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ตุลาคม 2564 
  



(1) 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ

สำเร็จไดดวยดี เพราะนายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ รวมทั้งคณะผูบริหาร สมาชิกสภา 

องคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ ที่ไดใหความไววางใจและเชื่อมั่นคณาจารยนักวิจัยวิทยาลัยสันตพล 

เพ่ือเขาสํารวจความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ และการนําผล

การประเมินความพึงพอใจมาใชปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจ ัดการอยางมีคุณภาพใหเ กิด

ประสิทธิภาพตอหนวยงานขององคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ และยังเกิดคณุประโยชนกับประชาชน

อยางมั่นคงและยั่งยืน คณาจารยทีมวิจัยวิทยาลัยสันตพลขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณอธิการบดีวิทยาลัยสันตพล ที่ไววางใจมอบหมายงานภาระกิจนี้ และเปนที่ปรึกษาใหกับ

โครงการสํารวจความพึงพอใจ จึงทำใหการดําเนินงานสํารวจความพึงพอใจของผูมารับบริการ 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ ปงบประมาณ 2564 ในครั้งนี้ เปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุ 

ผลสำเร็จตามวัตถุประสงคอยางดียิ ่ง และตองขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยทุกทาน 

ของวิทยาลัยที่ไดใหความชวยเหลือแนะนําอยางดียิ่ง เกี่ยวกับระเบียบวิธีการประเมินตามหลักวิชาการ

ตลอดจนใหความอนเุคราะหในการตรวจปรับปรุงแกไขขอบกพรองดวยดีเสมอมา 

 ขอขอบพระคุณ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการ พนักงาน

เจาหนาที่ และพนักงานจาง องคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ ที่ใหความรวมมืออํานวยความสะดวก 

เปนอยางดียิ่งในการเก็บรวบรวมขอมูลและการประเมินความพึงพอใจ 

 ขอขอบพระค ุณ ประชาชนผู ใชบร ิการองคการบร ิหารสวนจ ังหว ัดบ ึงกาฬท ุกทาน 

ที ่ใหความรวมมือเส ียสละเวลาในการใหขอม ูลความพึงพอใจ และขอเสนอแนะเพื ่อปรับปรุง  

พัฒนาของผลการสำรวจในครั้งนี ้

 

        คณะวิจัย วิทยาลัยสันตพล 

               ตุลาคม 2564 

 

  



(2) 

บทสรุป 

 

รายงานการประเมินสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ  

ไดมอบหมายใหวิทยาลัยสันตพลเขาดำเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูมารับบริการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพึงพอใจผูรับบริการตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 5 งาน กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมิน คือ ประชาชน 

เจาหนาที่ของรัฐ/หนวยงานของรัฐ และหนวยงานเอกชน ที่มาขอรับบริการหรือเคยติดตองานกับองค

การบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 350 ราย ซึ่งไดมาจากการเปรียบเทียบตารางกำหนดขนาดตัวอยาง

สำหรับความเชื ่อมั ่นรอยละ 95 ของ Herbert Askin and Raymond R. Colton การเลือกสุ มตัวอยาง 

เก็บขอมูลโดยไมคำนึงถึงความนาจะเปนทางสถิติแบบบังเอิญ ซึ่งมีเครื่องมือที่ใช คอื แบบประเมินความ

พึงพอใจของผูรับบริการ แบงเปน 3 ตอน ทำการวิเคราะหหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และ 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร 

ผลการประเมินพบวา ความพึงพอใจของผู รับบริการความพึงพอใจของผูรับบริการที ่มีตอ 

คุณภาพการใหบริการ จำนวน 5 งาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปงบประมาณ 

2564 อยู ในระดับมากที ่สุด โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย ดังนี ้ งานดานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย มีระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.98 คิดเปนคะแนนเทากับรอยละ 99.60 รองลงมา

ตามลำดับ คือ งานดานการศึกษา มีระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจ เทากับ 4.97 คิดเปนคะแนนเทากับ

รอยละ 99.40 งานดานบริการกฎหมาย มีระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจ เทากับ 4.96 คิดเปนคะแนน 

เทากับรอยละ 99.20 งานดานภาษีและรายได มีระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจ เทากับ 4.94 คิดเปน

คะแนนเทากับรอยละ 98.80 และงานดานสาธารณสุข มีระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจ เทากับ 4.92  

คิดเปนคะแนนเทากับรอยละ 98.40 ดังนั้น ภาพรวมคุณภาพการใหบริการ คาเฉลี่ย เทากับ 4.95  

คิดเปนคะแนนเทากับรอยละ 99.00 

 ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ ดังนี้ 

 งานดานบริการกฎหมาย ควรมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบทางดานกฎหมายตาง ๆ มาแนะนำ 

หรือประชาสัมพันธใหประชาชน หางราน และหนวยงานตาง ๆ ไดรับทราบเกี่ยวขอกฎหมายที่สามารถ

นำมาใชในชีวิตประจำวัน เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติไดอยางถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 



(3) 

 งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ควรจัดใหมีผูแทนขององคการบริหารสวนจังหวัด 

ไดเขารวมประชุมเพื ่อกำหนดนโนบายรวมกันกับภาคสวนตาง ๆ ในงานดานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

 งานดานการศึกษา 1) ควรมีระบบติดตามไปยังโรงเรียนตางๆ ที ่ไดร ับการสนับสนุน

งบประมาณในแตละป ทั้งนี้หากมีแบบฟอรมสรุปงบประมาณจะทำให ผูที ่ไดรับงบประมาณสามารถ 

สรุปงบไดอยางถูกตอง 2) อยากใหมีงบประมาณสนับสนุนดานกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน โดยการ

สงเสริมการใชเวลาวางของนักเรียนใหเกิดประโยชน เพื ่อลดปญหาการใชเวลาวางของนักเร ียน 

ในทางที่ผิด และไมกอใหเกิดประโยชน 

งานดานรายไดหรือภาษี 1) ควรมีการประชาสัมพันธใหความรูดานการชําระภาษีประจำป  

เชน ทั ้งภาษีบุคคล ธรรมดา ภาษีนิติบุคคล การลดหยอนภาษี ภาษีโรงเรือน ภาษีที ่ด ิน ที ่นา  

เพื ่อภาคประชาชนจะไดวางแผนการชําระภาษีไดอยางถูกตอง 2) หนวยงานดานการจัดเก็บภาษี 

มีการใหบริการที่ดีและรวดเร็วในการประสานงาน 

 งานดานสาธารณสุข ผ ู บร ิหารองค การบริหารสวนจ ังหว ัดบึงกาฬ ใหความสำคัญ 

ดานสาธารณสุขดวยดีเสมอมาอยางตอเนื่อง มีการสนับสนุนเครื่องมือสำหรับดูแลผูปวยใหโรงพยาบาล

อยางตอเนื่อง ทั้งนี ้ ศูนยสาธารณสุขประจำชุมชน ควรใหความรูดานการดูแลปองกันรักษาตนเอง 

ตอประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงตอโอกาสการเจ็บปวยของประชาชนใหลดลง รวมทั้งการใหคำแนะนํา

และรักษากับผูที่ติดยาเสพติดทีต่องการจะเลิกไดอยางถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(4) 

สารบัญ 

 หนา 

 

กิตติกรรมประกาศ (1) 

บทสรุป (2) 

 

บทที่ 1  บทนํา  1 

 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา  1 

 วัตถุประสงคการประเมิน  2 

 ขอบเขตของการประเมิน  2 

 ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ  3 

 นิยามศัพทเฉพาะ  4 

บทที่ 2  แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวของ  6 

 แนวคิดการปกครองสวนทองถิ่น  6 

 แนวคิดการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ  12 

 ขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ  14 

 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ  19 

 แนวคิดเก่ียวกับการใหบริการ  24 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  34 

บทที่ 3  วิธีการประเมิน  39 

 ประชากรที่ใชในการศึกษา  39 

 กลุมตัวอยางใชในการศึกษา  39 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 40 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 40 

 สถิติและการวิเคราะหขอมูล  40 

บทที่ 4  ผลการวเิคราะหขอมูล 42 

 งานดานบริการกฎหมาย  42 

 งานดานการศึกษา  51 

 งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  59 

 งานรายไดหรือภาษี  67 



(5) 

สารบัญ (ตอ) 

 หนา 

 

 งานดานสาธารณสุข  75 

 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ทั้ง 5 งาน โดยภาพรวม  83 

 

บทที่ 5  สรุปผลการประเมิน  85 

บรรณานุกรม  88 

ภาคผนวก ก :  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหาร 

สวนจังหวัดบึงกาฬ ป 2564 91 

ภาคผนวก ข :  ประมวลภาพ การออกสำรวจและเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูมารับบริการ 

ขององคบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ ป 2564  133 

ภาคผนวก ค :  รายนามคณะกรรมการดำเนินงานรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปงบประมาณ 2564        137  

ประวัติคณะผูวิจัย   139 

  



(6) 

สารบัญตาราง 

 หนา 

 

ตารางที่  1  แสดงจำนวนประชากร และกลุมตัวอยางที่มาขอรับบริการหรือเคยติดตอ 

กับองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 39 

ตารางที่  2  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามงานดานบริการกฎหมาย 42 

ตารางที่  3  แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานบริการกฎหมายที่มีตอ 

ดานขั้นตอนการใหบริการ 45 

ตารางที่  4  แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานบริการกฎหมายที่มีตอ 

ดานชองทางการใหบริการ 46 

ตารางที่  5  แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานบริการกฎหมายที่มีตอ 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 48 

ตารางที่  6  แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานบริการกฎหมายที่มีตอ 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 49 

ตารางที่  7  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามงานดานการศกึษา 51 

ตารางที่  8  แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานการศึกษาท่ีมีตอ 

ดานขั้นตอนการใหบริการ 54 

ตารางที่  9   แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานการศึกษาท่ีมีตอ 

ดานชองทางการใหบริการ 54 

ตารางที่  10  แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานการศึกษาท่ีมีตอ 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 56 

ตารางที่  11  แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานการศึกษาท่ีมีตอ 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 57 

ตารางที่  12  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 59 

ตารางที่  13  แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

ที่มีตอดานขั้นตอนการใหบริการ 61 

ตารางที่  14   แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การปกครองทองถ่ินไทย (Local Government) เปนระบบการปกครองที่ยอมรับกันวาเปนราก

แกวของระบอบการปกครองประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข เพราะเปดโอกาส

ใหประชาชนไดเรียนรูและมีสวนรวมทางการเมืองในระดับทองถิ่น โดยสามารถเขาแสดงความคิดเห็น

หรือเขารวมงานในลักษณะเล็งผลประโยชนของชาติและสวนรวมเปนสําคญั ซึ่งจะอํานวยผลใหเกิดความ

เชี่ยวชาญและเพิ่มประสบการณการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับสูงขึ้น ดังนั้นหนาที่ของรัฐบาลใน

ระบอบประชาธิปไตย โดยกระทรวงมหาดไทยจะสนับสนุนใหเกิดการบริหารงานของทองถิ่นเพื่อให

ประชาชนระดับทองถิ่นไดมีสวนรวมทางการเมืองและกาวสูระดับชาติโดยสรุปการปกครองทองถิ่นมี

ความสําคัญหลายดาน คือ 1. เปรียบเสมือนรากฐานของระบอบประชาธิปไตย 2. เปนการแบงเบาภาระ

หนาที่ของรัฐบาล 3. ทําใหประชาชนทองถิ่นรูจักและเขาใจในหลักการปกครองตนเองเพื่อความยั่งยืน  

4. สามารถตอบสนองความตองการของทองถ่ินไมวาจะเปนดานการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ไดตรงตาม

เปาหมายและมีประสิทธิภาพ 5. เปนการสรางภาวะผูนําหรือผูบริหารทางการเมืองในระดับชาติ และ         

6. สองคลองกับแนวทางการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเอง และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 ถึง 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดตั้งในลักษณะของ

การกระจายอํานาจ ซึ่งเปนยุทธศาสตรในการบริหารบานเมืองของรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย          

โดยมุงลดบทบาทของรัฐบาลสวนกลาง เพื่อทําหนาที่ในภารกิจที่ตองทําเทาที่จําเปน และเปดโอกาสให

ประชาชนชาวไทยไดมีสวนรวมทางการเมืองตามระดับตางๆของการปกครองทองถิ่น ประชาชนจะมี       

สวนรวมบริหารทองถิ่นตนเอง ตามเจตนารมยของประชาชนมากยิ่งขึ้น การกระจายอํานาจสูทองถ่ิน

จึงเปนการจัดรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางอํานาจหนาท่ีระหวางสวนกลางกับทองถ่ินใหสอดคลอง

กับภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายของ

วัฒนธรรมของกลุมคน เชื้อชาติ ศาสนา อาชีพการศึกษา เทคโนโลยี ความตองการและความคาดหวัง

จากรัฐที่เพ่ิมข้ึน ทั้งมีลักษณะที่แตกตางกัน ขัดแยงกัน ที่ตองใชพลังประสานประโยชน ในขณะท่ีรัฐบาล

มีขีดความสามารถและทรัพยากรท่ีจําเปนในการตอบสนองกับปญหาความตองการตางๆ ที่เกิดข้ึนในแต

ละทองถิ่นใหทันตอเหตุการณและความตองการอยางรวดเร็วของแตละทองถิ่นองคการบริหารสวน

จังหวัดบึงกาฬ เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดจัดตั้งตามหลักการกระจายอํานาจ เปนสถาบันการ

ปกครองที่ใหประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมทางการเมืองตั้งแตการมีสวนรวมระดับนอยจนถึง

ระดับสูงขึ ้น ทําใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรู ถึงกระบวนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย            



2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง          

การเลือกผูบริหารทองถิ่น และการมีสวนรวมกับการดําเนินการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม          

และโครงการ/กิจกรรมตางๆ รวมถึงการกํากับติดตามการปกครองของผูบริหารหรือเจาหนาที่ที่อยูใน

พ้ืนที่ของตนเอง ดวย ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ มีวิสัยทัศนวา “เมืองนาอยูอยางยั่งยืน”

จึงไดดําเนินการจัดคุณภาพการใหบริการขึ้น จํานวน 5 งาน ประกอบดวย 1. งานดานบริการกฎหมาย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 2. งานดานการศึกษา หนวย

งานที่รับผิดชอบ คือ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3. งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กองชาง 4. งานดานรายไดหรือภาษี หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กองคลัง 

และ 5. งานดานสาธารณสุข หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

 ดังนั้น เพื่อใหทราบวาคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬดําเนินงาน

เปนอยางไร จึงมอบหมายใหวิทยาลัยสันตพล จังหวัดอุดรธานี ไดดําเนินการประเมินประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติราชการและประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ซึ่งการประเมินครั ้งนี้เปนกลยุทธสําคัญ 

ตอการบริหารงานขององคการปกครองสวนจังหวัดบึงกาฬ เพราะจะเปนเสมือนกระจกที่สะทอนถึง

ความคิดเห็นของผูรับบริการ และประชาชนในพื้นที่วามีความพึงพอใจตอการทํางานของบุคลากร 

และหนวยงาน ขอมูลจากการประเมินจะเปนเข็มทิศ สําหรับแกไขปญหาการบริการหรือการมุงมั่นรักษา

ความดีอยู เสมอ อันจะนําไปสู การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร 

สวนจังหวัดบึงกาฬเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื ่อสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนในทองถ่ิน 

อยางแทจริง 

 

วัตถุประสงคของการประเมิน 

 เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของผู ร ับบริการ ซึ ่งหมายถึงประชาชนผู มารับบริการโดยตรง  

หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ไดรับการบริการจากองคการบริหาร 

สวนจังหวัดบึงกาฬ ในงานจํานวน 5 งานขององคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ ดังนี้ 

  1. งานดานบริการกฎหมาย 

  2. งานดานการศึกษา 

  3. งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  4. งานดานรายไดหรือภาษี 

  5. งานดานสาธารณสุข 
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ขอบเขตของการประเมิน 

 ผูประเมินไดกําหนดขอบเขตการประเมิน ดังนี้  

1. ขอบเขตการศึกษาตัวแปร  

การประเมินครั้งนี้ ผู ประเมินมุงศึกษาตัวแปรความคิดเห็นของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพ 

การใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 5 งาน คือ งานดานบริการกฎหมาย  

งานดานการศึกษา งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานดานรายไดหรือภาษี และงานดาน

สาธารณสุข โดยแตละงานกําหนดกรอบความพึงพอใจ 4 ดาน คือ ดานขั ้นตอนการใหบร ิการ  

ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 2. ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ประชาชน เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานภาครัฐ หนวยงาน

ภาคเอกชน ของจังหวัดบึงกาฬ ที ่มาติดตอรับบริการหรือเคยติดตอรับบริการกับองคการบริหาร 

สวนจังหวัดบึงกาฬ ในปงบประมาณ 2564 โดยมีประชากรรวมจำนวนทั้งหมด 417,677 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คอื ประชาชน เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานภาครัฐ หนวยงาน

ภาคเอกชน ของจังหวัดบึงกาฬ ผูมารับบริการหรือไดรับบริการโดยตรงจากองคการบริหารสวนจังหวัด

บึงกาฬ ทั้งหมดจำนวน 350 ราย ซึ่งไดมาจากการเปรียบเทียบจำนวนกับตารางกำหนดขนาดตัวอยางสำหรับ

ความเชื่อมั่นรอยละ 95  ของ Herbert Askin and Raymond R. Colton (นราศรี ไววนิชกุล, ชูศักดิ์ อุดมศรี. 

2551 หนา 132) แตเพ่ือใหเกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งข้ึนจึงไดเพ่ิมจํานวนกลุมตัวอยางเปน 350 คน โดยใชการสุม

ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Method) และทำการสุ มตัวอยางแบบแบงชั ้น (Stratified Random 

Sampling) 

 3. ขอบเขตของระยะเวลาและพ้ืนที่  

 การส ํารวจและประเมินความพึงพอใจผู ร ับบริการเก ็บขอมูลในชวงระยะเวลาต ั ้งแต 

เดือนกันยายน – ตุลาคม 2564 ในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ ไดทราบผลการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการนําไป

ปรับปรุงและพัฒนา การใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ ไดแก งานดานบริการ

กฎหมาย งานดานการศึกษา งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานดานรายไดหรือภาษี และ

งานดานสาธารณสุข ใหมีระดับประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

1. คุณภาพการใหบริการ หมายถึง คุณภาพการใหบริการประชาชนในงานขององคการบริหาร 

สวนจังหวัดบึงกาฬ ไดแก งานดานบริการกฎหมาย งานดานการศึกษา งานดานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย งานดานรายไดหรือภาษี และงานดานสาธารณสุข 

2. งานดานบริการกฎหมาย หมายถึง งานที ่องคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬใหบริการ

ประชาชน ไดแก งานสงเสริมและบริหารบุคลการตามขอบัญญัติเรียกเก็บคาธรรมเนียม จากผูเขาพัก 

ในโรงแรม ภาษียาสูบ น้ำมันเชื ้อเพลิง งานเกี ่ยวกับขอมูลขาวสาร กฎหมาย พระราชบัญญัติ  

ประกาศ งานรับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน งานวินัย และงานอื่นๆ 

3. งานดานการศึกษา งานที ่องคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬใหบริการประชาชน ไดแก  

งานจัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะดานตางๆ แก เด็ก เยาวชน และประชาชน  

งานจัดประเพณีและสงเสริมการอนุรักษประเพณีและศิลปวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่น และ

งานอ่ืนๆ 

4. งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง งานที่องคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬให

บริการประชาชน ไดแก ประสานงานหนวยงานที ่เก ี ่ยวของเพื ่อว ิศวกรรมปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย งานสํารวจทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานปองกันเพลิงไหมและระงับอัคคีภัย

งานสํารวจโครงการแหล งน้ำ งานสงเสร ิมการปล ูกปาเพื ่อลดสภาวะโลกร อน งานโครงการ 

ตามพระราชดําริและงานอื่นๆ 

5. งานดานรายไดหร ือภาษี หมายถึง งานที ่องคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬใหบริการ

ประชาชน ไดแก ภาษีโรงแรม/รีสอรท งานออกใหความรูกับผูประกอบการรายใหม ภาษีน้ำมัน-กาซ 

งานจัดทําแบบยื ่นชําระภาษี ภาษียาสูบ งานแนะนําการจัดเก็บราย ไดแก อปท อื ่น งานสํารวจ 

ผูประกอบการโรงแรม และอ่ืนๆ 

6. งานดานสาธารณสุข หมายถึง งานที่องคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬใหบริการประชาชน ได

แก งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด งานสงเสริมวินัยจราจร งานสาธารณสุขและอนามัยชุมชน 

งานเครือขายอาสาสมัครฯ งานสงเสริมศักยภาพของชุมชน สังคม งานกองทุนฟ นฟู สมรรถภาพ 

จังหวัดบึงกาฬ และงานอ่ืนๆ 

7. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ หมายถึง ประชาชนมีความรูสึกที่ดีหรือ

ทัศนคติที่ดีตอการเขาไปขอรับบริการ จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทาง 

การใหบริการ ดานเจาหนาที่ใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

8. ดานขั้นตอนการใหบริการ หมายถึง ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน         

มีการอธิบายและแนะนําขั้นตอน มีความเปนธรรมและเสมอภาค มีความสะดวกสบายในแตละขั้นตอน  
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มีความรวดเร็ววองไว มีระยะเวลาของขั้นตอนการใหบริการ และมีการจัดโครงสรางหรือตารางแสดง

ขั้นตอนตางๆ 

9. ดานชองทางการใหบริการ หมายถึง ความพึงพอใจตอการเปดรับฟงขอคิดเห็นยอนคืน  

มีความสะดวกสบายดวยชองทางตางๆ มีความเพียงพอของชองทางติดตอ มีชองทางเลือกการสื่อสาร

หลายรูปแบบ มีการเปดร ับฟงขอคิดตางๆ มีช องทางการรองเร ียน/ร องทุกข และมีช องทาง 

การประชาสัมพันธ 

10. ดานเจาหนาที ่ผู ใหบร ิการ หมายถึง ความพึงพอใจตอบุคลิกภาพทาทางการแตงกาย 

มีอัธยาศัยไมตรีและกิริยาเปนมิตร มีความรูความสามารถอยางมีคุณภาพ เจาหนาที่ทํางานโดยไมเลือก

ปฏิบ ัต ิ  ม ีความกระตือร ือรนเอาใจใส ม ีการเตรียมความพรอมกอนเร ิ ่มงาน ม ีความโปรงใส  

มีความซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่ มีการตัดสินใจและแกไขปญหา และมีการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัย 

11. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง ความพึงพอใจตอสถานที่ตั้งการใหบริการมีความเพียงพอ

ของสิ่งอํานวยความสะดวก มปีายประชาสัมพันธ มีเอกสารคูมือประชาชนหรือวัสดุอื่นๆ มีการจัดทําและ

ดูแลรักษาดวยระบบ 5 ส. สิ่งอํานวยความสะดวกมีอยางเหมาะสมเพียงพอและมีลักษณะคุณภาพตอการ

ใชงาน 



บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูมารับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ไดทําการศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ โดยมีหัวรายละเอียด ดังนี ้

 1.  แนวคิดการปกครองสวนทองถ่ิน 

  1.1 ความสําคัญของการปกครองสวนทองถ่ิน 

  1.2 ความหมายและหลักการการปกครองสวนทองถ่ิน 

  1.3 วัตถุประสงคของการปกครองสวนทองถิ่น 

  1.4 องคประกอบการปกครองทองถิ่น 

  1.5 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถ่ิน 

 2.  แนวคิดการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ 

 3.  ขอมูลพ้ืนฐานขององคการปกครองสวนจังหวัดบึงกาฬ 

 4.  แนวคิด และทฤษฎีความพึงพอใจ 

 5.  แนวคิดการใหบริการ 

 6.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

1. แนวคดิการปกครองสวนทองถิ่น 

 ในระบอบการปกครองของประเทศลวนแตมีวัตถุประสงคที่คลายกันคือ ตองการที่จะใหมีความ

มั่นคงในประเทศ แตเดิมการปกครองสวนใหญมีลักษณะรวมศูนยอํานาจที่สวนกลางเพื่อความสะดวก

