ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีต่อคุณภาพการให้บริการของ
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
(Executive Summary)
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
อีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ระดับความพึงพอใจและปัญหา อุปสรรค ความต้องการ และข้อเสนอแนะ สามารถนามาปรับปรุงการให้บริการ
เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับ ประโยชน์สูงสุดต่อไป การประเมินในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
กาหนดกรอบการประเมิน จานวน 4 ด้าน และงานบริการสาธารณะ จานวน 4 งาน ประชากรผู้รับบริการในเขตพื้นที่
บริการองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด จานวน 3,368 คน กลุ่มตัวอย่างในการประเมิน จานวน 358 คน
จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน และค่ำร้อยละที่ได้จำกกำรเก็บรวบรวมดังกล่ำวในด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ทั้ง 4 ด้าน และงาน
ที่ประเมิน ทั้ง 4 งาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
อีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ( X = 4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.20
ได้คะนน 10 คะแนน จาแนกได้ดังนี้
1. ผลจากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมด้านคุณภาพการให้บริการตามกรอบการ
ประเมิน 4 ด้าน อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ( X = 4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.20
1.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00 ได้คะนน 10 คะแนน
1.2 ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00 ได้คะนน 10 คะแนน
1.3 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการ โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60 ได้คะนน 10 คะแนน
1.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20 ได้คะนน 10 คะแนน
2. ผลจากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมตามงานที่ประเมิน ทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับ
พอใจมากที่สุด ( X = 4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.20
2.1 งานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.40 ได้คะนน 10 คะแนน
2.2 งานบริการด้านจัดเก็บรายได้และภาษี พบว่า ประชาชนมีความพึง พอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการ โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.80 ได้คะนน 9 คะแนน
2.3 งานบริการด้านการพัฒนาชุมชน (กลุ่มอาชีพ ) พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการ โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60 ได้คะนน 10 คะแนน
2.4 งานบริการด้านงานสาธารณสุข (การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) พบว่า ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00
ได้คะนน 10 คะแนน

จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งนี้ พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด แต่ก็มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่งคณะผู้ประเมินได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้
1. จากการศึกษาปัญหา อุปสรรค ความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการด้านคุณภาพการให้บริการ ทั้ง 4 ด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีข้อเสนแนะให้มคี วามสะดวกรวดเร็วในการให้บริการให้มากขึ้น
2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีข้อเสนอแนะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้
ง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้นในทุกช่องทางที่ให้บริการ
3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเกี่ยวกับการต้อนรับ ความกระตือรือร้น และ
เต็มใจในการให้บริการ
4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเกี่ยวกับการจัดภูมิทัศน์สวยงาม และจัดให้มี
ที่จอดรถที่มั่นคง เหมาะสมและเพียงพอ
2. จากการศึกษาปัญหา อุปสรรค ความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการในลักษณะงานการให้บริการ ทั้ง 4 งาน สามารถสรุปได้ดังนี้
1) งานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสะดวก รวดเร็ว
ในการให้บริการ เช่น ลงพื้นที่สารวจถนนในชุมชนเนื่องจากในฤดูฝนมีขยะอุดตัน ทางระบายน้าทาให้น้าท่วมขัง
(บ้านทุ่งมั่ง ม.2) และน้าประปาไม่เพียงพอใช้อุปโภคบริโภคของประชาชนให้ดาเนินการซ่อมแซมแก้ไข เป็นต้น
2) งานบริการด้านจัดเก็บรายได้และภาษี มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับขั้นตอน
ให้สะดวกไม่ยุงยาก, ให้ข้อแนะนาและตอบข้อสงสัยได้ชัดเจน เช่น ลงพื้นจัดเก็บภาษีในส่วนที่ตกหล่น และ
อธิบายอัตราค่าชาระภาษีประจาปีให้ประชานที่สงสัยทราบอย่างละเอียด เป็นต้น
3) งานบริการด้านการพัฒนาชุมชน (กลุ่มอาชีพ) มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเพิ่มเติมข้อแนะนาและ
ตอบข้อสงสัยได้ชัดเจน เช่น การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อรองรับสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ และ
จัดให้มีการอบรมอาชีพหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณ เป็นต้น
4) งานบริการด้านงานสาธารณสุข (การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ และมีช่องทางให้บริการนอกเวลาราชการเข้าถึงได้ง่าย เช่น จัดให้
มีการอบรมในชุมชนทุกหมู่เรื่องการป้องโรคที่เกิดจากสัตว์ทุกชนิด จัดโครงการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ
2 ครั้ง และสารวจตัวที่ตกหล่นจากการดาเนินโครงการแล้วติดตามดาเนินการเพิ่มเติม เป็นต้น
3. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาค้นคว้าต่อไป
1) ควรจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลทุกงานและทุกปีงบประมาณ
2) ควรมีการนาศึกษาและพัฒนารูปแบบการให้การบริการที่จะเสริมสร้างความประทับใจและ
ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3) ควรมีการศึกษารูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลที่มีผลการประเมินที่ดีที่สุดหรือได้รับการยอมรับว่ามีผลงานดีเด่นในด้านการให้บริการประชาชน

จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถอภิปรายได้ว่า แม้ประชาชนจะมีความพึงพอใจต่อการต่อคุณภาพ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งในภาพรวมในแต่ละ
ด้านและในแต่ละงานอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผลการประเมินดัง กล่าวสะท้อนให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วน
ตาบลอีปาด ได้จัดให้มีการบริการประชาชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบได้ดีมากในทุกงานที่ประเมิน และในทุก
ด้านของกรอบการประเมิน เนื่องจากมีประชาชนที่มาใช้บริการเป็นจานวนมาก ประชาชนเหล่านี้มีพื้นฐานทาง
การศึกษา สังคม เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก จึงมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น
การปฏิบัติงานการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดอาจจะไม่สามารถสนองต่อความ
ต้องการของและเป็นที่พึงพอใจของทุกคนได้อย่างถ้วนหน้า ประชาชนบางคนอาจจะมีมุมมองที่จะสะท้อนให้
เห็นถึงความบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์และไม่เหมาะสมของการให้บริการ ซึ่งก็เป็นเจตนาที่ดีในการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่ว นตาบลอีปาดขอน้อมรับข้อเสนอแนะ
และขอขอบคุ ณในความปรารถนาดีข องประชนทุ กคนที่ไ ด้ให้ข้ อเสนอแนะในการปรับ ปรุง และพัฒ นาการ
ปฏิบัติงานการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น และเป็นที่พึงพอใจของประชาชนในความรับผิดชอบให้สูงขึ้นด้วย
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คำนำ
การปกครองท้องถิ่นถือ เป็นส่วนหนึ่ ง ของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่ง เป็นไปตามหลักการ
กระจายอานาจ ที่รัฐบาลมอบอานาจในการบริหารงานตามภารกิจต่าง ๆ ตามหลักการกระจายอานาจและ
ให้อิสระแก่ท้องถิ่นเพื่อปกครองตนเองโดยเน้นให้ท้องถิ่นมีสิทธิปกครองตนเอง มีอิสระในการกาหนดทิศทาง
ในการบริหารท้องถิ่นของตนเองเพราะประชาชนในท้องถิ่นทราบปัญหาเป็นอย่างดีและยังมีส่วนร่วมในการ
บริห ารองค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ นเพื่อ ให้ ประชาชนในพื้น ที่ไ ด้รั บประโยชน์ และมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ
มหาสารคาม โดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครั ฐที่มีความความรู้
ความสมารถในการประเมินและการบริการวิชาการแก่ชุมชนได้รับ ความไว้วางใจมอบหมายจากองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลอี ป าด อ าเภอกั น ทรารมย์ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ให้ ท าการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการสาธารณะประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการในครั้งนี้ได้ดาเนินการสาเร็จ
ลงได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ทุกประการ คณะผู้ประเมินขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน
ที่ได้ให้ ความอนุเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ และกิจกรรมการทางานต่าง ๆ อย่างครบถ้ วน ตลอดถึ ง
ประชาชนที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลต่าง ๆ จนครบถ้วนอย่างดียิ่ง
คณะผู้ประเมินและคณะทางาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในการนาข้อมูลที่ได้รับ
ไปบูรณาการใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในโอกาส
ต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร ยุภาศ
หัวหน้าโครงการวิจัย
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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บทที่ 1
บทนำ
ภูมิหลัง
การปกครองท้องถิ่นถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นไปตามหลักการกระจาย
อานาจ ที่รัฐบาลมอบอานาจในการบริหารงานตามภารกิจต่าง ๆ โดยหลักการกระจายอานาจและให้อิสระแก่
ท้องถิ่นเพื่อปกครองตนเอง ได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 โดยให้ความสาคัญ กับการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งวางหลักการอย่างชัดเจนไว้ในหมวด 14 มาตรา 249-254 แสดงเจตนารมณ์ให้มีการกระจายอานาจ
ให้กับท้องถิ่น โดยเน้นให้ท้องถิ่นมีสิทธิปกครองตนเอง มีอิสระในการกาหนดทิศทางในการบริหารท้องถิ่นของ
ตนเอง รวมทั้งมีอิสระในการบริหารงานทั้งทางด้านการบริหารกาลังคนและงบประมาณ ทั้งนี้เน้นให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น และเป็นที่มาของการตราพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้ แก่องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ก าหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง การ
จัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น
ด้วยกันเอง ทั้งนี้ได้กาหนดพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 แก้ไขเป็นเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ปี 2562 ว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการ โดยคานึงถึงประโยชน์
สุขของประชาชน การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในการอานวยความสะดวกในการให้บริการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความ
จาเป็นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อย่างต่อเนื่อง และในการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้นต้องให้เป็นไปตามหมวดที่ 8 ของพระราชกฤษฎีกา
ว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่กาหนดให้ส่วนราชการมีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระในการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผลของภารกิจคุณภาพการให้บริการความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในการ
บริการ ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557 ตามข้อ 7 ภายใต้ม าตรา 37 แห่ง พระราชบัญ ญัติร ะเบี ยบบริห ารงานบุ คคลส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. 2542
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นอาจจัดสรรเงินให้เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นได้ ในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล คือ การทางานขององค์กรบรรลุผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ สนองตอบต่อความต้องการและการวัดผลงานที่ทาได้เทียบกับเป้าหมาย มิติที่ 2 ด้าน
คุณภาพการให้บริการ คือ ส่วนราชการแสดงการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการในการให้บริการที่มีคุณภาพ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ เช่น ระดับความพึง พอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น มิติที่ 3 ด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คือ ส่วนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ เช่น การบริหาร
งบประมาณ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เป็นต้น
และมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ คือ ส่วนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมความพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงขององค์การ เช่น การบริหารความรู้ในองค์การ การจัดการสารสนเทศและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 การจัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนตาบลนี้เป็นผลผลิตหนึ่งของกระแสของสังคมที่ต้องการจะปฏิรูปการเมือง โดยการกระจายอานาจสู่
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ท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท และมีส่วนสาคัญ ยิ่ง ในการทาให้
ประชาชนในชนบทได้มีโอกาสในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการกระจายอานาจ
ให้กับท้องถิ่นมากขึ้น ปีพ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ได้มี
การแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) ให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญในหมวด 9 ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 285 ที่กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นต้องมีสภาท้ องถิ่นและคณะผู้ บริหารท้องถิ่น หรือ ผู้บริ หารท้อ งถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ต้องมาจากการเลือกตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน หรื อมาจากความเห็ นชอบของสภาท้อ งถิ่ น ในปี พ.ศ. 2546 รัฐ สภาได้มี การปรับ ปรุ ง แก้ไ ข
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 ซึ่งมี
ผลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2546 โดยได้ มี ก ารยกเลิ ก ชื่ อ เรี ยก คณะกรรมการบริ ห ารและ
กรรมการบริหาร โดยให้ใช้ชื่อคณะผู้บริหาร เรียกประธานกรรมการบริหารโดยเปลี่ยนตาแหน่ง เป็นนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลรองประธานกรรมการบริหารเปลี่ยนเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เปลี่ยน
ชื่อเรียกข้อบังคับตาบลเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล และยกเลิกไม่ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นเลขานุการคณะ ผู้บริหาร ต่อมาพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2562 โดยเนื้อหาสาระสาคัญของกฎหมายคือ การกาหนดให้ฝ่ายบริหารของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในท้องถิ่น จนถึงปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จัดตั้งขึ้นโดยมาตรา 40 และ
มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 บัญญัติให้ตั้งองค์การ
บริหารส่วนตาบล และให้โอนบรรดางบประมาณและทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภา
ตาบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบล อันเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ได้กาหนดไว้ ว่าจะให้มี
การกระจายอ านาจการปกครองสู่ ท้ อ งถิ่ น ให้ อ านาจในการก าหนดนโยบาย การพั ฒ นา การจั ด สรร
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการวางผังเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปกครองตนเองในระบอบ
ประชาธิปไตย องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จัง หวัดศรีสะเกษ ได้รับการจัดตั้ง ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ วันที่ 16 ธันวาคม 2539

วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามกรอบการประเมินคุณภาพการให้บริการ ด้านขั้นตอน
การให้บริการ, ด้านช่องทางการให้บริการ, ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก ตาม
ภารกิจการปฏิบัติงานที่กาหนดให้ประเมิน 4 งาน ได้แก่
1) งานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) งานบริการด้านจัดเก็บรายได้และภาษี
3) งานบริการด้านการพัฒนาชุมชน (กลุ่มอาชีพ)
4) งานบริการด้านงานสาธารณสุข (การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)
2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และสามารถนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
การให้บริการได้
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ขอบเขตของกำรประเมิน
1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร (Population)
ประชากร หมายถึง ประชาชนในเขตพื้นที่บริการองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอ
กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีหมู่บ้านทั้งหมด จานวน 11 หมู่บ้าน ประชากรทั้งสิ้น จานวน 3,368 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample)
กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง ประชาชนในเขตพื้นที่บริ การขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จากการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดย
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973, pp.125) ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 จานวน 358 คน
1.3 ขอบเขตเนื้อหา
การประเมิ น ครั้ง นี้ เ ป็ นการประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนที่มี ต่ อ คุ ณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ กาหนดให้ทาการประเมิน
ความพึงพอใจด้านการให้บริการ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านขั้นตอนการให้บริการ, ด้านช่องทางการให้บริการ,
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก ตามภารกิจงานให้บริการ จานวน 5 งาน คือ
1) งานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) งานบริการด้านจัดเก็บรายได้และภาษี
3) งานบริการด้านการพัฒนาชุมชน (กลุ่มอาชีพ)
4) งานบริการด้านงานสาธารณสุข (การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)
1.4 ขอบเขตด้านพื้นที่
การประเมินครั้งนี้ คณะผู้ประเมินความพึง พอใจในครั้งนี้เฉพาะเขตพื้นที่ให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
1.5 ขอบเขตระยะเวลา
ขอบเขตระยะเวลาในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานด้าน
คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 2563
คณะผู้ประเมินใช้ขอบเขตระยะเวลาดังนี้
1) การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยผู้ประเมินใช้ฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการตั้งแต่
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
2) ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2563
3) ระยะเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทารายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ คือ 1 สิงหาคม –
31 ตุลาคม 2563
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คำนิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรประเมิน
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
อีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 2563 คณะผู้ประเมินกาหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ ดังนี้
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจในเชิงบวก และ/หรือ ความรู้สึก
พึงพอใจในเชิงลบของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะ
เกษกาหนดกรอบที่จะประเมินประกอบด้วย
1.1 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง ความเป็นระบบของการให้บริการต่างๆ
เช่น ขั้นตอนการให้บริการไม่ ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนา
ขั้นตอนในการให้บริการ ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
และการให้บริการมีความรวดเร็ว และความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
1.2 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ หมายถึง ช่องทางที่ให้ผู้รับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานและหรือการเข้าถึงโอกาสในการได้รับการบริการ เช่น มีช่องทางให้บริการสะดวก เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว มีการประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การให้บริการแก่ประชาชน มีช่องทางการให้บริการนอกเวลาราชการได้สะดวกและเหมาะสม และช่องทางการ
ให้บริการสะดวก รวดเร็ว ผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล ไลน์
1.3 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้การให้บริการ หมายถึ ง ประสิทธิภาพการให้บริการและ
คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เช่น เจ้าหน้าที่ให้ความเสมอภาค มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีพูดจาดี ยิ้มแย้ม
แจ่มใส การต้อนรับ ความกระตือรือร้น และเต็มใจในการให้บริการ กริยา วาจาสุภาพ การแต่งกายเรียบร้อย
เหมาะสมกับสถานที่ กาลเทศะ เจ้ าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน และการให้คาแนะนา ถาม
ตอบปัญหาข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน
1.4 ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก หมายถึง สิ่งอานวยความสะดวก ที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการ เช่น แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ ป้ายแสดงชื่อส่วนงาน/จุดบริ การ การจัดสถานที่และ
อุปกรณ์ สะดวกต่อการให้บริการ สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องน้า ที่นั่งรอ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ให้บริการต่างๆ อย่างชัดเจน และการจัดภูมิทัศน์สวยงาม และมีที่จอดรถ
สะดวกสบายอย่างเพียงพอ
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หมายถึง องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ข้อสนเทศที่ได้จากการศึกษาจะนาไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถตอบสนอง
ตามความต้องการของประชาชนได้อย่างสูงสุดต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกีย่ วข้อง
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
อีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 2563 ในครั้งนี้ คณะผู้ประเมินได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางในการศึกษาโดยได้นาเสนอตามลาดับ ดังนี้
1. แนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่วิจัย
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ
4. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

แนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ควำมหมำยของกำรปกครองท้องถิ่น
ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539) ได้สรุปแนวความคิดของนักวิชาการและนักปกครองที่เกี่ยว กับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ว่า คานิยามความหมายของการปกครองท้องถิ่น ได้มีผู้ให้ความหมายหรือคานิยามไว้
ส่วนใหญ่มีหลักการที่สาคัญคล้ายคลึงกันจะต่างคือสานวนและรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังนี้
เดเนียล วิท (Daniel Wit) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลาง
ให้อานาจหรือกระจายอานาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชน ในท้องถิ่นได้มีอานาจใน
การปกครองร่วมกันทั้งหมด หรือเป็นบางส่วนในการบริหารท้องถิ่น ตามหลักการที่ว่า ถ้าอานาจการปกครองมา
จากประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลของท้องถิ่น ก็ย่ อมเป็นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนและเพื่ อ
ประชาชน
วิลเลี่ยม วี. ฮอลโลเวย์ (William V. Holloway) (1951 : 101-103) นิยามว่าการปกครอง
ท้องถิ่น หมายถึง องค์การที่มีอาณาเขตแน่นอน มีประชากรตามหลักที่กาหนดไว้ มีอานาจการปกครองตนเอง
มีการบริหารการคลังของตนเอง และมีสภาท้องถิ่นที่สมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน
โจน เจ. คลาร์ก (John J. Clarke) (1957 : 87-89) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง
หน่วยการ ปกครองที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด โดยเฉพาะ
และหน่วยการปกครอง ดังกล่าวนี้จัดตั้งและอยู่ในความดูแลของรัฐบาลกลาง
แฮรีส จี. มอนตากู (Haris G. Montagu) (1984 : 574) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง
การปกครองซึ่งหน่วยการปกครองท้องถิ่นได้มีการเลือกตั้งโดยอิสระเพื่อเลือกผู้ที่มีหน้าที่บริหาร การปกครอง
ท้องถิ่น มีอานาจอิสระพร้อมความรับผิดชอบซึ่งตนสามารถที่จะใช้ได้โดยปราศจาก การควบคุมของหน่วย การ
บริหารราชการส่วนกลางหรือภูมิภาค แต่ทั้งนี้หน่วยการปกครองท้องถิ่น ยั งต้องอยู่ภายใต้ บทบังคับว่าด้วย
อานาจสูงสุดของประเทศ ไม่ได้กลายเป็นรัฐอิสระใหม่แต่อย่างใด
อีไมล์ เจ. ซัดดี้ (Emile J. Sady) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครอง
ทางการเมืองที่ อยู่ในระดับต่าจากรัฐ ซึ่ง ก่อตั้ ง โดยกฎหมาย และมีอานาจอย่างเพีย งพอที่จ ะทากิจการ ใน
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ท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง รวมทั้งอานาจจัดเก็บภาษี เจ้าหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น ดังกล่าวอาจได้รับ
การเลือกตั้งหรือแต่งตั้งโดยท้องถิ่นก็ได้ (อุทัย หิรัญโต, 2523:4)
ประทาน คงฤทธิศึกษากร นิยามว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการปกครองที่ เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการกระจายอานาจทางการปกครอง ของรัฐ และโดยนัยนี้จะเกิดองค์การทาหน้าที่ ปกครองท้องถิ่น
โดยคนในท้องถิ่นนั้น ๆ องค์การนี้จัดตั้งและถูกควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มี อานาจในการกาหนดนโยบายและ
ควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนเอง
อุทัย หิรัญโต นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอานาจให้ประชาชน
ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจัดการปกครองและดาเนินการบางอย่าง โดยดาเนินการกันเอง เพื่อบาบัดความ
ต้องการของตน การบริหารงานของท้องถิ่นมีการจัดเป็นองค์การมีเจ้าหน้าที่ ซึ่งประชาชนเลือกตั้ งขึ้นมาทั้งหมด
หรือบางส่วน ทั้งนี้มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาลต้องควบคุมด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม จะปราศจากการควบคุม ของรัฐหาได้ไ ม่เพราะการปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งที่รัฐทาให้เกิดขึ้น (อุทัย
หิรัญ-โต, 2523 : 2)
วิลเลี่ยม เอ.ร๊อบสัน (William A. Robson) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการ
ปกครองซึ่งรัฐได้จัดตั้งขึ้นและให้มีอานาจปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights)
และต้องมีองค์กรที่จาเป็นในการปกครอง (Necessary Organization) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้สมความมุ่งหมาย
ของการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ (William A. Robson, 1953:574)
จากนิยามต่าง ๆ ข้างต้นสามารถสรุปหลักการปกครองท้องถิ่นได้ในสาระสาคัญ ดังนี้ (ชูวงศ์ ฉายะบุตร
: 2539)
1. การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซึ่ง ชุมชนเหล่านั้นอาจมีความแตกต่างกันในด้านความเจริญ
จานวนประชากรหรือขนาดของพื้นที่ เช่น หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ของไทยจัดเป็นกรุงเทพมหานคร
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร ส่วนตาบล และเมืองพัทยาตามเหตุผลดังกล่าว
2. หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามความ
เหมาะสม กล่าวคือ อานาจของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีขอบเขตพอควร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากมีอานาจมากเกินไปไม่มีขอบเขต หน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นนั้น ก็จะกลายสภาพเป็น รัฐอธิปไตยเอง เป็นผลเสียต่อความมั่นคง ของรัฐบาล อานาจของ
ท้องถิ่นนี้มีขอบเขต ที่แตกต่างกันออกไป ตามลักษณะความเจริญและความสามารถของประชาชนในท้องถิ่น
นั้น เป็นสาคัญ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาการกระจายอานาจให้หน่วยการปกครอง ท้องถิ่น
ระดับใด จึงจะเหมาะสม
3. หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้อ งมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) ที่จะดาเนินการ
ปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1) หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบัง คับต่าง ๆ ของ
องค์การปกครองท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารตามหน้าที่และ เพื่อใช้บังคับประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ
เช่น เทศบัญญัติ ข้อบังคับ สุขาภิบาล เป็นต้น
2) สิทธิที่เป็นหลักในการดาเนินการบริหารท้องถิ่น คือ อานาจในการกาหนดงบประมาณ เพื่อ
บริหารกิจการตามอานาจหน้าที่ของหน่วยการปกครอง ท้องถิ่นนั้น ๆ
4. มีองค์กรที่จาเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง องค์กรที่จาเป็นของท้องถิ่น จัดแบ่ง
เป็นสองฝ่าย คือ องค์การฝ่ายบริหารและองค์การฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น การปกครอง ท้องถิ่นแบบเทศบาลจะมี
คณะเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหาร และสภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ หรือในแบบมหานคร คือกรุง เทพมหานคร
จะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายบริหาร สภากรุงเทพมหานครจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นต้น
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2. วัตถุประสงค์ของกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539 : 26) ได้จาแนกวัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่นไว้ ดังนี้
1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศ จะต้องอาศัยเงิน
งบประมาณเป็นหลัก หากเงินงบประมาณจากัด ภารกิจที่จะต้องบริการ ให้กับชุมชนต่าง ๆ อาจไม่เพียงพอ
ดังนั้นหากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ ก็สามารถมีรายได้ มีเงินงบประมาณ
ของตนเองเพียงพอ ที่จะดาเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้ จึงเป็นการแบ่งเบาภาระของ รัฐบาล
ได้เป็นอย่างมาก การแบ่งเบานี้เป็นการแบ่งเบาทั้งในด้านการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการดาเนินการ
2. เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น อย่างแท้จริงเนื่องจากประเทศมี
ขนาดกว้างใหญ่ ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ ย่อมมีความแตกต่างกัน การรอรับการบริการจาก
รัฐบาลแต่อย่างเดียว อาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและล่าช้า หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีประชาชน
ในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารเท่านั้น จึงจะสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้
3. เพื่อความประหยัด โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่ง มีความแตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนก็ต่างไปด้วย การจัดตั้งหน่วยปกครองท้องถิ่นขึ้นจึงมีความจาเป็น โดยให้อานาจ หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่นเพื่อ นาไปใช้ในการบริหารกิจการของท้องถิ่น ทา
ให้ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาล ที่จะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นอันมาก และแม้จะมีการ
จัดสรรเงินงบประมาณจาก รัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเงื่อนไขที่กาหนดไว้อย่าง รอบคอบ
4. เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยการปกครองท้ อ งถิ่ น เป็ น สถาบั น ที่ ใ ห้ ก ารศึ ก ษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย แก่ประชาชน จากการที่การปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปกครอง
ตนเอง ไม่ว่าจะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือก เข้าไปทาหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรื อฝ่าย
นิติบัญญัติของหน่วยการปกครองท้องถิ่นก็ตาม การปฏิบัติ หน้าที่ที่แตกต่างกันนี้มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้
ถึงกระบวนการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี
3. ควำมสำคัญของกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากแนวความคิดในการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของรัฐ
ในอันที่ จะรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชน โดยยึดหลักการกระจายอานาจปกครอง และเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ความสาคัญ ของการ
ปกครองท้องถิ่นจึงสามารถสรุปได้ ดังนี้
3.1 การปกครองท้ อ งถิ่ น คื อ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย (Basic
Democracy) เพราะการปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้
ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบ
และหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย อันจะนามา ซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการ
ปกครองประชาธิปไตยในที่สุด (ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, 2518 : 6-7) โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายบริหาร การเลือกตั้งจะเป็นการฝึกฝน ให้ประชาชนใช้ดุลพินิจเลือ กผู้แทนที่เหมาะสม สาหรับผู้ที่ไ ด้รับ
เลือกตั้งเข้าไปบริหารกิจการ ของท้องถิ่น นับได้ว่าเป็นผู้นาในท้องถิ่นจะได้ใช้ความรู้ความสามารถบริหารงาน
ท้องถิ่น เกิดความคุ้นเคยมีความชานิชานาญในการใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ซึ่งจะนาไปสู่การมี ส่วนร่วม
ทางการเมืองในระดับชาติต่อไป
3.2 การปกครองท้ อ งถิ่ น ท าให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น รู้ จั ก การปกครองตนเอง ( Self
Government) หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใช่เป็น
การปกครองอันเกิดจากคาสั่งเบื้องบน การปกครองตนเองคือ การที่ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปกครอง ซึ่ง
ผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพื่อรับผิดชอบบริหารท้องถิ่น โดยอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจาก

8

ประชาชนแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสียง ประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยต่าง ๆ เช่น เปิดโอกาสให้
ประชาชนออกเสียงประชามติ (Referendum) ให้ประชาชนมีอานาจถอดถอน (Recall) ซึ่งจะทาให้ประชาชน
เกิดความสานึก ในความสาคัญของตนต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรคปัญหาและช่วยกันแก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่นของตน (อนันต์ อนันตกูล, 2521 : 6-7)
นอกจากนี้ การปกครองตนเองในรูปของการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริงหรือ การกระจายอานาจไป
ในระดับ ต่าสุดคือ รากหญ้า (Grass roots) ซึ่งเป็นฐานเสริมสาคัญยิ่ง ของการพัฒนาระบบการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย ความล้ ม เหลวของ ระบอบประชาธิ ป ไตยมี ห ลายองค์ ป ระกอบ แต่
องค์ประกอบสาคัญยิ่งยวดอันหนึ่ง ก็คือการขาดรากฐานในท้องถิ่น (ลิขิต ธีรเวคิน, 2525 : 3)
3.3 การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ่ง เป็นหลักการสาคัญของ การ
กระจายอานาจ การปกครองท้องถิ่นมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแบ่ง เบาภาระ ของรัฐบาล เนื่องจากความ
จาเป็นบางประการ ดังนี้ (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539 : 28-29)
1) ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพิ่มขึ้น ซึ่ง จะเห็นได้จาก
งบประมาณที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบ้านเมือง
2) รัฐบาลมิอาจจะดาเนินการในการสนองความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่นได้
อย่างทั่วถึง เพราะแต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหา และความต้องการ ที่แตกต่างกัน การแก้ปัญหาหรือจัดบริการ
โครงการในท้องถิ่นโดยรูปแบบที่เหมือนกัน ย่อมไม่บังเกิดผลสูงสุด ท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหาและเข้าใจปัญหาได้
ดีกว่า ผู้ซึ่งไม่อยู่ในท้องถิ่นนั้น ประชาชนในท้องถิ่นจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในท้ องถิ่นนั้น
มากที่สุด
3) กิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่นนั้น ไม่เกี่ยวพันกับท้องถิ่นอื่น และไม่มีส่วน
ได้ ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่น ดาเนินการดังกล่าว
ดังนั้น หากไม่มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลจะต้องรับภาระดาเนินการทุกอย่าง และไม่แน่ว่า
จะสนองความต้องการของท้องถิ่นทุกจุดหรือไม่ รวมทั้งจะต้องดาเนินการ เฉพาะท้องถิ่นนั้น ๆ ไม่เกี่ยวพันกับ
ท้องถิ่นอื่น หากได้จัดให้มีการปกครองท้องถิ่น เพื่อดาเนินการเองแล้ว ภาระของรัฐบาลก็จะผ่อนคลายไป
รัฐบาลจะมีหน้าที่เพียงแต่ควบคุม ดูแลเท่าที่จาเป็นเท่านั้น เพื่อให้ท้องถิ่นมีมาตรฐานในการดาเนินงานยิ่งขึ้น
การแบ่ง เบาภาระทาให้รัฐบาลมีเวลาที่จะดาเนินการในเรื่องที่สาคัญ หรือกิจการใหญ่ ๆ ระดับชาติอันเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม ความคับคั่งของภาระหน้าที่ต่าง ๆ ที่รวมอยู่ส่ วนกลางจะลดน้อยลง
ความคล่องตัวในการดาเนินงานของส่วนกลางจะมีมากขึ้น
4) การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย และมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน ความ
ต้องการ และปัญหาย่อมต่างกันออกไป ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด และสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนก็ต้องเป็น ผู้ที่รู้ถึงปัญหาและความต้องการ ของประชาชนเป็นอย่างดี การบริหารงานจึง จะ
เป็นไปอย่างรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ ไม่ต้องเสียเวลาเสนอเรื่องขออนุมัติ ไปยังส่วนเหนือขึ้ นไป ท้องถิ่นจะ
บริหารงานให้เสร็จสิ้นลง ภายในท้องถิ่นนั่นเอง ไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จาเป็น
5) การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้นาทางการเมือง การบริหารของประเทศใน
อนาคต ผู้นาหน่วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การได้รับเลือกตั้ง การสนับสนุน
จากประชาชนในท้องถิ่ นย่อมเป็นพื้ นฐานที่ดีต่อ อนาคตทางการเมืองของตน และยัง ฝึก ฝนทัก ษะทางการ
บริหารงานในท้องถิ่นอีกด้วย ในประเทศไทย ผู้นาทางการเมืองที่มีชื่อเสียง เช่น นายทองหยด จิตตะวีระ, นาย
สุรินทร์ เทพกาญจนา เป็นต้น ล้วนแต่มีผลงานจากการเป็นนายกเทศมนตรี หรือผู้บริหารท้องถิ่นมาก่อน จน
สามารถประสบความสาเร็จเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ (วิญญู อังคณารักษ์, 2518 : 98)
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6) การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบท แบบพึ่งตนเอง
การปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอานาจ ทาให้เกิดการพัฒนาชนบท แบบพึ่งตนเองทั้งทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม การดาเนินงานพัฒนาชนบท ที่ผ่านมายังมีอุปสรรคสาคัญประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วม
จากประชาชน ในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ซึ่งการพัฒนาชนบทที่สัมฤทธิ์ผลนั้น จะต้องมาจากการริเริ่มช่วยตนเอง
ของท้องถิ่น ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกัน โดยอาศัยโครงสร้างความเป็นอิสระ ในการปกครองตนเอง ซึ่ง
ต้องมาจากการกระจายอานาจอย่างแท้จริง มิเช่นนั้นแล้ว การพัฒนาชนบทจะเป็นลักษณะ “หยิบยื่นยัดใส่
หรือกึ่งหยิบยื่นยัดใส่” เกิดความคาดหวัง ทุกปีจะมี “ลาภลอย” แทนที่จะเป็นผลดีต่อท้องถิ่นกลับสร้างลักษณะ
การพัฒนาแบบพึ่งพา ไม่ยอมช่วยตนเอง อันเป็นผลทางลบต่อการพัฒนาพื้นฐานระบอบประชาธิปไตย (ลิขิต
ธีรเวคิน, 2528 : 3-4) ดังนั้นการกระจายอานาจจึงจะทาให้เกิดลักษณะการพึ่งตนเอง ซึ่งเป็นหลักสาคัญ ของ
การพัฒนาชนบทอย่างยิ่ง
การกระจายอานาจมีข้อพึงระวังและได้กลายเป็นจุดวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งมีอยู่หลายประการดังได้กล่าวไว้
แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง ของขอบเขต การกระจายอานาจและการคานึงถึงระดับความรู้ความ สามารถ
ของประชาชน ซึ่งเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันอย่างมาก และมีมานานตั้งแต่สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
2475 กล่าวคือ ได้มีการถกเถียงถึงความพร้อมของประชาชนต่อการปกครองตนเอง มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน
แต่จากความสาคัญของการปกครองท้องถิ่นนั้น หากจะมองรวม เป็นจุดใหญ่ ๆ แล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็น
สองด้านคือ ด้านการเมืองการปกครอง และการบริหาร กล่าวคือ ในด้านการเมื องการปกครองนั้น เป็นการปู
พื้นฐานของการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย และการเรียนรู้การปกครองตนเอง ส่วนด้านการบริหารนั้น เป็น
การแบ่ง เบาภาระของรัฐบาลและประชาชนในท้องถิ่นได้หาทางตอบ สนองแก้ปัญ หา ด้วยตนเอง ด้วยกลไก
ทางการบริหารต่าง ๆ ทั้งในแง่ของการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการจัดการ ฯลฯ
4. องค์ประกอบกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วย องค์ประกอบ 8 ประการ คือ (อุทัย หิรัญโต,
2523 : 22)
4.1 สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความว่า หากประเทศใดกาหนดเรื่องการ
ปกครองท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองท้องถิ่นในประเทศนั้นจะมีความเข้มแข็งกว่าการ
ปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งโดยกฎหมายอื่น เพราะข้อความที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่า
ประเทศนั้นมีนโยบายที่จะกระจายอานาจอย่างแท้จริง
4.2 พื้นที่และระดับ (Area and Level) ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการกาหนดพื้นที่และระดับ
ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีหลายประการ เช่น ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เชื้อชาติ และความ
สานึกในการปกครองตนเองของประชาชน จึงได้มีกฎเกณฑ์ที่จะกาหนดพื้นที่และระดั บของหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นออกเป็น 2 ระดับ คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สาหรับขนาดของพื้นที่จาก
การศึกษาขององค์การสหประชาชาติ โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม (UNESCO) องค์การอนามัยโลก (WHO) และสานักกิจการสังคม (Bureau of
Social Affair) ได้ให้ค วามเห็นว่า หน่วยการปกครองท้องถิ่น ที่สามารถให้บริก ารและบริหารงานอย่างมี
ประสิท ธิ ภาพ ได้ ควรมี ป ระชากรประมาณ 50,000 คน แต่ ก็ ยัง มี ปัจ จั ยอื่ น ที่จ ะต้อ งพิจ ารณาด้ว ย เช่ น
ประสิทธิภาพในการบริหาร รายได้ และบุคลากร เป็นต้น
4.3 การกระจายอานาจและหน้าที่ การที่จะกาหนดให้ท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่มากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมืองและการ ปกครองของรัฐบาลเป็นสาคัญ
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4.4 องค์การนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นโดยผลแห่งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติ
มีขอบเขตการปกครองที่แน่นอน มีอานาจในการกาหนดนโยบาย ออกกฎ ข้อบังคับ ควบคุมให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายนั้น ๆ
4.5 การเลือกตั้ง สมาชิกองค์การหรือคณะผู้บริหารจะต้องได้รับเลือกตั้ง จากประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อแสดงถึงการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน โดย
เลือกผู้บริหารท้องถิ่นของตนเอง
4.6 อิสระในการปกครองตนเอง สามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติ กิจการภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชา ของหน่วยงาน
ทางราชการ
4.7 งบประมาณของตนเอง มีอานาจในการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษีตามขอบเขต ที่
กฎหมายให้อานาจในการจัดเก็บ เพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะทานุบารุง ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
4.8 การควบคุมดูแลของรัฐ เมื่อได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วยังคงอยู่ในการกากับ ดูแลจากรัฐ เพื่อ
ประโยชน์และความมั่นคงของรัฐและประชาชนโดยส่วนรวม โดยการมีอิสระ ในการดาเนินงานของหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้มิได้หมายความว่ามีอิสระเต็มที่ทีเดียว คงหมายถึง เฉพาะอิสระในการดาเนินการ
เท่านั้น เพราะมิฉะนั้นแล้วท้องถิ่น จะกลายเป็น รัฐอธิปไตยไป (อนันต์ อนันตกูล , 2521 : 10) รัฐจึงต้องสงวน
อานาจในการควบคุมดูแลอยู่
การปกครองท้องถิ่นกาหนดขึ้นบนพื้นฐานทฤษฎีการกระจายอานาจและอุดมการณ์ประชาธิปไตย ซึ่ง
มุ่งเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองและกิจกรรม การปกครอง
ตนเองในระดับหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้จากลักษณะสาคัญของการปกครองท้อ งถิ่น ที่เน้นการมีอานาจอิสระในการ
ปกครองตนเองมี ก ารเลื อ กตั้ ง มี อ งค์ ก ารหรื อ สถาบั น ที่ จ าเป็ น ในการปกครองตนเอง และที่ ส าคั ญ ก็ คื อ
ประชาชนในท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการปกครอง ตนเองอย่างกว้างขวาง

สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนของพื้นที่กำรประเมิน
1. ด้ำนกำยภำพ
1.1 ที่ตั้งและขนำดพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด ตั้งอยู่ที่บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาเภอกันทรารมย์ ซึ่งห่างจากอาเภอกันทรารมย์ ประมาณ
20 กิโลเมตร โดยเส้นทางหลวงหมายเลข 2068 สายกันทรารมย์ – บ้านด่าน โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอี
ปาด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 และใช้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในเขตตาบลอีปาด ปัจจุบันเป็นองค์การ
บริหารส่วนตาบลขนาดกลาง มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ในตาบลอีปาด รวม 3 บ้าน 5 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้าน
อีปาด, หมู่ที่ 2 และหมูที่ 4 บ้านทุ่งมั่ง และ หมู่ที่ 3 และหมูที่ 5 บ้านหนองไฮ เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลอีปาด คือ www.epad.go.th เบอร์โทรศัพท์และโทรสาร : 0 4591 5866 มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อเขตตาบลแดงหม้อ, ตาบลนาคาใหญ่, ตาบลธาตุน้อย
อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศใต้
ติดต่อเขตตาบลบัวน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดต่อเขตตาบลเมืองน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดต่อเขตอาเภอบึงบอน อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเก

11

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
มีลักษณะคล้ายคลึงกับพื้นที่ตาบลอื่น ๆ ในอาเภอกันทรารมย์ คือ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสาหรับทา
การเกษตร
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจะมี
อุณหภูมิสูงสุดถึง 40 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนไปจนถึงปลายเดือนกันยายน ฝนตกมากในช่วงเดือน
มิถุนายน- กันยายน แต่อาจเกิด “ฝนทิ้งช่วง” ซึ่งบางครั้งอาจจะนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจ
เกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ส่งผลให้การทานาในพื้นที่สูงประสบภัยแล้ง ได้ แต่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลอีปาดไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม ในช่วงเดือนตุลาคมเป็น ช่วงเปลี่ยน
ฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่น้อย อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยใน
บางช่วง
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด มีแหล่งน้าธรรมชาติ ได้แก่ ห้วยคา มีหนองน้า 5 แห่ง ได้แก่
หนองมั่ง, หนองอีข่า, หนองไฮ, หนองขอน และหนองแคน และมีแหล่งน้าที่สร้างขึ้น ได้แก่ ฝาย 6 แห่ง, บ่อโยก
6 แห่ง, บ่อบาดาล 849 แห่ง และระบบประปาหมู่บ้าน 2 แห่ง
1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดมีป่าไม้ขนาดใหญ่ทั้งหมด 12 แห่ง ป่าไม้เป็นลักษณะไม้
ยืนต้นทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
2. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตาบลอีปาดไม่ได้แยกมาจากตาบลใด สาเหตุที่เอาชื่อบ้านอีปาดเป็นชื่อตาบล ก็เพราะว่า
หมู่บ้านอีปาดได้มาก่อตั้งก่อนหมู่บ้านอื่น ๆ และมีจานวนครัวเรือน ประชากรมากกว่าหมู่บ้านอื่น ๆ อาศัยอยู่
ประกอบไปด้วย 3 บ้าน 5 หมู่ คือ บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 และบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 ขึ้น
ต่ออาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรี สะเกษ มีพื้นที่ประมาณ 47 ตารางกิโลเมตร หรือ 29,374 ไร่ องค์การ
บริหารส่วนตาบลอีปาดแบ่งส่วนงานเป็น สานักงานปลัด, กองคลัง และกองช่าง
2.2 การเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
ทั้งหมดเป็น 1 เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภา 5 เขตเลือกตั้ง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดส่วน
ใหญ่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ และเข้ า ร่ ว มกิ จกรรมทางการเมื อ งด้ ว ยดี เ สมอมาและประชาชนยั ง มี ส่ ว นร่ ว มในการ
บริหารงาน การช่วยเหลือ เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด เช่น การประชุมประชาคม
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ครั้ง เป็นต้น
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3. ประชำกร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร
จานวนประชากร 3,368 คน แยกเป็น เพศชาย 1,657 คน และเพศหญิง 1,711 คน และ
จานวนครัวเรือน 849 ครัวเรือน จาแนกตามหมู่บ้าน ดังสรุปในตารางที่ 1.1
ตำรำงที่ 1.1
แสดงจำนวนครัวเรือนและประชำกรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลอีปำด ในภำพรวม และจำแนกตำมเพศของ
แต่ละหมู่บ้ำน
ชุมชนที่
1
2
3
4
5

ชื่อหมู่บ้ำน
บ้านอีปาด
บ้านทุ่งมั่ง
บ้านหนองไฮ
บ้านทุ่งมั่ง
บ้านหนองไฮ
รวม

จำนวนชุมชน 5 ชุมชน
จำนวนครัวเรือน
หญิง
245
459
177
371
153
337
137
274
137
270
849
1,711

ชำย
450
347
292
283
285
1,657

รวม
909
718
629
557
555
3,368

หมำยเหตุ : ข้อมูลจำกสำนักบริหำรทะเบียนกรมกำรปกครองอำเภอกันทรำรมย์ ณ วันที่ 4 พฤศจิกำยน 59
4. สภำพทำงสังคม
4.1 การศึกษา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลอี ป าดได้ จั ด กิจ กรรมให้ กั บ เด็ก เล็ ก ร่ว มกั บ ศู นย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด (ระดับก่อนวัยเรียน) ด้วยการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
และการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ ไ ด้แก่ โรงเรียนบ้านอิปาด
โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง โรงเรียนบ้านหนองไฮ และโรงเรียนประสานมิตรวิทยา โดยได้ให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ กับทางโรงเรียนมาโดยตลอด
4.2 สาธารณสุข
ประชากรในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัด
กรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ โรคที่มักเกิดกับประชาชนส่วนใหญ่ได้แก่ โรคความดัน
เบาหวาน และโรคอื่น ๆ ตามฤดูกาล เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัด เป็นต้น ส่วนประชาชนในวัยทางานมี
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้สารเคมีเนื่องจากส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตลอดทั้งปี สาหรับเด็กแรกเกิด
– 6 ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูได้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านทุ่งมั่ง อาสาสมัครสาธารณะสุขประจาหมูบ้าน (อสม.) จานวน 80 คน จัดกิจกรรมและสนับสนุน
งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้
4.3 อาชญากรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยและ
ทาลายทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดก็ได้ดาเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว
และประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ไข และจากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าส่วนมาก
ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาขององค์การ
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บริหารส่ วนตาบล อีปาดสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่และงบประมาณที่อยู่อย่างจากัด โดยการ
จัดทาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่จุดเสี่ยง ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ป้ายบอกทาง
รวมทั้งได้ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน
แต่ปัญหาที่พบเป็นประจาคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรีงานมหรสพ
เป็นปัญ หาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไ ขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตร
หลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสีย หาย และโทษที่ไ ด้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะ
วิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นาชุมชน การขอกาลังตารวจ อปพร. เพื่อมาอานวยความสะดวก ช่วย
ระงับเหตุไม่ให้เ กิดความรุนแรง แต่จะไม่ให้เกิด เลยยัง เป็นปัญ หาที่ไ ม่สามารถแก้ ไ ขได้ ซึ ง เป็นเรื่ องที่ทาง
องค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องหาวิธีการแก้ไขให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ที่สามารถดาเนินการได้
4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นผู้
เสพมากกว่าผู้ค้า ซึ่งขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดได้จัดให้มีการรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้ง
เบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ห่างไกลยาเสพติด และให้ความร่มมือกับเจ้าหน้าที่
ตารวจและฝ่ายปกครองในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้วยดีตลอดมา
4.5 การสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดได้ดาเนินการด้านสงคมสงเคราะห์ ด้วยการจ่ายเบี้ยยัง ชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์, รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด, ประสานการทาบัตรประจาตัวผู้พิการ และตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติต่าง ๆ
5. ระบบบริกำรพื้นฐำน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้
5.1 การคมนาคมขนส่ง มีเส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลและ
พื้นที่ใกล้เคียงมีเป็นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2068 สายอาเภอกันทรารมย์ – บ้านด่าน
5.2 การไฟฟ้า มีการขยายเขตไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันประชาชนในเขตพื้นที่ มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 100 แต่ไฟฟ้าส่องสว่างในถนนหรือที่สาธารณะยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด
5.3 การประปา องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด มีระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่จานวน 2
แห่ง ได้แก่
1) ประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทุ่งมั่ง ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2 ใช้ร่วมกันระหว่าง
หมู่ ที่ 2 และหมู่ ที่ 4 ตั้ง อยู่ที่ บ้า นทุ่ง มั่ ง หมู่ที่ 2 บริห ารกิ จ การประปาโดยคณะกรรมการชุม ชน จ านวน
ครัวเรือนที่ใช้น้าประปา 308 หลังคาเรือน แหล่งน้าดิบที่ใช้ผลิตน้าประปาได้มาจากแหล่งน้าใต้ดิน
2) ประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 ตั้งอยู่ที่ บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 บริหาร
กิจการประปาโดย คณะกรรมการชุมชน จานวนครัวเรือนที่ใช้น้าประปา 245 หลัง คาเรือน แหล่งน้าดิบที่ใช้
ผลิตน้าประปาได้มาจากแหล่งน้าใต้ดิน
ซึ่งยังไม่คลอบคลุมการให้บริการทุกหลักคาเรือน เนื่องจากชุมชนต่าง ๆ มีพื้นที่ตั้งอยู่ห่างกัน
มาก และในขณะนี้องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อ
ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่อีกหนึ่งแห่งอยู่ระหว่างการดาเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่ง
เมื่อดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะทาให้ประชาชนในเขตตาบลอีปาดมีน้าประปาใช้ เพื่อการอุปโภคบริโภคได้
อย่างทั่วถึง
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5.4 โทรศัพท์
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดมีโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ 5 หมายเลข, โทรศัพท์ส่วน
บุคคล 5 หมายเลข, ชุมสายโทรศัพท์ 1 ชุมสาย และหอกระจายข่าว จานวน 6 แห่ง
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดมีไ ปรษณีย์ (ตาบล) ให้บริการรับ – ฝาก จานวน 1 แห่ง
และมีรถประจาทางให้บริการ ไป – กลับ ถึงอาเภอกันทรารมย์ วันละ 1 รอบ
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทานา ทาสวน ทาไร่
หมุนเวียนตลอดทั้งปี
6.2 การประมง ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดไม่มีการประมง มีเฉพาะการเลี้ยง
ปลาในบ่อไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน และการจับปลาธรรมชาติเพื่อเป็นอาหาร
6.3 การปศุสัตว์ ส่วนใหญ่เป็นการประกอบในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพ
เสริม เช่น การเลี้ยง ไก่ เป็ด สุกร โค เป็นต้น
6.4 การบริการ องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดมีบริการร้านอาหาร 6 แห่ง, ร้านอินเทอร์เน็ต 3
แห่ง, ร้านซ่อม 5 แห่ง, ร้านปะยาง 1 แห่ง, ปั๊มหลอด 2 แห่ง, ปั๊มหยอดเหรียญ 1 แห่ง และน้าดื่มหยอดเหรียญ
1 แห่ง
6.5 การท่องเที่ยว เขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริม
การท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่าง ๆ เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น
6.6 อุตสาหกรรม องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดมีกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น โรงผลิตน้า
ดื่ม 1 แห่ง และโรงสีข้าวขนาดเล็ก 9 แห่ง
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดมีร้านค้าต่าง ๆ รวม 26 แห่ง
6.8 แรงงาน เนื่องจากในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท
ห้างร้านใหญ่ ๆ จึงไม่มีการจ้างแรงงานเยอะ ส่วนใหญ่จะเป็นการจ้างแรงงานด้านการเกษตร และเป็นการจ้าง
แรงงานตามฤดูกาล
7. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดมีวัดจานวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดบ้านอีปาด
วัดบ้านทุ่ง มั่ง และวัดบ้านหนองไฮ ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.77 และนับถือศาสนา
คริสต์ ร้อยละ 0.23
7.2 ประเพณีและงานประจาปี ได้แก่ บุญคูณลาน (บุญกุ้มข้าวใหญ่), ประเพณีสงกรานต์, ประเพณี
บุญบั้งไฟ, บุญเข้าพรรษา, บุญเข้าประดับดิน, บุญข้าวสาก, บุญออกพรรษา และบุญกฐิน
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น มี 4 ประเภท ได้แก่
1) ประเภทด้านเป่ามนต์รักษาโรค เช่น การเป่ามนต์รักษาอาการเด็กไม่สบายเป็นไข้ ตัวร้อน
และ การเป่ามนต์รักษาอาการกระดูกเคลื่อน กระดูกแตก หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ เป็นต้น
2) ประเภทหมอสูตรขวัญ หมอสูตรขวัญในงานพิธีต่าง ๆ ทั้งพิธีมงคล และอัปมงคล โดยใช้
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ พาขวัญ และกระทง เป็นต้น (ตามพิธีกรรมนั้น ๆ)
3) ประเภทเครื่องจักสาน เป็นการจักสานจากไม้ไผ่ เช่น ข่อง ไซ กระด้งและกระติบข้าว
4) ประเภท สมุนไพรพื้นบ้าน เป็นการใช้สมุนไพรพื้นบ้านเป็นยารักษาโรค เช่นโรคตกขาว
ริดสีดวง รักษามดลูกอักเสบ โรคกระเพราะอาหาร รักษางูสวัด เริมและโรค เบื่อเมาจากสารเคมี เป็นต้น
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7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด มีสินค้าพื้นเมืองและของที่
ระลึกส่วนใหญ่เป็นสินค้าด้านการเกษตร เช่น พริกแห้ง หอม และกระเทียม เป็นต้น
8. ทรัพยำกรธรรมชำติ
8.1 น้า องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด มีแหล่งน้าตามธรรมชาติ ได้แก่ ห้วยคา มีหนองน้า 5 แห่ง
คือ หนองมั่ง, หนองอีข่า, หนองไฮ, หนองขอนและหนองแคน นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าที่สร้างขึ้น ได้แก่ ฝาย 6
แห่ง, บ่อโยก 6 แห่ง, บ่อบาดาล 849 แห่ง และระบบประปาหมู่บ้าน 2 แห่ง ส่วนน้าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค เป็นน้าประปาบาดาล และน้าจากการเจาะบ่อบาดาล ทั้งใช้ในครัวเรือนและใช้ในภาคการเกษตร ส่วน
น้าฝนปัจจุบันไม่นิยมเก็บไว้บริโภคเพราะมีการปนเปื้อนสารพิษมากขึ้น
8.2 ป่าไม้ ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด มีป่าไม้ขนาดใหญ่ทั้งหมด 12 แห่ง ส่วน
ใหญ่เป็นไม้เป็นไม้ยืนต้นทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
9. ข้อมูลอื่น ๆ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดมี กลุ่มมวลชนจัดตั้ง หลายกลุ่ม ประกอบด้วย ลูกเสือชาวบ้าน, ไทย
อาสาป้องกันชาติ , อปพร., กลุ่มอาชีพ ต่าง ๆ, อาสาป้องกันและปราบปรามยาเสพติด , อาสาสมัครพัฒนา
ประชาธิปไตย และชุดรักษาความสงบประจาหมู่บ้าน

