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       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีภารกิจทีส่ าคัญประการหนึ่งคือการ
บริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์ จงึได้ร่วมมือกับองค์การบรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร จัดท ารายงานการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้รกิารขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้เพื่อให้ได้
สารสนเทศในการตัดสินใจวางแผนเพื่อพฒันาและปรับปรุงการบรกิารแกป่ระชาชนตามอ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้กบัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามงานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ อ าเภอพงัโคน 
จังหวัดสกลนคร ผลการประเมินที่มีความโปรง่ใส และคาดหวังว่าผลการประเมินดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนพฒันางานบรกิารขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป 
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       งานวิจัยฉบับนี้ส าเรจ็ลงได้ด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยไดร้บัความร่วมมือจากปลัดองค์การบรหิารส่วน
ต าบลม่วงไข่ หัวหน้าส านักงานปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ก านันต าบลม่วงไข่ (หมู่ที่ 2 บ้านดง) 
ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 1 บ้านม่วงไข่ ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 3 บ้านม่วงค า ผู้ใหญบ่้านหมูท่ี่ 4 บ้านผ้าขาว 
ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 5 บ้านโพนแพง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านนาแยง ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 7 บ้านดอนหวาย 
ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 8 บ้านอ่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  9 บ้านค าเจริญ ผู้ใหญบ่้านหมูท่ี่ 10 บ้านผ้าขาวใหม ่
ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 11 บ้านม่วงไข่ใหม่ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการเกบ็รวบรวมข้อมลู รวมถึง
ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านของต าบลม่วงไข่ ที่ให้ความร่วมมือในการใหส้ัมภาษณ์ และตอบ
แบบสอบถาม จนท าให้งานวิจัยน้ีส าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดี 
       ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนีจ้ะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพฒันางานบรกิารขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2562 และเพื่อเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน 
จ.สกลนคร จ าแนกตามงาน 4 ด้าน ได้แก่ งานบรกิารด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบริการด้าน
การรบัช าระภาษีนอกสถานที่ งานบริการด้านการสงเคราะห์ผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วย
เอดส์ งานบรกิารด้านการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้จ านวน 
400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมลูในการศึกษาเปน็แบบสอบถามเกี่ยวกับความพงึพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร การ
เก็บรวบรวมแบบสอบถามได้รับกลบัมาเป็นจ านวน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมส าเรจ็รปู ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติ One-way 
ANOVA โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 
       ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบรหิารส่วนต าบล
ม่วงไข่ อ าเภอพังโคน จงัหวัดสกลนคร พบว่าประชาชนในเขตพื้นที่การปกครอง ทั้ง 11 หมู่บ้าน ส่วน
ใหญ่ เพศหญิง ร้อยละ 68.50 ให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ อบต.ม่วงไข่ มากกว่าเพศชายซึ่งคิด
เป็นรอ้ยละ 31.50, ช่วงอายุของประชากรอยู่ระหว่าง 41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.50 ให้ความสนใจ
ต่อการปฏิบัติงานของ อบต.ม่วงไข่ มากกว่าช่วงอายุอื่นๆ, ระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 80.50 ให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ อบต.ม่วงไข่ มากกว่าระดับอื่นๆ, อาชีพเกษตรกร คิด
เป็นรอ้ยละ 72.50 ให้ความสนใจต่อการปฏิบัตงิานของ อบต.ม่วงไข่ มากกว่าอาชีพอื่นๆ, ความถ่ีที่มา
รับบริการในรอบ 1 ปีทีผ่่านมา โดยส่วนใหญ่แล้วประชาชนได้เข้ามารับบริการ 2-3 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 36.50 
       ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร พบว่าประชาชนในเขตพื้นที่การปกครอง ทั้ง 
11 หมู่บ้าน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้ง 4 ด้าน แยกเป็น ด้านกระบวนการและข้ันตอนการ
ให้บรกิาร คิดเป็นร้อยละ 4.77 (95.36 คะแนน) ด้านช่องทางการใหบ้รกิาร คิดเป็นร้อยละ 4.79 
(95.79 คะแนน) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 4.76 (95.13 คะแนน) ด้านอาคารสถานที่
และสิง่อ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 4.74 (94.71 คะแนน) และในภาพรวมของ อบต.ม่วงไข่ อ.
พังโคน จ.สกลนคร อยู่ในระดบัมากที่สุด 4.76 (95.25 คะแนน) 
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Abstract 
 

       This study aimed to determine and compare people’s level of satisfaction with 
the service system of Muangkai Subdistrict Administrative Organization, Phangkhon 
District, Sakon Nakhon Province, as classified by gender, age, education level, 
occupation and service frequency. The tool for data collection was a questionnaire 
given to 400 people who used the service system of Muangkai Subdistrict 
Administrative Organization, and chosen by random sampling. Statistical tools used in 
the data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and 
One-way ANOVA with a statistical significance set at 0.05. 
       The results of the study showed that, in general, most people in the study were 
satisfied with the Service system at the high satisfaction level. People in the 11 
districts mostly for female is 68.50 in percentage; mostly for age 46-60 is 45.50 in 
percentage; mostly primary school for education is 80.50 in percentage; mostly 
farmer for career is 72.50 in percentage; mostly range 2-3 time for service frequency 
is 36.50 in percentage. 
       With comparison of people’s level of satisfaction with the service system of 
Muangkai Subdistrict Administrative Organization by population factor, at the high 
satisfaction level. It is revealed that in categories: the satisfaction level in service 
procedure has 4.77 mean (95.36 score); service channel has 4.79 mean (95.79 score); 
service personnel has 4.76 mean (95.13 score); building and facilities service has 4.74 
mean (94.71 score); overview has 4.76 mean (95.25 score).  
       In addition, each department is divided into the satisfaction level in Public 
Health and Environment Depart has 4.77 mean (95.37 score); the satisfaction level in 
Tax Payment Depart has 4.77 mean (95.48 score); the satisfaction level in Housing 
Depart has 4.76 mean (95.18 score) and the satisfaction level in Disaster Rescue 
Depart has 4.76 mean (95.13 score). 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของกำรศึกษำ 
       การปกครองส่วนท้องถ่ิน คือหน่วยงานปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากทีสุ่ดรูปแบบหนึง่ 
โดยปกติการปกครองส่วนท้องถ่ินจะเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตท้องถ่ินน้ัน ๆ เลือกตั้งผู้แทนของตน
เข้าไปท าหน้าที่เป็นผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน หรือเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินเพือ่เลือกผู้บริหารท้องถ่ินอีกทหีนึ่ง 
(เรียกว่าการเลือกตั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมตามล าดับ) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมอี านาจอสิระ 
(autonomy) ในการบริหารจากรัฐได้ในระดบัหนึง่ตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนด 

การเลือกตัง้ผูบ้รหิารท้องถ่ินโดยตรง คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ินน้ัน ๆ สามารถ
เลือกตั้งผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตท้องถ่ินของตนได้โดยตรง ส่วนการเลือกตั้งผูบ้รหิาร
ท้องถ่ินโดยอ้อม สภาท้องถ่ินจะท าหน้าทีเ่ลือกผู้บริหารทอ้งถ่ินแทนประชาชนในท้องถ่ิน กล่าวคือ 
ประชาชนในท้องถ่ินจะท าหน้าที่เพียงแค่เลือกสมาชิกสภาทอ้งถ่ินเท่านั้น แล้วสมาชิกสภาท้องถ่ินจะท า
หน้าที่ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถ่ินอีกช้ันหนึง่ เป็นหนว่ยการปกครองขนาดเล็ก ซึ่งมีกฎหมาย
รับรองฐานะ มีอสิระในการบรหิารจัดการจากรัฐในขอบเขตที่กฎหมายก าหนด มีอ านาจในการจัดเกบ็
ภาษีท้องถ่ินด้วยตัวเอง มีฐานะเป็นนิตบิุคคล มีอาณาเขตที่แน่นอนชัดเจน มีสภาท้องถ่ิน และ/หรือ 
ผู้บริหารท้องถ่ิน มาจากการเลือกตัง้ของประชาชนในเขตพื้นที่ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2562) 

การถือก าเนิดของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นการวางรากฐาน
ที่ส าคัญในเรื่องการกระจายอ านาจในการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะการวางพื้นฐานในการปฏิรูป
การเมือง การปกครอง และสังคม เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาประเทศ
ได้มากข้ึน ทั้งในเรื่องการกระจายอ านาจ การปฏิรูประบบราชการและการพฒันาท้องถ่ิน  

ต่อมารัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังคงสานเจตนารมณ์ในเรือ่ง
หลักการกระจายอ านาจและเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินพึ่งตนเองและตัดสินใจในกจิการของท้องถ่ินได้เอง และสง่เสรมิใหห้น่วยงานของรัฐใช้หลกัการ
บรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัตริาชการ เพื่อให้การจัดท าและการใหบ้ริการ
สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมสี่วนร่วม
ของประชาชน เพื่อสร้างระบบการบรหิารและบริการของหน่วยงานภาครัฐที่รวดเร็ว เสมอภาค  
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เป็นธรรมและเป็นที่พงึพอใจแก่ประชาชนมากทีสุ่ด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เขต
พื้นที่เชียงราย. 2553: 1) 

บทบาทหน้าทีส่ าคัญในการบริหารราชการใหเ้ป็นไปตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ในหมวด 14 การปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาตรา 283 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อม 
มีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 
และนอกจากนี้องค์การบรหิารส่วนต าบลยงัเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มบีทบาทส าคัญมากในการพัฒนา
ท้องถ่ิน ทัง้ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สงัคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้มและด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน แต่ในการพัฒนาประสทิธิภาพในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล จ าเป็นต้องรับทราบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพือ่น ามาปรับปรงุ และพฒันาการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน. 2553: 4) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน สงักัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมสีถานะเป็นนิติบคุคลและมหีน้าที่ในการแปลงนโยบายที่เป็น
นามธรรมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อใหเ้กิดความส าเร็จข้ึนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการบรหิารงานแบบบูรณาการและยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ถ้าองค์การบรหิารส่วนต าบล
ม่วงไข่มีการบรหิารงานที่ขาดประสทิธิภาพและสง่ผลเสียอยา่งมากต่อการด าเนินงาน เนื่องจาก
องค์การบรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ เป็นหน่วยงานที่ต้องมกีารด าเนินงานด้วยกระบวนการบรูณาการ
ร่วมกับภาคประชาชนเป็นหลกั หากขาดประสทิธิภาพในการบริหารงานแล้วจะท าให้การปฏิบัติงาน
เกิดการล่าช้า การประสานงานเกิดความผิดพลาดคลาดเคลือ่นและในทางกลบักัน หากองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลม่วงไข่มีการบรหิารงานที่ดีมปีระสิทธิภาพจะสง่ผลให้การด าเนินงานของหน่วยงานเกิดความ
ราบรื่น มกีารประสานงานในการปฏิบัตริ่วมกบัประชาชนได้ดี ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนได้อย่างตรงจุด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัตงิานสามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม การรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบรหิารส่วนต าบล
ม่วงไข่จึงเป็นสิง่จ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะท าให้องค์การบรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ได้รับทราบ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
       จากเหตผุลดังกล่าว การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ในงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย งานบรกิารด้าน
สาธารณสุขและสิง่แวดล้อม งานบรกิารด้านการรบัช าระภาษีนอกสถานที่ งานบริการด้านการ
สงเคราะหผ์ูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผู้ด้อยโอกาสและผูป้่วยเอดส์ งานบริการด้านการป้องกันและบรรเทา 
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สาธารณภัย ถือเป็นเครื่องมือและแนวทางคุณภาพในการปฏิบัติราชการ ด้านบริการท้องถ่ินตามความ
คาดหวังของประชาชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการให้บริการขององค์การบรหิารส่วนต าบล
ม่วงไข่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้บริการ ได้อย่างเต็มศักยภาพ มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สงูสุดในโอกาสต่อไป 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
       1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.
สกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
       2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.
สกลนคร จ าแนกตามงาน 4 ด้าน ได้แก่ งานบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม งานบริการด้าน
การรบัช าระภาษีนอกสถานที ่งานบริการด้านการสงเคราะหผ์ู้สงูอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วย
เอดส ์งานบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

       สมมติฐำนกำรวิจัย 
1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใหบ้รกิารของงานบริการดา้นสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร แตกต่างกัน 
2. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใหบ้รกิารของงานบริการดา้นการรบัช าระภาษีนอกสถานที่ 

อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร แตกต่างกัน 
3. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใหบ้รกิารของงานบริการดา้นการสงเคราะหผ์ู้สงูอายุ ผู้

พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร แตกต่างกัน 
4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใหบ้รกิารของงานบริการดา้นการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร แตกต่างกัน 
 

1.3  ขอบเขตของกำรวิจัย 
        1.3.1  ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
                การศึกษาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
ทั้งนี้คณะผู้ด าเนินงานได้ท าการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ในงาน 4 ด้าน ดังต่อไป 

1. งานบรกิารด้านสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
2. งานบรกิารด้านการรบัช าระภาษีนอกสถานที่  
3. งานบรกิารด้านการสงเคราะหผ์ู้สงูอายุ ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาสและผูป้่วยเอดส์  
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4. งานบรกิารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        
โดยในแต่ละด้านน้ันได้ท าการศึกษาและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

ให้บรกิารขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ มีการก าหนดกรอบงานที่ท าการศึกษาและประเมิน
ความพึงพอใจ ประกอบด้วย 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
2. ความพึงพอใจด้านช่องทางการใหบ้ริการ 
3. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4. ความพึงพอใจด้านอาคารสถานที่และสิง่อ านวยความสะดวก 

 
       1.3.2  ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอยำ่ง 
               ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่การปกครองขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลม่วงไข่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่มารบับริการหรือติดต่องานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
               กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชากรในเขตพื้นที่การปกครองขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีจ านวนทัง้หมด 9,016 คน แบ่งเป็น
เพศชาย 4,454 คน เพศหญิง 4,562 คน โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างตามวิธีของ Taro Yamane ที่ระดับ
ความเช่ือมั่นที่ 95 เปอรเ์ซ็นต์ จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) โดยได้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดค่าจริงและ
ค่าประมาณ ร้อยละ 0.05 
       1.3.3 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
               ตัวแปรที่ศึกษ า ประกอบด้วย 
               ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอสิระ (Independent variables) ได้แก่ หมู่บ้านในองค์การ
บรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร ทั้ง 11 หมู่บา้น ประกอบด้วย 

1. หมู่ที่ 1 บ้านม่วงไข่ 
2. หมู่ที่ 2 บ้านดง 
3. หมู่ที่ 3 บ้านม่วงค า 
4. หมู่ที่ 4 บ้านผ้าขาว 
5. หมู่ที่ 5 บ้านโพนแพง 
6. หมู่ที่ 6 บ้านนาแยง 
7. หมู่ที่ 7 บ้านดอนหวาย 
8. หมู่ที่ 8 บ้านอ่าง 
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9. หมู่ที่ 9 บ้านค าเจริญ 
10. หมู่ที่ 10 บ้านผ้าขาวใหม ่
11. หมู่ที่ 11 บ้านม่วงไข่ใหม ่

               ตัวแปรตาม (Dependent variables) ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บรกิารขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ อ.พงัโคน จ.สกลนคร ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี ้

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4. ด้านอาคารสถานที่และสิง่อ านวยความสะดวก 

 

1.4  กรอบแนวควำมคิดกำรศกึษำ 
       กรอบแนวความคิดการศึกษาแสดงความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นคือ หมูบ่้านในองค์การ
บรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร ทั้ง 11 หมู่บา้น และตัวแปรตามคือ ความพงึพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ 

ตัวแปรต้น คือ หมูบ่้านในองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร ทั้ง 11 
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านม่วงไข่ หมูท่ี่ 2 บ้านดง หมู่ที่ 3 บ้านม่วงค า หมู่ที่ 4 บ้านผ้าขาว หมู่ที่ 5 
บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 บ้านนาแยง หมูท่ี่ 7 บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 8 บ้านอ่าง หมู่ที่ 9 บ้านค าเจรญิ หมู่
ที่ 10 บ้านผ้าขาวใหม ่หมู่ที่ 11 บ้านม่วงไข่ใหม ่
  ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารขององค์การบรหิารส่วนต าบล                         
ม่วงไข่ ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการใหบ้ริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บรกิาร ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  
 

1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะไดร้ับ 
       1.5.1 ได้ทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วง
ไข่ งานบริการด้านสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม งานบริการด้านการรับช าระภาษีนอกสถานที่ งาน
บริการด้านการสงเคราะห์ผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผูป้่วยเอดส์ งานบริการด้านการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
       1.5.2 เป็นข้อมูลระบบสารสนเทศส าหรับการตัดสนิใจของผูบ้รหิารส่วนท้องถ่ินและหน่วยงาน
องค์กรปกครอบส่วนท้องถ่ิน ด้านการบรกิาร เพื่อใช้ในการพฒันาองค์กรและระบบบรหิารจัดการ 
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1.6  นิยำมศัพทเ์ฉพำะ 
       ในการศึกษาครั้งนี้ มีค าศัพท์หลายค าทีเ่กี่ยวข้อง ควรท าความเข้าใจเพื่อใหม้ีความเข้าใจถูกต้อง
ตรงกัน จงึขอนิยามศัพทเ์ฉพาะไว้ ดังต่อไปนี ้
       ประชำชน หมายถึง ผู้ใช้บรกิารที่มาติดต่อของใช้บริการทุกๆ ด้านของ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.
สกลนคร 
       ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สกึ ความชอบ ความพอใจ ความต้องการของประชาชนที่มา
ติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร ซึ่งเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
       ขั้นตอนกำรให้บริกำร หมายถึง ข้ันตอนในการใหบ้รกิารไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนมีความรวดเร็วมีการ
จัดล าดับการเข้ารับบรกิาร และแผนผัง/เอกสารแนะน าข้ันตอนในการใหบ้รกิารมีความชัดเจน 
       ช่องทำงกำรให้บริกำร หมายถึง ช่องทางในการใหบ้รกิาร เช่น เสียงตามสาย โทรศัพท์ โซเชียล
เน็ตเวอร์ค จดหมาย ประกาศ ป้ายขนาดใหญ่ กล่องรับฟังความคิดเห็น 
       เจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์การบรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ อ.พังโคน 
จ.สกลนคร ที่มีหน้าที่ให้บริการ มีกริิยาท่าทางสุภาพ วาจาไพเราะ น่าฟังต้อนรับด้วยความยิ้มแย้ม
แจ่มใส มีความเต็มใจในการใหบ้รกิาร มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ใหบ้ริการ ให้ค าแนะน า/ตอบข้อ
ซักถาม ปฏิบัติต่อผู้รบับริการอย่างเสมอภาค เที่ยงธรรม สจุริต ซื่อตรง 
       สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก หมายถึง การบรหิารจัดการอาคารสถานที่เครือ่งมอื เครื่องใช้ทีม่ีไว้
ส าหรับใหบ้ริการประชาชน ได้แก่ ความชัดเจนของป้ายบอกทาง/ ป้ายประชาสมัพันธ์ ความสะอาด 
ความเป็นสัดส่วนของสถานที่ให้บริการ ความเพียงพอของที่นั่งคอยรบับริการ ความสะอาดของห้อง
สุขาและความเพียงพอของทีจ่อดรถ 



 
 
 

บทท่ี 2 
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเกีย่วข้อง 

 
       ในการศึกษาเรื่องความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ม่วงไข่ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนภาครัฐ 
6. ข้อมูลทั่วไปของ องค์การบรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
8. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัความพึงพอใจ 
       “ความพึงพอใจ” ได้มีการศึกษามาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ที่ 1 โดยมุ่ง
ที่จะตอบค าถามว่า ท าอย่างไรจงึจะสามารถเอาชนะความจ าเจและความน่าเบื่อของงานต่อการศึกษา
ความพึงพอใจจะต้องน ามาใช้ได้มากกว่าความพึงพอใจตอ่งานของตน โดยน าไปใช้ในทางสังคมใน
ลักษณะการปรบัปรุงงานที่เกี่ยวข้องกบัการให้บริการที่จะประกอบด้วยกัน 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้มีหน้าที่ใน
การบริการหรือ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ใหบ้ริการ และฝ่ายผู้รบับริการ โดยศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้รบับริการที่มีต่อผู้ให้การบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการมากน้อยเพียงใด ซึ่งมีนกัวิชาการหลาย
ท่านได้ให้ค าจ ากัดความรวมถึงแนวคิดทาง “ความพงึพอใจ” ผู้วิจัยจึงน ามากล่าวมีดงัต่อไปนี ้
       ความพึงพอใจหรอืความพอใจ ตรงกบัค าในภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” มีความหมายตาม
พจนานุกรมทางด้านจิตวิทยาโดย แชปลิน (Chaplin,1968, p. 437 อ้างถึงใน วันชัย แก้วศิริโกมล, 
2550, หน้า6) ให้ค าจ ากัดความว่า เป็นความรูส้กึของผูร้ับบรกิารต่อสถานประกอบการตาม
ประสบการณ์ที่ได้รบัจากการเข้าไปติดต่อขอรบับริการในสถานบริการนั้น ๆ 
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       ลักษณวรรณ พวงไม้มิ่ง (2545, หน้า 11) ความพึงพอใจเป็นแนวความคิด หรือทัศนคติอย่าง
หนึ่ง เป็นสภาวะรับรู้ภายในซึ่งเกิดจากความคาดหวังไว้ว่าเมื่อท างานช้ินหนึง่แล้วจะได้รับรางวัลอย่าง
ใดอย่างหนึ่งถ้าได้รบัตามที่คาดหวัง ความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน แต่ถ้ารางวัลต่ ากว่าสิ่งที่คาดหวังกจ็ะท า
ให้เกิดความไม่พงึพอใจ 
       ลักษณวรรณ พวงไม้มิ่ง (2545, หน้า 9) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง สภาพของจิตที่
ปราศจากความเครียด ทั้งนีเ้พราะธรรมชาติของมนุษย์น้ันมคีวามต้องการ ถ้าความต้องการนั้นไดร้ับ 
การตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วนความเครียดจะน้อยลงความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึนและในทาง 
กลับกัน ถ้าความต้องการนั้นไม่ได้รบัการตอบสนองความเครียดและความไม่พงึพอใจจะเกิดข้ึน 
       ชาบฟิน (Chaphin, 1998, p. 256 อ้างถึงใน ชูโชค ทิพยโสตถิ, 2545, หน้า 23) กล่าวว่า ความ
พึงพอใจตามค าจ ากัดความของพจนานุกรมทางด้านจิตวิทยา หมายถึง เป็นความรู้สกึในข้ันแรกเมื่อ
บรรลุถึงจุดมุง่หมายโดยมีแรงกระตุ้น 
       แม็คคอร์มิค (McComick, 1965 อ้างถึงใน กิตติยา เหมันค์, 2548, หน้า 9) กล่าวว่า ความพึง
พอใจ หมายถึง แรงจูงใจของมนุษย์ ซึ่งตั้งอยู่บนความต้องการข้ันพื้นฐาน (Basic Needs) มีความ
เกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิดกับผลสมัฤทธ์ิ และสิง่จงูใจ (Incentive) และพยายามหลีกเลี่ยงสิง่ที่ไม ่
ต้องการ 
       คอทเลอร์ (Kotler, 1994, อ้างถึงใน กิตติยา เหมันค์, 2548, หน้า 12) ได้กล่าวว่า ความพึง
พอใจว่าเป็นระดบัความรู้สกึที่มผีลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรบัรูผ้ลจากการท างาน หรือ
ประสิทธิภาพกับความคาดหวังของลกูค้าโดยลูกค้าได้รบับรกิารหรือสินค้าต่ ากว่าความคาดหวังจะเกิด
ความไม่พึงพอใจ แต่ถ้าตรงกับความคาดหวังลูกค้าจะเกิดความพอใจและถ้าสูงกว่าความคาดหวังจะ
เกิดความประทับใจ 
       วรูม (Vroom, 1964อ้างถึงใน กัลยา รุ่งเรือง,2546, หน้า 16) กล่าวว่า ทัศนคติและความพึง
พอใจในสิง่หนึง่สามารถใช้แทนกันได้เพราะทัง้สองค านี้จะหมายถึง ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมี
ส่วนร่วมในสิง่นั้น ทัศนคติด้านบวกจะแสดงใหเ้ห็นสภาพความพึงพอใจสิ่งนั้นและทัศนคติด้านลบจะ
แสดงใหเ้ห็นสภาพความไม่พอใจนั้นเอง 
       จากความหมายของความพึงพอใจทีม่ีผู้ให้ไว้ตามกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยพอสรปุได้ว่า ความพึง
พอใจเป็นความรูส้ึกหรือทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึง่หรือมีความช่ืนชอบพอใจต่อการ
ที่บุคคลอื่นกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบสนองความต้องการของบุคคลหนึ่งทีป่รารถนาให้กระท าในสิ่งที่
ต้องการ ซึ่งจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อสิง่นั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แกบุ่คคลนั้นได้ แต่ทั้งนี้ความ
พึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันหรอืมีความพึงพอใจมากน้อยข้ึนอยู่กบัค่านิยมของแต่
ละบุคคลและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ท าให้เกิดความพงึพอใจตลอดจนสิง่เร้าต่าง ๆ ซึ่งอาจสามารถ 
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ท าให้ระดบัความพึงพอใจแตกต่างกันได้ เช่น ความสะดวกสบายที่ได้รับ ความสวยงาม ความเป็น
กันเอง ความภูมิใจ การยกย่อง การได้รับการตอบสนองในสิง่ที่ต้องการและความศรัทธา เป็นต้น 
 
       ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
       ผู้รับบริการจะมีความพึงพอใจมากนอ้ยเพียงไรข้ึนอยู่กบัความต้องการของตนว่า ได้รับการ
ตอบสนองมากนอ้ยเพียงไร หากไดร้ับการตอบสนองมากก็จะก่อใหเ้กิดความจงรักภักดีและเกิดการ
สื่อสารแบบปากต่อปาก แต่ถ้าได้รับการตอบสนองน้อยกจ็ะรู้สึกในแง่ลบ 
       พฤติกรรมของมนุษย์เกิดข้ึนต้องมีสิง่จงูใจ (Motive) หรือแรงขับ (Drive) เป็นความต้องการที่
กดดันจนมากพอทีจ่ะจงูใจใหบุ้คคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองซึง่ความ
ต้องการของแต่ละคนไมเ่หมือนกัน ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา(Biological) 
เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหาย หรือความล าบากบางอย่างเป็นความต้องการทาง
จิตวิทยา (Psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ (Recognition) การยกย่อง (Esteem) 
หรือการเป็นเจ้าของทรัพยส์ิน (Belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจจะไมม่ากพอที่จะจูงใจให้
บุคคลกระท าในช่วงเวลาน้ัน ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รบัการกระตุ้นอย่างเพียงพอจน
เกิดเป็นความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากทีส่ดุ 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของฟรอยด์และ
ทฤษฎีของมาสโลว์ 
       มิลเลท (Millet,1954, p. 397 อ้างถึงใน ชนินทร ์ ตั้งชูทวีทรัพย,์2545, หน้า 15) กล่าวว่า
เป้าหมายส าคัญของการบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจในการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน 
โดยมีหลักและแนวทาง คือ การใหบ้ริการอย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบรหิารงาน 
ภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รบัการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
กันในแง่มุมของกฎหมายไมม่ีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บรกิารประชาชนจะได้รบัการปฏิบัติในฐานะ
ที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานในการให้บริการเดียวกันการให้บริการที่ตรงเวลา หมายถึง ในการ
บริการจะตอ้งมองว่า การใหบ้รกิารสาธารณะจะต้องตรงต่อเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลยถ้าไม่มีการตรงต่อเวลา ซึ่งจะตอ้งสร้างความไม่พอใจให้แก่
ประชาชนการให้บริการอย่างเพียงพอ หมายถึง การใหบ้รกิารสาธารณะตอ้งมลีักษณะ มจี านวนการ
ให้บรกิารและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม Millet เห็นว่า ความเสมอภาค หรือการตรงต่อเวลาจะ
ไม่มีความหมายเลย ถ้ามจี านวนการใหบ้รกิารไมเ่พียงพอและสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้างความไม่
ยุติธรรมใหเ้กิดข้ึนแกผู่้รบับริการ การให้บริการอย่างต่อเนือ่ง หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่
เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานที่
ให้บรกิารว่า จะใหบ้รกิาร หรือหยุดบรกิารเมื่อใดก็ได้และการใหบ้ริการอย่างก้าวหน้า (Progressive 
Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะทีม่ีการปรบัปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอกีนัย 
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หนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถทีจ่ะท าหนา้ที่ได้มากข้ึนโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 
       ผลิตภาพในการใหบ้ริการในการเพิม่ผลิตภาพของการให้บริการสามารถท าได้หลายวิธี คือ การ
ให้พนักงานท างานมากขึ้น หรือมีความช านาญสูงข้ึนโดยจ่ายค่าจ้างเท่าเดิม เพิม่ปริมาณการให้บริการ 
โดยยอมสญูเสียคุณภาพบางส่วนลง เช่น หมอตรวจคนไข้มีจ านวนมากข้ึน โดยลดเวลาที่ใช้ส าหรับแต่
ละรายลง เปลี่ยนบริการนี้ใหเ้ป็นแบบอุตสาหกรรมโดยเพิม่เครื่องมือเข้ามาช่วย และสร้างมาตรฐาน
การใหบ้ริการ เช่น บริการขายอาหารแบบเรง่ด่วนและบริการตนเอง การให้บริการที่ไปลดการใช้
บริการหรือสินค้าอื่น ๆ เช่น บริการซกัรีดเป็นการลดบรกิารจ้างคนใช้หรือการใช้เตารีด การออกแบบ
บริการใหม้ีคุณภาพมากข้ึน เช่น ชมรมว่ิงจ๊อกกิ้งจะช่วยลดการใช้บรกิารการรกัษาพยาบาลลง การให้
สิ่งจูงใจลูกค้าให้ใช้แรงงานของเขาแทนแรงงานของบริษัท เช่น ร้านขายอาหารแบบใหลู้กค้าช่วยตัวเอง
ธุรกิจที่ให้บริการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการต้องระมัดระวังไม่ใหเ้กิดภาพพจน์ในแง่
การลดคุณภาพของบริการ รวมทัง้รกัษาระดับความพงึพอใจของลูกค้า 
       มิลเลทท์ (Millet, 1954, p.397 อ้างถึงใน นพคุณ ดิลกภากรณ์, 2546, หน้า 12) ได้ให้ทัศนะว่า 
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐนั้น โดยได้สรปุประเด็นว่า 
เป้าหมายทีเ่ป็นที่นิยมมากที่สุดทีผู่ป้ฏิบัติต้องยึดถือไว้เสมอในหลักการ 5 ประการ คือ 
       1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบรหิาร 
งานภาครัฐที่มีฐานของความคิดว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนัน้ประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกันในทกุแง่มมุของกฎหมายไม่มีการแบง่แยกกีดกนัในการใหบ้ริการประชาชนจะได้รบัการ
ปฏิบัติในฐานะทีเ่ป็นปจัเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 
       2. การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการให้บริการจะตอ้งมองว่าการ
ให้บรกิารจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลยถ้าไม่มี
การตรงเวลาซึ่งจะสร้างความพงึพอใจให้แกป่ระชาชน 
       3. การให้บรกิารอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การใหบ้รกิารจะต้องมีลกัษณะที่มี
จ านวนการใหบ้รกิารและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม (The right quantity at the right 
geographical Location) มิลเลทท์ (Millett) เห็นว่าความเสมอภาคหรอืการตรงเวลาจะไม่มี
ความหมายเลย ถ้ามีจ านวนการใหก้ารบริการที่ไมเ่พียงพอและสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้างความไม่
ยุติธรรมใหเ้กิดข้ึนแกผู่้รบับริการ 
       4. การให้บรกิารอย่างต่อเนือ่ง (Continuous Service) คือ การให้บริการที่เป็นไปอย่าง
สม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลักไม่ใช่ยดึตามความพอใจของหน่วยงานที่ใหบ้รกิาร
ว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได ้
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       จากความหมายของความพึงพอใจที่ได้รวบรวมมานี้พอสรปุได้ว่าความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึก ความชอบ ความพอใจ และความต้องการของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งความรูส้ึกพงึพอใจ 
จะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลได้รบัในสิ่งที่ต้องการซึ่งในที่นี้ได้หมายถึง การบรกิารที่ดี ความรูส้ึกพงึพอใจจะ 
เกิดข้ึนเมือ่ผู้ใช้บริการไดร้ับตอบสนองในสิง่ที่ต้องการหรือบรรลุเป้าหมายในระดับหนึ่ง ความรูส้ึก 
ดังกล่าวจะลดลงไมเ่กิดข้ึนหากความต้องการหรือจุดหมายน้ันไม่ได้รับการตอบสนอง 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการให้บริการ 
       ความหมายของการใหบ้รกิาร เนื่องจากการปฏิรปูระบบราชการตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อที่เรียกว่า ผู้รบับริการนั่นเอง องค์กรของรัฐ
จะต้องตอบสนองความต้องการของคนหลายกลุม่ 
       การให้บรกิารขององค์กรหรือหน่วยงานในภาครัฐเป็นลักษณะงานที่ตอ้งมกีารติดต่อ
ประชาสมัพันธ์กับประชาชนที่ขอรับบรกิารโดยตรงเพื่อใหป้ระชาชนผู้ขอรบับริการไดร้ับความสะดวก 
รวดเร็ว มีแนวคิดการใหบ้ริการของนกัวิชาการ โดยยกตัวอยา่งพอสงัเขป ดังนี้ 
       จากการศึกษาความหมายของค าว่า ให้บริการได้มีผู้ใหค้วามหมายในลักษณะที่คล้ายคลงึกัน 
ดังต่อไปนี ้
       สุนันทา ทวีผล (2550, หน้า 13) กล่าวถึงการให้บริการ สรปุได้ดังนี ้
              1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบคุคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์และ
บริการที่องค์การจัดให้นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญห่รอืทั้งหมดมิใช่เป็น 
การจัดให้แก่บุคคลกลุม่ใดกลุม่หนึง่โดยเฉพาะ มิฉะนั้นแล้วนอกจากจะไมเ่กิดประโยชนส์ูงสุดในการ
เอื้ออ านวยประโยชน์และบรกิารแล้วยังไม่คุ้มค่ากับการด าเนนิงานน้ัน ๆ 
              2. หลักความสม่ าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ
มิใช่ท าๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผูบ้รกิารหรือผูป้ฏิบัติ 
              3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดน้ันจะต้องให้แกผู่้มาใช้บรกิารทกุคนอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน 
              4. หลักความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ตอ้งใช้ในการบรกิารจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะ
ได้รับ 
              5. หลักความสะดวก บริการทีจ่ัดให้แกผู่้รบับริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย
สะดวก สบาย สิ้นเปลอืงทรัพยากรไม่มากนกั ทั้งยังไมเ่ป็นการสร้างภาระ ยุ่งยากใจให้แกผู่้บริการหรือ
ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป 
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       สมิต สัชฌุกร (2542, หน้า 13 อ้างถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550, หน้า 14) ให้ความหมายว่า การ
บริการเป็นการปฏิบัติงานที่กระท าหรือติดต่อเกี่ยวข้องกบัผู้ใช้บริการ การใหบุ้คคลต่าง ๆ ได้ใช้
ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทัง้ด้วยความพยายามใด ๆ ก็ตามด้วยวิธีการหลากหลายในการท าให้
บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รบัความช่วยเหลือจัดได้ว่าเป็นการให้บริการทั้งสิ้น การอ านวยความสะดวก 
การสนองความต้องการของผู้ใช้บริการก็เป็นการให้บริการ การใหบ้ริการจงึสามารถด าเนินการได้
หลากหลายวิธี จุดส าคัญคือ เป็นการช่วยเหลือและอ านวยประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ 
       เลื่อมใส ใจแจ้ง (2546, หน้า 31 -34) ได้เสนอแนวความคิดในการบริการประชาชนที่ดีและมี
คุณภาพต้องอาศัยเทคนิค กลยุทธ์ ทกัษะทีจ่ะท าให้ชนะใจผูร้ับบริการ ซึง่สามารถกระท าได้ทัง้ก่อน
การติดตอ่ระหว่างการติดต่อและหลักการติดต่อโดยได้รบัการบริการจากตัวบุคคลทุกระดับในองค์กร 
รวมทั้งผู้บริหารขององค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้การบริการที่ดี จะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ติดต่อรับบริการเกิด
ความเช่ือถือ ศรัทธา และสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งจะมีผลในการใช้บริการต่าง ๆ ในโอกาสหน้าต่อไป 
       นอกจากนี้เขาได้เสนอแนวคิดการปรับกระบวนทัศน์สูก่ารบริการเป็นเลิศของท้องถ่ินในการ
พัฒนาการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะประสบความส าเรจ็ได้จ าเป็นทีจ่ะต้องมีการ
ปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีท างานของบุคลากรใหส้อดคล้องกับการปรบัเปลี่ยนดังกล่าวด้วยโดยยึดหลัก
บริการ ดังนี ้
              การปรับมุมมองว่าประชาชนคือลูกค้าคนส าคัญ 
              1. เราจะต้องกระตอืรือร้นทีจ่ะบริการประชาชน 
              2. มีจิตส านึกในการให้บริการที่ดีต่อประชาชน (Service Mind) 
              3. เราจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะให้แก่เรา 
              4. เราจะต้องสร้างค่านิยมใหม่ว่า ความพึงพอใจของประชาชน คือความส าเร็จของเรา 
              การสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการบริการ 
              1. มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน 
              2. ปรับตัวให้ทันสมัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
              3. ค านึงถึงผลลัพธ์มากกว่าวิธีการ 
              4. ลดความเป็นทางการในการประสานงาน 
              5. ใช้กฎระเบียบอย่างมีดุลยพินิจ 
              6. มีความริเริ่มสร้างสรรค์ 
              7. ท างานเป็นทีม 
              8. ท างานมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
              10. ยึดการบริหารจัดการที่ด ี
              11. มีมาตรฐานการท างานมุ่งสู่ความเป็นเลิศการให้บริการ 
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              หลักการบริการเป็นเลิศ 
              1. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
              2. เต็มใจบรกิาร 
              3. ท างานฉับไว 
              4. ปราศรัยไพเราะ 
              5. เหมาะสมโอกาส 
              6. ไม่ขาดน้ าใจ 
              ลักษณะท่ีดีของผู้ให้บริการ 
              1. แต่งกายสะอาดเรียบรอ้ย 
              2. พูดจาไพเราะอ่อนหวาน 
              3. ท าตนเป็นคนสุภาพสง่าผ่าเผย 
              4. ยิ้มอยู่เสมอ ทัง้ใบหน้า ดวงตา ริมฝีปาก 
              5. หลกีเลี่ยงค ากล่าวปฏิเสธ ขณะเดียวกันหลีกเลี่ยงการรบัค าที่ยังไม่แน่ใจ 
              6. แสดงใหป้รากฏว่าเต็มใจบริการ 
              7. หลกีเลี่ยงการโต้แย้งฉุนเฉียว ใส่อารมณ์ต่อผูม้าติดต่อ 
              8. ยกให้ประชาชนเป็นผู้ชนะอยู่เสมอ 
              9. มองคนในทางที่ดี ไม่ดูถูกคน 
              10. พัฒนาปรับปรงุตัวเองอยูเ่สมอทัง้บุคลิก การพูดและความรู้ 
              11. หลีกเลี่ยงการพูดมาก เป็นนักฟงัที่ด ี
              12. แสดงให้ปรากฏชัดสนใจผูม้าติดต่ออย่างจรงิจัง 
              13. ยกย่องผู้มาติดต่อ 
              เทคนิคในการต้อนรับประชาชน 
              1. ต้อนรับด้วยความคุ้นเคย เป็นกันเอง 
              2. ต้อนรับด้วยความสุภาพอ่อนโยนใหเ้กียรตอิยูเ่สมอ 
              3. ต้อนรับด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส 
              4. ต้อนรับด้วยความอบอุ่น 
              5. ต้อนรับด้วยความเอาใจใส ่
              6. ต้อนรับด้วยความปฏิบัติหน้าที่ใหท้ันใจ 
              7. ต้อนรับด้วยความอดทน 
              8. ต้อนรับด้วยความเพียร 
              9. ต้อนรับด้วยความจริงใจ 
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              10. ต้อนรับด้วยการให้บริการเสมอ 
              สรุปได้ว่า การใหบ้รกิารประชาชนที่ดี ควรเป็นการให้บริการแบบครบถ้วนสมบรูณ์เป็นการ
พัฒนาระบบการให้บริการและทัศนคติ วิธีคิด วิธีท างานของพนักงานส่วนต าบลที่มเีป้าหมายทีจ่ะให้
ประชาชนได้รับบริการที่ควรจะได้รบัอย่างครบถ้วนสมบรูณ์ มีความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้รกิารมุ่ง
ที่จะใหบ้รกิารในเชิงสง่เสรมิ และสร้างทัศนคติและความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้รบับริการ ตลอดจนเป็นการใหบ้รกิารทีม่ีความถูกต้องชอบธรรม สามารถตรวจสอบได้สร้างความ
เสมอภาคทั้งในการให้บริการและในการทีจ่ะได้รบับริการจากพนักงานส่วนต าบลของรัฐท าใหเ้กิดความ
พึงพอใจสูงสุด 
              หลักการท่ีดีของงานบริการ 
              การบริการที่ดีได้มผีู้แสดงความคิดเห็นไว้หลาย ๆ ด้าน 
              จรัส สุวรรณมาลา (2539 อ้างถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550, หน้า 14 -15) กล่าวถึงลักษณะ
การใหบ้ริการทีม่ีคุณภาพ โดยมีตัวแปรที่จะน ามาใช้ในการก าหนดคุณภาพของบรกิาร ดังนี ้
              1. ความถูกต้องตามกฎหมาย หมายถึง บรกิารทีจ่ัดให้มีขึ้นตามกฎหมาย โดยเฉพาะ
บริการทีบ่ังคับให้ประชาชนต้องมาใช้บริการ เช่น บริการรับช าระภาษีอากร จ าเป็นต้องควบคุมให้
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องเป็นส าคัญ 
              2. ความเพียงพอ หมายถึง บริการที่มจี านวนและคุณภาพเพียงพอกับความต้องการของ
ผู้รบับริการ ไม่มกีารรอคอยหรือเข้าคิวเพื่อขอรบับริการ 
              3. ความทั่วถึง เท่าเทียม ไม่มีข้อยกเว้น ไม่มีอภิสิทธ์ิ หมายถึง บริการที่ดีต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนในทุกพื้นที่ กลุ่มอาชีพ เพศ วัย ได้ใช้บริการประเภทเดียวกัน คุณภาพเดียวกันได้อย่างทั่วถึง
เท่าเทียมกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น 
              4. ความสะดวก รวมเร็ว เช่ือถือได้ หมายถึง การใหบ้รกิารที่ดมีีคุณภาพน้ันจะต้องมี
ลักษณะทีส่ าคัญ ดังนี ้
                     4.1 ผู้ใช้บริการจะต้องได้รบัความสะดวก คือ สามารถใช้บริการได้ ณ ที่ต่าง ๆ และ
สามารถเลือกใช้วิธีการได้หลายแบบตามสภาพของผู้ใช้บริการ นอกจากนั้นความสะดวกอาจพจิารณา
ได้จากกระบวนการให้บริการ เช่น การจัดใหม้ีจุดให้ -รับบรกิารเพียงจุดเดียว (One –Stop Service) 
                     4.2 ความรวดเร็ว หมายถึง ประชาชนต้องได้รับการบริการทันที โดยไม่ต้องรอคิว
คอยรับบริการนานเกินสมควร 
                     4.3 ความน่าเช่ือถือได้ของระบบบริการ หมายถึง บริการที่มีคุณภาพจะต้องมีความ
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ มีระเบียบแบบแผนการใหบ้ริการที่แน่นอน คาดการณ์ล่วงหน้าได้แน่นอนเป็นที่
พึ่งพาของผู้รบับริการได้เสมอ และมโีอกาสเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด 
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              5. ความได้มาตรฐานทางเทคนิคหรอืมาตรฐานทางวิชาการ หมายถึง การให้บริการ
ประเภทที่ต้องอาศัยความรู้ความช านาญทางเทคนิคหรือทางวิชาการ เช่น การเงินการบัญชี บริการ
ทางการแพทย์ เศรษฐกจิ กฎหมาย ฯลฯ บริการดังกล่าวนี้จะมีคุณภาพดีก็ต่อเมื่อมบีุคลากรและ
กระบวนการใหบ้รกิารที่ได้มาตรฐานทางเทคนิคและวิชาการ 
              6. การเรียกเกบ็ค่าบรกิารที่เหมาะสมต้นทุนการให้บริการต่ า หมายถึง การให้บริการของ
รัฐประเภทที่มีการเรียกเก็บค่าบริการจากผูร้ับบริการต้องมีคา่บริการที่เหมาะสมและต้องมรีะบบการ 
จัดบรกิารที่มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนการด าเนินงานต่ า เพือ่ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพดี และ
มีค่าบริการที่ไมสู่งเกินไป 
              ปรัชญา เวสารัชช์ (2523, หน้า 20 - 21 อ้างถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550, หน้า 15) 
กล่าวถึง การใหบ้รกิารสรปุได้ ดังนี้ 
              1. ท าให้ผูร้ับบรกิารเต็มใจ และไม่เกิดความทกุขค์วามเครียดในการมารับบรกิารต้องท าให ้
ประชาชนเกิดความรูส้ึกพอใจ หรือแปลกใจที่ไมเ่ลวร้ายอย่างที่คิด 
              2. อย่าปล่อยให้ผูร้ับบรกิารอยูท่ี่หน่วยบริการนานเกินไป หากมผีู้รบับริการมาติดต่อก็ต้อง
ให้ผูร้ับบริการออกจากหน่วยบรกิารให้เร็วที่สุด ทัง้นี้รวมทั้งพยายามจัดบริการใหเ้สร็จเสียในคราว
เดียวกันจะได้ไม่ต้องเป็นภาระมาติดต่ออีกในเรือ่งเดมิ 
              3. อย่าท าผิดพลาดจนผู้มารับบริการเดือดร้อน หัวหน้าหน่วยลงมาดูแล และพบปะด้วย
ตนเองและสร้างความพอใจด้วยการอ านวยความสะดวกเป็นพิเศษให้เท่าที่สามารถท าได ้
              4. สร้างบรรยากาศของหน่วยบริการให้น่ารื่นรมย์ โดยการจัดสถานที่ให้รม่รื่นมีที่นั่งพัก
พนักงาน ข้าราชการ แต่งตัวเรียบร้อย สุภาพ สถานที่ดสูะอาด 
              5. ท าให้ผูร้ับบริการเกิดความคุ้นเคยกับบริการ โดยจัดป้ายประชาสมัพันธ์แนะน ามี
ข้ันตอนอย่างไร มีพนักงาน เจ้าหน้าที่ซึง่พรอ้มจะตอบค าถาม 
              6. เตรียมความสะดวกให้พร้อมจัดสิ่งอ านวยความสะดวก มีค าแนะน า 
              สรุปได้ว่า การใหบ้ริการเป็นกจิกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวม
ของประชาชน โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ ความสม่ าเสมอความ
เสมอภาค ความประหยัด ความสะดวก และตรงเวลาอย่างต่อเนื่องในการศึกษาครัง้นี้ได้ยึดการ
ให้บรกิารโดยมุ่งเน้นไปที่พนกังานส่วนต าบลขององค์การบรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ ซึ่งเป็น 
ผู้ให้บริการสาธารณะ 
               วิธีบริการประทับใจ 
               เมื่อพิจารณาถึงวิธีการบรกิารประทับใจ ซึ่งได้มผีู้กล่าวไว้ ดังนี้ 
               ปรัชญา เวสารัชช์ (2540, หน้า 30 - 44 อ้างถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550, หน้า 16) ได้
กล่าวเกี่ยวกบับริการประทับใจว่า ค าว่า ประทับ หมายถึง การติด ยึดแน่น หรือฝงั 
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               ประทับใจ หมายถึง ความรูส้ึกทีฝ่ังแน่นในใจของคนเรา 
               บริการประทบัใจ หมายถึง บริการที่ผูร้ับเกิดความรู้สึกบางอย่างที่ฝงัแน่น ยากที่จะถ่าย
ถอนหรือยากที่จะเปลี่ยนแปลงง่าย ๆ หากบริการที่ดีเปน็ที่พึงพอใจ ก็ท าให้ผูร้ับบรกิารเกิดความ
ประทับใจในทางที่ดี คือ เกิดความสุข ความพอใจ ความชอบพอ ความช่ืนชม อยากรับบริการอีก แล้ว
ก็จะพูดชมให้ผู้อื่นฟัง รวมทั้งพูดปกป้องหากมีใครมาต าหนิบริการของพนักงานที่เขาประทับใจนั้น 
ทั้งนี้ก็เพราะพนักงานบริการได้สร้างภาพลักษณ์อันเป็นที่ประทับใจในทางที่ช่ืนชมยกย่อง 
                โดยสรุปหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการท าใหป้ระชาชนผู้ใช้บริการจะเกิดความประทบัใจเกิด
ความพอใจ หรือความรู้สึกที่ดีต่อบริการได้น้ัน ประชาชนต้องมีความสะดวกใจในการรับบริการ
กล่าวคือ มารับบริการได้สะดวก ปราศจากข้อสงสัยหรือ สับสนในการรับบรกิารได้รบัการปฏิบัตจิาก
พนักงานผูบ้รกิารด้วยความรวดเร็ว เรียบรอ้ย สุภาพ ได้รบัความช่วยเหลือช้ีแนะได้รบัความเอาใจใส่
เป็นอย่างดี รวมทั้งเกิดความสบายหสูบายตาเมื่อได้มาสัมผัสกับหน่วยบริการและพนักงานที่บริการ สิ่ง
ที่ต้องตระหนักตัง้แต่ต้น คือความประทบัใจนั้นเป็นเรื่องของความรู้สึกของแต่ละคนที่ไมเ่หมือนกัน อัน
เนื่องมาจากความต้องการ ความคาดหวัง และพื้นเพประสบการณ์ของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกันและที่
ส าคัญก็คือ ความประทบัใจมิได้เกิดจากการใคร่ครวญใช้เหตุผลตามข้อเทจ็จริงแต่เกิดจากอารมณส์ิ่งที่
ประชาชนได้สัมผัสจากการบริการของรัฐนั้นคือ กระบวนการการบรกิารและการที่ได้รับการปฏิบัติจาก
พนักงานที่ให้บริการ 
                       1. กระบวนการบริการ ความประทบัใจที่ดขีองผูร้ับบริการยังขึ้นกบักระบวนการ การ
บริการทีร่วดเร็ว ชัดเจน มรีะเบียบ มปีระสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส และสะดวก 
                2. พนักงานที่บริการ พฤติกรรมและวิธีการบริการของพนกังานทีบ่รกิารมีความส าคัญ
มากที่สุดในการสร้างความประทับใจในการบรกิารประชาชน ทั้งนี้เพราะประชาชนได้รับประสบการณ์
โดยตรงจากการสัมผสักับพนักงานที่บริการประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ซึ่งยังมิได้
พัฒนาเทคโนโลยบีรกิารซึง่ลดโอกาสสมัผสัติดต่อโดยตรงระหว่างพนักงานที่บริการกับประชาชนเรื่องที่
จะท าใหป้ระชาชนเกิดความประทับใจที่ดี (หรืออาจเกลียดชังประทับจิต ถ้าได้บริการไม่ดี) 
              เทคนิคการสร้างความประทับใจในการบริการ 
              เมื่อพิจารณาถึงเทคนิคการสร้างความประทับใจในการบริการ ซึง่ได้มีผูก้ล่าวไว้ว่า ดังนี้    
              ปรัชญา เวสารัชช์ (2540, หน้า 48 - 53 อ้างถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550, หน้า 17) ได้
กล่าวไว้ว่า เกี่ยวกับวิธีการสร้างความประทบัใจส าหรับประชาชนผู้รับบริการ อาจท าได้หลากหลาย
ข้ึนอยู่กับก าลังทรัพยากรที่มีและความตั้งใจทีจ่ะใหบ้ริการทีด่ี โดยพนักงานผู้ให้บริการเป็นเรื่องส าคัญ
พนักงานผู้ให้บริการต้องมจีิตส านึกที่ดี สนใจและตั้งใจพัฒนาการบริการของตนใหเ้กิดความประทบัใจ
ที่ดีส าหรับประชาชน แล้วจะต้องมีขบวนการวิธีปฏิบัติที่สร้างความประทับใจส าหรับประชาชน
ผู้รบับริการ คือ 
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              1. การจัดระบบ ในการให้บริการทีมีคุณภาพอาจท าได้หลายทาง 