เพราะในสมัยนั ้นอาณาเขตของประเทศยังไม มาก พลเม ืองนอยและกิจกรรมที ่ร ัฐตองสนอง 

ตอบประชาชนมีนอย ตอมาเมื่อมีการพัฒนามากขึ้น พลเมืองมีมากขึ้น ภารกิจที่รัฐตองรับผิดชอบก็มาก

ขึ ้นดวย ศักยภาพของรัฐบาลกลางอยางเดียวไมสามารถสนองการบริการและอํานวยประโยชน 

แกประชาชนไดทั ่วถึง ดังนั ้นแนวคิดในการกระจายอํานาจการบริหารการปกครองใหประชาชน 

ในทองถิ ่นจึงเกิดขึ ้น เพื ่อแบงเบาภาระหนาที่ของรัฐบาลสามารถตอบสนองความตองการของคน 

ในทองถ่ินไดอยางทั่วถึง 
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1.1 ความสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่น  

จากแนวความคิดในการปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคทางการปกครอง 

ของรัฐ ในอันที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชน โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ 

การปกครองและเพื่อใหสอดคลองกับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง

ตนเองความสําคัญของการปกครองทองถ่ินจึงสามารถสรุปไดดังนี ้

1) การปกครองทองถิ ่นคือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธ ิปไตย (Basic 

Democracy) 

เพราะการปกครองทองถิ่นจะเปนสถาบันฝกสอนการเมืองการปกครองใหแกประชาชน 

ใหประชาชนรูสึกวาตนมีความเกี่ยวพันกับสวนไดสวนเสียในการปกครองการบริหารทองถิ่นเกิดความ

รับผิดชอบและหวงแหนตอประโยชนอันพึงมีตอทองถิ่นที ่ตนอยูอาศัยอันจะนํามา ซึ่งความศรัทธา

เลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด (อางใน บุญเลิศ บูรณุปกรณ 2546, หนา 10) 

 โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั ้งฝายนิต ิบ ัญญัต ิฝ ายบริหาร การเล ือกตั ้งจะเปนการฝ กฝน 

ใหประชาชนใชดุลยพินิจเลือกผูแทนที่เหมาะสมสําหรับผูที่ไดรับเลือกตั้งเขาไปบริหารกิจการของทองถิ่น

นับไดวาเปนผู น ําในทองถิ ่น จะไดใชความรู ความสามารถบริหารงานทองถิ ่นเกิดความคุ นเคย 

มีความชํานาญในการใชสิทธิและหนาที ่ของพลเมือง ซึ ่งจะนําไปสู การมีสวนรวมทางการเมือง 

ในระดบัชาติ 

2) การปกครองทองถิ ่นทําให ประชาชนในทองถิ ่นรู จ ักการปกครองตนเอง (Self 

Government) 

หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือการปกครองตนเองมิใชเปนการปก

ครองอันเกิดจากคําสั่งเบื้องบน การปกครองตนเองคือการที่ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองซึ่งผู 

บริหารทองถิ่นจะไดรับการเลือกตั้งมาเพื่อรับผิดชอบบริหารทองถิ ่นโดยอาศัยความรวมมือรวมใจ 

จากประชาชน ผูบริหารทองถิ่นจะตองฟงเสียงประชาชนดวยวิถีทางประชาธิปไตย เชน เปดโอกาส 

ใหประชาชนออกเสียงประชามติ (Referendum) ใหประชาชนมีอํานาจถอดถอน (Recall) ซึ่งจะทําให

ประชาชนเกิดความสํานึกในความสําคัญของตนตอทองถิ่น ประชาชนจะมีสวนรับรูถึงอุปสรรคปญหา

และชวยกันแกไขปญหาของทองถ่ินของตน 

3) การปกครองทองถิ่นเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลซึ่งเปนหลักการสําคัญของการ

กระจาย 

อํานาจการปกครองทองถิ่นมีขึ ้นเพื่อวัตถุประสงคในการแบงเบาภาระของรัฐบาล 

เนื่องจากความจําเปนบางประการ ดังนี้ (อางใน บุญเลิศ บูรณุปกรณ 2546, หนา 10) 

3.1 ภารกิจของรัฐบาลมีอยูอยางกวางขวาง นับวันจะขยายเพิ่มขึ้นซึ่งจะเห็นไดจาก

งบประมาณที่เพ่ิมขึ้นในแตละปตามความเจริญเติบโตของบานเมือง 
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3.2 รัฐบาลมิอาจจะดําเนินการในการสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น 

อยางทั่วถึงเพราะแตละทองถ่ินยอมมีปญหาและความตองการท่ีแตกตางกันการแกปญหาหรือจัดบริการ

โครงการในทองถ่ินโดยรูปแบบที่เหมือนกันยอมไมบังเกิดผลสูงสุด ทองถ่ินยอมรูปญหาและเขาใจปญหา

ไดดีกวามากที่สุด 

3.3 กิจการบางอยางเปนเรื่องเฉพาะทองถิ่นไมเกี่ยวพันกับทองถิ่นอื่น และไมมีสวนได 

สวนเสียตอประเทศโดยสวนรวม จึงเปนการสมควรที ่จะใหประชาชนในทองถิ่นดําเนินการดังกลาว 

ในทองถิ่นเอง ดังนั้นหากไมมีหนวยการปกครองทองถิ่นแลวรัฐบาลจะตองรับภาระดําเนินการทุกอยาง

และไมแนวาจะสนองความตองการของทองถิ่นทุกจุดหรือไม รวมทั้งจะตองดําเนินการเฉพาะทองถิ่น

นั้นๆ ไมเกี่ยวพันกับทองถิ่นอื่น หากไดจัดใหมีการปกครองทองถิ่น เพื่อดําเนินการเองแลวภาระของ

รัฐบาลก็จะผอนคลายรัฐบาลจะมีหนาที ่เพียงแตควบคุมดูแลเทาที ่จําเปนเทานั ้น เพื ่อใหทองถิ่น 

มีมาตรฐานในการดําเนินงานยิ่งขึ้น 

4) การปกครองท องถ ิ ่นสามารถสนองความต องการของท องถ ิ ่นตรงเป าหมาย 

และมีประสิทธิภาพเนื่องจากทองถิ่นมีความแตกตางกันไมวาทางสภาพภูมิศาสตรทรัพยากร ประชาชน 

ความตองการ และปญหายอมตางกันออกไป ผูที่ใหบริการหรือแกไขปญหาใหถูกจุดและสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชนก็ตองเปนผู ที ่รู ถ ึงปญหาและความตองการของประชาชนเปนอยางดี 

การบริหารงานจึงจะเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไมตองเสียเวลาเสนอเรื ่องขออนุมัติ 

ไปยังสวนเหนือขึ้นไป เพราะทองถิ่นจะบริหารงานใหเสร็จสิ้นลงภายในทองถิ่นนั่นเองไมตองสิ้นเปลือง

เวลาและคาใชจายโดยไมจําเปน 

5) การปกครองทองถิ่นจะเปนแหลงสรางผูนําทางการเมืองการบริหารของประเทศใน

อนาคตผูนําหนวยการปกครองทองถิ่นยอมเรียนรูประสบการณทางการเมืองการไดรับการเลือกตั้ง 

และการสนบัสนุนจากประชาชนในทองถ่ิน 

6) การปกครองทองถิ ่นสอดคลองกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเอง 

การปกครองทองถิ ่นโดยยึดหลักการกระจายอํานาจทําใหเกิดการพัฒนาชนบทแบบพึ ่งตนเอง 

ทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม การดําเนินงานพัฒนาชนบทที่ผานมายังมีอุปสรรคสําคัญประการ

หนึ ่งคือการมีสวนรวมจากประชาชนในทองถิ ่นอยางเต็มที ่ ซึ ่งการพัฒนาชนบทที ่สัมฤทธิ ์ผลนั้น 

จะตองมากจากการริเริ่มชวยตนเองของทองถิ่นทําใหเกิดความรวมมือรวมแรงกัน โดยอาศัยโครงสราง

ความเปนอิสระในการปกครองตนเอง ซึ่งตองมาจากการกระจายอํานาจอยางแทจริง มิเชนนั้นแลว 

การพัฒนาจะเปนแบบพึ ่งพาไมยอมชวยตนเอง อันเปนผลทางลบตอการพัฒนาพื ้นฐานระบอบ

ประชาธิปไตย ดังนั ้นการกระจายอํานาจ จึงทําใหเก ิดลักษณะการพึ ่งตนเองซึ ่งเปนหลักสําคัญ 

ของการพัฒนาชนบทอยางยิ่ง 
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1.2 ความหมายและหลักการการปกครองทองถิ่น 

อโณทัย ธรรมกุล (อางใน สุภัทรมาศ จริยเวชชวัฒนา 2550 หนา 5) ใหความหมายของ

การปกครองทองถ่ิน หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางมอบอํานาจใหหรือการกระจายอํานาจไปใหหน

วยการปกครองทองถิ่นที่เกิดจากการกระจายอํานาจใหมีอํานาจในการปกครอง รวมทั้งรับผิดชอบ

ทั้งหมดหรือแคบางสวนในการบริหารขอบเขตอํานาจหนาที่และอาณาเขตของงานที่กําหนดไวใน

กฎหมาย 

Jonh J. Clarke (อางใน สุภัทรมาศ จริยเวชชวัฒนา 2550 หนา 6) หนวยการปกครอง 

ที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวของดานการใหบริการประชาชนในเขตพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดโดยฉพาะ และหนวย

การปกครองทองถ่ินจัดตั้งและอยูในความดูแลของรัฐบาลกลาง 

การปกครองทองถิ่น หมายถึง หนวยการปกครองทางการเมืองท่ีอยูในระดับตำ่กวารัฐ ซึ่งก

อตั้งโดยกฎหมายและมีอํานาจอยางเพียงพอที่จะทํากิจกรรมในทองถิ่นไดดวยตนเอง รวมทั้งอํานาจ

จัดเก็บภาษี เจาหนาที่ของหนวยการปกครองดังกลาวอาจไดรับการเลือกตั้งหรือแตงตั้งโดยทองถิ่นก็ได 

1.3 วัตถุประสงคของการปกครองทองถิ่น 

ชูวงศ ฉายะบุตร (อางใน พัณณิตา ทองไสย 2547 หนา 7) ไดจําแนกวัตถุประสงคของการ

ปกครองทองถ่ินไวดังนี้ 

1) ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล เปนสิ่งที่เห็นไดชัดวาในการบริหารประเทศจะตองอาศัย 

เงินงบประมาณเปนหลัก หากเงินงบประมาณจํากัด ภารกิจที ่จะตองบริการใหกับช ุนชนตางๆ  

อาจไมเพียงพอ ดังนั้นหากจัดใหมีการปกครองทองถิ่น หนวยการปกครองทองถิ่นนั้นๆ ก็สามารถ 

มีรายไดมีเงินงบประมาณของตนเองเพียงพอที่จะดําเนินการสรางสรรคความเจริญใหกับทองถิ่นไดฅ

จึงเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลไดเปนอยางมาก การแบงเบานี้เปนการแบงเบาทั้งในดานการเงนิตัว

บุคคลตลอดจนเวลาที่ใชในการดําเนินการ 

2) เพ่ือสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง เนื่องจากประเทศ 

มีขนาดกวางใหญความตองการของประชาชนในแตละทองที ่ย อมมีความแตกตางกัน การรอรับ 

การบริการจากรัฐบาลแตอยางเดียวอาจไมตรงตามความตองการที ่แทจริงและลาชา หนวยการ

ปกครองทองถ่ินที่มีประชาชนในทองถิ่นเปนผูบริหารเทานั้นจึงจะสามารถตอบสนองความตองการนั้นได 

3) เพื่อความประหยัด โดยทองถิ่นแตละแหงมีความแตกตางกันสภาพความเปนอยูของ

ประชาชนตางกัน การจัดตั ้งหนวยการปกครองทองถิ ่นจึงมีความจําเปนโดยใหอํานาจหนวยการ

ปกครองทองถ่ินจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเปนวิธีการหารายไดใหกับทองถ่ิน เพ่ือนําไปใชในการบริหารกิจการ

ของทองถ่ินทําใหประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลที่จะตองจายใหกับทองถิ่นทั่วประเทศเปนอันมาก 

และแมจะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปใหบางแตก็มีเงื่อนไขที่กําหนดไวอยางรอบคอบ 
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4) เพื ่อใหหนวยการปกครองทองถิ ่นเปนสถาบันการเมืองที่ใหการศึกษาการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยแกประชาชน จากการที่การปกครองทองถิ่นเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน

การปกครองตนเอง ไมวาจะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นเลือกเขาไปทําหนาที่ 

ฝายบริหาร หรือฝายนิติบัญญัติของหนวยการปกครองทองถ่ิน การปฏิบัติหนาท่ีที่แตกตางกันนี้มีสวนใน

การสงเสริมการเรียนรูถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติไดเปนอยางด ี

1.4 องคประกอบการปกครองทองถิ่น 

ชูวงศ ฉายะบุตร (อางใน พัณณิตา ทองไสย 2547 หนา 9) ระบบการปกครองทองถ่ินจะต

องประกอบดวยองคประกอบ 8 ประการ ดังนี ้

1) สถานะตามกฎหมาย(Legal Status) หมายความวาหากประเทศใดกําหนดเร ื ่อง 

การปกครองทองถิ ่นไวในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองทองถิ ่นในประเทศนั ้นจะมีความ 

เขมแข็งกวาการปกครองทองถิ่นที่จัดตั ้งโดยกฎหมายอื่น เพราะขอความที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 

เปนการแสดงใหเห็นวาประเทศนั้นมีนโยบายกระจายอํานาจอยางแทจริง 

2) พื้นที่และระดับ(Area and Level) ปจจัยที่มีความสําคัญตอการกําหนดพ้ืนที่และระดับ

ของหนวยการปกครองทองถิ่นมีหลายประการ เชน ปจจัยทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เชื ้อชาติ  

และความสํานึกในการปกครองตนเองของประชาชน จึงไดมีกฎเกณฑที่กําหนดพื้นที่และระดับของหนวย

การปกครองทองถิ่นออกเปน 2 ระดับ คือ หนวยการปกครองทองถิ่นขนาดเล็กและขนาดใหญ สําหรับ

ขนาดพื้นที่จากการศึกษาขององคการสหประชาชาติโดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 

(FAO) องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม (UNESCO) องคการอนามัยโลก (WHO) และสํานัก

กิจการสังคม (Bureau of Social Affair) ไดมีความเห็นวาหนวยการปกครองทองถิ่นสามารถใหบริการ

และบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ควรมีประชากรประมาณ 50,000 คน แตก็ยังมีปจจัยอื่นที่จะตอง

พิจารณา เชน ประสิทธิภาพในการบริหารรายได และบุคลากร เปนตน 

3) การกระจายอํานาจและหนาที่ การที่จะกําหนดใหทองถิ ่นมีอํานาจหนาที ่มากนอย

เพียงใดข้ึนอยูกับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเปนสําคัญ 

4) องคการนิติบุคคลจัดตั ้งขึ ้นโดยผลแหงกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาล         

แหงชาติมีขอบเขตการปกครองที่แนนอน มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย ออกกฎขอบังคับ ควบคุมใหมี 

การปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ 

5) การเลือกตั้งสมาชิกองคการหรือคณะผูบริหารจะตองไดรับเลือกตั้งจากประชาชนในท

องถิ่นนั ้นๆ ทั้งหมดหรือบางสวน เพื่อแสดงถึงการเขามามีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของ

ประชาชนโดยเลือกผูบริหารทองถ่ินของตนเอง 
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6) อิสระในการปกครองตนเอง สามารถใชดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการภายใน

ขอบเขตของกฎหมาย โดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาล และไมอยูในสายการบังคับบัญชาของหนวยงาน

ทางราชการ 

7) งบประมาณของตนเอง มีอํานาจในการจัดเก็บรายได การจัดเก็บภาษีตามขอบเขต 

ที ่กฎหมายใหอํานาจในการจัดเก็บเพื ่อใหทองถิ ่นมีรายไดเพียงพอที่จะทํานุบํารุงทองถิ ่นใหเจริญ 

กาวหนาตอไป 

8) การควบคุมดูแลของรัฐเมื่อไดรับการจัดตั้งขึ้นแลว ยังคงอยูในการกํากับดูแลจากรัฐ  

เพื่อประโยชนและความมั่นคงของรัฐและประชาชนโดยสวนรวม โดยการมีอิสระในการดําเนินงานของ

หนวยการปกครองทองถิ ่น ทั ้งนี ้มิไดหมายความวามีอิสระเต็มที ่ทีเดียว คงหมายถึงเฉพาะอิสระ 

ในการดําเนินการเทานั้น เพราะมิฉะนั้นแลวทองถิ่นจะกลายเปนรัฐอธิปไตยไปรัฐจึงตองสงวนอํานาจ 

การควบคุมดูแลอยู 

1.5 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น 

สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ (2545 : 196) ไดแสดงกรอบแนวคิดกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่นไดยึดหลักการและสาระสําคัญ 3 ดาน ดังนี ้

1) ดานความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการ มีอิสระในการกําหนด

นโยบายการปกครอง การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลังของตนเอง 

2) ดานการบริหารราชการแผนดินและการบริหารราชการสวนทองถิ่น ใหองคกรปกครอง 

ทองถิ ่นพ ึ ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของตนเองไดมากขึ ้น โดยปร ับบทบาทและภารกิจ 

ของการบริหารราชการสวนกลางและการบริหารราชการสวนภูมิภาค และเพ่ิมบทบาทในสวนทองถ่ินเขา

ดําเนินการแทน 

3) ดานประสิทธิภาพขององคกรปกครองทองถิ่น ใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะที่ดี

ขึ้นหรือไมต่ำกวาเดิม การบริหารจัดการขององคกรปกครองทองถิ่นมีความโปรงใสมีประสิทธิภาพและ

รับผิดชอบตอผูใชบริการใหมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  

รวมดําเนินงานและติดตามตรวจสอบเปาหมายของแผนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถ่ิน  

มีทั้งสิ้น 6 ประการ (สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ, 2545 : 198-199) ดังนี ้

1) พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการขององคกรปกครองทองถิ่นดวยระบบ

แผนและระบบงบประมาณใหสอดรับกับสภาพปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น 

2) พัฒนาผูบริหารทองถิ่นและบุคลากรขององคกรปกครองทองถิ่นใหมีภาวะผูนําที่มี

วิสัยทัศนมีประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ิน 

3) พัฒนาการบริหารงานขององคกรปกครองทองถ ิ ่นแบบมุงเนนผลงานและ

ประสิทธิผลการตอบสนองความตองการของประชาชนในชุมชน 
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4) ปรับบทบาทของราชการกรมการปกครองในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือสงเสริม

และสนับสนุนใหองคกรปกครองทองถิ่นมีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ การกํากับดูแล และแนะนํา

การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน และองคกร

พัฒนาเอกชนในกระบวนการกําหนดนโยบายตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลงานใหมีความโปรงใส

ตรวจสอบไดและตั้งอยูบนเหตุผล 

6) สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองทองถิ่น สรางกระบวนการเรียนรูในการ

ปกครองตนเองเพ่ือสรางวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยของประชาชนในทองถิ่น 

 

2. แนวคดิการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ 

วารสารองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ ฉบับที่ 1 ปที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ (2558 : 4) กลาวถึง 

การจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ดังนี ้

จังหวัดบึงกาฬเดิมเปนตําบลหนึ่งในเขตการปกครองของอําเภอชัยบุร ี จังหวัดนครพนม  

ซึ่งมีที่วาการอําเภอ ตั้งอยูที่บริเวณปากน้ำสงคราม ตอมาไมทราบชัดวาปใด ทางราชการไดยายที่วาการ

อําเภอมาตั ้งที ่บึงกาญจน ณ ริมฝ งแมน้ำโขง ตรงขามเมืองปากซัน แขวงบลิคําไซ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวป พ.ศ. 2459 ทางราชการ กอสราง ที ่ว าการอําเภอขึ ้นใหมและ 

โอนการปกครองอําเภอชัยบุรีมาข้ึนกับจังหวัดหนองคาย สวนบริเวณที่ตั้งที่วาการอําเภอชัยบุรีเดิมนั้น

ทางราชการยุบมาเปนตําบลอยูในเขตการปกครองของอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 

ป พ.ศ. 2475 ขาราชการกระทรวงมหาดไทยทานหนึ่งเดินทางมาตรวจราชการที่อําเภอชัยบุรี

พบวา หมูบานบึงกาญจน มีหนองนำ้ใหญแหงหนึ่ง กวางประมาณ 160 เมตร ยาวประมาณ 3,000 เมตร

ชาวบานเรียก “บึงกาญจน” เปนที ่รู จ ักโดยทั ่วไป ทางราชการจึงเปลี ่ยนชื ่ออําเภอชัยบุร ี เป น  

“อําเภอบึงกาญจน” ตั ้งแตนั ้นมาตอมาป พ.ศ. 2477 ทางการไดเปลี ่ยนชื ่ออําเภอบึงกาญจน  

เปน “อําเภอบึงกาฬ” เพื ่อความสะดวกและเขาใจงาย ตอมาไดแยกอําเภอเซกา อําเภอพรเจริญ  

อําเภอศรีวิไล และอําเภอบุงคลาออกจากอําเภอบึงกาฬ ตามลําดับ 

ใน พ.ศ. 2537 นายสุเมธ พรมพันหาว สมาชิกสภาผู แทนราษฎรพรรคเสรีธรรม จังหวัด

หนองคาย เสนอใหจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬขึ้น โดยกําหนดจะแยกพื้นที ่อําเภอบึงกาฬ อําเภอปากคาด 

อําเภอโซพิสัย อําเภอพรเจริญ อําเภอเซกา อําเภอบึงโขงหลง อําเภอศรีวิไล และอําเภอบุ งคลา  

ออกจากจังหวัดหนองคาย รวมเปนทองที่ทั ้งหมด 4,305 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 

390,000 คน 

อยางไรก็ดีกระทรวงมหาดไทยแจงผลการพิจารณาวา ยังไมมีแผนที่จะยกฐานะอําเภอบึงกาฬ

ขึ้นเปนจังหวัด เพราะการจัดตั้งจังหวัดใหมเปนการเพิ่มภาระดานงบประมาณ อีกทั้งยังเปนการเพ่ิม
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กําลังคนภาครัฐ ซึ่งจะขัดกับมติคณะรัฐมนตรี โครงการรางมาเกือบ 16 ป จนกระทั ่ง พ.ศ. 2553 

กระทรวงมหาดไทย ไดนําเรื ่องการจัดตั ้งจังหวัดบึงกาฬ เสนอเขาที ่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง  

เพ่ือยกรางพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 ผลการสํารวจความเห็นของประชาชนจังหวัด

หนองคายในคราวเดียวก ันปรากฏว า ร อยละ 98.83 เห ็นดวยกับการจ ัดต ั ้งจ ังหว ัดบ ึงกาฬ  

ตอมาวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ นายอภิสิทธิ์  

เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จึงถวายรางพระราชบัญญัติใหพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดชฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย โดยทรงลงเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 นําประกาศเปนพระราช

บัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 และบังคับใชใน

วันรุงขึ้นโดยใหเหตุผลวา 

- เปนไปตามหลักเกณฑในเรื่องอําเภอ จํานวนประชากร และลักษณะพิเศษของจังหวัด อีกทั้ง

ยังเปนผลดีตอการใหบริการแกประชาชน 

- จังหวัดหนองคายเปนพื ้นที่แนวยาวทอดตามแมน้ำโขง จึงมีผลตอการรักษาความมั ่นคง 

และความสงบเรียบรอยตามแนวชายแดน 

- จังหวัดหนองบัวลําภูและจังหวัดอํานาจเจริญที่เคยตั้งขึ้นใหมก็มีเนื้อที่นอยกวาหลักเกณฑมติ