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรให้บริกำร
การให้บริการมีความสาคัญกับทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ติดต่อพบปะ หรือมี
ปฏิสัมพันธ์กับประชาชน การบริการถือเป็นหัวใจสาคัญของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่จะต้องตระหนักถึง ภารกิจหลัก
ในการให้บริการต่อประชาชนทุกภาคส่วนที่ขอรับริการ
1. ควำมหมำยของกำรบริกำร
จินตนา บุญบงการ (2545, หน้า 40) ได้กล่าวถึงความหมายของการบริการไว้ว่า การบริการ
หมายถึง สิ่งที่จับ สัมผัสแตะต้องได้ยาก และในขณะเดียวกันก็เสื่อมสูญสภาพได้ง่าย และจะกระทาขึ้นทันทีและ
ส่งมอบให้ทันทีหรือเกือบทันที
ฉัตราพร เสมอใจ (2546, หน้า 10) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการบริการไว้ว่า การบริการเป็น
กิจกรรม ประโยชน์ หรือความพึงพอใจที่จะจัดทาเพื่อเสนอขายหรือกิจกรรมที่จัดทาขึ้นร่วมกับการขายสินค้า
สมิต สัชฌุกร (2550, หน้า 14) ได้กล่าวถึง ความหมายของการบริการไว้ว่า การบริการ คือการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการในการให้บุคคลต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งด้วยความพยายาม
ใด ๆ ก็ตามในการทาให้บุคคลต่าง ๆ ที่มาติดต่อได้รับความช่วยเหลือ
2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภำพกำรบริกำร
หน้าที่ของผู้ให้บริการ คือ ต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้ไ ด้รับความพึงพอใจ
มากที่สุด ซึ่งนอกจากคุณภาพของการบริการที่ดี และคุณสมบัติของผู้ให้บริการดังที่กล่าวมาแล้ว สิ่ง ที่ต้อง
คานึงถึงอีกประการหนึ่งก็คือ หลักการบริการที่ดี ซึ่งชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546, หน้า 173) ได้เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับหลักการบริการที่ดีไว้ 10 ประการดังนี้
2.1 การให้บริการอย่างดีเลิศ ยึดลูกค้าเป็นหลัก สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า เอาใจใส่ใน
การให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ และไม่เอาเปรียบลูกค้า
2.2 ให้บริการอย่างถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการให้บริการ
2.3 สร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจและมุ่งหวังให้ลูกค้ามี
ความสุขจากการได้รับบริการ
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2.4 มีจุดติดต่อเพียง 1 จุดในการใช้บริการ หรือใช้พนักงาน 1 คนต่อการบริการในแต่ละเรื่อง
และหากมีพนักงานคนใดไม่อยู่ ควรมีพนักงานคนอื่นเข้ามารับผิดชอบการส่งต่องานเพื่อไม่ให้การบริการสะดุด
2.5 ติดต่อได้ทุกวันและทุกเวลา องค์กรแห่งการบริการจะต้องมีช่องทางให้ลูกค้าสามารถ
ติดต่อได้ทุกเวลา เช่น ทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ ทางกล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น
2.6 ติดต่อเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเหมือนติดต่อกับหัวหน้าหรือผู้จัดการ ลูกค้าโดยทั่วไปมัก
รู้สึกว่า การได้ติดต่อกับหัวหน้าหรือผู้จัดการจะทาให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วมากกว่าติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงาน ดังนั้นหัวหน้าหรือผู้จัดการจึง ควรมอบหมายอานาจการตัดสินใจให้กับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่
รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ ให้สามารถบริการได้อย่างไม่ติดขัด
2.7 มีการสื่อสารให้ข้อมูลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ลูกค้า
ได้รับรู้ว่าเราไม่ทอดทิ้ง
2.8 มีนวัตกรรมออกมาให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างความแปลกใหม่ในการให้บริการ
2.9 บรรยากาศของความสนุกสนาน
2.10 มีการปรับปรุงให้บริการอย่างต่อเนื่องและปลูกจิตสานึกด้านการให้บริการอย่างแท้จริง
เพื่อให้เกิดการบริการที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ
วรุณพร บุญสมบัติ (2548). ได้ให้ความหมายของการบริการ (Service) หมายถึง กิจกรรมหรือ
กระบวนการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์กรในอันที่จะสนองความต้องการของบุคคลอื่น
ตามที่คาดหวังและทาให้เกิดความพึงพอใจต่อสิ่งที่ได้รับและกล่าวว่า การให้บริการว่า คือ ประโยชน์หรือความ
พอใจ ซึ่งได้เสนอไว้เพื่อขายหรือจัดขึ้นรวมกับการขายสินค้า
สุนันทา ทวีผล (2550, หน้า 13) กล่าวถึงการให้บริการสรุปได้ดังนี้
1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่กล่าวคือประโยชน์และบริการที่
องค์การจัดให้นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่หรือทั้ง หมดมิใช่เป็นการจัดให้แก่
บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะมิฉะนั้นแล้วนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการเอื้ออานวยประโยชน์และ
บริการแล้วยังไม่คุ้มค่ากับการดาเนินงานนั้น ๆ
2. หลักความสม่าเสมอกล่าวคือการให้บริการต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอมิใช่ทาๆ
หยุดๆตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติ
3. หลักความเสมอภาคบริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่า
เทียมกัน
4. หลักความประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะได้รับ
5. หลั ก ความสะดวกบริก ารที่จั ด ให้ แก่ ผู้ รั บบริ ก ารจะต้ องเป็ นไปในลั ก ษณะปฏิ บั ติไ ด้ ง่ า ย
สะดวกสบายสิ้ น เปลื อ งทรั พ ยากรไม่ ม ากนั ก ทั้ ง ยั ง ไม่ เ ป็ น การสร้ า งภาระยุ่ ง ยากใจให้ แ ก่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารหรื อ
ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป
สมิต สัชฌุกร (2542, หน้า 13 อ้างถึงในสุนันทา ทวีผล, 2550, หน้า 14) ให้ความหมายว่า การบริการ
เป็นการปฏิบัติงานที่กระทาหรือติดต่อเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการการให้บุคคลต่าง ๆได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทาง
หนึ่งทั้งด้วยความพยายามใด ๆ ก็ตามด้วยวิธีการหลากหลายในการทาให้บุคคลต่าง ๆที่เกี่ยวข้องได้รับความ
ช่วยเหลือจัดได้ว่าเป็นการให้บริการทั้งสิ้นการจัดอานวยความสะดวกการสนองความต้องการของผู้ใช้บริการก็
เป็นการให้บริการการให้บริการจึงสามารถดาเนินการได้หลากหลายวิธีจุดสาคัญ คือเป็นการช่วยเหลือและ
อานวยประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ
สรุปได้ว่าการให้บริการประชาชนที่ดีควรเป็นการให้บริการแบบครบถ้วนสมบูรณ์เป็นการ พัฒนา
ระบบการให้บริการและทัศนคติ วิธีคิด วิธีทางานของพนักงานส่วนตาบลที่มีเป้าหมายที่จะให้ ประชาชนได้รับ
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บริการที่ควรจะได้รับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการมุ่งที่ จะให้บริการ ในเชิง
ส่งเสริมและสร้างทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตลอดจนเป็นการให้บริการที่
มีความถูกต้องชอบธรรมสามารถตรวจสอบได้สร้างความเสมอภาคทั้ง ใน การให้บริการและในการที่จะได้รับ
บริการจากพนักงานส่วนตาบลของรัฐทาให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
3. ลักษณะของกำรบริกำร
กุลธน ธนาพงศธร (อ้างใน ไพศาล ประโพธิเทศ, 2547 : 13-14) กล่าวว่า หลักการให้บริการ
ได้แก่
3.1 หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ คือ ประโยชน์ และบริการ
ที่องค์การจัดให้นั้น จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่หรือทั้งหมด มิใช่เป็นการจัดให้แก่
บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
3.2 หลักความสม่าเสมอ คือ การให้บริการนั้น ๆ ต้องดาเนินไปอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
มิใช่ทาๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน
3.3 หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอหน้า
และเท่าเทียมกัน ไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มคนอื่น ๆ อย่างเห็นได้
ชัด
3.4 หลักความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ไปในการบริการ จะต้องไม่มากจนเกินกว่า
ผลที่จะได้รับ
3.5 หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ปฏิบัติได้ง่าย
สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มาก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการ หรือผู้ใช้บริการ
มากจนเกินไป
สงครามชัย ลีทองดี และคณะ (2544: 14) ได้อธิบายลักษณะที่ดีของการบริการโดยใช้ตัวอักษร
ย่อของคาว่า SERVICE ไว้ดังนี้
S = Smiling + Sympathy คือ การยิ้มแย้ม เอาใจใส่ เข้าอกเข้าใจ
E = Early Response คือ การตอบสนองต่อความประสงค์ของลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจ โดย
มิทันเอ่ยปากเรียกหา
R = Respect คือ การแสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติลูกค้า
V = Voluntary manner คือ ลักษณะการให้บริการแบบสมัครใจ และเต็มใจทา
I = Image Enhancing คือ การแสดงออกซึ่งการรักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการและเสริม
ภาพพจน์ขององค์กร
C = Courtesy คือ กริยาอ่อนโยน สุภาพ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
E = Enthusiasm คือ ความกระฉับกระเฉง และกระตือรือร้นขณะบริการและให้บริการ
มากกว่าการคาดหวังเสมอ
วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2541: 254) ได้กล่าวถึงลักษณะของงานบริการไว้ดังนี้
1. งานบริการเป็นงานที่การผลิต และการบริโภคเกิดขึ้นพร้อมกัน คือไม่อาจกาหนดความ
ต้องการแน่นอนได้ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการว่าต้องการเมื่อใด และต้องการอะไร
2. งานบริการเป็นงานที่ไม่อาจกาหนดปริมาณงานล่วงหน้าได้ การมาใช้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ การกาหนดปริมาณงานล่วงหน้ าจึงไม่อาจทาได้ นอกจากการคาดคะเนความน่าจะ
เป็นเท่านั้น

18

3. งานบริการเป็นงานที่ไม่มีตัวสินค้า ไม่มีผลผลิต สิ่งที่ผู้ใช้บริการจะได้รับคือ ความพึงพอใจ
ความรู้สึกคุ้มค่าที่ได้มาใช้บริการ ดังนั้นคุณภาพของงานจึงเป็นสิ่งสาคัญมาก
4. งานบริการเป็นงานที่ต้องการตอบสนองในทันที ผู้ใช้บริการต้องการให้ลงมือปฏิบัติในทันที
ดังนั้น ผู้ให้บริการจะต้องพร้อมที่จะต้องสนองตลอดเวลาและเมื่อนัดวัน เวลา ใดก็จะต้องตรงตามกาหนดนัดนั้น
มิลเลทท์ (Millet 1954, 397 อ้างใน ไพศาล ประโพธิเทศ, 2547: 13-14) ได้ชี้ให้เห็นว่า
คุณค่าประการแรกของการบริการงานรัฐกิจทั้งหมดเป็นการปฏิบัติงานด้านการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึง
พอใจ ซึ่งมีลักษณะสาคัญ 5 ประการ คือ
1. การให้บริการที่เสมอภาคกัน (Equitable Service) มีหลักเกณฑ์ว่าบุคคลย่อมเกิดมา อย่าง
เสมอภาคเท่าเทียมกัน ความเสมอภาคกัน คือ ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียมกันในด้านกฎหมายและ
การเมือง การให้บริการของรัฐจะต้องไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ผิวพรรณ หรือฐานะทาง เศรษฐกิจ ตลอดจน
สถานภาพทางสังคม
2. การให้บริการด้วยความรวดเร็ว (Timely Service) ผลสาเร็จของการบริการนั้นไม่ไ ด้
ขึน้ อยู่กับผลสาเร็จของงานหรือประสิทธิผลแต่เพียงอย่างเดียว หากจะต้องมีประสิทธิภาพด้วยคือ ต้องทันเวลา
หรือทันเหตุการณ์ ตามที่ต้องการด้วย เช่น รถดับเพลิงมาภายหลังไฟไหม้หมดแล้ว การ บริการนั้นก็ถือว่าไม่
บรรลุประสิทธิภาพตามที่ต้องการ
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) นอกจากให้บริการอย่างเท่าเทียม เสมอ
ภาคกันและให้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงปริมาณคนที่เหมาะสม จานวนความต้องการใน สถานที่ที่
เพียงพอในเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย
4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) เป็นการให้บริการตลอดเวลา จะต้อง
มีความพร้อมและการเตรียมตัวในการให้บริการสาธารณะชนเสมอ มีการฝึกอบรมอยู่เป็น ประจา เช่น การ
ทางานของตารวจจะต้องบริการตลอด 24 ชั่วโมง
5. การบริการอัตราก้าวหน้า (Progressive Service) เป็นการบริการที่เติบโตพัฒนาไปทั้ง
ทางด้านผลงานและคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย แนวคิดเชิงปทัสถาน (Normative Concepts) แนวคิดเชิง
ประจักษ์ (Empirical Concepts)
สรุปได้ว่า ลักษณะของการบริการ เป็นกระบวนการที่แสดงออกถึง การสนองความต้องการผู้มารับ
บริการโดยไม่อาจกาหนดปริมาณไว้ล่วงหน้า เพราะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้มาใช้บริการ เป็นงานที่ผู้ให้บริการ
ต้องมีความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอ เพื่อเป็นการตอบสนองในสิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องการ

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ
1. ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ
ความพึงพอใจ ภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมาย ดังนี้
Davis (1967) กล่าวว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์ คือ ความพยายามของ
มนุษย์ที่จ ะขจัดความตึง เครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไม่ไ ด้ดุ ลยภาพในร่างกาย เมื่อมนุษ ย์
สามารถขจัดสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวได้แล้ว มนุษย์ก็จะได้รับ ความพึง พอใจในสิ่งที่ตนต้องการ ขณะที่ Wolman
(1973) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจคือความรู้สึกมีความสุขเมื่อได้รับ ผลสาเร็จตามความมุ่ง หมายที่
ต้องการหรือแรงจูงใจ ส่วน Mullins.(1985:280) ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นทัศนคติของบุคคลที่มี
ต่อสิ่งต่าง ๆ ในหลายๆ ด้านเป็นสภาพภายในที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลที่ประสบความสาเร็จใน
ความต้องการหรือคาดหวัง
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นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการชาวไทย เช่น วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์ (2545) ได้ให้ความหมายว่า ความพึง
พอใจเป็นความรู้สึกที่ดีของบุคคลที่ได้รับการตอบสนอง เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ ต้องการก็จะทาให้รู้สึกดี
ชอบและสบายใจ หากสอดคล้องกับความคาดหวัง หรือมากกว่าที่คาดหวัง ไว้ก็จะมีความรู้สึกพึง พอใจ ส่วน
ปริญญา จเรรัชต์ และคณะ (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ท่าทีความรู้สึก หรือทัศนคติในทางที่ดีของ
บุ ค คลที่ มี ต่ อ งานที่ ป ฏิ บั ติ ร่ ว มปฏิ บั ติ ห รื อ ได้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ โดยผลตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ รวมทั้ ง
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่องานที่ทาและวาทินี ไล้ง้อ (2549) ได้
ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อได้รับการตอบสนองความ
ต้องการทาให้บุคคลมีความรู้สึกในทางบวกหรือมีความรู้สึกในทางที่ดี
2. ลักษณะของควำมพึงพอใจ
อัจฉรา สมสวย (2545: 5-6) กล่าวถึงลักษณะของความพึงพอใจไว้ ดังนี้
2.1 ความพึงพอใจคือการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคล ต่อสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด บุคคลจาเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว และการตอบสนองความต้องการของบุคคลด้วย
การตอบโต้กับบุคคลอื่นและสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน ทาให้แต่ละคน มีประสบการณ์การเรียนรู้สิ่ งที่จะได้รับ
ตอบแทนแตกต่างกัน
2.2 ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงใน
สถานการณ์หนึ่งแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.3 ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของบุคคลใน
แต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่แสดงออกมาในระดับมากน้อยได้ ขึ้นอยู่กับความ
แตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้
นอกจากนี้ ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกกาหนดจากความรู้สึกของแต่ละบุคคลโดยจาก
การพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทนที่เขามีความรู้สึกว่าเขาควรจะ
ได้รับแล้ว ถ้าหากผลตอบแทนที่ได้รับจริงมากกว่า ผลตอบแทนที่เขาคาดว่าจะได้รับ ย่อมจะก่อให้เกิด ความ
พึงพอใจขึ้น ซึ่งความพอใจจะมากหรือน้อยหรือไม่พึงพอใจนั้น ขึ้นอยู่กับความยุติธรรมของผลตอบแทน
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับควำมพึงพอใจ
มีนักวิชาการหลายท่านนาเสนอแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคคลในการทางานไว้
หลากหลายมุมมองดังนั้นเพื่อให้งานวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้คณะผู้วิจัยจะขอนาเสนอแนวคิดทฤษฎี
ของนักวิชาการต่าง ๆ ที่ได้เสนอแนวคิดไว้ดังต่อไปนี้
3.1 ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) (1970) ทฤษฎีนี้ได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์
มีความต้องการเหมือนกัน แต่ความต้องการเป็นลาดับขั้นซึ่ง Maslow ได้ตั้งสมมติฐานความต้องการของมนุษย์
ไว้ดังนี้
1) มนุษย์มีความต้องการและความต้องการนี้จะมีอยู่เสมอไม่สิ้นสุด เมื่อความต้องการใด
ได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการอื่นก็จะเข้ามาแทนซึ่งจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด
2) ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป
3) ความต้องการของมนุษย์มีเป็นลาดับขั้น เมื่อความต้องการขั้นต่าได้รับการตอบสนอง
แล้ว ความต้องการขั้นสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนองทันที
นอกจากนี้ Maslow ยังได้แบ่งความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ขั้นตอน ตามลาดับ ดังนี้
ขั้นที่ 1 เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตอบสนองโดยให้ค่าจ้างด้านสวัสดิการ ตอบสนอง โดย
ให้ชุดแต่งกาย ให้ค่ารักษาพยาบาล และอื่น ๆ
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ขั้นที่ 2 เกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงในการทางานตอบสนอง โดยการทา
สัญญาจ้าง ทาข้อตกลงกับสหภาพแรงงาน การประกันสุขภาพ
ขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 เกี่ยวกับการสมาคมและการได้รับยกย่อง ตอบสนองโดยถามความเห็น
ผู้ที่ทางานมาก่อน ในเรื่องการบรรจุคนเข้าทางานใหม่ ให้อานาจการตัดสินใจในบางส่วน เพื่อสร้างบรรยากาศ
ให้รู้สึกว่าผู้นั้นเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ยกย่องชมเชย และมอบงานที่สาคัญให้กระทา
ขั้นที่ 5 เกี่ยวกับการบรรลุความสาเร็จที่ตนเองต้องการ ตอบสนองโดยเปิดโอกาสให้ได้ทา
งานตามที่ต้องการ
3.2 ทฤษฎีแรงจูงใจของแมค เคลลแลนด์ (McClelland)
McClelland (1988) ได้กาหนดทฤษฎีความต้องการประสบผลสาเร็จไว้ 3 อย่าง
ด้วยกันคือ ความต้องการความสาเร็จ (achievement) ความต้องการอานาจ (power) และความต้องการมี
สายสัมพันธ์ (affiliation) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า ปกติความต้องการที่มีอยู่ในตัวคนจะมีเพียง 2 ชนิดคือต้องการมี
ความสุขสบายและต้องการปลอดจากการเจ็บปวดแต่สาหรับความต้องการอื่น ๆ จะเกิดขึ้นภายหลัง ด้วยวิธี
การศึกษาเรียนรู้อย่างไรก็ดีมนุษย์ทุกคนต่างก็ดิ้นรนขวนขวายหาสิ่งต่าง ๆ เหมือนกันจึงมีประสบการณ์ใน
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มาคล้ายกันจนในที่สุดมนุษย์ทุกคนต่างเรียนรู้ ถึงความต้องการที่มีมากน้อยแตกต่างกันเหตุนี้
จึงสรุปได้ว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็มีความต้องการเหมือนกันแต่มากน้อยต่างกัน ซึ่งความต้องการทั้ง 3 อย่าง คือ
1) ความต้องการด้านความสาเร็จ (Achievement) คนที่ต้องการประสบความ
สาเร็จสูง ส่วนมากมักจะตั้งเป้าหมายไว้ ค่อนข้างสูง คนเหล่านี้ชอบที่จะทางานให้ได้ดีด้วยตนเอง และมีความ
มุ่งมั่นที่จะทางานนั้น ๆ ให้ประสบผลสาเร็จด้วยฝีมือของตนเองคนเหล่านี้จะไม่ค่อยสนใจถึงความสาเร็จตามที่
ได้ ตั้ ง ใจเอาไว้ แ ต่ จ ะค านึ ง ถึ ง รางวั ล หรื อ ผลประโยชน์ ที่ จ ะได้ จ ากการท างานนั้ น มากกว่ า คนเหล่ า นี้ จ ะมี
บุคลิกลักษณะเด่น 3 ประการซึ่งได้แก่ 1) ตั้งเป้าหมายงานยากและท้าทาย 2) ต้องการทราบถึงความก้าวหน้า
ของงานแต่ละขั้นว่าเป็นไปตามที่มุ่งหวังไว้เพียงใดและไม่ชอบการทางานที่ยาวนานโดยไม่รู้จักจบสิ้นโดยที่ไ ม่
อาจมองเห็นถึงคุณค่าหรือความสาเร็จของงานที่ทา3) ต้องการที่จะควบคุมผลของการทางานที่เกิดจากการที่ตน
ได้ทุ่มเทความพยายามลงไปและไม่ชอบอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใดผู้หนึ่งรวมทั้งการไม่ชอบทางานประเภทที่
เกี่ยวกับโชคลาภหรือหวังผลไม่ได้
2) ความต้องการด้านอานาจ (Power) คนที่มีความต้องการที่จะมีอานาจเหนือ
บุคคลอื่นจะพยายามแสดงออกถึงอานาจในการควบคุมทั้งทรัพย์สิน สิ่งของ และในทางสังคมคนประเภทนี้จะ
ใช้วิธีการสร้างอิท ธิพลเหนือ คนอื่นหรื อพยายามพูดจาหว่ านล้อมให้ เกิดการยอมรับนับ ถือจากฝ่ ายอื่นและ
บ่อยครั้งต่างจะใฝ่หาตาแหน่งที่จะได้เป็นผู้นาของกลุ่มที่ตนสังกัดอยู่คนกลุ่มนี้จะมีแรงจูงใจสูงถ้าหากได้มีโอกาส
ให้เขาได้แสดงออกในทางที่จะเพิ่มอานาจได้อย่างเต็มที่ลักษณะของคนที่มีความต้องการด้านอานาจนี้จะเชื่อใน
ระบบอานาจที่มีอยู่ในองค์การเชื่อในคุณค่าของงานที่ทาพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนให้กับองค์การและ
เชื่อในความถูกต้อง
3) ความต้องการมีสายสัมพันธ์ (Affiliation) เป็นการให้ความสาคัญต่อไมตรีจิต
และความสัมพันธ์ที่หวังจะได้รับน้าใจตอบแทนจากคนอื่นเพราะฉะนั้นคนที่มีความต้องการทางสายสัมพันธ์
ประเภทนี้มากมักจะแสดงออกโดยหวังหรืออยากได้รับการยอมรับจากผู้อื่น โดยพยายามทาตนเองให้เข้ากับ
ความต้องการและความอยากได้ของผู้อื่นและจะพยายามทาตนให้เป็นคนจริงใจและพยายามเข้าใจความรู้สึก
ของผู้อื่นให้มากคนประเภทนี้พยายามที่จะแสวงหาโอกาสสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
การหวังจะมีโอกาสรู้จักและสื่อสารผู้อื่น จึงเป็นสิ่งที่คนกลุ่มนี้เสาะหาตลอดเวลา
จากทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น สรุปใจความสาคัญได้ว่าความต้องการของมนุษย์นั้นมีอยู่มากมายและไม่
จากัดเมื่อความต้องการหนึ่งได้รับการตอบสนอง ก็เกิดความต้องการอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาอีกซึ่งความต้องการของ
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มนุษย์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันทั้งนี้เพราะมนุษย์แต่ละคนต่างมี ภูมิหลังความเป็นมาไม่เหมือนกันทั้งการอบรม
เลี้ยงดู การศึกษา การทางาน และสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่
3.3 ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบริก (Herzberg)
Herzberg (1982) เสนอทฤษฎีการจูงใจในการทางานไว้ว่า ปัจจัยที่จะทาให้เกิด
ความพึงพอใจในงานกับปัจจัยที่จะทาให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานนั้นแตกต่างกันและปัจจัยทั้งสองอย่างนี้ไม่มี
ความสัมพันธ์กันเลยปัจจัยปฏิเสธมีชื่อว่า Hygiene Factors เป็นองค์ประกอบที่ทาให้บุคคลไม่เกิดความพึง
พอใจในงาน อย่างไรก็ตามปัจจัยเหล่านี้ไม่มีผลทาให้ท่าที ความรู้สึกหรือทัศนคติเป็นบวกและไม่มีผลทาให้ การ
ปฏิบัติงานมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ประกอบด้วย เงิน (Money)การนิเทศงาน (Supervision) สถานภาพ
ทางสังคม (Social Status) ความมั่นคง (Security) สภาพการทางาน (Working condition) นโยบายและ
การบริหารงาน (Policy and administration) และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal relation)
อีกปัจจัยหนึ่งคือปัจจัยกระตุ้นหรือปัจจัยจูงใจมีชื่อว่า Motivation Factors เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
มีผลต่อความพึงพอใจในงานโดยตรงและมีผลต่อการเพิ่มหรือลดผลผลิตของงานด้วย ซึ่งได้แก่ ลักษณะของงาน
(The Work itself) การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) ความเจริญก้าวหน้า (Advancement)
ความเจริญงอกงามที่เป็นไปได้ (Possibility of growth) ความรับผิดชอบ (Responsibility) และความสาเร็จ
(Achievement)