1.1 การให้บัตรคิวโดยรับบัตรคิวจากเจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ หรือหยบิจากจุดวาง 
บัตรคิว แต่ทั้งนี้ต้องมกีารประกาศให้ทราบตลอดเวลา 

1.2 การจัดแถว การจัดช่องให้ติดต่อโดยการจัดช่องหรอืแถวให้ประชาชนเข้าแถว 
อย่างเป็นระเบียบ 

1.3 การจัดหรือก าชับพนักงานผู้ใหบ้รกิารคอยดูแลเป็นครั้งคราวเพื่อใหเ้กิดระเบียบ 
1.4 การจัดช่องพเิศษในกรณีทีมเีรื่องที่ติดต่อบางเรื่องสามารถด าเนินการได้รวดเร็วก ็

ควรแยกเรื่องดังกล่าวออกจากช่องปกติและจัดเป็นช่องทางด่วนให้โดยประชาสัมพันธ์ใหท้ราบและ
ชัดเจน เช่น 

1.4.1 การจัดเวลาท าการ เริ่มจาก 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
1.4.2 การระบุเวลาด าเนินการ หน่วยบริการที่ดีควรระบเุวลาด าเนินการให ้

ชัดเจนเพือ่ที่ประชาชนจะได้ทราบระยะเวลาในการด าเนินการ 
 1.4.3 การจัดจุดรบับริการ จุดทีร่ับติดต่อควรเป็นจุดทีส่ะดวกส าหรับ 

ประชาชนควรเป็นจุดที่อยูบ่รเิวณด้านหน้าของหน่วยงาน 
 1.4.4 บริการจุดเดียว ในระบบบริการที่ดีภาระทัง้หลายควรตกกับพนักงาน 

ส่วนประชาชนควรได้รับความสะดวกมากที่สุด การก าหนดจุดรบัติดต่อควรจัดให้เหลอืน้อยทีสุ่ด
ประชาชนควรติดต่อที่จุดเดียวและเจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินการทั้งหมดให้แล้วเสรจ็ 
              2. การอ านวยความสะดวก ประชาชนได้รับความสะดวกมากเท่าไหร่กจ็ะยิ่งท าใหเ้กิด
ความรู้สึกและความประทบัใจที่ดมีาก โดยสามารถจัดให้แกป่ระชาชน ได้ดังนี้ 

2.1 ความสะดวกระหว่างรอ หน่วยบริการควรเร่งบริการใหร้วดเร็ว ลดเวลาที่ 
ผู้รบับริการให้น้อยลงทีสุ่ด หากจ าเป็นทีผู่้รบับริการต้องรอหน่วยงานบริการ ต้องจัดให้ประชาชนเกิด 
ความสะดวกในการรอ เช่น จัดให้มสีถานที่และที่นั่งรอเพียงพอไม่แออัด ไม่เบียดเสียด ไม่ยัดเยียด 

2.2 ความสะอาดของสถานที่ ความประทบัใจของประชาชนข้ึนอยู่กับความสะอาด 
ของสถานที่ ความเรียบรอ้ยของอาคารสถานที่โดยเฉพาะห้องสุขา 

2.3 ความสะดวกของประชาชนบางกลุ่ม ประชาชนที่เข้ามาติดต่อมีหลายกลุม่หลาย 
ประเภท โดยเฉพาะคนพิการ ควรจัดใหม้ีทางเลือ่นส าหรบัรถเข็น 
              3. การใช้เทคโนโลยียุคสมัยใหม่ เทคโนโลยมีีบทบาทส าคัญในการเก็บและประมวลผล
ข้อมูล ผ่อนแรงในการท างาน สร้างความถูกต้อง ช่วยลดความผิดพลาดของมนุษย์ ช่วยให้ท างานได้
รวดเร็วและช่วยให้ผลงานมีความเรียบร้อย เทคโนโลยสีามารถน ามาใช้ส าหรับงานบริการ เช่น 

3.1 แบบฟอรม์ไม่จ าเป็นต้องเป็นแบบฟอรม์ทีจ่ัดพิมพ์โดยสว่นราชการ หน่วยบรกิาร 
ควรยินยอมใหผู้้ติดต่อสามารถพิมพ์แบบฟอรม์ของตนได้เอง 
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3.2 การให้ข้อมลูผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ ปจัจุบันมกีารพฒันาของเครื่องมือ 
อิเลก็ทรอนิกส์ หน่วยบรกิารควรใช้ประโยชน์จากการพฒันายุคใหม่ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการ
บริการ เช่น ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และให้ข้อมลูผ่านระบบโทรศัพทอ์ัตโนมัติ 

3.3 การใช้เทคโนโลยสีนบัสนุนงานบริการ เทคโนโลยหีรือเครื่องมอืสมัยใหม่ช่วยใน 
การบริการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการพมิพ์หรอืบันทึกผลงานแทนการลงรายการด้วย 
ตัวบุคคล 
              สรุป การให้บริการเพื่อให้เกิดความประทับใจส าหรบัประชาชนผู้มาติดต่อน้ันมมีากมาย 
หลากหมายวิธี โดยส่วนรวมแล้ว เทคนิควิธีเหล่าน้ีเน้นที่การจัดระบบที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนทีส่ าคัญ คือ พนักงานผู้ให้บริการต้องมีความสนใจ และความพยายามน ามาประยกุต์ใช้ให้ 
เหมาะสม 
 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัคุณภาพการบรกิาร 
             เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพการบริการมีผู้ให้ความหมายไว้แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่
ศึกษา ดังนี้ สมิต สัชฌุกร (2542อ้างถงึใน สุนันทา ทวีผล, 2550, หน้า 18) ให้ความหมายค าว่า 
การบริการตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Service” ซึ่งเป็นค าที่เราคุ้นเคยและคนส่วนมากจะเรียกร้อง 
ขอรับบริการเพือ่ความพึงพอใจของตน 
              โดยกล่าวว่า การบรกิารเป็นการปฏิบัตงิานที่กระท าหรือติดต่อและเกี่ยวข้องกับการใช้
บริการ การให้บุคคลต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด้วยความพยายามใด ๆ ก็ตามด้วย
วิธีการหลากหลายในการท าให้คนต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องได้รบัความช่วยเหลือจัดได้ว่าเป็นการใหบ้รกิาร
ทั้งสิ้น 
              การจัดอ านวยความสะดวกกเ็ป็นการใหบ้รกิาร การสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ก็เป็นการใหบ้รกิาร การใหบ้ริการจงึสามารถด าเนินการไดห้ลากหลายวิธี จุดส าคัญ คือ เป็นการ
ช่วยเหลือและอ านวยประโยชน์ให้แกผู่้ใช้บรกิาร 
              การบริการเป็นสิง่ส าคัญยิ่งในงานด้านต่าง ๆ เพราะบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือ
การด าเนินการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ไม่มีการด าเนินงานใด ๆ ที่ปราศจากบริการทัง้ในภาคราชการ
และภาคธุรกิจเอกชน การขายสินค้าหรอืผลิตภัณฑ์ใด ๆ ก็ต้องมีการบริการรวมอยู่ด้วยเสมอยิง่เป็น
ธุรกิจบริการตัวบรกิารนั้นเองคือ สินค้า การขายจะประสบความส าเรจ็ได้ต้องมกีารบริการที่ดี กิจการ
การค้าจะอยู่ได้ต้องท าใหเ้กิดการ “ขายซ้ า”คือ ต้องรักษาลกูค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ การบริการที่ดี
จะช่วยรักษาลกูค้าเดิมไว้ ท าให้เกิดการขายซ้ าแล้วซ้ าอีก และชักน าให้มลีูกค้าใหม่ ๆ ตามมา เป็น
ความจริงว่า “เราสามารถพฒันาคุณภาพสินค้าทีละตัวได้ แต่การพัฒนาคุณภาพบริการต้องท าพร้อม 
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กัน ทั้งองค์กร”การพัฒนาคุณภาพของการบริการเป็นสิง่จ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนในองค์กรจะต้องถือ
เป็นความรบัผิดชอบร่วมกัน มิฉะนั้นจะเสียโอกาสแก่คู่แข่งขันหรือสูญเสียลูกค้าไป 
              สุนันทา ทวีผล (2550, หน้า 19 -20) กล่าวไว้ว่า ในการพิจารณาความส าคัญของบรกิาร
อาจพิจารณาได้ใน 2 ด้าน ได้แก่ 
              1. ถ้ามีบริการที่ดจีะเกิดผลอย่างไร 
              2. ถ้าบริการไม่ดีจะมีผลเสียอย่างไร 
              บริการที่ดีจะส่งผลให้ผูร้ับบรกิารมีทัศนคติ อันได้แก่ ความคิด และความรู้สึก ทัง้ต่อตัวผู้
ให้บรกิารและหน่วยงานที่ใหบ้ริการเป็นไปในทางบวก คือ ความชอบ ความพึงพอใจ ดังนี้ 
              1. มีความช่ืนชมในตัวผู้ให้บรกิาร 
              2. มีความนิยมในหน่วยงานที่ให้บริการ 
              3. มีความระลึกถึงและยินดีมาขอรบับริการอีก 
              4. มีความประทับใจที่ดีไปอกีนานแสนนาน 
              5. มีการบอกกล่าวไปยังผู้อื่นแนะน าใหม้าใช้บรกิารเพิม่ขึ้น 
              6. มีความภักดีต่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
              7. มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางที่ดี 
              บริการที่ไม่ดีจะส่งผลใหผู้้บริการมีทัศนคติทั้งต่อตัวผู้ให้บริการและหน่วยงานที่ใหบ้รกิาร
เป็นไปในทางลบ มีความไม่ชอบและความไม่พึงพอใจ ดังนี ้
              1. มีความรังเกียจตัวผู้ใหบ้ริการ 
              2. มีความเสื่อมศรทัธาในหน่วยงานที่ใหบ้รกิาร 
              3. มีความผิดหวัง และไม่ยินดีมาใช้บรกิารอกี 
              4. มีความประทับใจที่ไม่ดีไปอกีนานแสนนาน 
              5. มีการบอกกล่าวไปยังผู้อื่น ไม่แนะน าใหม้าใช้บริการอีก 
              6. มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางที่ไม่ดี 
              พฤติกรรมของผู้ทีจ่ะท างานบริการได้ดี มีดังต่อไปนี้ 
              อัธยาศัยดี 
              ผู้ใช้บริการล้วนมีความคาดหวังว่าผู้ให้บริการจะให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยอันดี ทั้งด้วยสี
หน้า แววตา ท่าทาง และค าพูดการต้อนรับผู้ใช้บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเป็นเสน่ห์ทีส่ าคัญมีภาษิตจีน
กล่าวไว้ว่า “ยิ้มไม่เป็น อย่าค้าขายดีกว่า”การมองด้วยแววตาที่เป็นมิตร ฉายแสงของความเต็มใจให้
การต้อนรบัอย่างอบอุ่นเป็นลักษณะที่แสดงออกทางความคิดและความรูส้ึกที่ดี ท่าทางที่กระตือรอืร้น 
กุลีกจุอ เป็นการสร้างความรูส้ึกประทบัใจเมื่อแรกพบกัน เมื่อรวมเข้ากับค าพูดที่ดี มีน้ าเสียงไพเราะก็
จะเป็นคุณสมบัติที่ดีในด้านพฤติกรรมของผูบ้รกิาร 
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              มีมิตรไมตรี 
              พนักงานผู้ใหบ้รกิารทีม่ีการแสดงออกใหผู้้ใช้บรกิารเห็นว่า มีมิตรไมตรกี็เป็นการชนะใจ
ตั้งแต่ต้น ความมีมิตรไมตรจีะน าไปสู่ความส าเรจ็ในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใด การ
บริการที่ดบีวกกับการให้ความช่วยเหลือ เล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อให้เกิดความพอใจและความช่ืนชอบของ
ผู้ใช้บริการ ถ้าพนักงานผู้ใหบ้ริการแสดงมิตรไมตรีและพรอ้มจะให้ความช่วยเหลอืแก่ผู้ใช้บริการก็จะ
เกิดมนุษย์สมัพันธ์ในการให้บริการอย่างมั่นคงและเกิดมิตรภาพที่ยืนนานเอาใจใสส่นใจงาน 
              ความมุ่งมั่นในการให้บริการ 
              มีความสัมพันธ์กับความเอาใจใสง่านเป็นอย่างมาก เพราะหากขาดความเอาใจใสส่นใจงาน
แล้วก็จะเพิกเฉยละเลยในการปฏิบัติงาน หรือท างานไปเรื่อย ๆ เฉ่ือย ๆ เอาดีไม่ได้การพจิารณาถึง
พฤติกรรมของผู้ใหบ้ริการว่ามีความเอาใจใสส่นใจงานหรอืไม่ จะต้องดูว่ามีความจรงิจงัในการท างาน
มากน้อยเพียงใด บางคนอาจแสดงออกอย่างกระตอืรือร้นต่อหน้าผู้บงัคับบญัชา แต่พอลับตา
ผู้บังคับบญัชาแล้วก็เลิกสนใจงาน หันหลงัใหง้านไม่คิดที่จะปรบัปรุงพฒันาใหเ้กิดความสะดวกในการ
บริการผู้ใช้บริการ ไม่ดูแลในเรื่องความสะอาดของสถานที่และผลิตภัณฑ์อยู่ในวิสัยที่จะท าได้โดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก แต่ให้ผลเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดแีก่หน่วยงาน 
              แต่งกายสุภาพและสะอาดเรียบร้อย 
              พนักงานผู้ใหบ้รกิารจะต้องมีบุคลิกภาพดีเพื่อใหเ้ป็นที่น่าเช่ือถือไว้วางใจของผูร้ับบรกิาร 
การแต่งกายที่ถูกกาลเทศะเหมาะสมทั้งตอ่สถานทีท่ างานและสถานภาพของหน่วยงานจะช่วยให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีจากผู้ติดต่อเกี่ยวข้องด้วย หากพนักงานผู้ใหบ้ริการแต่งกายสกปรกมีกลิ่นเหม็นคงไม่เป็น
ที่น่าพอใจของประชาชนผู้รบับริการและเกิดความรูส้ึก สะอิดสะเอียนในการคัดเลือกผูเ้ข้าท างานจึง
ต้องให้ความส าคัญกับการแต่งกายเป็นพิเศษ หากแต่งกายไม่สุภาพก็จะส่องแสดงถึงความไม่ใส่ใจใน
ความถูกต้องเหมาะสม 
              กิริยาสุภาพ มารยาทงดงาม 
              ประชาชนผู้ใช้บริการทุกคนต้องการติดต่อขอรบับริการจากผูซ้ึ่งมกีิริยาสุภาพ และรังเกียจ
ผู้ซึ่งมีกริิยาหยาบ การที่พนักงานผู้ให้การบริการมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อมจะเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาหรอื
เป็นภาพลกัษณ์ที่ดีของหน่วยงาน นอกจากมีกิริยาสุภาพแลว้ การแสดงออกถงึความมีมารยาท รู้จกัที่
สูงที่ต่ า ที่ชอบที่ควร นับเป็นสิ่งส าคัญทีพ่นักงานผู้ใหบ้ริการจะต้องตระหนักรู้และประพฤติปฏิบัติอย่าง
ระมัดระวัง หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดข้ึนจะน าความเสียหายมาสู่หน่วยงานมาก 
              วาจาสุภาพ 
              ไม่มีประชาชนผู้รบับริการคนใดชอบการพูดกระโชกโฮกฮากพูดหยาบคายก้าวร้าวทกุคน
ล้วนต้องการค าพูดที่สุภาพฟงัแล้วรื่นหู คนที่ไม่ยอมรบัความจริงว่าตนพูดไมเ่ข้าหูคน หรือคนเขา
รังเกียจที่จะฟังจะได้รับการติฉิน โดยทั่วไปการท างานที่ต้องมีการบริการเป็นการให้ความช่วยเหลือ 
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ผู้อื่นใหเ้กิดความพึงพอใจจึงต้องเป็นผู้มีวาจาสุภาพ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการมีความสบายใจที่จะ
ติดต่อขอรับบริการ การคัดเลือกผูเ้ข้าท างานจงึควรจะสมัภาษณ์เพื่อจะไดส้นทนาป้อนค าถามและ 
ฟังค าตอบว่าบุคคลใดมกีารใช้ถ้อยค าอย่างไร วาจาสุภาพหรอืไม่เพียงใด 
              น  าเสียงไพเราะ 
              การแสดงออกทางน้ าเสียงของแตล่ะคนจะแตกตา่งกันออกไป บางคนพูดมีน้ าเสียงชวนฟัง 
น้ าเสียงแสดงถึงความเต็มใจในการให้ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลอื ในขณะที่บางคนมีน้ าเสียงห้วนหรือที่
เรียกกันว่าพูดไม่มีหางเสียง หรือพูดเสียงดุดัน พูดตวัดเสียง ไม่ว่าผู้ใดจะมีธรรมชาติของเสียงที่เปล่ง
ออกมาเป็นค าพูดอย่างไร การที่จะท างานบริการได้ดีก็จะต้องเป็นผู้มีน้ าเสียงไพเราะแม้ว่าจะไม่ไพเราะ
หรือเสียงหวาน เสียงดอีย่างนักร้องแตจ่ะต้องมีน้ าเสียงชัดเจนและชวนฟังจงึจะมีความเหมาะสมในการ
ท าหน้าทีบ่ริการ 
               ควบคุมอารมณ์ได้ดี 
               พนักงานผู้ให้การบริการจะต้องมีอารมณ์มั่นคง เพราะอยู่ในสถานการณ์ทีจ่ะต้องพบปะ
ผู้คนมากหน้าหลายตา ซึ่งมีภูมหิลงัต่าง ๆ กัน ผู้รบับริการบางคนมีกริิยาดี มีความสุภาพ และมีความ
เป็นผู้ดี แต่บางคนอาจจะมีกริิยามารยาทไม่ดี แสดงท่าทางหยิ่งยโส พูดจาโอหงั ก้าวร้าว หรือมีอปุนิสัย
ใจร้อน ต้องการบรกิารทีร่วดเร็วทันใจ เมื่อไม่ได้ดังใจอาจพูดต าหนิหรืออาจถึงข้ันขู่ตะคอกด้วยกิริยา
หยาบคาย ในงานที่ต้องมกีารบริการไม่อาจจะแสดงอารมณ์ตอบโต้ได้พนักงานผู้ให้บริการจะตอ้ง
ควบคุมอารมณ์ด้วยความอดทนอดกลั้น 
              รับฟังและเต็มใจแก้ไขปัญหา 
              พฤติกรรมที่แสดงออกของพนักงานที่ตอ้งใหก้ารบริการจะตอ้งสนองตอบความต้องการ
ของประชาชนผู้ใช้บริการ ดังนั้น เมือ่ประชาชนผู้ใช้บรกิารมีปัญหาหรือข้อร้องเรียนใด ๆ พนักงานผู้
ให้บรกิารจะต้องแสดงความสนใจรับฟงัปญัหาเป็นเบื้องต้นจะด่วนบอกปัดหรือแสดงท่าทีไมส่นใจรับรู้
ปัญหาย่อมไม่ได้ นอกจากแสดงความเอาใจใส่อย่างจริงจงัแล้วจะต้องมีความรูส้ึกเตม็ใจทีจ่ะให้ความ
ช่วยเหลือแกป้ัญหาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนผู้รบับริการด้วยเพราะการที่พนักงานผู้ให้บริการเพียงแต่รับ
ฟังปัญหาอย่างเดียวย่อมไมเ่ป็นการเพียงพอ ทั้งจะท าใหป้ระชาชนผู้ใช้บริการรูส้ึกว่าเป็นการรับฟงั
อย่างขอไปที แต่ถ้าเมื่อใดที่มีความกระตือรอืร้นด าเนินการแก้ปัญหาจะท าให้ประชาชนผู้ใช้บริการเกิด
ความประทบัใจ 
              กระตือรือร้น 
              อุปนิสัยที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้นเป็นพฤติกรรมที่ดีอย่างยิง่ในงานบริการ หาก
พนักงานผูท้ างานบริการเป็นคนเนบินาบเฉ่ือยแฉะแล้วย่อมมีลักษณะทีท่ าใหป้ระชาชนผู้ใช้บริการหมด
ศรัทธา และไม่คาดหวังทีจ่ะได้รบับริการของงานบริการเสยีไปแล้ว ยังจะเป็นผลให้การบรกิารล่าช้า
และผิดเวลาหรือไมท่ันก าหนดที่ควรจะเป็น 
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              มีวินัย 
              พนักงานผู้ใหบ้รกิารทีม่ีระเบียบวินัยจะท างานเปน็ระบบมีความคงเส้นคงวาและมีนสิัยยึด
มั่นในค าสัญญาเมื่อหน่วยงานมีนโยบายก าหนดไว้เป็นหลักการว่าจะใหบ้รกิารแกผู่้รบับริการอย่างใด
แล้วก็จะปฏิบัติตามกรอบหรอืแนวทางทีก่ าหนดไว้โดยเครง่ครัด ดังนั้น ในการคัดเลือกผูม้ีคุณสมบัติใน
การเป็นผูท้ างานบริการ จึงควรพจิารณาทดสอบความมีวินัยเป็นเรื่องส าคัญ 
              ซื่อสัตย์ 
              การให้บริการจะต้องให้ความช่วยเหลืออย่างถูกต้องตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วหรือใช้เล่ห์กล
ฉ้อฉล ผู้รับบรกิารทุกคนต้องการติดต่อสัมพันธ์กบัคนที่ซื่อสัตย์และรักษาค าพูด ไม่ชอบติดต่อกับคน
พูดโป้ปดมดเทจ็ตลบตะแลง ดังนั้น พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์รักษาค าพูดจงึเป็นสุดยอด
ปรารถนาของผู้ใช้บริการ 
              กล่าวโดยสรปุได้ว่า นอกจากลกัษณะเฉพาะตัวข้างต้นแล้ว คุณลักษณะอื่น ๆ ที่ดีย่อมช่วย
ให้การท างานบริการดีข้ึนอีก หากได้ปฏิบัติอย่างจรงิจงัเปน็นิสัยก็จะเป็นพื้นฐานใหง้านบริการส าเร็จ
ด้วยดี และการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพจากตัวบุคคล ซึง่ต้องอาศัยเทคนิคกลยุทธ์ ทักษะต่างๆ ที่จะ
ท าให้ชนะใจลูกค้า หรือผู้มาใช้บริการถือว่าได้มีความส าคัญยิ่งในปจัจบุันน้ี ในการทีจ่ะสร้างความพงึ
พอใจและการกลบัมารบับริการซ้ าอีกจากผู้ที่มาใช้บริการ 
 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการบริการสาธารณะ 
       ค าว่าบริการสาธารณะมผีู้ให้ความหมายไว้หลายคน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากรูปแบบ
และเหตุผลในการให้ค าจ ากัดความว่าบริการสาธารณะแล้วจะเห็นได้ว่าได้รับอทิธิพลมาจากแนวคิด
ของ ประยรู กาญจณดล (2549, หน้า 119 -121 อ้างถึงใน สุวัฒน ์ บุญเรือง,2545, หน้า 16) ที่ให้
ความหมายของค าว่าบรกิารสาธารณะไว้ในหนังสือ “กฎหมายปกครอง” ว่าบริการสาธารณะ หมายถึง 
กิจกรรมที่อยู่ในความอ านวยการหรอือยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดท าข้ึนโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน 
       การบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการที่อยู่ในความอ านวยการหรอืในความควบคุมของฝ่ายการ
ปกครองทีจ่ัดข้ึน เพื่อสนองความต้องการของประชาชน ฝ่ายปกครอง หมายถึง ฝ่ายบรหิาร ทีร่วมถึง
ข้าราชการทุกส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถ่ิน ที่มีหน้าทีจ่ะตอ้งจัดท าบรกิารสาธารณะให้แก่ ประชาชน 
โดยมีลักษณะดงันี ้
       1. เป็นกิจกรรมที่อยู่ในการควบคุมของรัฐ 
       2. มีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน 
       3. การจัดระเบียบและวิธีด าเนินบรกิารสาธารณะ ย่อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงไดเ้สมอ เพื่อให้
เหมาะสมแก่ความจ าเป็นแหง่กาลสมัย 
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       4. ต้องจัดด าเนินการโดยสม่ าเสมอ 
       5. เอกชนย่อมมีสิทธิทีจ่ะได้รบัประโยชน์จากบริการสาธารณะเท่าเทียมกัน 
       ปฐม มณีโรจน์ (2538อ้างถึงใน สุวัฒน์ บุญเรือง, 2545, หน้า 18) ได้ให้ความหมายของการ
บริการสาธารณะว่า เป็นการบริการในฐานะที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มอี านาจกระท าเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการและเพือ่ให้เกิดความพึงพอใจจากความหมาย ดังกล่าวนี้สามารถพจิารณา
การใหบ้ริการสาธารณะว่าประกอบด้วยผู้ให้บรหิาร (Providers) และผู้บริการ (Recipients) โดยฝ่าย
แรกถือปฏิบัตเิป็นหน้าที่ที่ต้องใหบ้รกิาร เพือ่ใหฝ้่ายหลังเกิดความพึงพอใจ 
       วัง (Wang, 1986อ้างถึงใน สุวัฒน์ บุญเรือง, 2545, หน้า 18) ได้พิจารณาการให้บริการ
สาธารณะว่า เป็นการเคลื่อนย้ายเรือ่งที่ให้บริการจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง เพื่อใหเ้ป็นตามที่ต้องการ
การบริการมี 4 ปัจจัยส าคัญ คือ 
       1. ตัวบริหาร (Management) 
       2. แหล่งหรอืสถานทีท่ี่ใหบ้ริการ (Sources) 
       3. ช่องทางในการให้บริการ (Channels) 
       4. ผู้รับบริการ (Client groups) 
       สรุปจากปจัจัยทัง้หมดนี้จงึสามารถให้ความหมายของระบบการให้บริการว่า เป็นระบบที่มกีาร
เคลื่อนย้ายบริการอย่างคล่องตัวผ่านช่องทางที่เหมาะสม จากแหล่งให้บริการที่มีคุณภาพไปยัง
ผู้รบับริการตรงตามเวลาทีก่ าหนดไว้ ซึ่งจากความหมายดังกล่าว การให้บริการนั้นจะต้องมีการ
เคลื่อนย้ายตัวบริการผ่านช่องทางและต้องตรงตามเวลาทีก่ าหนด 
 