คณะรัฐมนตรีเชนกัน, 

- จังหวัดที่ตั้งขึ้นใหมไมใหบริการสาธารณะซ้ำซอนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- บุคลากรจํานวน 439 อัตรา สามารถกระจายกันในสวนราชการไดไมมีผลกระทบมากนัก

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ มีความวาเนื่องจากจังหวัดหนองคายเปนจังหวัดที่มีทองที่ 

ติดชายแดน และมีลักษณะภูมิประเทศเปนแนวยาว ทําใหการติดตอระหวางอําเภอที ่หางไกลและ

จังหวัดเปนไปดวยความยากลําบาก และใชระยะเวลาในการเดินทางมากเกินควร ดังนั้น เพื่อประโยชน

ในการจัดระเบียบการปกครอง การรักษาความมั ่นคง และการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 

ในทองที ่สมควรแยกอําเภอบึงกาฬ อําเภอเซกา อําเภอโซพิสัย อําเภอบุ งคลา อําเภอบึงโขงหลง  

อําเภอปากคาด อําเภอพรเจริญ และอําเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย ออกจากการปกครองของจังหวัด

หนองคาย รวมตั้งข้ึนเปนจังหวัดบึงกาฬ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้" 

นอกจากมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติดังกลาว ที่ใหจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ โดยมีองคประกอบ 

เปนอําเภอทั้ง 8 ขางตนแลว มาตรา 4 ยังใหเปลี่ยนชื่อ อําเภอบึงกาฬ เปน อําเภอเมืองบึงกาฬ อีกดวย 
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3. ขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนจังหวัดบงึกาฬ 

วารสารองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ ฉบับที ่ 1 ปที ่ 1 ฉบับปฐมฤกษ (2558 : 4)  

กลาวถึงขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ ดังนี ้

ตราประจําองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

 
ภาพที่ 1 ตราประจำองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

 

ความหมายของตราประจําองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

1. วงกลมสีมวงตัดดวยเสนขอบและตัวหนังสือสีขาว เปนสีประจําจังหวัด 

2. วงกลมลายไทยสีเหลือง หมายถึง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

3. หาดทรายในแมน้ำโขง หมายถึง ความเชื่อมโยงและสายสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน 

4. หนองน้ำ (สื่อถึงหนองกุดทิงและบึงโขงหลง ซึ่งเปนแหลงน้ำที่ขึ้นบัญชีเปนแหลงลุมน้ำโลก)

หมายถึง ความอุดมสมบูรณ 

5. พญานาคและบั้งไฟพญานาค หมายถึง ความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

6. ยางพารา หมายถึง พืชเศรษฐกิจ ที ่บึงกาฬเปนจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกยางพารามากที ่สุด 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

7. ภูทอก (แปลวาภูเขาที่ขึ้นอยูอยางโดดเดี่ยว) หมายถึง ความโดดเดน และเปนเอกลักษณ 

8. เจดียพิพิธภัณฑพระอาจารยจวน กุลเชฎโฐ เปนเจดียรูปแปดเหลี่ยมทรงกรวย มีแปดชั้น 

ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงมรรค ๘ แตในตราสัญลักษณนี้หมายถึงการรวมกันของแปดอําเภอ 

เปนจังหวัดบึงกาฬ 

9. ชื่อภาษาอังกฤษ สื่อถึงความเปนสากล 

10. ดอกไมลายไทย ที่คั้นระหวางชื่อภาษาไทยกับชื่อภาษาอังกฤษสื่อถึงศิลปะที่เปนเอกลักษณ

ความเปนไทย 
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วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

“สรางเมือง สรางคน สรางรายได” 

พันธกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 

มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

และเศรษฐกิจของทองถ่ิน 

2. การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนใหเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเอง

ได ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

3. การสรางระบบบริหารจัดการที ่ดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ การวาง

แผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการบริหารและการปกครอง 

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุร ักษและพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปญญาของทองถ่ิน 

5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการใหมีประสิทธิภาพยิ ่งขึ้น  

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ด ี

6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการดานการทองเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมที่ดี เพ่ือการพัฒนาที่ยัง่ยืน 

7. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกร โดยการปรับปรุงกระบวนการ

บริหารการเงินการคลังใหสอดรับกับอํานาจหนาที่และภารกิจที่มีอยูเดิม และที่ไดรับโอนจากการกระจาย

อํานาจจากรัฐบาล 

8. การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองใหเปนเครื่องมือชี้นําและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอยางมี

ประสิทธิภาพโดยไมกอใหเกิดความขัดแยงหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาดานอ่ืน ๆ  

ความเปนมาขององคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

องคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ จัดตั ้งขึ ้นตาม พ.ร.บ. ตั ้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554  

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 มีเขตพ้ืนทีร่ับผิดชอบเชนเดียวกับเขตจังหวัดบึงกาฬ ประกอบดวย 8 อําเภอ

คือ อําเภอเมืองบึงกาฬ อําเภอเซกา อําเภอโซพิสัย อําเภอบุงคลา อําเภอบึงโขงหลง อําเภอปากคาด

อําเภอพรเจริญ และอําเภอศรีวิไล ซึ่งแยกจากการปกครองออกจากจังหวัดหนองคาย รวมขึ้นเปน 

จังหวัดบึงกาฬ ขณะนั้นประกอบดวยสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด 13 คน 

1. นายเอกชัย  วงษคงคํา  สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอเมืองบึงกาฬ เขต 1 

2. นายคุณกร  อินทรแสง  สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอเมืองบึงกาฬ เขต 2 

3. นายอูด  จันทะจิตร  สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอเมืองบึงกาฬ เขต 3 
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4. นายหนวย  ประตูกวาง  สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอปากคาด 

5. นายอุทิศ  คลองดี  สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอเบึงโขงโหลง 

6. นางนริศรา  วงคภูมี  สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอโซพิสัย เขต 1 

7. นายทองอยู  แกวกลา  สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอโซพิสัย เขต 2 

8. นายบุญลือ  พันธพินิจ  สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอเซกา เขต 1 

9. นายพวัลย  คําเชียงใหม  สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอเซกา เขต 2 

10. นายสม  เสี่ยงโชคอยู สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอเซกา เขต 3 

11. นายประดิษฐ  คําบุญเรือง  สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอบุงคลา 

12. นางดาหวัน  คนขยัน  สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอพรเจริญ เขต 1 

13. นายไพรวัลย  อรกุล  สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอศรีวิไล 

ซึ ่งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคายเดิม ใหเปนสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ ในเขตเลือกตั้ง 8 อําเภอ ของจังหวัดบึงกาฬ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 

เชนเดียวกับอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคายมีปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

หนองคาย ทําหนาที่ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

บึงกาฬเพิ่มอีก 11 คน ใหครบ 24 คน ตามที่กฎหมายกําหนดผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหาร 

สวนจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้งโดยสมบูรณ เม่ือวันที่ 2 

สิงหาคม 2554 ประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬไดเลือกนายนิพนธ คนขยัน เปนนายกองคการบริหาร 

สวนจังหวัดบึงกาฬ และมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬที่เลือกตั้งขึ้น จํานวน 11 คน 

ตาม พ.ร.บ. ตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 ครั้งแรก มีรายชื่อดังนี ้

1. นายเกรียงศักดิ์  วงษคงคํา  สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอเมืองบึงกาฬ 

2. นายพัฒนพงษ  ราชปองขันธ  สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอเมืองบึงกาฬ 

3. นายสันติ  คมขํา  สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอเซกา 

4. นายอนุสรณ  แกหลิ่ง  สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอเซกา 

5. นายชาญวุฒิ  บุตดา  สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอโซพิสัย 

6. นายสุรชัย  ศรีทวีภาค  สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอโซพิสัย 

7. นายไพโรจน  จิตไพศาล  สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอพรเจริญ 

8. นายวีระวัตร  อุทา   สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอพรเจริญ 

9. นายสนิท  คําบัว  สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอศรีวิไล 

10. นางสาวบุปผา  ภูมิไทสง  สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอบึงโขงหลง 

11. นายอรุณ  วัดโสภา  สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอบึงโขงหลง 
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คณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬชุดแรก ประกอบดวย 

1. นายนิพนธ  คนขยัน  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

2. นายสมภพ  สุนันทนาม  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

3. นายไพวัลย อรกุล  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

4. นางสมัย  แสงนคร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

5. นางชื่น  ชัยสุวรรณ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

6. นายเชาว  ตันดี   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

7. นายวัฒนา นามสุโพธิ์  ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

8. นายสุระพงษ ศรีปยะพันธ  ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

นายนิพนธ คนขยัน  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ แถลงนโยบายการบริหารงาน 

ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 กอนเขาปฏิบัติหนาที่บริหาร

ราชการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 8 ดาน ดังนี ้

1. ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2. ดานการเกษตร 

3. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

4. ดานเศรษฐกิจการสงเสริมและการคาและการลงทุน 

5. ดานการทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 

6. ดานการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม 

7. ดานการบริหารจัดการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

8. ดานสาธารณสุข สังคมสงเคราะห และคุณภาพชีวิต 

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬครั้งแรกมีจํานวน 5 คน โอนมาจากองคการ

บริหารสวนจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 มีรายชื่อดังนี ้

1. นายสุรกิจ เนื่องลี นักบริหารงานชาง 7 

2. นายวัชระ มีธรรม นายชางโยธา 7ว 

3. นายวัฒนพงษ น้ำใส นิติกร 7ว 

4. นางสาวสดใส ศรีจูม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6ว 

5. นางสาวยุพิน พุทธาผา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6ว 

ในป พ.ศ. 2555 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 24 คน ที ่โอนมา 

จากองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย จํานวน 13 คน และที ่มาจากการเลือกตั้งเพิ ่มครั ้งแรก 

จํานวน 11 คน ไดสิ้นสุดวาระจากการดํารงตาํแหนง 4 ป เม่ือวันที่ 2 กันยายน 2555  
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เปนเหตุใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬใหม นับเปนการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬครั้งที่สองตั้งแต พ.ร.บ. ตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554  

มีผลใชบังคับเปนตนมา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ ผู ไดร ับการเลือกตั้ง 

จํานวน 24 คน คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 

2555 ในชุดแรกการเริ่มกอตั้งจังหวัดบึงกาฬ และในปจจุบันไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 

2564 ซึ่งประกอบดวยรายชื่อ ดังตอไปนี้ 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564  

1. นายแสง เพ็งทอง นางวรวรร บุญประสิทธิ ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ เขต 1 

2. นายเอกชัย วงษคงคํา นายถิรเดช ไชยโภค อําเภอเมืองบึงกาฬ เขต 2 

3. นายวรวิทย สุมังค นายพิชัย พรมมา อําเภอเมืองบึงกาฬ เขต 3 

4. นายอุดร โคตรรวงค นายณัฐพงศ เข็มศิร ิ อําเภอเมืองบึงกาฬ เขต 4 

5. นายสุรพล นูคําด ี นางสมัย แสงนคร อําเภอเมืองบึงกาฬ เขต 5 

6. นายสันติ คมขํา ร.ต.อ.ไพศาล ขาทิพยพาที อําเภอเซกา เขต 1 

7. นายอัมพร ศรีทอง นายทองคำ คุณาคม อําเภอเซกา เขต 2 

8. นายโชคสะอาด วิณโรจน นายอาทิตย ทองลอด อําเภอเซกา เขต 3 

9. นายอนุสรณ แกหลิ่ง นายปรีชา กุมภิโร อําเภอเซกา เขต 4 

10. นายถวัลย คําเชียงใหม นายฉลอง วิลาชัย อําเภอเซกา เขต 5 

11. นายมนัส เขียวเซน นายพรเทพ อัคคะบุตร อําเภอโซพิสัย เขต 1 

12. นายทองเลื่อน มาตยสมบัต ิ นายวุฒิชัย ศรีโนนยาง อําเภอโซพิสัย เขต 2 

13. นายจาน พลโยธา นายเฉลิมพล บรรเทา อําเภอโซพิสัย เขต 3 

14. นายทรงกช ทองคํา จาสิบตรีอาทิตย ตีระส ี อําเภอโซพิสัย เขต 4 

15. นายวีระวัตร อุทา นายสมาน บุญเลิศ อําเภอพรเจริญ เขต 1 

16. นายวิโรจน สาระวงศ นายวิโรจน สาระวงศ อําเภอพรเจริญ เขต 2 

17. นายไพโรจน จิตไพศาล นางสาวแสงเพชร แผนทอง อําเภอพรเจริญ เขต 3 

18. นายสนิท คําบัว นายธนากร อินศิร ิ อําเภอศรีวิไล เขต 1 

19. นายอภิรักษ อํามาตยสําราญ นายพะยุง สนนา อําเภอศรีวิไล เขต 2 

20. นายประสิทธิ์ แสงสวาง นายกฤษณะ จันทรสวาง อําเภอบึงโขงหลง เขต 1 

21. นางฌาณิการ เมืองแทน นายถ่ิน แดวขุนทด อําเภอบึงโขงหลง เขต 2 

22. นายภิรมย ยนตพันธ นายนพดล สิทธิสุทธิ ์ อําเภอปากคาด เขต 1 

23. นายหนวย ประตูกวาง นายขวัญใจ ชมพันธ อําเภอปากคาด เขต 2 

24. นายประดิษฐ คําบุญเรือง นางบุญนาค พระตลับ อําเภอบุงคลา 
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คณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬชุดปจจุบัน ประกอบดวย 

1. นางแวนฟา  ทองศร ี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

2. นายไตรภพ  รำเพยพล รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

3. นางสาวนันทิกานต วองไว  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

4. นายธีระพงษ โอภาศ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

5. นายสยาม  เพ็งทอง เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

6. นายเต็ม  คำสงฆ  ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

วิส ัยทัศนขององคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ “สรางเมือง สร างคน สรางรายได”  

คณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬไดทําหนาที่ตามอํานาจหนาที่ภารกิจที่

กฎหมายกําหนดเพื ่อการบริการสาธารณะแกพี ่น องประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬจนถึงปจจุบัน  

มีการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ เห็นเปนรูปธรรมมากขึ้นและองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬจะพัฒนา

และขับเคลื่อนจังหวัดบึงกาฬใหมีความเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นตอไปในอนาคต 

 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ความหมายของความพึงพอใจ 

Morse (1953, p.27) ไดใหความเห็นไววา ความหมายของความพึงพอใจหมายถึง การลด

ความเครียดของผูทํางานใหนอยลง ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนุษยนั้นมีความตองการนั้นไดรับการ

ตอบสนองทั ้งหมดหรือบางสวน ความเครียดจะนอยลงความพอใจจะเกิดขึ ้น และในทางกลับกัน 

ถาความตองการไมไดรับการตอบสนอง ความเครียดและความไมพอใจจะเกิดขึ้น 

Strauss & Sayless (1960, p. 119-121) ไดสรุปไววาความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกพอใจ

ในงานท่ีทําและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นใหสําเร็จตามวัตถุประสงคตามหนวยงานหรือองคกร 

Applewhite (1965, p. 8) ไดแสดงความคิดเห็นไวว า ความพึงพอใจ หมายถึง ความสุข 

ความสบายที่ไดรับจากการทํางาน ความสุขที่ไดรับจากการทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานและทัศนคติที่ด ี

ตองาน 

Schermerhorn (1984, p.230) ไดแสดงความคิดเห็นไววา ความพึงพอใจ เปนระดับหรือ 

ขั้นของความรูสึก ในดานบวกหรือลบของคนที่มีตอลักษณะตาง ๆ ของงาน รวมทั้งงานที่ไดรับมอบหมาย

การจัดระบบงาน และความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 

Hornby (2000) ความพึงพอใจหมายถึงความรู ส ึกที ่ด ีเมื ่อประสบความสําเร็จหรือไดรับ 

สิ่งท่ีตองการใหเกิดขึ้นเปนความรูสึกที่พอใจ 
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Wolman (1973) ความพ ึ งพอ ใจ  (Gratification) ต ามความหมายของพจนาน ุ ก รม 

ทางดานพฤติกรรม ไดใหความจํากัดความไววา หมายถึง ความรูสึกที่ดีมีความสุขเมื่อคนเราไดรับ

ผลสําเร็จ ตามความมุงหมาย (Goals) ความตองการ (Need) หรือแรงจูงใจ (Motivation) 

ราชบัณฑิตยสถาน (2542, หนา 775) ความพึงพอใจหมายถึง พอใจ ชอบใจ ความรูที่มีความสุข

หรือความพอในเมื่อไดรับความสําเร็จหรือไดรับสิ่งท่ีตองการ 

วิรุฬ พรรณเทวี (2542, หนา 111) หมายถึง ความรูสึกภายในจิตใจของมนุษยที่ไมเหมือนกัน 

ขึ ้นอยู ก ับแตละบุคคลวาจะคาดหวังกับสิ ่งใดสิ ่งหนึ ่งอยางไรถาคาดหวังหรือมีความตั ้งใจมาก 

และไดรับการตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมาก แตในทางตรงกันขามอาจผิดหวังหรือไมพึงพอใจ

เปนอยางยิ่ง เมื่อไมไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวังไวทั้งนี้ข้ึนอยูกับสิ่งที่ตนตั้งใจไววามีมากหรือนอย 

สรุปไดวา ความพึงพอใจหมายถึงความรู สึกที ่ดีหรือเจตคติที ่ดีของบุคคลที ่มีตอสิ ่งนั ้น ๆ  

เมื่อบุคคลอุทิศแรงกายแรงใจและสติปญญาเพื่อกระทําในสิ่งนั้น ๆ 

แนวคิดท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

คณิต ดวงหัสดี (2538) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจวา หมายถึง ความรูสึกชอบหรือ

พอใจของบุคคลที ่มีตอการทํางานและองคประกอบหรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ ถางานที่ทําหรือองคประกอบ 

เหลานั้นตอบสนองความตองการของบุคคลไดบุคคลนั ้นจะเกิดความพึงพอใจในงานขึ้นจะอุทิศเวลา

แรงกาย แรงใจ รวมทั้งสติปญญาใหแกงานของตนใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีคุณภาพ 

สิ่งจูงใจที่ใชเปนเครื่องมือกระตุนใหบุคคลเกิดความพึงพอใจจากการศึกษา รวบรวมและสรุป

ของมีดังนี ้

1. สิ่งจูงใจที่เปนวัตถุ(Material Inducement) ไดแก เงิน สิ่งของหรือสภาวะทางกายที่ใหแก 

ผูประกอบกิจกรรมตาง ๆ 

2. สภาพทางกายที ่พึงปรารถนา (Desirable Physical condition) คือ สิ ่งแวดลอมในการ

ประกอบกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งอันกอใหเกิดความสุขทางกาย 

3. ผลประโยชนทางอุดมคติ (Ideal Benefaction) หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่สนองความตองการ

ของบุคคล 

4. ผลประโยชนทางสังคม (Association Attractiveness) คือความสัมพันธฉันทมิตรกับ 

ผูรวมกิจกรรม อันจะทําใหเกิดความผูกพันความพึงพอใจและสภาพการเปนอยูรวมกันเปนความพึงพอใจ

ของบุคคลในดานสังคมหรือความมั่นคงในสังคม ซึ่งจะทําใหรูสึกมีหลักประกันและมีความมั่นคงในการ

ประกอบกิจกรรม 

Korman (1977) (อางใน สมศักดิ์ คงเที่ยง และอัญชลี โพธิ์ทอง, 2542: หนา 162) ไดจําแนก

ทฤษฎีความพึงพอใจในงานออกเปน 2 กลุม คือ 
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1. ทฤษฎีการสนองความตองการ กลุมนี้ถือวาความพึงพอใจ ในงานเกิดจากความตองการสวน

บุคคลที่มีความสัมพันธตอผลที่ไดรับจากงานกับการประสบความสําเร็จตามเปาหมายสวนบุคคล 

2. ทฤษฎีการอางอิงกลุม ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธในทางบวกกับคุณลักษณะของ

งานตามความปรารถนาของกลุม ซึ่งสมาชิกใหกลุมเปนแนวทางในการประเมินผลการทํางาน 

Manford (1972) (อางใน สมศกัดิ์ คงเท่ียง และอัญชลี โพธิ์ทอง, 2542 : หนา 162) ไดจําแนก

ความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจงานจากผลการวิจัยออกเปน 5 กลุมดังนี ้

1. กลุ มความตองการทางดานจิตวิทยา กลุ มนี ้ไดแก Maslow, A.H. , Herzberg. F และ  

Likert R. โดยมองความพึงพอใจงานเกิดจากความตองการของบุคคลที่ตองการความสําเร็จของงานและ

ความตองการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 

2. กลุมภาวะผูนํามองความพึงพอใจงานจากรูปแบบและการปฏิบัติของผูนําที่มีตอผูใตบังคับ

บัญชา กลุมนี้ไดแก Blake R.R., Mouton J.S. และ Fiedler R.R. 

3. กลุมความพยายามตอรองรางวัล เปนกลุมที่มองความพึงพอใจจากรายได เงินเดือนและ

ผลตอบแทนอื่น ๆ กลุ มนี ้ ไดแก กลุ มบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร (Manchester 

Business School) 

4. กลุมอุดมการณทางการจัดการมองความพึงพอใจจากพฤติกรรมการบริหารงานขององคกร 

ไดแก Crogier M. และ Coulder G.M. 

