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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการและศักยภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
จังหวัดสกลนคร  ตามภาระงานของเทศบาล 4 งานบริการ ได้แก่ 1) งานด้านการศึกษา 2) งานด้าน
ทะเบียน 3) งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และ4) งานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน ทั้งนี้เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจ 5 ด้าน คือ 1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  2) ด้านช่องทางการ
ให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก และ 5) ด้าน
คุณภาพของการให้บริการ  รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการให้บริการของเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 

ศึกษาจากจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  จ านวน รวม 8,996 คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 383 คน   ซึ่ง
ได้ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane  โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของจ านวนประชากรแต่ละ
หมู่บ้าน  การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการแบบเจาะจงตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน  โดยแบ่งประชากรออกเป็นพ้ืนที่
ต่าง ๆ รวม 10 หมู่บ้าน สามารถรวบรวมแบบสอบถามได้จ านวน 400 ชุด  ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการ
ส ารวจ คือ แบบสอบถาม แบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scales) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์เพ่ือใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ จ านวน 400 ชุด ผลการศึกษา  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุ 60 ปี  ขึ้นไป ส่วนมากส าเร็จการศึกษาระดับการศึกษาประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 5,000 บาท ความถี่ในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลแวง โดยเฉลี่ย 2 -3 
ครั้งต่อปี และงานที่ขอรับบริการบ่อยมากที่สุดคืองานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน  

 



ผลการศึกษา  พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  ในคุณภาพการให้บริการงานทั้ง  4 งานบริการ อยู่
ในระดับ “มากที่สุด” มีเฉลี่ยร้อยละ 84.85 ( x = 4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่องานบริการงานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน สูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  
85.30  ( x = 4.30)  รองลงมาคือ  งานด้านทะเบียน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.95 ( x = 4.25)  
รองลงมาคือ งานด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.64  ( x = 4.23) และงานด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  84.48  ( x = 4.22)  สรุปได้ว่าคุณภาพของการ
ให้บริการงานในด้านต่างๆ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  มีระดับความพึงพอใจ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย คือ 4.24 เฉลี่ยร้อยละ 
84.85 
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  งานด้านทะเบียน, งานด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม, งานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

 
 
 

 



ค ำแถลง 

 

ตามที่เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  ได้เห็นชอบให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปี
งบประมาณ 2561 นั้น การด าเนินโครงการวิจัยครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยดี  โดยได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็น
อย่างดีจากผู้มีพระคุณหลายฝ่าย คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  ตลอดจนขอขอบคุณประชาชนชาว
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  ที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจน
ท าให้ผู้วิจัยได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน มา ณ โอกาสนี้ 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

  

1.1 ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำ 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542  ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่าง
รัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง และยังมีแผนการกระจาย
อ านาจอันเป็นแผนการรูปแบบหนึ่ง โดยก าหนดให้มีการกระจายไปสู่หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งพนักงานในระดับ
ต่างๆซึ่งจะท าให้องค์กรเกิดความคล่องตัวซึ่งการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2545 เป็นผลให้มีการจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องจากการบริหารงาน
ของรัฐบาลที่ได้ก าหนดนโยบายให้มีการปฏิรูประบบราชการโดยปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้มีความ
เหมาะสมตามภารกิจหน้าที่เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและให้เกิดเอกภาพคล่องตัวในการบริหารจัดการภารกิจหน้าที่
ส าคัญของการปกครองท้องถิ่นมุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น เสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งในปกครองท้องถิ่นและมีการบูรณาการ  การแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อัษฎา  ผาใต้ และจิตติ กิตติเลิศไพศาล, 2557) ดังนั้น การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง 

แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ได้ก าหนดกรอบแนวคิด
เป้าหมาย และแนวทางการกระจายอ านาจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย มีกระบวนการยืดหยุ่นและ
สามารถปรับวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ได้ ก าหนด
กรอบแนวคิดไว้ 3 ด้านคือ 1) อิสระในการก าหนดนโยบายและการบริหารการจัดการโดยยังคงรักษาความเป็น
รัฐเดียวและความมีเอกภาพของประเทศ 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นโดยปรับบทบาทของราชการ บริหารส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคให้ท้องถิ่นเข้ามาด าเนินการแทน
เพ่ือให้ราชการบริหารส่วนกลางและบริหารส่วนภูมิภาครับผิดชอบภารกิจมหาภาคและภารกิจที่เกินขีด
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการก ากับดูแลในด้านนโยบายและด้านกฎหมายเท่าที่จ าเป็น 
สนับสนุนด้านเทคนิควิชาการ และตรวจสอบติดตามประเมินผล 3) ด้านประสิทธิภาพการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ดีขึ้น มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารงานมีความ
โปร่งใสมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมด าเนินงาน และติดตามตรวจสอบแนวทางการกระจายอ านาจ พิจารณาอ านาจ
หน้าที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ว่าพร้อมที่จะรับถ่ายโอน รวมทั้งการ
สร้างกลไกและระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานมารองรับตลอดจนการปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ภารกิจที่ถ่ายโอนจัดเป็น 6 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว 5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดล้อม 6) 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ( กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546 ) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99
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โครงสร้างการบริหารงานในการปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในความรับผิดชอบทั้งในระดับจังหวัด ระดับ
อ าเภอ และระดับต าบล อันประกอบด้วยการแบ่งส่วนราชการ1)องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2)เทศบาล
(เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, เทศบาลต าบล) 3)องค์การบริหารส่วนต าบล และ4)องค์กรปกครองท้องถิ่นใน
รูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา (กรมส่งเสริมการปกครอง, 2558) การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในทุกระดับที่เกี่ยวข้องนั้นต่างมุ่งเน้นการบริหารงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้บริการประชาชน
เมื่อประชากรมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นการเพ่ิมของพ้ืนที่เมื่อมีการจัดสรรแบ่งส่วนการปกครองท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงไปและกอปรกับการกระจุกตัวหรือมีจ านวนประชากรที่ค่อนข้างหนาแน่นย่อมส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินกิจการของการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนทั้งในแง่
คุณภาพและปริมาณในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นใน 1) ด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ 2) ด้านช่องทาง
การให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและ 4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นอย่างน้อย 

นอกจากความรับผิดชอบของรัฐที่มีต่อประชาชนแล้ว รัฐยังต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในทุกระดับ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ส่วนราชการต้องใช้วิธีการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐ ( ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2555 ) 

ดังนั้นความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรจึงเป็นเรื่องที่
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งสืบเนื่องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตท้องถิ่นนั้นๆ เลือกตั้งผู้แทนของตนเข้าไปท าหน้าที่
เป็นผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือเลือกผู้บริหารท้องถิ่นในระดับต่างๆ หรือเรียกได้ว่า
เป็นการเลือกตั้งโดยทางตรงและโดยอ้อมตามล าดับ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง คือการเปิดโอกาสให้
ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ สามารถเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องถิ่นของตนได้
โดยตรง ส่วนการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยอ้อม คือ สภาท้องถิ่นจะท าหน้าที่เลือกผู้บริหารท้องถิ่นแทน
ประชาชนในท้องถิ่น กล่าวคือ ประชาชนในท้องถิ่นจะท าหน้าที่เพียงเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่านั้น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่นจะท าหน้าที่ต่อไปในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นอีกระดับหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจาก
การเลือกตั้งและเข้ามาบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจอิสระ (autonomy) ในการบริหาร
จากรัฐได้ในระดับหนึ่งตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนดดังนั้น ความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชนและ
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ จึงเป็นส่วนที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญเป็นล าดับ
รองลงมาจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ถูกต้องและครบถ้วน ด้วยเหตุผลที่ว่าความ
พึงพอใจของประชาชนแสดงถึง  การบริหารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  ความน่าเชื่อถือ  ความเชื่อมั่นและความ
ไว้วางใจในการได้รับเลือกตั้งให้เป็นตัวแทนของประชาชนในการบริหารท้องถิ่นของตนนั่นเอง ภารกิจหนึ่งของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นจึงมีการก าหนดกรอบงานที่ต้องจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริการหลักๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชนและ
ผู้รับบริการอื่นๆ ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของท้องถิ่นตามรอบระยะเวลาปีงบประมาณ 

การปกครองท้องถิ่นจ านวนรวมทั้งประเทศไทย 7,851 แห่ง ในจังหวัดสกลนครรวม  141 แห่ง แบ่ง
ออกเป็น1)องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  2)เทศบาล 66 แห่ง (เทศบาลนคร1 แห่ง และ เทศบาลต าบล 
65 แห่ง) และ3)องค์การบริหารส่วนต าบล 74 แห่ง(กรมส่งเสริมการปกครอง , 2558) โดยที่เทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา ตั้งอยู่ที่อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบล

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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สามัคคีพัฒนาเป็นเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งเป้าหมาย
คุณภาพหน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้บริการก าหนดการให้บริการประชาชนและต้องเช่นเดียวกับเทศบาลต าบลอื่นๆ 
ในจังหวัดสกลนครตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและกรอบงานตามภารกิจหลักขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และมีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติน ามาเป็น
แนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน 
สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐาน
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ
จะต้อง เป็นเทศบาลต าบลที่น่าอยู่ ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีบนรากฐานความ
เข้มแข็งของคนในชุมชนซึ่งเป็นทุนทางชุมชนหลักในการพัฒนาเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาให้น่าอยู่ต่อไป  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  เป็นสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น  ที่มี
หน่วยงานรับผิดชอบดังนั้น เพ่ือเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชน และวางแผนการพัฒนา
ชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาจึงได้มอบหมายให้คณะผู้วิจัยท า
ในนามของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา เพ่ือส ารวจและประเมินความพึงพอใจงานบริการจากประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มารับ
บริการจากเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา ตามภาระงานของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาจ านวน 4 งานบริการ 
ได้แก่ 1) งานด้านการศึกษา 2) งานด้านทะเบียน 3) งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และ4) งานด้าน
สวัสดิการเด็กและเยาวชน ทั้งนี้เพ่ือประเมินความพึงพอใจงาน 5 มิติ คือ 1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการ  2) ด้านช่องทางการให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก และ 5) ด้านคุณภาพของการให้บริการ  อันเป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และด าเนินการรายงานผลความพึงพอใจให้กับเทศบาลทราบต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นคณะผู้วิจัยจึง
มุ่งเน้นในการศึกษาและวิจัยเชิงส ารวจในครั้งนี้เกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนา  ในเขตพ้ืนที่ 10 หมู่บ้านในรอบปีงบประมาณ 2561 เพ่ือสรุปผลการประเมินความพึง
พอใจและน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปปรับปรุงการด าเนินงานและเพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการของ
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาในด้านต่างๆ ตามผลการประเมินต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการและศักยภาพการให้บริการของ

เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  ทั้ง 5 ด้าน  ได้แก่  ขั้นตอนของการ
ให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก   และคุณภาพของการให้บริการ 

 1.2.2  เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  
อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร   
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1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 การศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคี

พัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร โดยท าการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งหมด 5 
งานได้แก่ 1)งานด้านการศึกษา  2)งานด้านทะเบียน 3)งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล   4)งานด้าน
สวัสดิการเด็กและเยาวชน  และ 5) ด้านคุณภาพของการให้บริการ  ที่มีความพึงพอใจต่อการรับบริการด้าน
กระบวนการและข้ันตอนของการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก   รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการให้บริการของเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จงัหวัดสกลนคร 

 

 
1.4 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

  ตัวแปรต้น                       ตัวแปรตำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 นิยำมศัพท์ 

 เพ่ือให้ผู้ศึกษางานวิจัย “การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร”  มีความเข้าใจตรงกัน  คณะผู้วิจัยจึงนิยามศัพท์ที่ใช้ในงานวิจัยไว้ดังนี้ 

ผู้รับบริการ  หมายถึง  ผู้มารับบริการในงานของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  
จังหวัดสกลนคร  ประจ าปี 2561 

การให้บริการ  หมายถึง การให้บริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  ตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 

สภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ภำระงำนบริกำรของ 
เทศบำลต ำบลสำมัคคีพัฒนำ 

1.งานด้านการศึกษา 
2.งานด้านทะเบียน  
3.งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
4.งานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรของ 
เทศบำลต ำบลสำมัคคีพัฒนำ 

อ ำเภออำกำศอ ำนวย  จังหวัดสกลนคร 
 

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
5. ด้านคุณภาพการให้บริการ 
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 ความพึงพอใจ หมายถึง  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เกิดจากการให้บริการของเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  ใน 5 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  หมายถึง  มีกระบวนการขั้นตอนในการ
ให้บริการที่ไม่ซับซ้อน  มีการจัดล าดับของการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว  และใช้เวลาในการบริการอย่าง
เหมาะสม 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ  หมายถึง  มีช่องทางการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนา อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  บริการอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการหลากหลายช่องทาง  
ให้บริการทีส่ะดวกและรวดเร็ว 

3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  หมายถึง  เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภอ
อากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  ที่ท าหน้าที่ให้บริการ  อ านวยความสะดวกแก่ผู้รั บบริการด้วยความสุภาพ
อ่อนน้อม  มีความรอบรู้และสามารถ  ให้ค าแนะน าแก่ผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้อง 

4) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  หมายถึง  อาคารสถานที่  เช่น  ห้องพัก  
ห้องน้ า  ที่จอดรถ  สะดวกแก่การให้บริการ  และมีความปลอดภัย มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอ
แก่การให้บริการ รวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีการจัดให้อย่างเหมาะสม 

5) ด้านคุณภาพและการให้บริการ  หมายถึง  ความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่องาน
ให้บริการที่มีผู้เข้ามาขอรับบริการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และตรงตามความคาดหวัง  สะดวกและรวดเร็วทัน
ต่อเวลาของผู้รับบริการ 

          เทศบาลต าบล  หมายถึง  เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  

 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.6.1 ได้ทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  
เพ่ือจะน ามาใช้ในการปรับทิศทางการพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน 

 1.6.2 ได้แนวทางหรือประเด็นในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

  1.6.3 สามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการ
พิจารณาความดีความชอบของบุคลากรในองค์กร 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภอ
อากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาใช้ใน
การศึกษา ดังนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.2 แนวคิดการปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.3 ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1   แนวคิดและทฤษฏีความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 2.1.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 ในการศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของความพึง
พอใจ ไว้ดังนี้ 
  ความพึงพอใจ เป็นลักษณะนามธรรม  ไม่สามารถที่จะมองเห็นเป็นรูปร่างได้ แต่สามารถสังเกตได้
จากการแสดงออก “พึง” เป็นค าช่วยกิริยา หมายถึง “ควร” เช่น พึงใจ หมายความว่า เหมาะใจ พอใจ เป็น
ความรู้สึกที่มีความสุข เมื่อได้รับความส าเร็จตามความมุ่งหมาย  และความต้องการ  ความพึงพอใจเป็นเรื่อง
ของบุคคล เป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลที่มีความหมายกว้าง ความพึงใจโดยทั่วไปตรงกับคาภาษาอังกฤษ 
“Satisfaction” ซึ่งมีความหมายโดยสังเขปดังนี้  

กูด (Good. 1973 : 384) กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึง คุณภาพ สภาพหรือระดับของความพึง
พอใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจ และ ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่องานของเขา  

แมงเกิลสิดอร์ฟฟ์ (Mangelsdorff. 1978 : 86) กล่าวว่า ความพึงใจเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งที่ใช้สาหรับ
วัดคุณภาพของงาน  

วอลแมน (Wolman. 1973 : 333) ได้ให้ความหมายของความพึงใจไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
“ความรู้สึกที่มีความสุขเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมายของความต้องการ หรือแรงจูงใจ” จากค าจ ากัด
ความข้างต้นจะสังเกตได้ว่า ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ถ้าบุคคลได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็น
ด้านวัตถุหรือด้านจิตใจ ซึ่งความพอใจนั้นอาจเกิดจากคุณภาพของงาน หรือสิ่งที่มีการน าเสนอในรูปแบบที่น่า
พอใจ 

มัลลินส์ Mullins (1985:280) ให้ความหมายไว้ว่า  ความพึงพอใจ เป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่ง
ต่าง ๆ ในหลาย ๆ ด้าน เป็นสภาพภายในที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลที่ประสบความส าเร็จใน
ความต้องการหรือคาดหวัง  

ราณี  เชาวปรีชา (2538) อ้างในสุนารี แสนพยุห์ (2557) สรุปความหมายของความพึงพอใจไว้ดังนี้  
 “ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้น เมื่อได้รับความส าเร็จตามความมุ่งหมายหรือหมายถึง
ความรู้สึกข้ันสุดท้ายที่เกิดขึ้นจากความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์ (2545) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่ดีของบุคคลที่ได้รับ
การตอบสนอง เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ต้องการก็จะท าให้รู้สึกดี ชอบและสบายใจ หากสอดคล้องกับ
ความคาดหวัง หรือมากกว่าที่คาดหวังไว้ก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจ 

สุนารี แสนพยุห์ (2557)  ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง“ความรู้สึกที่มี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความพึงพอใจที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ
ความต้องการ (Need) กล่าวคือเมื่อบุคคลมีความต้องการและความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองบุคคลจะ
รู้สึกพึงพอใจ”  
 ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพความรู้สึกของบุคคลที่มีความสุข ความอ่ิมเอมใจ เมื่อต้องการหรือ
แรงจูงใจของตนไดร้ับการสนองตอบ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งที่สามารถใช้แทนกันได้ซึ่งหมายถึง ผลที่
ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น และทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความพอใจในสิ่งนั้น 
และทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นภาพความพอใจ 
ความพึงพอใจ หมายถึง แรงจูงใจของมนุษย์ ที่ตั้งอยู่บนความต้องการขั้นพ้ืนฐาน มีความเกี่ยวข้องกันอย่าง
ใกล้ชิดกับผลสัมฤทธิ์และสิ่งจูงใจ และพยายามหลีกเลี่ยงที่ไม่ต้องการ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง คุณภาพหรือระดับของความชอบ ความพอใจ ซึ่งเป็นผลจากความใจต่างๆ
และทัศนคติของบุคคลต่อสิ่งนั้น 
 ความพึงพอใจ หมายถึง การให้ค่าความรู้สึกของคนเราที่สัมพันธ์กับโลกทัศน์ที่เกี่ยวกับความหมายของ
สภาพแวดล้อม ซึ่งค่าความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสภาพแวดล้อมจะแตกต่างกัน เช่น ความรู้สึกดี-เลว ความรู้สึก
พอใจ-ไม่พอใจ ความรู้สึกสนใจ-ไม่สนใจ เป็นต้น 

ความพึงพอใจ หมายถึงความต้องการได้บรรลุเป้าหมาย พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุข 
สังเกตได้จากสายตา ค าพูดและการแสดงออก” 
 ความพึงพอใจโดย อุทัย หิรัญโต (2523) ให้ความหมายไว้ว่า “ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ท าให้ทุกคนเกิด
ความสบายใจ เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของเขาท าให้เกิดความสุข” 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง  สภาพจิตใจ  ความรู้สึก
ของผู้เป็นประชากรที่มีต่อการบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐ  ความพึงพอใจ (Satisfaction)  เป็นส่วน
ส าคัญในการเรียนรู้อีกประการหนึ่ง ความพึงพอใจยังสามารถอธิบายได้ว่า  คือ ทัศนคติ ความคาดหวัง หรือ
ระดับความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งต่างๆ เมื่อได้รับการสนองตอบต่อความต้องการของตน ทั้งในระดับ
ความต้องการพ้ืนฐานและความส าเร็จตามเป้าหมาย โดยการแสดงออกทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ  ความพึงพอ
ในการศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาความพึงพอใจของประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการต่อการได้รับบริการจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความพึงพอใจมีความส าคัญต่อการด าเนินงานในการให้บริการ ดังนั้น ความพึง
พอใจจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันของผู้รับบริการ 

2.1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
          ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่แสดงออกเมื่อได้รับการสนองตอบต่อความต้องการ ดังนั้น 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจที่สามารถน ามาอธิบายได้ด้วยทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow 
(1970) 

ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการหรือทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’ Hierarchical Theory of 
Motivation) ของ Maslow (1970) โดยทฤษฎีนี้มีความเชื่อที่ว่า “มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีความต้องการและเป็น
การยากท่ีมนุษย์จะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ โดยที่บุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและ



8 
 

เมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้ว ก็ยังคงที่จะเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอ่ืนๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็น
คุณลักษณะของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความต้องการที่จะได้รับสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ” ดังนั้น ทฤษฎีล าดับขั้นความ
ต้องการของ Maslow น าเสนอล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์จากขั้นต้นไปสู่ขั้นต่อไปไว้ตามล าดับ ได้แก่ 1)
ความต้องการทางด้านร่างกาย 2)ความต้องการความปลอดภัย 3)ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ 
4)ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง และ 5)ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ซึ่งล าดับขั้นความ
ต้องการทั้ง 5 ขั้นสามารถอธิบายลักษณะของความต้องการ (เบญจวรรณ วรรณทวีสุข, 2556) ดังนี้ 

1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) 
ความต้องการพ้ืนฐานที่มีอ านาจมากที่สุดและสังเกตเห็นได้จากล าดับความต้องการ

ทั้งหมด  อันเป็นความต้องการที่ช่วยในการด ารงชีวิต และอาจรวมถึงเป็นความต้องการที่ได้รับกระตุ้นด้วย
อวัยวะรับสัมผัส ซึ่งถ้าไม่ได้รับการตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจก็จะอยู่ภายใต้ความต้องการนี้ตลอดไป 

2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs)  
ความต้องการในขั้นนี้จะเกิดข้ึนเมื่อความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนอง

แล้ว ความต้องการของมนุษย์จะพัฒนาไปสู่ขั้นต่อไปคือ ความต้องการความปลอดภัยหรือความรู้สึกมั่นคง 
(Safety of Security) โดยทฤษฎีนี้อธิบายถึงการสังเกตความต้องการได้ตั้งแต่การเป็นทารกและในเด็กเล็กท่ี
ต้องการความช่วยเหลือและต้องพ่ึงพาอาศัยผู้อ่ืน แม้เติบโตสู่วัยท างานก็ยังมีการตอบสนองต่อความต้องการ
ด้วยการท างานในฐานะเป็นผู้คุ้มครองทรัพย์สิน สิทธิ์ และรักษาพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยของผู้อื่น เช่น นัก
บัญชี นักประกัน แพทย์ ต ารวจ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาชีพเหล่านี้ในสังคมคือการตอบสนองต่อความ
ต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่ 

3) ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and Love Needs) 
ความรักและความเป็นเจ้าของเป็นความต้องการเมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองว่าตนมี

ความปลอดภัยและมีความมั่นคงแล้ว จึงมีความต้องการในขั้นต่อมาคือความต้องการความรักและความเป็น
เจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนทั้งใน ครอบครัวและในสังคมที่อยู่ ทฤษฎีนี้ได้อธิบายว่าหากความ
ต้องการนี้ไม่ได้รับการตอบสนองมนุษย์จะมีความรู้สึกถึงความคับข้องใจ และท าให้เกิดปัญหาในการปรับตัว
ไม่ได้ตามมา เพราะรู้สึกไม่ได้รับความรัก 

4) ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Self-esteem Needs) 
เมื่อรู้สึกว่าได้รับความรักและความเป็นเจ้าของแล้วก็จะพัฒนาไปสู่ขั้นความต้องการที่ไม่