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 2563 ในครั้งนี้ คณะผู้ประเมินได้ศึกษาค้นคว้าผล
การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประกอบการดาเนินการวิจัยใน
ครั้งนี้ ดังที่ได้นาเสนอต่อไปนี้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง (2559) ได้ประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการในด้านคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลวังดิน จังหวัดลาพูน เพื่อนาผลที่ได้จาก
การประเมินนาไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ โดยเป็นการประเมินตามมิติที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ตามเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ โดยการใช้ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนประกอบในการวิจัย
มีกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ตัวอย่าง ในด้านการบริการ 5 ลักษณะ ได้แก่ ด้านกระบวนการและขั้นตอน ด้าน
ช่องทางในการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และด้านคุณภาพ
ในการให้บริการ ครอบคลุมใน 5 งานภารกิจ ได้แก่ งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ งานด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม และงานด้านสาธารณสุข ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตาบลวังดินมีความพึงพอใจ
ต่อการได้รับบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 คิดเป็นร้อยละ 83.6 โดยงานด้านการรักษาความ
สะอาดในที่สาธารณะ และงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.20
ประทีบ หมวกสกุล (2559) ได้ประเมินความพึ งพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตาบลปะลุรู อาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชน ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจน
แนวทางการพัฒนาการของการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลปะลุรู ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง

22

ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ใน ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.26 เมื่อพิจารณาภาพรวมของแต่
ละด้าน ผลการศึกษาพบว่า การให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ รองลงมาคือ
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการ ตามลาดับ นอกจากนี้ พบว่า ความพึง
พอใจต่อการให้บริการด้านการศึกษา ด้านโยธา ด้านรายได้/ภาษี ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และ
ด้านสาธารณสุข อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 โดยการให้บริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้าน
รายได้หรือภาษี มีค่าเฉลี่ย 4.33 ส่วนการให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่าที่สุด คือ ด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ มีค่าเฉลี่ย 4.27
องค์การบริหารส่วนตาบลอุดมทรัพย์ (2559) ได้ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรผู้ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบล อุดมทรัพย์ อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสารวจผู้มาใช้บริการในหน่วยงาน โดยพิจารณาทั้งหมด 6 ด้าน
จานวน 100 คน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ห รือบุคลากรผู้ให้บริการอยู่ใน
ระดับ พอใจมาก เฉลี่ย ร้อยละ 91.33 ประชาชนให้ ความพึง พอใจในเจ้าหน้าที่ใ ห้บริก ารด้ว ยความสุภาพ
กิริยามารยาทของเจ้าหน้า ที่ผู้ให้บริก ารเรียบร้อย ร้อ ยละ 96 รองลงมาตามล าดับ คือ ความพึ ง พอใจใน
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย และเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน
ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ ร้อยละ 93 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจให้บริการด้วยความเต็มใจ
ดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ ร้อยละ 91 เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสม บุคลิกลักษณะท่าทาง
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 90 และประชาชนให้ความพึง พอใจที่เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาการตอบข้อ
ซักถามปัญหาข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน ร้อยละ 85
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (2559) ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อศึกษางานบริการ 4 งาน คือ งานบริการกองคลัง งานบริการกองช่าง งานบริการกองสวัสดิการสังคม และ
งานบริการสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของแต่ละงานใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้รับบริการในงานทั้ง 4 งาน
จานวน 1,067 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหาสาหรับ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.68 โดย
งานบริการกองช่าง มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.71 รองลงมาคือ งานบริการกองคลัง
มีระดับ ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.69 งานบริการกองสวัสดิการสังคมและงานบริการสานัก
ทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมือ งท่ าเรื อพระแท่ น มีระดับความพึง พอใจในระดั บ มากที่ สุด มีค่า เฉลี่ย 4.67
ตามลาดับ
สุธรรม ขนาบศักดิ์ (2560) ได้ศึกษาการประเมินความพึง พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยศึกษา
ข้อมูลจากผู้ใช้บริการงานสงเคราะห์เบี้ยยังชี พผู้สูง อายุและผู้พิการ การให้ความช่วยเหลือด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและการดาเนินงานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จานวน 200 คน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.66 รองลงมาคือ ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.65 ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
4.64, โดยผลการพิจารณาเป็นงาน พบว่า งานให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและการดาเนินงานการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสูงสุด มีค่าเฉลี่ย 4.69 รองลงมาคือ งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
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ผู้สูงอายุและผู้พิการ มีค่าเฉลี่ย 4.64 และการให้ความช่วยเหลือด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เป็นลาดับน้อย
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2560 : 51 – 53) ได้ทาการประเมินความ
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลสร้างก่อ อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เพื่อสารวจความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลสร้างก่อ อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
โดยใช้แบบสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลสร้างก่อ เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นประชาชนที่ใช้หรือรับบริการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลสร้างก่อ จานวน 400 คน
จากการสุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ
(Percentage) พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80 เมื่อพิจารณาการให้บริการงานแต่ละด้านพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
ในการให้บริการด้านด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20, รองลงมา
คือด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60, ด้านช่องทางการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ย 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.40
ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาตามงานที่ประเมิน พบว่า งานที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดคือ งานโยธา มี
ค่าเฉลี่ย 4.91 รองลงมาได้แก่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีค่าเฉลี่ย 4.88 ตามลาดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2560 : 35 - 36) ได้ประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองหนองสาโรง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองหนองสาโรง
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่คณะผู้ประเมินสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ และร้อยละ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองหนองสาโรง อาเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี งานทะเบียน มีความพิงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60 งาน
โยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.82 คิดเป็นร้อยละ
96.40 งานเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีความพึงพอใจใน ภาพรวมระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.89
คิดเป็นร้อยละ 97.80 งานรายได้หรือภาษี มีความพึงพอใจในภาพรวม ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.85 คิดเป็น
ร้อยละ 97.00 และงานสาธารณสุข มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.92 คิดเป็นร้อยละ
98.40
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2561 : 28) ได้ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขื่อนผาก อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาระดับของความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลและเพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะที่มี
ต่อการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลเขื่อนผาก อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ การวิจัยใน
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนในหมู่บ้านต่าง ๆ ที่
อาศัยอยู่ใน เขตพื้นที่การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขื่อนผาก และเป็นผู้รับบริการจากหน่วยงาน
จานวน 369 คน โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในขอบเขตเนื้อหาที่กาหนดประเมิน 4 ด้าน
พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึง
พอใจมากที่ สุดในด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 35.35 คิด เป็นร้อยละ 88.37 รองลงมาคือ ด้า น
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 35.34 คิดเป็นร้อยละ 88.36, ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มี

24

ค่าเฉลี่ย 21.68 คิดเป็นร้อยละ 86.73 และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 16.55 คิดเป็นร้อยละ 82.76
ตามลาดับ และผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวมและในแต่ละงานบริการอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในงานด้านสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ย 111.78 คิดเป็นร้อยละ 89.42 รองลงมา
คือ งานด้านรายได้หรือภาษี มีค่าเฉลี่ย 110.32 คิดเป็นร้อยละ 88.26 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม มีค่าเฉลี่ย 108.91 คิดเป็นร้อยละ 87.13 และงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 104.67 คิดเป็นร้อยละ 83.74 ตามลาดับ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2561 : 52 - 82) ได้
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่ วนจังหวัดอุบลราชธานี ใน
งานด้านบริการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่ง
อานวยความสะดวก และงานบริการสาธารณะ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี
จานวน 400 คน ผลศึกษาพบว่า ระดับของความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ในงานด้านบริการ ทั้ง 4
ด้าน และงานบริการสาธารณะทั้ ง 4 ภารกิจ ในภาพรวม ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.40 เมื่อเรียงลาดับผลการประเมินความพึงพอใจในงานบริการสาธารณะ
จานวน 4 งาน จากมากไปหาน้อย พบว่า งานด้านสาธารณสุข (งานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินกู้ชีพคุณธรรม: BLS
และหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงกู้ชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี: ALS) มีผลการเมินอยู่ใน
ระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.60 รองลงมาคือ งานด้านเทศกิจ หรือป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย (งานสนับสนุนน้าอุปโภคบริโภค) มีผลการเมินอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.62 คิดเป็น
ร้อยละ 92.40 และงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (งานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใย
ใส่ใจคนพิการ) และงานด้านอื่น ๆ (งานบริการศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์: OTOP CENTER) มี
ผลการเมินอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.40 ตามลาดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (2562 : 38 – 42) ได้ประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลตะเคียน อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี
งบประมาณ 2562 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลตะเคียน อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในงานบริการ 4 งาน ได้แก่ งานด้านโครงการ
บริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ งานด้านโครงการทอดผ้าป่า สามัคคีด้วยขยะรีไซเคิล งานด้านสวัสดิก ารผู้สูงอายุ
และงานด้านการศึกษา กาหนดกลุ่มตัวอย่างในการประเมิน จานวน 200 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตะเคียน อาเภอขุขันธ์ จัง หวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 91.07 เมื่อพิจารณาการให้บริการจาแนกตามงาน พบว่า งานที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่
งานด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 92.01 งานที่มีค่าเฉลี่ยความพึง พอใจน้อยที่สุด ได้แก่ งานด้าน
โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ คิดเป็นร้อยละ 90.22 เมื่อจาแนกตามการให้บริการรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 91.58 และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ คิดเป็นร้อยละ 90.56
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี (2562 : 51 – 57) ได้ประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอทุ่ง ฝน จังหวัด
อุดรธานีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลตาบลทุ่ง ใหญ่ อาเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.93 คิดเป็นร้อยละ
98.60 และเมื่อพิ จารณาเป็น รายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึง พอใจมากที่สุดในการให้บริก ารคือ ด้า น
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ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.99 คิดเป็นร้อยละ 99.80, รองลงมาคือด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.00, ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.97 คิดเป็นร้อยละ 99.40, และด้านสิ่ง
อานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.97 คิดเป็นร้อยละ 99.40 และเมื่อพิจารณาในแต่ละงานที่ประเมิน พบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุด คือ งานด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.94
คิดเป็นร้อยละ 98.80, รองลงมาคือ งานด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.92 คิดเป็นร้อยละ 98.40, งานด้านโยธา
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ย 4.93 คิดเป็นร้อยละ 98.60 และงานด้านรายได้หรือภาษี มีค่าเฉลี่ย
4.94 คิดเป็นร้อยละ 98.80 ของค่าเฉลี่ย ตามลาดับ
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว คณะผู้ประเมินได้นามา
เป็นแนวทางในการดาเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษได้นาเสนอตามลาดับขั้นตอนต่อไป
กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 2563 ในครั้งนี้ คณะผู้ประเมินได้ศึกษาเอกสาร
งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและสรุปเป็นกรอบแนวคิดที่จะนามาประยุกต์ใช้กับการดาเนินการประเมิน
ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
Independent Variable

ข้อมูลทั่วไปของประชาชน
ผู้ตอบแบบสอบถาม

ตัวแปรตำม
dependent Variable

ความพึงพอใจที่มีต่องานบริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จัง หวัดศรีสะเกษ ตาม
ตัวชี้วัด 4 ด้าน คือ ขั้นตอนการให้บริการ,ช่องทางการ
ให้ บ ริ ก าร, เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารและสิ่ ง อ านวยความ
สะดวก และครอบคลุมงานตามภารกิจ ที่กาหนดให้ท า
การประเมิน ภารกิจ 4 งาน

แผนภำพที่ 2.1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรประเมิน
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
อีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 2563 ครั้งนี้ ได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. ตัวแปรที่ใช้ในการประเมิน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
7. การประเมินผลและการให้คะแนน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1. ประชำกร
ประชาชนเป้ าหมายสาหรับการเก็บรวบรวมข้อมู ลปฐมภู มิ (Primary data) คื อ ประชาชน
ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จานวน 3,368 คน
2. กลุ่มตัวอย่ำง
คณะผู้ประเมินใช้สูตรคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane เพื่อประมาณค่า
สั ด ส่ ว นของจ านวนประชาชนและขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากประชาชนทั้ ง หมด โดยได้ ก าหนดความ
คลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิด ระหว่างค่าจริง และค่าประมาณ ร้อยละ 0.05 ตามสูตร และ
ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ได้ดังนี้
จำกสูตร
n
โดยให้

=

N
1 + N (e) 2
n = ขนาดของตัวอย่างประชากรที่ต้องการ
N = ขนาดของประชากรทั้งหมด
e = ความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้เท่ากับ 0.05 หรือ