2.5 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกบัการให้บริการประชาชนภาครัฐ 
       กุลธน ธนาพงศธร (2528, หน้า 303 -304) กล่าวว่า หลักการให้บริการที่ส าคัญ 5 ประการคือ 
       1. หลักความสอดคลอ้งกบัความต้องการ ของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ คือ ประโยชน์และบรกิารที่
องค์การจัดให้นั้น จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่ หรือทั้งหมดมิใช่เป็นการ
จัดการให้แก่บุคคลกลุม่หนึง่โดยเฉพาะ 
       2. หลักความสม่ าเสมอ คือการใหบ้ริการนั้นๆ ต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอมิใช่ท า ๆ 
หยุด ๆ ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน 
       3. หลักความเสมอภาค บรกิารทีจ่ัดต้ังนั้นจะต้องใหแ้ก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างสม่ าเสมอหน้า
และเท่าเทียมกัน ไม่มีการใหส้ิทธิพเิศษแก่บุคคลหรือกลุ่มคนใดในลักษณะแตกต่างจากกลุม่คนอื่น ๆ 
อย่างเห็นได้ชัด 
       4. หลักความประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการบรกิารจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลทีจ่ะได้รบั 
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       5. หลักความสะดวกบรกิารที่จัดให้แก่ผูร้ับบริการ จะต้องเป็นไปในลกัษณะปฏิบัติง่าย สะดวก 
สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนกั ทั้งยงัไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แกผู่้ให้บริการ หรือ
ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป 
       เวเบอร์ (Weber, 1966, p. 98) ให้ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้บริการว่า การจะให้บริการมี 
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด คือ การให้บริการที่ไม่ค านึงถงึตัวบุคคล หรือ
เป็นการบริการที่ปราศจากอารมณ์ ไม่มีความชอบพอสนใจเป็นพิเศษทุกคนได้รบัการปฏิบัตเิท่าเทียม
กันตามเกณฑเ์มื่ออยู่ในสภาพทีเ่หมือนกัน 
       อมร รักษาสัตย์ (2546, หน้า 54) นักวิชาการอีกท่านหนึ่งเห็นว่า ความพึงพอใจของผู้รบับริการ
เป็นมาตรอีกอย่างหนึง่ที่ใช้วัดประสิทธิภาพของการใหบ้รกิารได้เพราะการจัดบริการของรฐันั้นมิใช่สัก
แต่ว่าท าให้เสร็จ ๆ ไป แต่หมายถึง การใหบ้รกิารอย่างดีเป็นที่พึงพอใจของประชาชน 
       เจิดศักดิ์ ชีวะก้องเกียรติ (2534, หน้า 32) กล่าวว่า ในการใหบ้ริการสาธารณะต่าง ๆ นั้นความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการนับว่า มีความส าคัญยิ่งเพราะเป็นสิง่ทีบ่่งช้ีว่า บริการสาธารณะ 
ดังกล่าวประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใดความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะนีม้ีนักวิชาการบางท่านได้
ให้ความหมายไว้ ได้แก่ ไมเคิล อาร์. ฟิตซ์เจอรัลด์ (Michael R. Fitzgerald) โรเบริ์ท เอฟ.ดูแรนด์ 
(Robert F. Durant) และจอห์น ดี. มิลเลท (John D. Millet) ฟิตเจอร์รลัและดูแรนด์ได้ให้
ความหมายเกี่ยวกบัความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะ (Public Service 
Satisfaction) ว่าเป็นการประเมินผลนี้กจ็ะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ที่แต่ละบุคคล
ได้รับเป็นเกณฑ์ (Criteria) ที่แต่ละบุคคลตัง้ไว้รวมทั้งการตัดสินใจ (Judgement) ของบุคคลตัง้ไว้ โดย
การประเมินผลสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ด้าน คือ 
              ด้านอัตวิสัย (Subjective) ซึ่งเกิดจากการได้รบัรู้การส่งมอบบรกิาร 
              ด้านวัตถุวิสัย (Objective) ซึ่งเกิดจากการไดร้ับปริมาณและคุณภาพบริการ 
       ปรัชญา เวสารัชช์ (2523, หน้า 251) ยังกล่าวว่าการใหบ้ริการของรัฐนั้นจะต้องค านึงถงึสิง่
ต่อไปนี้ด้วย 
       1. การให้บรกิารที่เป็นที่พึงพอใจแกส่มาชิกสังคม ความพึงพอใจเป็นสิง่ที่วัดได้ยากหรือให้ค าจ า
จัดความยาก แต่อาจกล่าวได้อย่างกว้างๆ ถึงองค์ประกอบทีจ่ะใหเ้กิดความพึงพอใจ คือ 

1.1 ให้บริการทีเ่ท่าเทียมกันแกส่มาชิกสังคม 
1.2 ให้บริการในเวลาที่เหมาะสม เช่น บรกิารดบัเพลิง บริการช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยน้ าท่วม 
1.3 ให้บริการโดยค านึงถึงปรมิาณความมากน้อยคือ ให้บริการไม่มากหรือนอ้ยเกินไป 
1.4 ให้บริการโดยมีการปรับปรงุใหท้ันกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

       2. การให้บริการโดยมีความรับผิดชอบต่อประชาชนเปน็ค่านิยมพื้นฐานส าหรับการบรหิาร
ราชการในสงัคมประชาธิปไตยจะต้องท าหน้าที่ภายใต้การช้ีน าทางการเมืองจากตัวแทนของประชาชน  
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และต้องสามารถให้บริการที่มลีักษณะสนองตอบต่อมตมิหาชนต้องมีความยืดหยุ่นทีจ่ะปรับเปลี่ยน
ลักษณะงาน หรือการใหบ้ริการทีส่ามารถสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้มากทีสุ่ด 
       ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2536, หน้า 11 -14) ได้เสนอหลักการใหบ้ริการครบวงจรหรือการพฒันาการ
ให้บรกิารในเชิงรุกว่าจะต้องเป็นไปตามหลักการซึง่อาจเรียกง่าย ๆ ว่าหลัก Package Service ดังนี ้
       1. ยึดการตอบสนองความต้องการจ าเป็นของประชาชนเป้าหมาย การบริการของรฐัในเชิงรับจะ
เน้นการให้บริการตามระเบียบแบบแผนและมลีักษณะทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการใหบ้รกิารดงันี้ 

1.1 ข้าราชการมีทัศนคติว่าการให้บริการจะเริ่มต้นก็ต่อเมื่อมีผู้มาติดต่อขอรับบรกิารมากกว่า
ที่จะมองว่าตนเองมหีน้าที่ทีจ่ะต้องจัดบริการให้แกร่าษฎรตามสิทธิประโยชน์ทีเ่ขาควรจะไดร้ับ 

1.2 การก าหนดระเบียบปฏิบัติและการใช้ดุลยพินิจของข้าราชการมักเป็นไป เพื่อสงวนอ านาจ
ในการใช้ดุลยพินิจของหน่วยงานหรือปกป้องตัวข้าราชการเอง มักเป็นไปเพื่อควบคุมมากกว่าการ
ส่งเสริมการติดต่อราชการจงึต้องใช้เอกสารหลักฐานต่าง ๆ เป็นจ านวนมากและต้องผ่านการตัดสินใจ
หลายข้ันตอน ซึ่งบางครั้งเกินกว่าความจ าเป็น 

1.3 จากการที่ข้าราชการมองว่าตนมีอ านาจในการใช้ดุลยพนิิจและมีกฎระเบียบเป็นเครือ่งมอื
ที่จะปกป้องการใช้ดุลยพินิจของตนท าให้ข้าราชการจ านวนไม่น้อยมีทัศนคติในลกัษณะของเจ้าขุนมูล
นายในฐานะที่ตนมีอ านาจที่จะบันดาลผลได้ผลเสียแก่ประชาชน การด าเนินความสัมพันธ์จะเป็นไปใน 
ลักษณะที่ไมเ่ทียมกันและน าไปสู่ปญัหาต่าง ๆ เช่น ความไม่เต็มใจที่จะใหบ้ริการ รู้สกึไม่พอใจเมือ่
ราษฎรแสดงความเห็นโต้แย้ง เป็นต้น 
       ดังนี้ เป้าหมายแรกของการจัดบรกิารแบบครบวงจรก็คือ การมุง่ประโยชน์ของประชาชน
ผู้รบับริการ ทั้งผู้ทีม่าติดต่อขอรบับริการ และผู้ที่อยูใ่นฝ่ายที่ควรจะได้รับบริการเป็นส าคัญซึ่งมี
ลักษณะดังนี้คือ 
       1. ข้าราชการจะต้องถือว่าการให้บริการเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนือ่งโดย
จะต้องพยายามจัดบริการให้ครอบคลุมผู้ที่อยู่ในข่ายที่ควรจะได้รับบริการทุกคน 
       2. การก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและการใช้ดุลยพินิจจะต้องค านึงถึงสิทธิประโยชน์ของ
ผู้รบับริการเป็นหลกั โดยพยายามใหผู้้รบับริการได้สิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับอย่างสะดวกและ 
รวดเร็ว 
       3. ข้าราชการจะต้องมองผูม้ารบับริการว่ามหีลกัฐานและศักดิ์ศรเีท่าเทียมกบัตนมสีิทธิทีจ่ะรบัรู้
ให้ความเห็นหรือโต้แย้งด้วยเหตผุลได้อย่างเตม็ที่ 
       4. ความรวดเร็วการใหบ้รกิาร สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว
และมีการแข่งขันกับสังคมอื่น ๆ อยู่ตลอดเวลาในขณะทีป่ญัหาพื้นฐานของระบบราชการ คือ ความ
ล่าช้า ซึ่งเกิดจากความจ าเป็นตามลักษณะของการบรหิาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแห่งรัฐ แต่ใน
หลายส่วนความล่าช้าของระบบราชการเป็นเรื่องทีส่ามารถแก้ไขได้ เช่น ความล่าช้าที่เกิดจากการปัด 
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ภาระในการตัดสินใจ ความล่าช้าที่เกิดจากการขาดการกระจายอ านาจหรือเกิดจากการก าหนดข้ันตอน
ที่ไม่จ าเป็น หรือล่าช้าที่เกิดข้ึนเพราะขาดการพฒันางานหรือน าเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมมาใช้เป็นต้น 
ปัญหาตามมาก็คือ ระบบราชการถูกมองว่า เป็นอปุสรรคส าคัญในการพฒันาความเจริญก้าวหน้าและ
ตัวถ่วงในระบบการแข่งขันเสรี ดงันั้นระบบราชการจ าเป็นที่ต้องตัง้เป้าหมายในอันที่จะพัฒนาการ
ให้บรกิารให้มีความความรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งอาจกระท าได้ใน 3ลักษณะ คือ 

4.1 การพัฒนาข้าราชการให้มีทัศนคติ มีความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดความช านาญงานมี
ความกระตือรอืร้นและกล้าตัดสินใจในเรือ่งทีอ่ยู่ในอ านาจของตน 

4.2 การกระจายอ านาจ หรือมอบอ านาจให้มากขึ้นและปรบัปรุงระบบวิธีการท างานให้มี
ข้ันตอน และใช้เวลาในการใหบ้รกิารให้เหลือนอ้ยทีสุ่ด 

4.3 การพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะท าใหส้ามารถให้บริการได้เร็วข้ึน 
       5. การพัฒนาความรวดเร็วในการให้บริการเป็นเรื่องทีส่ามารถกระท าได้ทั้งข้ันตอนก่อนการ
ให้บรกิารซึ่งได้แก่ การวางแผน การเตรียมการต่าง ๆ ให้พรอ้มที่จะใหบ้ริการและการน าบริการไปสู่ผูท้ี่
สมควรทีจ่ะได้รบับริการเป็นการล่วงหน้า เพื่อป้องกันปัญหาหรือความเสียหาย เช่น การแจกจ่ายน้ า
ส าหรับหมู่บ้านที่ประสบภัยแลง้นั้น หน่วยราชการไมจ่ าเป็นที่จะต้องรอใหม้ีการร้องแต่อาจน าน้ าไป
แจกจ่ายให้แก่หมู่บ้านเป้าหมายล่วงหน้าไปเลย การพัฒนาความรวดเร็วในข้ันตอนให้บริการเมือ่มผีู้มา
ติดต่อขอรับบริการและการพฒันาความรวดเร็วในข้ันตอนภายหลังการให้บริการ เช่น การรายงาน 
การติดตามผล การจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เป็นเพื่อให้วงจรของการให้บริการสามารถด าเนินต่อเนื่องไป 
ได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น การใหบ้รกิารในการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนซึง่ต้องมกีารจัดสง่
เอกสารหลักฐานใหส้่วนกลางเพื่อจัดท าบัตร การแจง้ย้ายปลายทาง ซึ่งส านักทะเบียนปลายทางจะต้อง
รอการยืนยนัหลักฐานทางการทะเบียนจากส านักทะเบียนตน้ทาง เป็นต้น 
       6. การให้บรกิารจะต้องเสร็จสมบูรณ์ เป้าหมายของการใหบ้ริการ เชิงรุกแบบครบวงจร อีก
ประการหนึ่ง ก็คือ ความส าเร็จสมบูรณ์ของการให้บริการ ซึ่งหมายถึง การเสร็จสมบูรณ์ตามสิทธิ
ประโยชน์ทีผู่ร้ับบริการจะต้องได้รบั โดยทีผู่้รบับริการไม่จ าเป็นต้องมาติดต่อบ่อยครัง้นัก ซึง่ลกัษณะที่
ดีของการให้บริการที่เสรจ็สมบรูณ์ก็คือ การบริการที่แล้วเสร็จในการต่อต่อเพียงครัง้เดียวหรือไมเ่กิน 2
ครั้ง (คือ มารับเรื่องที่แล้วเสรจ็อีกครั้งหนึ่ง) นอกจากนี้การให้บรกิารที่เสรจ็สมบรูณ์ยังหมายถึง ความ
พยายามที่จะให้บริการในเรื่องอื่น ๆ ทีผู่้มาติดต่อขอรับบริการสมควรจะได้รบัด้วย แม้ว่าผู้มาขอรบั
บริการจะไม่ได้ขอรับบรกิารในเรื่องก็ตาม แต่ถ้าเห็นว่าเป็นสทิธิประโยชน์ของผูร้ับบริการ ก็ควรทีจ่ะให้
ค าแนะน าและพยายามใหบ้รกิารในเรื่องนั้น ๆ ด้วย เช่น มีผู้มาขอคัดส าเนาทะเบียนบ้าน หาก
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพบว่าบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นัน้หมดอายุแล้ว ก็ด าเนินการจัดท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนให้ใหม่ เป็นต้น 
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       7. ความกระตือรือร้นในการใหบ้รกิารเป็นเป้าหมายที่ส าคัญอกีประการหนึ่งในการพฒันาการ
ให้บรกิารเชิงรกุ ทั้งนีเ้นื่องจากประชาชนบางส่วนยังมีความรู้สึกว่าการติดต่อขอรบับริการจากทาง
ราชการเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยเตม็ใจทีจ่ะใหบ้ริการ ดังนั้นจึงมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการ
บริการของรัฐและต่อเจ้าหน้าทีผู่้ใหบ้รกิาร ซึง่น าไปสู่ปญัหาของการสื่อสารท าความเข้าใจกันดังนั้น 
หากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพยายามใหบ้ริการด้วยความกระตอืรือร้นแล้วก็จะท าใหผู้้มารับบริการเกิด
ทัศนะคติที่ดียอมรบัฟงัเหตุผล ค าแนะน าต่าง ๆ มากขึ้นและเต็มใจที่จะมารบับริการในเรือ่งอื่น ๆ อีก 
นอกจากนี้ความกระตือรือร้นในการใหบ้รกิารยงัเป็นปจัจัยส าคัญที่ท าให้การบริการนั้นเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีความสมบรูณ์ ซึ่งจะน าไปสู่ความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนในที่สุด 
       8. การให้บริการด้วยความถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ การพัฒนาการให้บริการแบบครบวงจร
นั้นไม่เพียงแตจ่ะใหบ้ริการทีเ่สร็จสมบูรณ์เท่านั้น แต่จะต้องมีความถูกต้องชอบธรรมทัง้ในแง่ของ
นโยบายและระเบียบแบบแผนของทางราชการและถูกตอ้งในเชิงศีลธรรมจรรยาด้วย ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การใช้ดุลยพินิจของข้าราชการเป็นส าคัญ เช่น ในกรณีทีผู่ม้าขออนุญาตมีและใช้อาวุธ นายทะเบียน
จะต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับความประพฤติและความจ าเป็นของผูร้ับบริการด้วย หรือใน
กรณีที่มผีู้มาขอจดทะเบียนหย่า แม้ว่านายทะเบียนจะสามารถด าเนินการให้ได้ตามวัตถุประสงค์ แต่ใน
แง่ศีลธรรมจรรยาแล้วก็ควรทีจ่ะมีการพูดจาไกลเ่กลี่ยกับคู่สมรสเสียก่อน ดังนั้นการใช้ดุลยพินิจในการ
ให้บรกิารประชาชนจงึต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ซึง่การตรวจสอบความถูกต้อง
โดยผู้บงัคับบญัชา หรืออาจเป็นการตรวจสอบจากภายนอก ซึ่งทีส่ าคัญก็คือการตรวจสอบโดย
ประชาชนและประการสุดท้ายก็คือ การตรวจสอบโดยอาศัยความส านึกรบัผิดชอบในเชิงศีลธรรมและ
จรรยาทางวิชาชีพของตัวข้าราชการเอง 
       9. ความสุภาพอ่อนน้อม เป้าหมายอีกประการหนึง่ของการพฒันาการให้บริการแบบครบวงจร 
คือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติต่อประชาชนผู้มาตดิต่อขอรับบริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม 
ซึ่งจะท าใหผู้้มารับบริการทัศนคติที่ดีต่อข้าราชการและการตดิต่อกับทางราชการอันจะส่งผลให้การ
สื่อสารท าความเข้าใจระหว่างกันเป็นไปได้ง่ายย่ิงข้ึน ความสุภาพอ่อนน้อมในการใหบ้รกิารนั้นจะ
เกิดข้ึนได้โดยการพฒันาทัศนคติของข้าราชการใหเ้ข้าใจว่า ตนมีหน้าที่ในการใหบ้ริการและเป็นหน้าที่
ที่มีความส าคัญรวมทั้งมีความรูส้ึกเคารพใหส้ิทธิและศักดิ์ของผู้มาติดต่อขอรับบรกิาร 
       10. ความเสมอภาคการใหบ้รกิารแบบครบวงจรจะต้องถือว่าข้าราชการมีหน้าที่ทีจ่ะต้อง
ให้บรกิารแกป่ระชาชนโดยเสมอภาคกัน ซึ่งจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 

10.1 การให้บริการจะต้องเป็นไปภายใต้ระเบียบแบบแผนเดียวกันและได้รับผลที่สมบรูณ์
ภายใต้มาตรฐานเดียวกันไม่ว่าผู้รบับริการจะเป็นใครก็ตาม หรือเรียกว่าความเสมอภาคในการ
ให้บรกิาร 
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10.2 การให้บริการจะต้องค านึงถึงความเสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับบรกิารด้วยทั้งนีเ้พราะ
ประชาชนบางส่วนของประเทศเป็นกลุ่มบุคคลที่มีข้อจ ากัดในเรื่องความสามารถในการทีจ่ะติดต่อ
ขอรับบริการจากรัฐ เช่น มีรายได้น้อยขาดความรู้ความเข้าใจ หรือข้อมลูข่าวสารที่เพียงพอ อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร เป็นต้น ดังนั้น การจัดบรกิารของทางราชการจะต้องค านึงถึงกลุ่มนี้ด้วย โดยจะต้อง
พยายามน าบรกิารไปให้ผูร้ับบรกิารตามสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ เช่น การจัดหน่วยบริการ
เคลื่อนที่ต่าง ๆ เป็นต้น การลดเงื่อนไขในการรับบริการใหเ้หมาะสมกับความสามารถของผูร้ับบริการ 
เช่น การออกบัตรสงเคราะห์ในการรักษาพยาบาลให้แก่ผูม้รีายได้น้อย การเรียกเก็บค่าปรบัในอัตราที่
ต่ าสุดตามที่กฎหมายก าหนด เมื่อเห็นว่าผู้รบับริการไมม่ีเจตนาที่จะเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย แต่
เป็นเพราะขาดข้อมลูข่าวสาร เป็นต้น ซึง่อาจเรียกความเสมอภาคนี้ว่าความเสมอภาคที่จะได้รบับริการ
ที่จ าเป็นจากรัฐ 
       กล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย์ทีเ่ป็นสัตว์สังคมซึ่ง
จะต้องอยูร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยจะตอ้งมผีู้น ากลุ่มและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุม่
เพื่อใหเ้กิดความสุขและความสงบเรียบร้อย ซึ่งอาจเรียกว่าผูบ้รหิารและการบรหิารตามล าดบั ดังนั้น ที่
ใดมกีลุ่มที่นั่นย่อมมีการบรหิาร 
 

2.6 ข้อมูลทั่วไปของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ อ.พงัโคน จ.สกลนคร 
องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่  ตั้งอยู่ละติจูดที่ 17.40355 ลองติจูดที่ 103.66762 อยู่ห่าง

จากที่ว่าการอ าเภอพังโคนตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  22 ถนนสายอุดรธานี - สกลนคร  
ประมาณ      5  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดสกลนคร  ประมาณ  55  กิโลเมตร ได้รับการยก
ฐานะจากสภาต าบลม่วงไข่  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่  ( ขนาดเล็ก )  เมื่อ วันที่  30  
มกราคม  2539  ตั้งอยู่เลขที่   29    หมู่  8  บ้านอ่าง ต าบลม่วงไข่  อ าเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร     
และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ( ขนาดกลาง )  ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน 2551   มี
พื้นที่  46.92   ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ  29,325  ไร่ 
 2.6.1 ประวัติต าบลม่วงไข ่

ความหมาย  ท่ีมาของต าบลม่วงไข่/บ้านม่วงไข่ 
บ้านม่วงไข่ หรือต าบลม่วงไข่ เป็นชุมชนด้ังเดิมที่มีอายุยาวนานเกินกว่า 200 ล่วงมาแล้ว การ

ตั้งช่ือบ้านม่วงไข่ สันนิษฐานว่า ตั้งข้ึนตามช่ือของต้นมะม่วงชนิดหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “ต้นม่วงไข่” จาก
การศึกษาประวัติพระหลกัเมือง ซึง่เป็นสถานทีท่ี่ชาวบ้านต าบลม่วงไข่เคารพนับถือมาก ท าใหท้ราบว่า
บริเวณที่ตัง้พระหลักเมืองปัจจุบันน้ี เดิมมีต้นม่วงไข่ขนาดใหญ่เกิดข้ึนบริเวณนั้น ซึ่งไมท่ราบว่าผู้ใด
ปลูกไว้ ลักษณะเด่นของต้นม่วงไข่ คือเวลาออกผล ผลจะมีสคีล้ายสีเปลอืกไข่ไก่ เมื่อชุมชนขยายตัวข้ึน 
จึงมกีารเรียกช่ือชุมชนตามช่ือต้นม่วงไข่ว่า “บ้านม่วงไข่” 
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บ้านม่วงไข่ ตั้งข้ึนโดยกลุ่มชน 2 กลุ่ม ซึง่จากการสืบค้นหลกัฐานเดิมและการสอบถาม
สัมภาษณ์คนเฒ่า คนแก่ ได้ข้อมูลที่ตรงกันว่า บ้านม่วงไข่ ตั้งข้ึนโดยชน 2 กลุ่ม คือ ชนกลุ่มที่ 1 อพยพ
มาจากเมืองภูวา   ประเทศลาว โดยการน าของขุนชาญ ไพรีรณ อีกกลุม่หนึง่อพยพมาจากจังหวัด
กาฬสินธ์ุ โดยการน าของพ่อแล โพสาวัง ซึ่งถือเป็นต้นตระกลูโพสาวังในปจัจบุัน เมื่อชุมชนขยายใหญ่
ข้ึนมีประชากรมากขึ้น จงึได้มีการตัง้ช่ือหมู่บ้านตามช่ือ ต้นมว่งไข่ 

จากการศึกษาพงศาวดารเมืองสกลนคร  ฉบับพระยาประจนัตะประเทศธานี (โง่นค า พรหม
สาขา ณ สกลนคร )  ได้กล่าวถึงบ้านม่วงไข่ ว่า บ้านม่วงไข่ เป็นหมูบ่้านหนึง่ที่อยู่ในทอ้งทีอ่ าเภอ
พรรณนานิคม จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการแบ่ง เขตเมืองสกลนครใหม่ จึงได้มีการยกฐานะบ้าน
ม่วงไข่ข้ึนตามหลักฐานที่ปรากฏ  ดังนี้ 