อยากความรักลดลง นั่นคือ ความรักและความเป็นเจ้าของจะยืนนานหากมนุษย์ได้รับการนับถือยกย่อง ความ
ต้องการได้รับความนับถือยกย่องจึงเป็นความต้องการขั้นต่อมาจากความรักและความเป็นเจ้าของ โดยมีความ
ต้องการได้รับยกย่องน่านับถือทั้งจากตนเองและผู้อื่น เป็นความต้องการมีอ านาจ มีเกียรติยศ ได้รับการยอมรับ 
ได้รับความสนใจ มีสถานภาพที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ชื่นชม การได้รับสนองความต้องการในขั้นนี้จะท าให้ตนรู้สึก
มีคุณค่า 

5) ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-actualization Needs) 
ความต้องการเข้าใจตนเองเป็นความต้องการขั้นสุดท้าย โดยทฤษฎีนี้ได้อธิบายว่าความ

ต้องเข้าตนเองอย่างแท้จริงนั้นเป็นความปรารถนาในทุกสิ่งว่าจะสามารถได้รับอย่างเหมาะสมและท าให้ประสบ
ความส าเร็จได้ จึงเป็นเหตุให้มนุษย์จะใช้พลังอย่างเต็มที่เต็มความสามารถและศักยภาพที่มีท้ังหมดเพ่ือปรับปรุง
ตนเองให้ไปสู่ความส าเร็จอันสูงสุดได้ 

จากทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการหรือทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์  โดยสรุปแล้วสามารถ
น ามาอธิบายในการศึกษาครั้งนี้ ภายใต้ข้อสมมติที่ว่าประชาชนผู้รับบริการจะแสดงออกซึ่งความพึงพอใจต่อ
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การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อได้รับการตอบสนองจากบริการนั้นตามล าดับขั้น ซึ่งจะส่งผล
ให้การแสดงออกซึ่งความพึงพอใจมีระดับแตกต่างกันตามลักษณะของงานบริการหรือการให้บริการ สอดคล้อง
กับการศึกษาในอดีตที่ผ่านมา ที่แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจคือความรู้ที่แสดงออกมาเมื่อได้รับการตอบสนอง
หรือการกระตุ้น อาทิเช่น ของ เพทาย คุ้มค ามี (2546) ที่กล่าวว่า “ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาด้านความรู้สึกที่
มีต่อสิ่งเร้าที่แสดงออกมาในรูปของผลสุดท้ายของการประเมิน โดยบอกทิศทางของผลว่ามีทิศทางบวกหรือ
ด้านลบ หรือไม่มีทิศทางใดๆ ต่อสิ่งเร้านั้น”  สอดคล้องกับ กิติมา ปรีดีดิลก (2546) สรุปว่า“ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกที่ชอบหรือพอใจ ที่มีต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่างๆ ของงานหรือผู้ปฏิบัติงานนั้นได้รับการ
ตอบสนองความต้องการของตน” ในขณะที่  ประชากร พัฒนากุล และคณะ (2550) แสดงให้เห็นว่า หาก
พิจารณาความพึงพอใจของประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการสาธารณะนั้น ประชาชนจะมีการให้ระดับความพึง
พอใจต่อการได้รับบริการเมื่อการให้บริการนั้นมีลักษณะของการให้บริการอย่างเท่าเทียมรวดเร็วและทันเวลา
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง และให้บริการอย่างก้าวหน้า (เบญจวรรณ วรรณทวีสุข, 2556)  
  2.1.2.1  ลักษณะของความพึงพอใจ 
             ในการศึกษาลักษณะของความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการในฐานะผู้รับบริการ ได้
กล่าวถึงลักษณะของความพึงพอใจไว้หลายท่าน ดังนี้ 

อัจฉรา สมสวย (2545: 5-6) กล่าวถึงลักษณะของความถึงพอใจไว้ ดังนี้ 
1. ความพึงพอใจคือการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

บุคคลจ าเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว และการตอบสนองความต้องการของบุคคลด้วยการตอบโต้
กับบุคคลอ่ืนและสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ท าให้แต่ละคนมีประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งที่จะได้รับตอบแทน
แตกต่างกัน 

2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงใน
สถานการณ์หนึ่ง 

3. ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ความพึง
พอใจเป็นความรู้สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของบุคคลในแต่ละ
สถานการณ์ นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่แสดงออกมาระดับมากน้อยได้ ขึ้นอยู่กับความแตกต่าง
ของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ 
 นอกจากนี้ ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะถูกก าหนดจากความรู้สึกของแต่ละบุคคล โดย
จากการพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทนที่เข้ามีความรู้สึกว่าเขาควร
จะไดรับ แล้วถ้าหากผลตอบแทนที่ได้รับจริงมากกว่าผลตอบแทนที่เขาคาดว่าจะได้รับ ย่อมจะก่อให้เกิดความ
พึงพอใจขึ้น ซึ่งความพอจะมากหรือน้อย หรือไม่พึงพอใจนั้น ขึ้นอยู่กับความยุติธรรมของผลตอบแทน 
 
 ในขณะที่ลักษณะความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการศึกษาในอดีตแสดงออกมาในหลายลักษณะ 
อาทิเช่น อัจฉนา โทบุญ (2549) แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่มารับบริการงานทะเบียน
ราษฎรจะมีความพึงพอใจในด้านต่างๆ เกิดขึ้น ได้แก่ ความถูกต้องของเอกสารเวลาที่ใช้ในการบริการความ
สะดวกจากระบบงานทะเบียนราษฎร ความสะดวกจากอาคารสถานที่บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและ
วิธีปฏิบัติงานให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในขณะที่ สุทธิ ปั้นมา (2535) แสดงให้เห็นว่า ในภาคบริการ
ของเอกชนความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของธนาคารกสิกรไทยสาขากาฬสินธุ์จะแสดงความพึง
พอใจในรูปแบบความรู้สึกที่ดีที่ชอบพอใจหรือประทับใจที่เกิดขึ้นเมื่อมาใช้บริการด้านต่างๆได้แก่ด้านพนักงาน
และการต้อนรับด้านสถานที่ประกอบการด้านความสะดวกที่ได้รับด้านข้อมูลที่ได้รับการบริการและด้าน
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ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น นอกจากนี้การศึกษาเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะของหน่วยงาน
ภาครัฐนั้น ประชาชนผู้รับบริการนอกจากแสดงความพึงพอใจในระดับต่างๆ แล้ว 
อมร  รักษาสัตย์ (2536) ยังแสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจนั้นยังสามารถน ามาใช้เป็นมาตรการหนึ่งในการวัด
ประสิทธิภาพของการบริการ เพราะนอกจากต้องด าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการในด้านต่างๆ ของรัฐตาม
ภารกิจแล้ว การให้บริการนั้นต้องเป็นการให้บริการอย่างดีเป็นที่พอใจแก่ประชาชนอีกด้วยอย่างไรก็ตาม 
ลักษณะของความพึงพอใจหรือความพอใจที่แสดงออกมานั้นขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความพึงพอใจที่เกิดจากการ
ได้รับบริการของแต่ละบุคคล และลักษณะของการให้บริการของผู้ให้บริการเช่นกัน 
 

2.1.2.2  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 
                   ปัจจัยมี่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของมนุษย์มาจากพ้ืนฐานของความพอใจสามารถ
แบ่งออกเป็น 6 ประการของความพอใจ (Aday and Anderson อ้างอิงใน สุรจิต, 2543)  

1. ความพอใจต่อความสะดวกท่ีได้รับจากการให้บริการ ซึ่งแบ่งออกเป็นการใช้เวลารอคอย การได้รับ
การดูแลบริการเมื่อมีความต้องการบริการนั้น และความสะดวกสบาย 

2. ความพอใจต่อการประสานงานของการบริการ แบ่งเป็นผู้ได้รับบริการทุกประเภทตามความ
ต้องการ ความสนใจที่มีต่อผู้รับบริการ และการติดตามผลของการให้บริการ 

3. ความพอใจต่อการต้อนรับและการเอาใจใส่ของผู้ให้บริการ ได้แก่ ท่าทาง และการแสดงออก
ภายนอก อัธยาศัยที่ดี 

4. ความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับ 
5. ความพอใจต่อคุณภาพของการบริการ 
6. ความพอใจต่อค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 
โดยที่พ้ืนฐานของความพอใจดังกล่าวน าไปสู่การพิจารณาซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจพ้ืนฐาน

เหล่านั้น  ฐิตินันด์  เดชะคุปต์ (2538, อ้างถึงใน กมล กิจจาน์, 2545) ซึ่งได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บริการ ราคาค่าบริการ 
สถานที่บริการ การส่งเสริมการแนะน าบริการ ผู้ให้บริการ สภาพแวดล้อมของการบริการ และกระบวนการ
บริการ ปัจจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ  ภากรณ์ น้ าว้า  และ ศิริวิมล วันทอง (2550 :27-28) ที่
สรุปว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นความรู้สึกในทางบวก ขอผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ซึ่งปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอในของผู้รับบริการที่ส าคัญดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับบริการที่มีคุณภาพและระดับ
การให้บริการตรงกับความต้องการ รวมไปถึงความเอาใจใส่ขององค์การในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใน
รายละเอียดที่ผู้รับบริการต้องการใช้ในชีวิตประจ าวัน วิธีการใช้หรือลักษณะที่ผู้รับบริการใช้สินค้าหรือบริการ
แต่ละอย่าง คุณภาพของการใช้บริการเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการที่ผู้รับบริการใช้สินค้าหรือบริการแต่ละอย่าง 
คุณภาพของการให้บริการเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการที่จะสร้างความพอใจให้กับผู้รับบริการ  

2. ค่าบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการขึ้นอยู่กับราคาบริการที่ผู้รับบริการยอมรับพิจารณาว่า
เหมาะสมกับคุณภาพของการบริการตามความเต็มใจที่จะจ่าย ทั้งนี้เจตคติของผู้รับบริการของแต่ละบุคคลอาจ
แตกต่างกันออกไป  

3. สถานที่ให้บริการ การเข้าไปใช้บริการได้สะดวกเมื่อผู้ รับบริการต้องการย่อมก่อให้เกิดความพึง
พอใจต่อการบริการ ท าเล  ที่ตั้ง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ 
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4. การแนะน าบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึ้นได้จากการทราบข่าวสารหรือบุคคลอ่ืน
กล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการในทางบวก ซึ่งหากตรงกับความต้องการที่มีอยู่ก็จะรู้สึกดีกับการบริการ
ดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการที่มีอยู่ก็จะรู้สึกดีกับการบริการดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจ
ผลักดันให้มีความต้องการบริการตามมาได้ 

5. ผู้ที่ให้บริการ เป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติงานและการบริการให้ผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจทั้งสิ้น ผู้บริหารที่ก าหนดนโยบายบริการโดยค านึงถึงผู้รับบริการเป็นหลัก ย่อมสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจได้ง่ายเช่นเดียวกับ 

6. สภาพแวดล้อมของการบริการที่มีอิทธิพล ต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการได้แก่ สภาพแวดล้อม
ของการบริการที่เก่ียวข้องกับการออกแบบอาคารสถานที่ความสวยงามของการจัดแต่งภายใน การจัดแบ่งพ้ืนที่
เป็นสัดส่วน ตลอดจนการออกแบบวัสดุเครื่องใช้ในงานบริการ  

7. กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการมีส่วนส าคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้รับบริการ ประสิทธิภาพของการจัดการระบบการบริการส่งผลให้การปฏิบัติงานบริการแก่ผู้รับบริการ  
 ในขณะที่ สันทัด เสริมศรี ( 2539:24-37) สรุปว่าความพึงพอใจผู้รับบริการเป็นการแสดงออกถึง
ความรู้สึกในทางบวกของผู้รับบริการต่อให้บริการ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริการที่ส าคัญ ๆ 
เพียง 5 ประการได้แก่ สถานที่บริการ การส่งเสริมแนะน าการบริการ ผู้ให้บริการ สภาพแวดล้อมของการ
บริการ และกระบวนการบริการ อย่างไรก็ตาม ลักษณะพ้ืนฐานของความพึงพอใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยสรุปแล้วได้ถูกน ามาพิจารณาในด้านกระบวนการให้บริการ บุคลากรผู้
ให้บริการ สถานที่และสภาพแวดล้อมในการบริการ และการส่งเสริมหรือการแนะน าบริการอันน ามาสิ่งการ
อ านวยความสะดวกในการบริการ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะน าไปสู่การแสดงออกซึ่งระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในแต่ละบุคคลแตกต่างกัน 

2.1.2.3  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
                     ศิริพร ตัณติพูลวินัย (2538 : 5) อธิบายว่า ผู้รับบริการย่อมมีความต้องการและ
คาดหวังในการไปรับบริการทุกครั้ง เมื่อไปรับบริการประสบกับสถานการณ์ที่เป็นจริง ก็จะก่อให้เกิดการ
เปรียบเทียบกับความต้องการก่อนไปรับบริการและแสดงออกมาเป็นระดับความพึงพอใจ ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับ 

1. ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง เป็นการแสดงความรู้สึกยินดีมีความสุขของ
ผู้รับบริการเมื่อได้รับบริการที่ตรงกับความคาดหวังที่มีอยู่ 

2. ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เป็นการแสดงความรู้สึกปลาบปลื้มหรือประทับใจของ
ผู้รับบริการ เมื่อได้รับการบริการเกินความคาดหวังที่มีอยู่  

ในขณะที่ผู้รับบริการจะสามารถประเมินระดับความพึงพอใจที่ตนควรให้ในการรับบริการ
นั้นได้ อาจต้องพิจารณาจากองค์ประกอบในหลายๆ ด้าน โดยที่ Millet (1954, p. 4 อ้างถึงในเทพศักดิ์ บุญ
รัตนพันธ์, 2536, หน้า 14) กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการไว้ว่า “ความพึงพอใจใน
การให้บริการหรือความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการโดยการพิจารณาจากองค์ประกอบ 
4 ด้านดังนี้ 1) ความสามารถในการจัดบริการให้อย่างยุติธรรมโดยลักษณะการจัดให้นั้นจะต้องเป็นไปอย่าง
สม่ าเสมอและเสมอภาค (Equitable Service) 2)ความสามารถในการจัดบริการอย่างรวดเร็วทันต่อเวลา 
(Timely Service) ตามลักษณะของความจ าเป็นรีบด่วนในการบริการและความต้องการของประชาชนในการ
บริการนั้นแก่ผู้รับบริการความสามารถในการจัดบริการให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้รับบริการ  (Ample 
Service) 3)ความสามารถในการจัดบริการให้ต่อเนื่อง (Continuous Service) โดยไม่มีการหยุดชะงักหรือ



12 
 

ติดขัดในการให้บริการนั้น4)ความสามารถในการพัฒนาบริการที่จัดให้ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพให้มีความ
เจริญก้าวหน้า (Progressive Service) ตามลักษณะของบริการนั้นๆ เรื่อยไป” 

2.1.2.4  การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการ 
                      ชานันท์  ถ้าคู่ (2545:10) ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้น
จะต้องพิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการขององค์กร ประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการในมิติ
ต่างๆ ของแต่ละบุคคล ดังนั้น การวัดความพึงพอใจในการใช้บริการ สามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ 
 1. การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันแพร่หลาย โดยการขอความร่วมมือจากลุ่มบุคคลที่
ต้องการวัดแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดค าตอบไว้ให้เลือกหรือเป็นค าตอบอิสระ ค าถามที่ถาม
จะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่างๆ ที่หน่วยงาน หรือองค์กรก าลังให้บริการอยู่ เช่น ลักษณะของการ
ให้บริการ สถานที่ให้บริการ บุคลากรที่ให้บริการ เป็นต้น 
 2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูงใจให้ผู้
ถูกสัมภาษณ์ตอบค าถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง 
 3. การสังเกต เป็นวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรับบริการและหลังจากการ
ได้รับบริการแล้ว เช่น การสังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สีหน้า และความถี่ของการมารับบริการ ผู้วัดจะต้อง
กระท าอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน 

ดังนั้น เบญจวรรณ  วรรณทวีสุข (2556) จึงได้สรุปเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการ
บริการสาธารณะของการปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะท้องถิ่นในระดับของเทศบาลไว้ดังนี้ “ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ได้รับการบริการสาธารณะของเทศบาล หมายถึง ความพอใจความรู้สึกในทางบวกท่ีมีต่อสินค้าหรือ
บริการที่ได้รับจากเทศบาลในด้านต่างๆ และเมื่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้รับการตอบสนอง
ประชาชนก็จะรู้สึกพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการที่ได้รับ” 

โดยที่การบริการสาธารณะเป็นกิจกรรมด าเนินงานและการบริหารงานของฝ่ายปกครองที่ท าหน้าที่
ในการบริหารงานภาครัฐเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งการบริการนั้นจัดท าขึ้นเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
เกี่ยวข้องกับการกินดีอยู่ดีอันเป็นเป้าหมายหลักของการปฏิบัติงานของภาครัฐ การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการนั้นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารกิจกรรมบริการสาธารณะต่างๆ 
สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ครอบคลุมทั้งในด้านความทั่วถึงในทุกกลุ่ม ด้านพื้นที่ และด้าน
สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนได้ โดยเฉพาะความความหวังที่ใช้ในการตัดสินใจการเลือก
ให้เป็นตัวแทนของประชาชนในการเข้ามาบริหารท้องถ่ินนั่นเอง 

ในขณะที่การศึกษาในอดีตที่ผ่านมาเกี่ยวกับการบริการประชาชน อาทิเช่น ถาวร โพธิสมบัติ (2535 
อ้างถึงใน วีระชัย  จุฬาวงศ์สวัสดิ์, 2553, หน้า 11) กล่าวว่า “ความหมายของการบริการประชาชนหมายถึง
การที่องค์การของรัฐได้กระจายสินค้าสาธารณะออกไปให้กับประชาชนในสังคมเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและ
เอ้ืออ านวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนให้มากที่สุดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและยังต้องท าการศึกษาหลักการ
ให้บริการประชาชนของรัฐต้องค านึกถึงหลัก 3 ประการคือ 

1. เพ่ือประโยชน์สาธารณะการบริการประชาชนเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ของรัฐกับประชาชนโดยมีเป้าหมายที่จะเอ้ืออ านวยประโยชน์แก่ประชาชนปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กับประชาชนซึ่งองค์กรของรัฐมีบทบาทหน้าที่ส าคัญ 2 ประการดังนี้ 

1.1 เป็นกลไกปกครองดูแลประชาชนให้ปฏิบัติตามครรลองของกฎหมาย 
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1.2 เป็นกลไกจะสรรทรัพยากรและบริการพ้ืนฐานทางสังคมการให้บริการขององค์การ
ของรัฐจึงประกอบด้วยองค์การ 2 ประเภทคือองค์การที่ให้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและองค์การที่
ให้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนบคุคล 

2. หลักการบริการประชาชนการบริการประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐจะต้องบริการ
ประโยชน์สาธารณรัฐจะต้องท าหน้าที่ให้บริการต่างๆให้แก่ประชาชนเช่นการรักษาความสงบเรียบร้อยและการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการรักษาสิทธิมนุษยชนโดย
กฎหมายการป้องกันประเทศการให้สิ่งตอบแทนแกสมาชิกในสังคมผู้ท าคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองการออก
กฎหมายสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานการระดมทรัพยากรได้แก่เงินภาษีอากรจากสังคมการสาธารณสุขการบริการ
ผู้ยากจนให้เปล่าการวางแผนใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาและการวางแผนชุมชนเมืองการจัดท า
บริการสาธารณะ 

3. หลักการบริหารในด้านการบริการประชาชนรัฐมีเป้าหมายการบริการเพ่ือความพึงพอใจ
ของประชาชนรัฐมีหน้าที่เป็นองค์การของรัฐถ้าเจ้าหน้าที่ขององค์การของรัฐบริการประชาชนดีแล้วประชาชนที่
ได้รับบริการจากองค์การของรัฐควรมีความสบายใจซึ่งผลที่ได้จากการบริการของรัฐดังกล่าวประชาชนจะพอใจ
และให้ความร่วมมือกับรัฐการบริการประชาชนเป็นการบริหารงานอย่างเป็นระบบเมื่อประชาชนติดต่อมา
ขอรับบริการขององค์การของรัฐถ้ามีการจัดระบบการบริหารงานที่ดีเช่นการจัดองค์การการวางแผนการ
ประสานงานกันเป้นอย่างดีผลที่ได้ก็คือการท างานที่เกิดประสิทธิภาพประชาชนที่มาติดต่องานก็จะได้รับความ
สะดวกในการที่มารับบริการในทางตรงกันข้ามหากการจัดระบบการบริหารงานหย่อนสมรรถภาพผลที่เกิด
ขึ้นกับประชาชนที่จะต้องเสียเวลาเสียงบประมาณและประชาชนก็จะเกิดความเบื่อหน่ายต่อองค์การของรัฐซึ่ง
น าความเสียหายมาสู่การบริหารองค์การของรัฐโดยส่วนรวมทั้งระบบ” 
 2.1.3  การประเมินผล 
           2.1.3.1  ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล  

 ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ
ปัจจุบันเรียกว่า “แผนยุทธศาสตร์” สามารถใช้เป็นกลไกในการติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว้โดยจะปรากฏในรูปแบบรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง “หน่วย
ติดตามและประเมินผล” (Monitoring and Evaluation Unit) ซึ่งเป็นหน่วยรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลใน
ภาพรวมของจังหวัด นอกจากนี้ยังทาหน้าที่เป็น “ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System) 
ว่าองค์กรท้องถิ่น มีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่ อย่างไร สามารถดาเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้เพียงใด ผลการ
ดาเนินงานตามแผนเป็นอย่างไร เพ่ือประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กร
ให้บรรลุเป้าหมายในทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2548) 
  2.1.3.2  องค์ประกอบของการติดตามประเมินผล  

 ระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์ประกอบสามส่วน
หลัก คือ ส่วนปัจจัยนาเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการ (Process) และส่วนของผลลัพธ์ (Output) (กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2548) ดังต่อไปนี้  

1. ปัจจัยนาเข้า (Input) คือปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีเพ่ือเข้าสู่
ระบบติดตาม และประเมินผล ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน  

2. กระบวนการติดตาม (Process) คือช่วงของการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของท้องถิ่นซึ่งจะทาให้ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ดีเพียงใด สามารถวัดผลได้จริงหรือไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายเพียงใด เพ่ือบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินงาน สู่การ
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บรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้ เน้นการติดตามการดาเนินงานโครงการ การเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
ในการดาเนินงาน  

3. ผลลัพธ์ (Output) เป็นการติดตามช่วงสุดท้ายหรืออาจเรียกว่า “การประเมิน
แผนยุทธศาสตร์” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่า ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือเป็น
ประโยชน์สาหรับบุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของ
ท้องถิ่น อันได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความ
พึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัด 
 
2.2  แนวคิดการปกครองส่วนท้องถิ่น 

การปกครองส่วนท้องถิ่น  อยู่ภายใต้การก ากับดูแลหลักของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษา แนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล  การเงินการคลัง  และการบริหารจัดการ   เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ  ทั้งนี้  อ านาจหน้าที่และ
โครงสร้างส่วนราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545  ต่อมาในปี พ.ศ.2551  ได้มีการประกาศใช้
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551  โดยก าหนดให้
มีราชการบริหารส่วนภูมิภาค  และจัดตั้งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขึ้นในกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกรมในราชการส่วนภูมิภาค 
เพ่ือให้การด าเนินการก ากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่าง
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ และจัดตั้งกลุ่ม ตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารขึ้นในกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานภายในส่วนราชการ สนับสนุน
การปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และพัฒนาการบริหารของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มี
ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 