ความเชื่อมั่นร้อยละ 95
แทนค่ำในสูตร
3,368
n = 1+3,368*(0.05)2
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง = 357.53
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ทั้งสิ้น 358 คน
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ตัวแปรที่ใช้ในกำรประเมิน
ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลคุ ณสมบัติ ของผู้ต อบแบบสอบถาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่องานบริการและประสิทธิภาพการทางาน ซึ่งกาหนด
โดยตัวชี้วัด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คณะสารวจใช้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบปลายปิด
และปลายเปิด โดยศึกษาจากบทความรวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาสังเคราะห์สร้างเป็นแบบสอบถาม
ให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์การวิจัยให้มากที่สุด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสารวจข้อมูล ประกอบไปด้วย 3
ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จัง หวัดศรีสะเกษ ที่ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และอาชีพเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่องานบริการของประชาชนผู้รับบริการที่มี ต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีลักษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด : 2548 หน้า 99)
ดังต่อไปนี้
พึงพอใจมากที่สุด
ให้ระดับค่าคะแนน
5
พึงพอใจมาก
ให้ระดับค่าคะแนน
4
พึงพอใจปานกลาง
ให้ระดับค่าคะแนน
3
พึงพอน้อย
ให้ระดับค่าคะแนน
2
พึงพอใจน้อยที่สุด
ให้ระดับค่าคะแนน
1
นาแบบสอบถามที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วไปประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยกาหนด
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด : 2535 หน้า 100) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51–5.00 หรือ ร้อยละ 90-100 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51–4.50 หรือ ร้อยละ 80-89 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51–3.50 หรือ ร้อยละ70-79 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51–2.50 หรือ ร้อยละ60-69 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00–1.50 หรือ ร้อยละ 50-59 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ลักษณะเป็น
คาถามปลายเปิด (Open-ended)
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กำรสร้ำงเครื่องมือและกำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ
1. กำรสร้ำงเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ประเมินครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้ประเมินสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาค้นคว้า เอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการกาหนด
ขอบเขตของเนื้อหาในการวิจัย และขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถาม
1.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนด
รูปแบบเครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.3 จัดทาเครื่องมือในการประเมินแล้วนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไ ขความเที่ยงตรงทั้ง ด้าน
โครงสร้าง ด้านเนื้อหา และสานวนภาษา
1.4 นาแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุง จากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว มาดาเนินการ
จัดพิมพ์และนาไปใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
2. กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ
ในการตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่ อ งมื อ จะใช้ วิ ธี ห าความเที่ ย งตรง (Validity) ด้ ว ยการน า
แบบสอบถามฉบับร่างไปหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาและโครงสร้างโดยเสนอต่อที่ปรึกษาโครงการและผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมถูกต้องด้าน
ภาษา เพื่อนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้ประเมินได้ดาเนินการสร้างแบบสอบถามให้กับประชาชน ที่อาศัยและ/
หรือประกอบอาชีพหรือศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 358 คน มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ก่อนแจกแบบสอบถามคณะผู้ประเมินได้ขออนุญาตพร้อมทั้งชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการประเมินให้
กลุ่มตัวอย่างทราบ และขอความอนุเคราะห์ให้ตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน
2. คณะผู้ ประเมิ น ลงพื้ นที่ เก็ บข้ อมู ลจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น รายบุ ค ล เพื่ อ ให้ ด าเนิ น การกรอก
แบบสอบถามด้วยตนเองจนเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ภาคสนามจะเป็นผู้ตรวจสอบแบบสอบถามดูว่ากลุ่มตัวอย่าง
ตอบแบบสอบถามได้ครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่ภาคสนามจะทาการซักถามเพิ่มเติมเพื่อให้ไ ด้
คาตอบที่ครบถ้วน
3. ในกรณี ที่ ป ระชาชนผู้ รั บ บริ ก ารที่ ถูก เลื อ กเป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งไม่ส ะดวก หรื อ ไม่ ส ามารถตอบ
แบบสอบถามด้วยตัวเองได้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ภาคสนามจะอ่านข้อคาถามทุกตอนให้ผู้ตอบแบบสอบถามฟัง
และบันทึกคาตอบลงในแบบสอบถามจนครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
คณะผู้ ประเมิ นได้ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการส ารวจมาประมวลผลวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์สถิติสาเร็จรูปทางการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ วิธีการ
ทางสถิติด้วยการคานวณหาค่าเฉลี่ย (mean) ค่าอัตราส่วนร้อยละ (percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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(standard deviation: S.D.) เพื่อวัดค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล และนาเสนอในรูปตารางพร้อมกับการ
พรรณนาประกอบ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยใช้ ส ถิ ติ พื้ น ฐานหาค่ า ความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แล้วเสนอแบบความเรียง
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 2563 ที่ไ ด้จากแบบสอบถาม โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยได้นาเสนอผลการประเมิน 2 ประเด็น ได้แก่
2.1 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมตามงานที่ประเมิน 4 งาน และกรอบการประเมิน 4 ด้าน
2.2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลอี
ปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จาแนกตามงานที่ประเมิน 4 งาน และรายการประเมินตามกรอบการ
ประเมิน 4 ด้าน
ตอนที่ 3 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะ ได้รวบรวมข้อมูลตามประเด็นนามาเรีย บเรียง
นาเสนอในรูปแบบการบรรยาย โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วนาเสนอแบบบรรยาย

กำรประเมินผลและกำรให้คะแนน
1. เกณฑ์การคานวณคะแนนการประเมินจากระดับค่าเฉลี่ยความความพึงพอใจเปรียบเทียบกับ เกณฑ์
การให้คะแนนตามแบบประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ ได้กาหนดเกณฑ์ไว้เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.76 – 5.00 หมายถึง ระดับคะแนนมากว่าร้อยละ 95
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.51 – 4.75 หมายถึง ระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 95
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.26 – 4.50 หมายถึง ระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 90
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.01 – 4.25 หมายถึง ระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 85
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.76 – 4.00 หมายถึง ระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 80
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.51 – 3.75 หมายถึง ระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 75
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.26 – 3.50 หมายถึง ระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 70
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.01 – 3.25 หมายถึง ระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 65
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 2.76 – 3.00 หมายถึง ระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 60
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 2.51 – 2.75 หมายถึง ระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 55
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 1.00 – 2.50 หมายถึง ระดับคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50
2. เกณฑ์การให้คะแนนตามแบบประเมินมิติด้านคุณภาพการให้บริการองค์กรปกครองท้องถิ่น
คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ได้ดังนี้
ระดับคะแนนมากกว่า ร้อยละ 95 ขึ้นไป เกณฑ์ได้คะแนน เท่ากับ 10 คะแนน
ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 95 เกณฑ์ได้คะแนน
เท่ากับ 9 คะแนน
ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 90 เกณฑ์ได้คะแนน
เท่ากับ 8 คะแนน
ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 85 เกณฑ์ได้คะแนน
เท่ากับ 7 คะแนน
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ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 80
ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 75
ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 70
ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 65
ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 60
ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 55
ระดับคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50

เกณฑ์ได้คะแนน
เกณฑ์ได้คะแนน
เกณฑ์ได้คะแนน
เกณฑ์ได้คะแนน
เกณฑ์ได้คะแนน
เกณฑ์ได้คะแนน
เกณฑ์ได้คะแนน

เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ

6 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน
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บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
อีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จานวน 4 งาน ได้แก่
1) งานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) งานบริการด้านจัดเก็บรายได้และภาษี
3) งานบริการด้านการพัฒนาชุมชน (กลุ่มอาชีพ)
4) งานบริการด้านงานสาธารณสุข (การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)
คณะผู้ประเมินได้สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ทาการประเมินความพึงพอใจในแต่ละด้านและ
ได้กาหนดกรอบตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2) ด้านช่องทางการให้บริการ
3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
X แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ลำดับขั้นตอนกำรนำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนรายด้านและลักษณะงานการให้บริการ
2.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชน โดยรวมและรายด้าน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด้านคุณภาพการให้บริการและลักษณะภารกิจงานการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
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ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ประกอบด้วย 4 ตัวแปร คือ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ จากกลุ่มตัวอย่างนามาแสดงผลเป็น
จานวนและร้อยละ
ตารางที่ 4.1
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงของประชำชนที่มีต่อคุณภำพกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลอีปำด อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 358 คน
ข้อมูล

จำนวน (คน)

ร้อยละ

รวม

173
185
358

48.32
51.68
100.00

35
116
149
58
358

9.78
32.40
41.62
16.20
100.00

178
142
29
9
358

49.73
39.66
8.10
2.51
100.00

38
98
152
22
48
358

10.61
27.37
42.46
6.15
13.41
100.00

1. เพศ
ชาย
หญิง
2 อำยุ
ต่ากว่า 20 ปี
ช่วงอายุระหว่าง 21 – 40 ปี
ช่วงอายุระหว่าง 41 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
รวม
3. ระดับกำรศึกษำ
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
4. อำชีพ
รับราชการ/พนักงาน/รัฐวิสาหกิจ
เจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย/รับจ้าง
เกษตรกรรม
นักเรียน/นักศึกษา
แม่บ้าน/ว่างงาน/กาลังหางานทา
รวม

จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 358 คน สรุปได้ดังนี้
1. เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 51.68 และเพศ
ชาย จานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 48.32
2. อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 41 – 60 ปี จานวน 149 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.62 รองลงมา มีช่วงอายุระหว่าง 21 – 40 ปี จานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 32.40, อายุ 61 ปีขึ้น
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ไป จานวน 58 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.20 และอายุต่ ากว่า 20 ปี จานวน 35 คน คิด เป็น ร้อยละ 9.78
ตามลาดับ
3. ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่า
จานวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 49.73 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./อนุปริญญา จานวน 142
คน คิดเป็นร้อยละ 39.66, ระดับปริญญาตรี จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.10 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี
จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.51 ตามลาดับ
4. อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรรม จานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 42.46
รองลงมาคืออาชีพเจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย/รับจ้าง จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 27.37, อาชีพแม่บ้าน/ว่างงาน/
กาลังหางานทา จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 13.41, รับราชการ/พนักงาน/รัฐวิสาหกิจ จานวน 38 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.61 และนักเรียน/นักศึกษา จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.15 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 วิเครำะห์ ข้อมูล ระดับ ควำมพึงพอใจของประชำชนที่ มีต่อ คุ ณภำพกำรให้บริก ำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอีปำด อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563
2.1 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมตามงานที่ประเมินและกรอบการประเมิน
ดังสรุปในตารางที่ 4.2
ตำรำงที่ 4.2
แสดงค่ำเฉลี่ย ร้อยละและระดับคะแนนควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อคุณภำพกำรให้บริกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลอีปำด อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภำพรวมตำมงำนที่ประเมิน 4 งำน และกรอบ
กำรประเมิน 4 ด้ำน
ลักษณะงำนกำรให้บริกำร
1. งานบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
2. งานบริการด้านจัดเก็บ
รายได้และภาษี
3. งานบริการด้านการ
พัฒนาชุมชน (กลุ่มอาชีพ)
4. งานบริการด้านงาน
สาธารณสุข (การป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า)
ผลรวมระดับควำมพึงพอใจ
ในด้ำนที่ประเมิน

ขั้นตอน
กำร
ให้บริกำร

ระดับควำมพึงพอใจ
ช่องทำง เจ้ำหน้ำ สิ่งอำนวย
กำร
ที่ผู้
ควำม
ให้บริกำร ให้บริกำร สะดวก

รวมด้ำน
งำน
บริกำร

ร้อยละ คะแนน

4.77

4.77

4.79

4.76

4.77

95.40

10

4.74

4.74

4.75

4.73

4.74

94..80

9

4.75

4.75

4.82

4.79

4.78

95.60

10

4.75
4.75

4.75
4.75

4.77
4.78

4.74
4.76

4.75

95.00

10

4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20

เท่ำกับ 10 คะแนน
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษโดยภาพรวมตามงานที่ประเมินทุกงานและกรอบการประเมิน
ทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20 และได้คะแนน 10 คะแนน
เมื่อพิจารณาตามงานที่ประเมิน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในระดับมาก
ที่สุดทุกงาน โดยมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในงานบริการด้านการพัฒนาชุมชน (กลุ่มอาชีพ)
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.78 รองลงมาคือ งานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ย 4.77 งานบริการด้านงาน
สาธารณสุข (การป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า) มีค่าเฉลี่ย 4.75 และงานบริการด้านการจัดเก็บรายได้และภาษี มี
ค่าเฉลี่ย 4.74 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาตามกรอบการประเมิน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในระดับ
มากที่สุดทุกด้าน โดยมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย 4.78 รองลงมาคือ สิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.76 และสะดวก ด้านขั้นตอนการให้บริการและ
ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.75 ตามลาดับ
2.2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จาแนกตามงานที่ประเมิน 4 งาน และรายการประเมินตามกรอบการ
ประเมิน 4 ด้าน ดังสรุปในตารางที่ 4.3 – 4.6
งำนบริกำรที่ 1 งำนบริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ตำรำงที่ 4.3
แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและกำรแปลผลระดับควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อคุณภำพกำร
ให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลอีปำด อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในงำนบริกำรที่ 1 งำน
บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน โดยรวมและจำแนกตำมกรอบกำรประเมินรำยด้ำนและในแต่ละรำยกำร
ควำมพึงพอใจต่อขั้นตอนกำรให้บริกำร
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว
ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนาขั้นตอนในการให้บริการ
ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากและการให้บริการมีความรวดเร็ว
ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
ค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจต่อช่องทำงกำรให้บริกำร
มีช่องทางให้บริการสะดวก เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว
มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน
มีช่องทางการให้บริการนอกเวลาราชการได้สะดวกและเหมาะสม
ช่องทางการให้บริการสะดวก ผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล ไลน์
ค่ำเฉลี่ย

ระดับควำมพึงพอใจ
S.D. แปลผล
X
4.78 0.41 มำกที่สุด
4.79 0.40 มากที่สุด
4.75 0.43 มากที่สุด
4.76 0.42 มากที่สุด
4.77 0.42 มากที่สุด
4.77 0.42 มำกที่สุด
S.D. แปลผล
X
4.78 0.41 มำกที่สุด
4.79 0.40 มากที่สุด
4.77 0.42 มากที่สุด
4.75 0.43 มากที่สุด
4.75 0.43 มากที่สุด
4.77 0.42 มำกที่สุด
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ระดับควำมพึงพอใจ
S.D. แปลผล
X
เจ้าหน้าที่ให้ความเสมอภาค มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีพูดจาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 4.81 0.39 มำกที่สุด
การต้อนรับ ความกระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการ
4.79 0.40 มากที่สุด
กริยา วาจาสุภาพ การแต่งกายเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่กาลเทศะ 4.77 0.42 มากที่สุด
เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน
4.78 0.41 มากที่สุด
การให้คาแนะนา ถามตอบปัญหาข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน
4.79 0.40 มากที่สุด
ค่ำเฉลี่ย
4.79 0.40 มำกที่สุด
ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยควำมสะดวก
S.D. แปลผล
X
แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ ป้ายแสดงชื่อส่วนงาน/จุดบริการ
4.75 0.43 มากที่สุด
การจัดสถานที่และอุปกรณ์ สะดวกต่อการให้บริการ
4.76 0.42 มากที่สุด
สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องน้า ที่นั่งรอ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ 4.77 0.42 มากที่สุด
ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ให้บริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน 4.75 0.43 มากที่สุด
การจัดภูมิทัศน์สวยงาม และมีที่จอดรถสะดวกสบายอย่างเพียงพอ
4.75 0.43 มากที่สุด
ค่ำเฉลี่ย
4.76 0.43 มำกที่สุด
รวมทุกด้ำน
4.77 0.42 มำกที่สุด
ควำมพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำที่ผใู้ ห้บริกำร

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 4.3 พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จัง หวัดศรีสะเกษ ในงานบริการที่ 1 งานบริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ทั้งโดยภาพรวมทุกด้านและในแต่ละรายการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.77 และ
เมื่อพิจารณาในภาพรวมของแต่ละด้านพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการมากที่สุดใน
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.79 รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการและด้านช่องทางการให้บริการ
มีค่าเฉลี่ย 4.77 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.76 ตามลาดับ
งำนบริกำรที่ 2 งำนบริกำรด้ำนจัดเก็บรำยได้และภำษี
ตำรำงที่ 4.4
แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและกำรแปลผลระดับควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อคุณภำพกำร
ให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลอีปำด อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในงำนบริกำรที่ 2 งำน
บริกำรด้ำนจัดเก็บรำยได้และภำษี โดยรวมและจำแนกตำมกรอบกำรประเมินรำยด้ำนและในแต่ละรำยกำร
ควำมพึงพอใจต่อขั้นตอนกำรให้บริกำร
1
2
3
4
5

ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว
ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนาขั้นตอนในการให้บริการ
ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากและการให้บริการมีความรวดเร็ว
ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
ค่ำเฉลี่ย

ระดับควำมพึงพอใจ
S.D. แปลผล
X
4.73 0.44 มากที่สุด
4.76 0.42 มากที่สุด
4.74 0.43 มากที่สุด
4.74 0.44 มากที่สุด
4.73 0.44 มากที่สุด
4.74 0.43 มำกที่สุด
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ระดับควำมพึงพอใจ
S.D. แปลผล
X
มีช่องทางให้บริการสะดวก เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
4.76 0.42 มากที่สุด
สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว
4.74 0.43 มากที่สุด
มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน
4.75 0.43 มากที่สุด
มีช่องทางการให้บริการนอกเวลาราชการได้สะดวกและเหมาะสม
4.73 0.44 มากที่สุด
ช่องทางการให้บริการสะดวกผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล ไลน์
4.73 0.44 มากที่สุด
ค่ำเฉลี่ย
4.74 0.43 มำกที่สุด
ควำมพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำที่ผใู้ ห้บริกำร
S.D. แปลผล
X
เจ้าหน้าที่ให้ความเสมอภาค มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีพูดจาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 4.74 0.43 มำกที่สุด
การต้อนรับ ความกระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการ
4.75 0.43 มากที่สุด
กริยา วาจาสุภาพ การแต่งกายเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่กาลเทศะ 4.75 0.43 มากที่สุด
เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน
4.77 0.42 มากที่สุด
การให้คาแนะนา ถามตอบปัญหาข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน
4.75 0.43 มากที่สุด
ค่ำเฉลี่ย
4.75 0.43 มำกที่สุด
ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยควำมสะดวก
S.D. แปลผล
X
แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ ป้ายแสดงชื่อส่วนงาน/จุดบริการ
4.74 0.43 มากที่สุด
การจัดสถานที่และอุปกรณ์ สะดวกต่อการให้บริการ
4.74 0.43 มากที่สุด
สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องน้า ที่นั่งรอ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ 4.73 0.44 มากที่สุด
ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ให้บริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน 4.73 0.44 มากที่สุด
การจัดภูมิทัศน์สวยงามและมีที่จอดรถสะดวกสบายอย่างเพียงพอ
4.72 0.44 มากที่สุด
ค่ำเฉลี่ย
4.73 0.44 มำกที่สุด
รวมทุกด้ำน
4.74 0.43 มำกที่สุด
ควำมพึงพอใจต่อช่องทำงกำรให้บริกำร

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 4.4 พบว่า พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในงานบริการที่ 2 งานบริการด้านจัดเก็บ
รายได้และภาษี ทั้งโดยภาพรวมทุกด้านและในแต่ละรายการ อยู่ ในระดับมากที่สุด โดยในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
4.74 และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของแต่ละด้านพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการมาก
ที่สุดในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.75 รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริก ารและด้านช่องทางการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.74 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.73 ตามลาดับ
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งำนบริกำรที่ 3 งำนบริกำรด้ำนกำรพัฒนำชุมชน (กลุ่มอำชีพ)
ตำรำงที่ 4.5
แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและกำรแปลผลระดับควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อคุณภำพกำร
ให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลอีปำด อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในงำนบริกำรที่ 3 งำน
บริกำรด้ำนกำรพัฒนำชุมชน (กลุ่มอำชีพ) โดยรวมและจำแนกตำมกรอบกำรประเมินรำยด้ำนและในแต่ละ
รำยกำร
ระดับควำมพึงพอใจ
S.D. แปลผล
X
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว
4.74 0.43 มากที่สุด
ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนาขั้นตอนในการให้บริการ
4.76 0.42 มากที่สุด
ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ
4.77 0.42 มากที่สุด
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากและการให้บริการมีความรวดเร็ว
4.73 0.44 มากที่สุด
ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
4.75 0.43 มากที่สุด
ค่ำเฉลี่ย
4.75 0.43 มำกที่สุด
ควำมพึงพอใจต่อช่องทำงกำรให้บริกำร
S.D. แปลผล
X
มีช่องทางให้บริการสะดวก เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
4.78 0.41 มากที่สุด
สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว
4.74 0.43 มากที่สุด
มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน
4.77 0.42 มากที่สุด
มีช่องทางการให้บริการนอกเวลาราชการได้สะดวกและเหมาะสม
4.72 0.44 มากที่สุด
ช่องทางการให้บริการสะดวกผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล ไลน์
4.74 0.43 มากที่สุด
ค่ำเฉลี่ย
4.75 0.43 มำกที่สุด
ควำมพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำที่ผใู้ ห้บริกำร
S.D. แปลผล
X
เจ้าหน้าที่ให้ความเสมอภาค มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีพูดจาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 4.78 0.41 มากที่สุด
การต้อนรับ ความกระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการ
4.77 0.42 มากที่สุด
กริยา วาจาสุภาพ การแต่งกายเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่กาลเทศะ 4.75 0.43 มากที่สุด
เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน
4.95 0.23 มากที่สุด
การให้คาแนะนา ถามตอบปัญหาข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน
4.87 0.39 มากที่สุด
ค่ำเฉลี่ย
4.82 0.38 มำกที่สุด
ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยควำมสะดวก
S.D. แปลผล
X
แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ ป้ายแสดงชื่อส่วนงาน/จุดบริการ
4.80 0.42 มากที่สุด
การจัดสถานที่และอุปกรณ์ สะดวกต่อการให้บริการ
4.74 0.43 มากที่สุด
สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องน้า ที่นั่งรอ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ 4.85 0.39 มากที่สุด
ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ให้บริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน 4.84 0.40 มากที่สุด
การจัดภูมิทัศน์สวยงามและมีที่จอดรถสะดวกสบายอย่างเพียงพอ
4.73 0.44 มากที่สุด
ค่ำเฉลี่ย
4.79 0.42 มำกที่สุด
รวมทุกด้ำน
4.75 0.43 มำกที่สุด
ควำมพึงพอใจต่อขั้นตอนกำรให้บริกำร