5. กลุ มเนื้อหาของงานและการออกแบบงาน ความพึงพอใจงานเกิดจากเนื้อหาของตัวงาน 

กลุมแนวคิดนี้มาจากสถาบันทาวิสตอค (Tavistock Institute) มหาวิทยาลัยลอนดอน 

ดังนั้น จากขอความขางตน จึงสรุปความหมายและแนวคิดไดวา ความพึงพอใจหรือความพอใจ

(Satisfaction) พจนานุกรมดานจิตวิทยา Chaplin (อางใน พัณณิตา ทองไสย 2547, หนา 9) ไดให

ความหมายไววา หมายถึง ความรูสึกของผูที่มารับบริการตอสถานบริการตามประสบการณที่ไดรับจาก

การเขาไปติดตอขอรับบริการในสถานบริการนั ้น นอกจากนี้ ยังมีผูใหความหมายของความพึงพอใจ 

ไวหลากหลาย เชน ความพึงพอใจ คือ ทัศนคติในทางบวกของบุคคลจะเกิดขึ ้นไดก็ตอเมื ่อทุกสิ่ง 

ที่เกี่ยวเนื่องจากความตองการดานพื้นฐานของมนุษย ถาบุคคลไดรับความตึงเครียด มีผลเกี่ยวเนื่องจาก

ความตองการดานพ้ืนฐานของมนุษย จะเกิดความพึงพอใจมากข้ึน Vroom กลาววา ทัศนคติดานลบและ

แสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจในสิ่งนั้นและทัศนคติดานลบและแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจ

นั้นเอง สอดคลองกับเซลเลย (อางใน บุญเลิศ บูรณปุกรณ. 2546 หนา 6) ท่ีศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความ

พึงพอใจ ซึ่งสรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกในทางบวกและ

ความรูสึกในทางลบ ความรูสึกทั้งสองแบบของมนุษย คอื ความรูสึกในทางบวกและความรูสึกในทางลบ 

ความรู สึกทางบวกเปนความรู ส ึกที ่เก ิดขึ ้นแลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขนั ้นเปนความรู สึก 

ที่แตกตางจากความรูสึกทางบวกอื่น กลาวคือ เปนความรูสึกที่เปนระบบยอนกลับ ความสุขสามารถ 

ทําใหเกิดความสุขหรือความรูสึกทางบวกเพ่ิมขึ้นไดอีก 
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ลักษณะของความพึงพอใจ 

ความพ ึ งพอใจในการบร ิการม ีคว ามส ํ าค ัญต  อการด ํ า เน ินงานบร ิการให  เป  น ไป 

อยางมีประสิทธิภาพซึ่งมีลักษณะทั่วไปดังนี ้

1) ความพึงพอใจเปนการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่งหนึ่ง

สิ่งใด บุคคลจําเปนจะตองปฏิสัมพันธตอสิ่งแวดลอมรอบตัวการตอบสนองความตองการสวนบุคคลดวย

การตอบโตกับบุคคลอื่นและสิ่งตาง ๆ ในชีวิตประจําวันที่ใหแตละคนมีประสบการณการรับรูเรียนรู 

สิ่งท่ีจะไดตอบแทนแตกตางกันไปในสถานการณการบริการ เชนเดียวกับ บุคคลรับรูหลายสิ่งหลายอยาง

เกี่ยวกับการบริการไมวาจะเปนประเภทของการบริการ หรือคุณภาพของการบริการ ซึ่งประสบการณ 

ที่ไดรับจากการสัมผัสบริการตาง ๆ หากเปนไปตามความตองการของผูรับบริการ โดยสามารถทําใหผูรับ

บริการไดรับสิ่งท่ีคาดหวังก็ยอมกอใหเกิดความรูสึกดีและพึงพอใจ 

2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ไดรับจริง  

ในสถานการณบร ิการก อนล ูกค าจะมาใช บร ิการใช บริการจากล ักษณะของความพ ึงพอใจ 

ดังกลาวสรุปไดวาความพึงพอใจมีอยู 2 ลักษณะคือความพึงพอใจที่เกิดจากอารมณในขณะที่เขารับ

บริการและความพึงพอใจที่ตองพิจารณาในหลาย ๆ ดาน 

ปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ 

ปจจัยที่เก่ียวของกับความพึงพอใจนั้น สามารถพิจารณาไดจากแนวคิดเก่ียวกับหลักการของการ 

ใหบริการสาธารณะ ดังนี ้

ความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีชวยทําใหงานประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ถาเปนงานที่เก่ียวกับการใหบริการ นอกจากผูบริการจะดําเนินการให ผูทํางานเกิดความพึงพอใจในการ

ทํางานแลว ยังจําเปนตองดําเนินการที่จะทําใหผูมาใช บริการเกิดความพึงพอใจดวย เพราะความเจริญ 

กาวหนาของงานบริการ ปจจัยที่สําคัญ ประการหนึ่งที่เปนตัวบงชี้คือ จํานวนผูมาใชบริการ 

ดังนั้น ผูบริการที่ชาญฉลาดจึงควร อยางยิง่ที่จะศึกษาใหลึกซึ่งถึงปจจัยและองคประกอบตาง ๆ 

ที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจ ทั้งผูปฏิบัติงานและผูมาใชบริการ เพื่อที่จะไดใชแนวทางในการบริการ 

องคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ซึ ่งในการใหบริการเปาหมายสําคัญของบริการ  

คือ การสรางความพึงพอใจในการใหบร ิการ ม ิลเลท (1954, หนา 397 – 400) ไดให ท ัศนะว า  

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอบริการของหนวยงานของรัฐวา ควรพิจารณาจากสิ่ง ตาง ๆ เหลานี้คือ 

1) การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหาร 

งานภาครัฐที ่มีฐานของความคิดวาทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั ้นประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติ 

อยางเทาเทียมกันในทุกแงมุมของกฎหมายไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการประชาชนจะ ไดรับ

การปฏิบัติในฐานะที่เปนปจเจกบุคคลที่ใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน 
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2) การใหบริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการใหบริการจะตองมองวาการให

บริการจะตองตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะถือวาไมมีประสิทธิผลเลย ถาไมมีการ

ตรงเวลาซึ่งจะสรางความพึงพอใจใหแกประชาชน 

3) การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การใหบริการจะตองมีลักษณะที่มี

จานวนการใหบร ิการและสถานที ่ให บร ิการอย างเหมาะสม (The right quantity at the right 

geographical Location) ม ิลเลทท  (Millett) เห ็นว า ความเสมอภาคหร ือการตรงเวลาจะไมมี

ความหมายเลย ถามีจานวนการใหการบริการที่ไมเพียงพอและสถานที่ตั ้งที ่ใหบริการสรางความ 

ไมยุติธรรมใหเกิดขึ้นแกผูรับบริการ 

4) การให บร ิการอย างต อเน ื ่อง (Continuous Service) ค ือ การให บร ิการท ี ่ เป นไป  

อยางสม่ำเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณชนเปนหลักไมใชยึดตามความพอใจของหนวยงานที่ 

ใหบริการวาจะใหหรือหยุดบริการเม่ือใดก็ได 

5. การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) คือ การใหบริการที ่มีการปรับปรุง

คุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถที ่จะ 

ทําหนาที่ไดมากขึ้นโดยใชทรัพยากรเทาเดิม 

การวัดความพึงพอใจ 

บุญเรียง ขจรศิลปใหทัศนะเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจหรือทัศนคติหรือ

เศษคตเิปนนามธรรมเปนการแสดงออกคอนขางซับซอน จึงเปนการยากที่จะวัดทัศนคติไดโดยตรงแตเรา

สามารถวัดทัศนคติไดโดยออมซึ่งจะทําไดโดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้นแทน สําหรับ

มาตรฐานการวัดความพึงพอใจจริงๆนั้นกระทําไดโดยวิธีการดังกลาวตอไปนี ้

1) การใชแบบสอบถาม เปนวิธีการวัดที่นิยมแพรหลายวิธีหนึ่ง โดยขอรองผูที ่เราตองการให

แสดงความคิดเห็นในแบบฟอรมที่กําหนดใหเลือกหรือตอบคําถามอิสลามคําถามที่ถามอาจจะถาม

เกี่ยวกับเรื่องการบริหาร ความสัมพันธ สวัสดิการขององคการที่ผูตอบแบบสอบถามทํางานอยูหรืออื่นๆ

แลวนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาขอสรุปที่แนนอนตอไป 

2) วัดโดยการสัมภาษณ เปนวิธีที่ตองใชเทคนิคและการวางแผนอุบายอยางมาก มิฉะนั้นจะได

คําตอบซึ่งมีความไมเที่ยงตรงหรือไมมีผล 

3) การสังเกต วิธีนี้ไมคอยแพรหลาย และไมสามารถทําไดในองคกรที่มีผูปฏิบัติงานมากๆ คงทํา

ไดในองคกรที่มีผู ปฏิบัติงานไมมากนัก ซึ่งวิธีนี้ผู สังเกตตองใชความพยายามอยางสูง และตองใชเวลา

ความถี่ในการสังเกตอยางทั่วถึง 
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5. แนวคดิเกี่ยวกับการใหบริการ 

ธนวัฒน ประกอบศรีกุล (2548 : 8) การบริการ service คือกระบวนการในการสงมอบบริการ

จากผู ใหบริการไปยังผู รับบริการ ดังนั ้น การบริการจึงเปนสิ ่งสําคัญในการประกอบธุรกิจบริการ 

โดยเขาถึงในสิ่งที่ลูกคาคาดหวัง และตอบสนองลูกคาดวยบริการที่เปนเลิศ 

วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน ไดกลาววา การบริการ คือสิ่งที่จับตองไมไดเปนสิ่งที่เสื ่อมสูญสลาย 

ไดงาย บริการจะไดรับการทําขึ้นโดยบริการและสงมอบสูผูรับบริการ เพื่อใชสอยบริการนั้นๆ ทันทีหรือ

ในเวลาเกือบตัดทันทีทันใดที่มีการใหบริการนั้น 

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ ไดกลาววาคุณภาพการใหบริการเปนสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในการสราง

ความแตกตางของธุรกิจการที่จะดําเนินธุรกิจดานบริการใหชนะคูแขงไดนั้น ตองมีการสงมอบบริการที่มี

คุณภาพสูงอยางตอเนื่องมากกวาคูแขงและเกินกวาที่ลูกคาคาดหวังไว โดยสิ่งที่ลูกคาคาดหวังไวนั้น  

จะไดจากประสบการณตางๆของลูกคาในอดีต การบอกปากตอปาก และการโฆษณา ของธุรกิจ 

ใหบริการภายหลังจากที่ลูกคาไดรับบริการลูกคาจะเปรียบเทียบการบริการที่ลูกคาไดรับ กับการบริการ 

ที่ลูกคาคาดหวัง ถาการบริการของลูกคาไดรับต่ำกวาการบริการที่ลูกคาคาดหวัง ลูกคาจะขาดความ

สนใจในตัวผูใหบริการ แตถาการบริการที่ลูกคาไดรับเทากับหรือเกินกวาที่ลูกคาคาดหวังลูกคาก็มักจะใช

บริการจากผูใหบริการอีกครั้ง 

 

ผูศึกษาไดสังเคราะหแนวคิดเรื่องการบริการจากนักวิชาการหลายๆทาน พบวา มีเรื่องที่นาสนใจ 

ดังนี้ 

Verma 1986 กลาววาการใหบริการที่ดีสวนหนึ่งขึ้นกับการเขาถึงบริการและ penchansky

และthomas 1961 ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการเขาถึงการบริการดังนี ้

1) ความพอเพียงของบริการที่มี อยู available อิติ คือความพอเพียงระหวางการบริการที่มีอยู

กับความตองการขอรับบริการ 

2) การเขาถึงแหลงบริการไดสะดวก โดยคํานึงถึงลักษณะที่ตั้งการเดินทาง 

3) ความสะดวกและสิ ่งอํานวยความสะดวกของแหลงบริการ accommodation ไดแก 

 แหลงบริการที่ผูรับบริการยอมรับวาใหความสะดวกและมีสิ่งอํานวยความสะดวก 

4) ความสามารถของผูรับบริการในการที่จะเสียคาใชจายสําหรับบริการ 

5) การยอมรับคุณภาพ กองบริการ accessibility ซึ่งในที่นี้รวมถึงการยอมรับลักษณะของผูให

บริการดวย 

Weber (1966) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับการใหบริการวา การจะใหบริการที่มีประสิทธิภาพและ 

เปนประโยชนตอประชาชนมากที่สุดคือการใหบริการที ่ไมคํานึงถึงตัวบุคคลถือเปนการใหบริการ 
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ที่ปราศจากอารมณไมมีความชอบพอสนใจเปนพิเศษทุกคนไดรับการปฏิบัติเทาเทียมกันตามหลักเกณฑ

เมื่ออยูในสภาพที่เหมือนกัน 

กุณธน ธนาพงศธร (2528) กลาววา หลักการใหบริการ ไดแก  

1) หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคล เปนสวนใหญ กลาวคือ ประโยชนและ

บริการที่องคการจัดใหนั้น จะตองตอบสนองความตองการของบุคลากรสวนใหญ หรือทั้งหมดมิใช 

เปนการจัดการใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ 

2) หลักความสมําเสมอกลาวคือการใหบริการนั้นๆ ตองดําเนินไปอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ 

มิใชทําทําหยุดหยุดตามความพอใจของผูบริการ หรือผูปฏิบัติงาน 

3) หลักความเสมอภาค บริการที่จัดงานจะตองใหแกผูมาบริการทุกคนอยางเสมอภาคและ 

เทาเทียมกันไมมีการใชสิทธิพิเศษแกบุคคลหรือกลุมบุคคลใดในลักษณะแตกตางจากกลุมคนอื ่นๆ 

อยางเห็นไดชัด 

4) หลักความปลอดภัยคาใชจายท่ีตองใชไปในการบริการจะตองไมมากจนเกินกวาผลท่ีจะไดรับ 

5) หลักความสะดวก บริการที ่จัดใหแกผู รับบริการจะตองเปนไปในลักษณะที่ปฏิบัติการ 

งายสะดวกสบายสิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนักทั้งยังไมเปนการสรางภาระยุงยากใจใหแกผูใหบริการหรือ

ผูใชบริการมากจนเกินไป 

กลาวโดยสรุป กิจกรรมหรือกระบวนการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งของบุคคลหรือองคกร 

เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลอื่นและกอใหเกิดความพึงพอใจจากผลการกระทํานั้น ซึ่งบริการ 

ที่ดีจะเปนการกระทําที่สามารถตอบสนองความตองการของผูแสดงเจตจํานงใหตรงกับสิ่งที่บุคคลนั้น

คาดหวังไวพรอมทั้งทําใหบุคคลดังกลาวเกิดความรูสึกที่ดีและประทับใจในสิ่งที่ไดรับในเวลาเดียวกัน

ความสําคัญของการบริการ 

ทรายทอง วรรณพิศิษฐ และปภาดา กันทะอินทร ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริการ

สามารถแบงได 2 ประเด็น ดังนี ้

1) ความสําคัญตอผูรับบริการ ผูบริโภคสมัยใหมมีความตองการใชบริการตางๆ หลากหลาย 

มากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดา เนินชีวิตที่ตองรีบเรงและแขงขันตลอดเวลา ทั้งในดานการ

ดํารงชีวิตและการงานอาชีพ จําเปนตองพ่ึงพาผูอ่ืนชวยเหลือจัดการเรื่องตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงไป เพ่ือให

สามารถดําเนินชีวิตไดอยางผาสุก 

2) ความสําคัญตอผูใหบริการ 

2.1 ความสําคัญตอผูประกอบการหรือผูบริหารการบริการ ผูประกอบการจําเปนที่จะตองปรับ

กลยุทธทางการตลาดที่มุงเนนการขายสินคาเพียงอยางเดียว มาใหความสนใจเปนพิเศษกับการบริการ 

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตัวสินคาหรือการขายบริการโดยตรงมากยิ่งขึ้น เพื่อใหบริการดําเนินการประสบ

ความสําเร็จเหนือคูแขงอ่ืน ๆ ไดโดยเฉพาะผลกําไรและภาพพจนของการบริการ 
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2.2 ความสําคัญตอผูปฏิบัติงานบริการ การขยายตัวทางอุตสาหกรรมบริการในชวงที่ผานมา  

ไดกอใหเกิดงานบริการเพิ ่มขึ ้นในหลายสาขาอาชีพจนเติบโตขึ ้นเปนธุรกิจบริการตาง ๆ มากมาย  

โดยมีจุดมุงหมายเพื ่อตอบสนองความตองการการบริการผูบริโภค ซึ่งมีแนวโนมหลากหลายมากขึ้น  

การประกอบอาชีพบริการจึงเปนอาชีพสําคัญในตลาดแรงงานและทํารายไดด ี

หลักการใหบริการ 

สมิต สัชฌุกร ไดใหความคิดเห็นถึงแนวคิดเกี ่ยวกับการบริการและหลักการใหบริการวา  

การบริการเปนการใหความชวยเหลือหรือการดําเนินการเพื่อประโยชนของผูอื่นนั้น จะตองมีหลักยึดถือ

ปฏิบัติมิใชวา การใหความชวยเหลือ หรือการทําประโยชนตอผูอ่ืน จะเปนไปตามใจของเราผูซึ่งเปนผูให

บริการโดยทั่วไปหลักการใหบริการมีขอควรคํานึง ดังนี ้

1) สอดคลองตรงตามความตองการของผูรับบริการ การใหบริการตองคํานึงผูรับบริการเปน 

หลักจะตองนําความตองการผูรับบริการ มาเปนขอกําหนดในการใหบริการ แมวาจะเปนการใหความ 

ชวยเหลือที่เราเห็นวาดีและเหมาะสมแกผูรับบริการเพียงใด แตถาผูรับบริการไมสนใจไมใหความสําคัญ

การบริการนั้นก็อาจจะไรคา 

2) ทําใหผู ร ับบริการเกิดความพอใจ คุณภาพ คือความพอใจของลูกคาเปนหลักเบื ้องตน 

เพราะฉะนั้นการบริการจะตองมุงใหผูรับบริการเกิดความพอใจและถือเปนหลักสําคัญในการประเมินผล

การใหบริการ 

3) ปฏิบัติโดยถูกตองสมบูรณครบถวน การใหบริการซึ ่งจะสนองตอบความตองการและ 

ความพอใจของผู ร ับบริการที ่ เห็นไดช ัดคือการปฏิบัติที ่ต องมีการตรวจสอบความถูกตองและ 

ความสมบูรณครบถวน เพราะหากมีขอผิดพลาดขาดตกบกพรองแลวก็ยากที่จะใหลูกคาพอใจ 

4) เหมาะสมแกสถานการณ การใหบริการที่รวดเร็ว สงสินคาหรือใหบริการตรงตามกําหนดเวลา

เปนสิ่งสําคัญ ความลาชาไมทันกําหนด ทําใหเปนการบริการท่ีไมสอดคลองกับสถานการณ 

สมิต สัชฌุกร ไดกลาววา การใหบริการเปนการกระทําของบุคคลซึ่งมีบุคลิกภาพอุปนิสัยและ 

อารมณแตกตางกันไปในแตละบุคคลและแตละสถานการณจึงมีการประพฤติปฏิบัติท่ีหลากหลายออกไป

แตอยางไรก็ตาม การบริการที่ดีอันเปนที่ยอมรับกันทั่วไป มีดังนี้ 

1) ทําดวยความเต็มใจ การใหบริการเปนเรื่องของจิตใจ ถามีความรักในงานบริการ ก็จะทํา 

ทุกสิ่งทุกอยางในการใหความชวยเหลือแกผูอื ่นดวยความตั ้งใจและเต็มใจผลของการกระทําก็มักจะ

เกิดขึ้นดวยด ี

2) ทําดวยความรวดเร็ว ผูรับบริการสวนใหญอยูในอาการรีบรอนจึงตองการความชวยเหลือ 

ที่ทันอกทันใจ การแสดงออกอยางกุลีกุจอในการใหบริการจึงเปนสิ่งที่ชวยใหผูรับบริการมีความสุขและ

ความพอใจ 
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3) ทําถูกตอง ดังไดกลาวไวในหลักของการใหบริการวา การใหบริการที่ครบถวนสมบูรณ 

จะเปนการสนองตอบความตองการและทําความพอใจใหแกผูรับบริการอยางชัดแจง การบริการที่ดี 

จึงตองเนนการทําใหถูกตองเปนสิ่งสําคัญ 

4) ทําอยางเทาเทียมกัน คนสวนมากตองการสิทธิพิเศษ และเรียกรองที่จะรับบริการที่ดีกวาหรือ

เหนือกวาผูอื่น หากเราแสดงออกใหคนตาง ๆ เห็นวาเราใหบริการเปนพิเศษแกบางคนก็เทากับเราไมให

บริการอยางเปนธรรม เปนการสรางความพอใจใหแกคนเพียงคนเดียวแตทําความไมพอใหแกคนอีก

จํานวนมาก 

ลักษณะเดน ๆ ของการบริการที่ดีตามที่อธิบายขางตน เปนลักษณะพ้ืนฐานหลายสิ่งหลายอยาง

ที ่อาจชวยสงเสริมใหเกิดบริการที ่ดีไดยิ ่ง ๆ ขึ ้นอีก เชน การแสดงอัธยาศัยที ่ดีของผู ใหบริการ  

ความสุภาพนารัก และความเอาใจใสติดตามเรื่องการชวยแกปญหาที่เกิดขึ้น ความซื่อสัตย การให

คําแนะนําที่เปนประโยชน เปนตน 

การปฏิบตัิงานที่ดีของเจาหนาที่ผูใหบริการ 

จุฬาลักษณ ชางคํา และคณะ ไดกลาววา หนาที่ของผูใหบริการที่ดี มีดังนี้ 

1) ความสะอาด สถานที ่ท ํางาน พื ้นอาคาร โต ะ หองน้ำ เคร ื ่องมือ เคร ื ่องใช  ซ ึ ่งเปน 

สวนประกอบที่ทําใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย ตองหมั ่นทําความสะอาด เพื ่อสรางความ 

นาเลื่อมใส ศรัทธา และดึงดูดความสนใจ 

2) การตรงตอเวลา ในการปฏิบัติหนาที่ ผู ปฏิบัติงานควรมาถึงกอนเวลาเริ่มงาน เพื่อเตรียม 

การปฏิบัติงานใหทันเวลาเวลาเลิกงานก็ตองรักษาใหตรงเวลา ไมควรใหผู มาติดตอเสียเวลารอคอย 

และถามีเหตุขัดของก็ตองแจงใหผูใชบริการทราบ 

3) การแตงกาย ผูใหบริการตองแตงกายสุภาพหรือแตงกายตามระเบียบของหนวยงานที่วางไว 

ตองสุภาพและสะอาด เปนที่นาชื่นชมแกผูมาติดตอ 

4) กริยามารยาทและการตอนรับ ควรตอนรับผูใชบริการดวยกริยามารยาทที่ดี ซึ่งกอใหเกิด

ทัศนคติที่ดีตอหนวยงานไดทางหนึ่ง เจาหนาที่ฝายติดตอกับผูใชบริการจํานวนมากตองระวังเรื่องนี้ 

อยางด ี

5) น้ำเสียงเจาหนาที ่ พนักงานบางคนมีเสียงหวนหาว ตองรูจักใชคําลงทายที ่สุภาพ เชน 

ครับ หรือ คะ ลงทาย จะกอใหเกิดไมตรีแกผูมาติดตอ 

ความพึงพอใจของประชาชนตอบริการสาธารณะ 

ถาวร โพธิสมบัติ (อางถึงใน กฤษณ ศุภนราพรรค 2548, หนา 26) ไดให ความหมายของ 

การบริการประชาชน หมายถึง การท่ีองคการของรัฐไดกระจายสินคา สาธารณะออกไปใหกับประชาชน
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ในสังคม เพ่ือความเปนอยูที่ดีข้ึนและเอ้ืออํานวย ประโยชนสุขแกประชาชนใหมากที่สุดโดยเจาหนาที่ของ

รัฐและยังตองทําการศึกษา หลักการใหบริการประชาชนของรัฐ ตองคาํนึงถึงหลัก 3 ประการ คือ 

1) เพ่ือประโยชนสาธารณะ การบริการประชาชน เปนปฏิสัมพันธระหวาง เจาหนาที่ขององคกร

ของรัฐกับประชาชน โดยมีเปาหมายที่จะเอื ้ออํานวยประโยชนแก ประชาชน ปฏิสัมพันธระหวาง 

เจาหนาที่ของรัฐกับประชาชนซึ่งองคการของรัฐมีบทบาท 

2) หลักการบริการประชาชน การบริการประชาชนซึ ่งเปนหนาที ่ของรัฐ จะตอง บริการ 

ประโยชนสาธารณรัฐจะตองทําหนาที่ใหบริการตาง ๆ ใหแกประชาชน เชน การ รักษาความสงบ 

เรียบรอยและการแกไขปญหาความขัดแยงในสังคม การปองกันและ ปราบปรามอาชญากรรม การรักษา

ส ิทธ ิมนุษยชนโดยกฎหมายการป องก ันประเทศ การให   ส ิ ่ งตอบแทนแก สมาช ิกในส ังคม 

ผูทําคุณประโยชนตอชาติบานเมือง การออกกฎหมาย สวัสดิการแกผูใชแรงงาน การระดมทรัพยากร  

ไดแก เงินภาษีอากรจากสังคม การ สาธารณสุข การบริการผูยากจนใหเปลาโดยบัตรสุขภาพ การให

การศึกษาแกเยาวชนแบบ ใหเปลา การวางแผนใชพลังงานและสิ่งแวดลอม การพัฒนาและวางแผน

ชุมชนเมือง การ จัดทําบริการสาธารณะ 

3) หลักการบริหารในดานการบริการประชาชน รัฐมีเปาหมายการบริการเพ่ือความพึงพอใจของ

ประชาชน รัฐมีหนาที่เปนองคการของรัฐ ถาเจาหนาที่ขององคการของรัฐ บริการประชาชนดีแลว 

ประชาชนท่ีไดรับบริการจากองคการของรัฐควรมีความสบายใจ ซึ่งผลที่ไดจากการบริการของรัฐดังกลาว 

ประชาชนจะพอใจและใหความรวมมือกับรัฐ การบริการประชาชนเปนการบริหารงานอยางเปนระบบ 

เมื่อประชาชนติดตอมาขอรับบริการขององคการของรัฐ ถามีการจัดระบบการบริหารงานที่ดี เชน  

การจัดองคการการ วางแผนการประสานงานกันเปนอยางดี ผลที่ไดก็คือ การทํางานที่เกิดประสิทธิภาพ

ประชาชนที่มาติดตองานก็จะไดรับความสะดวกในการที ่มารับบริการ ในทางตรงกันขาม หากการ

จัดระบบการบริหารงานหยอนสมรรถภาพ ผลท่ีจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่จะตองเสียเวลาเสียงบประมาณ 

และประชาชนก็จะเกิดความเบื่อหนายตอองคการของรัฐ ซึ่งนําความเสียหายมาสูการบริหารองคการ