วิชชุกร นาคธน (2550: 11-17) กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองประเทศ
โดยรัฐบาลกระจายอ านาจการบริหารจัดการเกี่ยวกับภารกิจการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนท้องถิ่น โดยมี
กฎหมายให้อ านาจให้สามารถด าเนินกิจกรรมและบริการสาธารณะบางอย่างที่จ าเป็น และเกิดประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่น ทั้งนี้ภายใต้หลักของความยืดหยุ่น คล่องตัวและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยมีองค์กร
ทางการบริหารของท้องถิ่นนั้นเองเป็นผู้ด าเนินการมิใช่การบริหารจัดการโดยองค์กรเจ้าที่ของรัฐบาลหรือ
ตัวแทนรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 

 
2.2.1 ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น 

 ภายใต้ระบบการปกครองของแต่ละประเทศส่วนใหญ่จะประกอบด้วยความแตกต่างหลากหลายของ
สภาพภูมิประเทศ ดินฟ้าอากาศ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษาและสภาพปัญหาของ
พ้ืนที่ ความแตกต่างหลากหลายนี้ย่อมน าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการบริหารจัดการวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ที่แตกต่างกันอออกไป การจัดท าบริการสาธารณะโดยรัฐบาลซึ่งตั้งอยู่ ที่ส่วนกลางจึงมิอาจตอบสนองความ
ต้องการซึ่งแตกต่างหลากหลายกันนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีกับสภาพปัญหาของแต่ละท้องถิ่น 
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 นอกจากนี้ ในแง่ของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นซึ่งเป็นผลของ
ประวัติศาสตร์และการสะสมภูมิปัญญาท้องถิ่นอันยาวนานย่อมก่อให้เกิดเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของแต่
ละท้องถิ่นในการที่จะด าเนินรอยตามหรืออนุรักษ์วีถีชีวิตเช่นนั้นเอาไว้   ซึ่งการด าเนินการจ าเป็นต้องอาศัย
ความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งในแง่นี้เป็นที่ยอมรับกันว่าประชาชนซึ่งเกิดและ
อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ น่าจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นได้ดีกว่าคนจากที่อ่ืนด้วย  
เหตุผลดังกล่าวจึงน าไปสู่แนวคิดเรื่องการปกครองตนเองโดยคนท้องถิ่นซึ่งพัฒนามาเป็นระบบการปกครอง
ท้องถิ่น โดยจ าแนกความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ความส าคัญต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น และความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น กับความส าคัญต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยและการพัฒนาประเทศ 

2.2.1.1 ความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น 
            เนื่องจากความแตกต่างหลากหลายของท้องถิ่น  การบริหารจัดการที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นย่อมน ามาซึ่งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้หมดไปตลอดจน
อนุรักษ์และบ ารุงรักษาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งอาจพิจารณาในด้านที่ส าคัญดังนี้ 

1.   ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถิ่นแนวคิดนี้ตั้งอยู่บนฐานความเชื่อ
ว่าคนท้องถิ่นย่อมเป็นผู้ที่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรของท้องถิ่น ดังนั้นจึงย่อม
มีความหวงแหนและมีจิตส านึกในกรรอนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถิ่นให้สามารถใช้ได้อย่างยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลาน
จิตส านึกเช่นนี้น่าจะมีสูงกว่าคนจากท้องถิ่นอ่ืน หรือคนส่วนกลางส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่น ดังนั้นจึงควรให้
ชุมชนหรือท้องถิ่นได้มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการกับทรัพยากรของท้องถิ่นไม่ว่าจะ
เป็นทรัพยากรในดิน  น้ า  ป่าไม้  หรือทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ 

2.  ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประชาชนในท้องถิ่นย่อมมีความผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเนื่องจากสิ่งเหล่านี้คือ
วิถีชีวิตของคนท้องถิ่นซึ่งสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน ดังนั้นจึงเกิดความรัก ความหวงแหนในขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามได้ดียิ่งกว่าคนจากท้องถิ่นอ่ืนจึงควรให้ท้องถิ่นได้มีบทบาทตลอดจนมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการ 

3.  ด้านการบริหารจัดการสาธารณูปโภค ความจ า เป็นขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตความแตกต่างหลากหลายของสภาพท้องถิ่นน าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการด้าน
สาธารณูปโภค ความจ าเป็นพ้ืนฐานตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน เช่น ในท้องถิ่นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความต้องการด้านสาธารณูปโภค หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอาจเน้นหนักไปที่แหล่งน้ า แต่มี
ปัญหาด้านแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร ในขณะที่ภาคกลางไม่มีปัญหาด้านแหล่งน้ า แต่มีปัญหา
ด้านการคมนาคมและการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับกับการจ้างงาน  ตลอดจนระบบการจัดการกับปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น  เป็นต้น 

เมื่อความต้องการของแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างหลากหลายกันเช่นนี้การบริหารจัดการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการจึงต้องแตกต่างกันออกไป ดังนั้นการให้ท้องถิ่นมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการก าหนด
ความต้องการตลอดจนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตนเองจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 
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2.2.1.2  ความส าคัญต่อการพัฒนา 
1. ความส าคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตย   การปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งพ้ืนฐานในการ

สร้างความรู้ และความเข้าในระบบประชาธิปไตย ซึ่งมีหลักเกณฑ์พ้ืนฐานแบบเดียวกัน เพียงแต่ประชาธิปไตย
ระดับชาตินั้นมีความสลับซับซ้อนมากกว่านอกจากนั้นการปกครองท้องถิ่นยังเป็นแหล่งฝึกฝนและพัฒนา
บุคลากร เพ่ือเข้าสู่การเมืองระดับชาติ ในประเทศที่ระบบพรรคการเมืองและการเลือกตั้งมีความเข้มแข็ง ผู้น า
ประเทศหรือนักการเมืองระดับชาติมักเป็นผู้ที่เริ่มต้นบทบาททางการเมืองของตนจากการสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาระดับท้องถิ่นหรือผู้บริหารระดับท้องถิ่นมาก่อนทั้งสิ้น 

2. ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ    ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศนั้นนอกเหนือจากนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ท้องถิ่นต่าง ๆ ถือได้ว่าเป็นก าลังส าคัญ
อย่างยิ่งเนื่องจาก เป็นแหล่งทรัพยากร เป็นแหล่งวัตถุดิบ เป็นแหล่งผลิต ตลอดจนเป็นตลาดที่ส าคัญของ
ประเทศ ดังนั้นการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญเติบโตและมีระบบบริหารจัดการที่ดีจึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
การสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งส่วนหนึ่งรัฐได้
ด าเนินนโยบายผ่านทางระบบบริหารราชการส่วนกลาง และระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอ านาจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้รัฐบาล
จัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 35 ของงบประมาณแผ่นดิน รวมกับ
รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บได้เองหรือจากทรัพย์สิน หรือเงินสะสมที่มีอยู่เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการ 

2.2.2 วัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
        ชูวงศ์  ฉายะบุตร (2539: 26) ได้จ าแนกวัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศ จะต้องอาศัยเงิน

งบประมาณเป็นหลัก หากเงินงบประมาณจ ากัด ภารกิจที่จะต้องบริการให้กับชุมชนต่าง ๆ อาจไม่เพียงพอ 
ดังนั้นหากจัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ก็สามารถมีรายได้  มีเงิน
งบประมาณของตนเองเพียงพอที่จะด าเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้ จึงเป็นการแบ่งเบาภาระ
ของรัฐบาลได้เป็นอย่างมาก  การแบ่งเบานี้เป็นการแบ่งเบาทั้งในด้านการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ใน
การด าเนินการ 

2. เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงเนื่องจากประเทศมีขนาด
กว้างใหญ่ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่  ย่อมมีความแตกต่างกัน  การรอรับการบริการจาก
รัฐบาลเพียงอย่างเดียว อาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและล่าช้า หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มี
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารเท่านั้น จึงจะสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้ 

3. เพ่ือความประหยัดท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนก็
แตกต่างกันด้วย  การจัดตั้งหน่วยปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นจึงมีความจ าเป็น โดยให้อ านาจหน่วยการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่นเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารกิจการของท้องถิ่น 
ท าให้ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาล ที่จะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นอันมาก และแม้จะมีการ
จัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้อย่างรอบคอบ 

4.  เพ่ือให้หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชนจากการที่การปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเอง ไม่ว่าจะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 
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หรือฝ่ายนิติบัญญัติของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกันนี้มีส่วนในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี 

จากการที่การปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง 
ไม่ว่าจะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติ
บัญญัติของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกันนี้มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้
ถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี 

ในหลักการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบการปกครอง
ตามหลักการกระจายอ านาจ มีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพ้ืนที่ด าเนินการบริหารงานเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาลเพ่ือ 1)แบ่งเบาภาระของรัฐบาลเพ่ือให้เกิดความทั่วถึง ในการ
บริการและแก้ไขปัญหา 2)เป็นการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริงและรวดเร็ว 3)ช่วยเหลือ
รัฐบาลในการประหยัดงบประมาณ และ 4)ท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและรูปแบบการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย (สมบูรณ์ สุขส าราญ, 2555) 

ลักษณะที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมาจากความหมายของการปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ว่า “การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให้หน่วยราชการปกครอง
ระดับรองของรัฐ หรือกระจายอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจัดการปกครอง และด าเนินการ
บางอย่างเพ่ือประโยชน์ของรัฐและท้องถิ่นโดยตรง”  ดังนั้น ลักษณะของการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการ
บริหารท้องถิ่นจะมีองค์กรที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ซึ่งประชาชนเลือกตั้งมาทั้ งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้มีความ
เป็นอิสระในการบริหารงาน  แต่รัฐบาลต้องควบคุมโดยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ลักษณะส าคัญ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปจะมี 4 ประการ (อุทัย หิรัญโต, 2523) ดังนี้ 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานเป็นนิติบุคคลจัดตั้งโดยกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางมี
ขอบเขตการปกครองที่แน่นอน 

2) มีอิสระในการบริหารงานสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในการวินิจฉัยและการก าหนด
นโยบายภายใต้ภาครัฐ 

3) มีงบประมาณของตนเอง โดยมีอ านาจเก็บภาษีและรายได้อ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
4) คณะผู้บริหารได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นๆ นั้น ทั้งหมดหรือบางส่วน 
 

2.2.3   การปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
  2.2.3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติไว้ในหมวด 14 การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือก าหนดหลักการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 
มาตรา 281 ภายใต้บังคับมาตรา 1 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 282 การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็นและมีหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจน สอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้  ตาม
กฎหมายบัญญัติ โดยต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้อถิ่นหรือของประเทศเป็น
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ส่วนรวมและจะกระทบถึงสาระส าคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมของประชาชนในท้องถิ่น หรือ
นอกเหนือจากท่ีกฎหมายบัญญัติไว้มิได้ 

มาตรา 283 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท า
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การ
บริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย 

2.2.3.2 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 ก าหนดค านิยามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ดังนี้ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง” 

มาตรา 16 ก าหนดหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และเมืองพัทยา มีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  

เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามมาตรา 67 และ 68 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (และแก้ไขเพ่ิมเติม จนถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.
2552) และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 โดยแยกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า ทางบก และทางระบายน้ า (มาตรา 67(1),(มาตรา 16(2)) 
2. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (2)) 
3. ให้มีและบ ารุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
4. ให้มีสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4)) 
5. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ (มาตรา 68(10), (มาตรา(16(3)) 
6. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน (มาตรา 16(4)) 
7. การสาธารณูปโภค (มาตรา 16(5)) 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
2. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
3. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส(มาตรา 16(10)) 
4. การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16(14)) 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)),(มาตรา 16(26)) 
2. คุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8)) 
3. การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
4. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(12)) 
5. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบของบ้านเมือง (มาตรา 16(17)) 
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6. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและ
สาธารณสถานอืน่ (มาตรา 16(23)) 

7. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมสนับสนุนป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน (มาตรา 16(30)) 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว   มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
2. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 
3. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)), (มาตรา 16(8)) 
5. การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
6. การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 
7. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)) 
2. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย (มาตรา 16(18)) 
3. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (มาตรา 16(20)) 
4 การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (มาตรา 16(24)) 
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่

เกี่ยวข้องดังนี้ 
1. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)),(มาตรา 16(9)) 
2. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(มาตรา 67(8)),(มาตรา 16(11)) 
ด้านการสาธารณสุข และสุขภาพอนามัยของประชาชน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
2. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙)) 
3. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและ

สาธารณสถานอื่นๆ (มาตรา 16(23)) 
 

ด้านการบริหารจัดการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและหน้าที่อื่นๆ  มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 

(2) การผังเมือง (มาตรา 68(13)), (มาตรา 16(25)) 
(3) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพประชาชน (มาตรา 16(15)) 
(4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16(16)) 
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(5) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16(16)) 
(6) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16(22)) 
(7) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16(26)) 
(8) การดูแลที่สาธารณะ (มาตรา 16(27)) 
(9) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 
(10) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

(มาตรา 16(31)) 
 

2.2.4  การจัดตั้งและประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ 1)เป็นองค์กรที่มีฐานะเป็น   

นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นโดยผลแห่งกฎหมาย มีพ้ืนที่และขอบเขตการปกครองที่แน่นอน 2)สมาชิกสภาหรือคณะ
ผู้บริหารต้องมาจากการเลือกตั้งของประชากรในท้องถิ่น 3)มีการกระจายอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานงาน
ให้แก่การปกครองในท้องถิ่น และ 4)มีอิสระในการปกครองตนเอง แต่ยังอยู่ในการควบคุมก ากับดูแลของรัฐ 

รูปแบบของหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ในระดับสากลแม้จะมีความหลากหลายในการจัดองค์กร / 
รูปแบบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น แต่โดยทั่วไปอาจสรุปได้ว่า มีหน่วยการปกครองท้องถิ่น 3 รูปแบบ คือ  

(1) หน่วยการปกครองท้องถิ่นประเภทมหานคร ได้แก่การบริหารมหานครต่างๆ อาทิ โตเกียว 
นิวยอร์ก ลอนดอน กทม. ฯลฯ  

(2) หน่วยการปกครองท้องถิ่นของชุมชนที่เป็นเมือง อาทิ เทศบาล หรือ County  
(3) หน่วยการปกครองท้องถิ่นของชุมชนขนาดเล็ก / ชุมชนชนบท อาทิ Villege ของสหรัฐอเมริกา 

หรือ อบต.ของไทย  
2.2.4.1 การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้ งขึ้นในรูปแบบต่างๆ ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง  (ที่มา : 

http://www.local.moi.go.th/webst/decon.htm สืบค้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559) ตามล าดับของช่วง
ระยะเวลาของการบังคับใช้กฎหมายจ าแนกตามระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ก าหนดให้มีเทศบาล 3 ระดับคือ เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล โดยมีโครงสร้างองค์กรคือ สภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
มีงบประมาณ ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ มีอ านาจอิสระ ที่จะปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่ตนเอง ตามที่กฎหมายบัญญัติมี
องค์กรการปกครองท้องถิ่นที่เรียกว่า "เทศบาล" เป็น ครั้งแรกพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496ปรับปรุง 
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2486 ให้มีความเหมาะสม ในเรื่องเกณฑ์การจัดตั้ง ส่วนโครงสร้างประกอบด้วยสภา
เทศบาล และคณะเทศมนตรีเช่นเดิมปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาลและก าหนดเกณฑ์การแบ่งระดับ
ของเทศบาล 

พระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 แยกกฎหมายเกี่ยวกับสภาจังหวัดออกจากกฎหมายของ
เทศบาล แต่สภาจังหวัดยังไม่เป็นนิติบุคคลและเป็นองค์กรท้องถิ่นตามกฎหมาย ตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจของบุคคลในท้องถิ่น และเป็นสภาที่ปรึกษาแก่กรมการจังหวัดตามที่ก าหนดแยกสภาจังหวัดออก
จาก พ.ร.บ. ของเทศบาล แต่ยังไม่มีฐานะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 จัดตั้ง "สุขาภิบาล" เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นนอกเขต
เมือง บริหารในรูปแบบคณะกรรมการ ไม่มีสภา โดยก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งไว้ 2 ข้อ คือ เป็นที่ตั้งที่ว่า
การอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ ชุมชนใหญ่มีตลาดการค้าอย่างน้อย 100 ห้อง ราษฎรอย่างน้อย 1,500 คน มีพ้ืนที่ 1-4 
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ตร.กม. เกิดสุขาภาบาลรูปแบบใหม่ โดยผสมผสานรูปแบบของเทศบาลกับสุขาภิบาลหัวเมืองเดิม ตาม พ.ร.บ. 
สุขาภิบาลหัวเมือง ร.ศ. 127 เพ่ือเตรียมความพร้อมยก,ฐานะเป็นเทศบาลต่อไปพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2495 ยกเลิก พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2476 เพ่ิม "สุขาภิบาล" เป็น
รูปแบบหนึ่งของการปกครองท้องถิ่นพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลมีผลบังคับใช้แต่ 
11 มี.ค. 2542 แก้ไขวาระของสมาชิกสภาเทศบาลจาก 5 ปี เหลือ 4 ปีเพ่ิมเติมลักษณะของสภาเทศบาลการ
พ้นสมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลการถอดถอนสมาชิกสภาเทศบาล  โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพ่ิมอ านาจหน้าที่ใน
การบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498  เกิดองค์กรปกครองท้องถิ่นใหม่
เรียกว่า "องค์กรบริหารส่าวนจังหวัด" (อบจ.) ประกอบด้วย "สภาจังหวัด" และ  "ผู้ว่าราชการจังหวัด" สภา
จังหวัดท าหน้าที่นิติบัญญัติ ก าหนดนโยบายการบริหาร  และควบคุมฝ่ายบริหาร ต่างจากสภาจังหวัดเดิมตาม 
พ.ร.บ. สภาจังหวัดปี 2481 ที่เป็นเพียงสภาที่ปรึกษาเท่านั้นเกิด อบจ. ที่เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เต็ม
รูปแบบมากขึ้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 อบจ.  เป็นนิติบุคคลและราชการส่วน
ท้องถิ่นเขต อบจ.ได้แก่ เขตจังหวัดโครงสร้างประกอบด้วยสภา อบจ. และนายก อบจ. อ านาจหน้าที่เน้นหนัก
การจัดท าแผนพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาสภาต าบลและท้องถิ่นอ่ืนมีแหล่งรายได้เพ่ิมข้ึนท านองเดียวกับ อบต. 
พนักงานส่วนจังหวัดเดิมเปลี่ยนเป็นข้าราชการ อบจ.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2542  เพ่ิมเติมสาระส าคัญดังนี้เหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(สจ.) นายกและรองนายก อบจ.เพ่ิมหน้าที่ในการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีเพ่ิมเติมให้ราษฎรเข้าชื่อเสนอประธานฯให้ออกข้อบัญญัติ อบจ.ได้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนต าบล พ.ศ. 2499  จัดระเบียบการบริหารระดับ
ต าบลใหม่ มีสภาต าบลเพียงรูปแบบเดียว ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และหน่วยการปกครองท้องถิ่น จนกระทั้งปี 
2518 สภาต าบลมีคณะกรรมการสภาต าบล เป็นองค์กรบริหาร มีก านันเป็นประธาน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ า
ต าบล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ราษฎรเลือกหมู่บ้านละ 1 คน เป็นกรรมการ ปลัดอ าเภอ/พัฒนากร เป็นที่
ปรึกษา ครูประชาบาลเป็นเลขานุการอบต.ในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นถูกยกเลิก มีเพียงสภาต าบล จึงไม่มี
สภา มีเพียงคณะกรรมการสภาต าบลเป็นองค์กรบริหารพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537  สภาต าบล ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ มีฐานะเป็นนิติบุคคล โครงสร้างการบริหาร
ใช้รูปแบบกรรมการ สมาชิกประกอบด้วยก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ และสมาชิกจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2 
คน อยู่ในวาระ 4 ปี เกิดสภาต าบลที่มีอ านาจอิสระมากขึ้น และ อบต.ที่เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่สมบูรณ์
แบบสภาต าบลมีรายได้ไม่ต่ ากว่า 1.5 แสนบาท 3 ปี ย้อนหลัง ให้จัดตั้งเป็น อบต. ซึ่งมีทั้งสภา อบต. และ
คณะกรรมการบริหาร อบต. ที่สมาชิกเลือกกันเอง 

 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542  มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 2542 มีสาระส าคัญเพ่ิมเติมดังนี้โครงสร้างสภา อบต.ประกอบด้วย สมาชิกหมู่บ้านละ 2 
คน ตัดสมาชิกที่เป็นโดยต าแหน่ง คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจ าต าบลออกไป ฝ่ายบริหาร อบต. 
ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร 1 คน กรรมการบริหาร 2 คนให้มีการยุบรวมสภาต าบล/ อบต. ในเขต
อ าเภอเดียวกันได้เพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยว 
การผังเมืองโครงสร้างและการบริหารงานของ อบต. สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจการปกครองให้
ท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
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โดยที่มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  เป็นการผนึกก าลังภาค
ราชการ มีการปรับปรุงการใช้อ านาจและแบ่งอ านาจระหว่างกันอย่างชัดเจน มีการระบุหน้าที่ส่วนราชการ 
ก าหนดระบบการมอบอ านาจลดหลั่นกัน ในส่วนท้องถิ่นได้แบ่งเป็น อบจ./เทศบาล/และราชการส่วนท้องถิ่น
อ่ืนที่กฎหมายก าหนด 

2.2.4.2 ประเภทของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างการบริหารงานในการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบทั้งใน

ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับต าบล อันประกอบด้วยการแบ่งส่วนราชการ 4 ประเภท (กรมส่งเสริม
การปกครอง, 2558ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558) ได้แก่ 

1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด       76  แห่ง 
2) เทศบาลแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่ 
2.1 เทศบาลนคร       30  แห่ง 
2.2 เทศบาลเมือง       178 แห่ง 
2.3 เทศบาลต าบล     2,233 แห่ง 

3) องค์การบริหารส่วนต าบล     5,334 แห่ง 
4) องค์กรปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 

โดยการปกครองท้องถิ่นจ านวนรวมทั้งประเทศไทย 7,851 แห่ง   
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบทั่วไป ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในจังหวัดต่างๆ ทุกจังหวัด มี

พ้ืนที่รับผิดชอบเต็มพ้ืนที่ของจังหวัด  อ านาจหน้าที่หลักประกอบด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ
พัฒนาท้องถิ่น ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่และแบ่งสรรเงินให้แก่ สภาต าบลและราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่คุ้มครองดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในเขตจังหวัดนั้นๆ ฯลฯ การจัดระเบียบบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในขณะนี้ 
เป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2546  การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยองค์กรที่ส าคัญ 2 องค์กร คือ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นฝ่ายบริหาร 
องค์กรทั้งสองมีลักษณะ และวิธีด าเนินงาน โดยสรุปได้ดังนี้ 

1.1 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ซึ่งจะมีจ านวนมากน้อยเท่าใดนั้นจะก าหนดจากจ านวนประชาชนในแต่ละ
จังหวัด โดยก าหนดจากหลักฐานทะเบียนราษฎร์ที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง ดังนี้ 

 
 
 



23 
 

จ านวนประชาชนในจังหวัด จ านวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (คน) 

จ านวนรองนายก อบจ.  

