนและเปนระบบ

ในขั ้นตอนการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล ถือวาผลประเมินอยู ในระดับดีมาก (3) ผู ตอบ

แบบสอบถามรอยละ 100 พึงพอใจตอความความเหมาะของสมระยะเวลาที่ใชในการออกปฏิบัติงาน

ในพ้ืนท่ี ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก และ (4) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจ

ตอสภาพการใชงานของบอบาดาล ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (ตารางท่ี 13) 
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ตารางท่ี 13 ความพึงพอใจตองานใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล ดานขั้นตอนการออก

ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 

ข้ันตอนการออกปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
พอใจ 

จำนวน รอยละ ความหมาย 

1)  การติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีมีความสะดวก 47 100 ดีมาก 

2) ข้ันตอนการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาลมีความชัดเจน

และเปนระบบ 

47 100 ดีมาก 

3)  ระยะเวลาท่ีใชในการออกปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีมีความ

เหมาะสม 

47 100 ดีมาก 

4)  บอบาดาลท่ีรับการซอมแซมใชงานได 47 100 ดีมาก 

 

ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ 

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการการซอมแซมและพัฒนาบอ

บาดาลขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน พบวา (1) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 87.2 มีความ

พึงพอใจตอความหลากหลายของชองทางการใหบริการ ถือวาผลประเมินอยูในระดับดี (2) ผูตอบ

แบบสอบถามรอยละ 89.4 มีความพึงพอใจตอความเพียงพอของชองทางการใหบริการ ถือวาผล

ประเมินอยูในระดับดี และ (3) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอความสะดวกใน

การเลือกใชชองทางการใหบริการ ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (ตารางท่ี 14) 

ตารางท่ี 14 ความพึงพอใจตองานใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล ดานชองทางการ

ใหบริการ 

ชองทางการใหบริการ 
พอใจ 

จำนวน รอยละ ความหมาย 

1)  มีชองทางในการติดตอและขอรับบริการท่ีหลากหลาย 47 87.2 ด ี

2)  ความเพียงพอของชองทางการใหบริการ 47 89.4 ด ี

3)  ความสะดวกในการเลือกใชชองทางการใหบริการตาง ๆ 47 100 ดีมาก 
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ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน พบวา (1) ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 95.7 มีความพึง

พอใจ ตอความสุภาพ กิริยามารยาท ของเจาหนาท่ีผูใหบริการ ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (2) 

ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอความเหมาะสมของการแตงกาย บุคลิกลักษณะ 

และทาทางของเจาหนาที่ผูใหบริการ ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (3) ผูตอบแบบสอบถามรอย

ละ 100 มีความพึงพอใจตอความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมใหบริการของเจาหนาที่ ถือ

วาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (4) ผู ตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอความรู

ความสามารถ ในการใหบริการของเจาหนาที ่ ถือวาผลประเมินอยู ในระดับดีมาก (5) ผู ตอบ

แบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจ ตอ ความไมเลือกปฏิบัติของเจาหนาท่ีในการใหบริการ ถือ

วาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (6) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจ ตอความซ่ือสัตย

สุจริตในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (ตารางท่ี 15) 

ตารางท่ี 15 ความพึงพอใจตองานใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 
พอใจ 

จำนวน รอยละ ความหมาย 

1)  ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 47 95.7 ดีมาก 

2)  ความเหมาะสมของการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทาง

ของเจาหนาท่ี 

47 100 ดีมาก 

3)  ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมใหบริการ

ของเจาหนาท่ี 

47 100 ดีมาก 

4)  เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการใหบริการ 47 100 ดีมาก 

5)  เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดย

ไมเลือกปฏิบัติ 

47 100 ดีมาก 

6)  เจาหนาท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไม

เรียกรับสินบน 

47 100 ดีมาก 

 

ปญหาและขอเสนอแนะ 

- 
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งานใหบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ ก.พ.7 

ในหัวขอนี้ผู วิจัยจะนำเสนอผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง ในการใช

บริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ ก.พ.7 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หัวขอ

ยอยในหัวขอนี้ประกอบดวยขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ระยะเวลาท่ีใชในการขอรับบริการและความ

พึงพอใจตอการใหบริการ 

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตวัอยาง 

ขอมูลทั ่วไปของกลุ มตัวอยางของผู ร ับบริการงานใหบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติ

ขาราชการ ก.พ.7 จำนวนทั้งสิ้น 40 รายขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในปงบประมาณ 

2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 16 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามงานใหบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ 

ก.พ.7 

ลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน รอยละ 

หนวยงานท่ีสังกัด   

โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแกน 34 85 

สำนักปลัด อบจ. 1 2.5 

กองกิจการสภา 1 2.5 

กองพัสดุและทรัพยสิน 1 2.5 

สำนักการศึกษา 1 2.5 

สำนักชาง  1 2.5 

กองกิจการขนสง 1 2.5 

 

ในมิติทางประชากรผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนบุคลากรโรงเรียนใน

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 85  สังกัดสำนักปลัด อบจ. 

จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.5 สังกัดกองกิจการสภา จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.5 สังกัดกอง

พัสดุและทรัพยสิน จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.5 สังกัดสำนักการศึกษา จำนวน 1 คน คิดเปนรอย

ละ 2.5 สังกัดสำนักชาง จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.5 และสังกัดกองกิจการขนสง จำนวน 1 คน 

คิดเปนรอยละ 2.5 (ภาพท่ี 15) 
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ภาพท่ี 15  หนวยงานท่ีสังกัด 

 

การตดิตอและระยะเวลาการดำเนินการใหบรกิารคัดสำเนาทะเบียนประวตัิ

ขาราชการ ก.พ.7 

ในการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการติดตอและระยะเวลาการดำเนินการใหบริการคัดสำเนา

ทะเบียนประวัติขาราชการ ก.พ.7 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ตั้งแตเริ ่มตนติดตอ

ประสานงานจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดดำเนินการติดตอใชบริการใหบริการ

คัดสำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ ก.พ.7 ดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 100 (ตารางที่ 17 และภาพท่ี 

16) 

ระยะเวลาในการขอใชบริการสวนใหญมีระยะดำเนินการนอยกวา 1 ชั่วโมง จำนวน 27 คน 

คิดเปนรอยละ 67.5 ระยะดำเนินการ 1-3 ชั่วโมง มีจำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 30 และระยะเวลา

ดำเนินการ มากกวา 3 ชั่วโมง มีจำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.5 (ตารางท่ี 17 และภาพท่ี 17) 

 

สํานักปลัด อบจ.

2%
กองกิจการสภา

2%

กองพัสดุและทรัพยสิน

2%

สํานักการศึกษา

3%

สํานักชาง 

3%

กองกิจการขนสง

3%โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแกน

85%
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ตารางท่ี 17  การติดตอและระยะเวลาการดำเนินการขอใชบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติ

ขาราชการ ก.พ.7 

รายการ จำนวน รอยละ 

การติดตอขอใชบริการ                            

ติดตอดวยตนเองท่ี อบจ. 40 100 

ระยะเวลาในการขอใชบริการ   

    นอยกวา 1 ชั่วโมง 27 67.5 

1-3 ชั่วโมง 12 30 

มากกวา 3 ชั่วโมง 1 2.5 

 

 

ภาพท่ี 16  การติดตอขอใชบริการ 

 

 

ติดตอดวยตนเอง

100%
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ภาพท่ี 17  ระยะเวลาในการขอใชบริการ 

 

ความพึงพอใจในการใชบรกิารคัดสำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ ก.พ.7 

ตารางท่ี 18 แสดงความถี ่และรอยละของผู ตอบแบบสอบถามที ่ระบุว าพอใจตอการ

ดำเนินการใหบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ ก.พ.7 ขององคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน ในมิติดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการมิติดานชองทางการใหบริการมิติดาน

เจาหนาท่ีผูใหบริการและมิติดานสิ่งอำนวยความสะดวกโดยผูวิจัยไดใหรายละเอียดในหัวขอยอยตอไป 

ตารางท่ี 18 ความพึงพอใจตอการใชบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ ก.พ.7 

มิติของการใหบริการ 
พอใจ 

จำนวน รอยละ 

กระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 

1) การยื่นเรื่องขอใชบริการมีความสะดวก 

2) ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำข้ันตอนการใหบริการ 

3) ความเปนธรรมของข้ันตอนและวิธีการใหบริการ  

4) เอกสารท่ีตองกรอกและแนบมีความเหมาะสม 

5) ระยะเวลาท่ีใชในการยื่นเรื่องขอใชบริการมีความเหมาะสม 

 

40 

40 

40 

40 

40 

 

92.5 

100 

100 

100 

100 

นอยกวา 1 

ชั่วโมง

67%

1-3 ชั่วโมง

30%

มากกวา 3 ชั่วโมง

3%
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ชองทางการใหบริการ 

1) มีชองทางในการติดตอและขอรับบริการท่ีหลากหลาย 

2) ความเพียงพอของชองทางการใหบริการ 

3) ความสะดวกในการเลือกใชชองทางการใหบริการตาง ๆ 

 

40 

40 

40 

 

82.5 

100 

82.5 

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

1) ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

2) ความเหมาะสมของการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาท่ี 

3) ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมใหบริการของเจาหนาท่ี 

4) เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการใหบริการ 

5) เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ 

6) เจาหนาท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมเรียกรับ

สินบน 

 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

ส่ิงอำนวยความสะดวก 

1) สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมาใชบริการ 

2) ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม 

3) ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองน้ำ เปน

ตน 

4) ความเพียงพอของอุปกรณและเครื่องมือในการใหบริการ 

5) การจัดสถานท่ีและอุปกรณเปนระเบียบเรียบรอย ใชงานงาย 

6) มีปายบอกทาง ปายบอกจุดบริการท่ีชัดเจน เขาใจงาย 

7) คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณและเครื่องมือในการใหบริการ 

8) สื่อประชาสัมพันธ คูมือ หรือเอกสารใหความรูพอเพียงและมีคุณภาพ 

 

40 

40 

40 

 

40 

40 

40 

40 

40 

 

100 

100 

75 

 

100 

100 

100 

100 

100 

ความพึงพอใจโดยรวม 40 96.9 

 

ความพึงพอใจดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจดานกระบวนการและขั ้นตอนการใหบริการคัดสำเนา

ทะเบียนประวัติขาราชการ ก.พ.7 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในขั้นตอนการขอใช

บริการพบวา (1) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 92.5 มีความพึงพอใจตอความสะดวกในการยื่นเรื่อง

ขอรับบริการ ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (2) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจ

ตอความชัดเจนในการอธิบายชี้แจงและแนะนำขั้นตอนการใหบริการ ถือวาผลประเมินอยูในระดับดี



 55 

มาก (3) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 พึงพอใจตอความเปนธรรมของข้ันตอนและวิธีการใหบริการ 

ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (4) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอความ

เหมาะสมของเอกสารที่ตองกรอกและแนบประกอบการยื่นเรื่อง ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก 