“เมื่อปีเถาะ จลุศักราช 1265 ตรงกบั พุทธศักราช 2446 หลวงพิไสย สทิธิกรรม (จีน) 
ข้าหลวงรกัษาเมอืงสกลนคร  ได้โปรดเกล้าให้ หลวงพจิารณ์อักษร (เส) บุตรพระยาประจันตประเทศ 
(โง่นค า) ออกไปตั้งบ้านม่วงไข่ ให้เป็น อ าเภอจัมปาชนบท และแต่งตั้งให้หลวงพจิารณ์อักษร (เส) เป็น
เจ้าเมืองจัมปาชนบทครั้นถึงปีมะโรง จลุศักราช 1266 ตรงกนัพุทธศักราช 2447 จึงได้มีพระกรุณา
โปรดเกล้าให้ยุบเมืองจมัปาชนบท ให้มีฐานะเป็นบ้านม่วงไข่ตามเดิมและให้ข้ึนตรงกับอ าเภอพรรณนา
นิคมเช่นเดิม ต่อมาได้มีการยกฐานะบ้านม่วงไข่ข้ึนตรงกับอ าเภอพรรณานิคม  ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมถึง
ทุ่งนาเมอืง (หนองสิม) บ้านจ าปา บ้านพังโคน จนกระทั่งมกีารแบ่งเขตท้องที่ต าบลม่วงไข่ออกเป็นสอง
ส่วน โดยอาศัยล าห้วยสร้างขุ่ยเป็นเส้นแบง่เขต พื้นทีฝ่ั่งตะวันออกห้วยสร้างขุ่ยให้ข้ึนตรงกับ  บ้านพัง
โคน ภายหลังชุมชนมีประชากรมากขึ้นจงึได้ยกฐานะของบ้านพังโคนข้ึนเป็น ต าบลพงัโคน  โดยมี
ก านันคนเดียวกันอยู่คือก านันต าบลพังโคน (ก านันต าบลม่วงไข่เดิม) จนกระทัง่มีการเลือกตั้งก านันใหม่ 
ต าบลม่วงไข่กบัต าบลพังโคนจึงแยกขนาดจากกัน โดยมีนายเผ้า อุปรีย์ ได้รับเลือกตั้งใหเ้ป็นก านันคน
แรกของต าบลม่วงไข่ 

2.6.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลม่วงไข่  มีภูมิประเทศเป็นทีร่าบลุ่มที่มีน้ าล้อมรอบ  โดยด้านทิศใต้มี

ห้วยม่วงสุม่กับล าน้ าห้วยปลาหาง  ด้านทิศตะวันตกและด้านทิศเหนือมีล าห้วยปลาหาง ส่วนทางด้าน
ทิศตะวันออกมหี้วยสร้างขุ่ยกับห้วยบ่อพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบลุ่ม  ยกเว้นบริเวณที่อยูอ่าศัยริม
ถนนหมายเลข  22  สองฝัง่ถนนหมายเลข  2093  (บ. ม่วงไข่-วาริชภูมิ) ริมห้วยม่วงสุม่และริมห้วย
สร้างขุ่ยด้านตะวันออก จะมลีักษณะเป็นเนินหรือทีร่าบสูง พื้นที่ทั้งหมดอยู่นอกเขตชลประทานน้ าอูน 

ลักษณะของดิน พื้นดินในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปน

ทราย บริเวณติดล าห้วยบางแห่งเป็นดินเหนียว 
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2.6.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่  มี  3  ฤดูกาล     

1. ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือน  มีนาคม  ถึงเดือน พฤษภาคม  อากาศร้อนถึงร้อนจัด 

2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเ่ดือน มิถุนายน  ถึงเดือน ตุลาคม มีฝนตกชุกเป็นบางช่วงและไม่ตรงตาม 

ฤดูกาลเกษตรกรมักไม่ได้ ท าการเกษตรตรงตามฤดูกาล 

3. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์  อากาศหนาวถึงหนาวจัด 

 2.6.4 กลุ่มชาติพันธ์ 
ประชากรในพื้นที่ต าบลม่วงไข่  สืบเช้ือสายมาจากเผามองโกเลีย เนื่องจากมีกลุ่มชนด้ังเดมิ

อพยพมาจากประเทศลาวและอพยพมาจากจังหวัดกาฬสินธ์ุ ภาษาถ่ิน มากใช้มากที่สุดคือภาษาอีสาน 
(ลาว) และมีภาษาภูไท ไทลาว และไทโย้ย ปะปนบ้างส่วนภาษาที่ใช้ในการติดต่อราชการใช้ภาษาไทย 

2.6.5 แหล่งอารยธรรมและโบราณคดี 
จากหลักฐานที่ปรากฏ ต าบลม่วงไข่เป็นชุมชนที่ก่อตัง้มานานต้ังแต่ยุคอารยธรรมบ้านเชียง 

อาณาจักรขอม อาณาจักรลานนาลานช้าง  จึงมีแหล่งอารยธรรมที่ปรากฏ 2 แห่ง คือ 
1. บ้านโพนแพง  หมู่ 5 
2. บ้านดอนหวาย หมู ่

โบราณสถาน ได้แก่พระหลักเมือง เป็นสถานที่ที่ชาวต าบลมว่งไข่เคารพนับถือมากเป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธ์ิ 

โบราณวัตถุ ต าบลม่วงไข่ ได้เช่ือว่าเป็นแหล่งอารยธรรมร่วมสมัยกบัอารยธรรม บ้านเชียง ซึ่ง
จากการขุดค้น จะพบวัตถุโบราณต่างๆ มากมายเป็นต้นว่า ไหลาย ก าไลมือ ก าไลเท้า ขวาน ซึ่ง ท า
ด้วยส าริด สถานที่ที่พบได้แก ่

- แหลง่โบราณคดีบ้านดอนหวาย หมู่ 7 ต าบลม่วงไข่ พบได้ 2 แห่ง คือ ที่โนนจ าปา และที่  
ดอนผ ู

- แหลง่โบราณคดีโนนกกตาล  บ้านโพนแพง หมู่ที่ 5 วัตถุโบราณที่พบคือ ไหลาย เครื่องใช้ ที่ 
ท าด้วยดินเผา รวมถึงก าไลข้อมือ  ที่ท าด้วยส าริด 
 2.6.6 วัฒนธรรมและประเพณีส าคัญในต าบลม่วงไข่ 

ในรอบหนึ่งปี ทุกหมู่บ้านในเขตบริการของต าบลม่วงไข่ จะประกอบกจิกรรมท าบญุตาม
ประเพณี ดังนี ้

เดือนมกราคม ประเพณี      ท าบุญประทายข้าวเปลือก (ท าขวัญข้าว) 
เดือนกุมภาพันธ์ ประเพณี บุญข้าวจี ่
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เดือนมีนาคม       ประเพณี    ท าบุญมหาชาติ 
เดือนเมษายน      ประเพณี         รดน้ าด าหัวและสงกรานต ์
เดือนพฤษภาคม   ประเพณี         สมโภชน์พระหลักเมือง บญุบัง้ไฟและเลี้ยงปู ่
เดือนมิถุนายน      ประเพณี         บุญผีตาแฮก (แรกนาขวัญ) 
เดือนกรกฎาคม     ประเพณี         ท าบุญเข้าพรรษา 
เดือนสงิหาคม       ประเพณี         ท าบุญข้าวประดับดิน 
เดือนกันยายน       ประเพณี         ท าบุญข้าวสารท (สลากภัทร) 
เดือนตุลาคม         ประเพณี         ท าบุญออกพรรษา 
เดือนพฤศจิกายน   ประเพณี         ท าบุญกฐินและลอยกระทง 
เดือนธันวาคม       ประเพณี         ส่งท้ายปีเก่า 
ประเพณีสมโภชพระหลกัเมอืงและบญุบั้งไฟ  เป็นประเพณีการท าบญุทีส่ าคัญของต าบลม่วง

ไข่เป็นการรวมประเพณีการท าบุญ 2 อย่างเข้าด้วยกันคือการท าบญุสมโภชพระหลกัเมอืงและ
ประเพณีบญุบั้งไฟเข้าด้วยกันพระหลักเมือง เป็นคติความเช่ืออย่างหนึง่ที่ชาวต าบลม่วงไข่ให้เคารพนับ
ถือมากเปน็สถานที่ศักดิส์ิทธ์ิ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยก ระหว่างบ้านม่วงไข่และบ้านดงเช่ือมต่อกันและนิยม
เรียกสี่แยกนี้ว่า สี่แยกพระหลักเมือง 
ก าหนดระยะเวลาการจัดงานสมโภชพระหลกัเมืองบุญบั้งไฟ จัดข้ึนในเดือน 6 ตรงกบัวันข้ึน 15 ค่ า 
เดือน 6 ก าหนดเวลาจัดงานอย่างน้อย 2 วัน คือวันท าบุญสมโภชพระหลักเมือง 1 วัน และ วันจุดบั้ง
ไฟแข่งขันทางไกล 1 วัน 

ประเพณีเลี้ยงปู่ตา เป็นประเพณีเกี่ยวกับคติความเช่ือในเรื่องภูตผี ปีศาจ และสิ่งศักดิส์ิทธ์ิการ
จัดงาน เมื่อถึงก าหนดงานประมวลเดือน กุมภาพันธ์กจ็ะมีการเตรียมอาหาร คาวหวาน สุรา อาหาร
ต่างๆ ไปถวายที่ศาลปู่ตา จากนั้นก็ร่วมรับประทานอาหารดว้ยกัน ซึ่งประเพณีนี้ ยังจัดอยู่ในบ้านม่วง
ไข่ บ้านดง บ้านอ่าง บ้านผ้าขาวและบ้านโพนแพง 
 2.6.7 สถานท่ีท่องเท่ียว  

ต าบลม่วงไข่ มสีถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจที่ส าคัญ 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ าห้วยโป่ง 
และหนองมีชัย 
 2.6.8 สินค้าท่ีขึ นชื่อในต าบล 

1. ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นที่เมอืง ของกลุ่มทอผ้า บ้านดอนหวาย  หมู่ที่ 7 ปัจจุบันไดร้ับ 
เลือกให้เป็นหนึง่ผลิตภัณฑ์หนึง่ต าบล และ หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งอ าเภอ 

2. ขนมจีนร้อน เป็นอาหารดีที่ข้ึนช่ือ ของต าบลม่วงไข่ปจัจบุนักลายเป็นอาชีพที ่
ส าคัญท ากันมากทีบ่้านดง หมู่ 2 
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3. ข้าวหลามถือเป็นสินค้าทีส่ าคัญอย่างหนึ่งของต าบลม่วงไข่ ท ากันมากที่บ้านดง  
หมู่ ที่ 2 และบ้านผ้าขาว ทั้ง 2 หมู ่

4. มาลัยดอกมะลิถือได้ว่าเป็นอาชีพและสร้างรายได้ส าคัญท ากันมากทีบ่้านผ้าขาว  
หมู่ 4 และ หมู่ 10 

อาชีพส าคัญของคนในต าบล อาชีพหลักคือ การท านา อาชีพรอง ได้แก่ ค่าขาย รับจ้าง 
ขนมจีนร้อน ข้าวหลาม ตัดเย็บเสือ้ผ้า หลอ่ท่อและอาชีพบริการอื่นและอุตสาหกรรมท าน้ าแข็งและน้ า
ดื่มโพลาลิส 

 
2.6.9 ภารกิจและอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ 
การพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปญัหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดท าสง่เสรมิความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลม่วงไข่โดยให้ชุมชนมสี่วนร่วมในการพัฒนาทอ้งถ่ินในทุกด้าน การพัฒนา
องค์การบรหิารส่วนต าบลม่วงไข่จะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่ใหเ้กิด
ความตระหนักร่วมกันแก้ไขปญัหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจรงิจงั และเน้นให้
คนเป็นศูนย์กลางของการพฒันาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนี้ ยังได้เน้นการสง่เสรมิ และ
สนับสนุนในด้านการศึกษาเดก็ก่อนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมทีจ่ะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพ  นั้น  จะเน้นพฒันา
เศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเองในท้องถ่ิน และเศรษฐกิจแบบพอเพียง  

โดยส่วนรวมการวิเคราะห์ภารกจิ อ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบล ตาม
พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบญัญัติก าหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ กฎหมายอื่นของ 
อบต. และการใช้เทคนิค SWOT ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการ
ด าเนินการแก้ไขปญัหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกบัความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกจิตามหลัก SWOT องค์การบรหิารส่วน
ต าบลม่วงไข่ ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกจิสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบาย
ของผู้บรหิารทอ้งถ่ิน  ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกจิให้ตรงกบัสภาพปญัหา โดยสามารถก าหนดแบง่
ภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกจิดังกล่าวได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี ้           
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ด้านโครงสร้างพื นฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องดังนี  
(๑) จัดใหม้ีและบ ารงุรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑) , ๑๖ (๒))  
(๒) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑))  
(๓) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘ (๒))  
(๔) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา ๖๘ (๓))  
(๕) การสาธารณูปโภคและการกอ่สร้างอื่น ๆ (มาตรา ๑๖ (๔))  
(๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕)) (๗) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖ 

(๒๖)) 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี  
(๑) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงูอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖))  
(๒) ป้องกันโรคและระงบัโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓))  
(๓) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพกัผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ(มาตรา๖๘ 

(๔))  
(๔) บ ารงุและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗))  
(๕) การส่งเสริมการฝกึและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖))  
(๖) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙))  
(๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

(มาตรา ๑๖ (๑๐)) 
(๘) การปรบัปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๒))  
(๙) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรภีาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ 

(๕))  
(๑๐) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙))  
(๑๑) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ (มาตรา ๑๖ (๑๓))  
(๑๒) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา ๑๖ (๑๔))  
(๑๓) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน (มาตรา ๑๖ (๒๐))  
(๑๔) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๑))  
(๑๕) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๒)) 
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ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังนี  

(๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔))  
(๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยส์ินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘ (๘)) 
(๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓))  
(๔) การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและ 

สาธารณสถานอื่น (มาตรา ๖๘ (๑๓) ๑๖ (๒๕))  
(๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗)) 
(๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘))  
(7) การรกัษาความสงบเรียบร้อยการสง่เสรมิและสนับสนุนการป้องกันและรกัษาความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา ๑๖ (๓๐)) 
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว มีภารกิจท่ี

เกี่ยวข้อง ดังนี  
(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖))  
(๒) ให้มีและสง่เสรมิกลุ่มเกษตรกร และกจิการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘ (๕))  
(๓) บ ารงุและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗))  
(๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐))  
(๕) ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒))  
(๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘ (๑๑))  
(๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖))  
(๘) การพาณิชยกรรมและการสง่เสรมิการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗))  
(๙) การจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินของตนเอง (มาตรา ๑๖ (๑)) 
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจท่ี

เกี่ยวข้อง ดังนี  
(๑) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (มาตรา ๖๗ (๗))  
(๒) การก าจัดมลูฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย (มาตรา ๑๖ (๘))  
(๓) การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม  (มาตรา ๑๖ (๒๔)) 
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ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจท่ี
เกี่ยวข้อง ดังนี  

(๑) บ ารงุรกัษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทอ้งถ่ิน 
(มาตรา๖๗ (๘))  

(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕)) 
ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี  
(๑)  การสง่เสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรภีาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ 

(๑๕))  
(๒)  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของราษฎร ในการมมีาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖ (๑๖)) 
ภารกิจทัง้  ๗  ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะ

แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุง่เตาใหม่ ได้เปน็อย่างดี มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นทีป่ระกอบด้วย  การด าเนินการขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบล จะตอ้งสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพฒันาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

ภารกิจหลัก 
๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  
๒. ด้านการสง่เสริมคุณภาพชีวิต  
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอ้ย  
๔. ด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร  
๖. ด้านการสง่เสริมการศึกษา  
๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ภารกิจรอง 
๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี  
๒. การสนบัสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ  
๓. การสง่เสรมิการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร  
๔. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 
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 2.6.10 ด้านการเมือง/การปกครอง 
1. เขตการปกครอง 

เขตการปกครอง    แบ่งเป็น     11    หมู่บ้าน ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 เขตการปกครอง 11 หมู่บ้าน 
 
 
 

นายวิจิตร   จันทะมุงคุณ 
ผญบ. บ้านม่วงไข่  หมู่ 1 

 

นายบุญมี   สุวรรณ 
 ก านันต าบลม่วงไข ่

นายบุญมี   สุวรรณ 

(ก านัน ต าบลม่วงไข่) 

 
นายถวิล  นามเดช 

 ผญบ. บ้านผ้าขาว  หมู่ 4 

 

นายสมหวัง  แก้วมุงคุณ 
ผญบ. บ้านม่วงค า หมู่ 3 

 

 นายประวัติ   ฟองมนต์ 
ผญบ. บ้านโพนแพง  หมู่ 5 

 

นายมนูญ   พะตะวงค์ 

ผญบ. บ้านนาแยง  หมู่ 6 

 
นายสามัคคี   โพสาวัง     
 ผญบ.  บ้านอ่าง หมู่ 8 

 

นายอาคเนย์  ถนิราช 

ผญบ. บ้านดอนหวาย  หมู่ 7 

 

นายสมชาย   บรรณบดี       
 ผญบ. บ้านผ้าขาวใหม่  หมู่ 10 

 

 ผญบ. บ้านค าเจริญ หมู่  9 

 

นางละออง   ชัยวงค์ 

ผญบ. บ้านค าเจริญ  หมู่ 9 

 

ส.ต. สุภัทยา   หวลศรีไท 
 ผญบ. บ้านม่วงไข่ใหม่  หมู่ 11 
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  2. การเลือกตั ง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลม่วงไข่   ประกอบด้วย 

  1.1)  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่บ้านละ   2  คน  มีทั้งหมด  11  หมู่บ้าน   รวมเป็นจ านวน  

22  คน  และคัดเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  1  คน  รองประธานองค์การ

บริหารส่วนต าบล  1  คน และเลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  1  คน      

  1.2) นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล    ท าหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบล   ซึ่งมาจากการเลือกตัง้โดยตรงของประชาชน    และนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล
แต่งตั้งรองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลที่มิใช่สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล  เป็นผู้ช่วย
เหลือในการบรหิารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมาย  จ านวน   2   คน   และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหนึง่คนซึ่ง
มิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหรอืเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
          จากข้อมลูของส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  ตรวจสอบประชากร
จากทะเบียนบ้านอ าเภอพงัโคน  จงัหวัดสกลนคร  ณ   เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2562  มีประชากร
รวมทั้งสิ้น  9,016  คน เป็นชาย 4,454 คน   เป็นหญิง  4,562  คน  และมีหลงัคาเรอืนทั้งหมด  
3,045 หลังคาเรือน  แยกได้   ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ประชากรแยกเป็นรายหมูบ่้าน อบต.ม่วงไข่ อ.พงัโคน จ.สกลนคร 
หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวน  

หลังคาเรือน 
จ านวนประชากร คิดเปน็ร้อย

ละ 
ชาย หญิง รวม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

บ้านม่วงไข่ 
บ้านดง 
บ้านม่วงค า 
บ้านผ้าขาว 
บ้านโพนแพง 
บ้านนาแยง 

264 
358 
325 
287 
337 
272 

311 
565 
445 
460 
479 
387 

338 
586 
467 
457 
468 
414 

649 
1,151 
912 
917 
947 
801 

7.20% 
12.77% 
10.12% 
10.17% 
10.51% 
8.89% 
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ตารางที่  1 (ต่อ) ประชากรแยกเป็นรายหมูบ่้าน อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 
หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวน  

หลังคาเรือน 
จ านวนประชากร คิดเปน็ร้อย

ละ 
ชาย หญิง รวม 

7 
8 
9 
10 
11 

บ้านดอนหวาย 
บ้านอ่าง 
บ้านค าเจริญ 
บ้านผ้าขาวใหม ่
บ้านม่วงไข่ 

269 
309 
313 
163 
148 

366 
467 
449 
287 
238 

359 
440 
471 
309 
253 

725 
907 
920 
596 
491 

8.05% 
10.06% 
10.21% 
6.61% 
5.45% 

รวมทั งต าบล 3,045 4,454 4,562 9,016 100% 

 
4.สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา 
  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา  สกลนคร  เขต  2   

จ านวน  5 แห่ง 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ต าบลม่วงไข่                          จ านวน   1 แห่ง 

 โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จ านวน   4 แห่ง 

 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จ านวน   1 แห่ง 

ตารางที่ 2 ข้อมูลนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต 2 
โรงเรียน จ านวนนักเรียน 

อนุบาล 

(คน) 

ป.1 

(คน) 

ป.2 

(คน) 

ป.3 

(คน) 

ป.4 

(คน) 

ป.5 

(คน) 

ป.6 

(คน) 

ม.1 

(คน) 

ม.2 

(คน) 

ม.3 

(คน) 

รวมทั งสิ น 

(คน) 

1  โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ 25 13 15 16 13 11 19 26 32 20 190 

2  โรงเรียนบ้านม่วงค า 35 20 11 19 14 14 15 - - - 128 

3  โรงเรียนบ้านดอนหวาย - 2 - 2 1 1 4 - - - 10 

4  โรงเรียนผ้าขาวโพนแพง 51 21 22 24 24 25 32 - - - 199 
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ตารางที่  2 (ต่อ) ข้อมูลนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต 2 
โรงเรียน จ านวนนักเรียน 

อนุบาล 

(คน) 

ป.1 

(คน) 

ป.2 

(คน) 

ป.3 

(คน) 

ป.4 

(คน) 

ป.5 

(คน) 

ป.6 

(คน) 

ม.1 

(คน) 

ม.2 

(คน) 

ม.3 

(คน) 

รวมทั งสิ น 

(คน) 

5  โรงเรียนบ้านนาแยง 3 2 3 1 4 3 6 - - - 22 

รวม 114 58 51 62 56 54 76 26 32 20 549 

 
ตารางที่ 3 จ านวนนักเรียนสงักัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( 2-4 ป)ีองค์การบรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ อ าเภอ
พังโคน จังหวัดสกลนคร 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

จ านวนนักเรียน  

รวม(คน) ปฐมวัย 1 

(อายุ  2  ป)ี 

ปฐมวัย   2 

(อายุ 3  ป)ี 

ปฐมวัย   3 

(อายุ 4  ป)ี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านดง 52 37 10 99 

 
4.2 สาธารณสุข 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดง  ต.ม่วงไข่   อ.พังโคน  จ.สกลนคร   และมี
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้านจ านวน    172     คน 

  4.3 อาชญากรรม  
  ในเขตต าบลม่วงไข่ ย้อนหลัง 1 ปี มีดังนี ้
  1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ทั้งหมด  2    คดี 
  2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ทั้งหมด   3     คดี 
  3 ฐานความผิดพิเศษ ทั้งหมด  -      คดี 
  4 คดีความผิดที่รัฐเป็นผูเ้สียหาย  4     คดี 
  4.4 ยาเสพติด 
  ในเขตต าบลม่วงไข่ ย้อนหลัง 1 ปี มีคดีเกี่ยวกบัยาเสพติด ทัง้หมด 7  คด ี
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  4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

  องค์การบรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
(1)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กบัผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  และผูป้่วยเอดส์   
(2)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเดก็แรกเกิด 
(3)  ประสานการท าบัตรผู้พกิาร 
(4)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทกัษะอาชีพให้กบัประชาชนทั่วไป 
(5)  ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไรท้ี่ตกเกณฑ ์จปฐ.    
(6)  ด าเนินโครงการสร้างและซอ่มที่อยูอ่าศัยให้กบัผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส 

ไร้ที่พึ่ง  
(7)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(8)  ประสานการให้ความช่วยเหลอืของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ใหก้าร 

สนับสนุน  
(9) จัดต้ังโรงเรียนผู้สงูอายุ 

 

  5.ระบบบริการพื นฐาน 

  5.1 การคมนาคมขนส่ง 

  ต าบลม่วงไข่ไม่มสีถานีขนส่ง  
  5.2 การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหา 

คือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจาก

พื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึง

ไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย 

เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การ

บริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ

ทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

  5.3 การประปา 

องค์การบรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ มีประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน และเป็นขององค์การ 

บรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ จ านวน 5 แห่ง 
  5.4 โทรศัพท์ 

  องค์การบรหิารส่วนต าบลม่วงไข่มีโทรศัพทส์าธารณะ มี    8     แห่ง 
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5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่  ไม่มีไปรษณีย์  แต่มีบรกิารไปรษณียจ์ากไปรษณีย์
ประจ าอ าเภอ  ซึ่งมี  จ านวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ 
(วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวัน 
  -  มีหอกระจายข่าวประจ าหมูบ่้านมีครบทัง้ 11 หมู่บ้าน 
  -   มีบริการให้ใช้อินเตอรเ์น็ตฟรี  ทีส่ านักงานองค์การบรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ 
  -   องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มี
บางรายการที่ยังคลาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้ส าหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถ
มายืมใช้ได ้

6 ระบบเศรษฐกิจ 

  6.1 การเกษตร 

ตารางที่ 4 ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 

 
ครัวเรือน
ทั้งหมด 

 
ครัวเรือน
เกษตรกร 

 
ประชากร

(คน) 

พื้นที่
ทั้งหมด         
( ไร่ ) 

พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ (ไร่) 

ข้าว มันส าหลัง ยางพารา ไม้ผล-ไม้
ยืนต้น 

พืชผัก ไม้
ดอก 

สมุนไพร/
เครื่องเทศ 

รวม 

3,045 1,334 9,016 29,325 15,062 282 1,130 2,173 170 31 9 18,857 
 

6.2 การประมง 

  องค์การบรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาที่ขึ้นทะเบียนกับประมง
อ าเภอ จ านวน 27 ราย 

 

  6.3 การปศุสัตว์ 

ตารางที่ 5 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร ประจ าปี พ.ศ.2562 

จ านวนเกษตรกร 
( ราย ) 

พื้นที่ปลูก
หญ้า (ไร่) 

โคเน้ือ 
(ตัว) 

โคนม 
(ตัว 

กระบือ
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

ไก่ 
(ตัว) 

เป็ด 
(ตัว) 

แพะ
(ตัว) 

สัตว์เลี้ยง
อ่ืนๆ (ตัว) 

สุนัข 
(ตัว) 

แมว 
(ตัว) 

667 14 605 7 407 77 15,060 1,551 9 1,192 1,208 180 
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6.4 การบริการ 
  ต าบลม่วงไข่มสีถานบริการดงันี ้
  1.ที่พัก/ รสีอรท์ 
   -  อาร์มมี่รสีอรท์ 
   - วิวไผ่งามรสีอรท์ 
   -  แอลพีรีสอร์ท 
   -  คุณหนิงรีสอร์ท 
  2.ที่จ าหน่ายอาหาร/ร้านอาหาร 
   - ครัวม้วนแซบ 
   -  ครัวบันเทิง 
   -  เสถียรไทยคาราโอเกะ 
    - ครูแอ็ดเนื้อย่างเกาหล ี
  6.5 การท่องเท่ียว 
  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวให้เกิดข้ึนในพื้นที่  เช่น  การจัดงานประเพณีบุญบัง้ไฟ  และส่งเสริมกจิกรรมของวัด 