ของรัฐโดยสวนรวมทั้งระบบ 

มณีวรรณ ตั ้นไทย (อางถึงใน กฤษณ ศุภนราพรรค 2548, หนา 38) ไดใหความหมาย 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการไดรับบริการในดานตางๆ ดังนี้ คือ 

1) ดานความสะดวกที่ไดรับ 

2) ดานตัวเจาหนาที่ผูใหบริการ 

3) ดานคุณภาพของบริการที่ไดรับ 

4) ดานระยะเวลาในการดําเนินงาน 

5) ดานขอมูลท่ีไดรับจากการบริการ 

จากแนวคิดขางตนที ่นําเสนอมาจะเห็นไดวา สิ ่งที ่น ํามาใชเปนกรอบแนวทางในการวัด 

ความพึงพอใจของผูรับบริการก็คือ คุณลักษณะของบริการสาธารณะทั้งคุณลักษณะที่เปนอยู ในขณะท่ี
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ใหบริการและคุณลักษณะที่ควรจะเปนของการใหบริการการวัดระดับความพึงพอใจควรวัดจาก

คุณลักษณะทั้ง 4 ดาน ดังนี ้

1) ดานขั้นตอนการใหบริการ 

2) ดานเจาหนาที่ที่ใหบริการ 

3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

4) ดานการติดตอสื่อสาร 

ปฐม มณีโรจน (อางจาก Suchitra. 1966) ไดใหความหมายของการใหบริการสาธารณะวา 

เปนการบริการในฐานะเปนหนาที่ของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําเพ่ือตอบสนองตอความตองการใหเกิด

ความพอใจจากความหมายนี้พิจารณาไดวาการบริการสาธารณะประกอบดวยผูใหบริการ (providers) 

และผูรับบริการ (recipients) โดยฝายผูใหบริการตองถือปฏิบัติเปนหนาที่ที่ตองใหบริการเพื่อใหฝาย 

ผูรับบริการเกิดความพอใจ 

Verma (อางจาก Suchitra, 1986) ไดพิจารณาการใหบริการสาธารณะวาเปนกระบวนการ 

ใหบริการซึ่งมีลักษณะที่เคลื่อนไหวเปนพลวัต โดยระบบการใหบริการที่ดีจะเกิดขึ้นไดเมื่อหนวยงาน 

ที่รับผิดชอบใชทรัพยากรและผลิตการบริการไดเปนไปตามแผนงานและการเขาถึงการรับบริการ จาก

ความหมายดังกลาวจะเปนไดวาเปนการพิจารณาโดยใชแนวคิดเชิงระบบ (system approach) ที่มีการ

พิจารณาวาองคกรที่มีหนาที่ใหบริการใชปจจัยนําเขา (input) เขาสูการผลิต (process) และออกมา 

เป นผลผล ิตหร ือการบริการ (outputs) โดยท ั ้ งหมดจะต องเป นไปตามแผนงานที ่ก ําหนดไว   

ดังนั้น การประเมินผล จะชวยทําใหทราบถึงผลผลิตหรือการบริการที ่เกิดขึ้นวาลักษณะเปนเชนไร  

ซึ่งจะเปนขอมูลปอนกลับ (feedback) เปนปจจัยนําเขาตอไป ดวยเหตุนี้ระบบการใหบริการสาธารณะ  

จึงมีลักษณะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

Wang (อางจาก Suchitra, 1986) ไดพิจารณาการใหบริการสาธารณะวาเปนการเคลื่อนยาย 

เรื่องที่ใหบริการจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเพื่อใหเปนไปตามที่ตองการ ดวยเหตุนี้ทําใหเขามองการ

บริการวามี 4 ปจจัยที่สําคัญคือ (1) ตัวบริการ (Services) (2) แหลงหรือสถานที่ที ่ใหบริการ (Client 

Groups) (3) ชองทางในการใหบริการ (Channels) และ (4) ผูรับบริการ (Client Groups) 

Macullong (1983) ม ีความเห ็นวา การให บร ิการสาธารณะจะตองประกอบไปดวย 3  

องคประกอบที่สําคัญ คือ หนวยงานที่ใหบริการ (Service Delivery Agency) บริการ (The Service) 

ซึ ่งเปนประโยชนที ่หนวยงานที ่ใหบริการไดสงมอบใหแกผู ร ับบริการ (The Service Recipient)  

โดยประโยชนหรือคุณคาของบริการที่ไดรับนั้น ผูรับบริการจะตระหนักไวในจิตใจ ซึ่งอาจสามารถวัด

ออกมาในรูปของทัศนคติก็ได 

Willium Gilbert และ Gutherie (1977) มองวาการใหบริการสาธารณะมี 4 องคประกอบ 

ที่สําคัญ คือ 
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1) ปจจัยนําเขา (Inputs) หรือทรัพยากรอันไดแก บุคลากร คาใชจาย อุปกรณและ สิ่งอํานวย

ความสะดวก 

2) กิจกรรม (Activities) หรือกระบวนการ (Process) ซึ่งหมายถึง วิธีการที่จะใชทรัพยากร 

3) ผล (Results) หรือผลผลิต (Outputs) ซึ่งหมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมีการใชทรัพยากร 

และ 

4) ความคิดเห็น (Opinions) ตอผลกระทบ (Impacts) ซึ่งหมายถึง ความคิดเห็นของประชาชน

ที่มีตอบริการที่ไดรับ จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวาเปนการพิจารณา โดยใช แนวคิดเชิงระบบที่มี

การมองวาหนวยงานที่มีหนาที่ใหบริการนําปจจัยนําเขา เขาสูกระบวนการผลิต และออกมาเปนผลผลิต

หรือการบริการเชนเดียวกันกับแนวคิดของ บี เอ็ม เวอรมา อยางไรก็ตามจาก ความหมาย 

ดังกลาวมีประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งก็คือการมองในแงของผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากให

บริการซึ่งสามารถวัดไดจากความคิดเห็นหรือทัศนคติของผูรับบริการที่มีตอระบบการใหบริการ 

Millett (1954) กลาววา เปาหมายสําคัญของการบริการคือการสรางความพึงพอใจในการให

บริการแกประชาชน โดยมีหลักหรือแนวทาง คือ 

1) การให บริการอย างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ

บริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่วาคนทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติ  

อยางเทาเทียมกันในแงมุมของกฎหมายไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการประชาชนจะไดรับการ

ปฏิบัติในฐานะที่เปนปจเจกบุคคลที่ใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน 

2) การใหบริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริการจะตองมองวาการให

บริการสาธารณะจะตองตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะถือวาไมม ี

3) การให บร ิการอยางเพ ียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให บร ิการสาธารณะ  

ตองมีลักษณะ มีจํานวนการใหบริการและสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม (The right quantity at 

the right geographical location) ม ิลเลทท เห ็นว า ความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไม มี

ความหมายเลยถามีจํานวนการใหบริการที่ไมเพียงพอ และสถานที่ตั้งที่ใหบริการสรางความไมยุติธรรม

ใหเกิดขึ้นแกผูรับบริการ 

4) การใหบริการอยางตอเนื ่อง (Continuous Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะ 

ที่เปนไปอยางสม่ำเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลัก ไมใชยึดความพอใจ ของหนวยงานที่ให

บริการวาจะใหหรือหยุดบริการเม่ือใดก็ได 

5) การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะ 

ที ่ม ีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงานกลาวอีกนัยหนึ ่งคือ การเพิ ่มประสิทธิภาพ หรือ

ความสามารถที่จะทําหนาที่ไดมากขึ้นโดยใชทรัพยากรเทาเดิม 

เทพศักดิ์ บุญรัตพันธ (2536) กลาววา การใหบริการสาธารณะ คือ การที่บุคคลกลุมบุคคล หรือ 

หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ที ่เกี่ยวของกับการใหบริการสาธารณะ ซึ่งอาจจะเปนของรัฐ หรือเอกชน 
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มีหนาที่ในการสงตอการใหบริการสาธารณะแกประชาชนโดยมีจุดมุงหมาย เพื่อสนองตอความตองการ

ของประชาชนโดยสวนรวม 

ชูวงศ ฉายะบุตร (2536 :11-14) ไดเสนอหลักการใหบริการในการพัฒนาการใหบริการ 

ในเชิงรุกวา จะตองเปนตามหลักการ 

1. ยึดการตอบสนองความตองการจําเปนของประชาชนเปนเปาหมายการบริการของรับใน 

เชิงรับจะเนนการใหบริการตามระเบียบแบบแผน และมีลักษณะที่เปนอุปสรรคตอการใหบริการดังนี ้คือ 

1.1 ขาราชการมีทัศนคติวาการใหบริการจะเริ่มตนก็ตอเม่ือมีผูมาติดตอขอรับบริการมา

กกวาที่จะมองวาตนมีหนาที่ที่จะตองจัดบริการใหแกราษฎรตามสิทธิประโยชนที่เขาควรจะไดรับ 

1.2 การกําหนดระเบียบปฏิบัติและการใหดุลพินิจของขาราชการ มักเปนไปเพื่อสงวน

อํานาจในการใชดุลพนิจของหนวยงาน หรือปกปองตัวขาราชการเอง มีลักษณะที่เนนการควบคุม 

มากกวาการสงเสริม การติดตอราชการจึงตองใชเอกสารหลักฐานตาง ๆ เปนจํานวนมากและตองผาน

การตัดสินใจหลายข้ันตอน ซึ่งบางครั้งเกินกวาความจําเปน 

1.3 จากการที่เขาราชการมองวาตนมีอํานาจในการใชดุลพินิจ และมีกฎระเบียบ 

เปนเครื่องมือที่จะปกปองการใชดุลพินิจของตน ทําใหขาราชการจํานวนไมนอยมีทัศนคติในลักษณะของ

เจาขุนมูลนาย ในฐานะที่ตนมีอํานาจที่จะบันดาลผลไดผลเสียแกประชาชน การดําเนินความสัมพันธ

จึงเปนไปในลักษณะที่ไมเทาเทียมกัน และนําไปสูปญหาตาง ๆ เชน ความไมเต็มใจที่จะใหบริการรูสึก 

ไมพอใจเมื่อราษฎรแสดงความเห็นโตแยง เปนตน 

ดังนั้นเปาหมายแรกของการจัดการบริการแบบครบวงจรก็คือ การมุงประโยชนของประชาชน 

ผูรับบริการทั้งผูที่มาติดตอขอรับบริการ และผูที่อยูในขายที่ควรจะไดรับบริการเปนสําคัญ ซึ่งมีลักษณะ

ดังนี้ คือ  

1. ขาราชการจะตองถือวาการใหบริการเปนภาระหนาทีที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 

โดยจะตองพยายามจัดบริการให ครอบคลุมผูที่อยูในขายท่ีควรจะไดรับบริการทุกคน 

2. การกําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติและการใชดุลพินิจจะตองคํานึงถึงสิทธิ์ประโยชนของ 

ผูรับบริการเปนหลัก โดยพยายามใหผูบริการไดสิทธิประโยชนที่ควรจะไดรับอยางสะดวดและรวดเร็ว 

3. ขาราชการจะตองมองผูมารับบริการวามีฐานะและศักดิ์ศรีเทาเทียมกับตนมีสิทธิที่จะ

รับรูใหความเห็นหรือโตแยงดวยเหตุผลไดอยางเต็มที ่

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ 

สังคมปจจุบันเปนสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อยางรวดเร็ว และมีการแขงขันกับสังคม 

อื ่น ๆ อยู ตลอดเวลาในขณะที ่ปญหาพื ้นฐานของระบบราชการคือ ความลาชา ซึ ่งในดานหนึ่ง 

เปนความลาชาที่เกิดจากความจําเปนตามลักษณะของการบริหารราชการเพื่อประโยชนสวนรวมแหงรัฐ 

แตในหลายสวนความลาชาของระบบราชการเปนเรื่องที่สามารถแกไขได เชน ความลาชาที่ที่เกิดจาก

การปดภาระในการตัดสินใจ ความลาชาที่เกิดจากการขาดการกระจายอํานาจ หรือเกิดจากการกําหนด
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ขั้นตอนที่ไมจําเปน หรือความลาชาที่เกิดขึ้น เพราะขาดการพัฒนางานหรือนําเทคโนโลยีที่เหมาะสม

มาใช เปนตน 

ปญหาที่ตามมาก็คือ ระบบราชการถูกมองวาเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาความเจริญ 

กาวหนา และเปนตัวถวงในระบบการแขงขันเสรี ดังนั้น ระบบราชการจําเปนที่จะตองตั้งเปาหมาย 

ในอันที่จะพัฒนาการใหบริการใหมีความรวดเร็วมากขึ้นซึ่งอาจกระทําไดใน 3 ลักษณะคือ 

2.1 การพัฒนาขาราชการ ใหมีทัศนคต ิมีความรู ความสามารถเพ่ือใหเกิดความชํานาญ

งานมีความกระตือรือรน และกลาตัดสินใจในเรื่องที่อยูในอํานาจของตน 

2.2 การกระจายอํานาจ หรือ มอบอํานาจใหมากขึ้นและปรับปรุงระเบียบวิธีการทํางาน

ใหมีข้ันตอนและใชเวลาในการใหบริการใหเหลือนอยที่สุด 

2.3 การพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ ที่จะทําใหสามารถใหบริการไดเร็วขึ้น 

อนึ่ง การพัฒนาความรวดเร็วในการใหบริการเห็นเรื่องที่สามารถกระทําไดทั้งขั้นตอนกอนการ

ใหบริการซึ่งไดแก การวางแผน การเตรียมการตาง ๆ ใหพรอมที่จะใหบริการ และการนําบริการไปสู 

ผูที่สมควรที่จะไดรับริการเปนการลวงหนา เพื่อปองกันปญหาหรือความเสียหาย เชน การแจกจายน้ำ

สําหรับหมูบานที่ประสบภัยแลงนั้น หนวยราชการไมจําเปนที่จะตองรอใหมีการรองขอ แตอาจนําน้ำ 

ไปแจกจายใหแกหมูบานเปาหมายลวงหนาไดเลย การพัฒนาความรวดเร็วในขั้นตอนใหบริการ เมื่อมีผู

มาติดตอขอรับบริการ และการพัฒนาความรวดเร็วในขั้นตอนภายหลังการใหบริการ เชน การรายงาน

การติดตามผล การจัดเก็บเอกสารตาง ๆ เปนตน เพื่อใหวงจรขอบการใหบริการสามารถดําเนินการ 

ตอเนื่องไปไดอยางรวดเร็ว ตัวอยางเชน การใหบริการในการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งจะตอง 

มีการจัดสงเอกสารหลักฐานใหสวนกลางเพื ่อจัดทําบัตรการแจงยายปลายทาง ซึ ่งสํานักทะเบียน

ปลายทางจะตองรอการยืนยันหลักฐานทางการทะเบียนจากสํานักทะเบียนตนทาง เปนตน 

3. การใหบริการจะตองเสร็จสมบูรณ 

เปาหมายของการใหบริการเชิงรุกแบบครบวงจรอีกประการหนึ่งก็คือ ความเสร็จสมบูรณ

ของการใหบริการ ซึ่งหมายถึง การเสร็จสมบูรณตามสิทธิประโยชนที่ผูรับบริการจะตองไดรับ โดยที่ผูรับ

บริการไมจ ําเปนตองมาติดตอบอยครั ้งนักซึ ่งลักษณะที ่ด ีของการใหบริการที ่เสร็จสมบูรณก็คือ  

การบริการที่แลวเสร็จในการติดตอเพียงครั้งเดียวหรือไมเกิน 2 ครั้ง (คือมารับเรื่องที่แลวเสร็จอีกครั้ง

หนึ่ง) 

นอกจากนี้ การใหบริการที่เสร็จสมบูรณ ยังหมายถึงความพยายามที่จะใหบริการในเรื่องอื่นๆ  

ที่ผู มาติดตอขอรับบริการสมควรจะไดรับดวย แมวาผูมาขอรับบริการ ก็ควรที่จะใหคําแนะนําและ

พยายามใหบริการในเรื่องนั้น ๆ ดวย เชน มีผูมาขอคัดสําเนาทะเบียนบาน หากเจาหนาที่ผูใหบริการ

พบวา บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้นหมดอายุแลว ก็ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนใหใหม

เปนตน 
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4. ความกระตือรือรนในการใหบริการ 

ความกระตือรือรนในการใหบริการ เปนเปาหมายที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาการ 

ใหบริการในเชิงรุก ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนบางสวนยังมีความรูสึกวา การติดตอขอรับบริการจากทาง

ราชการเปนเรื่องที่ยุงยาก และเจาหนาที่ไมคอยเต็มใจที่จะใหบริการ ดังนั้น จึงมีทัศนคติที่ไมดีตอการ 

บริการของรัฐและตอเจาหนาที ่ผู ใหบริการ ซึ ่งนําไปสู ป ญหาของการสื ่อสารทําความเขาใจกัน  

ดังนั้นหากเจาหนาที่ผูใหบริการพยายามใหบริการดวยความกระตือรือรนแลว ก็จะทําใหผูมารับบริการ

เกิดทัศนคติที่ดี ยอมรับฟงเหตุผล คําแนะนําตางๆ มากขึ้น และเต็มใจที่จะมารับบริการในเรื่องอ่ืน ๆ อีก 

นอกจากนี ้ความกระตือรือรนในการใหบริการยังเปนปจจัย สําคัญที ่ทําใหการบริการนั้น 

เปนไปอยางรวดเร็วและมีความสมบูรณ ซึ่งจะนําไปสูความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในที่สุด 

5. ความสุภาพออนนอม 

เปาหมายอีกประการหนึ่งของการพัฒนาการใหบริการแบบครบวงจรคือ เจาหนาที่ผูให

บริการจะตองปฏิบัติตอประชาชนผูมาติดตอขอรับริการดวยความสุภาพออนนอม ซึ่งจะทําใหผูมารับ

บริการมีทัศนคตทิี่ดีตอขาราชการและการติดตอกับทางราชการ อันจะสงผลใหการสื่อสารทําความเขาใจ 

ระหวางกันเปนไปไดงายยิ่งขึ้น ความสุภาพออนนอมในการบริการนั้น จะเกิดขึ้นไดก็โดยการพัฒนา

ทัศนคติของขาราชการใหเขาใจวา ตนมีหนาที่ในการใหบริการและเปนหนาที่ที่มีความสําคัญ รวมทั้ง 

มีความรูสึกเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผูที่มาติดตอขอรับบริการ 

6. ความเสมอภาคการใหบริการแบบครบวงจร 

จะตองถือวาขาราชการมีหนาที่ที่จะตองใหบริการแกประชาชนโดยเสมอภาคกัน ซึ่งจะตอง 

เปนไปตามเงื่อนไข ดังนี ้

6.1 การใหบริการจะตองเปนไปภายใตระเบียบแบบแผนเดียวกัน และไดรับผลที่สม

บูรณภายใตมาตรฐานเดียวกัน ไมวาผูรับบริการจะเปนใครก็ตาม หรือเรียกวา ความเสมอภาคในการ 

ใหบริการ 

6.2 การใหบริการจะตองคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับบริการดวย ทั้งนี้

เพราะประชาชนบางสวนของประเทศ เปนกลุมบุคคลที่มีขอจํากัดในเรื่องความสามารถในการที่จะติด 

ตอขอรับบริการจากรัฐ เชน มีรายไดนอย ขาดความรูความเขาใจหรือขอมูลขาวสารที่เพียงพออยูในพ้ืนที่ 

หางไกลทุรกันดาร เปนตน ดังนั้นการจัดบริการของทางราชการจะตองคํานึงถึงคนกลุมนี้ดวย โดยจะตอง

พยายามนําบริการไปใหรับบริการตามสิทธิประโยชนที่ควรจะไดรับ เชน การจัดหนวยบริการเคลื่อนที่ 

ตางๆ เปนตน การลดเงื ่อนไขในการรับบริการใหเหมาะสมกับความสามารถของผู รับบริการ เชน  

การออกบัตรสงเคราะหในการรักษาพยาบาลใหแกผูรายไดนอย การเรียกเก็บคาปรับในอัตราที่ต่ำที่สุด

ตามที ่กฎหมายกําหนด เมื ่อเห็นวาผู ร ับบริการไมมีเจตนาที ่จะเล ี ่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย  

แตเปนเพราะขาดขอมูลขาวสาร เปนตน ซึ่งอาจเรียกความเสมอภาคนี ้วา ความเสมอภาคที่จะไดรับ

บริการที่จําเปนจากรัฐ 
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ประยูร กาญจนดุล (2491) ไดกลาวถึงแนวคิดของการใหบริการสาธารณะ ดังนี ้

1) บริการสาธารณะ เปนกิจกรรมที่อยูในความอํานวยการหรือในความควบคมุของรัฐ 

2) บริการสาธารณะ มีวัตถุประสงคในการสนองความตองการสวนรวมของประชาชน 

3) การจ ัดระเบียบและวิธ ีด ําเนินบริการสาธารณะ ยอมจะแกไขเปลี ่ยนแปลงไดเสมอ 

เพ่ือใหเหมาะสมแกความจําเปนแหงกาลสมัย 

4) บริการสาธารณะ จะตองจัดดําเนินการอยูเปนนิจและโดยสม่ำเสมอไมมีการหยุดชะงัก 

ถาบริการสาธารณะจะตองหยุดชะงักลงดวยประการใด ๆ ประชาชนยอมไดรับความเดือดรอนหรือไดรับ

ความเสียหาย 

5) เอกชนยอมมีสิทธิ ที่จะไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะเทาเทียมกัน 

เทพศักดิ์ บุญรัตพันธ (2536) ไดใหความหมายของการใหบริการสาธารณะวา การที่บุคคล 

กลุมบุคคล หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกับการใหบริการสาธารณะ ซึ่งอาจจะเปนของรัฐ

หรือเอกชนมีหนาที่ในการสงตอการใหบริการสาธารณะแกประชาชน โดยมีจุดมุงหมายเพื ่อสนอง 

ตอความตองการของประชาชนโดยสวนรวม มีองคประกอบที่สําคัญ 6 สวน คือ 

1) สถานท่ีและบุคคลที่ใหบริการ 

2) ปจจัยที่นําเขาหรือทรัพยากร 

3) กระบวนการและกิจกรรม34 

4) ผลผลิตหรือตัวบริการ 

5) ชองทางการใหบริการ 

6) ผลกระทบที่มีตอผูรับบริการ 

 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ชมภูนุช กาศสกุล (2546 : บทคดัยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอองคการ

บริหารสวนตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคที่สําคญัของการวิจัย

คือ ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอองคการบริหารสวนตําบลปาแดด ศึกษาศักยภาพ  

ขีดความสามารถ ปญหาการมีสวนรวมของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 

ปาแดด อําเภอเมืองเช ียงใหม จ ังหวัดเช ียงใหม ต ัวอยางที ่ใช ในการศึกษา ได แก ประชาชน 

ในตําบลปาแดด โดยการใชการสุมตัวอยางแบบงาย จํานวน 364 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ 

เปนแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่นเทากับ 0.9348 การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

โดยใชวิธีการสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบวา 

1) เพศและระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ไมทําใหระดับความพึงพอใจแตกตางกัน แตอายุ 

ที่แตกตางกัน ทําใหระดับความพึงพอใจแตกตางกัน 
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2) เพศ ระดับการศึกษา และอายุที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนตอ 

การดําเนินขององคการบริหารสวนตําบลปาแดด 

3) ประชาชนมีความคิดเห็นตอปญหาขององคการบริหารสวนตําบล 5 ประการ 

 3.1 สมาชิกอบต. มีความขัดแยงกัน 

 3.2 อบต. ไมเปดโอกาสใหประชาชนและแสดงความคิดเห็นในการวางแผนงานตางๆ 

 3.3 อบต. ศึกษาขาดการประชาสัมพันธในการดําเนินงาน 

 3.4 การจัดทําแผนงานโครงการไมสามารถแกไขปญหาในทองถิ่นได 

 3.5 งบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานของ อบต. 