และ (5) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอระยะเวลาท่ีใชในการขอใชบริการ ถือวา

ผลประเมินอยูในระดับดีมาก (ตารางท่ี 19) 

ตารางท่ี 19 ความพึงพอใจตองานบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัต ิข าราชการ ก.พ.7 ดาน

กระบวนการและข้ันตอนการใหบรกิาร 

กระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 
พอใจ 

จำนวน รอยละ ความหมาย 

1)  การยื่นเรื่องขอใชบริการมีความสะดวก 40 92.5 ดมีาก 

2)  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำข้ันตอนการ

ใหบริการ 

40 100 ดีมาก 

3)  ความเปนธรรมของข้ันตอนและวิธีการใหบริการ เชน 

เรียงลำดับกอนหลัง 

40 100 ดีมาก 

4)  เอกสารท่ีตองกรอกและแนบมีความเหมาะสม 40 100 ดีมาก 

5)  ระยะเวลาท่ีใชในการยื่นเรื่องขอใชบริการมีความเหมาะสม 40 100 ดีมาก 

 

ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติ

ขาราชการ ก.พ.7 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (ตารางท่ี 20) พบวา (1) ผู ตอบ

แบบสอบถามรอยละ 82.5 มีความพึงพอใจตอความหลากหลายของชองทางการใหบริการ ถือวาผล

ประเมินอยูในระดับดี (2) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอความเพียงพอของชอง

ทางการใหบริการ ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก และ (3) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 82.5 มี

ความพึงพอใจตอความสะดวกในการเลือกใชชองทางการใหบริการถือวา ผลประเมินอยูในระดับดี 
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ตารางท่ี 20 ความพึงพอใจตองานบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ ก.พ.7 ดานชองทาง

การใหบริการ 

ชองทางการใหบริการ 
พอใจ 

จำนวน รอยละ ความหมาย 

1) มีชองทางในการติดตอและขอรับบริการท่ีหลากหลาย 40 82.5 ดี 

2) ความเพียงพอของชองทางการใหบริการ 40 100 ดีมาก 

3) ความสะดวกในการเลือกใชชองทางการใหบริการตาง ๆ 40 82.5 ด ี

 

ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผู ใหบริการงานบริการคัดสำเนาทะเบียน

ประวัติขาราชการ ก.พ.7 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (ตารางท่ี 21) พบวา (1) ผูตอบ

แบบสอบถาม รอยละ 100 มีความพึงพอใจ ตอความสุภาพ กิริยามารยาท ของเจาหนาที่ผูใหบรกิาร 

ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (2) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอความ

เหมาะสมของการแตงกาย บุคลิกลักษณะ และทาทางของเจาหนาที่ผูใหบริการ ถือวาผลประเมินอยู

ในระดับดีมาก (3) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอความเอาใจใส กระตือรือรน 

และความพรอมใหบริการของเจาหนาที่ ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (4) ผูตอบแบบสอบถาม

รอยละ 100 มีความพึงพอใจตอความรูความสามารถ ในการใหบริการของเจาหนาท่ี ถือวาผลประเมิน

อยูในระดับดีมาก (5) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจ ตอ ความไมเลือกปฏิบัติของ

เจาหนาที่ในการใหบริการ ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (6) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มี

ความพึงพอใจ ตอความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี ถือวาผลประเมินอยูในระดับดี

มาก 

ตารางท่ี 21 ความพึงพอใจตองานบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ ก.พ.7 ดานเจาหนาท่ีผู

ใหบริการ 

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 
พอใจ 

จำนวน รอยละ ความหมาย 

1)  ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 40 100 ดีมาก 

2)  ความเหมาะสมของการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทาง

ของเจาหนาท่ี 

40 100 ดีมาก 
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3)  ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมใหบริการ

ของเจาหนาท่ี 

40 100 ดีมาก 

4)  เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการใหบริการ 40 100 ดีมาก 

5)  เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย  

โดยไมเลือกปฏิบัติ 

40 100 ดีมาก 

6)  เจาหนาท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี  

เชน ไมเรียกรับสินบน 

40 100 ดีมาก 

 

ความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวกงานใหบริการคัดสำเนาทะเบียน

ประวัติขาราชการ ก.พ.7 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (ตารางท่ี 22) พบวา (1) ผูตอบ

แบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอสถานที่ตั้งของหนวยงานและสะดวกในการเดินทางมา

ใชบริการ ถือวาผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (2) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึง

พอใจตอความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม ถือวาผลประเมินอยู ในระดับดี (3) ผู ตอบ

แบบสอบถามรอยละ 75 มีความพึงพอใจตอความเพียงพอของสิ ่งอำนวยความสะดวก ถือวาผล

ประเมินอยูในระดับพอใช (4) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอความเพียงพอและ

ทันสมัยของอุปกรณและเครื่องมือในการใหบริการ ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (5) ผูตอบ

แบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอการจัดสถานท่ีและอุปกรณเปนระเบียบเรียบรอยใชงาน

งาย ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (6) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอการมี

ปายบอกทาง ปายบอกจุดบริการที่ชัดเจนเขาใจงาย ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (7) ผูตอบ

แบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณและเครื่องมือใน

การใหบริการ ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมากและ (8) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึง

พอใจตอคุณภาพและความเพียงพอของสื่อประชาสัมพันธ คู มือ หรือเอกสารใหความรู ถือวาผล

ประเมินอยูในระดับดีมาก 
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ตารางที่ 22 ความพึงพอใจตองานบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ ก.พ.7 ดานสิ่งอำนวย