6.6 อุตสาหกรรม 
  ต าบลม่วงไข่มีโรงงานอุตสาหกรรม 5 โรงงาน ดังนี้  

1.โรงงานผลิตน้ าแข็งกิมซุนไอช์ 
2.โรงงานผลิตน้ าด่ืมประกายทิพย ์
3.โรงงานผลิตน้ าด่ืมคิงส ์
4.โรงงานผลิตน้ าด่ืมไฮไลฟ ์
5.โรงงานผลิตน้ าด่ืมทรัพยส์มบรูณ์ 

  6.7การพาณิชย์/กลุม่อาชีพ 
   -กลุ่มจกัรสานตะกร้าหวาย 
   - กลุ่มพวงมาลัยดอกไมส้ด 
   - กลุ่มทอผ้า+ตัดเย็บ 
   -กลุ่มเลี้ยงโคขุน 
  6.8 แรงงาน 
  กลุ่มแรงงานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรร 

7. การนับถือศาสนา ศาสนาพุทธ ประชาชนในพื้นที่ นับถือศาสนาพุทธ 100% 
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8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
8.1 ลักษณะของแหล่งน  า 

  พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ มีอ่างเกบ็น้ าห้วยโป่ง ซึ่งเป็นโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีความจุ 1.630 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีแหลง่น้ าต่างๆดงันี ้
  
ล าห้วย 9 แห่ง  สระน้ า 2 แห่ง 

หนองน้ า 13 แห่ง  บ่อน้ าตื้น 168 แห่ง 

อ่างเกบ็น้ า 2 แห่ง  บ่อบาดาล - แห่ง 

คลองชลประทาน 3 สาย  ฝาย 11 แห่ง 

บ่อโยก 26 แห่ง  ถังเก็บน้ าฝน 18 ถัง 

8.2 ลักษณะของป่าไม้ 
  ป่าแดง ป่าโคก หรือป่าแพะ เป็นป่าไมท้ี่มีมากที่สุดในพื้นที่ คือ ประมาณร้อยละ ๗๕ 
ของป่าไม้ในภาค พบในเขตเดียวกบัป่าเบญจพรรณ ในบรเิวณที่เป็นที่ราบหรือเชิงเขาที่มีดินแห้งหรือ
เป็นดินลกูรงัหรือหินกรวดลูกรงั ซึ่งเป็นดินโปร่งถ่ายเทน้ าได้ดี ป่าแดงมีลักษณะเป็นป่าโปรง่ มีต้นไม้
ขนาดความสูง ปานกลางหรอืต่ าและมหีญ้าสูงเป็นพันธ์ุไมป้กคลุมดินกบัมีไม้พุม่ชนิดต่าง ๆ ตัวอย่างไม้
ในป่าแดง ได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้พลวง ไม้เหียง ไม้กราดหรอืสะแบง ไม้เขลง ส่วนพื้นที่อุดมสมบูรณ์จะ
มีไม้ป่าเบญจพรรณด้วย เช่น ไม้แดง ไม้มะค่าโมง เป็นต้น 
 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
       กิตติพัฒน์ อินทรนิโลดม (2544, บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บรกิารของเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร และบัตรประจ าตัวประชาชน: ศึกษากรณี
ส านักงานเขตคลองเตย พบว่าลักษณะทั่วไปของประชาชนที่มารบับริการงานด้านทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจ าตัวประชาชน เป็นประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจในการใหบ้รกิารของเจ้าหน้าที่
ในระดับความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มตัวอย่างเพศชายพึงพอใจในการ
ให้บรกิารของเจ้าหน้าที่ด้านมนุษย์สัมพันธ์ในระดับความพงึพอใจมาก เช่นเดียวกบักลุ่มตัวอย่างเพศ
หญิง ประชาชนกลุ่มตัวอย่างทีม่ีอายุ 20 -30 ปี และกลุ่มทีม่ีอายุ 40 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจในการ
ให้บรกิารของเจ้าหน้าทีสู่งสุดในทุกด้านโดยเฉพาะด้านมนุษย์สัมพันธ์ ส่วนกลุม่ที่มีอายุที่ต่ ากว่า 20 ปี 
และ 31 -40 ปี มีความพึงพอใจในระดับปานกลางในด้านการรบัความรู้ในการมาติดต่อราชการ  
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ประชาชนที่จบการศึกษาระดบั ป.1 - ป.6 (ป.7) มีความพึงพอใจในด้านการใหบ้รกิารของเจ้าหน้าที ่
และด้านมนุษย์สมัพันธ์สงูสุด กลุ่มประชาชนที่มกีารศึกษาระดับ ปวส. อนุปริญญามีความพึงพอใจใน
การใหบ้ริการและด้านมนุษย์สมัพันธ์ต่ ากว่ากลุ่มอื่น ๆ ประชาชนกลุม่ที่มรีายได้ต่างกันส่วนใหญม่ี
ความพึงพอใจต่อการใหบ้รกิารของเจ้าหน้าทีสู่งทุกด้าน ยกเว้นกลุ่มทีม่ีรายได้ต่ ากว่า 6,000 บาท และ
กลุ่มที่มีรายได้ 12,001 -18,000 บาท จะมีความพึงพอใจในด้านการได้รบัความรู้จากเจ้าหน้าที่ใน
ระดับปานกลาง ประชาชนกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัท อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีความพึงพอใจใน
ระดับความพงึพอใจมาก ด้านการได้รบับริการจากเจ้าหน้าที่และด้านการได้รับความรู้ ประชาชนกลุม่
อาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกจิมีความพงึพอใจในระดบัความพึงพอใจมาก ด้านมนุษยส์ัมพันธ์ ปญัหา
อุปสรรคในการติดต่อขอรบับริการจากเจ้าหน้าที่ด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 
ฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตคลองเตย ได้แก่ การขาดการประชาสัมพนัธ์ข้ันตอนการติดต่อราชการ 
มีขั้นตอนการใหบ้รกิารแตล่ะเรื่องหลายข้ันตอนและยุง่ยากใช้เวลานานเจ้าหน้าผูป้ฏิบัติงานไมเ่พียงพอ
และควรอบรมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เพิม่มากข้ึนและขาดวัสดุอปุกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ เช่น เครื่อง
ถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร ์
       สุวัฒน์ บุญเรือง (2545, บทคัดย่อ) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารของเทศบาล
ต าบลสุนทรภู่ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ
บริการด้านกระบวนการให้บริการในภาพรวมอยูร่ะดับปานกลาง โดยมีความพงึพอใจมากรายข้อใน
เรื่องบริเวณภายในส านักงานสะอาด สวยงาม บริเวณภายในส านักงานมีแสงสว่างเพียงพอ และความ
เพียงพอของที่นัง่ส าหรบัผูม้ารบับริการ ส่วนด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับพงึพอใจ
ปานกลางโดยมีความพึงพอใจมากรายข้อในเรื่องเจ้าหน้าที่พดูจากับผู้มารับบริการอย่างสุภาพ นิ่มนวล  
เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติงาน และพึงพอใจน้อยในเรื่องเจ้าหน้าที่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ขอเงิน
พิเศษเมื่อมีการลดหยอ่นภาษีและต้องเสียเงินพเิศษให้เจ้าหน้าที่หากต้องการให้เสรจ็เร็ว 
       นพคุณ ดิลกภากรณ์ (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการประเมินผลการบริการประชาชนศึกษา
เฉพาะกรณีเทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า 

1. การบริการประชาชนของส านกัทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่าได้มาตรฐานตาม
หลักเกณฑก์ารคัดเลือกส านักทะเบียนดีเด่น พ.ศ. 2546 จ านวน 6 หลักเกณฑ์ ไมผ่่านหลักเกณฑ์
มาตรฐาน จ านวน 4 หลักเกณฑ์ คือ 

1.1 การปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อ 
ประชาชน 

1.2 วิสัยทัศน์และทิศทางการบรกิารประชาชน 
1.3 การปรบัปรุงกระบวนการบริการ 
1.4 การเอาใจใส่ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
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2. เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ จ านวนครั้งในการขอรับ
บริการ และการรู้จกักับเจ้าหน้าทีเ่ป็นการส่วนตัวของผู้รบับรกิารไมม่ีความสัมพันธ์กับการใหบ้ริการ
ประชาชนของส านักทะเบียนท้องถ่ิน 
       วรนุช บวรนันทเดช (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบรกิารของ
หน่วยบริการปฐมภูมิเขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ในด้านบริการหลัก การให้ค าปรึกษาและบริการก่อนกลบับ้าน ปจัจัยส่วนบุคคลทีม่ี
ความสัมพันธ์กับความพงึพอใจตอ่บริการ ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ และเขตทีอ่ยู่อาศัยของ
ประชาชนที่มารับบริการและได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ คือ หน่วยงานควรก าหนดมาตรฐานบริการให ้
เหมาะสมกับพื้นที่มีการนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีเ่น้นบริการเชิงรกุเข้าสู่
ชุมชน ด้านการส่งต่อ/เยี่ยมบ้านและด้านกจิกรรมในชุมชน 
       ทิวา ประสุวรรณ (2547, บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการของ
พนักงานส่วนต าบล ศึกษาเฉพาะที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านแลงส่วนใหญ่เป็นเพศชายมี
อายุน้อยกว่า 40 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและประกอบอาชีพเกษตรกรรม มรีายได้อยู่
ระหว่าง 2,500 - 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มชมรมผู้สงูอายุและเป็นสมาชิกกลุ่ม
ปรับปรงุคุณภาพทุเรียน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
แลงในด้านเจ้าหน้าทีผู่้ใหบ้รกิารอยู่ในระดับความพงึพอใจมาก มีความพึงพอใจในด้านระบบการ
ให้บรกิารอยูร่ะดบัปานกลางและมีความพงึพอใจในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก 
       วรรณี เดียวอิศเรศ (2548, หน้า ง) ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อบรกิารของ
เทศบาลเมอืงศรรีาชา ผลการประเมินพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80.00 มีความพึง
พอใจต่อบริการของหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองศรรีาชา ยกเว้นความพึงพอใจต่อบริการกอง
การศึกษา พบว่า มีประชาชนเพียงร้อยละ 79.10 เท่านั้น ที่พึงพอใจตอ่บริการและส่วนด้านความพึง 
พอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ของสถานที่ใหบ้ริการหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลเมอืงศรรีาชา พบว่า แต่ละ
หน่วยงานประชาชนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80.00 มีความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ของสถานที่
ให้บรกิาร และการอ านวยความสะดวกเมื่อพิจารณาสัดส่วนของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อบริการ 
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า กองช่างสุขาภิบาล กองช่างและกองวิชาการ และแผนมีสัดส่วนของ
ประชาชนที่มีความพงึพอใจต่อบริการในสัดส่วนทีสู่งกว่าหนว่ยงานอื่น ๆ คือร้อยละ 98.20 ร้อยละ 
96.00 และร้อยละ 95.20 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่ามีประชาชนถึงร้อยละ 98.20 และ 92.50 
ตามล าดับที่มีความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ของสถานที่ที่ให้บริการของกองช่างสุขาภิบาลและส านัก
การช่าง ซึ่งเป็นในสัดส่วนทีสู่งกว่าหน่วยงานอื่นเช่นกัน 
       ธนาธิป สุมาลัย (2549, บทคัดย่อ) ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารบับริการต่อการให้บริการ
งานทะเบียนราษฎร เทศบาลต าบลบางนกแขวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัย  
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พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มารบับริการต่อการใหบ้ริการงานทะเบียนราษฎร เทศบาล
ต าบลบางนกแขวก อ าเภอคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และพบว่า ปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนผู้มารบับริการต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ จ านวนครั้งที่มาใช้บริการ 
ประเภทของบริการทีม่าใช้บริการและความรู้เกี่ยวกบังานทะเบียนราษฎร 
       สุจิตรา เข่ือนขันธ์ (2549, บทคัดย่อ) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการโครงการจัด
หน่วยบริการอ าเภอเคลือ่นที่ในอ าเภอเมือง จงัหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม
ประชาชนในอ าเภอเมือง จงัหวัดนครปฐม มีความพงึพอใจตอ่การใหบ้รกิารโครงการจัดหน่วยบริการ 
อ าเภอเคลือ่นที่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าด้านที่มผีลต่อความพงึพอใจของ
ประชาชนมากทีสุ่ด คือ ด้านความรวดเร็วของการใหบ้ริการ รองลงมาคือ ด้านความเสมอภาคของการ
ให้บรกิาร ด้านความสะดวกของการใหบ้ริการและด้านความเป็นกันเองของการใหบ้ริการ ตามล าดับ
และเมือ่พิจารณาตามปจัจัยส่วนบุคคล เพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนและภูมลิ าเนาที่อยู่อาศัย
ต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุและอาชีพที่ต่างกัน ท าให้มีความพึงพอใจแตกต่าง
กัน 
       ไพวัลย์ ชลาลัย (2550, บทคัดย่อ) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารของพนักงาน
เทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมระดบัความ
พึงพอใจในการใหบ้รกิารของพนักงานเทศบาลต าบลคลองใหญ่ อยู่ในระดบัมากเมื่อจ าแนกรายด้าน
ตามความส าคัญของการใช้บรกิารได้ดังนี ้

1. สามารถน าระบบคอมพิวเตอร์มาประยกุต์ใช้ในงานและสามารถบริการประชาชนได้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากและให้ความส าคัญ
เป็นอันดบัที่ 1 

2. ศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ โดยประชาชนมีระดับความ
พึงพอใจตอ่การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพือ่ปฏิบัตงิานได้อย่างมีประสทิธิภาพ อยู่ในระดับมากและให้
ความส าคัญเป็นอันดับที่ 2 
 

2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
      จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้กรอบแนวคิดดังนี้ในส่วนที่เป็นแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบรหิารส่วนต าบล
ม่วงไข่ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร มีตัวแปรทีส่่งผลต่อการให้บริการขององค์การบรหิารส่วนต าบล
ม่วงไข่ มีหลายตัวแปรจึงได้น ามาก าหนดตัวแปรโดยการจัดกลุ่มเพื่อการศึกษา โดยก าหนดเป็นตัวแปร
ที่ผู้ศึกษาเลือก ดังนี ้
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ตัวแปรต้น (อิสระ)  ตัวแปรตาม 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได ้

 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารของ 
อบต.ม่วงไข่ 
1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการใหบ้รกิาร 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ใหบ้รกิาร 
4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 



 
 
 

บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
       การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปรมิาณ (Quantitative Study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ อ าเภอพัง
โคน จังหวัดสกลนคร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกบัวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี ้
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
       ประชากร (Population)  
       ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มารบับรกิารขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วง
ไข่ โดยจัดเก็บข้อมลูจากประชาชนที่มารบับริการ ในเขตพื้นที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ 
อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จ านวน 11 หมู่บ้าน ในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมจี านวน
ทั้งหมด 9,016 คน แบ่งเป็นเพศชาย 4,454 คน เพศหญิง 4,562 คน      
       กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ การสุม่จ านวนประชากร จ านวน 400 คน ตามวิธีของ 
Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่นที่ 95 เปอรเ์ซนต์ จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) โดยได้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิด
ค่าจริงและค่าประมาณ ร้อยละ 0.05 ดังนี ้

 
  โดยที่ N = ขนาดของประชากรทัง้หมด 
   n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ระดบั 0.05 
  แทนค่า n =         9,016 
                                      1 + 9,016*(0.05)^2 
   n = 383 คน 
  ดังนั้น ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 383 คน หรืออาจเลือกใช้ 400 คน (ตัวอย่าง) 



49 
 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
       เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูครัง้นี้คือ แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
       ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมลูทั่วไป ของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสงูสุด อาชีพและความถ่ีทีม่ารบับริการในรอบ 1 ป ีจ านวน 5 ข้อ 
       ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารของ องค์การ
บรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ ใน 4 ด้าน คือ งานบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบริการด้าน
การรบัช าระภาษีนอกสถานที่ งานบริการด้านการสงเคราะห์ผูสู้งอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผูป้่วยเอดส์ 
งานบรกิารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี ้
 พึงพอใจ มากทีสุ่ด ให้ 5 คะแนน 
 พึงพอใจ มาก  ให้ 4 คะแนน 
 พึงพอใจ ปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
 พึงพอใจ น้อย  ให้ 2 คะแนน 
 พึงพอใจ น้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้รบับริการในแต่ละด้าน 
 

3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคณุภำพของเครือ่งมือ 
       แบบสอบถามฉบับนี้ ผู้วิจัยได้สร้างข้ึนเอง มีขั้นตอนในการสร้างดงันี้ 
       1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บรกิารขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ อ าเภอพงัโคน จังหวัดสกลนคร จากนั้นน ามาก าหนด
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยก าหนดนิยามและเพื่อใช้เปน็แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
       2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุม
วัตถุประสงค์หรือไม่ จากนั้นน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแล้วน ามาปรับปรุงตามค าแนะน า 
       3. น าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงตามค าแนะน า ใหผู้้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
              3.1 รศ.ดร. นสพ.ช านาญวิทย์  พรหมโคตร อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
              3.2 ผศ.ดร.อรอนงค์  พวงชมพู  อาจารยม์หาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร 
              3.3 ผศ.ดร.พทิักษ์  พรเอนก อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร 



50 
 
       เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากนั้นปรับปรงุแก้ไขตามค าแนะน า
ของผู้เช่ียวชาญ 
       4. น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าความเที่ยงหรือความเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม 
(Reliability) แบบ Cronbach’s Alpha ได้ค่าความเที่ยงหรือความเช่ือถือได้ของแบบสอบถามเท่ากบั
0.8587 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามนี้มีความเช่ือถือได้สามารถน าไปเก็บข้อมูลจรงิต่อไป 
 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
       ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูมีขั้นตอนดังนี ้
       1. ผู้วิจัยเดินทางเข้าพบกับหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ เพื่อขอ
อนุญาตใหผู้้วิจัยและทีมงานไดเ้ข้าไปรวบรวมข้อมลู 
       2. เมื่อได้รับอนุญาต ผู้วิจัยและคณะได้ลงพื้นที่จ านวน 11 หมู่บ้าน ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลม่วงไข่ อ.พงัโคน จ.สกลนคร แจกแบบสอบถามและอธิบายวัตถุประสงค์ในการท าวิจัยครั้งนี ้
เพื่อขอความร่วมมือในการเกบ็ข้อมลูและอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามโดยละเอียด 
       3. จากการเกบ็รวบรวมข้อมลู ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด โดยมีแบบสอบถามที่
ได้รับกลับคืนมาและมีความสมบรูณ์ 400 ชุด 
 

3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
       การวิเคราะห์ข้อมลูส าหรับการวิจัยครัง้นี้ แบ่งออกเปน็ 2 ตอนคือ 
       ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสงูสุด อาชีพ และความถ่ีที่มารับบริการในรอบ 1 ป ี
       ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความถึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของ องค์การ
บรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ ใน 4 ด้าน คือ งานบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบริการด้าน
การรบัช าระภาษีนอกสถานที่ งานบริการด้านการสงเคราะห์ผูสู้งอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผูป้่วยเอดส์ 
งานบรกิารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       โดยใช้วิธีการประมวลผลค่าทางสถิติด้วยเครื่องคอมพวิเตอร์ 
       สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะ
ของข้อมูลและตอบวัตถุประสงค์ ดังนี ้
       1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ ความถ่ี
ที่มารบับริการในรอบ 1 ปี โดยใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ 
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       2. ข้อมูลเกี่ยวกับความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารของ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน โดย
ใช้สถิติ ความถ่ี/ร้อยละ/ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       3. ในการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารของ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน 
โดยใช้สถิติ One-way ANOVA ส าหรับตัวแปรที่แบง่ได้มากกว่า 2 กลุ่ม กรณีพบความแตกต่างจะท า
การทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference Test) โดยก าหนดระดบันัยส าคัญ
ทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 
 

3.6 เกณฑก์ำรแปลผล 
       ในการวิจัยครั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยของความคาดหวังและความพึงพอใจในด้าน
ต่างๆ ข้างต้น ผู้วิจัยใช้หลกัเกณฑ์โดยการค านวณค่าอัตรภาคช้ัน 
 
       ช่วงกว้างของอันตรภาคช้ัน  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
                                                         จ านวนช้ัน 
    = 5-1 
                                              5 
    = 0.8 
       เกณฑ์การแปลระดบัค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ ดังนี้ 
             4.20 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากทีสุ่ด 
          3.39 - 4.19 หมายถึง พึงพอใจมาก 
             2.58 - 3.38 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
             1.77 - 2.57 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
             0.96 - 1.76 หมายถึง พึงพอใจน้อยทีสุ่ด 
 
กำรแปลผลค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
ค่ำ S.D. (Standard Deviation) 

ค่ามากกว่า 1.00 คือ รายการแบบสอบถามนั้นผู้ตอบมีความคิดเห็นแตกต่างกนั 
เท่ากับ 0 คือ รายการแบบสอบถามนั้นผู้ตอบมีความคิดเห็นเหมอืนกันทุกคน 
ค่าน้อยกว่า 1.00 คือ รายการแบบสอบถามนั้นผู้ตอบมีความคิดเห็นคล้อยตามกัน 

 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิจยั 

 
       การวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วง
ไข่ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร” มีวัตถุประสงค์เพือ่ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.
สกลนคร จ าแนกเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพและความถ่ีที่มารับบริการในรอบ 1 ป ีโดยเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา จ านวนทัง้สิ้น 400 ชุด เพื่อให้ได้ข้อมลูทีเ่ป็นตัวแทนของกลุ่ม
ตัวอย่างสมบูรณ์ จ านวน 400คน ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
       ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไป 
      ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลม่วงไข่ อ าเภอพงัโคน จังหวัดสกลนคร 
       ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
       ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมตฐิาน 
 

4.1 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
ตารางที่ 6 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะภาพส่วนบุคคล  

สถานภาพส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพทางเพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
126 
274 

 
31.50 
68.50 

รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 6 (ต่อ) จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะภาพส่วนบุคคล 
สถานภาพส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

อายุผู้ท่ีตอบแบบสอบถาม 
       1. อายุไม่เกิน 20 ปี 
       2. 20-40 ป ี
       3. 41-60 ป ี
       4. 60 ปข้ึีนไป 

 
18 
46 
182 
154 

 
4.50 
11.50 
45.50 
38.50 

รวม 400 100.00 
ระดับการศึกษา 
       1. ประถมศึกษา 
       3. มัธยมศึกษาตอนต้น 
       3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
       4. ปริญญาตร ี
       5. สูงกว่าปริญญาตร ี

 
322 
58 
18 
2 
- 

 
80.50 
14.50 
4.50 
0.50 

รวม 400 100.00 
อาชีพ 
       1. เกษตรกร 
       2. ผู้ประกอบการ 
       3. ข้าราชการ 
       4. นักเรียน/นักศึกษา 
       5. พนักงานรัฐวิสาหกจิ 
       6. ธุรกิจส่วนตัว 
       7. รับจ้างทั่วไป 
       8. อื่นๆ 

 
290 
10 
- 
8 
- 

14 
34 
44 

 
72.50 
2.50 

- 
2.00 

- 
3.50 
8.50 
11.00 

รวม 400 100.00 
ความถี่ในการใช้บริการ ในรอบ 1 ปี 
       1. 1 ครั้ง/ป ี
       2. 2 – 3 ครั้ง/ป ี
       3. 4 - 5 ครั้ง/ป ี
       4. 6 ครั้งข้ึนไป/ป ี

 
132 
146 
56 
66 

 
33.00 
36.50 
14.00 
16.50 

รวม 400 100.00 
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       จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้มารับบรกิารส่วนใหญเ่ข้ามารบับรกิารที่องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ 
เพศหญงิเป็นกลุ่มที่ใช้บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.50 ช่วงอายุของผู้มารบับริการมากที่สุด
ระหว่างอายุ 41-60 ป ี คิดเป็นร้อยละ 45.50 ผู้มารับบริการส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษามากทีสุ่ด  คิดเป็นร้อยละ 80.50 อาชีพใหญ่ของผูม้ารับบริการเป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อย
ละ 72.50 ความถ่ีที่มาใช้บริการในรอบ 1 ปีทีผ่่านมา 2-3 ครั้ง/ปี คิดเป็นร้อยละ 36.50 
 

4.2 ส่วนที่ 2 การวิเคราะหค์วามพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารของ อบต.ม่วง
ไข ่อ.พงัโคน จ.สกลนคร 
ตารางที่ 7 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการใหบ้รกิารของ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร งานบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของการให้บริการ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
(ค่าเฉลี่ย) 

S.D 
(ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

Confidence Level 
(ค่าเฉลี่ยความ
เชื่อม่ัน 95%) 

Level 
(ระดับความ
พึงพอใจ) 

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
   1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก 
มีความชัดเจน 
   1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 
   1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ 
แนะน าขั้นตอนการให้บริการ 
   1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้ 
บริการอย่างชัดเจน 
   1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 
ตรงต่อความต้องการผู้รับบริการ 
   1.6 มีการให้บริการตามล าดับ ก่อน-หลัง 

 
4.60 

 
4.82 
4.76 

 
4.83 

 
4.76 

 
4.72 

 
0.85 

 
0.88 
0.96 

 
0.91 

 
0.88 

 
0.90 

 
0.12 

 
0.12 
0.13 

 
0.13 

 
0.12 

 
0.13 

 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกบัความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร งานบริการด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  

ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของการให้บริการ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
(ค่าเฉลี่ย) 

S.D 
(ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

Confidence Level 
(ค่าเฉลี่ยความ
เชื่อม่ัน 95%) 

Level 
(ระดับความ
พึงพอใจ) 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
   2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้ฯ 
   2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน 
เสียงตามสาย/เอกสาร 
   2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 
   2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น
ของผู้รับบริการ 
   2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 
   2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว 
สะดวก 

 
4.76 
4.88 

 
4.82 
4.81 

 
4.74 
4.79 

 
0.93 
0.83 

 
0.91 
0.88 

 
0.86 
0.92 

 
0.13 
0.12 

 
0.13 
0.12 

 
0.12 
0.13 

 

 
มากที่สุด (5) 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 
มากที่สุด (5) 