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
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ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 4.5 พบว่า ประชาชนมีความพึง พอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในงานบริการที่ 3 งานบริการด้านการ
พัฒนาชุมชน (กลุ่มอาชีพ) ทั้งโดยภาพรวมทุกด้านและในแต่ละรายการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย 4.75 และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของแต่ละด้านพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการมากที่สุดในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.82 รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความ
สะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.79 และด้านขั้น ตอนการให้บริก ารและด้านช่องทางการให้บริก าร มีค่าเฉลี่ย 4.75
ตามลาดับ
งำนบริกำรที่ 4 งำนบริกำรด้ำนงำนสำธำรณสุข (กำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ)
ตำรำงที่ 4.6
แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและกำรแปลผลระดับควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อคุณภำพกำร
ให้บ ริก ำรขององค์ก ำรบริ หำรส่ วนต ำบลอี ปำด อำเภอกัน ทรำรมย์ จัง หวั ดศรีส ะเกษ ในงำนบริกำรที่ 4
งำนบริกำรด้ำนงำนสำธำรณสุข (กำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ) โดยรวมและจำแนกตำมกรอบกำรประเมินรำย
ด้ำนและในแต่ละรำยกำร
ระดับควำมพึงพอใจ
S.D. แปลผล
X
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว
4.75 0.43 มากที่สุด
ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนาขั้นตอนในการให้บริการ
4.77 0.42 มากที่สุด
ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ
4.76 0.42 มากที่สุด
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากและการให้บริการมีความรวดเร็ว
4.75 0.43 มากที่สุด
ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
4.75 0.43 มากที่สุด
ค่ำเฉลี่ย
4.75 0.43 มำกที่สุด
ควำมพึงพอใจต่อช่องทำงกำรให้บริกำร
S.D. แปลผล
X
มีช่องทางให้บริการสะดวก เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
4.77 0.42 มากที่สุด
สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว
4.76 0.42 มากที่สุด
มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน
4.76 0.42 มากที่สุด
มีช่องทางการให้บริการนอกเวลาราชการได้สะดวกและเหมาะสม
4.74 0.43 มากที่สุด
ช่องทางการให้บริการสะดวกผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล ไลน์
4.74 0.43 มากที่สุด
ค่ำเฉลี่ย
4.75 0.42 มากที่สุด
ควำมพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำที่ผใู้ ห้บริกำร
S.D. แปลผล
X
เจ้าหน้าที่ให้ความเสมอภาค มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีพูดจาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 4.78 0.41 มากที่สุด
การต้อนรับ ความกระตือรือร้น และเต็มใจในการให้บริการ
4.77 0.42 มากที่สุด
กริยา วาจาสุภาพ การแต่งกายเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่กาลเทศะ 4.76 0.42 มากที่สุด
เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน
4.77 0.42 มากที่สุด
การให้คาแนะนา ถามตอบปัญหาข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน
4.77 0.42 มากที่สุด
ค่ำเฉลี่ย
4.77 0.42 มำกที่สุด
ควำมพึงพอใจต่อขั้นตอนกำรให้บริกำร
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ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยควำมสะดวก
1
2
3
4
5

แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ ป้ายแสดงชื่อส่วนงาน/จุดบริการ
การจัดสถานที่และอุปกรณ์ สะดวกต่อการให้บริการ
สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องน้า ที่นั่งรอ ที่อ่านหนังสือพิมพ์
ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ให้บริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน
การจัดภูมิทัศน์สวยงามและมีที่จอดรถสะดวกสบายอย่างเพียงพอ
ค่ำเฉลี่ย
รวมทุกด้ำน

ระดับควำมพึงพอใจ
S.D. แปลผล
X
4.74 0.43 มากที่สุด
4.75 0.43 มากที่สุด
4.76 0.42 มากที่สุด
4.74 0.43 มากที่สุด
4.73 0.44 มากที่สุด
4.74 0.43 มำกที่สุด
4.76 0.43 มำกที่สุด

ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 4.6 พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในงานบริการที่ 4 งานบริการด้านงานสาธารณสุข
(การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ทั้งโดยภาพรวมทุกด้านและในแต่ละรายการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ย 4.76 และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของแต่ละด้านพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการมากที่สุดในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.77 รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการและ
ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.75 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.74 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 กำรศึกษำปัญหำ อุปสรรค ควำมต้องกำร และข้อเสนอแนะของประชำชนที่มีต่อคุณภำพกำร
ให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลอีปำด อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งนี้ พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด แต่ก็มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่ง
คณะผู้ประเมินได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้
1 ข้อเสนอแนะจาแนกตามกรอบการให้บริการ 4 ด้าน
1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีข้อเสนแนะให้มคี วามสะดวกรวดเร็วในการให้บริการให้มากขึ้น
2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีข้อเสนอแนะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการ
ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้นในทุกช่องทางที่ให้บริการ
3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเกี่ยวกับการต้อนรับ ความกระตือรือร้น และ
เต็มใจในการให้บริการ
4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเกี่ยวกับการจัดภูมิทัศน์สวยงาม และจัดให้มี
ที่จอดรถที่มั่นคง เหมาะสมและเพียงพอ
2. ข้อเสนอแนะจาแนกตามงานที่ประเมิน 4 งาน
1) งานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสะดวก รวดเร็ว
ในการให้บริการ เช่น ลงพื้นที่สารวจถนนในชุมชนเนื่องจากในฤดูฝนมีขยะอุดตัน ทางระบายน้าทาให้น้าท่วมขัง
(บ้านทุ่งมั่ง ม.2) และน้าประปาไม่เพียงพอใช้อุปโภคบริโภคของประชาชนให้ดาเนินการซ่อมแซมแก้ไข เป็นต้น
2) งานบริการด้านจัดเก็บรายได้และภาษี มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับขั้นตอน
ให้สะดวกไม่ยุงยาก, ให้ข้อแนะนาและตอบข้อสงสัยได้ชัดเจน เช่น ลงพื้นจัดเก็บภาษีในส่วนที่ตกหล่น และ
อธิบายอัตราค่าชาระภาษีประจาปีให้ประชานที่สงสัยทราบอย่างละเอียด เป็นต้น
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3) งานบริการด้านการพัฒนาชุมชน (กลุ่มอาชีพ) มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเพิ่มเติมข้อแนะนาและ
ตอบข้อสงสัยได้ชัดเจน เช่น การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อรองรับสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ และ
จัดให้มีการอบรมอาชีพหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณ เป็นต้น
4) งานบริการด้านงานสาธารณสุข (การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ และมีช่องทางให้บริการนอกเวลาราชการเข้าถึงได้ง่าย เช่น จัดให้
มีการอบรมในชุมชนทุกหมู่เรื่องการป้องโรคที่เกิดจากสัตว์ทุกชนิด จัดโครงการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ
2 ครั้ง และสารวจตัวที่ตกหล่นจากการดาเนินโครงการแล้วติดตามดาเนินการเพิ่มเติม เป็นต้น

41

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่ว นตาบลอีป าด อ าเภอกั น ทรารมย์ จัง หวั ดศรี ส ะเกษ ประจาปี 2563 สามารถสรุ ป ผลการศึก ษา โดยมี
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 2 ประการคือ
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามกรอบการประเมินคุณภาพการให้บริการ ด้านขั้นตอน
การให้บริการ, ด้านช่องทางการให้บริการ, ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก ตาม
ภารกิจการปฏิบัติงานที่กาหนดให้ประเมิน 4 งาน ได้แก่
1.1 งานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 งานบริการด้านจัดเก็บรายได้และภาษี
1.3 งานบริการด้านการพัฒนาชุมชน (กลุ่มอาชีพ)
1.4 งานบริการด้านงานสาธารณสุข (การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)
2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และสามารถนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
การให้บริการได้

สรุปผล
จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งนี้ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.68 และเพศชาย ร้อยละ 48.32, ส่วนใหญ่มี
อายุอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 41 – 60 ปี ร้อยละ 41.62 รองลงมา มีช่วงอายุระหว่าง 21 – 40 ปี ร้อยละ 32.40,
อายุ 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 16.20 และอายุต่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 9.78, ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดั บ
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า ร้อยละ 49.73 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./อนุปริญ ญา ร้อยละ
39.66, ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 8.10 และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 2.51, และส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม
ร้อยละ 42.46 รองลงมาคืออาชีพเจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย/รับจ้าง ร้อยละ 27.37, อาชีพแม่บ้าน/ว่างงาน/กาลังหา
งานทา ร้อยละ 13.41, รับราชการ/พนักงาน/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 10.61 และนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 6.15
ตามลาดับ
2. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอ
กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมตามงานที่ประเมินทุกงานและกรอบการประเมินทุกด้าน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20 และได้คะแนน 10 คะแนน โดยจาแนกได้
ดังนี้
2.1 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการตามภารกิจการปฏิบัติงานที่ประเมิน ใน
ระดับมากที่สุด ทุกงาน โดยมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในงานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.77 รองลงมาคือ งานบริการด้านงานสาธารณสุข (การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) มีค่าเฉลี่ย 4.76
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งานบริการด้านการพัฒนาชุมชน (กลุ่มอาชีพ) มีค่าเฉลี่ย 4.78 และงานบริการด้านจัดเก็บรายได้และภาษี มี
ค่าเฉลี่ย 4.74 ตามลาดับ
2.2 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ คุณภาพการให้ บริก ารตามกรอบการประเมิน คุณ ภาพการ
ให้บริการในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.78 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.76 และด้านขั้นตอน
การให้บริการและด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.75 ตามลาดับ
3. ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมทั้งตามงานที่ประเมิน 4 งาน
และกรอบการประเมิน 4 ด้าน สรุปได้ดังนี้
3.1 ข้อเสนอแนะจาแนกตามกรอบการให้บริการ 4 ด้าน
1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีข้อเสนแนะให้มคี วามสะดวกรวดเร็วในการให้บริการให้มากขึ้น
2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีข้อเสนอแนะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการ
ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้นในทุกช่องทางที่ให้บริการ
3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเกี่ยวกับการต้อนรับ ความกระตือรือร้น
และเต็มใจในการให้บริการ
4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเกี่ยวกับการจัดภูมิทัศน์สวยงาม และจัด
ให้มีที่จอดรถที่มั่นคง เหมาะสมและเพียงพอ
3.2 ข้อเสนอแนะจาแนกตามงานที่ประเมิน 4 งาน
1) งานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสะดวก
รวดเร็วในการให้บริการ เช่น ลงพื้นที่สารวจถนนในชุมชนเนื่องจากในฤดูฝนมีขยะอุดตัน ทางระบายน้าทาให้น้า
ท่วมขัง (บ้านทุ่งมั่ง ม.2) และน้าประปาไม่เพียงพอใช้อุปโภคบริโภคของประชาชนให้ดาเนินการซ่อมแซมแก้ไข
เป็นต้น
2) งานบริการด้านจัดเก็บรายได้และภาษี มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับ
ขั้นตอนให้สะดวกไม่ยุงยาก, ให้ข้อแนะนาและตอบข้อสงสัยได้ชัดเจน เช่น ลงพื้นจัดเก็บภาษีในส่วนที่ตกหล่น
และอธิบายอัตราค่าชาระภาษีประจาปีให้ประชานที่สงสัยทราบอย่างละเอียด เป็นต้น
3) งานบริการด้านการพัฒนาชุมชน (กลุ่มอาชีพ) มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเพิ่มเติมข้อแนะนา
และตอบข้อสงสัยได้ชัดเจน เช่น การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อรองรับสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ
และจัดให้มีการอบรมอาชีพหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณ เป็นต้น
4) งานบริการด้านงานสาธารณสุข (การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ และมีช่องทางให้บริการนอกเวลาราชการเข้าถึงได้ง่าย เช่น จัดให้
มีการอบรมในชุมชนทุกหมู่เรื่องการป้องโรคที่เกิดจากสัตว์ทุกชนิด จัดโครงการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ
2 ครั้ง และสารวจตัวที่ตกหล่นจากการดาเนินโครงการแล้วติดตามดาเนินการเพิ่มเติม เป็นต้น
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อภิปรำยผล
ผลการประเมิน ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอ
กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งนี้ สามารถนามาสู่การอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอ
กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมตามงานที่ประเมินทุกงานและกรอบการประเมินทุกด้าน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20 และได้คะแนน 10 คะแนน โดยจาแนกได้
ดังนี้
1.1 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการตามภารกิจการปฏิบัติงานที่ประเมิน
ในระดับมากที่สุด ทุกงาน โดยมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในงานบริการงานบริการด้านการพัฒนา
ชุมชน (กลุ่มอาชีพ) มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.78 รองลงมาคือ งานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ย 4.77
งานบริการด้านงานสาธารณสุข (การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)มีค่าเฉลี่ย 4.75 และงานบริการด้านจัดเก็บรายได้
และภาษี มีค่าเฉลี่ย 4.74 ตามลาดับ
1.2 ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อ คุณภาพการให้บ ริการตามกรอบการประเมินคุ ณภาพการ
ให้บริการในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.78 รองลงมาคือ สิ่ง อานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.76 ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการและด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.75 ตามลาดับ
จากผลการประเมินดังกล่าวจึงสามารถอภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอ
กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการดาเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
ทั้งในงานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน, งานบริการด้านจัดเก็บรายได้และภาษี, งานบริการด้านการพัฒนา
ชุมชน (กลุ่มอาชีพ) และงานบริการด้านงานสาธารณสุข (การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยองค์การบริหารส่วน
ตาบลอี ป าด อาเภอกั นทรารมย์ จั งหวั ดศรี สะเกษ ได้ น าแนวคิ ด ในการให้บ ริ การประชาชนตามหลั กการ
ให้บริการของ มิลเลทท์ (Millet 1954, 397 อ้างใน ไพศาล ประโพธิเทศ, 2547: 13-14) ที่กล่าวว่า “คุณค่า
ประการแรกของการบริการงานรัฐกิจทั้งหมดเป็นการปฏิบัติงานด้านการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่ง
มีลักษณะสาคัญ 5 ประการ คือ การให้บริการที่เสมอภาคกัน (Equitable Service) การให้บริการด้วยความ
รวดเร็ว (Timely Service) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Service) และการบริการอัตราก้าวหน้า (Progressive Service)” และแนวคิดลักษณะที่ดีของ
การบริการของ สงครามชัย ลีทองดี และคณะ (2544: 14) ที่ได้อธิบายได้โดยใช้ตัวอักษรย่อของคาว่า SERVICE
ไว้ว่า S = Smiling + Sympathy (การยิ้มแย้ม เอาใจใส่และเข้าใจ), E = Early Response (ตอบสนองต่อ
ความประสงค์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว), R = Respect (แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติ), V = Voluntary
manner (ให้บริการแบบสมัครใจและเต็มใจ), I = Image Enhancing (รักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการและ
เสริมภาพพจน์องค์กร), C = Courtesy (อ่อนโยน สุภาพ อ่อนน้อม) และ E = Enthusiasm (กระฉับกระเฉง
และกระตือรือร้น) มาใช้เป็นหลักการปฏิบัติในการให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้จัดให้มี
การบริการทุกงานตามตัวชี้วัดของกรอบการประเมินทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ, ช่องทางการ
ให้บริการ, เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยในแต่ละส่วนภายในองค์การบริหารส่วน
ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดให้มีการให้บริการได้ดีในทุก ๆ ด้าน เช่น มีขั้นตอนการ
ให้บริการชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย มีแผนผัง แสดงแสดงขั้นตอนชัดเจน, ด้านต่อช่องทางการให้บริการ มีป้าย
ประชาสัมพันธ์ชัดเจน ช่องทางการให้บริการสะดวก ผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล ไลน์ (กลุ่มไลน์), ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการและให้คาแนะนาตลอดเวลาราชการ และด้ านสิ่งอานวยความ
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สะดวก ได้จัดให้มีห้องน้า ที่นั่งรอ ที่อ่านหนังสือพิ มพ์ บริการหน้ากากอนามัย อ้างล่ างมือ เจลฆ่าเชื้อ เป็นต้น
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้บริการประชาชนตามหลักการ
และแนวคิดดังกล่าวอย่างจริงจัง จริงใจ มีประสิ ทธิภาพและเป็นที่พอใจของผู้รีบบริการ จากการให้บริการ
ดังกล่าวจึงทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรสะเกษ มีผลการประเมินโดยใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20 และมีผลการประเมินความพึง พอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการตามกรอบการประเมิ นด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60
รองลงมา คือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ย 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20, และด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการ มีคาเฉลี่ย 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00, และมีผลการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในงานบริการงานบริการด้านการพัฒนาชุมชน (กลุ่มอาชีพ) มากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60 รองลงมาคือ งานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ย 4.77 งาน
บริการด้านงานสาธารณสุข (การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) มีค่าเฉลี่ย 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00, และงานบริการ
ด้านจัดเก็บรายได้และภาษี มีค่าเฉลี่ย 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.80 ตามลาดับ
จากผลการประเมินในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง (2559) ที่ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลวังดิน จังหวัดลาพูน พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตาบลวังดินมีความพึงพอใจต่อการ
ได้รับบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 คิดเป็นร้อยละ 83.6 โดยงานด้านการรักษาความสะอาด
ในที่สาธารณะ และงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.20 สอดคล้องกับผลการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบลอุดมทรัพย์ (2559) ได้ประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรผู้ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบล อุดมทรัพย์ อาเภอวังน้า
เขียว จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรผู้ให้บริการอยู่ในระดับ
พอใจมาก เฉลี่ยร้อยละ 91.33 ประชาชนให้ความพึงพอใจในเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ กิริยามารยาท
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียบร้อย ร้อยละ 96 รองลงมาตามลาดับ คือ ความพึงพอใจในเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ด้วยความเรียบร้อย และเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์
ในทางมิชอบ ฯลฯ ร้อยละ 93 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจให้บริการด้วยความเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่และ
กระตือรือร้นในการให้บริการ ร้อยละ 91 เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสม บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ ร้อยละ 90 และประชาชนให้ความพึงพอใจที่เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาการตอบข้อซักถามปัญหาข้อ
สงสัยและอธิบายได้ชัดเจน ร้อยละ 85 สอดคล้องกับผลการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง (2559) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
เมืองท่าเรือพระแท่น อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึ งพอใจในระดับ
มากที่สุด เท่ากับ 4.68 โดยงานบริการกองช่าง มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.71
รองลงมาคือ งานบริการกองคลัง มีระดับ ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.69 งานบริการกอง
สวัสดิการสังคมและงานบริการสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมื องท่าเรือพระแท่น มีระดับความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.67 ตามลาดับ สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุธรรม ขนาบศักดิ์ (2560) ที่ไ ด้
ศึกษาการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.66 รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.65 ด้านช่องทางการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.64, โดยผลการพิจารณาเป็นงาน พบว่า งานให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและการ
ดาเนินงานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสูงสุด มีค่าเฉลี่ย 4.69 รองลงมาคือ
งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ มีค่าเฉลี่ย 4.64 และการให้ความช่วยเหลือด้านป้องกันบรรเทาสา
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ธารณภั ย เป็ น ล าดั บ น้ อ ยที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย 4.60 สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึก ษาของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2560 : 51 – 53) ที่ไ ด้ทาการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างก่อ อาเภอกุดจับ จัง หวัดอุดรธานี พบว่า ประชาชนมีความพึง พอใจต่อการ
ให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80 เมื่อพิจารณาการให้บริการ
งานแต่ละด้านพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในการให้บริการด้านด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20, รองลงมาคือด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริ การ มีค่าเฉลี่ย
4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60, ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60 และด้านสิ่ง
อานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.40 ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาตามงานที่ประเมิน
พบว่า งานที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดคือ งานโยธา มีค่าเฉลี่ย 4.91 รองลงมาได้แก่ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย มีค่า เฉลี่ย 4.88 ตามลาดับ สอดคล้องกั บผลการศึกษาของสถาบัน วิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2560 : 35 - 36) ที่ได้ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลเมืองหนองสาโรง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองหนองสาโรง อาเภอ เมืองอุดรธานี จัง หวัดอุดรธานี งานทะเบียน มี
ความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60 งานโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.40 งานเทศกิจหรือปี
องกันบรรเทาสาธารณภัย มีความพึงพอใจใน ภาพรวมระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.89 คิดเป็นร้อยละ 97.80
งานรายได้หรือภาษี มีความพึงพอใจในภาพรวม ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00 และงาน
สาธารณสุข มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.92 คิดเป็นร้อยละ 98.40 สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2561 : 28) ที่ได้ประเมินผลความพึง พอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขื่อนผาก อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในการให้บริการในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึง พอใจมากที่สุดในด้านสิ่ง
อานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 35.35 คิดเป็นร้อยละ 88.37 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
35.34 คิดเป็นร้อยละ 88.36, ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 21.68 คิดเป็นร้อยละ
86.73 และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 16.55 คิดเป็นร้อยละ 82.76 ตามลาดับ และผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวมและในแต่ละงานบริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดในงานด้านสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ย 111.78 คิดเป็นร้อยละ 89.42 รองลงมาคือ งานด้านรายได้หรือภาษี มี
ค่าเฉลี่ย 110.32 คิดเป็นร้อยละ 88.26 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าเฉลี่ย 108.91 คิดเป็น
ร้อยละ 87.13 และงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 104.67 คิดเป็นร้อยละ
83.74 ตามลาดับ สอดคล้องกับผลการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (2561 : 52 - 82) ที่ได้ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ระดับของความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ในงานด้านบริการ
ทั้ง 4 ด้าน และงานบริการสาธารณะทั้ง 4 ภารกิจ ในภาพรวม ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.40 เมื่อเรียงลาดับผลการประเมินความพึงพอใจในงานบริการสาธารณะ
จานวน 4 งาน จากมากไปหาน้อย พบว่า งานด้านสาธารณสุข (งานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินกู้ชีพคุณธรรม: BLS
และหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงกู้ชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี: ALS) มีผลการเมินอยู่ใน
ระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.60 รองลงมาคือ งานด้านเทศกิจ หรือป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย (งานสนับสนุนน้าอุปโภคบริโภค) มีผลการเมินอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.62 คิดเป็น
ร้อยละ 92.40 และงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (งานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใย
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ใส่ใจคนพิการ) และงานด้านอื่น ๆ (งานบริ การศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์: OTOP CENTER) มี
ผลการเมินอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.40 ตามลาดับ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (2562 : 38 – 42) ที่ได้ประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลตะเคียน อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี
งบประมาณ 2562 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลตะเคียน
อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.07 เมื่อพิจารณาการ
ให้บริการจาแนกตามงาน พบว่า งานที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ งานด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ คิด
เป็นร้อยละ 92.01 งานที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ งานด้านโครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ
คิดเป็นร้อยละ 90.22 เมื่อจาแนกตามการให้บ ริการรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึง พอใจสูงที่สุด
ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 91.58 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด
ได้แก่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริ การ คิดเป็นร้อยละ 90.56 และยัง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี (2562 : 51 – 57) ที่ได้ประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานีประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลทุ่ง ใหญ่
อาเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.93 คิดเป็นร้อยละ 98.60 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมี ความพึง พอใจมากที่สุดในการให้บริการคือ ด้านขั้นตอนการให้บ ริการ มี
ค่าเฉลี่ย 4.99 คิดเป็นร้อยละ 99.80, รองลงมาคือด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.80 คิดเป็นร้อยละ
96.00, ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.97 คิดเป็นร้อยละ 99.40, และด้านสิ่งอานวยความสะดวก มี
ค่าเฉลี่ย 4.97 คิดเป็นร้อยละ 99.40 และเมื่อพิจารณาในแต่ละงานที่ประเมิน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
โดยรวมมากที่สุด คือ งานด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสัง คม มีค่าเฉลี่ย 4.94 คิดเป็นร้อยละ 98.80,
รองลงมาคือ งานด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.92 คิดเป็นร้อยละ 98.40, งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ย 4.93 คิดเป็นร้อยละ 98.60 และงานด้านรายได้หรือภาษี มีค่าเฉลี่ย 4.94 คิดเป็นร้อยละ
98.80 ของค่าเฉลี่ย อีกด้วย
เมื่อนาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรสะเกษ ดัง กล่าวมาพิจารณาเทียบกับเกณฑ์การประเมินและระดับ
คะแนนที่กาหนด สามารถอภิปรายได้ว่า
1. ผลจากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรสะเกษ โดยภาพรวม ด้านคุณภาพการให้บริการตามกรอบ
การประเมิน 4 ด้าน อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20 ได้คะนน 10 คะแนน
2. ผลจากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรสะเกษ โดยภาพรวมตามกรอบการประเมินแต่ละด้าน
มีผลการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้
2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00 ได้คะนน 10 คะแนน
2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00 ได้คะนน 10 คะแนน
2.3 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการ โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60 ได้คะนน 10 คะแนน
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2.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20 ได้คะนน 10 คะแนน
3. ผลจากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรสะเกษ โดยภาพรวมตามงานที่ประเมิน มีผลการประเมิน
ในแต่ละงาน ดังนี้
3.1 งานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.40 ได้คะนน 10 คะแนน
3.2 งานบริการด้านจัดเก็บรายได้และภาษี พบว่า ประชาชนมีความพึง พอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการ โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.80 ได้คะนน 9 คะแนน
3.3 งานบริการด้านการพัฒนาชุมชน (กลุ่มอาชีพ ) พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการ โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60 ได้คะนน 10 คะแนน
3.4 งานบริการด้านงานสาธารณสุข (การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) พบว่า ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00
ได้คะนน 10 คะแนน