ความสะดวก 

ส่ิงอำนวยความสะดวก 
พอใจ 

จำนวน รอยละ ความหมาย 

1)  สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมาใช

บริการ 

40 100 ดีมาก 

2)  ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม 40 100 ดีมาก 

3)  ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ 

หองน้ำ เปนตน 

40 75 พอใช 

4)  ความเพียงพอและทันสมัยของอุปกรณและเครื่องมือใน

การใหบริการ 

40 100 ดีมาก 

5)  การจดัสถานท่ีและอุปกรณเปนระเบียบเรยีบรอย ใชงาน

งาย 

40 100 ดีมาก 

6)  มีปายบอกทาง ปายบอกจุดบริการท่ีชัดเจน เขาใจงาย 40 100 ดีมาก 

7)  คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณและเครื่องมือใน 

     การใหบริการ 

40 100  

8)  สื่อประชาสัมพันธ คูมือ หรือเอกสารใหความรูพอเพียง

และมีคุณภาพ 

40 100 ดีมาก 

 

ปญหาและขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามจำนวนหนึ่งระบุวา ควรมีการนำระบบออนไลนมาใชใน

ระบบการสงคำรองคัดสำเนาทะเบียนประวัติและใหมีทางเลือกใหรับเปนไฟลดิจิทัล เพ่ือความสะดวก

ในการติดตอขอใชบริการและการนำไปใชงาน  
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งานใหบริการสถานีขนสงผูโดยสารทั้ง 4 สถาน ี

ในหัวขอนี้ วิจัยจะนำเสนอผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง ในการใช

บริการสถานีขนสงผู โดยสาร ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หัวขอยอยในหัวขอนี้

ประกอบดวยขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ระยะเวลาที่ใชในการขอรับบริการและความพึงพอใจตอ

การใหบริการ 

 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตวัอยาง 

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางผูใชบริการสถานีขนสงผูโดยสารขององคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน กลุมตัวอยางจำนวน 296 คน มีรายละเอียดดังตารางท่ี 23 

ตารางท่ี 23 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน รอยละ 

สถานีขนสงผูโดยสารท่ีใชบริการ   

สถานีขนสงผูโดยสารอำเภอบานไผ 104 35.1 

สถานีขนสงผูโดยสารอำเภอภูเวียง 98 33.1 

สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดขอนแกน แหงท่ี 3 76 25.7 

สถานีขนสงผูโดยสารอำเภอชุมแพ 18 6.1 

ระยะเวลาท่ีทานใชในการรับบริการ   

นอยกวา 1 ชั่วโมง 183 61.8 

1-3 ชั่วโมง 106 35.8 

มากกวา 3 ชั่วโมง  7 2.3 

 

จากตารางที่ 23 ผลการศึกษาพบวาผูใชบริการสวนใหญใชบริการสถานีขนสงผูโดยสาร

อำเภอบานไผ จำนวน 104 คน คิดเปนรอยละ 35.1 รองลงมาคือสถานีขนสงผูโดยสารอำเภอภูเวียง 

จำนวน 98 คิดเปนรอยละ 33.1 รองลงมาคือสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดขอนแกน แหงท่ี 3 จำนวน 

76 คิดเปนรอยละ 25.7 และสถานีขนสงผูโดยสารอำเภอชุมแพ จำนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 6.1 

(ภาพท่ี 18)  
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ระยะเวลาที่ใชบริการสถานขนสงผูโดยสาร ผูใชบริการสวนใหญใชบริการนอยกวา 1 ชั่วโมง 

จำนวน 183 คน คิดเปนรอยละ 61.8 ใชบริการ 1-3 ชั่วโมง จำนวน 106 คน คิดเปนรอยละ 35.8 

และใชบริการมากกวา 3 ชั่วโมง จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2.3 (ภาพท่ี 19) 

 

 

ภาพท่ี 18  สถานีขนสงผูโดยสารท่ีใชบริการ 

 

ภาพท่ี 19  ระยะเวลาท่ีใชบริการสถานขนสงผูโดยสาร 

สถานีขนสง

ผูโดยสารจังหวัด

ขอนแกน แหงท่ี 3

26%

สถานีขนสงผูโดยสาร

อําเภอภูเวียง

33%

สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอบานไผ

35%

สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอชุมแพ

6%

นอยกวา 1 ชั่วโมง

62%

1-3 ชั่วโมง

36%

มากกวา 3 ชั่วโมง

2%
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ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานใหบริการสถานีขนสงผูโดยสาร 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสำรวจความพึงพอใจการใชบริการสถานีขนสงผูโดยสาร

ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในมิติดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ มิติดาน

การชำระคาธรรมเนียม มิติดานชองทางการใหบริการ มิติดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และมิติดานสิ่ง

อำนวยความสะดวก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 24 ความพึงพอใจตอการใหบริการสถานีขนสงผูโดยสาร 

มิติการใหบริการ 
พอใจ 

จำนวน รอยละ 

กระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ   

1) ความสะดวกในการสอบถามขอมูล 296 100 

2) ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำข้ันตอนการใหบริการ 296 100 

3) ความเปนธรรมของข้ันตอนและวิธีการใหบริการ เชน เรียงลำดับ

กอนหลัง 

296 100 

4) ระยะเวลาท่ีใหบริการมีความเหมาะสม 296 100 

ชองทางการใหบริการ   

1) มีชองทางในการติดตอและขอรับบริการท่ีหลากหลาย 296 100 

2) ความเพียงพอของชองทางการใหบริการ 296 100 

3) ความสะดวกในการเลือกใชชองทางการใหบริการตาง ๆ 296 100 

เจาหนาท่ีผูใหบริการ   

1) ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 296 100 

2) ความเหมาะสมของการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาท่ี 296 100 

3) ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมใหบริการของเจาหนาท่ี 296 100 

4) เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการใหบริการ 296 100 

5) เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏบิัติ 296 100 

6) เจาหนาท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมเรียกรับ

สินบน 

296 100 

ส่ิงอำนวยความสะดวก   

1) สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมาใชบริการ 296 91.2 

2) ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม 296 83.7 
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3) ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งรอ เปนตน 296 93.9 

4) ความเพียงพอของอุปกรณและเครื่องมือในการใหบริการ 296 100 

5) คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณและเครื่องมือในการใหบริการ 296 100 

6) การจัดสถานท่ีและอุปกรณเปนระเบียบเรียบรอย ใชงานงาย 296 93.6 

7) มีปายบอกทาง ปายบอกจุดบริการท่ีชัดเจน เขาใจงาย 296 100 

8) สื่อประชาสัมพันธ คูมือ หรือเอกสารใหความรูพอเพียงและมีคุณภาพ 296 100 

ความพึงพอใจโดยรวม 296 98.2 

 

จากตารางท่ี 24 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจตอการใหบริการสถานีขนสงผูโดยสารของ

องคการบริหารสวนจัดหวัดขอนแกน ในมิติดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ มิติดานชอง

ทางการใหบริการ มิติดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และมิติดานสิ่งอำนวยความสะดวก สรุปได ดังตอไปนี้ 

 

ความพึงพอใจดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการสถานีขนสง

ผูโดยสารขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (ตารางที่ 25) พบวา (1) ผูตอบแบบสอบถามรอย

ละ 100 มีความพึงพอใจตอความสะดวกในการสอบถามขอมูล ในงานบริการสถานีขนสงผูโดยสาร ถือ

วาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (2) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอความชัดเจน

ในการอธิบายชี้แจงและแนะนำขั้นตอนการใหบริการ ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (3) ผูตอบ

แบบสอบถามรอยละ 100 พึงพอใจตอความเปนธรรมของขั้นตอนและวิธีการใหบริการ ถือวาผล

ประเมินอยูในระดับดีมาก และ (4) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอระยะเวลาท่ี

ใชในการขอใชบริการ ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก  

ตารางท่ี 25 ความพึงพอใจตองานใหบริการสถานีขนสงผูโดยสาร ดานกระบวนการและขั้นตอนการ

ใหบริการ 

กระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 
พอใจ 

จำนวน รอยละ ความหมาย 

1)  ความสะดวกในการสอบถามขอมูล 296 100 ดีมาก 

2)  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำข้ันตอนการ

ใหบริการ 

296 100 ดีมาก 
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3)  ความเปนธรรมของข้ันตอนและวิธีการใหบริการ เชน 

เรียงลำดับกอนหลัง 

296 100 ดีมาก 

4)  ระยะเวลาท่ีใหบริการมีความเหมาะสม 296 100 ดีมาก 

 

ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจดานชองทางการใชบริการสถานีขนสงผูโดยสารขององคการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน (ตารางที่ 26) พบวา (1) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึง

พอใจตอความหลากหลายของชองทางในการติดตอและขอรับบริการ ถือวาผลประเมินอยูในระดับดี

มาก (2) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอความเพียงพอของชองทางการใหบริการ 

ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก และ (3) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอความ

สะดวกในการเลือกใชชองทางการใหบริการถือวา ผลประเมินอยูในระดับดีมาก 

ตารางท่ี 26 ความพึงพอใจตองานใหบริการสถานีขนสงผูโดยสาร ดานชองทางการใหบริการ 

ชองทางการใหบริการ 
พอใจ 

จำนวน รอยละ ความหมาย 

1)  มีชองทางในการติดตอและขอรับบริการท่ีหลากหลาย 296 100 ดีมาก 

2)  ความเพียงพอของชองทางการใหบริการ 296 100 ดีมาก 

3)  ความสะดวกในการเลือกใชชองทางการใหบริการตาง ๆ 296 100 ดีมาก 

 

ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการสถานีขนสงผูโดยสารขององคการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน (ตารางที่ 27) พบวา (1) ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 100 มีความพึง

พอใจ ตอความสุภาพ กิริยามารยาท ของเจาหนาท่ีผูใหบริการ ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (2) 

ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอความเหมาะสมของการแตงกาย บุคลิกลักษณะ 

และทาทางของเจาหนาที่ผูใหบริการ ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (3) ผูตอบแบบสอบถามรอย

ละ 100 มีความพึงพอใจตอความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมใหบริการของเจาหนาที่ ถือ

วาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (4) ผู ตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอความรู

ความสามารถ ในการใหบริการของเจาหนาที ่ ถือวาผลประเมินอยู ในระดับดีมาก (5) ผู ตอบ

แบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจ ตอ ความไมเลือกปฏิบัติของเจาหนาท่ีในการใหบริการ ถือ
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วาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (6) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจ ตอความซ่ือสัตย

สุจริตในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก 

ตารางท่ี 27 ความพึงพอใจตองานใหบริการสถานีขนสงผูโดยสาร ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 
พอใจ 

จำนวน รอยละ ความหมาย 

1)  ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 296 100 ดีมาก 

2)  ความเหมาะสมของการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทาง

ของเจาหนาท่ี 

296 100 ดีมาก 

3)  ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมใหบริการ

ของเจาหนาท่ี 

296 100 ดีมาก 

4)  เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการใหบริการ 296 100 ดีมาก 