(คน) 

ไม่เกิน 500,000 คน 

500,001 – 1,000,000 คน 

1,000,001 – 1,500,000 คน 

1,500,001 – 2,000,000 คน 

ตั้งแต่ 2,000,001 ขึ้นไป 

24 

30 

36 

42 

48 

2 

2 

3 

3 

4 
  
 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหาร รวมทั้ง
ควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหาร 

1.2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท าหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน  เป็นผู้น าองค์การ และมีหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทั้งมีอ านาจในการแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ เพ่ือช่วย
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย และยังสามารถแต่งตั้งเลขานุการและที่ปรึกษา
เพ่ือช่วยบริหารกิจการแต่ต้องรวมกันแล้วไม่เกิน 5 คน ทั้งนี้คณะผู้บริหารที่นายกฯ แต่งตั้งจะต้องไม่เป็น
สมาชิกสภาฯ โดยนายกฯ จะมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี และด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระ
ไม่ได ้

เทศบาล 
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตชุมชนเมือง การจัดตั้งเทศบาลไม่ได้ท าทั่วราชอาณาจักร 

แต่จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งๆ ไป ตามแต่รัฐบาลจะเห็นสมควรยกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาลโดยการตราพระราช
กฤษฎีกา ยกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาลเป็นแห่งๆ ไป ในปัจจุบันเทศบาลมี 3 ประเภท ได้แก่ เทศบาลต าบล 
เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร แต่การที่รัฐบาลจะยกฐานะท้องถิ่นใดขึ้นเป็นเทศบาลประเภทใดนั้น จะ
พิจารณาจากองค์ประกอบทางด้านจ านวนประชากรในท้องถิ่นนั้นๆ ความเจริญทางเศรษฐกิจหรือรายได้ของ
ท้องถิ่น และการพัฒนาความเจริญภายในท้องถิ่น ในการยกฐานะของท้องถิ่นเป็นเทศบาลนั้น ในพระราช
กฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลจะต้องระบุชื่อและเขตของเทศบาลนั้นไว้ด้วย พร้อมทั้งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของเทศบาลแต่ละประเภทตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 
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ประหยัด  หงส์ทอง (2526) ได้สรุปเกี่ยวกับเทศบาลไว้ดังนี้ “บรรดาสถาบันการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่นดังกล่าวนี้ นับว่าเทศบาลเป็นสถาบันที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเป็นหน่วยการปกครองที่จัดตั้ง
ขึ้นในชุมชนที่มีความเจริญ นานาประเทศต่างประสบความส าเร็จในการใช้เทศบาลเป็น       “เครื่องมือ” ที่
ส าคัญในการปกครองประเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลมี
ความส าคัญในฐานะสถาบันที่มี “ความจ าเป็น” ส าหรับการปกครองประเทศของบรรดาประเทศที่พัฒนา
ทั้งหลาย” 

ประเภทของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) 
พ.ศ.2546 มีเทศบาล 3 ประเภท ได้แก่ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร แต่ละประเภทมี
สาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ (ประยูร กาญจนดุล,2545 : 30-31)  

1 .เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลต าบลตาม
ดุลยพินิจของรัฐบาล โดยกฎหมายมิได้ก าหนดไว้ว่าจะต้องมีจ านวนราษฎร และรายได้ของท้องถิ่นเป็นเท่าใด 
ดังนั้น ท้องถิ่นใดที่รัฐบาลเห็นสมควรยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลต าบลก็สามารถกระท าได้ตามความเหมาะสม 

2. เทศบาลเมือง มี 2 ชนิด ได้แก่ 
    2.1 ท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง แม้ว่าในปัจจุบันศาลากลางของบาง

จังหวัดอาจย้ายออกไปนอกเขตชุมชนเมืองไปตั้งในบริเวณศูนย์ราชการก็ตาม บริเวณที่ตั้งของศาลากลางใหม่
นั้นจะจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลไม่ได้ แต่อาจตั้งเป็นเทศบาลนครได้ ถ้ามีประชากร รายได้ท้องถิ่น และการ
พัฒนาความเจริญภายในท้องถิ่นเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของเทศบาลนคร 

    2.2 ท้องถิ่นชุมชน ที่มีราษฎรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป มีรายได้พอควรแก่การปฏิบัติหน้าที่
ของเทศบาลเมือง ตามกฎหมายเทศบาลก าหนดไว้ รัฐบาลก็สามารจะจัดตั้งเทศบาลเมืองได้โดยยกพระราช
กฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมือง ซึ่งจะระบุชื่อและเขตเทศบาลของท้องถิ่นนั้นๆ ไว้ด้วยเสมอ 

3. เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป รวมทั้งมีรายได้
พอควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลนครตามที่กฎหมายก าหนดไว้ การจะจัดตั้งชุมชนใดเป็นเทศบาลนคร
ได้นั้น นอกจากจะต้องมีจ านวนประชากร รายได้ของท้องถิ่น และการพัฒนาความเจริญภายในท้องถิ่นตาม
เกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดแล้ว ยังต้องตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครโดยระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้
ด้วยเสมอ 

โครงสร้างเทศบาลประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สภาเทศบาล ท าหน้าที่นิติบัญญัติ และ
นายกเทศมนตรี ท าหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาล โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1.1 สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลแต่
ละประเภทจะมีสมาชิกสภาเทศบาลแตกต่างกัน คือ 

เทศบาลต าบล มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบล จ านวน 12 คน 
เทศบาลเมือง  มีสมาชิกสภาเทศบาลเมือง   จ านวน 18 คน 
เทศบาลนคร  มีสมาชิกสภาเทศบาลนคร    จ านวน 24 คน  
อนึ่ง ในการก าหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลนั้น เทศบาลต าบล จะแบ่งเขตเทศบาล

ออกเป็นเขตเลือกตั้ง 2 เขต แต่ละเขตจะมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ 6 คน รวมเป็น 12 คน ส าหรับ เทศบาล
เมือง จะแบ่งเขตเทศบาลออกเป็นเขตเลือกตั้ง 3 เขต แต่ละเขตจะมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ 6 คน รวมเป็น 18 
คน  และ เทศบาลนคร จะแบ่งเขตเทศบาลนครออกเป็นเขตเลือกตั้ง 4 เขต แต่ละเขตจะมีสมาชิกสภาเทศบาล
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ได้ 6 คน รวมเป็น 24 คน ส าหรับคุณสมบัติสมาชิกสภาเทศบาลจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
เช่น มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลที่สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นต้น นอกจากนี้ยังจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามอ่ืนๆ เช่น ติดยา
เสพติด เป็นบุคคลล้มละลาย วิกลจริต เป็นภิกษุสามเณร ฯลฯ ทั้งนี้สมาชิกสภาเทศบาลจะมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 4 ปี 

1.2 นายกเทศมนตรี  ประชาชนผู้ มีสิทธิ์ เลือกตั้ ง ในเขตเทศบาลจะเป็นผู้ เลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรีโดยตรง เช่นเดียวกับสมาชิกสภาเทศบาล มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี และจะด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป เช่น อายุ
ไม่ต่ ากว่า 30 ปี ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี   มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต
เทศบาลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี รวมทั้งไม่เป็นผู้พ้นต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการหรือที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
เพราะสาเหตุที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม เช่น ติดยาเสพติด เป็นบุคคลล้มละลาย วิกลจริต เป็น
ภิกษุสามเณร นักพรตหรือนักบวช หรืออยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง เป็นต้น 

2. อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
   เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ส าคัญ 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็นอ านาจหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546  และฉบับที่สอง เป็นอ านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ทั้งนี้อ านาจหน้าที่ของเทศบาลโดยสรุปมีดังนี้ 

    2.1 อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) 
พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของเทศบาล โดยการจัดท าบริการ
สาธารณะเพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชน หรือตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในเขตเทศบาล 

เทศบาลต าบล มีหน้าที่ประกอบด้วยรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนจัดให้มีและ
บ ารุงรักษาทางบก และทางน้ ารักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลป้องกันและระงับโรคติดต่อ จัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิงจัดให้ราษฎรได้มีการศึกษาอบรม
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น                 

ในส่วนของเทศบาลเมือง นอกจากจะมีอ านาจหน้าที่เหมือนกับเทศบาลต าบลแล้ว ยังต้องมี
หน้าที่เพิ่มเติมอีก ดังนี้ 

- จัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา ให้มีโรงฆ่าสัตว์ ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และ
รักษาคนเจ็บไข้ ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสง
สว่าง ให้มีการด าเนินการโรงรับจ าน า หรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 

ส าหรับเทศบาลนครนั้น นอกจากจะมีหน้าที่เหมือนกับเทศบาลเมืองแล้วยังต้องมีหน้าที่เพ่ิม
อีกดังนี้ 

- จัดให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก กิจการอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพ่ือการสาธารณะสุข 
การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอ่ืนๆ การจัดการ
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เกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย และปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
การวางผังเมอืง และการควบคุมการก่อสร้าง และส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว       

   2.2 อ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าระบบ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  
ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีจ านวนมากท่ีสุด และ

เป็นองค์กรปกครองที่ถือได้ว่ามีอ านาจหน้าที่ที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชนและสามารถตอบสนองความ
ต้องการเบื้องต้นของประชาชนได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันการจัดระเบียบบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ทั้งนี้จะได้กล่าวถึงสาระส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลใน 3 ส่วน ได้แก่ 
โครงสร้างการบริหาร อ านาจหน้าที่ และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลส่วนกลางกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดังนี้ 

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีสาระส าคัญโดยสรุปได้ดังนี้ 

1.1 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นฝ่ายนิติบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นๆ โดยสมาชิกสภาฯ จะมาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2 คน 
ถ้า อบต. ใดมีเพียง 1 หมู่บ้านกฎหมายให้เลือกสมาชิกสภาฯ ได้ 6 คน และในกรณีที่ อบต. ใดมี 2 หมู่บ้านก็
ก าหนดให้แต่ละหมู่บ้านเลือกสมาชิกสภาได้หมู่บ้านละ 3 คน ดังนั้นจ านวนสมาชิกสภาฯ จะมีจ านวนสมาชิก
ตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป สภา อบต. จะเลือกสมาชิกสภาฯ 1 คน เป็นประธาน อบต. และอีก 1 คน เป็นรองประธาน 
อบต.  และจะเลือกปลัด อบต. หรือสมาชิกสภาฯ 1 คน เป็นเลขานุการของสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี โดยผู้สมัครสมาชิกสภาฯ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป เช่น มีอายุไม่ต่ า
กว่า 25 ปี มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต อบต. ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามอ่ืนๆ เช่น ติดยาเสพติดให้โทษ เป็นบุคคลล้มละลาย วิกลจริต 
เป็นภิกษุสามเณร นักพรตหรือนักบวช อยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุม
ขังโดยหมายศาล เคยถูกให้ออก ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริต
ต่อหน้าที่ เป็นต้น 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ และหน้าที่ด้าน
การควบคุมฝ่ายบริหาร และหน้าที่ด้านการควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล และทีมบริหารงาน 
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1.2 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตพ้ืนที่ของ อบต. นั้นๆ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บริหารกิจการของ อบต. สามารถจัดตั้งทีมบริหารของตนได้ ประกอบด้วย รอง
นายก อบต. เพ่ือช่วยเหลืองานบริหารได้ไม่เกิน 2 คน และตั้งเลขานุการนายก อบต. ได้ 1 คน ทั้งนี้รองนายก 
อบต. และเลขานุการนายก อบต. จะต้องแต่งตั้งจากบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกสภาฯ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 ส าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต. จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามที่กฎหมายก าหนด 
เช่น มีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปี จบการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ฯลฯ รวมทั้งจะต้องไม่เป็นผู้มี
คุณสมบัติต้องห้าม เช่น ติดยาเสพติดให้โทษ เป็นบุคคลล้มละลาย วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ 
เป็นภิกษุสามเณร นักบวช ฯลฯ 

ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล นายก อบต. มีหน้าที่บังคับบัญชา
พนักงานส่วนต าบลที่เป็นฝ่ายประจ า และก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่นายก อบต. จะต้องแถลงนโยบายบริหาร
กิจการ อบต. ต่อสภาฯ โดยไม่มีการลงมติ และจะต้องจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ตนได้
แถลงไว้ต่อสภาฯ เป็นประจ าทุกปี ในการบริหารกิจการของ อบต. นั้นกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายก อบต. ไว้ดังนี้ก าหนดนโยบายให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อญัตติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสั่ง อนุญาต หรืออนุมัติเกี่ยวกับราชการของ 
อบต.วางระเบียบเพื่อให้งานของ อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ของ อบต. ตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของ อบต. 

2. อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า อบต. เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  รู้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต
พ้ืนที่ดีที่สุด รวมทั้งมีศักยภาพเพียงพอที่จะจัดท าบริการสาธารณะต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนดได้เป็นอย่างดี 
การท าหน้าที่ต่างๆเหล่านี้จะส าเร็จโดยสมบูรณ์ได้นั้น อบต. จะต้องมีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
ดังนี้ 

2.1 อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ. 2552 

- มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
- มีหน้าที่ต้องท าในเขตพ้ืนที่ เช่น จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก การรักษาความ

สะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ ก าจัดสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เป็นต้น 

นอกจากนี้ อบต. อาจจัดท ากิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีและประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
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มีอ านาจหน้าที่ของ อบต. ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น เช่น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การ
สาธารณูปโภคและก่อสร้างอ่ืนๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ การพาณิชย์ 
การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น (มาตรา 16) 

 
2.2.5 บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  2.2.5.1 องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            ปธาน  สุวรรณมงคล (2547) ได้กล่าวถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไป

ในการบริหารท้องถิ่นของประเทศต่างๆจะมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะสภาพแวดล้อมทาง
การเมืองเศรษฐกิจและสังคมแต่ถึงอย่างไรก็ตามบทบาทใน 5 เรื่องนั้นเป็นบทบาทที่ส าคัญในการท าหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมแบบกว้างๆ  โดยได้กล่าวว่าบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
จะต้องมีบทบาทส าคัญอยู่ 5 เรื่องประกอบไปด้วย 

1) บทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาการเมืองในฐานะที่การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
สถาบันทางการเมืองอย่างหนึ่งจึงต้องมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

2) บทบาทในการบริหารจัดการให้มีการบริหารสาธารณะซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อยู่ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มอบหมายภารกิจมาจากรัฐบาลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีหน้าที่ใน
การจัดให้มีการบริหารสาธารณะที่จ าเป็นแก่ประชาชนในท้องถิ่นซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันตาม
สภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอาทิเช่นชุมชนเมืองจะต้องการการบริหาร
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอันได้แก่ไฟฟ้าน้ าประปาการเคหะการขนส่งมวลชนแต่ในขณะที่ชนบทมีความ
ต้องการเกี่ยวกับการสร้างถนนหนทางโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆรวมไปถึงการส่งเสริมด้านอาชีพการสร้างรายได้
การจัดการศึกษาและสาธารณสุขเป็นต้น 

3) บทบาทในการกระตุ้นการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งการปกครองท้องถิ่นจะมีบทบาทส าคัญใน
การระดมความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชนและกระตุ้นให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันก าหนดโดยเฉพาะการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนโดยเป็นผู้สร้างให้เกิดบรรยากาศในการลงทุนจากภายนอกเช่นการสร้างระบบเครือข่ายถนนที่
เชื่อมต่อกับถนนสายหลักการพัฒนาแหล่งน้ าให้เกิดการอุปโภคและการบริโภคที่เพียงพอการพัฒนาฝีมือ
แรงงานในท้องถิ่นที่จะต้องรองรับการลงทุนจากภายนอกหรือส่งเสริมอาชีพที่ท าให้เกิดรายได้แก่ประชาชน
รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการน าความรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นเองเป็นต้น 
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4) บทบาทในการประสานท้องถิ่นนั้นมิได้เป็นอิสระจากปกครองตัวเองโดยสมบูรณ์
ในทางตรงกันข้ามท้องถิ่นกลับจะต้องเป็นตัวประสานให้นโยบายของรัฐบาลกลางนโยบายของท้องถิ่นซึ่งมีความ
ใกล้ชิดกับปัญหาสามารถตอบสนองคนในท้องถิ่นได้อาทิเช่นนโยบายหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่รัฐบาลกลาง
ต้องการเสนอเป็นหนึ่งในนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนคณะผู้บริหารท้องถิ่นก็จะต้องน านโยบายนั้นมา
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ของคนในท้องถิ่นเป็นต้น 

5) บทบาทในการคุ้มครองการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีบทบาทในการคุ้มครอง
ปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนในท้องถิ่นด้วยอาทิเช่นการตรวจดูแลสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่การดูแล
เด็กเล็กผู้สงวัยผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเป็นต้น 

โดยบทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งนั้นรัฐธรรมนูญได้มีการก าหนดขอบข่ายของอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้คือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องมีบทบาทส าคัญในการจัดท านโยบายสาธารณะก าหนดการพัฒนาโดยอิสระปราศจากการ
แทรกแซงรวมไปถึงจะต้องมีการให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ทั้งการจัดท าสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐานการสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพดังนั้น บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลมีสาระส าคัญโดยสรุป
ดังต่อไปนี้ 

1) การจัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่
ในเขตพ้ืนที ่

2) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่
เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน 

3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพ้ืนที่ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรืออนามัยของประชาชนในพื้นที่ 

2.2.5.2 ระดับชั้นและเกณฑ์การแบ่งระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ท่ีมา: http://wiki.kpi.ac.th  สืบค้น ณ วันที่  15 กรกฎาคม 2561) 
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) คือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติ

บุคคลและราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 และมีฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมในเวลาต่อมา พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ได้ส่งผลให้มีการกระจายอ านาจสู่องค์กรประชาชนในระดับต าบลอย่างมาก โดยได้ยกฐานะสภาต าบลซึ่ง
มีรายได้ตามเกณฑ์คือ มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ 
150,000 บาท ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล กล่าวได้ว่าการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลนี้เป็นผลผลิต
หนึ่งของกระแสของสังคมที่ต้องการจะปฏิรูปการเมือง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลจึงเป็นมิติหนึ่งของความ
พยายามในการปฏิรูปการเมืองโดยการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วนต าบล มีความส าคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนที่ชนบท องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนระดับต าบล หมู่บ้านได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 

 
 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2537&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2537&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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ความเป็นมาก่อนที่จะมีการยุบรวม อบต. เข้ากับราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืน และตั้งสภา
ต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมมากขึ้นนั้น โดยมีการแบ่งระดับออกเป็น 5 ชั้น ตามระดับของรายได้
(ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550)  ดังนี้   

(1) อบต. ชั้น 1 รายได้ตั้งแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไป  
(2) อบต. ชั้น 2 รายได้ระหว่าง 12 - 20 ล้านบาท  
(3) อบต. ชั้น 3 รายได้ระหว่าง 6 - 12 ล้านบาท  
(4) อบต. ชั้น 4 รายได้ไม่เกิน 6 ล้านบาท  
(5) อบต. ชั้น 5 รายได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท  

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ได้มีการยุบรวม อบต. เข้ากับราชการส่วนท้องถิ่น
รูปแบบอ่ืน และตั้งสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงการแบ่งกลุ่ม อบต. เป็น 
3 ขนาด คือ  

1) อบต.ขนาดใหญ่ (ส่วนใหญ่จะเป็น อบต. ชั้น 1 เดิม)  
2) อบต.ขนาดกลาง (ส่วนใหญ่จะเป็น อบต. ชั้น 2 และ อบต. ชั้น 3 เดิม)  
3) อบต.ขนาดเล็ก (ส่วนใหญ่จะเป็น อบต. ชั้น 4 และ อบต. ชั้น 5 เดิม)  
 

โดยมีหลักเกณฑ์ส าคัญท่ีใช้แบ่งขนาด อบต. มี 5 เกณฑ์ที่ส าคัญ ดังนี้ 
1) เกณฑ์ระดับรายได้ (1) รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า 20 ล้านบาท เป็น อบต.ขนาดใหญ่ (2) 

รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 6-20 ล้านบาท เป็น อบต.ขนาดกลาง (3) รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนต่ ากว่า 6 ล้าน
บาท เป็น อบต.ขนาดเล็ก  

2) เกณฑ์ตัวชี้วัดด้านค่าใช้จ่ายบุคลากร  
3) เกณฑ์ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจและสังคม (1) จ านวนพ้ืนที่ (2) จ านวนประชากร (3) จ านวน

โครงสร้างพ้ืนฐาน (4) จ านวนโรงฆ่าสัตว์ (5) จ านวนตลาดสด (6) จ านวนโรงงานนิคมอุตสาหกรรม (7) จ านวน
โรงเรียน (8) จ านวนศูนย์พัฒนาเด็ก (9) จ านวนโรงแรม (10) จ านวนศาสนสถาน (11) จ านวนสถานพยาบาล 
(12) จ านวนศูนย์การค้า (13) การประกาศให้ อบต. เป็นเขตควบคุมอาคาร (14) การประกาศให้ใช้บังคับ
กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (15) จ านวนวัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (16) จ านวนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือด้านการก าจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูล (17) จ านวนโครงสร้างส่วนราชการ (18) จ านวนหน่วยกิจการพาณิชย์  

4) เกณฑ์ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติ (1) ประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้ (2) 
ประสิทธิภาพด้านการบริหารแผนงานและงบประมาณ (3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านงานบุคคล (4) 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการบริการ  

5) เกณฑ์ตัวชี้วัดด้านธรรมาภิบาล (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) 
การมีส่วนร่วมของประชาชน (5) หลักความรับผิดชอบ (6) ความคุ้มค่า 

 
 
 
 
 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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2.3 เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
การศึกษาและส ารวจการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลต าบลสามัคคี

พัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  ในการประเมินครั้งนี้ได้ศึกษาข้อมูลจากข้อมูลทั่วไปของ
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ประจ าปี  2561 ดังนี้ 

2.3.1  ประวัติความเป็นมาของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา ตั้งอยู่ เดิมจัดตั้งจาก “องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคีพัฒนา”  

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2539  และได้ยกฐานะเป็น “เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา”  เมื่อวันที่  16   กรกฎาคม  
2551  ในปัจจุบันเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  ได้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นล าดับ  มีการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  การศึกษา  และจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงขึ้น  การ
ด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรที่ดีขึ้น  โดยมีวิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  ประชาชนสุขภาพ
ดี เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า  การศึกษามีคุณภาพ” (ที่มา: http://www.samakkeephatthana.go.th สืบค้น 
ณ วันที่  15 กรกฎาคม 2561)   ท าให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะยกฐานะของตนขึ้นเป็น “เทศบาล” 
เนื่องจากมีศักยภาพด้านต่างๆ  ขึ้น  ประกอบกับเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนามีรายได้สูงพอ  ที่จะด าเนินการ
ปกครองท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาลได้ จ านวนทั้งหมด  10 หมู่บ้าน  และปัจจุบันเทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนา  ไดม้ีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 เขต  คือ 

เขตที่ 1 มีจ านวน 5 หมู่บ้าน  ดังนี้ 1)  หมู่ที่ 1 บ้านถ้าเต่า 2) หมู่ที่ 2 บ้านโนนจ าปา 
3) หมู่ที 3 บ้านดอนทอย  4) หมู่ที่ 7 บ้านหนองสามขา  และ 5) หมู่ที่ 8 บ้านนาดอกไม้ 

เขตที่ 2 มีจ านวน 5 หมู่บ้าน  ดังนี้ 1) หมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ 2) หมู่ที่ 5 บ้านนาดอกไม้ 
3) หมู่ที ่6 บ้านหนองสนุก 4) หมู่ที่ 9 บ้านสามัคคี และ 5) หมู่ที่ 10 บ้านโนนจ าปา 

2.3.2 สภาพทั่วไป 
        ที่ตั้งของส านักงานต าบลสามัคคีพัฒนา  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านโนนจ าปา  ต าบลสามัคคี