ข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมทั้งตามงานที่ประเมิน 4 งาน
และกรอบการประเมิน 4 ด้าน สรุปได้ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะจาแนกตามกรอบการให้บริการ 4 ด้าน
1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีข้อเสนแนะให้มคี วามสะดวกรวดเร็วในการให้บริการให้มากขึ้น
2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีข้อเสนอแนะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้
ง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้นในทุกช่องทางที่ให้บริการ
3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเกี่ยวกับการต้อนรับ ความกระตือรือร้น และ
เต็มใจในการให้บริการ
4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเกี่ยวกับการจัดภูมิทัศน์สวยงาม และจัดให้มี
ที่จอดรถที่มั่นคง เหมาะสมและเพียงพอ
2. ข้อเสนอแนะจาแนกตามงานที่ประเมิน 4 งาน
1) งานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสะดวก รวดเร็ว
ในการให้บริการ เช่น ลงพื้นที่สารวจถนนในชุม ร่องละบายอุดตัน (บ้านทุ่งมั่ง ม.2) และประปลาไม่เพียงพอแล้
ดาเนินการซ่อมแซมแก้ไข เป็นต้น
2) งานบริการด้านจัดเก็บรายได้และภาษี มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับขั้นตอน
ให้สะดวกไม่ยุงยาก, ให้ข้อแนะนาและตอบข้อสงสัยได้ชัดเจน เช่น ลงพื้นจัดเก็บภาษีในส่วนที่ตกหล่น และ
อธิบายอัตราค่าชาระภาษีประจาปีให้ประชานที่สงสัยทราบอย่างละเอียด เป็นต้น
3) งานบริการด้านการพัฒนาชุมชน (กลุ่มอาชีพ) มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเพิ่มเติมข้อแนะนาและ
ตอบข้อสงสัยได้ชัดเจน เช่น การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อรองรับสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ และ
จัดให้มีการอบรมอาชีพหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณ เป็นต้น
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4) งานบริการด้านงานสาธารณสุข (การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ และมีช่องทางให้บริการนอกเวลาราชการเข้าถึงได้ง่าย เช่น จัดให้
มีการอบรมในชุมชนทุกหมู่เรื่องการป้องโรคที่เกิดจากสัตว์ทุกชนิด จัดโครงการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ
2 ครั้ง และสารวจตัวที่ตกหล่นจากการดาเนินโครงการแล้วติดตามดาเนินการเพิ่มเติม เป็นต้น
3. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาค้นคว้าต่อไป
1) ควรจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลทุกงานและทุกปีงบประมาณ
2) ควรมีการนาศึกษาและพัฒนารูปแบบการให้การบริการที่จะเสริมสร้างความประทับใจและ
ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3) ควรมีการศึกษารูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลที่มีผลการประเมินที่ดีที่สุดหรือได้รับการยอมรับว่ามีผลงานดีเด่นในด้านการให้บริการประชาชน
จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถอภิปรายได้ว่า แม้ประชาชนจะมีความพึงพอใจต่อการต่อคุณภาพ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งในภาพรวมในแต่ละ
ด้านและในแต่ละงานอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผลการประเมินดัง กล่าวสะท้อนให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วน
ตาบลอีปาด ได้จัดให้มีการบริการประชาชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบได้ดีมากในทุกงานที่ประเมิน และในทุก
ด้านของกรอบการประเมิน เนื่องจากมีประชาชนที่มาใช้บริการเป็นจานวนมาก ประชาชนเหล่านี้มีพื้นฐานทาง
การศึกษา สังคม เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก จึงมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น
การปฏิบัติงานการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดอาจจะไม่สามารถสนองต่อความ
ต้องการของและเป็นที่พึงพอใจของทุกคนได้ อย่างถ้วนหน้า ประชาชนบางคนอาจจะมีมุมมองที่จะสะท้อนให้
เห็นถึงความบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์และไม่เหมาะสมของการให้บริการ ซึ่งก็เป็นเจตนาที่ดีในการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดขอน้อมรับข้อเสนอแนะ
และขอขอบคุ ณในความปรารถนาดีข องประชนทุ กคนที่ไ ด้ให้ข้ อเสนอแนะในการปรับ ปรุง และพัฒ นาการ
ปฏิบัติงานการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น และเป็นที่พึงพอใจของประชาชนในความรับผิดชอบให้สูงขึ้นด้วย
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แบบสอบถำมเพือ่ กำรวิจัย
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แบบสอบถำมกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอีปำด อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563
……………………………………………………………………………………………………………

คำชี้แจง กรุณากรอกแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริงให้ครบทุกข้อเพื่อประโยชน์ในการนาไปปรับปรุง
การบริหารงานให้ดียิ่งขึ้นโปรดใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง  ตามความเป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลสมบัติทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
1. เพศ
 1) ชาย

 2) หญิง

3. ระดับกำรศึกษำ
 1) ประถมศึกษาหรือต่ากว่า
 2) มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./อนุปริญญา
 3) ปริญญาตรี
 4) สูงกว่าปริญญาตรี

2. อำยุ
 1) ไม่เกิน 20 ปี  2) 21 – 40 ปี
 3) 41 – 60 ปี  4) 60 ปี ขึ้นไป
4. อำชีพ (ตอบอำชีพหลักเพียงข้อเดียว)
 1) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 2) เจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย/รับจ้าง
 3) เกษตรกรรม
 4) นักเรียน/นักศึกษา
 5) แม่บ้าน/ว่างงาน/กาลังหางานทา

ตอนที่ 2 แบบสอบถำมกำรประเมินควำมพึงพอใจคุณภำพกำรให้บริกำรในแต่ละงำน
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจตามความคิดของท่าน
1 = พึงพอใจน้อยที่สุด 2 = พึงพอใจน้อย
3 = พึงพอใจปานกลาง
4 = พึงพอใจมาก
5 = พึงพอใจมากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
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งำนที่ 1 งำนบริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1. ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว
2. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนาขั้นตอนในการให้บริการ
3. ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ
4. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากและการให้บริการมีความรวดเร็ว
5. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
2. ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. มีช่องทางให้บริการสะดวก เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2.สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว
3. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน
4. มีช่องทางการให้บริการนอกเวลาราชการได้สะดวกและเหมาะสม
5. ช่องทางการให้บริการสะดวกผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล ไลน์
3. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. เจ้าหน้าที่ให้ความเสมอภาค มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีพูดจาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
2. การต้อนรับ ความกระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการ
3. กริยา วาจาสุภาพ การแต่งกายเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่ กาลเทศะ
4. เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน
5. การให้คาแนะนา ถามตอบปัญหาข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน
4. ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
1. แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ ป้ายแสดงชื่อส่วนงาน/จุดบริการ
2. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ สะดวกต่อการให้บริการ
3. สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องน้า ที่นั่งรอ ที่อ่านหนังสือพิมพ์
4. ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ให้บริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน
5. การจัดภูมิทัศน์สวยงามและมีที่จอดรถสะดวกสบายอย่างเพียงพอ

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5
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งำนที่ 2 งำนบริกำรด้ำนจัดเก็บรำยได้และภำษี
1. ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว
2. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนาขั้นตอนในการให้บริการ
3. ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ
4. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากและการให้บริการมีความรวดเร็ว
5. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
2. ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. มีช่องทางให้บริการสะดวก เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2.สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว
3. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน
4. มีช่องทางการให้บริการนอกเวลาราชการได้สะดวกและเหมาะสม
5. ช่องทางการให้บริการสะดวกผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล ไลน์
3. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. เจ้าหน้าที่ให้ความเสมอภาค มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีพูดจาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
2. การต้อนรับ ความกระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการ
3. กริยา วาจาสุภาพ การแต่งกายเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่ กาลเทศะ
4. เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน
5. การให้คาแนะนา ถามตอบปัญหาข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน
4. ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
1. แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ ป้ายแสดงชื่อส่วนงาน/จุดบริการ
2. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ สะดวกต่อการให้บริการ
3. สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องน้า ที่นั่งรอ ที่อ่านหนังสือพิมพ์
4. ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ให้บริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน
5. การจัดภูมิทัศน์สวยงามและมีที่จอดรถสะดวกสบายอย่างเพียงพอ

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

58

งำนที่ 3 งำนบริกำรด้ำนกำรพัฒนำชุมชน (กลุ่มอำชีพ)
1. ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว
2. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนาขั้นตอนในการให้บริการ
3. ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ
4. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากและการให้บริการมีความรวดเร็ว
5. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
2. ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. มีช่องทางให้บริการสะดวก เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2.สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว
3. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน
4. มีช่องทางการให้บริการนอกเวลาราชการได้สะดวกและเหมาะสม
5. ช่องทางการให้บริการสะดวกผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล ไลน์
3. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. เจ้าหน้าที่ให้ความเสมอภาค มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีพูดจาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
2. การต้อนรับ ความกระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการ
3. กริยา วาจาสุภาพ การแต่งกายเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่ กาลเทศะ
4. เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน
5. การให้คาแนะนา ถามตอบปัญหาข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน
4. ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
1. แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ ป้ายแสดงชื่อส่วนงาน/จุดบริการ
2. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ สะดวกต่อการให้บริการ
3. สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องน้า ที่นั่งรอ ที่อ่านหนังสือพิมพ์
4. ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ให้บริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน
5. การจัดภูมิทัศน์สวยงามและมีที่จอดรถสะดวกสบายอย่างเพียงพอ

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5
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งำนที่ 4 งำนบริกำรด้ำนงำนสำธำรณสุข (กำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ)
1. ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว
2. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนาขั้นตอนในการให้บริการ
3. ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ
4. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากและการให้บริการมีความรวดเร็ว
5. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
2. ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. มีช่องทางให้บริการสะดวก เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2.สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว
3. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน
4. มีช่องทางการให้บริการนอกเวลาราชการได้สะดวกและเหมาะสม
5. ช่องทางการให้บริการสะดวกผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล ไลน์
3. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. เจ้าหน้าที่ให้ความเสมอภาค มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีพูดจาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
2. การต้อนรับ ความกระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการ
3. กริยา วาจาสุภาพ การแต่งกายเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่ กาลเทศะ
4. เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน
5. การให้คาแนะนา ถามตอบปัญหาข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน
4. ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
1. แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ ป้ายแสดงชื่อส่วนงาน/จุดบริการ
2. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ สะดวกต่อการให้บริการ
3. สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องน้า ที่นั่งรอ ที่อ่านหนังสือพิมพ์
4. ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ให้บริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน
5. การจัดภูมิทัศน์สวยงามและมีที่จอดรถสะดวกสบายอย่างเพียงพอ

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
งานที่ 1 งานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
งานที่ 2 งานบริการด้านจัดเก็บรายได้และภาษี
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..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
งานที่ 3 งานบริการด้านการพัฒนาชุมชน (กลุ่มอาชีพ)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
งานที่ 4. งานบริการด้านงานสาธารณสุข (การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คณะวิจัยขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม
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ภำคผนวก ข
ภำพกำรติดต่อประสำนงำน/เก็บข้อมูล/กิจกรรม
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ภำคผนวก ค
คณะกรรมกำรดำเนินงำนประเมินควำมพึงพอใจ
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