5)  เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดย

ไมเลือกปฏิบัติ 

296 100 ดีมาก 

6)  เจาหนาท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไม

เรียกรับสินบน 

296 100 ดีมาก 

 

ความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจดานสิ ่งอำนวยความสะดวกการใชบริการสถานีขนสง

ผูโดยสารขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (ตารางที่ 28) พบวา (1) ผูตอบแบบสอบถามรอย

ละ 91.2 มีความพึงพอใจตอสถานท่ีตั้งของหนวยงานและสะดวกในการเดินทางมาใชบริการ ถือวาผล

การประเมินอยูในระดับดีมาก (2) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 83.7 มีความพึงพอใจตอความสะอาด

ของสถานที่ใหบริการโดยรวม ถือวาผลประเมินอยูในระดับดี (3) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 93.9 มี

ความพึงพอใจตอความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (4) 

ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอความเพียงพอของอุปกรณและเครื่องมือในการ

ใหบริการ ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (5) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอ

คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณและเครื่องมือในการใหบริการ ถือวาผลประเมินอยูในระดับดี

มาก (6) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 93.6 มีความพึงพอใจตอการจัดสถานท่ีและอุปกรณเปนระเบียบ

เรียบรอยใชงานงาย ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก (7) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความ

พึงพอใจตอการมีปายบอกทาง ปายบอกจุดบริการที่ชัดเจนเขาใจงาย ถือวาผลประเมินอยูในระดับดี
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มาก และ (8) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอคุณภาพและความเพียงพอของสื่อ

ประชาสัมพันธ คูมือ หรือเอกสารใหความรู ถือวาผลประเมินอยูในระดับดีมาก 

ตารางท่ี 28 ความพึงพอใจตองานบริการสถานีขนสงผูโดยสาร ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

ส่ิงอำนวยความสะดวก 
พอใจ 

จำนวน รอยละ ความหมาย 

1)  สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมาใช

บริการ 

296 91.2 ดีมาก 

2)  ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม 296 83.7 ด ี

3)  ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งรอ 

เปนตน 

296 93.9 ดีมาก 

4)  ความเพียงพอของอุปกรณและเครื่องมือในการใหบริการ 296 100 ดีมาก 

5) คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณและเครื่องมือใน

การใหบริการ 

 100 ดีมาก 

6)  การจดัสถานท่ีและอุปกรณเปนระเบียบเรียบรอย ใชงาน

งาย 

296 93.6 ดีมาก 

7)  มีปายบอกทาง ปายบอกจุดบริการท่ีชัดเจน เขาใจงาย 296 100 ดีมาก 

8)  สื่อประชาสัมพันธ คูมือ หรือเอกสารใหความรูพอเพียง

และมีคุณภาพ 

296 100 ดีมาก 

 

ปญหาและขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามจำนวนหนึ่งระบุวา ควรดูแลเรื ่องความสะอาดของ

สถานท่ี เชน อาคารโดยสาร หองน้ำ และบริเวณโดยรอบสถานีขนสง ปรับปรุงไฟฟาสองสวางในเวลา

กลางคืน และเสนอใหติดตั้งเครือขายอินเทอรเน็ตไรสายสำหรับบริการประชาชนที่มาใชบริการสถานี

ขนสง  
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ความพึงพอใจตอบริการในภาพรวม 

ผูวิจัยไดใหผูตอบแบบสอบถามประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวม ตองานใหบริการและ

อนุญาติใชสนามกีฬาอำเภอพระยืน งานใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล งานใหบริการคัด

สำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ ก.พ.7 และงานใหบริการสถานีขนสงผูโดยสารทั้ง 4 สถานี ของ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในปงบประมาณ 2564 พบวา ผลการประเมินระดับความพึง

พอใจพบวากลุมตัวอยางพึงพอใจตอการใหบริการทั้ง 4 งานอยูในระดับดีมาก (ผูตอบแบบสอบถาม

มากกวารอยละ 90 ระบุวาพึงพอใจ)  ตารางท่ี 29 แสดงจำนวน รอยละ และความหมายของความพึง

พอใจในภาพรวมของกลุมตัวอยางตอการบริการทั้ง 4 งาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

และภาพท่ี 20 แสดงระดับความพึงพอใจในภาพรวมของกลุมตัวอยางตอการบริการท้ัง 4 งาน 

ตารางท่ี 29 ความพึงพอใจตอบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนในภาพรวม 

บริการ 
พอใจ 

จำนวน รอยละ ความหมาย 

1)  งานใหบริการและอนุญาติใชสนามกีฬาอำเภอพระยืน 9 96.3 ดีมาก 

2)  งานใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล  47 98.1 ดีมาก 

3)  งานใหบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ ก.พ.7 40 96.9 ดีมาก 

4)  งานใหบริการสถานีขนสงผูโดยสารท้ัง 4 สถาน ี 296 98.2 ดีมาก 

 

 

ภาพท่ี 20  ความพึงพอใจตอบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนในภาพรวม 

90

92

94

96

98

100

งานใหบริการและ

อนุญาติใชสนามกีฬา

อําเภอพระยืน

งานใหบริการซอมแซม

และพัฒนาบอบาดาล 

งานใหบริการคัดสําเนา

ทะเบียนประวัติ

ขาราชการ ก.พ.7

งานใหบริการสถานี

ขนสงผูโดยสารท้ัง 4

สถานี

รอ
ยล

ะ

ความพึงพอใจตอบริการในภาพรวม
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บทที่ 5 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในการใหบริการของ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 4 งาน คือ (1) งานใหบริการและอนุญาติใชสนามกีฬาอำเภอ

พระยืน (2) งานใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล (3) งานใหบริการคัดสำเนาทะเบียนประวตัิ