พัฒนา  เป็นอีกหนึ่งต าบลในจ านวนทั้งหมด 8 ต าบลของอ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่
ทั้งหมด 77,424 ตารางกิโลเมตร  หรือ  คิดเป็น 48,390 ไร่  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอ
อากาศอ านวย  การเดินทางถึงอ าเภออากาศอ านวย  มี 2 เส้นทาง  คือ เส้นที่ 1 คือ ถนนสายข้าวแป้ง – 
อากาศอ านวย ระยะทางห่างจากตัวอ าเภออากาศอ านวย 15 กิโลเมตร เส้นที่ 2 คือถนนสายดอนทอย – 
อากาศอ านวย ระยะทางห่างจากตัวอ าเภออากาศอ านวย 7 กิโลเมตร ต าบลสามัคคีพัฒนาห่างจากตัวจังหวัด
สกลนคร 72 กิโลเมตร และมีอาณาเขต  ดังนี้ 

ทิศเหนือ  จดต าบลโพนงาน  อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
ทิศใต ้  จดต าบลอากาศ  อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
ทิศตะวันออก จดต าบลสามผง  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
ทิศตะวันตก จดต าบลโพนงาม  อ าเภออากาศอ านวย   จังหวัดสกลนคร 
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        ภาพที่ 2.1 แผนที่โดยสังเขป ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 

 
2.3.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
        2.3.3.1  ลักษณะภูมปิระเทศ   

        ลักษณะภูมิประเทศของต าบลสามัคคี เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มน้ าท่วมขังได้ง่าย ท า
ให้เกิดน้ าท่วมในฤดูฝนทุกปี  สภาพของดินส่วนใหญ่จะเป็นดินทราย ดินจืด  ดินเปรี้ยว  และดินเหนียวผสม
ลูกรัง  สรุปลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 75% ดินลูกรังประมาณ 15 % และลักษณะ
ดินเหนียวประมาณ 10 % ซึ่งไม่เหมาะแก่การเกษตรแต่เหมาะกับการประมงน้ าจืด 

 
           2.3.3.2  ลักษณะภูมิอากาศ 

                               เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  มีอาณาเขตอยู่ติดกับเทือกเขาภูพาน
เป็นแนวยาว  จึงท าให้เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  มีอากาศค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาวประมาณเดือน
ตุลาคมถึงมกราคม  และร้อนจัดในฤดูร้อนประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม ในส่วนฤดูฝนก็มีฝนตกชุก
ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน โดยเฉพาะระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ฝนจะตกใน
ปริมาณมาก ท าให้น้ าท่วมเกือบทุกปี โดยเฉพาะพ้ืนที่ทางทิศเหนือซึ่งเป็นที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึงทิศใต้เป็นที่ราบสูง 
ทิศตะวันตกเป็นป่าโปร่ง ทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นป่าโปร่งนอกนั้นเป็นทุ่งนามีล า
น้ ายามและล าน้ าสงครามไหลผ่าน ลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นชาวบ้านจึงมีอาชีพหลักคือ การท านา 
หลังฤดูท านา ฝ่ายหญิงจะทอผ้าเพ่ือไว้ใช้ในครอบครัวและน าไปท าบุญในงานประเพณีต่าง ๆ ส่วนฝ่ายชายก็จะ
ท างานรับจ้าง หาปลา มาเลี้ยงครอบครัวและประดิษฐ์ของใช้ในครัวเรือน เช่น กระบุง ตะกร้า กระด้ง สวิง แห 
ยอ เป็นต้น ปัจจุบันอาชีพที่ท ารายได้แก่ชาวบ้านในเขตเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา คือ การทอผ้าฝ้ายย้อม
ครามลวดลายต่าง ๆ จ าหน่ายได้ราคาดีมีตลาดรองรับ  ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  มี 
3 ฤดู คือ ในฤดูร้อนจะร้อนชื้น ฤดูฝนมีฝนตกชุก และฤดูหนาวอากาศหนาวและ แห้งแล้ง  แบ่งฤดูตามเดือน 
ดังนี้      
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เดือน มีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม       รวม   3   เดือน   เป็นฤดูร้อน   

เดือนมิถุนายน  ถึงเดือนกันยายน     รวม  4 เดือน   เป็นฤดูฝน 

เดือน ตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์       รวม    5  เดือน   เป็นฤดูหนาว 

2.3.3.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
          1.  แหล่งน้ า 
              ต าบลสามัคคี  มีลักษณะของแหล่งน้ าที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค ที่มา

จากธรรมชาติ  และ สร้างข้ึน  ดังนี้ 
- แหล่งน้ าจากธรรงชาติ  ได้แก่  ล าน้ า,  ล าหว้ย จ านวน 10  แห่ง 

บึง, หนองและอ่ืนๆ   
- แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  มี  ฝาย  จ านวน 8 แห่ง   บ่อน้ าตื้น จ านวน 

26 แห่ง, บ่อน้ าโยก  จ านวน 28 แห่ง และประปาหมู่บ้าน  จ านวน 5 แห่ง  
          2.  ป่าไม้  
              ต าบลสามัคคี  ไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูก  ซึ่งมีลักษณะของ

ไม้ยืนต้น ผลัดใบ 

2.3.4 การเมืองการปกครอง 

        เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  มีการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาลได้ จ านวนทั้งหมด  10 
ปัจจุบันเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร ได้มีการแบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 2 เขต  คือ 

เขตที่ 1 มีจ านวน 5 หมู่บ้าน  ดังนี้  
1)  หมู่ที่ 1 บ้านถ้าเต่า  
2) หมู่ที่ 2 บ้านโนนจ าปา 
3) หมู่ที 3 บ้านดอนทอย   
4) หมู่ที่ 7 บ้านหนองสามขา   
5) หมู่ที่ 8 บ้านนาดอกไม้ 

เขตที่ 2 มีจ านวน 5 หมู่บ้าน  ดังนี้  
1) หมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ  
2) หมู่ที่ 5 บ้านนาดอกไม้ 
3) หมู่ที่ 6 บ้านหนองสนุก  
4) หมู่ที่ 9 บ้านสามัคค ี 
5) หมู่ที่ 10 บ้านโนนจ าปา 
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เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,153 
ครัวเรือน  จ านวนประชากรชาย จ านวน 4,454  คน  หญิง จ านวน 4,471 คน รวมทั้งสิ้น 8,996 คน แยก
รายละเอียดดังตารางด้านล่างนี้ 

 

หมู่ที่ บ้าน จ านวนประชากร รวม จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

1 บ้านถ้ าเต่า 439 483 922 223 

2 บ้านโนนจ าปา 355 392 747 162 
3 บ้านดอนทอย 530 517 1,047 288 
4 บ้านหนองผือ 491 502 993 238 
5 บ้านนาดอกไม้ 537 539 1,076 218 
6 บ้านหนองสนุก 452 452 904 248 
7 บ้านหนองสามขา 440 413 853 216 
8 บ้านนาดอกไม้ 479 457 936 214 
9 บ้านสามัคคี 369 380 749 166 
10 บ้านโนนจ าปา 379 390 769 180 

รวมทั้งสิ้น 4,454 4,471 8,996 2,153 

ข้อมูลจากเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 

           ตารางท่ี 2.1 แสดงจ านวนประชากรแยกหมู่บ้าน/เพศ/ครัวเรือน ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  

2.3.5 สภาพทางสังคม 

       พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  มีสภาพทางสังคม ดังนี้ 

จ านวนโรงเรียน  ทั้งสิ้น  13  แห่ง  ดังนี้  

- โรงเรียนประถมศึกษา     5 แห่ง 
- โรงเรียนมัธยมศึกษา     - แห่ง 
- โรงเรียนอาชีวศึกษา     - แห่ง 
- โรงเรียน/สถานบันชั้นสูง     - แห่ง 
- โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา    1 แห่ง 
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน 7 แห่ง 
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 สถาบันและองค์กรทางศาสนา  13  แห่ง  ดังนี้ 

- วัด/ ส านักสงฆ ์      8 แห่ง 
- มัสยิด       - แห่ง 
- ศาลเจ้าปู่      4 แห่ง 
- โบสถ์       1 แห่ง 

  สาธารณสุข มี 1 แห่ง  ดังนี้ 

- โรงพยาบาลของรัฐ      -      เตียง    ๑ แห่ง 
- สถานีอนามัยประจ าต าบล / หมู่บ้าน   - แห่ง 
- สถานพยาบาลเอกชน     - แห่ง 
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า   ร้อยละ  ๑๐๐ 

                     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ปัจจุบันเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อยู่ในความ
รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรอากาศอ านวย  ไม่มีสถานีดับเพลิง มีการอบรบอาสาสมัคร ดังนี้ 

- ลูกเสือชาวบ้าน    2  รุ่น  300 คน 
- ไทยอาสาป้องกันชาติ   2  รุ่น  90 คน 
- กองหนุนเพ่ือความมั่นคงของชาติ  1  รุ่น  24 คน 
- อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง  2  รุ่น  250 คน 
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน2   4  รุ่น  218 คน 

2.3.6 สภาพทางเศรษฐกิจ 

        ประชากรในเขตเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  ส่วนใหญ่ประมาณ 95 %  ประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรม  โดยการปลูกข้าวนาปี  อาชีพรอง คือ  การจับปลาน้ าจืดขาย  การเลี้ยงสัตว์  
รับจ้างทั่วไป  และการทอผ้าพ้ืนเมือง หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล มี ปั๊มน้ ามันจ านวน  10  แห่ง  และ
โรงสีข้าว จ านวน   21  แห่ง 

2.3.7 การคมนาคม 

การคมนาคมมีถนนติดต่อกับอ าเภอ  2  เส้นทาง  ระยะทางจากต าบลถึงอ าเภอ  15  
กิโลเมตร  แบ่งเป็น  2  ระยะ คือ  เป็นถนนลาดยาง  10  กิโลเมตร  ถนนลูกรัง  5  กิโลเมตร  และอีกเส้นทาง
หนึ่ง  จากบ้านดอนทอยถึงอ าเภออากาศอ านวย  เป็นถนนลาดยางระยะทาง  8  กิโลเมตร  การคมนาคม
ระหว่างหมู่บ้านติดต่อกับต าบลอื่นๆ มีถนนติดต่อกันทุกหมู่บ้าน  ส่วนมากจะใช้มอเตอร์ไซค์  สามล้อเครื่อง  
ส าหรับการคมนาคม  ติดต่อกับจังหวัดใช้รถโดยสารประจ าทาง 
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2.3.8 การโทรคมนาคม 

- ที่ท าการไปรษณีย์ย่อย   1   แห่ง 
- สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ (โทรศัพท์สาธารณะ)  10 แห่ง 

2.3.9  การไฟฟ้า 

- จ านวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง 10 แห่ง 
- จ านวนประชากรที่ไม่ใช้ไฟฟ้า - แห่ง  

2.3.10  ศักยภาพของชุมชน   

ชุมชนมีการรวมกลุ่มของประชาชน  กลุ่มทุกประเภท 17 กลุ่ม  แยกประเภทกลุ่ม ดังนี้ 

- กลุ่มอาชีพ 5 กลุ่ม 
- กลุ่มออมทรัพย์  10 กลุ่ม 
-  กลุ่มอ่ืนๆ (กลุ่มเครดิตยูเนียนบ้านดอนทอย,กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านนาดอกไม้) 2 กลุ่ม 

  จุดเด่นของพ้ืนที่ 

- มีแม่น้ าสงคราม -  ไหลผ่านหมู่บ้าน  ได้แก่บ้านนาดอกไม้ 
- งานประเพณี   -  ได้แก่  บุญเดือนสี่ และงานประเพณีต่างๆ  
-  มีการผลิตสินค้าหัตถกรรมพ้ืนบ้าน เช่น การทอผ้าย้อมคราม  มัดหมี่ การท าปลาร้าเป็นต้น 
- ด้านการคมนาคม  -  สามารถติดต่อกันได้ทุกหมู่บ้าน  แต่ถนนยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร 
- ด้านไฟฟ้า - มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  มีโทรศัพท์  และที่ท าการไปรษณีย์  ๑  แห่ง 
- สถานศึกษา - มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖ แห่ง 

- มีโรงเรียนประถมศึกษา ๕แห่ง  
-  โรงเรียนขยายโอกาส  ๑  แห่ง 

   - ด้านสาธารณสุข -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  ๑  แห่ง ที่พอจะ
รับมือกับการ  ระบาดของโรค  การดูแล  อนามัยแม่และเด็กการสร้างภูมิคุ้มกันโรคซึ่งจะไม่เป็นอุปสรรค์ต่อ
การพัฒนาในระดับหนึ่ง 

2.3.11 การให้บริการของเทศบาล   

               1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนามีศูนย์อินเตอร์เน็ตให้บริการ
ฟรีเพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลและให้ความรู้แก่บุคคลภายนอก 
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                  1.1  เพ่ือให้มีที่ค้นหาหนังสือทางอิเล็กทรอนิคส์   วารสาร   บทความ  เอกสาร
ทางด้านวิชาการ  ทางการบริหารด้านต่าง ๆ  กฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ 

                   1.2  เพ่ือให้เป็นแหล่งศึกษา  หาความรู้  ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ของทางราชการและ
ข้าราชการ  พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประชาชนโดยทั่วไป  นักเรียน  นักศึกษา 

                   1.3 เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ. 2540  และเป็น
ศูนย์ข้อมูลของเทศบาล  เปิดให้บริการ  ทุกวัน  ตั้งแต่เวลา  08.30  น  -  16.30  น.    

                 2. การจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  มี  รถเก็บขนขยะมูลฝอย  
จ านวน 1 คัน และมีการจัดท าโครงการธนาคารขยะที่สามารถลดปริมาณขยะในพ้ืนที่ได้เป็นจ านวนมาก  
สามารถแก้ไขปัญหาขยะในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี 

         3.ศูนย์บริการประชาชน  เทศบาลได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการในเรื่องการบริการ
สาธารณะต่างๆ เช่น  งานทะเบียนราษฎร์  งานจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆและ การรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนของประชาชนทั่วไป  การบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ซึ่งสถานที่ตั้งของ
ศูนย์บริการเทศบาลฯได้จัดตั้งไว้ให้บริการบริเวณอาคารส านักงานเทศบาลฯ และชั้นล่างของที่ว่าการอ าเภอ
อากาศอ านวย 

                4.  การดับเพลิง  หรือการบรรเทาสาธารณภัย   มีพนักงานดับเพลิงจ านวน  10  นาย  
แบ่งเป็นพนักงานสามัญ  4  นาย  ลูกจ้างประจ า  8  นาย  ลูกจ้างตามภารกิจ  6  นาย  และมีรถยนต์ดับเพลิง  
1  คัน  วิทยุสื่อสาร  10 เครื่อง  น้ ายาดับเพลิงเคมี  10  เครื่อง  ชุดผจญเพลิงในอาคารพร้อมเครื่องช่วยหายใจ  
2  ชุด  และมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในโครงการการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจ านวน  211  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

2.3.12  โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 2.2 โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

ปลัดเทศบาล                                                                
นักบริหารงานเทศบาล  ระดับกลาง 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

ส านักปลัดเทศบาล 

นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น 

 

กองคลัง 

นักบริหารงานคลัง ระดับต้น 

 

กองช่าง 

นักบริหารงานช่าง ระดบัต้น 

 

รองปลัดเทศบาล                                                                
นักบริหารงานเทศบาล  ระดับต้น 

 

- ฝ่ายอ านวยการ 
- งานธุรการ 
- งานนิติการ 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ฝ่ายพัฒนารายได้ 
- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

- หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
- งานธุรการ 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานวิศวกรรมโยธา 
- งานสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 
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2.4  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคี

พัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยด าเนินการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

ภัทรวรรธน์  ส าราญแลข  และคณะ (2560) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ 2560 ในด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ด้านช่องทางการให้บริการ  
และคุณภาพของงานที่ให้บริการ   จากจ านวนประชากร จ านวน  6,265 คน  ที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแวง อ าเภอสว่างดอนดิน จังหวัดสกลนคร  ใช้กลุ่มตัววอย่าง จ านวน 
376 คน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแวง ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแวง อยู่ในระดับมาก  และงานที่มี
ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.69  และ
รองลงมาคืองานด้านรายได้หรือภาษี โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.65  งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.64  และด้านการโยธา โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.52 

 อาภา  อยู่สุข และคณะ  (2559)  ได้ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลวัฒนา อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 2559ในด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกจากจ านวนประชากรที่อาศัย
อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลวัฒนา อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร จ านวน 6,800คน ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างเพ่ือศึกษา จ านวน 378คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 
63.90) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50 -59  ปี(ร้อยละ 30.20) มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 
66.30) ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 66.80) มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่าเดือนละ5,000บาท (ร้อย
ละ 37.10) ส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการจากเทศบาลต าบลวัฒนาเฉลี่ยปีละ 2-3 ครั้ง (ร้อยละ 55.40) โดย
มาติดต่อขอรับบริการที่ส่วนการคลัง (ร้อยละ 69.50) และรับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลวัฒนาจาก
เสียงตามสาย ผู้น าชุมชนและเพ่ือนบ้าน (ร้อยละ 98.70) 

ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลต าบลวัฒนา ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลวัฒนาทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด และงานที่มีผู้รับบริการ
พึงพอสูงสุดคืองานด้านการจัดเก็บภาษีป้ายและงานด้านการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่มีค่าเฉลี่ย 4.40 รองลงมา
คือด้านสังคมสงเคราะห์ และงานด้านการขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง มีค่าเฉลี่ย 4.39โดย
ภาพรวมของความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 

ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  กลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  4.13 
รองลงมา ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ3.94 และด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.91ตามล าดับ ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้างานด้านการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05โดยด้านคุณภาพ
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.50 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.91 
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ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.90ตามล าดับ ผลการศึกษาพบว่าขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 โดยด้านด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.01รองลงมาคือ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.95และด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92ตามล าดับ ผลการศึกษาพบว่าขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้างานด้าน
งานสาธารสุขโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02โดยด้านด้ านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.99รองลงมาคือ ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93  ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ตามล าดับ  

จากผลการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้นโดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ควรน าสารสนเทศและเทคโนโลยีให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและลดขั้นตอนการให้บริการจัดท าแบบฟอร์มค าร้องต่าง ให้ชัดเจนเพ่ือความ
รวดเร็วในการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เจ้าหน้าควรให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก  ควรจัดให้มีจุดบริการน้ าดื่มส าหรับ  ห้องน้ าที่สะอาด  และที่นั่งพักรอรับบริการให้
เพียงพอส าหรับ ผู้มารับบริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ ควรการปรับปรุงบริการ ให้ได้รับบริการที่ถูกต้อง
และครบถ้วนสมบูรณ์ในครั้งเดียว  

สุนารี แสนพยุห์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ
ของเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ให้บริการสาธารณะของเทศต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่าด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในขณะที่
ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา และด้านการ
ให้บริการอย่างก้าวหน้า ทั้ง 4 ด้านดังกล่าวนี้ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ความแตกต่างด้านเพศมีความพึงพอใจแตกต่างกัน และปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ 
ระดับการศึกษาและอาชีพแตกต่างกันแต่มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาในครั้ง
นี้แสดงให้เห็นว่า เทศบาลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น  และ
เทศบางควรจะจัดสรรงบประมาณการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และ
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลควรมาปฏิบัติงานให้ตรงต่อเวลา 

อัษฎา ผาใต้ และ จิตติ กิตติเลิศไพศาล (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลตองโขบ  อ าเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร  ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ ในระดับปานกลาง ซึ่ง
ประกอบด้วยการให้บริการที่มีต่อประชาชนจ าแนกเป็น 7 ด้านคือ 1)การให้บริการอย่างเสมอภาค 2)การ
ให้บริการที่ตรงเวลา 3)การให้บริการอย่างเพียงพอ 4)การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 5)การให้บริการที่มี
ความก้าวหน้า 6)การให้บริการอย่างถูกต้องและ 7)การให้บริการที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังพบว่า คุณลักษณะ
ส่วนบุคคลของประชาชนผู้รับบริการ ได้แก่ เพศ อาชีพ และรายได้ที่ต่างกันแต่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านกลับแสดงให้เห็นกลุ่มผู้รับบริการที่มีรายได้ต่ ากว่า 
20,000 บาท มีความพึงพอใจในด้านการให้บริการที่น่าเชื่อถือ มากกว่าแตกต่างไปจากผู้รับบริการที่มีรายได้ 
20,001 บาทขึ้นไป  ในขณะที่เมื่อพิจารณาตามเขตที่อยู่อาศัยพบว่า ความพึงพอใจในด้านการให้บริการที่ตรง
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เวลาด้านการให้บริการที่มีความก้าวหน้าและด้านการให้บริการอย่างถูกต้อง  กลุ่มที่มีเขตที่อยู่อาศัยทางทิศ
เหนือมีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลมากกว่ากลุ่มที่มีเขตที่อยู่อาศัยทางทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก  กลุ่มที่มีเขตที่อยู่อาศัยทางทิศตะวันออกมีความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาลกลุ่มที่มีเขตที่อยู่อาศัยทางทิศใต้ 

เบญจวรรณ  วรรณทวีสุข (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลแสนตุ้ง อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะทั้ง 5 ด้าน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มาก โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุดได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2) ด้านการบริหารที่ดีของเทศบาล 3) สังคม/
คุณภาพชีวิต 4) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 5) ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความแตกต่างในเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพของ
ประชาชน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันต่อการให้บริการสาธารณะของต าบลแสนตุ้ง อ าเภอเขาสมิง จังหวัด
ตราด 

ชนะดา วีระพันธ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ขององค์การบริการส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ รองลงมา
คือด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคและด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยในด้านการให้บริการอย่างเสมอ
ภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องเจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และในด้านการให้บริการ
อย่างก้าวหน้า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ ต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไม่
แตกต่างกัน 

อาภารัตน์  เลิศไผ่รอด  (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณ
ตามหลักสารานียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 21-35 ปี ระดับการศึกษาประถามศึกษา อาชีพรับจ้าง รายได้
ต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด 
จังหวัดนครสวรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

สุกัญญา มีแก้ว (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี   มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนในการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและศึกษาความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของประชาชนเพ่ือปรับปรุงการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอ ท่าชนะจังหวัด
สุราษฎร์ธานีใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากประชาชนเขตอ าเภอท่าชนะ จ านวน 400 คน
ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t - 
test, F - test และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่  ผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่ใช้บริการ ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20 - 30 ปี สมรสแล้วระดับการศึกษามัธยมศึกษา อาชีพเกษตรกร รายได้เฉลี่ย
ต่ ากว่า 10,000 บาทจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน ใช้บริการด้านส านักงานสาธารณสุข และต าบลที่ใช้
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บริการคือต าบลประสงค์ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอ
ท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้านความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่ในระดับปานกลาง โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกด้านอาคาร/สถานที่ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ 
ด้านขั้นตอนการให้บริการและด้านกระบวนการให้บริการ ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ อาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว และประเภทการใช้บริการต่างกันท าให้ความพึง
พอใจของประชาชนในการใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สะอาด สุขเสดาะ  และคณะ  (2553) ได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเรือข้าม
ฟากท่าฉลอมมหาชัย จากการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการเรือข้ามฟาก ท่าฉลอม –
มหาชัย มาก่อน โดยใช้บริการเที่ยวเรือไป –กลับ 1 เที่ยวต่อวัน ใช้เวลาเดินทางมาที่ท่าเรือประมาณ 16-30 
นาที วัตถุประสงค์ในการเดินทางข้ามฟากเพ่ือไปท างาน ผู้ใช้บริการไม่เคยเห็นหรือประสบอุบัติเหตุและไม่เคย
เจอเรือเสียกลางทางการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับ
แรงจูงใจเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพอใจใจแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความพึง
พอใจเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นความพึงพอใจใน
ด้านประหยัดค่าใช้จ่าย และความรวดเร็วตรงต่อเวลา อยู่ในระดับมากการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจของ
ผู้ใช้บริการ มีแรงจูงใจในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นแรงจูงใจด้านการให้บริการมีก าหนดเวลาแน่นอน 
อยู่ในระดับปานกลาง แรงจูงใจด้านมีความสะอาด พนักงานขับเรือและพนักงานเก็บเงินค่าโ ดยสารมีความ
สุภาพ อยู่ในระดับน้อย ส่วนแรงจูงใจในการใช้บริการเพราะมีความจ าเป็นตามวิถีชีวิต อยู่ในระดับมากท่ีสุดการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ ยกเว้นปัจจัยเรื่องเพศที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้
บริการ 

บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ (2546) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชาชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ต่อผู้บริการเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่
ในแต่ละด้าน คือ คุณสมบัติของผู้บริหารในระดับมาก พึงพอใจด้านการปฏิบัติตามนโยบายและด้านผลงานของ
ผู้บริหารในระดับปานกลาง ทั้งนี้ยังพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และ
ภูมิล าเนา มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะคือ 
เทศบาลควรสร้างกิจกรรมการให้ความรู้ กิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้แก่ประชาชนให้เหมาะสมกับ
ปัจจัยส่วนบุคคล 

กิจวิธี  รัตนแก้ว (2545) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักงาน
ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย พบว่า ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการของส านักงานที่ดินจังหวัด
เชียงใหม่ สาขาสันทราย โดยภาพรวมมีความถึงพอใจอยู่ในระดับดี ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ในเรื่อง
ของการพูดจาและมารยาทของเจ้าหน้าที่ การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง รวมถึงความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้บริการ ส่วนความถึงพอใจในการสอบสวนและระยะเวลารอการสอบสวนของเจ้าหน้าที่มีความพึง
พอในในระดับปานกลาง 

จากการศึกษาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น  
ซึ่งปัจจัยหลายๆด้านที่ท าให้เกิดความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  
อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  ดังนั้นทีมผู้วิจัยได้ก าหนดความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการ
งานด้านการศึกษา งานด้านทะเบียน  งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  และงานด้านสวัสดิการเด็กและ
เยาวชน มาเป็นตัวแปรในการศึกษาความพึงพอใจในครั้งนี้ 



บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากร 

ประชากรเป้าหมายส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือ ประชาชนที่อาศัย
อยู่ในเขตเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  จ านวน  รวม 8,996 คน ในเขต
พ้ืนที่ 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านถ้ าเต่า  บ้านโนนจ าปา บ้านดอนทอย  บ้านหนองผือ  บ้านนาดอกไม้  บ้านหนอง
สนุก  บ้านหนองสามขา  บ้านนาดอกไม้(หมู่ 8) บ้านสามัคค ี  และบ้านโนนจ าปา (หมู่ 10) 
 3.1.2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
        เนื่องจากประชากรที่ศึกษามีจ านวนมาก ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้วิธีการของทาโร ยามาเน่ (Taro 
Yamane , 1967)  เพ่ือหาจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั้งหมด ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยได้
ก าหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นร้อยละ 0.05 ตามสูตร 
 
     N 
    n =   
     1+N (e)2 

 โดยที่  n   =   จ านวนขนาดตัวอย่างประชาชนที่ต้องการ 
  N  =   จ านวนประชากรทั้งหมด 
  e   =    ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้  (0.05) 
 
 แทนค่าสูตร     n  =         8,996  =  383 คน 
             1+8,996 (0.05)2 
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โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของจ านวนประชากรแต่ละหมู่บ้านดังนี้ 
 

หมู่ที่ บ้าน จ านวนประชากร รวม กลุ่มตัวอย่าง 
ชาย หญิง 

1 บ้านถ้ าเต่า 439 483 922 40 

2 บ้านโนนจ าปา 355 392 747 35 
3 บ้านดอนทอย 530 517 1,047 45 
4 บ้านหนองผือ 491 502 993 45 
5 บ้านนาดอกไม้ 537 539 1,076 48 
6 บ้านหนองสนุก 452 452 904 40 
7 บ้านหนองสามขา 440 413 853 38 
8 บ้านนาดอกไม้ 479 457 936 41 
9 บ้านสามัคคี 369 380 749 34 
10 บ้านโนนจ าปา 379 390 769 34 

รวมทั้งสิ้น 4,454 4,471 8,996 400 

 
โดยประมาณการเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นโดยประมาณ 400 ชุด และวิธีการส ารวจ

ด้วยตนเองจากแบบสอถบถามที่เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวบข้อมูลในครั้งนี้ แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน
มาและมีความสมบูรณ์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ จ านวน 400 ชุด ซึ่งมีจ านวนมากมากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ก าหนดไว้ จึงสามารถอธิบายได้ว่าจ านวนตัวอย่างและผลการวิเคราะห์สามารถเป็นตัวแทนประชากร
ทั้งหมดได้และอธิบายความพึงพอใจของประชากรที่ศึกษาได้ 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างและกึ่งโครงสร้าง (Structured 
and Semi – Structured Questionnaires) ใช้สอบถามตัวแทนครัวเรือนๆ ละ 1 คน ตามจ านวนขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น ตามแนวทางการประเมินผล ความพึงพอใจการให้บริการของ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และแนวทางการประเมินความพึงพอใจของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีทั้งหมด 4 ประเด็น 
           เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ใช้แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด โดยการศึกษา
จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาสร้างเป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์โดยแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้
ต่อเดือนโดยประมาณ  จ านวนครั้งที่มารับบริการในรอบปี  และงานที่มาขอรับบริการของเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  จ านวน  7 ข้อ 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  
อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด ซึ่งสอบถามงานที่รับบริการ
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จ านวน 4 งานบริการ ได้แก่ 1)  งานด้านการศึกษา   2) งานด้านทะเบียน  3) งานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล  และ4) งานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน  โดยวัดระดับความพึงพอใจต่องานในแต่ละด้าน ได้แก่ 
1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนขั้นตอนการให้บริการ  2) ด้านช่องทางการให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ  4) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  และ 5) ด้านคุณภาพของการให้บริการ  รวม
จ านวนข้อในแต่ละด้าน 26 ข้อ รวมทั้งหมดเป็น 104 ข้อ  โดยให้ค่าน้ าหนักคะแนนดังนี้ 
  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  5  คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจมาก   4 คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจปานกลาง  3 คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจน้อย   2 คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  1 คะแนน 
 ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อเทศบาลต าบลสามัคคี  อ าเภออากาศ
อ านวย จังหวัดสกลนคร  ในรอบปีที่ผ่านมา ในด้านผลงานที่ประทับใจหรือข้อควรปรับปรุงแก้ไข  
 3.2.2 กระบวนการประเมินผล 
                         3.2.2.1  การวางแผน 
    -  สอบถามความต้องการของผู้บริหารในการประเมินผล 
    -  ประชุมทีมประเมินผลเบื้องต้นเพื่อท าความเข้าใจกรอบแนวคิดการ
ประเมินผล 
    -  ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือท าความเข้าใจเป้าหมาย 
   3.3.2.2  การพัฒนากรอบการประเมินผล 
    -  สร้างกรอบการประเมินผล  โดยใช้แนวทางของ คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ และผู้ประเมินสร้างข้ึน 
    -  พัฒนาผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) 
   3.3.2.3  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
   3.3.2.4  สรุปและรายงานผลการประเมิน 
    - น าเสนอผลการศึกษาและประเมินผลต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
   
 3.2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
        นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยด าเนินการสอบถามตัวแทนครัวเรือนที่ระบุเป็นกลุ่มตัวอย่าง  ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยการขอความร่วมมือจากประชาชนที่ เคยมาใช้บริการในเทศบาลสามัคคีพัฒนา  
อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  ตอบแบบสอบถาม 
  
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 นักวิจัยและทีมวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  แล้วน ามาลงรหัสวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS for WINDOWS ซึ่งมี
การใช้เครื่องมือทางสถิต ิ 2 ส่วน  ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าความถี่ (  f ) ค่าร้อย
ละ (Percentage)  อธิบายสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ผู้ศึกษาน ามาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ในส่วนส าคัญ ๆ เพ่ือสรุป
ประเด็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการให้บริการของส านักงานเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การประเมินค่าความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยให้คะแนนเป็น 5 คะแนน 4 คะแนน 3 
คะแนน 2 คะแนน และ 1 คะแนน แบ่งเป็นระดับดังนี้ 
  ระดับ 5 มีความพึงพอใจในระดับ  มากที่สุด 
  ระดับ 4 มีความพึงพอใจในระดับ  มาก 
  ระดับ 3 มีความพึงพอใจในระดับ  ปานกลาง 
  ระดับ 2 มีความพึงพอใจในระดับ  น้อย 
  ระดับ 1 มีความพึงพอใจในระดับ  น้อยที่สุด 
  

การแบ่งระดับความพึงพอใจ ผู้ศึกษาได้พิจารณาจากอัตราภาคชั้น ดังนี้ 
  อันตรภาคชั้น =    คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 

จ านวนชั้น 
        
  แทนค่า   =   5 – 1  =    0.8 
            5 
 เมื่อได้อันตรภาคชั้นสามารถน ามาแบ่งระดับความพึงพอใจได้ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย  1.00–1.80 หมายถึง  พอใจน้อยที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย  1.81–2.60 หมายถึง  พอใจน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  2.61–3.40 หมายถึง  พอใจปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย  3.41–4.20 หมายถึง  พอใจมาก 
 ค่าเฉลี่ย  4.21–5.00 หมายถึง  พอใจมากที่สุด 
 
 การแปลผลข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการหาค่าในรูป ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ส าหรับค าถามแต่ละข้อ ดังนี้ 
  1. ข้อค าถามท่ีเป็นข้อมูลทั่วไป ใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ 
  2. ข้อค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็น หรือความรู้สึก ที่แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ พอใจน้อย
ที่สุด พอใจน้อย พอใจปานกลาง พอใจมาก และพอใจมากท่ีสุด แปลผลโดยใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
3.4  การน าเสนอข้อมูล 
       น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลแบบตาราง  และการพรรณนา   



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ผลการศึกษาการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ     เทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างในครั้งนี้ โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของจ านวนประชากรแต่ละหมู่บ้านจ านวนรวม  
8,996 คน ในพื้นที่ 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านถ้ าเต่า  หมู่ที่ 2 บ้านโนนจ าปา  หมู่ที่  3 บ้านดอนทอย หมู่
ที่ 4 บ้านหนองผือ  หมู่ที่ 5 บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่  6 บ้าน หนองสนุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองสามขา หมู่ที่ 8 บ้าน
นาดอกไม้  หมู่ที่ 9 บ้านสามัคคี  และหมู่ที  10 บ้านโนนจ าปา ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  รวมทั้งสิ้นจ านวน 400 ชุด มีผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามท่ีได้รับ
กลับคืนมาและมีความสมบูรณ์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้จ านวน 400 ชุด  คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ประเมินผลในรูปแบบของการท าการวิจัยเชิงประเมินตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา  จ านวน 4 งานบริการที่ต้องการประเมิน  คือ 

1 งานด้านการศึกษา 
2. งานด้านทะเบียน 
3. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
4. งานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
โดยที่ผลการศึกษาน าเสนอรายละเอียดตามล าดับและงานบริการที่ท าการประเมินแบ่งออกเป็น 7 

ตอน  คือ   
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  

รายได้ต่อเดือนโดยประมาณ  จ านวนครั้งที่มารับบริการในรอบปี  และงานที่มาขอรับบริการของเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการศึกษา ต่อการให้บริการของเทศบาล
ต าบลสามคัคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  

ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านทะเบียน  ต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  

ตอนที่ 4 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  ต่อการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  

ตอนที่ 5 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน  ต่อการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  

ตอนที่ 6 สรุปผลการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
            ตอนที่ 7 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของประชาชนที่มีต่อเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภอ
อากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  ในรอบปีที่ผ่านมา ในด้านผลงานที่ประทับใจหรือข้อควรปรับปรุงแก้ไข 
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ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
4.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามหมู่บ้าน 
 
ตารางที่  4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามหมู่บ้าน 

หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด/คน กลุ่มตัวอย่าง/ครัวเรือน ร้อยละ 
หมู่ที่ 1 บ้านถ้ าเต่า 922 40 10.0 
หมู่ที่ 2 บ้านโนนจ าปา   747 35 8.8 
หมู่ที่ 3 บ้านดอนทอย 1,047 45 11.3 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ   993 45 11.3 
หมู่ที่ 5 บ้านนาดอกไม้ 1,076 48 12.0 
หมู่ที่ 6 บ้าน หนองสนุก 904 40 10 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองสามขา 853 38 9.5 
หมู่ที่ 8 บ้านนาดอกไม้   936 41 10.3 
หมู่ที่ 9 บ้านสามัคคี   749 34 8.5 
หมู่ที 10 บ้านโนนจ าปา 769 34 8.5 

รวม 8,996 400 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่าประชากรผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 5 บ้านนาดอกไม้ คิด
เป็นร้อยละ 12.0  รองลงมาคือ  หมู่ที่ 3 บ้านดอนทอย  หมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ คิดเป็นร้อยละ 11.3  และจ านวน
ประชากรที่ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ หมู่ที่ 9 บ้านสามัคคี และหมู่ที่ 10 บ้านจ าปา  คิดเป็นร้อยละ 8.5 
ตามล าดับ 

 
 

ภาพที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 บ้านถ้ าเต่า
(922)  10.25%

หมู่ที่ 2 บ้านโนนจ าปา
(747) 8.3%

หมู่ที่ 3 บ้านดอนทอย
(1047), 11.64%

หมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ
(993),  11.04%

หมู่ที่ 5 บ้านนาดอกไม้
(1076), 11.96%

หมู่ที่ 6 บ้านหนองสนุก…
หมู่ที่ 7 บ้านหนองสามขา…

หมู่ที่ 8 บ้านนาดอกไม้
(749) 10.40%

หมู่ที่ 9 บ้านสามัคคี
(749) 8.33%

หมู่ที่ 10 บ้านโนนจ าปา
(769) 8.55%

หมู่ที่ 1 บ้านถ้ าเต่า หมู่ที่ 2 บ้านโนนจ าปา หมู่ที่ 3 บ้านดอนทอย
หมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 5 บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 6 บ้านหนองสนุก
หมู่ที่ 7 บ้านหนองสามขา หมู่ที่ 8 บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 9 บ้านสามัคคี
หมู่ที่ 10 บ้านโนนจ าปา
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ตารางท่ี  4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 160 40.00 
หญิง 240 60.00 
รวม 400 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ    
60.0 และเป็นเพศชาย จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่  4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชาย
(160) 40%

หญิง
(240)  60%

ชาย หญิง
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุต่ ากว่า 20 ปี 10 2.5 
20 - 29 ปี 36 9.0 
30 -39 ปี 45 11.3 
40 - 49 ปี 68 17.0 
50 - 59 ปี 114 28.5 
อายุ 60 ปี ขึ้นไป 127 31.8 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 127 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 31.8  รองลงมา คือ อายุ 50-59 ปี จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 ช่วงอายุ อายุ 40 – 49 ปี จ านวน 
68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ช่วงอายุ 30 - 39 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.30  อายุ 20 -29 ปีจ านวน 
36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5  และอายุต่ ากว่า 20 ปีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5  ตามล าดับ 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 
 

อายุต่ ากว่า 20 ปี
(10) 2.5%

อายุ 20 - 29 ปี 
(36)  9%

อายุ 30 - 39 ปี
(45) 11.3%

อายุ 40 - 49 ปี
(68) 17%

อายุ 50 - 59 ปี 
(114) 28.5%

อายุ 60 ปีขึ้นไป
(127) 31.8%

อายุต่ ากว่า 20 ปี อายุ 20 - 29 ปี อายุ 30 - 39 ปี

อายุ 40 - 49 ปี อายุ 50 - 59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป
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ตารางท่ี 4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 245 61.3 
มัธยมศึกษาตอนต้น 76 19.0 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 53 13.3 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 9 2.3 
ปริญญาตรี 16 4.0 
สูงกว่าปริญญาตรี 1 0.3 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 245 
คน  คิดเป็นร้อยละ 61.3  รองลงมาคือ  ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 76 คน  คิดเป็นร้อยละ 
19.0  ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  53  คน คิดเป็นร้อยละ 13.3  ส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญาตรี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.0  และส าเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 ตามล าดับ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 
 

ประถมศึกษา
(245)  61.3%

มัธยมศึกษาตอนต้น 
(76) 19%

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(53) 13.3%

อนุปริญญา 
(9)  2.3%

ปริญญาตรี
(16) 4%

สูงกว่าปริญญา
(1)  0.3%

ประถมศึกษา มัธยมตอนต้น มัธยมตอนปลาย

อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญา



52 
 

 
ตารางท่ี 4.5  แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
แม่บ้าน 77 19.3 
รับราชการ 8 2.0 
นักเรียน/นักศึกษา 9 2.3 
เกษตรกร 226 56.5 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0 0 
รับจ้างทั่วไป 31 7.8 
ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย 43 10.8 
อาชีพอ่ืนๆ  6 1.5 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม  จ านวน 226 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.5  รองลงมาคืออาชีพแม่บ้าน  จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 ประกอบธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8  ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8  
ประกอบอาชีพ นักเรียน/ นักศึกษา  จ านวน  9 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.3  ประกอบอาชีพรับราชการ จ านวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.0  อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  0.30 ตามล าดับ 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.5  แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
 

แม่บ้าน
(77)  19.3%

รับราการ
(8)  2%

นักเรียน/นักศึกษา
(9) 2.3%

เกษตรกร
(226) 56.5%

รับจ้างท่ัวไป
(31) 7.8%

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
(43) 10.8%

อื่นๆ
(6) 1.5%

แม่บ้าน รับราการ นักเรียน/นักศึกษา

เกษตรกร รับจ้างท่ัวไป ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย

อื่นๆ
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ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้ 
 

รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 5,000 บาท 245 61.3 
5,001 - 10,000 บาท 106 26.5 
10,001 - 15,000 บาท 24 6.0 
15,001 - 20,000 บาท 9 2.3 
20,201 - 25,000 บาท 10 2.5 
มากกว่า 25,000 บาท 6 1.5 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 4.6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 245 
คน  คิดเป็นร้อยละ 61.3 รองลงมาคือรายได้ต่อเดือนประมาณ 5,001 - 10,000 บาท จ านวน 106 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.50  รายได้ต่อเดือนประมาณ 10,001 - 15,000 บาท จ านวน 24 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.0  รายได้
ต่อเดือนประมาณ 20,201 - 25,000 บาท  จ านวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.5   รายได้ต่อเดือนประมาณ 
15,001 - 20,000 บาท จ านวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ  2.3  และรายได้มากกว่าเดือนละ 25,000 บาทขึ้นไป 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดับ 

 

 
 

ภาพที่ 4.6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้ 

ต่ ากว่า 5,000 บาท 
(245)  61.3%

5,001 - 10,000 บาท
(106) 26.5%

10,001 - 15,000 บาท 
(24)  6%

15,001 - 20,000 บาท
( 9 ) 2.3%

20,001 - 25,000 บาท
(10)  2.5% มากกว่า 25,000 บาท

(6)  1.5%

ต่ ากว่า 5,000 บาท 5,001 - 10,000 บาท 10,001 - 15,000 บาท

15,001 - 20,000 บาท 20,001 - 25,000 บาท มากกว่า 25,000 บาท



54 
 

 
 

ตารางท่ี 4.7  แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความถี่ในการรับบริการ 
                 จากเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  ในรอบ 1 ปี 
 

ความถี่ในการรับบริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ครั้งต่อปี 109 27.3 
2-3 ครั้งต่อปี 154 38.5 
4-5 ครั้งต่อปี 37 9.3 
6-7 ครั้งต่อปี 36 9.0 
8-9 ครั้งต่อปี 21 5.3 
10 ครั้งข้ึนไป ต่อปี 43 10.8 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 4.7  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการรับบริการจากเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนครในรอบ 1 ปีมีการรับบริการส่วนมากจ านวน 2 -3 ครั้ง
ต่อปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5  รองลงมาใช้บริการ 1 ครั้งต่อปีจ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.3   ใช้บริการมากกว่า 10 ขึ้นไปต่อปี  จ านวน 43 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.8  ใช้บริการ 4 – 5 ครั้งต่อปี  
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 ใช้บริการ 6 – 7 ครั้งต่อปี  จ านวน 36 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.0  ใช้บริการ 
8 – 9 ครั้งต่อปี  จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3  ตามล าดับ 

 

 
 

ภาพที่ 4.7  แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความถี่ในการรับบริการ 
             จากเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  ในรอบ 1 ปี 

1 ครั้งต่อปี
(109) 27.3%

2 - 3 ครั้งต่อปี
(154) 38.5%

4 - 5 ครั้งต่อปี
(37) 9.3%

6 - 7 ครั้งต่อปี
(36)9%

8 - 9 ครั้งต่อปี
(21) 5.3%

10 ครั้งต่อปีข้ึนไป
(43) 10.8%

1 ครั้งต่อปี 2 - 3 ครั้งต่อปี 4 - 5 ครั้งต่อปี

6 - 7 ครั้งต่อปี 8 - 9 ครั้งต่อปี 10 ครั้งต่อปีข้ึนไป
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ตารางท่ี 4.8  แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามส่วนงานที่ติดต่อเพ่ือขอรับบริการ 
 

ส่วนงาน จ านวนที่เลือก (กลุ่ม
ตัวอย่าง 400 คน)  

ร้อยละ 
 

ส านักงานปลัด 16 2.38 
กองคลัง 141 20.95 
กองช่าง 52 7..73 
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 54 8.02 
กองสวัสดิการสังคม 248 36.85 
กองสาธารณสุข 154 22.88 
ส่วนงานอื่น ๆ 8 1.19 

รวม 673 100.00 
 

จากตารางที่ 4.8 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  400 คน เลือกตอบแบบสอบถาม จ านวน 673 ครั้ง
จ าแนกตามส่วนงานที่ติดต่อเพ่ือขอรับบริการ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ติดต่องานกองสวัสดิการ
สังคม  จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 36.85  รองลงมาคืองานกองสาธารณสุข จ านวน 154 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 22.88 งานกองคลัง จ านวน 141  คน คิดเป็นร้อยละ 20.95 งานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จ านวน 54  คน  คิดเป็นร้อยละ 8.02  งานกองช่าง จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 7.73 งานส านักงานปลัด 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 2.38  และส่วนงานอื่นๆ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.19 ตามล าดับ  

 

 
 

ภาพที่ 4.8  แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามส่วนงานที่ติดต่อเพ่ือขอรับบริการ 

ส านักปลัด
( 16 ) 2.38%

กองคลัง
(141 ) 20.95%

กองช่าง
( 52 ) 7.73%

กองการศึกษา
( 54 ) 8.02%กองสวัสดิการสังคม

( 248 ) 36.85%

กองสาธารณสุข
(154) 22.88%

งานอ่ืนๆ
(8 ) 1.19%

ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุข งานอื่นๆ
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ตอนที่ 2   ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการศึกษา ต่อการให้บริการของเทศบาล 
              ต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  
 
ตารางท่ี  4.9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ  งานด้านการศึกษา  
                  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  
 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย
ความพึง
พอใจ
ร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ชัดเจน 84.60 4.23 0.78 มากท่ีสุด 
2. มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 84.60 4.23 0.82 มากที่สุด 
3. มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอน 
   การให้บริการ 

 
83.40 

 
4.17 

 
0.81 

 
มาก 

4. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่าง   
   ชัดเจน 

 
83.60 

 
4.18 

 
0.80 

 
มาก 

5. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความ  
   ต้องการ ผู้รับบริการ 

 
83.80 

 
4.19 

 
0.80 

 
มาก 

6. มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 84.00 4.2 0.81 มาก 
โดยรวม 84.00 4.2 0.81 มาก 