 จากการศกึษาขางตนมีขอเสนอแนะดังตอไปนี ้

1) ควรใหความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานขององคการ

บริหารสวนตําบลใหแกสมาชิก อบต. และประชาชนไดเขาใจและรับทราบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง

ตลอดจนการปลูกจิตสํานึกใหมีความรักสามัคค ี

2) ควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาทองถิ่น เชน 

เสนอความคิด โครงการ แผนงานตลอดจนการดําเนินงานเนื่องจากไมมีใครจะทราบปญหาไดเทากับคน

ในทองถ่ินเอง 

3) ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร แผนงานและโครงการตางๆที่ อบต. จัดทําใหประชาชนทราบ

เพ่ือที่ประชาชนจะไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

4) รัฐบาลควรจัดสรรเงินอุดหนุนและจัดสรรรายไดที ่มาจากการจัดเก็บภาษีใหมากข้ึน  

เพ่ือ อบต. จะไดงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาตําบลตอไป 

 

นิวัฒน แกวประเสริฐ (2550) บทคัดยอไดศึกษาเรื่องธรรมาภิบาลในมุมมองขององคการ

บริหารสวนตําบลซึ่งการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงทดลองเพื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจของเจ

าหนาที่ของประชาชนในการปกครองทองถ่ิน กอนและหลังการแลกเปลี่ยนการเรียนรู ความรูรวมกันของ

ประชาชนที่มารวมกันอยางไมเปนทางการที่สภากาแฟ โดยเสริมสรางความรูในประเด็นที่ประชาชน 

มีความจําเปนตองรู ไดแก  

1. ความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาที่ของประชาชนในการปกครองทองถิ่น 

2. ความรูเก่ียวกับบทบาทหนาที่และการดําเนินงานของ อบต.  

3. ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเลือกตั้งทองถิ่นกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเครื่องมือที่ใชใน

การวิจัย คือ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ในการสัมภาษณประชาชนผลการวิจัยพบวา ประชาชน 

ที ่เปนตัวอยางกอนและหลังการเสริมสรางความรู ความเขาใจบทบาทหนาที่ของประชาชนในการ

ปกครองทองถิ่น มีความรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ เมื่อประชาชนไดรับ ความรู

แลกเปลี่ยนความรูอยางไมเปนทางการ จากการพบปะพูดคุยกันตามสภากาแฟจะทําใหประชาชนไดรับ
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ความรูเพิ่มขึ้นจากการศึกษาพบวาประชาชนสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางไมเปนทางการสูง

เนื่องจากเปนวิธีที่สอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนซึ่งเหมาะสมที่องคการ ปก

ครองสวนทองถิ่นจะนํามาขยายผลในการเสริมสรางความรูความเขาใจ บทบาทหนาที่ของประชาชนใน

การปกครองทองถ่ิน ทําใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ อันจะเปนปจจัยผลักดันใหเกิดการพัฒนาทอง

ถิ่นตอไป 

พัณณิตา ทองไสย (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล

ที่มีตอการบริหารงานของคณะผูบริหาร เทศบาลตําบลสวางแดนดิน อําเภอสวางแดนดินจังหวัดสกลนคร 

ครั ้งน ี ้ม ีว ัตถุประสงคเพื ่อศ ึกษาระด ับความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลที ่ม ีต อการ 

บริหารงานของคณะผู บริหารเทศบาลตําบลสวางแดนดินอําเภอสวางแดนดินจังหวัดสกลนครและ 

เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลที่มีตอการบริหารงานของ

คณะผูบริหาร เทศบาลตําบลสวางแดนดินอําเภอสวางแดนดินจังหวัดสกลนคร ขอมูลที่ใชในการศึกษา 

ไดมาจากการสุ มตัวอยางเชิงระบบจากแตละหมู บานโดยอาศัยบานเลขที่ครัวเรือนละ 1 ตัวอยาง 

รวมทั้งสิ้น 325 ตัวอยาง ดวยแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามวัตถุประสงคของการวิจัยแบงออกเปน 3 ตอน

คือ 1.รวบรวมขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 2. แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลที่

มีตอการบริหารงานของคณะผู บริหารเทศบาลตําบลสวางแดนดินและ 3. แบบสํารวจปญหาและ

อุปสรรคในการติดตอกับเทศบาลและขอเสนอแนะในการแกปญหาทําการวิเคราะห ขอมูลดวยสถิติ 

รอยละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทําการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว ผลการศึกษาพบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่ำกวาระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจ 

ตอการบริหารงานคณะผูบริหารเทศบาลสูงกวาประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ ้นไป  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ในขณะที่ประชาชนเพศชายและหญิง อาย ุอาชีพ และระดับรายได

แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานคณะผูบริหารเทศบาล ไมแตกตางกัน 

ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลที่มีตอการบริหารงานของคณะผูบริหารเทศบาล

ตําบลสวางแดนดิน อําเภอสวางแดนดิน อยูในระดับต่ำเมื่อวิเคราะหความพึงพอใจเปนรายดานพบวา

ประชาชนมีความพึงพอใจระดับสูง ดานการจัดหารายไดแตมีความพึงพอใจในระดับต่ำ ในดานที่เหลือ

เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย คือดานการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานดานการบริหารงานเทศบาล  

ดานการปฏิบัติตามนโยบายหาเสียงดานการพัฒนาทองถิ่นและ ดานการสรางความมีสวนรวมของ

ประชาชน 

บุญเลิศ บูรณุปกรณ (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนในเขต

เทศบาลนครเชียงใหมตอผูบริหารเทศบาลนครเชียงใหมมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ

ของประชาชนที่มีตอผูบริหารเทศบาลนครเชียงใหมและศึกษาปจจัยที่สงผลตอระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนที ่ม ีต อผู บร ิหารเทศบาลนครเช ียงใหมโดยเก็บขอมูลจากเอกสารที ่เก ี ่ยวของและใช
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แบบสอบถามแบบปลายเปดสอบถามประชาชนที่มีภูมิลําเนาในแขวงกาวิละ นครพิงค ศรีวิชัย และ 

เม็งราย และภูมิลําเนาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 976 ราย 

ผลการศึกษาพบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอผูบริหารเทศบาลนครเชียงใหมในแตละดาน 

คือ ดานคุณสมบัติของผูบริหารในระดับมาก ดานการปฏิบัติตามนโยบายและดานผลงานของผูบริหาร 

ในระดับปานกลาง และปจจัยสวนตัวซึ ่งประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และภูมิลําเนา 

มีอิทธิพลตอความพึงพอใจที่มีตอผูบริหาร 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ คือเทศบาลนครเชียงใหมควรสรางกิจกรรมการใหความรู 

การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใหเหมาะสมกับปจจัยสวนบุคคลนอกจากนี ้ ยังตองให 

ประชาสัมพันธเพื ่อสร างความเขาใจเกี ่ยวกับการเลือกตั ้งสมาชิกสภาเทศบาลในรูปแบบใหม 

คือการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงใหประชาชนทราบมากขึ้น 

เรวัต 2543 ไดวิจัยเรื่องการติดตอสื่อสารในองคการ กรณีศึกษา บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี

ประเทศไทย จํากัด พบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอการติดตอสื่อสารในองคการอยูในระดับปานกลาง

โดยมีความคิดเห็นตอการติดตอสื่อสารดานคุณภาพของสื ่อที่ใชในองคการมากที ่สุด รองลงมาคือ 

ในดานบรรยากาศของการติดตอสื ่อสารในองคการ ปจจัยทางดานเพศ อายุ ระดับตําแหนง และ 

ระดับการศึกษาของพนักงานตางกันกับพนักงานที ่มีความคิดเห็นตอการติดตอสื ่อสารแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวนปจจัยทางดานระยะเวลาในการทํางาน พนักงานมีความ

คิดเห็นตอการติดตอสื่อสารไมแตกตางกัน สวนวิธีการสื่อสารดวยลายลักษณอักษร วิธีการสื่อสาร 

ดวยวาจา และวิธีการสื่อสารที่เกี ่ยวของกับเทคโนโลยีตางประกันพนักงานมีความคิดเห็นตอวิธีการ

สื่อสารภายในองคการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อภิรดี 2545 ศึกษาลักษณะและวิธีการติดตอสื่อสารภายในองคการ และศึกษาถึงความสัมพันธ

ระหวางความพึงพอใจในการติดตอสื่อสารภายในองคการกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานโรงแรมมณเฑียร ผลการวิจัยพบวา ผูบังคับบัญชาเปนแหลงขาวสารที่พนักงานไดรับมากที่สุด 

และยังเปนแหลงที่ใหขอมูลขาวสารไดอยางถูกตอง และชัดเจนมากที่สุดดวยเชนกัน สําหรับวิธีการ 

ติดตอสื่อสารที่ผู บังคับบัญชาใหกับพนักงานมากที่สุดคือ การสั่งงานดวยตัวเองเชนเดียวกับวิธีการ 

ติดตอสื่อสารของผู บังคับบัญชาที ่พนักงานพอใจมากที่สุด และในกรณีที่ผู บังคับบัญชาสั่งงานแลว 

พนักงานไมเขาใจพนักงานจะไมทํางานนั้นจนกวาผูบังคับบัญชาจะชี้แจงและใชวิธีปรึกษาผูบังคับบัญชา

โดยตรง และเมื ่อพนักงานมีปญหาในเรื ่องขอมูลขาวสารที ่มีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน  

บุคคลแรกที่พนักงานจะเขาไปขอคําแนะนําคือ ผูบังคับบัญชาในการติดตอสื่อสารกับเพื่อนรวมงาน 

ในโรงแรม พบวาเดินเขาไปคุยดวยตนเองเปนวิธีการที่พนักงานใชมากที่สุด สวนวิธีการติดตอสื่อสารกับ

เพื ่อนรวมงานที ่พนักงานพอใจมากที ่ส ุด คือเด ินเข าไปคุยด วยตนเองเช นก ัน ในการศึกษา 

ถึงความพึงพอใจในการติดตอสื ่อสารภายในองคการ พบวาพนักงานสวนใหญมีความพึงพอใจ 

ในการติดตอสื ่อสารภายในองคการอยู ในระดับปานกลาง โดยพนักงานมีความพึงพอใจมากที ่สุด 
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ในดานการติดตอสื่อสารในระดับเดียวกัน และดานการติดตอสื่อสารจากผูใตบังคับบัญชาสูผูบังคับบัญชา

และในดานความพึงพอใจในการปฏิบ ัต ิงาน โดยภาพรวมแลวพนักงานสวนใหญของโรงแรม 

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู ในระดับปานกลาง โดยพนักงานมีความพึงพอใจมากที ่สุด 

ในดานความสัมพันธระหวางเพื ่อนรวมงาน เพื ่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจ 

ในการติดตอสื่อสารภายในองคการกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พบวามีความสัมพันธทางบวก  

กลาวคือ ถาพนักงานมีความพึงพอใจในการติดตอส ื ่อสารภายในองคการแลวความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงานก็จะเพ่ิมขึ้นดวย 

 ทวนธง ครุฑจอน, ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ, อรสา อนันต และ อภิรดี จิโรภาส (2563 : 

บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาวิจัย เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการสาธารณะ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ประจำปงบประมาณ 2562 ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมของการ

ใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณาเปนรายงานบริการดังนี้ ผูรับบริการมีความพึงพอใจตองานหองสมุดเฉลิมพระเกียรติ 

50 พรรษา ศูนยรวมใจออสเตรีย-ภูเก็ตของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอยู ในระดับมาก 

ผูรับบริการมีความพึงพอใจตองาน Phuket care “สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียงในภูเก็ต” 

ของกองสาธารณสุขอยูในระดับมาก ผูรับบริการมีความพึงพอใจตองานโรงพยาบาลองคการบริหารสวน

จังหวัดภูเก็ตของกองสาธารณสุข อยูในระดับมาก ผูรับบริการมีความพึงพอใจตองานศูนยชวยเหลือ

นักทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ตของกองการทองเที่ยวและกีฬาอยูในระดับมาก สำหรับประเด็นการใหบริการ

สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ดานเจาหนาท่ี

ผูใหบริการ 

 พรรณเพ็ญแข โฉมออน (2563 : บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของ

ประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 

ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวังของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลไทรงาม 

อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  

ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย ดานคุณภาพของเจาหนาที่ มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมา ดานสถานที่ และดานการใหบริการ มีคาเฉลี่ยตำ่สุด ตามลำดับ 

 



บทที่ 3 

 

วิธีการประเมิน 

 

วิธีการดําเนินการประเมินประกอบดวยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง วิธีสุ ม การสราง

เครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติและการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังนี ้

1. ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ประชาชน เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานภาครัฐ หนวยงาน

ภาคเอกชน ของจังหวัดบึงกาฬ ที ่มาติดตอรับบริการหรือเคยติดตอรับบริการกับองคการบริหาร 

สวนจังหวัดบึงกาฬ ในปงบประมาณ 2564 โดยมีประชากรรวมจำนวนทั้งหมด 417,677 คน 
 

2. กลุ มตัวอยางที ่ใชในการศึกษา คือ ประชาชน เจาหนาที ่ของรัฐ หนวยงานภาครัฐ 

หนวยงานภาคเอกชน ของจังหวัดบึงกาฬ ผูมารับบริการหรือไดรับบริการโดยตรงจากองคการบริหาร 

สวนจังหวัดบึงกาฬ ทั้งหมดจำนวน 321 ราย ซึ่งไดมาจากการเปรียบเทียบจำนวนกับตารางกำหนด

ขนาดตัวอยางสำหรับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ของ Herbert Askin and Raymond R. Colton (นราศรี 

ไววนิชกุล, ชูศักดิ์ อุดมศรี. 2551 หนา 132) แตเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ ้นจึงไดเพิ่มจํานวน 

กลุมตัวอยางเปน 350 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Method) และทำการสุม

ตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) แยกตามประเภทของงานบริการในแตละดาน 

ทั้ง 5 งาน แบงไดดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  แสดงจำนวนประชากร และกลุมตัวอยางที่มาขอรับบริการหรือเคยติดตอกับองคการ

บริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ  (หนวย : คน) 

ประเภทของงานบริการในแตละดาน 
ประชากร 

ที่เคยรับบริการ 

กลุมตัวอยาง 

ที่เลือก 

งานดานบริการกฎหมาย 2,000 70 

งานดานการศึกษา 3,000 70 

งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3,000 70 

งานดานรายไดหรือภาษี 2,500 70 

งานดานสาธารณสุข 2,000 70 

รวม 12,500 350 

 ที่มา :  ประชากรที่เคยรับบริการหนวยงานทรัพยากรบุคคล องคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ  

 ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 
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3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม จํานวน 5 ฉบับ แตละฉบับมี  

3 ตอน โดยผูประเมินสังเคราะหเครื่องมือของ ชมพูนุช กาศสกุล, นิวัฒน แกวประเสริฐ, พัณณิตา  

ทองใส, บุญเลิศ บูรณุปกรณ และชรินทร สุวรรณภูเต เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามทั้ง 5 

ฉบับแตละฉบับมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา แบงเปน 3 ตอนคือตอนที่ 1 สอบถาม

เกี ่ยวกับขอมูลทั ่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามเกี ่ยวกับความพึงพอใจ ตอนที่ 3 

สอบถามเกีย่วกับขอเสนอแนะทั่วไป  

การหาคาความถูกตองของเครื่องมือใชวิธีการ ioc index of item objective congruence 

โดยพิจารณาคา ioc เปนรายขอโดยคา ioc แตละขอตองไมต่ำกวา 0.60 สวนการหาคาความเชื่อมั่น 

ของแบบสอบถาม ผูประเมินนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะ 

ใกลเคียงกับประชากรจํานวน 30 คนนํามาวิเคราะหความเช ื ่อมั ่น โดยคาความสอดคลองภาย 

ในหาคาสัมประสิทธิ์ไดเทากับ 0.989 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล ออกสำรวจและเก็บขอมูลโดยคณะวิจัย จํานวน 2 คน ผูชวยนักวิจัย 

1 คน นักศึกษา จํานวน 5 คน ทำการลงพื้นที่จริงในการเก็บรวบรวมขอมูล กอนการเก็บรวบรวมขอมูล

ไดจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับขอความของคําถามทุกขอ รวมทั้งเทคนิคในการสัมภาษณ และจริยธรรม

ในการเก็บขอมูล เพ่ือการเก็บขอมูลใหมีความถูกตองและเปนความจริงมากที่สุด 

5. สถิติและการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละอธิบายขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

และความพึงพอใจของกลุ มตัวอยาง ใชคาเฉลี ่ยและสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายระดับ 

ความพึงพอใจ และใชคาความถี ่สรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะทั่วไป 

เกณฑการแปลความหมายระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย 4.51 ถึง 5.00     หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.50    หมายถึง ความพึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 2.51 ถึง 3.50     หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51 ถึง 2.50     หมายถึง ความพึงพอใจนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.50     หมายถึง ความพึงพอใจนอยที่สุด 

เปรียบเทียบเปนรอยละของคาความพึงพอใจไดดังนี้ 

รอยละของความพึงพอใจคะแนน 84.01 - 100.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด 

รอยละของความพึงพอใจคะแนน 68.01 – 84.00  หมายถึง ความพึงพอใจมาก 

รอยละของความพึงพอใจคะแนน 52.01 – 68.00  หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 

รอยละของความพึงพอใจคะแนน 36.01 – 52.00  หมายถึง ความพึงพอใจนอย 

รอยละของความพึงพอใจคะแนน 20.00 – 36.00  หมายถึง ความพึงพอใจนอยที่สุด 
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การเปลี ่ยนแปลงคาเฉลี ่ยเปนรอยละของคะแนน ทําไดโดยคูณดวย 20 ยกตัวอยางเชน  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 การแปลงเปนคะแนนรอยละดวยวิธีนี้คอื 4.81 x 20 = รอยละ 96.20 



บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูมารับบริการในงานดานบริการกฎหมาย งานดาน

การศึกษา งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานดานรายไดหรือภาษี และงานดานสาธารณสุข

ขององคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ จําแนกเปน 2 สวน ดังนี้ 

 

สวนที ่1  การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

 

สวนที ่2  การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัด 

บึงกาฬ จําแนกเปนรายการความพึงพอใจ จํานวน 4 ดาน คือ ไดแก 

 2.1 ดานขั้นตอนการใหบริการ 

 2.2 ดานชองทางการใหบริการ 

 2.3 ดานเจาหนาที่ใหบริการ 

 2.4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 

งานดานบริการกฎหมาย 
 

ผลการวิเคราะหรายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามงานดานบริการกฎหมาย 

 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ ชาย 34 48.57 

 หญิง 36 51.43 

 รวม 70 100.00 
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ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ตารางที่ 2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามงานดานบริการกฎหมาย (ตอ) 

 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

อายุ ต่ำกวา 20 ป 2 2.86 

 21-30  ป 13 18.57 

 31-40  ป 17 24.29 

 41-50  ป 22 31.42 

 51-60  ป 10 14.29 

 มากกวาหรือเทากับ 61 ปขึ้นไป 6 8.57 

 รวม 70  100.00 

สถานภาพ โสด 27 38.57 

 สมรส 33 47.14 

 หยาราง / หมาย 10 14.29 

 รวม 70  100.00 

อาชีพ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 15 21.43 

 เกษตรกรรม/การประมง 20 28.57 

 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 10 14.29 

 รับจางท่ัวไป 25 35.71 

 รวม 70  100.00 

รายไดเฉลี่ยของ

ครอบครัวตอเดือน 

ต่ำกวา 10,000 บาท 30 42.86 

10,001 – 20,000 บาท 24 34.29 

 20,000 – 30,000 บาท 13 18.57 

 30,000 – 40,000 บาท 3 4.28 

 รวม 70 100.00 

ประเภทผูรับบริการ ประชาชนท่ัวไป 65 92.86 

 หนวยงานภาคเอกชน 5 7.14 

 รวม 70 100.00 

ติดตอขอรับบริการ

งานดานบริการ

กฎหมาย จำนวน 
กี่ครั้ง/ป 

1-2 ครั้ง/ป 47 67.14 

3-4 ครั้ง/ป 12 17.14 

5-6 ครั้ง/ป 7 10.00 

มากกวา 7 ครั้ง/ป 4 5.72 

 รวม 70 100.00 
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ตารางที่ 2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามงานดานบริการกฎหมาย (ตอ) 

 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

ทานไดรับการ

บริการงานดาน

บริการกฎหมาย 

ดานใดบาง 

-  งานสงเสริมและบริหารบุคคล

การตามขอบัญญัติเรียกเก็บ

คาธรรมเนียม 

56 80.00 

- งานเก่ียวกับขอมูลขาวสาร 

กฎหมาย พระราชบัญญัติ 

ประกาศ 

14 20.00 

 รวม 70 100.00 

 

 จากตารางที ่  2 พบวา ขอมูลผู ตอบแบบสอบถามงานด านบริการกฎหมาย สวนใหญ  

เปนเพศหญิง จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 51.43 มีอายุ 41-50 ป จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 

31.42 มีสถานภาพสมรส จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 47.14 มีอาชีพรับจาง จํานวน 25 คน คิดเปน 

รอยละ 35.71 มีรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนต่ำกวา 10,000 บาท จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 

42.86 ประเภทผูรับบริการเปนประชาชนทั่วไป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 92.86 และสวนใหญ 

จะเคยเขามาติดตอขอรับบริการงานดานบริการกฎหมาย จํานวน 1-2 ครั้งตอป จํานวน 47 คน คิดเปน 

รอยละ 67.14 และไดรับการบริการงานดานบริการกฎหมายในงานสงเสริมและบริหารบุคคลการตาม

ขอบัญญัติเรียกเก็บคาธรรมเนียม จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 80.00  
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สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหาร 

สวนจังหวัดบึงกาฬ  

 

งานดานบริการกฎหมาย 

ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตองานดานบริการกฎหมาย ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

(x = 4.92, S.D. = 0.259) โดยจำแนกเปนรายการความพึงพอใจ จํานวน 4 ดาน คือ ไดแก ดานขั้นตอน

การใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ใหบริการ และดานสิ ่งอํานวยความสะดวก  

มีผลดังนี ้ 

ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานบริการกฎหมายที่มีตอดานขั้นตอน 

การใหบริการ 

ความพึงพอใจ 

ดานขั้นตอนการใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

1. ข ั ้นตอนการให บร ิการงานด านบร ิการ

กฎหมายไมยุงยาก และมีความคลองตัว 

4.97 0.168 มากที่สุด 1 

2. ม ีการอธ ิบายและแนะนำข ั ้นตอนการ

ใหบร ิการงานดานบริการกฎหมายอยาง

ชัดเจน 

4.93 0.259 มากที่สุด 4 

3. มีความเปนธรรมและเสมอภาคในขั ้นตอน

การบร ิการด านบร ิการกฎหมาย (เร ียง

ตามลำดับกอน-หลัง) 

4.94 0.234 มากที่สุด 2 

4. ม ีความสะดวกสบายท ี ่ ไ ด  ร ับจากการ

ใหบร ิการดานบริการกฎหมายในแตละ

ขั้นตอนของงานดานบริการกฎหมาย 

4.93 0.259 มากที่สุด 4 

5. มีความรวดเร็ววองไวในแตละขั ้นตอนของ

การใหบริการดานบริการกฎหมาย 
4.94 0.234 มากที่สุด 2 

6. ระยะเวลาสิ ้นสุดของขั้นตอนการใหบริการ

ดานบริการกฎหมายมีความเหมาะสมตรงกับ

ความตองการของผูรับบริการ 

4.91 0.282 มากที่สุด 7 
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ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานบริการกฎหมายที่มีตอดานขั้นตอน 

การใหบริการ (ตอ) 

ความพึงพอใจ 

ดานขั้นตอนการใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

7. มีการจัดสรางโครงสรางหรือตารางแสดง

ข ั ้นตอนการให บร ิการงานด านบร ิการ

กฎหมาย 

4.93 0.259 มากที่สุด 4 

คาเฉลี่ยรวมดานขั้นตอนการใหบริการ 4.94 0.231  มากท่ีสุด  

จากตารางที ่ 3 พบว า ความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่ม ีต องานดานบริการกฎหมาย  

ดานขั้นตอนการใหบริการ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x = 4.94, S.D. = 0.231) และเมื่อพิจารณา

รายขอพบวาขอที่มีคาความพึงพอใจสูงสุด คือ ขั้นตอนการใหบริการงานดานบริการกฎหมายไมยุงยาก 