ขาราชการ ก.พ.7 และ (4) งานใหบริการสถานีขนสงผูโดยสารท้ัง 4 สถาน ี ใน 4 มิติ คือดานข้ันตอน

การใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก  

และเพื่อวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะของผูรับบริการทั้ง 4 งานขางตน ในบทนี้ผูวิจัยจะสรุปผล

การศึกษาและใหขอเสนอแนะ อันจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนตอไป   

กระบวนการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบสำรวจ (survey research design) เพื่อเก็บรวบรวม

ขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามแบบมีโครงสราง (structured questionnaire) เปนเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูลระดับความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

ใน 4 งาน คือ (1) งานใหบริการและอนุญาติใชสนามกีฬาอำเภอพระยืน (2) งานใหบริการซอมแซม

และพัฒนาบอบาดาล (3) งานใหบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ ก.พ.7 และ (4) งาน

ใหบริการสถานีขนสงผูโดยสารท้ัง 4 สถาน ีและใน 4 มิติ ไดแก มิติดานข้ันตอนการใหบริการ มิติดาน

ชองทางการใหบริการ มิติดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และมิติดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

ประชากรของการศึกษานี้คือหนวยงานและประชาชนที่รับบริการงานทั้ง 4 งานขององคการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในปงบประมาณ 2564 จำนวนท้ังสิ้น 392 ราย  

สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาในภาพรวมพบวาผูรับบริการงานใหบริการและอนุญาติใชสนามกีฬาอำเภอพระ

ยืน งานใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล งานใหบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ 

ก.พ.7 และงานใหบริการสถานีขนสงผูโดยสารทั้ง 4 สถานี ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
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ในปงบประมาณ 2564 มีความพึงพอใจในระดับดีมาก  กระนั้น ความทาทายสำคัญของการใหบริการ

งานทั้ง 4 งานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนท่ีผู ตอบแบบสอบถามเห็นตรงกัน คือ การ

ติดตอประสานงานและความพรอมของสิ ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ  นอกจากนั ้น ผ ู ตอบ

แบบสอบถามยังมีประเด็นปญหาและขอเสนอแนะหลายประการ ดังจะไดกลาวในหัวขอยอยตอไปนี้ 

สรุปผลความพึงพอใจในภาพรวม 

ผูวิจัยไดใหผูตอบแบบสอบถามประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวม ตอการใหบริการ

ผูรับบริการงานใหบริการและอนุญาติใชสนามกีฬาอำเภอพระยืน งานใหบริการซอมแซมและพัฒนา

บอบาดาล งานใหบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ ก.พ.7 และงานใหบริการสถานีขนสง

ผูโดยสารทั้ง 4 สถานี ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในปงบประมาณ 2564 พบวาผลการ

ประเมินระดับความพึงพอใจพบวากลุมตัวอยางพึงพอใจตอการใหบริการทั้ง 4 งานอยูในระดับดีมาก 

นั่นคือ ผูตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 90 ระบุวาพึงพอใจตอบริการท่ีไดรับ 

สรุปผลความพึงพอใจจำแนกตามงาน 

งานใหบริการและอนุญาติใชสนามกีฬาอำเภอพระยืน 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจตองานใหบริการและอนุญาติใชสนามกีฬาพบวา

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการบริการดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการในระดับดีมาก  

มีความพึงพอใจตอการบริการดานชองทางในการใหบริการในระดับดีมาก มีความพึงพอใจตอการ

บริการดานเจาหนาที่ผูใหบริการในระดับดีมาก  และมีความพึงพอใจตอการบริการดานสิ่งอำนวย

ความสะดวกในระดับดีถึงดีมาก 

งานใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจตองานใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล 

พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการบริการดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการในระดับดี

มาก  มีความพึงพอใจตอการบริการดานชองทางในการใหบริการในระดับดีมาก  มีความพึงพอใจตอ

การบริการดานเจาหนาท่ีผูใหบริการในระดับดีมาก  และมีความพึงพอใจตอการบริการดานสิ่งอำนวย

ความสะดวกในระดับดีมาก 

งานใหบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ ก.พ.7 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจตองานใหบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติ

ขาราชการ ก.พ.7 พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการบริการดานกระบวนการและขั้นตอนการ

ใหบริการในระดับดีมาก  มีความพึงพอใจตอการบริการดานชองทางในการใหบริการในระดับดีมาก  
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มีความพึงพอใจตอการบริการดานเจาหนาท่ีผูใหบริการในระดับดีถึงดีมาก และมีความพึงพอใจตอการ

บริการดานสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับพอใชถึงดีมาก 

งานใหบริการสถานีขนสงผูโดยสารท้ัง 4 สถานี 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจตองงานใหบริการสถานีขนสงผูโดยสารท้ัง 4 สถานี 

พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการบริการดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการในดีมาก  

มีความพึงพอใจตอการบริการดานชองทางในการใหบริการในระดับดีมาก  มีความพึงพอใจตอการ

บริการดานเจาหนาที่ผูใหบริการในระดับดีมาก  และมีความพึงพอใจตอการบริการดานสิ่งอำนวย

ความสะดวกในระดับดีถึงดีมาก 

สรุปผลความพึงพอใจจำแนกตามมิติการใหบรกิาร 

ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการของ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอความชัดเจนในการอธิบาย 

ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการใหบริการ ความเปนธรรมของขั้นตอนและวิธีการใหบริการ และความ

สะดวกที่ไดรับจากการบริการแตละขั ้นตอน การใหบริการที ่มีความรวดเร็วหรือใชระยะเวลาท่ี