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่ 4.76 0.88 0.12 มากที่สุด (5) 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ 
   3.1 จนท.พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกาย
สุภาพวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม 
   3.2 จนท.วางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติ
หน้าที่ 
   3.3 จนท.ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือ 
รือร้น เต็มใจ มีความพร้อมในการบริการ 
   3.4 จนท.มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้
ค าแนะน าได้อย่างชัดเจนถูกต้องน่าเชื่อถือ 
   3.5 จนท.ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่
เลือกปฎิบัติ 
   3.6 จนท.มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

 
4.69 

 
4.81 

 
4.80 

 
4.79 

 
 

4.74 
 

4.80 

 
0.87 

 
0.90 

 
0.89 

 
0.93 

 
 

0.97 
 

0.93 

 
0.12 

 
0.13 

 
0.12 

 
0.13 

 
 

 0.14 
 

0.13 

 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 

 
 

มากที่สุด (5) 
 

มากที่สุด (5) 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกบัความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร งานบริการด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  

ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของการให้บริการ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
(ค่าเฉลี่ย) 

S.D 
(ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

Confidence Level 
(ค่าเฉลี่ยความ
เชื่อม่ัน 95%) 

Level 
(ระดับความ
พึงพอใจ) 

4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
   4.1 ที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทาง
มารับบริการ 
   4.2 สิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ เช่น ที่
จอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์สาธารณะ ที่น่ังรอรับ
บริการ 
   4.3 สถานที่ให้บริการโดยรวมมีความสะอาด 
   4.4 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ มีความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 
   4.5 ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

 
 

4.75 
 

4.75 
 
 

4.74 
4.79 

 
4.79 

 
 

0.93 
 

0.88 
 
 

0.87 
0.89 

 
0.86 

 
 

0.13 
 

0.12 
 
 

0.12 
0.12 

 
0.12 

 
 

มากที่สุด (5) 
 

มากที่สุด (5) 
 
 

มากที่สุด (5) 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 

 
       จากตารางที่ 7 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกบัความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ใน

งานบรกิารด้านสาธารณสุขและสิง่แวดล้อมในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 4.77 (95.37) ( 5.00) 
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ตารางที่ 8 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการใหบ้รกิารของ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร งานบริการด้านการรับช าระภาษีนอกสถานที่ 

ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของการให้บริการ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
(ค่าเฉลี่ย) 

S.D 
(ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

Confidence Level 
(ค่าเฉลี่ยความ
เชื่อม่ัน 95%) 

Level 
(ระดับความ
พึงพอใจ) 

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
   1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก 
มีความชัดเจน 
   1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 
   1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ 
แนะน าขั้นตอนการให้บริการ 
   1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้ 
บริการอย่างชัดเจน 
   1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 
ตรงต่อความต้องการผู้รับบริการ 
   1.6 มีการให้บริการตามล าดับ ก่อน-หลัง 

 
4.75 

 
4.84 
4.74 

 
4.80 

 
4.80 

 
4.81 

 
0.88 

 
0.86 
0.92 

 
0.87 

 
0.88 

 
0.84 

 
0.12 

 
0.12 
0.13 

 
0.12 

 
0.12 

 
0.12 

 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
   2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้ฯ 
   2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน 
เสียงตามสาย/เอกสาร 
   2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 
   2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น
ของผู้รับบริการ 
   2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 
   2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว 
สะดวก 
     2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก
สถานที่ 

 
4.87 
4.83 

 
4.85 
4.75 

 
4.74 
4.85 

 
4.78 

 
0.92 
0.90 

 
0.95 
0.93 

 
0.86 
0.87 

 
0.84 

 
0.13 
0.12 

 
0.13 
0.13 

 
0.12 
0.12 

 
0.12 

 
มากที่สุด (5) 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกบัความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร งานบริการด้านการรับช าระภาษี
นอกสถานที ่

ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของการให้บริการ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
(ค่าเฉลี่ย) 

S.D 
(ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

Confidence Level 
(ค่าเฉลี่ยความ
เชื่อม่ัน 95%) 

Level 
(ระดับความ
พึงพอใจ) 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ 
   3.1 จนท.พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกาย
สุภาพวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม 
   3.2 จนท.วางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติ
หน้าที่ 

 
4.78 

 
4.75 

 
0.90 

 
0.90 

 
0.13 

 
0.13 

 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 

   3.3 จนท.ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือ 
รือร้น เต็มใจ มีความพร้อมในการบริการ 
   3.4 จนท.มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้
ค าแนะน าได้อย่างชัดเจนถูกต้องน่าเชื่อถือ 
   3.5 จนท.ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่
เลือกปฎิบัติ 
   3.6 จนท.มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.77 
 

4.78 
 
 

4.75 
 

4.74 

0.98 
 

0.92 
 
 

0.90 
 

0.93 

0.14 
 

0.13 
 
 

0.13 
 

0.13 

มากที่สุด (5) 
 

มากที่สุด (5) 
 
 

มากที่สุด (5) 
 

มากที่สุด (5) 

4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
   4.1 ที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทาง
มารับบริการ 
   4.2 สิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ เช่น ที่
จอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์สาธารณะ ที่น่ังรอรับ
บริการ 
   4.3 สถานที่ให้บริการโดยรวมมีความสะอาด 
   4.4 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ มีความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 
   4.5 ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

 
 

4.75 
 

4.74 
 
 

4.67 
4.76 

 
4.75 

 
 

0.90 
 

0.93 
 
 

0.90 
0.90 

 
0.91 

 
 

0.13 
 

0.13 
 
 

0.13 
0.13 

 
0.13 

 
 

มากที่สุด (5) 
 

มากที่สุด (5) 
 
 

มากที่สุด (5) 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 

 
 



59 
 
       จากตารางที่ 8 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกบัความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของ อบต. ม่วงไข่ อ.พังโคน จงัหวัดสกลนคร ด้านงานบริการด้านการรับ

ช าระภาษีนอกสถานที ่ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 4.77 (95.48 คะแนน) ( 5.00) 
 
ตารางที่ 9  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพงึพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร งานบริการด้านการสงเคราะห์
ผู้สงูอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ 

ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของการให้บริการ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
(ค่าเฉลี่ย) 

S.D 
(ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

Confidence Level 
(ค่าเฉลี่ยความ
เชื่อม่ัน 95%) 

Level 
(ระดับความ
พึงพอใจ) 

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
   1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก 
มีความชัดเจน 
   1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 
   1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ 
แนะน าขั้นตอนการให้บริการ 
   1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้ 
บริการอย่างชัดเจน 
   1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 
ตรงต่อความต้องการผู้รับบริการ 
   1.6 มีการให้บริการตามล าดับ ก่อน-หลัง 

 
4.76 

 
4.82 
4.80 

 
4.73 

 
4.75 

 
4.83 

 
0.96 

 
0.90 
0.84 

 
0.84 

 
0.88 

 
0.83 

 
0.13 

 
0.13 
0.12 

 
0.12 

 
0.12 

 
0.12 

 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
   2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้ฯ 
   2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน 
เสียงตามสาย/เอกสาร 
   2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 
   2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น
ของผู้รับบริการ 
   2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 
   2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว 
สะดวก 
     2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก
สถานที่ 

 
4.80 
4.79 

 
4.88 
4.76 

 
4.72 
4.79 

 
4.72 

 
0.90 
0.95 

 
0.86 
0.88 

 
0.90 
0.88 

 
0.85 

 
0.13 
0.13 

 
0.12 
0.12 

 
0.13 
0.12 

 
0.12 

 
มากที่สุด (5) 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกบัความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร งานบริการด้านการสงเคราะห์
ผู้สงูอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส ์

ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของการให้บริการ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
(ค่าเฉลี่ย) 

S.D 
(ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

Confidence Level 
(ค่าเฉลี่ยความ
เชื่อม่ัน 95%) 

Level 
(ระดับความ
พึงพอใจ) 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ 
   3.1 จนท.พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกาย
สุภาพวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม 
   3.2 จนท.วางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติ
หน้าที่ 

 
4.74 

 
4.70 

 

 
0.93 

 
0.92 

 
0.13 

 
0.13 

 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 

   3.3 จนท.ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือ 
รือร้น เต็มใจ มีความพร้อมในการบริการ 
   3.4 จนท.มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้
ค าแนะน าได้อย่างชัดเจนถูกต้องน่าเชื่อถือ 
   3.5 จนท.ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่
เลือกปฎิบัติ 
   3.6 จนท.มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.88 
 

4.73 
 
 

4.72 
 

4.73 

0.86 
 

0.94 
 
 

0.91 
 

0.91 

0.12 
 

0.13 
 
 

0.13 
 

0.13 

มากที่สุด (5) 
 

มากที่สุด (5) 
 
 

มากที่สุด (5) 
 

มากที่สุด (5) 

4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
   4.1 ที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทาง
มารับบริการ 
   4.2 สิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ เช่น ที่
จอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์สาธารณะ ที่น่ังรอรับ
บริการ 
   4.3 สถานที่ให้บริการโดยรวมมีความสะอาด 
   4.4 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ มีความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 
   4.5 ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

 
 

4.71 
 

4.71 
 
 

4.73 
4.68 

 
4.79 

 
 

0.98 
 

0.97 
 
 

0.91 
0.92 

 
0.92 

 
 

0.14 
 

0.14 
 
 

0.13 
0.13 

 
0.13 

 
 

มากที่สุด (5) 
 

มากที่สุด (5) 
 
 

มากที่สุด (5) 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 
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       ตารางที่ 9 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เกี่ยวกบัความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.ม่วงไข่ อ.นิคม จ.สกลนคร งานบรกิารด้านการสงเคราะห์

ผู้สงูอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ในภาพรวมอยูใ่นระดับมากทีสุ่ด 4.76 (95.18)( 5.00) 
 
ตารางที่ 10 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพงึพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร งานบริการด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของการให้บริการ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
(ค่าเฉลี่ย) 

S.D 
(ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

Confidence Level 
(ค่าเฉลี่ยความ
เชื่อม่ัน 95%) 

Level 
(ระดับความ
พึงพอใจ) 

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
   1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก 
มีความชัดเจน 
   1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 
   1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ 
แนะน าขั้นตอนการให้บริการ 
   1.4 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้ 
บริการอย่างชัดเจน 
   1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 
ตรงต่อความต้องการผู้รับบริการ 
   1.6 มีการให้บริการตามล าดับ ก่อน-หลัง 

 
4.76 

 
4.80 
4.79 

 
4.73 

 
4.74 

 
4.77 

 
0.88 

 
0.89 
0.89 

 
0.93 

 
0.88 

 
0.91 

 
0.12 

 
0.12 
0.12 

 
0.13 

 
0.12 

 
0.13 

 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
   2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้ฯ 
   2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน 
เสียงตามสาย/เอกสาร 
   2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 
   2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น
ของผู้รับบริการ 
   2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 
   2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว 
สะดวก 
     2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก
สถานที่ 

 
4.82 
4.86 

 
4.78 
4.75 

 
4.78 
4.79 

 
4.71 

 
0.90 
0.91 

 
0.90 
0.90 

 
0.96 
0.87 

 
0.81 

 
0.13 
0.13 

 
0.13 
0.13 

 
0.13 
0.12 

 
0.11 

 
มากที่สุด (5) 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 
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ตารางที่ 10 (ต่อ) จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกบัความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร งานบริการด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของการให้บริการ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
(ค่าเฉลี่ย) 

S.D 
(ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

Confidence Level 
(ค่าเฉลี่ยความ
เชื่อม่ัน 95%) 

Level 
(ระดับความ
พึงพอใจ) 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ 
   3.1 จนท.พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกาย
สุภาพวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม 
   3.2 จนท.วางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติ
หน้าที่ 

 
4.80 

 
4.71 

 
0.92 

 
0.91 

 
0.13 

 
0.13 

 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 

   3.3 จนท.ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือ 
รือร้น เต็มใจ มีความพร้อมในการบริการ 
   3.4 จนท.มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้
ค าแนะน าได้อย่างชัดเจนถูกต้องน่าเชื่อถือ 
   3.5 จนท.ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่
เลือกปฎิบัติ 
   3.6 จนท.มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.77 
 

4.75 
 
 

4.75 
 

4.71 

0.85 
 

0.93 
 
 

0.86 
 

0.95 

0.12 
 

0.13 
 
 

0.12 
 

0.13 

มากที่สุด (5) 
 

มากที่สุด (5) 
 
 

มากที่สุด (5) 
 

มากที่สุด (5) 

4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
   4.1 ที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทาง
มารับบริการ 
   4.2 สิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ เช่น ที่
จอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์สาธารณะ ที่น่ังรอรับ
บริการ 
   4.3 สถานที่ให้บริการโดยรวมมีความสะอาด 
   4.4 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ มีความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 
   4.5 ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

 
 

4.76 
 

4.66 
 
 

4.74 
4.73 

 
4.76 

 
 

0.91 
 

0.93 
 
 

0.91 
0.93 

 
0.93 

 
 

0.13 
 

0.13 
 
 

0.13 
0.13 

 
0.13 

 
 

มากที่สุด (5) 
 

มากที่สุด (5) 
 
 

มากที่สุด (5) 
มากที่สุด (5) 

 
มากที่สุด (5) 
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       ตารางที่ 10 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกบัความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.ม่วงไข่ อ.พงัโคน จ.สกลนคร งานบริการด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 4.76 (95.13)  ( 5.00) 
 

4.3 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
ตารางที่ 11 จ านวน ร้อยละ เกี่ยวกับข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.ม่วงไข่ อ.
พังโคน จ.สกลนคร  

 
ในปีท่ีผ่านมา อบต.ม่วงไข่ มีสิ่งใดท่ีจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข 

 
ร้อยละ 

1. ปรับปรงุระบบไฟฟ้า ไฟสอ่งสว่างตามถนน ทางแยกของหมู่บ้าน ขยายระบบไฟฟ้าที่ยังไม่
ทั่วถึง ภายในเขต อบต.ม่วงไข่ 

31.17 

2. ระบบประปาหมู่บ้านที่น้ ามาบ้างไม่มาบ้าง, น้ าประปามีสนิม, น้ าประปาไม่ทั่วถึง 24.68 
3. ปรับปรงุร่องระบายน้ าในหมู่บ้าน ท่อระบายน้ าอุดตัน ภายในเขต อบต.ม่วงไข่  14.29 
4. ปรับปรงุผิวการจราจร ขยายถนน ภายในเขต อบต.ม่วงไข่ 12.99 
5. ปรับปรงุระบบการท างานทีล่่าช้าให้มีความรวดเร็ว กระชับมากขึ้น One Stop One 
Service, ความโปร่งใสของการปฏิบัตงิาน, ให้เพิม่ความร่วมมือระหว่าง อบต.ม่วงไข่ กับ
ประชาชน, เพิ่มโครงการพฒันาหมู่บ้านใหม้ากขึ้น, ลงพื้นทีพ่บประชาชนให้มากขึ้น 

10.39 

6. ให้ อบต.ม่วงไข่ มีระบบการจัดเกบ็ขยะ จุดบริการถังขยะ ธนาคารขยะ อย่างครบวงจร  5.19 
7. จัดสร้างคลองสง่น้ า 1.30 
 
       จากตารางที่ 11 ข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วง
ไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร พบว่า  

1. ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่องค์การบรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ต้องให้ความส าคัญมากทีสุ่ด
อันดับแรกคือ ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่างตามถนน ทางแยกของหมู่บ้าน ขยาย
ระบบไฟฟ้าที่ยงัไม่ทั่วถึง ภายในเขต อบต.ม่วงไข่ คิดเป็นร้อยละ 31.17 มากที่สุด 
อันดับสองคือ  
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ระบบประปาหมูบ่้านที่น้ ามาบ้างไม่มาบ้าง, น้ าประปามสีนมิ, น้ าประปาไมท่ั่วถึง คิด
เป็นรอ้ยละ 24.68 อันดับสามคือ ปรับปรุงร่องระบายน้ าในหมู่บ้าน ท่อระบายน้ าอุด
ตัน ภายในเขต อบต.ม่วงไข่ คิดเป็นร้อยละ 14.29 

 

4.4  การทดสอบสมมติฐาน 
       สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของงานบริการด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม อบต.ม่วงไข่ อ.พงัโคน จ.สกลนคร แตกต่างกัน 
       สมมติฐานทางสถิติ 

            H0 : 1 = 2 (ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานบรกิารด้านสาธารณสุข
และสิง่แวดล้อมไม่แตกต่างกัน) 

            H1 : 1 ≠ 2 (ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานบรกิารด้านสาธารณสุข
และสิง่แวดล้อมแตกต่างกัน)  
ตารางที่ 12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการใหบ้ริการของงานบริการด้านสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.
สกลนคร 
ANOVA 

      
Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 14.16 23.00  0.62  0.76716 0.77614 
                 

1.53151 

Within Groups 
      

3,834.09  4,776.00  0.80  
   

Total 3,848.25 
                       

4,799.00         
       การแปลความหมายของผลลัพธ์ท่ีได ้
       ผลของการวิเคราะห์จากตาราง ANOVA ที่ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิตเิท่ากบั 0.05 จาก
ตารางจะได ้
       สถิติทดสอบ 
   F ค านวน = 0.76716 
  P-value = 0.77614 
  F crit  = 1.53151 
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       การสรุปหรือการตัดสินใจ 
       ค่า F ค านวณ (0.76716) < F วิกฤต (1.53151) จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั่นคือ ความพึง
พอใจของประชาชนแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  
 
       สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของงานบริการด้านการรับช าระภาษี
นอกสถานที่ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร แตกต่างกัน 

 
       สมมติฐานทางสถิติ 

            H0 : 1 = 2 (ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บรกิารของงานบริการด้านการรับช าระ
ภาษีนอกสถานที่ ไม่แตกต่างกัน) 

            H1 : 1 ≠ 2 (ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บรกิารของงานบริการด้านการรับช าระ
ภาษีนอกสถานที่ แตกต่างกัน)  
 
ตารางที่ 13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการใหบ้ริการของงานบริการด้านการรับช าระภาษีนอกสถานที่ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.
สกลนคร 
ANOVA  

       Source of Variation  SS df MS F P-value F crit 

 Between Groups  10.15 23.00 0.44 
          

0.54435  
          

0.96144  
          

1.53151  
 Within Groups     3,870.65  4,776.00 0.81 

    Total     3,880.80  4,799.00         
 

       การแปลความหมายของผลลัพธ์ท่ีได ้
       ผลของการวิเคราะห์จากตาราง ANOVA ที่ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิตเิท่ากบั 0.05 จาก
ตารางจะได ้
       สถิติทดสอบ 
   F ค านวน = 0.54435 
  P-value = 0.96144 
  F crit  = 1.53151 
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       การสรุปหรือการตัดสินใจ 
       ค่า F ค านวณ (0.54435) < F วิกฤต (1.53151) จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั่นคือ ความพึง
พอใจของประชาชนแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 
       สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานบริการด้านการสงเคราะห์
ผู้สงูอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร แตกต่างกัน 
       สมมติฐานทางสถิติ 

            H0 : 1 = 2 (ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานบริการด้านการ
สงเคราะหผ์ูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผู้ด้อยโอกาสและผูป้่วยเอดส์ ไม่แตกต่างกัน) 

            H1 : 1 ≠ 2 (ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานบริการด้านการ
สงเคราะหผ์ูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผู้ด้อยโอกาสและผูป้่วยเอดส์ แตกต่างกัน)  
 
ตารางที่ 14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการใหบ้ริการของงานบริการด้านการสงเคราะห์ผูส้งูอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วย
เอดส ์
ANOVA 

      Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 13.65 
                

23.00  
             

0.59  
             

0.72803  
             

0.82123  
             

1.53151  

Within Groups 3,892.35 
            

4,776.00  
             

0.81  
   

Total 3,906.00 
            

4,799.00          
 

       การแปลความหมายของผลลัพธ์ท่ีได ้
       ผลของการวิเคราะห์จากตาราง ANOVA ที่ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากบั 0.05 จาก
ตารางจะได ้
       สถิติทดสอบ 
   F ค านวน = 0.72803 
  P-value = 0.82123 
  F crit  = 1.53151 
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       การสรุปหรือการตัดสินใจ 
       ค่า F ค านวณ (0.72803) < F วิกฤต (1.53151) จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั่นคือ ความพึง
พอใจของประชาชนแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
. 
       สมมติฐานท่ี 4 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของงานบริการด้านการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร แตกต่างกัน 
       สมมติฐานทางสถิติ 

            H0 : 1 = 2 (ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานบรกิารด้านการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ไม่แตกต่างกัน) 

            H1 : 1 ≠ 2 (ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานบรกิารด้านการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย แตกต่างกัน)  
 
ตารางที่ 15 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการใหบ้ริการของงานบริการด้านการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ANOVA 
      Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 7.72 
              

23.00  0.34 0.41085 0.99415 1.53151 

Within Groups 
        

3,903.09           4,776.00  0.82 
   

Total 
        

3,910.81           4,799.00          

 
       การแปลความหมายของผลลัพธ์ท่ีได ้
       ผลของการวิเคราะห์จากตาราง ANOVA ที่ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากบั 0.05 จาก
ตารางจะได ้
       สถิติทดสอบ 
   F ค านวน = 0.41085 
  P-value = 0.99415 
  F crit   = 1.53151 
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       การสรุปหรือการตัดสินใจ 
       ค่า F ค านวณ (0.41085) < F วิกฤต (1.53151) จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั่นคือ ความพึง
พอใจของประชาชนแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 
       ตารางที่ 16 สรุปการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานบริการด้านสาธารณสุข
และสิง่แวดล้อม อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 

ปฎิเสธสมมติฐานหลกั 
ยอมรบัสมมติฐานรอง 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานด้านการรับช าระภาษีนอก
สถานที่ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 

ปฎิเสธสมมติฐานหลกั
ยอมรบัสมมติฐานรอง 

3. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานบริการด้านการสงเคราะห์
ผู้สงูอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

ปฎิเสธสมมติฐานหลกั
ยอมรบัสมมติฐานรอง 

4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานบริการด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

ปฎิเสธสมมติฐานหลกั
ยอมรบัสมมติฐานรอง 

 
 



 
 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
       การวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วง
ไข่ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร” เป็นผลเนื่องมาจาก อบต. ม่วงไข่ เป็นหน่วยงานที่ต้องมีการ
ด าเนินงานด้วยกระบวนการบูรณาการร่วมกับภาคประชาชนเป็นหลัก หากขาดประสิทธิภาพในการ
บรหิารงานแล้วจะท าให้การปฏิบัตงิานเกิดการล่าช้า การประสานงานเกิดความผิดพลาดคลาดเคลือ่น
และในทางกลบักันหาก อบต. ม่วงไข่ มีการบริหารงานทีด่ีมีประสิทธิภาพจะส่งผลใหก้ารด าเนินงาน
ของหน่วยงานเกิดความราบรื่นมกีารประสานงานในการปฏิบัติร่วมกบัประชาชนได้ดี ตลอดจน
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างตรงจดุ ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถ
บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บรกิารของ อบต. ม่วงไข่ จึงเป็นสิง่จ าเป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะท าให้ อบต.ม่วงไข่ ได้รับทราบ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อ
ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารของ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร จ าแนกตามงาน 4 ด้าน ได้แก่ งานบริการด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม งานบรกิารด้านการรบัช าระภาษีนอกสถานที ่ งานบริการด้านการสงเคราะห์ผูสู้งอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสและผูป้่วยเอดส์ งานบริการด้านการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนในเขตพื้นที่ของ อบต.ม่วงไข่ ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการศึกษา 
จ านวนทั้งสิ้น 400 ชุด เพื่อให้ได้ข้อมลูทีเ่ป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างสมบูรณ์ จ านวน 400 คน 
(จ านวนประชากร ทัง้สิ้น 9,016 คน) โดยค านวณจากสูตรยามาเน่ (Yamana, 1973, p.725 อ้างถึงใน 
บุญธรรม กจิปรีดาบริสทุธ์ิ, 2540, หน้า 71) สถิติที่ใช้ในการวิจัยข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและความถ่ีทีม่ารบับริการในรอบ 1 ป ี วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้
สถิติค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
       ส่วนระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 
ใน 4 ด้าน ภายใต้กรอบงาน 4 ด้าน วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนการทดสอบสมมตฐิาน ใช้สถิติ One-way ANOVA ในการ
วิเคราะหห์าความแปรปรวนแบบทางเดียว โดยก าหนดระดบันัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งผล
การศึกษาจะน าเสนอตามล าดับดังนี ้
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       1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
       2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ 
อ าเภอพังโคน จงัหวัดสกลนคร  
       3. ข้อเสนอแนะ 
       4. การทดสอบสมมตฐิาน 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
       5.1.1 ข้อมูลท่ัวไป 
  -  เพศหญิง ร้อยละ 68.50 ให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ อบต.ม่วงไข่ มากกว่า
เพศชายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 31.50 
  -  ช่วงอายุของประชากรอยู่ระหว่าง 41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.50 ให้ความสนใจ
ต่อการปฏิบัติงานของ อบต.ม่วงไข่ มากกว่าช่วงอายุอื่นๆ โดย ช่วงอายุ 60 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
38.50 ช่วงอายุ 20-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.50 ช่วงอายุไม่เกิน 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.50 
  -  ระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 80.50 ให้ความสนใจต่อการ
ปฏิบัติงานของ อบต.ม่วงไข่ มากกว่าระดบัอื่นๆ โดย ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อย
ละ 14.50 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นรอ้ยละ 4.50 ระดับการศึกษาปรญิญา
ตรี คิดเป็นรอ้ยละ 0.50 
  -  อาชีพเกษตรกร คิดเป็นรอ้ยละ 72.50 ให้ความสนใจต่อการปฏิบัตงิานของ อบต.
ม่วงไข่ มากกว่าอาชีพอื่นๆ โดย อาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 3.5 รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 
8.50 อื่นๆ (พ่อบ้าน แม่บ้าน) คิดเป็นรอ้ยละ 11.00 นักเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2.00 
ผู้ประกอบการ คิดเป็นรอ้ยละ 2.50 
  -  ความถ่ีที่มารับบริการในรอบ 1 ปีทีผ่่านมา โดยส่วนใหญ่แล้วประชาชนได้เข้ามารบั
บริการ 2-3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 36.50, มารับบรกิาร 1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 33.00, มารับบรกิาร 4-5 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.00, มารับบริการ 6 ครั้งข้ึนไป คิดเปน็ร้อยละ 16.50 
       5.1.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.
สกลนคร  
       ผลการวิเคราะหร์ะดับความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของ อบต.ม่วงไข่ อ.พงัโคน 
จ.สกลนคร พบว่าประชาชนในเขตพื้นที่การปกครอง ทัง้ 11 หมู่บ้าน มีความพึงพอใจต่อการใหบ้รกิาร
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการและข้ันตอนการใหบ้รกิาร คิดเป็นร้อยละ 4.77 (95.36 คะแนน) ด้าน
ช่องทางการใหบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 4.79 (95.79 คะแนน) ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ใหบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 
4.76 (95.13 คะแนน) ด้านอาคารสถานที่และสิง่อ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 4.74 (94.71  
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คะแนน) และในภาพรวมของ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร อยู่ในระดบัมากที่สุด 4.76 (95.25 
คะแนน) แยกตามกรอบงานได้ดังนี ้
               5.1.2.1 งานบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้าน มี
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานในด้าน 

        - กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด(  = 4.75, S.D = 0.89)  

        - ช่องทางการใหบ้ริการ อยู่ในระดบัมากที่สุด (   = 4.79, S.D = 0.89) 

                  - เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากทีสุ่ด (   = 4.77, S.D = 0.92) 

        - อาคารสถานที่และสิง่อ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากทีสุ่ด(  =4.76,S.D= 0.89) 
 ในภาพรวมของงานเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและงานประชาสมัพันธ์ ประชาชนทั้ง 11 

หมู่บ้าน มีความพงึพอใจในเกณฑร์ะดับมากทีสุ่ด 4.77 (95.37 คะแนน) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Standard Deviation (S.D.) 0.90 หมายถึงประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้านมีความคิดเห็นที่คล้อยตามกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
               5.1.2.2 งานบริการด้านการรบัช าระภาษีนอกสถานที่ พบว่า ประชาชนทั้ง 11 หมูบ่้านมี
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานในด้าน 

        - กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการอยู่ในระดบัมากที่สุด(   = 4.79, S.D = 0.87)  

        - ช่องทางการใหบ้ริการ อยู่ในระดบัมากที่สุด (   = 4.81, S.D = 0.89) 

                  - เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากทีสุ่ด (   = 4.76, S.D = 0.92) 

        - อาคารสถานที่และสิง่อ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากทีสุ่ด(  =4.73,S.D= 0.91) 
 ในภาพรวมของงานบริการด้านการรับช าระภาษีนอกสถานที่ ประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้าน มี
ความพึงพอใจในเกณฑ์ระดับมากทีสุ่ด 4.77 (95.48 คะแนน) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard 
Deviation (S.D.) 0.90 หมายถึงประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้านมีความคิดเห็นที่คลอ้ยตามกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
               5.1.2.3 งานบริการด้านการสงเคราะหผ์ู้สงูอายุ ผู้พิการ ผู้ดอ้ยโอกาสและผูป้่วยเอดส์ 
พบว่า ประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้านมีความพึงพอใจต่อการปฏิบตัิงานในด้าน 

        - กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการอยู่ในระดบัมากที่สุด(   = 4.78, S.D = 0.87)  

        - ช่องทางการใหบ้ริการ อยู่ในระดบัมากที่สุด (   = 4.78, S.D = 0.89) 

                  - เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากทีสุ่ด (   = 4.75, S.D = 0.91) 

        - อาคารสถานที่และสิง่อ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากทีสุ่ด(  =4.72,S.D= 0.94) 
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 ในภาพรวมของงานบริการด้านการสงเคราะห์ผูสู้งอายุ ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาสและผูป้่วยเอดส์ 
ประชาชนทั้ง 11 หมูบ่้าน มีความพึงพอใจในเกณฑ์ระดบัมากที่สุด 4.76 (95.18 คะแนน) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation (S.D.) 0.90 หมายถึงประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้านมีความ
คิดเห็นที่คล้อยตามกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
               5.1.2.4 งานบริการด้านการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ประชาชนทั้ง 11 
หมู่บ้านมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัตงิานในด้าน 

        - กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการอยู่ในระดบัมากที่สุด(   = 4.76, S.D = 0.90)  

        - ช่องทางการใหบ้ริการ อยู่ในระดบัมากที่สุด (   = 4.78, S.D = 0.89) 

                  - เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากทีสุ่ด (   = 4.75, S.D = 0.90) 

        - อาคารสถานที่และสิง่อ านวยความสะดวกอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด(  =4.73,S.D = 0.92) 
 ในภาพรวมของงานบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้าน 
มีความพึงพอใจในเกณฑร์ะดับมากทีสุ่ด 4.76 (95.13 คะแนน) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard 
Deviation (S.D.) 0.90 หมายถึงประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้านมีความคิดเห็นที่คลอ้ยตามกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 
       5.1.3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
               ในปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ ประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้านมีข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารงานดังนี้ 

- อันดับ 1 คือ ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า ไฟสอ่งสว่างตามถนน ทางแยกของหมูบ่้าน 
ขยายระบบไฟฟ้าที่ยังไมท่ั่วถึง ภายในเขต อบต.ม่วงไข่ คิดเป็นรอ้ยละ 31.17 
มากที่สุด  

- อันดับ 2 คือ ระบบประปาหมู่บ้านที่น้ ามาบ้างไม่มาบ้าง, น้ าประปามสีนิม, 
น้ าประปาไม่ทั่วถึง ภายในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลมว่งไข่ อ.พังโคน จ.
สกลนคร คิดเป็นร้อยละ 24.68  

- อันดับ 3 คือ ปรับปรงุร่องระบายน้ าในหมู่บ้าน ท่อระบายน้ าอุดตัน ภายในเขต 
องค์การบรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ คิดเป็นร้อยละ 14.29 

- อันดับ 4 คือ ปรับปรงุผิวการจราจร ขยายถนน ภายในเขตอบต.ม่วงไข่ คิดเป็น
ร้อยละ 12.99 
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- อันดับ 5 คือ ปรับปรงุระบบการท างานทีล่่าช้าให้มีความรวดเร็ว กระชับมากขึ้น 
One Stop One Service, ความโปร่งใสของการปฏิบตัิงาน, ให้เพิ่มความ
ร่วมมือระหว่าง อบต.ม่วงไข่ กับประชาชน, เพิม่โครงการพัฒนาหมู่บ้านใหม้าก
ข้ึน, ลงพื้นที่พบประชาชนให้มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 10.39 

- อันดับ 6 คือ ให้ อบต.ม่วงไข่ มรีะบบการจัดเก็บขยะ จุดบรกิารถังขยะ ธนาคาร
ขยะ อย่างครบวงจร คิดเป็นร้อยละ 5.19 

- อันดับ 7 คือ จัดสร้างคลองส่งน้ า ภายในเขต อบต.ม่วงไข่ คิดเป็นรอ้ยละ 1.30 
 
       5.1.4 การทดสอบสมมติฐาน 
               จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้าน มี
ความพึงพอใจต่อการใหบ้รกิารของ อบต.ม่วงไข่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

5.2 อภิปรายผล 
       ประชาชนส่วนใหญ่ ทัง้ 11 หมูบ่้านเข้ามารับบริการที่ อบต.ม่วงไข่ เพศหญงิเป็นกลุ่มทีม่ีความ
พึงพอใจตอ่การปฏิบัติงานของ อบต.ม่วงไข่ มากที่สุด ช่วงอายุของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานมากที่สุดระหว่างอายุ 41-60 ปี ประชาชนส่วนใหญ่มกีารศึกษาอยู่ในระดับประถมศกึษาที่มี
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานมากที่สุด อาชีพประจ าส่วนใหญ่ของประชาชนเป็นเกษตรกรที่มีความ
พึงพอใจตอ่การปฏิบัติงาน ความถ่ีจ านวนครั้งของประชาชนที่มารบับริการจาก อบต.ม่วงไข่ ในรอบป ี
อยู่ที่ 2-3 ครั้ง  
       ประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้าน มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของ องค์การบรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ 
อ.พังโคน จ.สกลนคร ในงานทัง้ 4 ด้านดังตาราง 
ตารางที่ 17  บทสรุปความพึงพอใจต่อการให้บริการตามตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
ล าดับที ่ ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ร้อยละ คะแนน 

1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 4.77 95.36 
2 ด้านช่องทางการให้บริการ 4.79 95.79 
3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.76 95.13 
4 ด้านอาคารสถานที่และสิง่อ านวยความสะดวก 4.74 94.71 
5 ภาพรวมของ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 4.76 95.25 
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ตารางที่ 18  บทสรุปความพึงพอใจต่อกรอบภาระงาน 
ล าดับที ่ กรอบงาน ร้อยละ คะแนน 

1 งานเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและงานประชาสัมพันธ์ 4.77 95.37 
2 งานให้บริการแพทย์ฉุกเฉินต าบลม่วงไข่ (EMS) 4.77 95.48 
3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.76 95.18 
4 งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 4.76 95.13 
5 ภาพรวมของ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 4.76 95.29 

 
ประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้าน มีความพึงพอใจในเกณฑร์ะดับมากที่สุด ซึ่งเจ้าหน้าที่มีการใช้วาจา

ที่สุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ วางตัวเหมาะสม เอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจใหบ้ริการ เจ้าหน้าที่
มีความรู้ความสามารถในการให้บริการและตอบข้อซักถาม ช้ีแจง ให้กระจ่างถูกต้อง ให้บริการทีเ่สมอ
ภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และที่ส าคัญเจ้าหน้าทีม่ีความซื่อสัตย์สจุริตในการท างาน 
 
       สรุปผลจากการศึกษาได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร มี
การใหบ้ริการแกป่ระชาชนที่ตรงจุดเน้นความพึงพอใจประชาชนเป็นหลักและผูบ้รหิารมีนโยบายแบบ
เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนสะดวกสบายง่ายแกก่ารติดต่อขอรับบริการงานด้านต่างๆ จึงท าให้ประชาชนผู้
มารับบรกิาร ทัง้ 11 หมู่บ้าน จ านวน 9,016 คน มีความพึงพอใจตอ่การให้บริการ อยู่ในระดบัมาก
ที่สุด 4.76 (95.29 คะแนน) 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
       จากผลการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.ม่วงไข่ อ.พงัโคน จ.สกลนคร 
ประจ าปี 2562” พบว่า ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของ อบต.ม่วงไข่ ในภาพรวมของงานทัง้ 4 
ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพจิารณาในรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ ประชาชนทั้ง 11 
หมู่บ้าน จ านวน 9,016 คน มีความพึงพอใจในระดบัมากทีสุ่ด 4.76 (95.29 คะแนน) โดยเฉพาะด้าน
ช่องทางการใหบ้ริการ อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก กระบวนการข้ันตอน และช่องทาง
การใหบ้ริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเจ้าหน้าที่มีการใช้วาจาที่สุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ 
วางตัวเหมาะสม เอาใจใส่ กระตือรือร้น เตม็ใจให้บริการ เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความสามารถในการ
ให้บรกิารและตอบข้อซักถาม ช้ีแจง ให้กระจ่างถูกต้อง ใหบ้ริการทีเ่สมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และที่
ส าคัญเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สจุริตในการท างาน การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนทั้ง 11 
หมู่บ้าน จ านวน 9,016 คน มีความพึงพอใจต่อการใหบ้รกิารของ อบต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05  จากข้อค้นพบดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้
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       เชิงนโยบาย 

1. ควรมีนโยบายก ากบัการเลือกช่องทางการใหบ้รกิาร การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้
ชัดเจนข้ึน การเลือกใช้เทคโนโลยีทีท่ันสมัย การมีกลอ่งรบัฟังความคิดเห็นประจ าหมูบ่้าน 
การใหบ้ริการนอกเวลาราชการ 

2. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้กบับุคลากรเกี่ยวกับการพฒันาการใหบ้ริการอย่างตอ่เนื่อง 
เชิงปฏิบัติการ 
1. จัดภูมิทัศน์ของที่ตัง้ องค์การบรหิารส่วนต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  
2. ปรับปรงุหอ้งน้ าภายใน อบต.ม่วงไข่ 
3. อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับใหบ้ริการกับประชาชน ควรมีการตรวจสอบใหม้ีความพร้อม

ตลอดเวลา มีตารางการบันทึกการตรวจสอบของอุปกรณ์ เครื่องมือ สะดวกต่อการหยิบใช้
งาน 

4. ควรติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดเสี่ยงภายในเขต อบต.ม่วงไข่ อย่างเพียงพอ และ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้ามาดูแลความปลอดภัย เพื่อลดปญัหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

5. ก ากับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ เป็นรายบุคคล 
เชิงวิชาการ 
1. การศึกษาวิจัยในครั้งตอ่ไปควรศึกษาปจัจัยทีม่ีผลต่อการใหบ้ริการในปจัจบุัน เพื่อน าผล

การศึกษามาปรับปรงุการบรกิาร อบต.ม่วงไข่ ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนมาก
ข้ึน 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมิน และให้ค าแนะน า 

 
แบบสอบถามเรื่อง แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผูร้ับบรกิำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่วงไข่ อ.พัง
โคน จ.สกลนคร 

ผู้วิจัย นำยวุฒิพงษ์  ฮำมวงศ์ 
       คะแนนควำมสอดคล้องและค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของ
ประชำชนต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลม่วงไข่ อ ำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ได้ผล
ดังนี ้

ข้อค าถาม 
คะแนนของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

IOC 
1 2 3 4 5 

 เพศของผู้ท่ีตอบแบบสอบถำม 1 1 1 1 1 1 
 อำยุผู้ท่ีตอบแบบสอบถำม 1 1 1 1 1 1 
 ระดับกำรศึกษำสูงสุด 1 1 1 0 1 0.8 
 อำชีพ 1 1 0 1 1 0.8 
 ควำมถ่ีท่ีท่ำนมำรับบริกำรในรอบ 1 ปีท่ีผ่ำนมำ 1 0 1 1 1 0.8 
1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ       
1.1 ข้ันตอนกำรให้บริกำรมีระบบ ไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน มีควำมชัดเจน 1 1 1 1 1 1 
1.2 มีควำมสะดวก รวดเร็วในกำรให้บริกำร 1 1 1 1 1 1 
1.3 มีควำมชัดเจนในกำรอธิบำย ชี้แจง และแนะน ำข้ันตอนกำรให้บริกำร 1 1 1 1 1 1 
1.4 มีแผนผังล ำดับข้ันตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน 1 1 1 1 1 1 
1.5 ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม ตรงต่อควำมต้องกำรผู้รับบริกำร 1 1 1 1 1 1 
1.6 มีกำรให้บริกำรตำมล ำดับ ก่อน-หลัง 1 0 1 1 1 0.8 
2 ด้านช่องทางการให้บริการ       
2.1 มีช่องทำงกำรให้บริกำรเพียงพอต่อผู้ใช้บริกำร 1 1 0 1 1 0.8 
2.2 มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนเสียงตำมสำย/เอกสำร 1 1 1 1 1 1 
2.3 มีช่องทำงกำรให้บริกำรหลำยช่องทำง 0 1 1 1 1 0.8 
2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหำและข้อคิดเห็นของผู้รับบริกำร 1 1 1 1 1 1 
2.5 มีกำรให้บริกำรนอกเวลำรำชกำร 1 1 1 1 1 1 
2.6 เข้ำถึงช่องทำงกำรให้บริกำรท่ีรวดเร็ว และสะดวก 1 0 1 1 1 0.8 
2.7 มีกำรจัดโครงกำรออกบริกำรนอกสถำนท่ี 1 1 1 1 1 1 
3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       
3.1 จนท.พูดจำสุภำพ อัธยำศัยดี แต่งกำยสุภำพวำงตัวเรียบร้อย เหมำะสม 1 1 1 1 1 1 
3.2 จนท.ให้บริกำรวำงตัวเหมำะสมกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 1 0 1 1 1 0.8 
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ข้อค าถาม 
คะแนนของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

IOC 
1 2 3 4 5 

3.3 จนท.ให้บริกำรด้วยควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ มีควำมพร้อมใน
กำรบริกำร 

1 1 1 0 1 0.8 

3.4 จนท.มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรตอบข้อซักถำม ชี้แจงข้อ
สงสัย ให้ค ำแนะน ำได้อย่ำงชัดเจนถูกต้องน่ำเชื่อถือ 

1 1 1 1 1 1 

3.5 จนท.ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฎิบัติ 1 0 1 1 1 0.8 
3.6 จนท.มีควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติงำน ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์

ในทำงมิชอบ 
1 1 1 1 1 1 

4 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก       
4.1 สถำนท่ีตั้งของหน่วยงำน สะดวกในกำรเดินทำงมำรับบริกำร 1 1 1 1 1 1 
4.2 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพียงพอ เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ ำ โทรศัพท์สำธำรณะ 

ท่ีนั่งรอบริกำร 
1 1 1 1 1 1 

4.3 สถำนท่ีให้บริกำรโดยรวมมีควำมสะอำด 1 1 1 1 1 1 
4.4 กำรจัดสถำนท่ีและอุปกรณ์ควำมเป็นระเบียบ สะดวกต่อกำรให้บริกำร 1 1 1 1 1 1 
4.5 ป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร/ป้ำยประชำสัมพันธ์ มีควำมชัดเจนและเข้ำใจ

ง่ำย 
1 1 0 1 1 0.8 

 
       ผลสรุป จำกค่ำ IOC ส ำหรับผู้เช่ียวชำญจ ำนวน 5 ท่ำน ต้องมีค่ำต้ังแต่ 0.7 ข้ึนไป พบว่ำแต่ละ
ข้อค ำถำม มีค่ำตั้งแต่ 0.8 – 1.00 ข้ึนไป แสดงว่ำค่ำดัชนีมีควำมสอดคล้องแบบสอบถำมและข้อ
ค ำถำมตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยทุกข้อ 
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ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
 
       ค่ำอ ำนำจจ ำแนกและค่ำควำมเช่ือมั่น รำยข้อของแบบสอบถำมควำมพงึพอใจของประชำชนต่อ
กำรใหบ้ริกำรขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลม่วงไข่ อ ำเภอพงัโคน จังหวัดสกลนคร ดังปรำกฎในตำรำง 

ข้อค าถาม ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเช่ือมั่น 

 สถำนภำพทำงเพศ 0.745 0.828 

 อำยุผู้ท่ีตอบแบบสอบถำม 0.611 0.828 

 ระดับกำรศึกษำ 0.822 0.828 
 อำชีพ 0.780 0.828 

 ควำมถ่ีท่ีท่ำนมำรับบริกำรในรอบ 1 ปีท่ีผ่ำนมำ 0.810 0.828 

1 ด้านกระบวนการและข้ันตอบการให้บริการ   
1.1 ข้ันตอนกำรให้บริกำรมีระบบ ไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน มีควำมชัดเจน 0.675 0.828 

1.2 มีควำมสะดวก รวดเร็วในกำรให้บริกำร 0.741 0.828 

1.3 มีควำมชัดเจนในกำรอธิบำย ชี้แจง และแนะน ำข้ันตอนกำรให้บริกำร 0.789 0.828 

1.4 มีแผนผังล ำดับข้ันตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน 0.772 0.828 

1.5 ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม ตรงต่อควำมต้องกำรผู้รับบริกำร 0.841 0.828 

1.6 มีกำรให้บริกำรตำมล ำดับ ก่อน-หลัง 0.605 0.828 

2 ด้านช่องทางการให้บริการ   
2.1 มีช่องทำงกำรให้บริกำรเพียงพอต่อผู้ใช้บริกำร 0.830 0.828 

2.2 มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนเสียงตำมสำย/เอกสำร 0.606 0.828 

2.3 มีช่องทำงกำรให้บริกำรหลำยช่องทำง 0.619 0.828 

2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหำและข้อคิดเห็นของผู้รับบริกำร 0.631 0.828 
2.5 มีกำรให้บริกำรนอกเวลำรำชกำร 0.616 0.828 

2.6 เข้ำถึงช่องทำงกำรให้บริกำรท่ีรวดเร็ว และสะดวก 0.818 0.828 

2.7 มีกำรจัดโครงกำรออกบริกำรนอกสถำนท่ี 0.772 0.828 

3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   
3.1 จนท.พูดจำสุภำพ อัธยำศัยดี แต่งกำยสุภำพวำงตัวเรียบร้อย เหมำะสม 0.848 0.828 

3.2 จนท.ให้บริกำรวำงตัวเหมำะสมกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 0.847 0.828 

3.3 จนท.ให้บริกำรด้วยควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ มีควำมพร้อมในกำร
บริกำร 

0.864 0.828 

3.4 จนท.มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรตอบข้อซักถำม ชี้แจงข้อสงสัย 
ให้ค ำแนะน ำได้อย่ำงชัดเจนถูกต้องน่ำเชื่อถือ 

0.811 0.828 

3.5 จนท.ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฎิบัติ 0.830 0.828 
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ข้อค าถาม ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น 

3.6 จนท.มีควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติงำน ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์
ในทำงมิชอบ 

0.745 0.828 

4 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก   

4.1 สถำนท่ีตั้งของหน่วยงำน สะดวกในกำรเดินทำงมำรับบริกำร 0.812 0.828 

4.2 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพียงพอ เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ ำ โทรศัพท์สำธำรณะ ท่ี
นั่งรอบริกำร 

0.841 0.828 

4.3 สถำนท่ีให้บริกำรโดยรวมมีควำมสะอำด 0.830 0.828 

4.4 กำรจัดสถำนท่ีและอุปกรณ์ควำมเป็นระเบียบ สะดวกต่อกำรให้บริกำร 0.746 0.828 

4.5 ป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร/ป้ำยประชำสัมพันธ์ มีควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำย 0.810 0.828 
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ชุดที่........ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ืองความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
 
ค าชี้แจง 
       1. แบบสอบถำมนีป้ระกอบด้วยเนือ้หำ 3 ตอน ดังนี้ 
           ตอนที่ 1 แบบสอบถำมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม 
           ตอนที่ 2 แบบสอบถำมควำมพงึพอใจในกำรให้บรกิำรขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 
           ตอนที่ 3 แบบสอบถำมข้อเสนอแนะอื่นๆ 
       2. ในกำรตอบแบบสอบถำม ขอควำมกรุณำให้ท่ำนตอบแบบสอบถำมทุกข้อตำมสภำพควำมเป็น
จริง ทัง้นี้เพื่อให้กำรประเมินผล กำรวิเครำะห์ ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรของ
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลม่วงไข่ อ ำเภอพังโคน จงัหวัดสกลนครมีผลกบัสภำพควำมเป็นจริงมำกทีสุ่ด 
 
 
 
 ขอขอบพระคุณในควำมกรุณำของท่ำนมำ ณ โอกำสนี ้
 
 
 
 
       วุฒิพงษ์   ฮำมวงศ์ 
          หัวหน้ำทีมวิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

 
1. ช่ือ-นำมสกลุ นำยวุฒิพงษ์  ฮำมวงศ์ 
 
2. ต ำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร (เทคโนโลยสีำรสนเทศ) คณะทรัพยำกรธรรมชำติ 
 
3. หน่วยงำนและสถำนที่ติดต่อ 
 สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย คณะทรัพยำกรธรรมชำติ มหำวิทยำเลยเทคโนโลยีรำชมงคล 
          อีสำน วิทยำเขตสกลนคร เลขที่ 205 หมู่ที่ 10 ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 
 โทรศัพท์ 042-771-460 โทรศัพท์มอืถือ 085-452-7497 
 e-mail address : harmvong@hotmail.com , wuttipong.ha@gmail.com 
 
4. ประวัติกำรศึกษำ 
 พ.ศ 2538  วิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ สถำบันรำชภัฎ 

มหำสำรคำม 
 พ.ศ. 2551 ครุศำสตร์อุตสำหกรรมมหำบัณฑิต สำขำคอมพิวเตอร์ศึกษำ แขนง 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนคร 
เหนือ 

 
5. สำขำวิชำที่มีควำมช ำนำญพิเศษ 
 คอมพิวเตอร์ศึกษำ (CAI) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ICT) ระบบฐำนข้อมลู (Database) 
วิเครำะห์และออกแบบระบบ (System Analysis) และระบบมัลตมิีเดีย (Multimedia System) 
 
6. ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรบรหิำรงำนวิจัย 

6.1 กำรศึกษำและจัดท ำระบบฐำนข้อมูลว่ำนและสมุนไพรไทยในจังหวัดสกลนคร WAN and  
     Thai herbs Database Management System in Sakon Nakorn Province  
     (ปีงบประมำณ 2554) 
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6.2 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนผ่ำนหอ้งเรียนเสมอืนจริงเพื่อฝึกทักษะกระบวนกำรคิด 
     รำยวิชำโครงสร้ำงข้อมูลและอลักอริทึม The   Development   of  the  Virtual  
     Classroom  By Thinking Process for Data Structure and Algorithm  
     (ปีงบประมำณ 2554) 
6.3 กำรพัฒนำรูปแบบกำรฝึกอบรมผ่ำนเว็บ (Web-Based Training : WBT) หลกัสูตร 
     ฝึกอบรมระยะสั้นของคณะทรัพยำกรธรรมชำติ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลอีสำน  
     วิทยำเขตสกลนคร Shot-Term Course Web-Based Training for faculty of     
     Natural Resources   Rajamangala University of  Technology ISAN   
     Sakonnakorn Campus  (ปงีบประมำณ 2555) 
6.4 ระบบวินิจฉัยอำกำรป่วยด้วยโรคเบำหวำนแบบชำญฉลำดในโรงพยำบำลแพทย์แผนไทย 
      สกลนคร Diagnosis illness Expert System by intelligent computer in Sakon  
      Nakhon Thai Traditional Medicine Hospital (DES) (ปงีบประมำณ 2557) 
6.5 กำรศึกษำและจัดท ำฐำนข้อมลูผักพื้นบ้ำนและสมุนไพรไทยในจังหวัดสกลนคร  
     Database Management vegetable and Thai Medicinal Plants in  
     Sakonnakorn, Province. (ปีงบประมำณ 2559) 
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ภาพกิจกรรมลงพ้ืนท่ีส ารวจเก็บข้อมูลองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 

 



 
 

 