และมีความคลองตัว รองลงมา คือ มีความเปนธรรมและเสมอภาคในขั้นตอนการบริการดานบริการ

กฎหมาย (เรียงตามลำดับกอน-หลัง) และมีความรวดเร็ววองไวในแตละขั้นตอนของการใหบริการดาน

บริการกฎหมาย 

ตารางที่ 4 แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานบริการกฎหมายที่มีตอดานชองทาง 

การใหบริการ 

ความพึงพอใจ 

ดานชองทางการใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

8. มีการเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ

ดานบริการกฎหมาย เชน แจงรายชื่อ/เบอร

ติดตอของผูรับผิดชอบ เพ่ือประสานงานหรือ

สอบถามเกี่ยวกับงานดานบริการกฎหมาย 

4.97 0.168 มากที่สุด 2 

9. มีความสะดวกสบายในการขอรับบริการดาน

บร ิการกฎหมายดวยชองทางตางๆ เชน 

โทรศพัท โทรสาร อีเมลและเว็บบอรด 

4.97 0.168 มากที่สุด 2 

10.มีความเพียงพอของชองทางการติดตอขอรับ

บริการงานดานบริการกฎหมายดวยชองทาง

ที่เหมาะสมและหลากหลายชองทาง 

4.94 0.168 มากที่สุด 7 
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ตารางที่ 4 แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานบริการกฎหมายที่มีตอดานชองทาง 

การใหบริการ (ตอ) 

ความพึงพอใจ 

ดานชองทางการใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

11.มีช องทางเล ือกเพื ่อการสื ่อสารระหว าง

ผ ู ร ับบริการและผู ใหบริการดานบร ิการ

กฎหมายหลายร ูปแบบ เช น โทรศ ัพท  

ไปรษณีย โทรสาร เปนตน 

4.99 0.234 มากที่สุด 1 

12.มีการเปดรับขอคิดเห็นตอการใหบริการดาน

บร ิการกฎหมาย เช นกล องร ับฟงความ

คิดเห็น แบบสอบถาม เปนตน 

4.97 0.120 มากที่สุด 2 

13.มีชองทางการรองเรียน/รองทุกข ตอการ

ใหบร ิการงานดานบริการกฎหมาย เชน 

อินเตอรเน็ต โทรศัพทสายดวน เปนตน 

4.97 0.168 มากที่สุด 2 

14.มีชองทางประชาสัมพันธใหผูรับบริการดาน

บริการกฎหมายไดทราบและเขาใจในการ

ทำงานดานบริการกฎหมาย 

4.96 0.168 มากที่สุด 6 

คาเฉลี่ยรวมดานชองทางการใหบริการ 4.94 0.238 มากท่ีสุด  

จากตารางที ่ 4 พบว า ความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่ม ีต องานดานบริการกฎหมาย  

ดานชองทางการใหบริการ ในภาพรวมอยู ในระดับมากที ่ส ุด (x = 4.94, S.D. = 0.238) และเมื่อ

พิจารณารายขอพบวาขอที ่มีคาความพึงพอใจสูงสุด คือ มีชองทางเลือกเพื ่อการสื ่อสารระหวาง

ผูรับบริการและผูใหบริการดานบริการกฎหมายหลายรูปแบบ เชน โทรศัพท ไปรษณีย โทรสาร เปนตน 

รองลงมา คือ มีการเปดรับขอคิดเห็นตอการใหบริการดานบริการกฎหมาย เชนกลองรับฟงความคิดเห็น 

แบบสอบถาม เปนตน และมีชองทางการรองเรียน/รองทุกข ตอการใหบริการงานดานบริการกฎหมาย 
เชน อินเตอรเน็ต โทรศัพทสายดวน เปนตน 

  



48 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ตารางที่ 5 แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานบริการกฎหมายที่มีตอดานเจาหนาที่ 

ผูใหบริการ 

ความพึงพอใจ 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

15.ม ีความเหมาสมในบ ุคล ิกภาพ ท าทาง  

การแตงกายที่สุภาพเรียบรอย 

4.97 0.168 มากที่สุด 4 

16.มีอัธยาศัยไมตรีและกิริยาเปนมิตรและมีการ

สรางสัมพันธภาพที่ดีกับทุกคน 

4.97 0.168 มากที่สุด 4 

17.มีความรูความสามารถในการใหบริการอยาง

มีคุณภาพดานบริการกฎหมาย เชน การตอบ

ขอซักถาม การชี้แจงและทำความเขาใจใน

ขอสงสัย การใหคำแนะนำในขั ้นตอนการ

ปฏิบัติงาน เปนตน 

5.00 0.120 มากที่สุด 1 

18.เจาหนาที ่ ให บร ิการตอผู ร ับบริการดาน

บริการกฎหมาย โดยไมเลือกปฏิบัติหรือสอง

มาตรฐาน 

4.97 0.168 มากที่สุด 4 

19.ม ีความกระต ือร ือร น เอา ใจใส ต  อการ

ปฏิบัติงาน และเต็มใจตอการใหบริการดาน

บริการกฎหมาย 

4.96 0.204 มากที่สุด 4 

20.ม ีการ เตร ียมความพร อมก อนการเริ่ ม

ปฏิบัติงานใหบริการดานบริการกฎหมาย 

4.97 0.168 มากที่สุด 4 

21.ม ีความโปร งใสสามารถให ผ ู  ร ับบร ิการ

ประเมินการปฏิบัติงานดานบริการกฎหมาย

ไดอยางเต็มใจ 

4.96 0.204 มากที่สุด 10 

22.ม ีความซ ื ่อส ัตย ส ุจร ิตต อหน าท ี ่และไม

แสวงหาประโยชนอื่นในทางมิชอบ 

4.97 0.168 มากที่สุด 4 

23 .ม ีการต ั ดส ิน ใจและแก  ไขป ญหาการ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.00 0.120 มากที่สุด 1 

 
 
 
 



49 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ตารางที่ 5 แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานบริการกฎหมายที่มีตอดานเจาหนาที่ 

ผูใหบริการ (ตอ) 

ความพึงพอใจ 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

24.เจาหนาที ่ผ ู ใหบริการมีการปฏิบัติตนตาม

กฎระเบียบวินัยของหนวยงานใหบริการดาน

กฎหมาย 

4.99 0.120 มากที่สุด 3 

คาเฉลี่ยรวมดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.98 0.161 มากท่ีสุด  

จากตารางที ่ 3 พบว า ความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่ม ีต องานดานบริการกฎหมาย  

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x = 4.98, S.D. = 0.161) และเม่ือพิจารณา

รายขอพบวาขอที่มีคาความพึงพอใจสูงสุด คือมี มีความรูความสามารถในการใหบริการอยางมีคุณภาพ

ดานบริการกฎหมาย เชน การตอบขอซักถาม การชี้แจงและทำความเขาใจในขอสงสัย การใหคำแนะนำ

ในขั ้นตอนการปฏิบัติงาน เปนตน และมีการตัดสินใจและแกไขปญหาการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รองลงมา เจาหนาที ่ผู ใหบริการมีการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัยของหนวยงาน

ใหบริการดานกฎหมาย 
 
ตารางที่ 6 แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานบริการกฎหมายที่มีตอดานสิ่งอำนวย 

ความสะดวก 

ความพึงพอใจ 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

25.สถานทึ่ตั้งการใหบริการดานบริการกฎหมาย 

มีความสะดวกสบายตอการเดินทางเขามารับ

บริการ 

4.91 0.282 มากที่สุด 8 

26.มีความเพียงพอของสิ ่งอำนวยความสะดวก 

เชน ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หองน้ำ สถานที่

จอดรถยนต 

4.93 0.259 มากที่สุด 7 

27.มีปายประชาสัมพันธ/บอกจุดบริการดาน

บริการกฎหมาย อยางชัดเจนและเขาใจงาย 

4.94 0.234 มากที่สุด 6 



50 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ตารางที่ 6 แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานบริการกฎหมายที่มีตอดานสิ่งอำนวย 

ความสะดวก (ตอ) 

ความพึงพอใจ 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

28.มีเอกสารคูมือประชาชนหรือวัสดุอ่ืนๆที่สราง

ความเขาใจและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ใหบริการดานบริการกฎหมาย 

4.96 0.204 มากที่สุด 3 

29.สถานที่ใหบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

ตางๆ มีการจัดทำและดูแลรักษาดวยระบบ  

5 ส 

4.97 0.168 มากที่สุด 3 

30.สิ ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ หรือ

เครื ่องมือการปฏิบัติงาน มีอยางเหมาะสม

เพ ียงพอต อการให บร ิการด านบร ิการ

กฎหมาย 

5.00 0.120 มากที่สุด 1 

31.ลักษณะคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก

ในงานดานบริการกฎหมาย 
4.97 0.167 มากที่สุด 3 

32.โดยภาพรวมความสะอาดของสถานที่

ใหบริการงานดานบริการกฎหมาย 
5.00 0.120 มากที่สุด 1 

คาเฉลี่ยรวมดานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.96 0.194 มากท่ีสุด  

จากตารางที ่ 6 พบว า ความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่ม ีต องานดานบริการกฎหมาย  

ด านสิ ่งอำนวยความสะดวก ในภาพรวมอยู ในระด ับมากที ่ส ุด (x = 4.96, S.D. = 0.194) และ 

เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาความพึงพอใจสูงสุด คือ สิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ หรือ

เครื ่องมือการปฏิบัติงาน มีอยางเหมาะสมเพียงพอตอการใหบริการดานบริการกฎหมาย และโดย

ภาพรวมความสะอาดของสถานท่ีใหบริการงานดานบริการกฎหมาย รองลงมา คือ สถานที่ใหบริการและ

สิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ มีการจัดทำและดูแลรักษาดวยระบบ 5 ส  



51 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 

งานดานการศึกษา 
 

ผลการวิเคราะหรายละเอียดดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามงานดานการศึกษา 

 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ ชาย 36 51.43 

 หญิง 34 48.57 

 รวม 70 100.00 

อายุ 21 -30  ป 8 11.43 

 31-40  ป 15 21.43 

 41-50  ป 22 31.43 

 51-60  ป 25 35.71 

 รวม 70 100.00 

สถานภาพ โสด 28 40.00 

 สมรส 40 57.14 

 หยาราง / หมาย 2 2.86 

 รวม 70 100.00 

อาชีพ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 21 30.00 

 เกษตรกรรม/การประมง 13 18.57 

 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 26 37.14 

 รับจางท่ัวไป 10 14.29 

 รวม 70 100.00 
 

  



52 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ตารางที่ 7 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามงานดานการศึกษา (ตอ) 

 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

รายไดเฉลี่ยของ

ครอบครัวตอ

เดือน 

ต่ำกวา 10,000 บาท 24 34.29 

10,001 – 20,000  บาท 38 54.29 

20,001 – 30,000  บาท 8 11.42 

 รวม 70 100.00 

ประเภท

ผูรับบริการ 

ประชาชนท่ัวไป 39 55.71 

หนวยงานภาคเอกชน 7 10.00 

 เจาหนาที่ของรัฐ/หนวยงานของรัฐ 24 34.29 

 รวม 70 100.00 

ติดตอขอรับ

บริการงานดาน

การศึกษา 
กี่ครั้ง/ป 

1-2 ครั้ง/ป 51 72.86 

3-4 ครั้ง/ป 19 27.14 

 รวม 70 100.00 

ทานไดรับการ

บริการงานดาน

การศึกษา 

ดานใดบาง 

- งานจัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรม  

เพ่ือพัฒนาทักษะดานตางๆ 

48 68.57 

- งานจัดประเพณีและสงเสริมการอนุรักษ

ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

22 31.43 

 รวม 70 100.00 

 

 จากตารางที่ 7 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามงานดานการศึกษาสวนใหญ เปนเพศชาย 

จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 51.43 มีอายุระหวาง 51-60 ป จำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 31.71  

มีสถานภาพสมรส จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 57.14 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว จำนวน 26 คน คิดเปน

รอยละ 37.14 มีรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 38 คน คิดเปน 

รอยละ 54.29 ประเภทผู รับบริการเปนประชาชนทั่วไป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 55.71 และ 

สวนใหญจะเคยเขามาติดตอขอรับบริการงานดานการศึกษาจํานวน 1-2 ครั้งตอป จํานวน 51 คน 

คิดเปนรอยละ 72.86 และไดร ับบริการงานสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะดานตางๆ  

แก เด็ก เยาวชน และประชาชน จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 68.57 

 



53 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหาร 

สวนจังหวัดบึงกาฬ  

 

งานดานการศึกษา 

 ความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตองานดานการศึกษา ในภาพรวมอยู ในระดับมากที ่สุด  

(x = 4.97, S.D. = 0.179) โดยจำแนกเปนรายการความพึงพอใจ จํานวน 4 ดาน คือ ไดแก ดานขั้นตอน

การใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ใหบริการ และดานสิ ่งอํานวยความสะดวก  

มีผลดังนี ้

ตารางที่ 8 แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานการศึกษาที่มีตอดานขั้นตอนการใหบริการ 

ความพึงพอใจ 

ดานขั้นตอนการใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

1. ขั ้นตอนการใหบริการงานดานการศึกษา 

ไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว 

4.97 0.168 มากที่สุด 1 

2. ม ีการอธ ิบายและแนะนำข ั ้นตอนการ

ใหบริการงานดานการศกึษาอยางชัดเจน 

4.97 0.168 มากที่สุด 1 

3. มีความเปนธรรมและเสมอภาคในขั ้นตอน

การบริการดานการศึกษา (เรียงตามลำดับ 

กอน-หลัง) 

4.94 0.234 มากที่สุด 6 

4. ม ีความสะดวกสบายท ี ่ ไ ด  ร ับจากการ

ใหบริการดานการศกึษาในแตละขั้นตอนของ

งานดานการศกึษา 

4.97 0.168 มากที่สุด 1 

5. มีความรวดเร็ววองไวในแตละขั ้นตอนของ

การใหบริการดานการศกึษา 
4.94 0.234 มากที่สุด 7 

 

  



54 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ตารางที่ 8 แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานการศึกษาที่มีตอดานขั้นตอนการใหบริการ

(ตอ) 

ความพึงพอใจ 

ดานขั้นตอนการใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

6. ระยะเวลาสิ ้นสุดของขั้นตอนการใหบริการ 

ดานการศึกษามีความเหมาะสมตรงกับความ

ตองการของผูรับบริการ 

4.96 0.204 มากที่สุด 5 

7. มีการจัดสรางโครงสรางหรือตารางแสดง

ขั้นตอนการใหบริการงานดานการศกึษา 
4.97 0.168 มากที่สุด 1 

คาเฉลี่ยรวมดานขั้นตอนการใหบริการ 4.96 0.192 มากท่ีสุด  

จากตารางที่ 8 พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตองานดานการศึกษาดานขั ้นตอน 

การใหบริการ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x = 4.96, S.D. = 0.192) และเมื่อพิจารณารายขอพบ 

วาขอที ่มีคาความพึงพอใจสูงสุด คือ ขั ้นตอนการใหบริการงานดานการศึกษาไมยุ งยากซับซอน 

และมีความคลองตัว และมีการอธิบายและแนะนำขั้นตอนการใหบริการงานดานการศึกษาอยางชัดเจน 

รองลงมา คือ ระยะเวลาสิ้นสุดของขั้นตอนการใหบริการดานการศึกษามีความเหมาะสมตรงกับความ

ตองการของผูรับบริการ 

ตารางที่ 9  แสดงระดับความพึงพอใจของผู ร ับบริการงานดานการศึกษาที ่มีตอดานชองทางการ

ใหบริการ 

ความพึงพอใจ 

ดานชองทางการใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

8. มีการเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ 

ดานการศึกษา เชน แจงรายชื่อ/เบอรติดตอ

ของผ ู ร ับผ ิดชอบ เพื ่อประสานงานหรือ

สอบถามเกี่ยวกับงานดานการศกึษา 

4.97 0.168 มากที่สุด 4 

9. มีความสะดวกสบายในการขอรับบริการ 

ด านการศ ึกษาด วยช องทางต างๆ เชน 

โทรศพัท โทรสาร อีเมลและเว็บบอรด 

4.97 0.168 มากที่สุด 6 

  



55 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ตารางที่ 9 แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานการศึกษาที่มีตอดานชองทางการใหบริการ 

(ตอ) 

ความพึงพอใจ 

ดานชองทางการใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

 

10.มีความเพียงพอของชองทางการติดตอขอรับ

บริการงานดานการศึกษาดวยชองทางที่

เหมาะสมและหลากหลายชองทาง 

4.97 0.168 มากที่สุด 7 

11.มีช องทางเล ือกเพื ่อการสื ่อสารระหว าง

ผูรับบริการและผูใหบริการดานการศึกษา

หลายร ูปแบบ เช น โทรศัพท ไปรษณีย  

โทรสาร เปนตน 

4.94 0.234 มากที่สุด 1 

12.มีการเปดรับขอคิดเห็นตอการใหบริการดาน

การศึกษา เชน กลองรับฟงความคิดเห็น 

แบบสอบถาม เปนตน 

4.99 0.120 มากที่สุด 5 

13.มีชองทางการรองเรียน/รองทุกข ตอการ

ใ ห  บ ร ิ ก า ร ง า น ด  า น ก า ร ศ ึ ก ษ า  เ ช น 

อินเตอรเน็ต โทรศพัทสายดวน เปนตน 

4.97 0.168 มากที่สุด 3 

14.มีชองทางประชาสัมพันธใหผูรับบริการดาน

การศึกษาไดทราบและเขาใจในการทำงาน

ผูรับบริการดานการศกึษา 

4.96 0.204 มากที่สุด 2 

คาเฉลี่ยรวมดานชองทางการใหบริการ 4.97 0.176 มากท่ีสุด  

จากตารางที ่ 9 พบวา ความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอดานการศึกษา ดานชองทาง 

การใหบริการ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x = 4.97, S.D. = 0.176) และเมื่อพิจารณารายขอ 

พบวาขอที ่มีคาความพึงพอใจสูงสุด คือ มีชองทางเลือกเพื ่อการสื ่อสารระหวางผู รับบริการและ 

ผู ใหบริการดานการศึกษาหลายรูปแบบ เชน โทรศัพท ไปรษณีย โทรสาร เปนตน รองลงมา คือ  

มีชองทางประชาสัมพันธใหผูรับบริการดานการศึกษาไดทราบและเขาใจในการทำงานผูรับบริการดาน

การศกึษา 

 

 



56 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ตารางที ่ 10 แสดงระดับความพึงพอใจของผู รับบริการงานดานการศึกษาที ่มีต อดานเจาหนาที่ 

ผูใหบริการ 

ความพึงพอใจ 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

15.ม ีความเหมาสมในบ ุคล ิกภาพ ท าทาง  

การแตงกายที่สุภาพเรียบรอย 

4.97 0.168 มากที่สุด 4 

16.มีอัธยาศัยไมตรีและกิริยาเปนมิตรและมีการ

สรางสัมพันธภาพที่ดีกับทุกคน 

4.97 0.168 มากที่สุด 4 

17.มีความรูความสามารถในการใหบริการอยาง

มีคุณภาพดานการศึกษาเชน การตอบขอ

ซักถาม การชี้แจงและทำความเขาใจในขอ

สงส ัย การให คำแนะนำในข ั ้นตอนการ

ปฏิบัติงาน เปนตน 

5.00 0.120 มากที่สุด 1 

18.เจาหนาที ่ ให บร ิการตอผู ร ับบริการดาน

การศ ึกษาโดยไม  เล ือกปฏ ิบ ัต ิหร ือสอง

มาตรฐาน 

4.97 0.168 มากที่สุด 4 

19.ม ีความกระต ือร ือร น เอา ใจใส ต  อการ

ปฏิบัติงาน และเต็มใจตอการใหบริการดาน

การศกึษา 

4.96 0.204 มากที่สุด 9 

20.ม ีการ เตร ียมความพร อมก อนการเริ่ ม

ปฏ ิบ ัต ิ งานให บร ิการผ ู  ร ับบร ิการด าน

การศกึษา 

4.97 0.168 มากที่สุด 4 

21.ม ีความโปร งใสสามารถให ผ ู  ร ับบร ิการ

ประเมินการปฏิบัติงานดานการศึกษาได

อยางเต็มใจ 

4.96 0.204 มากที่สุด 9 

22.ม ีความซ ื ่อส ัตย ส ุจร ิตต อหน าท ี ่และไม

แสวงหาประโยชนอื่นในทางมิชอบ 

4.97 0.168 มากที่สุด 4 

23 .ม ีการต ั ดส ิน ใจและแก  ไขป ญหาการ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.00 0.120 มากที่สุด 1 

 
 
 
 



57 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ตารางที่ 10 แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานการศึกษามีตอดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

(ตอ) 

ความพึงพอใจ 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

24.เจาหนาที ่ผู ใหบร ิการมีการปฏิบัติตนตาม

กฎระเบียบวินัยของหนวยงานใหบริการดาน

สาธารณสุข 

4.99 0.120 มากที่สุด 3 

คาเฉลี่ยรวมดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.98 0.161 มากท่ีสุด  

จากตารางท ี ่  10 พบว า  ความพ ึงพอใจของผู  ร ับบร ิการท ี ่ม ีต องานด านการศ ึกษา 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x = 4.98, S.D. = 0.161) และเม่ือพิจารณา

รายขอพบวาขอที่มีคาความพึงพอใจสูงสุด คือ มีความเหมาสมในบุคลิกภาพ ทาทางการแตงกายท่ีสุภาพ

เรียบรอย รองลงมา คือ มีความกระตือรือรนเอาใจใสตอการปฏิบัติงาน และเต็มใจตอการใหบริการดาน

การศกึษา 

ตารางที่ 11 แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานการศึกษาที่มีตอดานสิ่งอำนวยความ

สะดวก 

ความพึงพอใจ 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

25.สถานทึ่ตั้งการใหบริการดานการศกึษามีความ

สะดวกสบายตอการเดินทางเขามารับบริการ 

4.91 0.282 มากที่สุด 8 

26.มีความเพียงพอของสิ ่งอำนวยความสะดวก 

เชน ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หองน้ำ สถานที่

จอดรถยนต 

4.93 0.259 มากที่สุด 7 

27.มีปายประชาสัมพันธ/บอกจุดบริการดาน

การศกึษาอยางชัดเจนและเขาใจงาย 

4.94 0.234 มากที่สุด 6 

28.มีเอกสารคูมือประชาชนหรือวัสดุอื่นๆที่สราง

ความเขาใจและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

4.96 0.204 มากที่สุด 5 



58 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ตารางที่ 11 แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานการศึกษาที่มีตอดานสิ่งอำนวยความ

สะดวก (ตอ) 

ความพึงพอใจ 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

29.สถานที่ใหบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

ตางๆ มีการจัดทำและดูแลรักษาดวยระบบ  

5 ส 

4.97 0.168 มากที่สุด 3 

30.สิ ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ หรือ

เครื ่องมือการปฏิบัติงาน มีอยางเหมาะสม

เพียงพอตอการใหบริการดานการศึกษา 

5.00 0.120 มากที่สุด 1 

31.ลักษณะคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก

ในงานดานการศกึษา 
4.97 0.168 มากที่สุด 3 

32.โดยภาพรวมความสะอาดของสถานที่

ใหบริการงานดานการศกึษา 
5.00 0.120 มากที่สุด 1 

คาเฉลี่ยรวมดานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.96 0.194 มากท่ีสุด  

จากตารางท ี ่  11 พบว า  ความพ ึงพอใจของผู  ร ับบร ิการท ี ่ม ีต องานด านการศ ึกษา 

ดานสิ ่งอำนวยความสะดวก ในภาพรวมอยู ในระด ับมากที ่ส ุด (x = 4.96, S.D. = 0.194) และ 

เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาความพึงพอใจสูงสุด คือ มีเอกสารคูมือประชาชนหรือวัสดุอื่นๆที่สราง

ความเขาใจและสนับสนุนการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ลักษณะคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก 

ในงานดานการศึกษา 

 

 