เหมาะสม ในระดับดีมาก 

ดานชองทางในการใหบริการ 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจดานชองทางใหบริการขององคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกน พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอความเพียงพอของชองทางการใหบริการ และ

ความสะดวกในการเลือกใชชองทางการใหบริการ ในระดับดีมาก 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอความสุภาพ กิริยามารยาท บุคลิกลักษณะ และความ

เหมาะสมของการแตงกายของเจาหนาที่ผูใหบริการ ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมใน

การใหบริการของเจาหนาที่ ความรูความสามารถในการใหบริการของเจาหนาท่ี ความไมเลือกปฏบิัติ

ของเจาหนาที่ในการใหบริการ และความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาท่ี ในระดับดี

มาก 
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ดานส่ิงอำนวยความสะดวก 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวกขององคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอสถานที่ตั้งของหนวยงาน ความสะอาดของ

สถานที่ใหบริการโดยรวม ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณและเครื่องมือ คุณภาพ

และความทันสมัยของอุปกรณและเครื่องมือในการใหบริการ การจัดสถานท่ีและอุปกรณ ความชัดเจน

และเขาใจงายของปายบอกทาง และคุณภาพและความเพียงพอของสื่อประชาสัมพันธ คูมือ หรือ

เอกสารใหความรู ในระดับดีถึงดีมาก 

สรุปปญหาและขอเสนอแนะของผูรับบรกิาร 

ปญหาและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามตอการใหบริการขององคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกนท่ี มีประเด็นสำคัญดังตอไปนี้ 

งานใหบริการและอนุญาติใชสนามกีฬา 

1) ควรดูแลเรื ่องความสะอาดบริเวณสนามฟุตบอล อาคารเอนกประสงค และ

หองน้ำ  

2) ปรับปรุงไฟสองสวางเพ่ือความปลอดภัยในการใชบริการถึงสนามกีฬา 

งานใหบริการซอมแซมและพัฒนาบอบาดาล 

ไมมี 

งานใหบริการคัดสำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ ก.พ.7 

1) ควรมีการนำระบบออนไลนมาใชในระบบการสงคำรองและเพิ่มทางเลือกใหรับ

เอกสารในรูปแบบไฟลดิจิทัล  

งานใหบริการสถานีขนสงผูโดยสารท้ัง 4 สถานี 

1) ควรดูแลเรื ่องความสะอาดของอาคารโดยสาร หองน้ำ และบริเวณโดยรอบ

สถานีขนสง  

2) ปรับปรุงไฟฟาสองสวางรอบสถานีขนสงเพื่อความปลอดภัยในการใชบริการ

เวลากลางคืน  

3) ควรเพ่ิมการบริการเครือขายอินเทอรเน็ตไรสายสำหรับบริการประชาชนท่ีมาใช

บริการสถานีขนสง 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนควรมีกลไกและชองทางในการติดตอประสานงานกับ

ผูรับบริการท่ีหลากหลายมากข้ึน ควรมีการแจงเตือนผูรับบริการเปนระยะ ๆ 

2) ผลการศึกษาพบวาการใหบริการในมิติสิ่งอำนวยความสะดวกไดรับผลประเมินความพึงพอใจแม

จะอยูในเกณฑดีถึงดีมาก แตก็มีการสะทอนปญหาและขอเสนอแนะท่ีชี้ใหเห็นวาผูรับบริการไมได

รับความสะดวกที่เพียงพอ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนควรกำหนดแผนการดำเนินการ

ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งความเพียงพอของที่จอดรถ หองน้ำ 

เครื่องมือ อุปกรณในการใหบริการ และเครือขายอินเทอรเน็ตไรสาย 

3) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนควรจะนำผลการวิจัยที่ไดรับความพึงพอในระดับดีไปพัฒนา

เพิ่มเติมในประเด็นตาง ๆ เพื่อพัฒนาใหไดระดับการประเมินที่สูงขึ้นในรอบการประเมินตอไป 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใหบริการที่มีความรวดเร็วหรือใชระยะเวลาที่เหมาะสม ความเพียงพอ

ของชองทางการใหบริการ และความสะดวกในการเลือกใชชองทางการใหบริการ โดยองคการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกนควรจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการดวยความรวดเร็วมาก

ยิ่งข้ึน และเพ่ิมชองทางในการใหบริการงานตาง ๆ มีความหลากหลายและเพียงพอมากยิ่งข้ึน 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนควรมีการประเมินผลโดยองคกรกลาง หรือหนวยงานกลาง

สำรวจประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการทุกป หรืออาจเพิ่มความถี่รอบการ

ประเมินผล เพื่อนำผลที่ไดใชปรับปรุงกระบวนการทำงานและการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร

ภายในองคกรอยางสม่ำเสมอ ตลอดจนนำผลการประเมินดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณา

การกำหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสำหรับขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น และ

ลูกจางในองคกรดวย เพื่อชวยกระตุนใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติหนาที่โดยเนนความ

พึงพอใจของผูรับบริการเปนสำคัญ 

2) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนควรมีการประเมินผลภารกิจในดานดานอื่น ๆ ดวยในทุก

หนวยงาน เพื ่อใหสามารถนำสถิติระดับความพึงพอใจของประชาชนผู ร ับบริการมาทำการ

เปรียบเทียบกันกันได จะสงผลใหขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่และลูกจางทราบถึงปญหา 

อุปสรรค พัฒนาการ และการปฏิบัติงานในสวนราชการของตน เพื่อจะไดนำมาปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน การใหบริการประชาชนใหดียิ่งข้ึน  
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