   
 จากตารางท่ี 4.9 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการศึกษา ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  84.00 ( x
=4.2)   เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่
ยุ่งยาก ซับซ้อน ชัดเจน, มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ อยู่ในระดับมากทีสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ  84.60  ( x =4.23) รองลงมาคือ มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 84.00  ( x = 4.2)  ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการ ผู้ รับบริการ  มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.80 ( x =4.19)  มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่าง ชัดเจน  มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 83.60  ( x =4.18)   และมีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.40  ( x =4.17)  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.10  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านการศึกษา 
                    ด้านช่องทางการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 82.80 4.14 0.84 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย 
   /เอกสาร 

83.2 4.16 0.88 
มาก 

3. มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 83.0 4.15 0.84 มาก 
4. มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 80.8 4.04 0.99 มาก 
5. มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 80.4 4.02 0.92 มาก 
6. เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็วและสะดวก 82.4 4.12 0.87 มาก 
7. มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่ 82.4 4.12 0.89 มาก 

โดยรวม 82.14 4.11 0.89 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.10 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานกองการศึกษา ด้านช่องทางการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ  82.14 ( x =4.11)  
เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียง
ตามสาย/เอกสาร  อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  83.2  ( x =4.16) รองลงมาคือ มี
ช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 83.0  ( x = 4.15)  เข้าถึง
ช่องทางการให้บริการที่รวดเร็วและสะดวก, มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
82.40  ( x =4.12) มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.80  ( x
=4.04) และมีการให้บริการนอกเวลาราชการ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.40  ( x =4.02)  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.11 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ  
                   งานด้านการศึกษา  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย
ความพึง

พอใจร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัว   
   เรียบร้อย เหมาะสม 

                       
87.20 

 
4.36 

 
0.83 

 
มากที่สุด 

2. วางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 87.0 4.35 0.84 มากที่สุด 
3. บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ  
   และมีความพร้อมในการให้บริการ 

87.0 4.35 0.85 มากที่สุด 

4. มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ  86.80 4.34 0.86 มากที่สุด 
5. ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 86.80 4.34 0.86 มากที่สุด 
6. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 86.80 4.34 0.87 มากที่สุด 

โดยรวม 86.93 4.35 0.85 มากที่สุด 
  
ตารางที่ 4.11 พบว่าระดบัความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการศึกษา ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ของเทศบาลต าบลสามัคคีอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ  86.93 ( x =4.35)  เมื่อ
พิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ มีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัว   
เรียบร้อย เหมาะสม  อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  87.2  ( x =4.36) รองลงมาคือ มี
วางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่,  บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจและมีความพร้อมในการ
ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 87.0  ( x = 4.35)  และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ, ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ  มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่   มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 86.80 ( x =4.34) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.12 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านการศึกษา 
                   ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ค่าเฉลี่ย
ความพึง

พอใจร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทาง 86.20 4.31 0.80 มากที่สุด 
2. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก ที่จอดรถ  
   ห้องน้ า ที่นั่ง 

 
86.00 

 
4.30 

 
0.80 

 
มากที่สุด 

3. ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม 85.40 4.27 0.83 มากที่สุด 
4. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/และเครื่องมือ
ให้บริการ 

85.60 4.28 
0.79 มากที่สุด 

5.  5. “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์และ 
        เครื่องมือบริการ 

 
85.00 

 
4.25 

 
0.83 

 
มากที่สุด 

6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์เป็นระเบียบ สะดวกต่อ 
   การใช้บริการ 

 
85.00 

 
4.25 

 
0.80 

 
มากที่สุด 

7. มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์  
   มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

 
85.20 

 
4.26 

 
0.82 

 
มากที่สุด 

โดยรวม 85.49 4.28 0.81 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 4.12 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการศึกษา ด้านอาคารสถานที่
และสิ่งอ านวยความสะดวกของเทศบาลต าบลสามัคคีอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ  
85.49 ( x =4.28)  เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน 
สะดวกในการเดินทาง  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  86.20  ( x =4.31) รองลงมาคือ 
ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก ที่จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 86.00  ( x = 
4.3)  “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/และเครื่องมือให้บริการ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.60 ( x =4.28) มีความ
สะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.40  ( x =4.27)  มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/
ป้ายประชาสัมพันธ์  มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.20  ( x =4.26)   และ“คุณภาพและ
ความทันสมัย”ของอุปกรณ์และเครื่องมือบริการ, การจัดสถานที่และอุปกรณ์เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้
บริการ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.00  ( x =4.25) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.13 ระดับความพึงพอใจในงานด้านการศึกษา ด้านคุณภาพการให้บริการของประชาชนผู้รับบริการ 
          ต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร   
 

 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 

ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อย

ละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความพึง
พอใจ 

1.ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 84.00 4.20 0.81 มาก 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 82.14 4.11 0.89 มาก 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 86.93 4.35 0.85 มากที่สุด 

4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 85.49 4.27 0.81 มากที่สุด 

โดยรวม 84.64 4.23 0.84 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.13  พบว่า  ระดับความพึงพอใจในงานด้านการศึกษา ด้านคุณภาพการให้บริการของ
งานกองการศึกษา  ในภาพรวมของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ  84.64  ( x = 4.23)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 86.93  ( x = 4.35) รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  85.49  ( x = 4.27)  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.0  ( x = 4.20)  และด้านช่องทางการให้บริการ  ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ  82.14  ( x = 4.11)  ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านทะเบียน  ต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา   
           อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  
 
ตารางท่ี  4.14 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านทะเบียน             
                 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย
ความพึง
พอใจ
ร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ชัดเจน 84.60 4.23 0.77 มากที่สุด 
2. มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 84.40 4.22 0.79 มากที่สุด 
3. มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอน 
   การให้บริการ 

 
83.80 

 
4.19 

 
0.81 

 
มาก 

4. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่าง   
   ชัดเจน 

 
83.60 

 
4.18 

 
0.75 

 
มาก 

5. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความ  
   ต้องการ ผู้รับบริการ 

 
84.40 

 
4.22 

 
0.78 

 
มากที่สุด 

6. มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 84.20 4.21 0.77 มากที่สุด 
โดยรวม 84.17 4.21 0.78 มากที่สุด 

   
 จากตารางท่ี 4.14 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านทะเบียน ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.17 ( x
=4.21) เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่
ยุ่งยาก ซับซ้อน ชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.60  ( x =4.23) 
รองลงมาคือ มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ,  ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความ
ต้องการ ผู้รับบริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.40  ( x = 4.22)  มีการให้บริการตามล าดับก่อน-
หลังมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.20 ( x =4.21) มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนการให้บริการ 
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.80  ( x =4.19 )  และมีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่าง ชัดเจน  มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.60  ( x =4.18)  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.15  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านทะเบียน   
                    ด้านช่องทางการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 83.60 4.18 0.81 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย 
   /เอกสาร 

83.40 4.17 0.83 
มาก 

3. มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 83.60 4.18 0.84 มาก 
4. มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 81.60 4.08 0.94 มาก 
5. มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 82.20 4.11 0.88 มาก 
6. เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็วและสะดวก 83.40 4.17 0.80 มาก 
7. มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่ 83.20 4.16 0.86 มาก 

โดยรวม 83.00 4.15 0.85 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.15 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านงานทะเบียน  ด้านช่องทางการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ  83.00 ( x =4.15)  
เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ,  
มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.60 ( x =4.18) รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย /เอกสาร, ผู้ใช้บริการเข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็วและสะดวกมี มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 83.40  ( x = 4.17)  มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่  มีค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 83.20  ( x =4.16) มีการให้บริการนอกเวลาราชการ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.20 ( x =4.11)  และ มีกล่อง
เพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.60  ( x =4.08)  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.16 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านทะเบียน   
                 ด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย
ความพึง

พอใจร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัว   
   เรียบร้อย เหมาะสม 

 
83.20 

 
4.16 

 
0.80 

 
มาก 

2. วางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 86.40 4.32 0.82 มากที่สุด 
3. บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ  
   และมีความพร้อมในการให้บริการ 

86.40 4.32 0.82 มากที่สุด 

4. มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ  86.20 4.31 0.84 มากที่สุด 
5. ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 86.00 4.30 0.83 มากที่สุด 
6. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 85.60 4.28 0.84 มากที่สุด 

โดยรวม 85.63 4.28 0.82 มากที่สุด 
  
ตารางที่ 4.16 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านทะเบียน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ของเทศบาลต าบลสามัคคีอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 85.63 ( x =4.28)  เมื่อ
พิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ เจ้าหน้าที่มีการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติ
หน้าที่,  บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจและมีความพร้อมในการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 86.40  ( x = 4.32)  รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ  86.20  ( x =4.31)   ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ  ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ  86.00  ( x =4.30)  มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่   มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.60 ( x
=4.28)  และพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัว  เรียบร้อย เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.20 (
x =4.16)  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.17 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านทะเบียน   
                   ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ค่าเฉลี่ย
ความพึง

พอใจร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทาง 86.80 4.34 0.78 มากที่สุด 
2. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก ที่จอดรถ  
   ห้องน้ า ที่นั่ง 

 
86.60 

 
4.33 

 
0.78 

 
มากที่สุด 

3. ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม 87.00 4.35 0.81 มากที่สุด 
4. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/และเครื่องมือ 
    ให้บริการ 

87.40 4.37 
0.79 มากที่สุด 

5.  5. “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์และ 
        เครื่องมือบริการ 

 
87.40 

 
4.37 

 
0.80 

 
มากที่สุด 

6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์เป็นระเบียบ สะดวกต่อ 
   การใช้บริการ 

 
87.20 

 
4.36 

 
0.80 

 
มากที่สุด 

7. มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์  
   มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

 
86.60 

 
4.33 

 
0.78 

 
มากที่สุด 

โดยรวม 87.00 4.35 0.79 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 4.17 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านงานทะเบียน  ด้านอาคารสถานที่
และสิ่งอ านวยความสะดวกของเทศบาลต าบลสามัคคีอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ  
87.00 ( x =4.35)  เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ “ความเพียงพอ” ของ
อุปกรณ์/และเครื่องมือให้บริการ และ“คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์และเครื่องมือบริการ  อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 87.40 ( x =4.37)  รองลงมาคือ การจัดสถานที่และอุปกรณ์เป็นระเบียบ 
สะดวกต่อการใช้บริการ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 87.20  ( x =4.36)  สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทาง  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  86.80  ( x =4.34) ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก ที่
จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งมี มีความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม  และมีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์  มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มี ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 86.60  ( x = 4.33) ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 4.18 ระดับความพึงพอใจในด้านงานทะเบียน ด้านคุณภาพการให้บริการของประชาชนผู้รับบริการต่อ 
การให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร   

                    
 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อย

ละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 84.17 4.21 0.78 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 83.00 4.15 0.85 มาก 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 85.63 4.28 0.82 มากที่สุด 

4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 87.00 4.35 0.79 มากที่สุด 

โดยรวม 84.95 4.25 0.81 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.18  พบว่า  ระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านงานทะเบียนด้านคุณภาพการ
ให้บริการของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  ในภาพรวมของเทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนา  อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.95  ( x = 4.25)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ  87.00  ( x = 4.35) รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  
85.63  ( x = 4.28) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.17  ( x
= 4.21)  และด้านช่องทางการให้บริการ  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  83.00  ( x = 4.15)  ตามล าดับ 
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ตอนที่ 4 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลต่อการให้บริการของ 
           เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  
 
ตารางท่ี  4.19 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ  งานด้านสิ่งแวดล้อม 
                 และสุขาภิบาล ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย
ความพึง
พอใจ
ร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ชัดเจน 83.80 4.19 0.85 มาก 
2. มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 83.60 4.18 0.87 มาก 
3. มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอน 
   การให้บริการ 

 
83.40 

 
4.17 

 
0.86 

 
มาก 

4. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่าง   
   ชัดเจน 

 
83.60 

 
4.18 

 
0.82 

 
มาก 

5. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความ  
   ต้องการ ผู้รับบริการ 

 
83.20 

 
4.16 

 
0.84 

 
มาก 

6. มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 83.60 4.18 0.86 มาก 
โดยรวม 83.53 4.18 0.85 มาก 

   
 จากตารางที่ 4.19 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ  83.53 ( x =4.18) เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ขั้นตอนการ
ให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ชัดเจน, มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก  โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 83.80  ( x =4.19) รองลงมาคือ มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ, มีผัง
ล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่าง ชัดเจน,  มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 83.60  ( x = 4.18)  มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.40  ( x =4.17)  และ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการ 
ผู้รับบริการ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.20 ( x =4.16) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.20  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ  
          งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ด้านช่องทางการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา   
          อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 82.80 4.14 0.81 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย 
   /เอกสาร 

83.60 4.18 0.82 
มาก 

3. มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 82.80 4.14 0.82 มาก 
4. มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 81.20 4.06 0.91 มาก 
5. มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 81.60 4.08 0.87 มาก 
6. เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็วและสะดวก 83.00 4.15 0.84 มาก 
7. มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่ 82.60 4.13 0.85 มาก 

โดยรวม 82.51 4.13 0.84 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.20 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
ด้านช่องทางการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ  82.51      
( x =4.13) เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร  อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 83.60  ( x =4.18) 
รองลงมาคือ เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็วและสะดวก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 83.00 ( x = 
4.15)  มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ, มีช่องทางการให้บริการหายช่องทาง  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
82.80 ( x =4.14)  มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.60  ( x =4.13) มีการ
ให้บริการนอกเวลาราชการ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.60  ( x =4.08)  และมีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น
ของผู้รับบริการ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.20  ( x =4.06)  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.21 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ  
                   งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย
ความพึง

พอใจร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัว   
   เรียบร้อย เหมาะสม 

 
86.00 

 
4.30 

 
0.85 

 
มากที่สุด 

2. วางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 86.60 4.33 0.84 มากที่สุด 

3. บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ  
   และมีความพร้อมในการให้บริการ 

86.80 4.34 0.85 มากที่สุด 

4. มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ  86.60 4.33 0.87 มากที่สุด 

5. ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 86.20 4.31 0.87 มากที่สุด 

6. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 86.00 4.30 0.87 มากที่สุด 

โดยรวม 86.37 4.32 0.86 มากที่สุด 
  
ตารางที่ 4.21 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  ด้าน

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ  86.37  
( x =4.32)  เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการให้บริการ มากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 86.80  
( x = 4.43)  รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่วางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่, มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  86.60  ( x =4.33) ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ  
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  86.20  ( x =4.31)  และรองลงมาคือ พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ
การวางตัว  เรียบร้อย เหมาะสม, มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.00 ( x
=4.30)  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.22 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านสิ่งแวดล้อม 
                   และสุขาภิบาล ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ค่าเฉลี่ย
ความพึง

พอใจร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทาง 85.60 4.28 0.81 มากที่สุด 
2. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก ที่จอดรถ  
   ห้องน้ า ที่นั่ง 

 
85.00 

 
4.25 

 
0.84 

 
มากที่สุด 

3. ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม 86.00 4.30 0.85 มากที่สุด 
4. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/และเครื่องมือ
ให้บริการ 

85.40 4.27 
0.85 มากที่สุด 

5.  5. “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์และ 
        เครื่องมือบริการ 

 
85.40 

 
4.27 

 
0.82 

 
มากที่สุด 

6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์เป็นระเบียบ สะดวกต่อ 
   การใช้บริการ 

 
85.40 

 
4.27 

 
0.83 

 
มากที่สุด 

7. มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์  
   มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

 
85.60 

 
4.28 

 
0.81 

 
มากที่สุด 

โดยรวม 85.49 4.28 0.83 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 4.22 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของเทศบาลต าบลสามัคคีอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย
รวมคิดเป็นร้อยละ  85.49 ( x =4.28)  เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือความ
สะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  86.00  ( x =4.30) 
รองลงมาคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทาง , มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์  มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 85.60  ( x = 4.28)  “ความ
เพียงพอ” ของอุปกรณ์/และเครื่องมือให้บริการ “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์และเครื่องมือ
บริการ, ,การจัดสถานที่และอุปกรณ์เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.40 ( x
=4.27) และความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก ที่จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่ง  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.00  ( x
=4.25) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.23  ระดับความพึงพอใจในงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ด้านคุณภาพการให้บริการของ 
ประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย   
จังหวัดสกลนคร   

 
 

งานด้านคุณภาพการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อย

ละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 83.53 4.18 0.85 มาก 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 82.51 4.13 0.84 มาก 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 86.37 4.32 0.86 มากที่สุด 

4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 85.49 4.27 0.81 มากที่สุด 

โดยรวม 84.48 4.22 0.84 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.23  พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
ด้านคุณภาพการให้บริการของประชาชนผู้รับบริการ ในภาพรวมของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อยู่ในระดับ
มากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  84.48  ( x = 4.22)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ระดับ
ความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 86.37 ( x = 
4.32) รองลงมาคือ  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  85.49  (
x = 3.72)  ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  83.53  ( x = 4.18)   
และ ด้านช่องทางการให้บริการ  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  82.51  ( x = 4.13)  ตามล าดับ 
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ตอนที่ 5 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน  ต่อการให้บริการของ 
           เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  
 
ตารางท่ี  4.24 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านสวัสดิการเด็ก 

         และเยาวชน  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย
ความพึง
พอใจ
ร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ชัดเจน 85.00 4.25 0.84 มากที่สุด 
2. มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 84.00 4.20 0.87 มาก 
3. มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอน 
   การให้บริการ 

 
84.40 

 
4.22 

 
0.87 

 
มากที่สุด 

4. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่าง   
   ชัดเจน 

 
84.80 

 
4.24 

 
0.86 

 
มากที่สุด 

5. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความ  
   ต้องการ ผู้รับบริการ 

 
85.00 

 
4.25 

 
0.86 

 
มากที่สุด 

6. มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 83.40 4.17 0.86 มาก 
โดยรวม 84.43 4.22 0.86 มากที่สุด 

   
 จากตารางที่ 4.24 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน  ด้าน
กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  
84.43 ( x =4.22)  เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ขั้นตอนการให้บริการมี
ระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ชัดเจน,  ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการ ผู้รับบริการ  
อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  85.00  ( x =4.25) รองลงมาคือ มีผังล าดับขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการอย่าง ชัดเจน  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.80  ( x = 4.24)  มีความชัดเจนใน
การอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.40 ( x =4.22)  มีความสะดวก 
รวดเร็วในการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.00  ( x =4.20) และ มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.40  ( x =4.17)  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.25  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านสวัสดิการ 
                    เด็กและเยาวชน  ด้านช่องทางการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 83.80 4.19 0.86 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย 
   /เอกสาร 

84.20 4.21 0.89 
มากที่สุด 

3. มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 82.40 4.12 0.86 มาก 
4. มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 83.20 4.16 0.95 มาก 
5. มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 84.00 4.20 0.92 มาก 
6. เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็วและสะดวก 84.00 4.20 0.88 มาก 
7. มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่ 86.00 4.30 0.89 มากที่สุด 

โดยรวม 83.94 4.20 0.89 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.25 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน  
ด้านช่องทางการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคี  อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ  
83.94 ( x =4.20)  เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ มีการให้บริการนอกเวลา
ราชการ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.00  ( x =4.30)  รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตาม
สาย/เอกสาร  อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  84.20  ( x =4.21) มีการให้บริการนอก
เวลาราชการ, เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็วและสะดวก, เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็วและ
สะดวก  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.00  ( x = 4.20)  มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.20  ( x =4.16) และ มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 82.40  ( x =4.12) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.26 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ  
                   งานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย
ความพึง

พอใจร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัว   
   เรียบร้อย เหมาะสม 

 
86.60 

 
4.33 

 
0.82 

มากที่สุด 

2. วางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 86.60 4.33 0.85 มากที่สุด 

3. บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ  
   และมีความพร้อมในการให้บริการ 

86.80 4.34 0.84 มากที่สุด 

4. มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ  86.60 4.33 0.85 มากที่สุด 

5. ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 87.00 4.35 0.86 มากที่สุด 

6. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 86.60 4.33 0.88 มากที่สุด 

โดยรวม 86.70 4.34 0.85 มากที่สุด 
  
ตารางที่ 4.26 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน  ด้าน

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 86.70     
( x =4.34) เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  87.00  ( x =4.35)  รองลงมาคือ บริการด้วยความ
เอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 86.80  ( x
= 4.34)  และรองลงมาคือ  พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัว  เรียบร้อย เหมาะสม, วางตัว
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่, มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ, ให้บริการด้วยความเสมอภาคไม่เลือก
ปฏิบัติ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  86.60  ( x =4.33) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.27 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานด้านสวัสดิการ 
                   เด็กและเยาวชน ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ค่าเฉลี่ย
ความพึง

พอใจร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทาง 86.20 4.31 0.81 มากที่สุด 
2. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก ที่จอดรถ  
   ห้องน้ า ที่นั่ง 

 
86.40 

 
4.32 

 
0.85 

 
มากที่สุด 

3. ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม 86.60 4.33 0.87 มากที่สุด 
4. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/และเครื่องมือ  
    ให้บริการ 

86.20 4.31 
0.88 มากที่สุด 

5.  5. “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์และ 
        เครื่องมือบริการ 

 
86.00 

 
4.30 

 
0.87 

 
มากที่สุด 

6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์เป็นระเบียบ สะดวกต่อ 
   การใช้บริการ 

 
85.80 

 
4.29 

 
0.89 

 
มากที่สุด 

7. มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์  
   มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

 
86.40 

 
4.32 

 
0.86 

 
มากที่สุด 

โดยรวม 86.23 4.31 0.86 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 4.27 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน  ด้าน
อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของเทศบาลต าบลสามัคคีอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมคิด
เป็นร้อยละ  86.23 ( x =4.31)  เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือความสะดวก
ของสถานที่ให้บริการโดยรวม  และมีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์   มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  86.60  ( x =4.33) รองลงมาคือ ความเพียงพอ
ของสิ่งอ านวยความสะดวก ที่จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่ง  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.40  ( x =4.32) สถานที่ตั้งของ
หน่วยงาน สะดวกในการเดินทาง “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/และเครื่องมือให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 86.20  ( x = 4.21)  “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์และเครื่องมือบริการ  มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 86.00 ( x =4.30)  และการจัดสถานที่และอุปกรณ์เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ  มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 85.80 ( x =4.29) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.28  ระดับความพึงพอใจในงานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน  ด้านคุณภาพการให้บริการของ 
ประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย   
จังหวัดสกลนคร   

 
 

งานด้านคุณภาพการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อย

ละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 84.43 4.22 0.86 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 83.94 4.20 0.89 มาก 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 86.70 4.34 0.85 มากที่สุด 

4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 86.23 4.31 0.86 มากที่สุด 

โดยรวม 85.33 4.27 0.86 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.28  พบว่า  ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน  
ด้านคุณภาพการให้บริการของประชาชนผู้รับบริการ  ในภาพรวมของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อยู่ในระดับ
มากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  85.33  ( x = 4.27)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  86.70  ( x = 4.34)  รองลงมาคือ  
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 86.23 ( x = 4.31)  ด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.43  ( x = 4.22) และด้านช่องทาง
การให้บริการ  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  83.94  ( x = 4.20)  ตามล าดับ 
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ตอนที่ 6 สรุปผลการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  
           อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
ตารางท่ี  4.29 สรุปผลค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 
                   การให้บริการงานด้านการศึกษา  ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย  
                   จังหวัดสกลนคร 

 
ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจ/ร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

งานด้านการศึกษา     

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 84.00 4.20 0.81 มาก 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 82.14 4.11 0.89 มาก 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 86.93 4.35 0.85 มากที่สุด 

4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 85.49 4.27 0.81 มากที่สุด 

5. ด้านคุณภาพการให้บริการ 84.64 4.23 0.84 มากที่สุด 

รวม 84.64   4.23   0.84 มากที่สุด 
 

ตารางที่  4.29  พบว่า ผลการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการงานด้านการศึกษาของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.64  ( x = 4.23)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย
ละ 86.93  ( x = 4.35)  รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 85.49  ( x = 4.27)  ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.64  ( x
= 4.23)   และ ด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 82.14  ( x = 4.11) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.30 สรุปผลค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 
                   การให้บริการงานด้านทะเบียน  ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย  
                   จังหวัดสกลนคร 

 
ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจ/ร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

งานด้านทะเบียน     

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 84.17 4.21 0.78 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 83.00 4.15 0.85 มาก 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 85.63 4.28 0.82 มากที่สุด 

4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 87.00 4.35 0.79 มากที่สุด 

5. ด้านคุณภาพการให้บริการ 84.95 4.25 0.81 มากที่สุด 

รวม 84.95 4.25 0.81 มากที่สุด 
 

ตารางที่  4.30  พบว่า ผลการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการงานด้านทะเบียนของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจ อยู่
ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.95  ( x = 4.25)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 87.00  ( x = 4.35)  รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 85.63  ( x = 4.28) อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 85.49  ( x = 4.27)  ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.95  ( x
= 4.25)  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.17  ( x = 4.21)  
และ ด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 83.00  ( x = 4.15) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.31 สรุปผลค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 
                   การให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  

         อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
 

 
ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจ/ร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล       

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 83.53 4.18 0.85 มาก 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 82.51 4.13 0.84 มาก 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 86.37 4.32 0.86 มากที่สุด 

4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 85.49 4.27 0.81 มากที่สุด 

5. ด้านคุณภาพการให้บริการ 84.48 4.22 0.84 มากที่สุด 

รวม 84.48 4.22 0.84 มากที่สุด 
 

ตารางที่  4.31  พบว่า ผลการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา ประชาชนผู้รับบริการมีระดับ
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.48  ( x = 4.22)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 86.37  ( x = 4.32)  รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 85.49  ( x = 4.27)  ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 84.48  ( x = 4.22)  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 83.53  ( x = 4.18) และด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 82.51  ( x
= 4.13) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.32 สรุปผลค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 
                   การให้บริการงานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน  ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  

         อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
 

 
ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจ/ร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

งานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน       

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 84.43 4.22 0.86 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 83.94 4.20 0.89 มาก 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 86.70 4.34 0.85 มากที่สุด 

4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 86.23 4.31 0.86 มากที่สุด 

5. ด้านคุณภาพการให้บริการ 85.33 4.27 0.86 มากที่สุด 

รวม 85.30 4.30 0.90 มากที่สุด 
 

ตารางที่  4.32  พบว่า ผลการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการงานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชนของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา ประชาชนผู้รับบริการมีระดับ
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 85.30 ( x = 4.30)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 86.70  ( x = 4.34)  รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 86.23  ( x = 4.31)  ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย
ละ 85.33  ( x = 4.27)  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
84.43  ( x = 4.22) และด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 83.94  ( x = 4.20) 
ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 

 
ตารางท่ี  4.33  สรุปผลแสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ต่อคุณภาพของการให้บริการงานด้านต่างๆ  

ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
 

 
งานที่ให้บริการ 

ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจ 
ร้อยละ 

 
x  

 
S.D. 

ระดับความพึง
พอใจ 

งานด้านการศึกษา 84.64 4.23 0.84 มากที่สุด 

งานด้านทะเบียน 84.95 4.25 0.81 มากที่สุด 

งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล   84.48 4.22 0.84 มากที่สุด 

งานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน   85.30 4.30 0.90 มากที่สุด 

สรุปคุณภาพงานของเทศบาลต าบล 84.85 4.24 0.84 มากที่สุด 

 
ตารางที่  4.33  พบว่า ภาพรวมของผลการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ

ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.85  ( x = 4.24)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ประชาชนมีความพึง
พอใจต่องานบริการด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 85.30  ( x = 4.30)  
รองลงมาคือ งานด้านทะเบียน  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.95  ( x = 4.25)  งานด้านการศึกษา  มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.64  ( x = 4.23) และ งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล     มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 84.48  ( x = 4.22) ตามล าดับ 

 

 
ภาพที่ 4.9 ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 

                     อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 

84.64

84.95

84.48
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85.4

แสดงร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา 
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ตอนที่ 7 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของประชาชนที่มีต่อเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา   
           อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  ในรอบปีที่ผ่านมา  

หมู่ที่ 1 บ้านถ้ าเต่า 
- ควรจัดรถรับส่งนักเรียนที่ไปเรียนที่ศูนย์ของเทศบาลต าบลอย่างต่อเนื่องเพราะผู้ปกครองส่วนมากมี

ปัญหาเรื่องการรับส่งบุตรหลาน 
- ถนนทางเข้าหมู่บ้านเส้นปู่ตา ช ารุด ขาดการซ่อมบ ารุงมาเป็นเวลานาน ท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
- น้ าประปาไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็น 

หมู่ที่ 2 บ้านโนนจ าปา 
- น้ าประปามีกลิ่นเหม็นไม่สะอาด อยากให้เพ่ิมคลอรีน 
- ทางระบายน้ าตามถนนหนทางในหมู่บ้าน 
- ไฟส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 3 บ้านดอนทอย 
- จัดท าทางระบายน้ าในหมู่บ้าน 
- ไฟส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้านไม่เพียงพอ 
- การจราจรในชุมชน ชอบขับรถเร็ว 
- อยากให้มีการช่วยเหลือในช่วงฤดูหนาว เช่น การแจกผ้าห่ม เป็นต้น 

หมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ 
- อยากให้ปรับปรุงถนนสาย ดอนทอย-หนองผือให้เสร็จ 
- การจัดเก็บขยะสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ไม่เพียงพอ เพราะขยะเน่าและส่งกลิ่นเหม็น 
- ความสะอาดตามถนนหนทาง ( ขี้ควายเยอะมาก)  
- ปรับปรุงทางระบายน้ าในหมู่บ้าน  
- น้ าประปาขุ่นและมีกลิ่นเหม็น 
- อยากให้เพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างตามซอยต่าง ๆ  

หมู่ที่ 5 บ้านนาดอกไม้ 
- น้ าประปามีกลิ่นเหม็นไม่สะอาด อยากให้เพ่ิมคลอรีน 
- ทางระบายน้ าตามถนนหนทางในหมู่บ้าน 
- อยากให้เพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างตามซอยต่าง ๆ  
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หมู่ที่ 6 บ้านหนองสนุก 
- อยากให้ทางเทศบาลออกมาพบปะกับชาวบ้านบ้างไม่ใช่ประชาสัมพันธ์ผ่านเพียงหอกระจายข่าวของ

ผู้ใหญ่บ้าน 
- น้ าประปาเวลารั่วเสียหรือท่อแตกแจ้งไปแล้วมาซ่อมช้ามาก น้ าประปาก็ขุ่นมีกลิ่นเหม็น อยากให้เพิ่ม

คลอรีน 
- การเก็บขยะสัปดาห์ละ 1 ครั้งไม่เพียงพอเพราะขยะส่งกลิ่นเน่าเหม็น 
- ไฟฟ้าส่องสว่างตามซอยต่าง ๆ ในหมู่บ้านไม่เพียงพอ 
- ผู้ดูแลเด็กในสถานศึกษาก่อนวัยเรียนพูดจาไม่สุภาพ อยากให้ปรับปรุง 
- ถ้าน้ าประปาจะไม่ไหลควรประกาศแจ้งให้ชาวบ้านรับทราบล่วงหน้าด้วย 

หมู่ที่ 7 บ้านหนองสามขา 
- ปรับปรุงทางระบายน้ าในหมู่บ้าน 
- น้ าประปาไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นอยากให้เพิ่มคลอรีน 
- เก็บขยะไม่เรียบร้อย เก็บไม่หมด 

หมู่ที่ 8 บ้านนาดอกไม้ 
- การจัดเก็บขยะสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ไม่เพียงพอ เพราะขยะเน่าและส่งกลิ่นเหม็น เก็บไม่หมด 
- ปรับปรุงทางระบายน้ าในหมู่บ้าน  
- น้ าประปาขุ่นและมีกลิ่นเหม็น 
- อยากให้เพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างตามซอยต่าง ๆ  

หมู่ที่ 9 บ้านสามัคคี 
- น้ าประปามีกลิ่นเหม็นไม่สะอาด อยากให้เพ่ิมคลอรีน 
- ทางระบายน้ าตามถนนหนทางในหมู่บ้าน 
- อยากให้เพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างตามซอยต่าง ๆ  

หมู่ที่ 10 บ้านโนนจ าปา 
- น้ าประปามีกลิ่นเหม็นไม่สะอาด อยากให้เพ่ิมคลอรีน 
- ทางระบายน้ าตามถนนหนทางในหมู่บ้าน 
- อยากให้เพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างตามซอยต่าง ๆ  
- การแจ้งซ่อมต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ควรออกมาด าเนินการให้รวดเร็วกว่านี้ 

 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล 
สามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  สรุปผลการศึกษาตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

5.1 ความมุ่งหมายของการวิจัย 
5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
5.3 อภิปรายผล 
5.4  ข้อเสนอแนะด้านอ่ืนๆ จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

5.1 ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 5 ด้าน คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการ

ให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก และคุณภาพของการให้บริการแก่ผู้มารับบริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศ
อ านวย  จังหวัดสกลนคร  ตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  จ านวน  4 งาน
บริการ  คือ 

1. งานด้านการศึกษา 
2. งานด้านทะเบียน 
3. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
4. งานด้านสวัสดิการเด็กและเยาชน   

 

5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภอ
อากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  โดยศึกษาจากประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน  ในเขตเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 

 5.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

          จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 
จาก 10 หมู่บ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 60 ปี  ขึ้นไป ส่วนมากส าเร็จการศึกษาระดับ
การศึกษาประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 5,000 บาท ความถี่ในการรับบริการ
จากองค์การบริหารส่วนต าบลแวง โดยเฉลี่ย 2 -3 ครั้งต่อปี และส่วนงานสวัสดิการสังคมเป็นส่วนงานที่ติดต่อ
เพ่ือขอรับบริการมากที่สุด ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  

 5.2.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  
อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  ทั้ง  4  งานบริการ  ทั้ง 5 ด้าน สรุปผลได้ดังนี้ 
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1. งานด้านการศึกษา 
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการศึกษา  ในภาพรวมของเทศบาลต าบล

สามัคคีพัฒนา  อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีคุณภาพการให้บริการค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  84.64  ( x
= 4.23)  )  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 86.93  ( x = 4.35)  รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 85.49  ( x = 4.27)  ด้านคุณภาพการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.64  ( x = 4.23)   และ ด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 82.14  ( x = 4.11) ตามล าดับ 

2. งานด้านทะเบียน 
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านทะเบียน  ในภาพรวมของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  

อยู่ในระดับมาก โดยมีคุณภาพการให้บริการค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.95  ( x = 4.25)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 87.00  ( x = 4.35)  รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 85.63  ( x = 4.28) อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 85.49  ( x = 4.27)  ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.95  ( x = 
4.25)  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.17  ( x = 4.21)  และ 
ด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 83.00  ( x = 4.15) ตามล าดับ 

3. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  ในภาพรวมของ

เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อยู่ในระดับมาก  โดยมีคุณภาพการให้บริการค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
84.48  ( x = 4.22)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 86.37  ( x = 4.32)  รองลงมาคือ ด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 85.49  ( x = 4.27)  ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.48  ( x = 4.22)  ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 83.53  ( x = 4.18) และด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 82.51  ( x = 4.13) ตามล าดับ  

4. งานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน  ในภาพรวมของเทศบาล

ต าบลสามัคคีพัฒนา  อยู่ในระดับมาก  โดยมีคุณภาพการให้บริการค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  85.30 ( x
= 4.30)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 86.70  ( x = 4.34)  รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 86.23  ( x = 4.31)  ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 85.33  ( x = 4.27)  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย
ละ 84.43  ( x = 4.22) และด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 83.94  ( x = 4.20) 
ตามล าดับ 
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          สรุปผลการศึกษา  พบว่า  ประชาชนที่ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพในการ

บริการงานทั้ง  4 งานบริการ  ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร อยู่ใน
ระดับ  “มากที่สุด” มีเฉลี่ยร้อยละ 84.85  ( x = 4.24)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่องานบริการด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 85.30  ( x = 4.30)  
รองลงมาคือ งานด้านทะเบียน  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.95  ( x = 4.25)  งานด้านการศึกษา  มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.64  ( x = 4.23) และ งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล     มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 84.48  ( x = 4.22) ตามล าดับ 

จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด  แสดงให้เห็นว่า
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  มีศักยภาพในการให้บริการที่ดีและให้
การบริการด้วยความเป็นกลาง  มีความยุติธรรม  เสมอภาคคลอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
   
5.3 อภิปรายผล 
 จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนา  ผลของการศึกษาความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด”  ทุกด้าน 
เมื่อพิจารณาในงานแต่ละด้าน สูงสุด คือ งานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน ประชาชนมีความพึงพอใจด้าน
อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  รองลงมาคือ  งานด้านทะเบียน   งานการศึกษา และง่านด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล   โดยเรียงตามล าดับมีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายผลได ้ดังนี้ 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการในเรื่องเจ้าหน้าที่ให้บริการมี
ความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่างดี  และความเหมาะสมในการแต่งกายของพนักงาน  ส่วนความเอาใจใส่
กระตือรือร้นในการบริการ  กิริยามารยาทของพนักงานผู้ให้บริการ  และการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ภัทรวรรธน์  ส าราญเลข (2560)  ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับริการที่มีต่ององค์
การบริหารส่วนต าบลแวง อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  ผลการศึกษาพบว่า  ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่เข้ามารับบริการอยู่ในระดับมาก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ ตามล าดับ  

2. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการในเรื่อง 
ขนาดพ้ืนทีก่ว้างขวางสะดวกในการปฏิบัติงาน  สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม  โปร่งโล่ง  และ
อาคารสถานที่มีความมั่นคง  ตกแต่งสวยงาน และมีห้องน้ าสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ  นพรัตน์  หวลระลึก (2551)  ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผลการศึกษาพบว่า  
ประชาชนที่มาใช้บริการมีความเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหันตรา  โดยรวมอยู่ในระดับ
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มาก  ทุกด้าน  คือ  สิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทาง ความรวดเร็วที่ให้บริการ จัดสถานที่ให้บริการมี
บรรยากาศที่เหมาะสม 

3. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการในเรื่องมี
การให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง  ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม  ขั้นตอนการให้บริการมีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย  ให้ค าปรึกษาแก่ผู้มารับบริการอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  วรวุฒิ  สิงห์นิล 
(2551)  ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกองนาง  อ าเภอ
ท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย  ผลการศึกษาพบว่า  ระดับความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง  โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  ดังนี้  ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ด้านการให้บริการอย่างทันเวลา  ด้านการ
ให้บริการอย่างเพียงพอ  ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  การให้บริการ
อย่างเท่าเทียมกัน 

4. ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการในด้านช่องทางกรให้บริการ
น้อยที่สุด  อยากให้เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  ออกให้บริการนอกสถานที่  และให้บริการหลังเลิกงาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ  ศรบรรจง (2550)  ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการสาธารณขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนปรู  อ าเภอศรีประจันทร์  จังหวัดสุพรรณบุรี  ผล
การศึกษาพบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามารับบริการอยู่ในระดับปานกลาง  คือ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ  บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
 โดยสรุป  เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  มีศักยภาพสูงในการ
บริการประชาชน  ดังนั้น  ควรรักษาระดับการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรตลอดไป และที่ส าคัญความพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ 
 
5.4  ข้อเสนอแนะด้านอ่ืนๆจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม  ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภอ
อากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลพิจารณาปรับปรุง  สรุป
เป็นภาพรวมมีประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
- ควรจัดรถรับส่งนักเรียนที่ไปเรียนที่ศูนย์ของเทศบาลต าบลอย่างต่อเนื่องเพราะผู้ปกครองส่วนมากมี

ปัญหาเรื่องการรับส่งบุตรหลาน 
- ทางระบายน้ าตามถนนในหมู่บ้าน  และถนนในการคมนาคมควรมีการปรับปรุง โดยเฉพาะถนนสาย 

ดอนทอย-หนองผือ ให้เสร็จสิ้น  และจัดการเรื่องความสะอาดตามถนน ( ขี้ควายเยอะมาก)  
- ไฟส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้าน  ซอยต่าง ๆ ในหมู่บ้านไม่เพียงพอ 
- อยากให้มีการช่วยเหลือในช่วงฤดูหนาว เช่น การแจกผ้าห่ม เป็นต้น 



87 
 

- อยากให้ทางเทศบาลออกมาพบปะกับชาวบ้านบ้างไม่ใช่ประชาสัมพันธ์ผ่านเพียงหอกระจายข่าวของ
ผู้ใหญ่บ้าน 

- การจัดเก็บขยะสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ไม่เพียงพอ เพราะขยะเน่าและส่งกลิ่นเหม็น เก็บไม่หมด 
- การแจ้งซ่อมต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ควรออกมาด าเนินการให้รวดเร็วกว่านี้ 
- น้ าประปาไม่สะอาด  ขุ่น  มีกลิ่นเหม็น อยากให้เพ่ิมคลอลีน 
- ถ้าน้ าประปาจะไม่ไหลควรประกาศแจ้งให้ชาวบ้านรับทราบล่วงหน้าด้วย 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 

         

                แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของ 

เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
การให้บริการและก าหนดนโยบายการให้บริการแก่ประชาชนคณะผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้ 
 

 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3  ตอน  

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    

               ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อปัญหา อุปสรรค ในการรับ 
 บริการเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  

         

 การตอบแบบสอบถามขอความกรุณาให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ  ให้ถูกต้องเพื่อเป็นประโยชน์ 

ในการพัฒนาการให้บริการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร    
เป็นอย่างยิ่งค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับจะไม่มีผลกระทบต่อท่านทางด้านการรับบริการแต่อย่างใด 
 
 

   
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

   คณะผู้วิจัย  
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  กรุณาตอบแบบสอบถามโดยท าเครื่องหมาย√ลงใน  (   )  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 

1. เพศ 

         (    ) ชาย (     ) หญิง 

2. อายุ 

         (    ) อายุต่ ากว่า 20 ปี (     )  20 - 29 ปี (     )  30 -39 ปี 

        (     )  40 - 49 ปี (     )  50 - 59 ปี (     ) อายุ 60 ปี ขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 

         (    ) ประถมศึกษา (     ) มัธยมศึกษาตอนต้น (     ) มัธยมศึกษาตอนปลาย 

         (    ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (     ) ปริญญาตรี (     ) สูงกว่าปริญญาตรี 

4. อาชีพ 

         (    ) แม่บ้าน (   ) รับราชการ (   ) นักเรียน / นักศึกษา 

         (    ) เกษตรกร (   ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ (   ) รับจ้างทั่วไป 

         (    ) ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................... 

5. รายได้ต่อเดือนโดยประมาณ 

         (    ) ต่ ากว่า 5,000 บาท (   )  5,001 - 10,000 บาท (    )  10,001 - 15,000 บาท 

         (    )  15,001 - 20,000 บาท (   )  20,201 - 25,000 บาท (    ) มากกว่า 25,000 บาท 

6. ความถี่ที่ท่านมารับบริการจากของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  
ในรอบ 1 ปี ท่ีผ่านมา จ านวนกี่ครั้ง (โดยประมาณ) 
        (     ) 1 ครั้งต่อปี (    )  2 - 3 ครั้งต่อปี (    )  4 - 5 ครั้งต่อปี 

        (     )  6 - 7 ครั้งต่อปี (    )  8 - 9 ครั้งต่อปี (    )  10 ครั้งต่อปี ขึ้นไป 

7.  ส่วนใหญ่ท่านมาติดต่อที่ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร   
เพื่อขอรับบริการในส่วนงานใด 

(     ) ส านักปลัด (    ) กองคลัง (     ) กองช่าง 

(     ) กองการศึกษา (    ) กองสวัสดิการสังคม (     ) กองสาธารณสุข 

(     ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ............ 
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งานบริการที่ 1  งานด้านการศึกษา 
 

ล าดับ
ที ่

 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
 1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน      
 1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ      
 1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนการให้บริการ      
 1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
 1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการ 

     ผู้รับบริการ 
     

 1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง      
2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
 2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ      
 2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร      
 2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      
 2.4 มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      
 2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ      
 2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก      
 2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่      
3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย 

     เหมาะสม 
     

 3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่      
 3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ  

     และมีความพร้อมในการให้บริการ 
     

 3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อซักถาม  
     ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

     

 3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ      
 3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน  

     ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 
     

4 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      
 4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า  

     โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งรอรับบริการ 
     

 4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม      
 4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/และเครื่องมือให้บริการ      
 4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ      
 4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ      

 4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ 
     เข้าใจง่าย 
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งานบริการที่ 2  งานด้านทะเบียน 
 

ล าดับ
ที ่

 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
 1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน      
 1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ      
 1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนการให้บริการ      
 1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
 1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการ 

     ผู้รับบริการ 
     

 1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง      
2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
 2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ      
 2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร      
 2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      
 2.4 มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      
 2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ      
 2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก      
 2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่      
3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย 

     เหมาะสม 
     

 3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่      
 3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ  

     และมีความพร้อมในการให้บริการ 
     

 3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อซักถาม  
     ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

     

 3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ      
 3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน  

     ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 
     

4 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      
 4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า  

     โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งรอรับบริการ 
     

 4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม      
 4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/และเครื่องมือให้บริการ      
 4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ      
 4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ      

 4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ 
     เข้าใจง่าย 
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งานบริการที่ 3   งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
 

ล าดับ
ที ่

 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
 1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน      
 1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ      
 1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนการให้บริการ      
 1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
 1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการ 

     ผู้รับบริการ 
     

 1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง      
2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
 2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ      
 2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร      
 2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      
 2.4 มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      
 2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ      
 2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก      
 2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่      
3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย 

     เหมาะสม 
     

 3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่      
 3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ  

     และมีความพร้อมในการให้บริการ 
     

 3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อซักถาม  
     ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

     

 3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ      
 3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน  

     ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 
     

4 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      
 4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า  

     โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งรอรับบริการ 
     

 4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม      
 4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/และเครื่องมือให้บริการ      
 4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ      
 4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ      

 4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ 
     เข้าใจง่าย 
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งานบริการที่ 4  งานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
 

ล าดับ
ที ่

 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
 1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน      
 1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ      
 1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนการให้บริการ      
 1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
 1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการ 

     ผู้รับบริการ 
     

 1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง      
2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
 2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ      
 2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร      
 2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง      
 2.4 มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ      
 2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ      
 2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก      
 2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่      
3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย 

     เหมาะสม 
     

 3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่      
 3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ  

     และมีความพร้อมในการให้บริการ 
     

 3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อซักถาม  
     ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

     

 3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ      
 3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน  

     ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 
     

4 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      
 4.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า  

     โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งรอรับบริการ 
     

 4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม      
 4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/และเครื่องมือให้บริการ      
 4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ      
 4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ      

 4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ 
     เข้าใจง่าย 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 
1. ในปีที่ผ่านมาท่านเห็นว่าเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  มีผลงานด้านใดที่ท่านประทับใจมากท่ีสุด  

เพราะอะไร 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
..............................................................................................................................................................  
 

2. ในปีที่ผ่านมาท่านเห็นว่ามีสิ่งใดที่เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
..............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................... ............................................................................... 
 

3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
..............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
 
   



ภาพลงพื้นที่เก็บข้อมูล  
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 



 