59 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 

งานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

ผลการวิเคราะหรายละเอียดดังตารางที่ 12 

ตารางที่ 12 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ ชาย 48 68.57 

 หญิง 22 31.43 

 รวม 70 100.00 

อายุ 21-30  ป 17 24.29 

31-40  ป 23 32.86 

 41-50  ป 19 27.14 

 51-60  ป 11 15.71 

 รวม 70 100.00 

สถานภาพ โสด 25 35.71 

 สมรส 40 57.15 

 หยาราง / หมาย 5 7.14 

 รวม 70 100.00 

อาชีพ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 13 18.57 

 เกษตรกรรม/การประมง 27 38.57 

 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 24 34.29 

 รับจางท่ัวไป 6 8.57 

 รวม 70 100.00 

รายไดเฉลี่ยของ

ครอบครัวตอเดือน 

ต่ำกวา 10,000 บาท 40 57.14 

10,001 – 20,000  บาท 23 32.86 

20,001 – 30,000 บาท 7 10.00 

 รวม 70 100.00 
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ตารางที่ 12 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย (ตอ) 

 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

ประเภท

ผูรับบริการ 

ประชาชนท่ัวไป 39 55.71 

 หนวยงานภาคเอกชน 7 10.00 

 เจาหนาที่ของรัฐ/หนวยงานของรัฐ 14 34.29 

 รวม 70 100.00 

ติดตอขอรับบริการ

งานปองกัน

บรรเทาสาธารณ

ภัยจำนวน 
กี่ครั้ง/ป 

1-2 ครั้ง/ป 58 82.86 

3-4 ครั้ง/ป 12 17.14 

 รวม 70 100.00 

ทานไดรับการ

บริการงานปองกัน

บรรเทาสาธารณ

ภัย 

ดานใดบาง 

- ประสานงานหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือ

วิศวกรรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

33 47.14 

- งานสำรวจทำแผนปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

14 20.00 

- งานสำรวจโครงการแหลงน้ำ 8 11.43 

- งานโครงการตามพระราชดำริ 3 4.29 

- งานปองกันเพลิงไหมและระงับอัคคีภัย 12 17.14 

 รวม 70 100.00 

 จากตารางที ่ 12 พบวา ขอมูลผู ตอบแบบสอบถามดานงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

ส วนใหญ เปนเพศชาย จํานวน 48 คน คิดเปนร อยละ 68.57 มีอายุระหวาง 31-40 ป จำนวน  

23 คน คิดเปนรอยละ 32.86 มีสถานภาพสมรส จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 57.15  มีอาชีพ

เกษตรกรรม/การประมง จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 38.57 มีรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน  

ต่ำกวา 10,000 บาท จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 57.14 ประเภทผูรับบริการเปนประชาชนทั่วไป 

จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 55.71 และสวนใหญจะเคยเขามาติดตอขอรับบริการงานดานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1-2 ครั้งตอป จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 82.86 และประสานงาน

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อวิศวกรรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 

47.14 
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ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหาร 

สวนจังหวัดบึงกาฬ  

 

งานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

 ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตองานปองกันบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมอยูในระดับ 

มากที่สุด (x = 4.98, S.D. = 0.158 โดยจำแนกเปนรายการความพึงพอใจ จํานวน 4 ดาน คือ ไดแก  

ดานขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ใหบริการ และดานสิ่งอํานวย 

ความสะดวก มีผลดังนี้ 

ตารางที ่  13 แสดงระดับความพึงพอใจของผู ร ับบริการงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยที ่ม ีตอ 

ดานขั้นตอนการใหบริการ 

ความพึงพอใจ 

ดานขั้นตอนการใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

1. ขั้นตอนการใหบริการงานปองกันบรรเทาสา

ธารณภัยไม ย ุ  งยากซับซ อนและมีความ

คลองตัว 

4.97 0.168 มากที่สุด 2 

2. ม ีการอธ ิบายและแนะนำข ั ้นตอนการ

ใหบริการงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย

อยางชัดเจน 

4.97 0.168 มากที่สุด 2 

3. มีความเปนธรรมและเสมอภาคในขั ้นตอน

การบริการงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 (เรียงตามลำดับกอน-หลัง) 

5.00 0.120 มากที่สุด 1 

4. ม ีความสะดวกสบายท ี ่ ไ ด  ร ับจากการ

ใหบริการดานงานปองกันบรรเทาสาธารณ

ภัยในแตละขั้นตอน 

4.97 0.168 มากที่สุด 2 

5. มีความรวดเร็ววองไวในแตละขั ้นตอนของ

การใหบริการงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
4.96 0.204 มากที่สุด 6 

6. ระยะเวลาสิ ้นสุดของขั้นตอนการใหบริการ 

งานปองก ันบรรเทาสาธารณภัยมีความ

เหมาะสมตร งก ับคว ามต  อ ง กา ร ข อ ง

ผูรับบริการ 

4.96 0.204 มากที่สุด 6 
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ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ตารางที ่  13 แสดงระดับความพึงพอใจของผู ร ับบริการงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยที ่ม ีตอ 

ดานขั้นตอนการใหบริการ (ตอ) 

ความพึงพอใจ 

ดานขั้นตอนการใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

7. มีการจัดสรางโครงสรางหรือตารางแสดง

ขั ้นตอนการใหบริการงานปองกันบรรเทา 

สาธารณภัย 

4.97 0.168 มากที่สุด 2 

คาเฉลี่ยรวมดานขั้นตอนการใหบริการ 4.97 0.171 มากท่ีสุด  

จากตารางที่ 13 พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตองานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

ดานขั้นตอนการใหบริการ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x = 4.97, S.D. = 0.171) และเมื่อพิจารณา

รายขอพบวาขอที่มีคาความพึงพอใจสูงสุด คือ ขั้นตอนการใหบริการงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยไม

ยุ งยากซับซอนและมีความคลองตัว รองลงมา คือ มีความรวดเร็ววองไวในแตละขั้นตอนของการ

ใหบริการงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

ตารางท่ี 14  แสดงระดับความพึงพอใจของผู ร ับบริการงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยที ่ม ีตอ 

ดานชองทางการใหบริการ 

ความพึงพอใจ 

ดานชองทางการใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

8. มีการเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ 

งานป องก ันบรร เทาสาธารณภ ั ย เชน  

แจงรายชื ่อ/เบอรติดตอของผู ร ับผิดชอบ  

เพื่อประสานงานหรือสอบถามเกี่ยวกับงาน

ปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

4.97 0.168 มากที่สุด 1 

9. มีความสะดวกสบายในการขอรับบริการ 

งานปองกันบรรเทาสาธารณภัยดวยชองทาง

ตางๆ เชน โทรศัพท โทรสาร อีเมลและเว็บ

บอรด 

4.97 0.168 มากที่สุด 5 
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ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ตารางที ่  14 แสดงระดับความพึงพอใจของผู ร ับบริการงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยที ่ม ีตอ 

ดานชองทางการใหบริการ (ตอ) 

ความพึงพอใจ 

ดานชองทางการใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

10.มีความเพียงพอของชองทางการติดตอขอรับ

บริการงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยดวย

ชองทางที่เหมาะสมและหลากหลายชองทาง 

4.97 0.168 มากที่สุด 6 

11.มีช องทางเล ือกเพื ่อการสื ่อสารระหว าง

ผ ู ร ับบริการและผูงานปองกันบรรเทาสา

ธารณภ ัย หลายร ูปแบบ เช น โทรศ ัพท 

ไปรษณีย โทรสาร เปนตน 

5.00 0.120 มากที่สุด 1 

12.ม ีการเป ดร ับข อค ิดเห ็นต องานป องกัน

บรรเทาสาธารณภัย เชน กลองรับฟงความ

คิดเห็น แบบสอบถาม เปนตน 

4.99 0.120 มากที่สุด 3 

13.มีชองทางการรองเรียน/รองทุกข ตอการ

ใหบริการงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยเชน 

อินเตอรเน็ต โทรศัพทสายดวน เปนตน 

4.97 0.168 มากที่สุด 6 

14.มีช องทางประชาสัมพันธ ใหงานปองกัน

บรรเทาสาธารณภัยไดทราบและเขาใจใน

การทำงานผูรับบริการ 

4.99 0.120 มากที่สุด 3 

คาเฉลี่ยรวมดานชองทางการใหบริการ 4.98 0.140 มากท่ีสุด  

จากตารางที่ 14 พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตองานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

ด านช องทางการให บร ิการ ในภาพรวมอยู  ในระด ับมากท ี ่ส ุ ด (x = 4 .98, S.D. = 0 .140)  

และเมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาความพึงพอใจสูงสุด คือ มีการเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการ

ใหบริการงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย เชน แจงรายชื่อ/เบอรติดตอของผูรับผิดชอบ เพ่ือประสานงาน

หรือสอบถามเกี่ยวกับงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย และมีชองทางการรองเรียน/รองทุกข ตอการ

ใหบริการงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยเชน อินเตอรเน็ต โทรศัพทสายดวน เปนตน รองลงมา คือ  

มีชองทางประชาสัมพันธใหงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยไดทราบและเขาใจในการทำงานผูรับบริการ 
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ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ตารางที ่  15 แสดงระดับความพึงพอใจของผู ร ับบริการงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยที ่ม ีตอ 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

ความพึงพอใจ 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

15.ม ีความเหมาสมในบ ุคล ิกภาพ ท าทาง  

การแตงกายที่สุภาพเรียบรอย 

4.97 0.168 มากที่สุด 4 

16.มีอัธยาศัยไมตรีและกิริยาเปนมิตรและมีการ

สรางสัมพันธภาพที่ดีกับทุกคน 

4.97 0.168 มากที่สุด 4 

17.มีความรูความสามารถในการใหบริการอยาง

มีคุณภาพงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

เชน การตอบขอซักถาม การชี้แจงและทำ

ความเขาใจในขอสงสัย การใหคำแนะนำใน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เปนตน 

5.00 0.120 มากที่สุด 1 

18.เจาหนาที่ใหบริการตองานปองกันบรรเทาสา

ธ า ร ณภ ั ย  โ ด ย ไ ม  เ ล ื อ ก ป ฏ ิ บ ั ต ิ ห รื อ 

สองมาตรฐาน 

4.97 0.168 มากที่สุด 4 

19.ม ีความกระต ือร ือร น เอา ใจใส ต  อการ

ปฏิบัติงาน และเต็มใจตอการใหบริการงาน

ปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

4.96 0.204 มากที่สุด 9 

20.ม ีการ เตร ียมความพร อมก อนการเริ่ ม

ปฏิบัติงานใหบริการผูรับบริการงานปองกัน

บรรเทาสาธารณภัย 

4.97 0.168 มากที่สุด 4 

21.ม ีความโปร งใสสามารถให ผ ู  ร ับบร ิการ

ประเมินการปฏิบัติงานปองกันบรรเทาสา

ธารณภัยไดอยางเต็มใจ 

4.96 0.204 มากที่สุด 9 

22.ม ีความซ ื ่อส ัตย ส ุจร ิตต อหน าท ี ่และไม

แสวงหาประโยชนอื่นในทางมิชอบ 

4.97 0.168 มากที่สุด 4 

23 .ม ีการต ั ดส ิน ใจและแก  ไขป ญหาการ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.00 0.120 มากที่สุด 1 
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ตารางที ่  15 แสดงระดับความพึงพอใจของผู ร ับบริการงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยม ีตอ 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ (ตอ) 

ความพึงพอใจ 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

24.เจาหนาที ่ผ ู ใหบริการมีการปฏิบัติตนตาม

กฎระเบียบวินัยของหนวยงานใหบริการงาน

ปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

4.99 0.120 มากที่สุด 3 

คาเฉลี่ยรวมดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.98 0.157 มากท่ีสุด  

จากตารางที่ 15 พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตองานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x = 4.98, S.D. = 0.157) และเม่ือพิจารณา

รายขอพบวาขอที่มีคาความพึงพอใจสูงสุด คือ เจาหนาที่ใหบริการตองานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

โดยไมเลือกปฏิบัติหรือสองมาตรฐาน และเจาหนาท่ีใหบริการตองานปองกันบรรเทาสาธารณภัย โดยไม

เลือกปฏิบัติ หรือสองมาตรฐาน รองลงมา คือ มีความกระตือรือรนเอาใจใสตอการปฏิบัติงาน และเต็มใจ

ตอการใหบริการงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

ตารางที ่  16 แสดงระดับความพึงพอใจของผู ร ับบริการงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยที ่ม ีตอ 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

ความพึงพอใจ 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

25.สถานทึ่ตั้งการใหบริการงานปองกันบรรเทา

สาธารณภัยมีความสะดวกสบายตอการเดิน

ทางเขามารับบริการ 

4.97 0.168 มากที่สุด 3 

26.มีความเพียงพอของสิ ่งอำนวยความสะดวก 

เชน ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หองน้ำ สถานที่

จอดรถยนต 

4.97 0.168 มากที่สุด 3 

27.มีปายประชาสัมพันธ/บอกจุดบริการดาน

งานปองกันบรรเทาสาธารณภัยอยางชัดเจน

และเขาใจงาย 

4.96 0.204 มากที่สุด 7 

 

 



66 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ตารางที ่  16 แสดงระดับความพึงพอใจของผู ร ับบริการงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยที ่ม ีตอ 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก (ตอ) 

ความพึงพอใจ 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

28.มีเอกสารคูมือประชาชนหรือวัสดุอ่ืนๆที่สราง

ความเขาใจและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

4.96 0.204 มากที่สุด 7 

29.สถานที่ใหบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

ตางๆ มีการจัดทำและดูแลรักษาดวยระบบ  

5 ส 

4.97 0.168 มากที่สุด 3 

30.สิ ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ หรือ

เครื ่องมือการปฏิบัติงาน มีอยางเหมาะสม

เพียงพอตอการใหบริการงานปองกันบรรเทา

สาธารณภัย 

5.00 0.120 มากที่สุด 1 

31.ลักษณะคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก

ในงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
4.97 0.168 มากที่สุด 3 

32.โดยภาพรวมความสะอาดของสถานที่

ใหบริการงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
5.00 0.120 มากที่สุด 1 

คาเฉลี่ยรวมดานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.98 0.165 มากท่ีสุด  

จากตารางที่ 16 พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตองานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

ด านสิ ่งอำนวยความสะดวก ในภาพรวมอยู ในระด ับมากที ่ส ุด (x = 4.98, S.D. = 0.165) และ 

เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาความพึงพอใจสูงสุด คือ สถานที่ใหบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

ตางๆ มีการจัดทำและดูแลรักษาดวยระบบ 5 ส รองลงมา คอื สิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ หรือ

เครื่องมือการปฏิบัติงาน มีอยางเหมาะสมเพียงพอตอการใหบริการงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

  



67 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 

งานดานรายไดหรือภาษี 
 

ผลการวิเคราะหรายละเอียดดังตารางที่ 17 

ตารางที่ 17 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามงานดานรายไดหรือภาษี 

 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ ชาย 26 37.10 

 หญิง 44 62.90 

 รวม 70 100.00 

อายุ 21-30  ป 21 30.00 

 31-40  ป 28 40.00 

 41-50  ป 5 7.10 

 51-60  ป 5 7.10 

 มากกวาหรือเทากับ 61 ปขึ้นไป 11 15.70 

 รวม 70  100.00 

สถานภาพ โสด 28 40.00 

 สมรส 37 52.90 

 หยาราง / หมาย 5 7.10 

 รวม 70  100.00 

อาชีพ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 15 21.40 

 เกษตรกรรม/การประมง 14 20.00 

 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 32 45.70 

 รับจางท่ัวไป 9 12.90 

 พนักงานบริษัทเอกชน 3 4.05 

 รวม 74  100.00 
 

  



68 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ตารางที่ 17 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามงานดานรายไดหรือภาษี (ตอ) 

 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

รายไดเฉลี่ยของ

ครอบครัวตอเดือน 

ต่ำกวา 10,000 บาท 5 7.10 

10,001 – 20,000  บาท 35 50.00 

20,0001– 30,000 บาท 25 35.80 

30,001 – 40,000 บาท 5 7.10 

 รวม 70  100.00 

ประเภทผูรับบริการ ประชาชนท่ัวไป 52 74.26 

 หนวยงานภาคเอกชน 15 21.44 

 เจาหนาที่ของรัฐ/หนวยงานของรัฐ 3 4.30 

 รวม 70  100.00 

ติดตอขอรับบริการ

งานดานรายไดหรือ

ภาษ ีจำนวน 
กี่ครั้ง/ป 

1-2 ครั้ง/ป 61 87.10 

3-4 ครั้ง/ป 6 8.60 

5-6 ครั้ง/ป 3 4.30 

 รวม 70  100.00 

ทานไดรับการ

บริการงานดาน

รายไดหรือภาษี  

ดานใดบาง 

ภาษีน้ำมัน/กาซ 50 71.43 

ภาษียาสูบ 12 17.14 

งานแนะนำการจัดเก็บรายไดแก 

อปท อื่น 

8 11.43 

 รวม 70  100.00 

 จากตารางที ่ 17 พบวา ขอมูลผู ตอบแบบสอบถามงานดานรายไดหร ือภาษี ส วนใหญ  

เปนเพศหญิง จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 62.90  มีอายุระหวาง 31-40 ป จำนวน 28 คน  คิดเปน       

รอยละ 40.00 มีสถานภาพสมรส จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 52.90 มีคาขาย/ธุรกิจสวนตัว  

จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 45.70 มีรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท 

จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 50.00 ประเภทผูรับบริการเปนประชาชนทั่วไป จํานวน 67 คน คิดเปน      

รอยละ 95.70 และสวนใหญจะเคยเขามาติดตอขอรับบริการงานดานรายไดหรือภาษี จํานวน 1-2 ครั้ง 

ตอป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 87.10  และไดรับการบริการงานดานภาษีน้ำมัน/กาซ จํานวน          

50 คน คดิเปนรอยละ 71.43 
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สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหาร 

สวนจังหวัดบึงกาฬ  

 

งานดานรายไดหรือภาษี 
  

 ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตองานดานรายไดหรือภาษีในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  

(x = 4.94, S.D. = 0.240) โดยจำแนกเปนรายการความพึงพอใจ จํานวน 4 ดาน คือ ไดแก ดานขั้นตอน

การใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ใหบริการ และดานสิ ่งอํานวยความสะดวก  

มีผลดังนี ้

ตารางที่ 18 แสดงระดับความพึงพอใจของผู รับบริการงานดานรายไดหรือภาษีที ่มีตอดานขั้นตอน 

การใหบริการ 

ความพึงพอใจ 

ดานขั้นตอนการใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

1. ขั ้นตอนการใหบริการงานดานรายไดหรือ

ภาษีไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว 

4.97 0.168 มากที่สุด 1 

2. ม ีการอธ ิบายและแนะนำข ั ้นตอนการ

ใหบร ิการงานดานรายไดหร ือภาษีอย าง

ชัดเจน 

4.94 0.234 มากที่สุด 3 

3. มีความเปนธรรมและเสมอภาคในขั ้นตอน

การบร ิการด  านรายได หร ือภาษี ( เร ียง

ตามลำดับกอน-หลัง) 

4.93 0.259 มากที่สุด 5 

4. ม ีความสะดวกสบายท ี ่ ไ ด  ร ับจากการ

ใหบร ิการดานรายได หร ือภาษีในแต ละ

ขั้นตอนของงาน 

4.94 0.234 มากที่สุด 3 

5. มีความรวดเร็ววองไวในแตละขั ้นตอนของ

การใหบริการดานรายไดหรือภาษี 
4.93 0.259 มากที่สุด 5 

6. ระยะเวลาสิ ้นสุดของขั้นตอนการใหบริการ

ดานรายไดหรือภาษีมีความเหมาะสมตรงกับ

ความตองการของผูรับบริการ 

4.96 0.204 มากที่สุด 2 
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ตารางที่ 18 แสดงระดับความพึงพอใจของผู รับบริการงานดานรายไดหรือภาษีที ่มีตอดานขั้นตอน 

การใหบริการ (ตอ) 

ความพึงพอใจ 

ดานขั้นตอนการใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

7. มีการจัดสรางโครงสรางหรือตารางแสดง

ขั ้นตอนการใหบริการงานดานรายไดหรือ

ภาษี 

4.93 0.259 มากที่สุด 5 

คาเฉลี่ยรวมดานขั้นตอนการใหบริการ 4.94 0.231 มากท่ีสุด  

จากตารางที ่ 18 พบวา ความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่ม ีต องานดานรายไดหรือภาษี 

ดานขั้นตอนการใหบริการ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x = 4.94, S.D. = 0.231) และเมื่อพิจารณา

รายขอพบวาขอที ่มีคาความพึงพอใจสูงสุด คือ มีมีความสะดวกสบายที่ไดรับจากการใหบริการดาน

รายไดหรือภาษีในแตละขั้นตอนของงาน รองลงมา คือ ขั้นตอนการใหบริการงานดานรายไดหรือภาษี 

ไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว 

ตารางที่ 19  แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานรายไดหรือภาษีที่มีตอดานชองทาง 

การใหบริการ 

ความพึงพอใจ 

ดานชองทางการใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

8. มีการเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ

ดานรายไดหรือภาษีเชน แจงรายชื่อ/เบอร

ติดตอของผูรับผิดชอบ เพ่ือประสานงานหรือ

สอบถามเกี่ยวกับงานดานรายไดหรือภาษี 

4.91 0.282 มากที่สุด 3 

9. มีความสะดวกสบายในการขอรับบริการ 

ดานรายไดหรือภาษีดวยชองทางตางๆ เชน 

โทรศพัท โทรสาร อีเมลและเว็บบอรด 

4.94 0.234 มากที่สุด 2 

10.มีความเพียงพอของชองทางการติดตอขอรับ

บริการงานดานรายไดหรือภาษีดวยชองทาง

ที่เหมาะสมและหลากหลายชองทาง 

4.90 0.302 มากที่สุด 4 

 

  



71 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ตารางที่ 19 แสดงระดับความพึงพอใจของผู รับบริการงานดานรายไดหรือภาษีที่มีตอดานชองทาง 

การใหบริการ (ตอ) 

ความพึงพอใจ 

ดานชองทางการใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

11.มีช องทางเล ือกเพื ่อการสื ่อสารระหว าง

ผูรับบริการและผูใหบริการดานรายไดหรือ

ภาษี หลายรูปแบบ เชน โทรศัพท ไปรษณีย 

โทรสาร เปนตน 

4.89 0.320 มากที่สุด 5 

12.มีการเปดรับขอคิดเห็นตอการใหบริการดาน

รายไดหร ือภาษี เช น กล องร ับฟงความ

คิดเห็น แบบสอบถาม เปนตน 

4.86 0.352 มากที่สุด 6 

13.มีชองทางการรองเรียน/รองทุกข ตอการ

ใหบร ิการงานดานรายไดหร ือภาษี เชน 

อินเตอรเน็ต โทรศัพทสายดวน เปนตน 

4.84 0.367 มากที่สุด 7 

14.มีชองทางประชาสัมพันธใหผูรับบริการดาน

รายไดหรือภาษี ไดทราบและเขาใจในการ

ทำงานดานรายไดหรือภาษี 

4.96 0.204 มากที่สุด 1 

คาเฉลี่ยรวมดานชองทางการใหบริการ 4.90 0.294 มากท่ีสุด  

จากตารางที ่ 19 พบวา ความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่ม ีต องานดานรายไดหรือภาษี 

ดานชองทางการใหบริการ ในภาพรวมอยู ในระดับมากที ่ส ุด (x = 4.90, S.D. = 0.294) และเมื่อ

พิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาความพึงพอใจสูงสุด คือ มีความเพียงพอของชองทางการติดตอขอรับ

บริการงานดานรายไดหรือภาษีดวยชองทางที่เหมาะสมและหลากหลายชองทาง รองลงมา คือ มีชองทาง

ประชาสัมพันธใหผูรับบริการดานรายไดหรือภาษี ไดทราบและเขาใจในการทำงานดานรายไดหรือภาษี 

  



72 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ตารางที่ 20 แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานรายไดหรือภาษีที่มีตอดานเจาหนาที่ 

ผูใหบริการ 

ความพึงพอใจ 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

15.ม ีความเหมาสมในบ ุคล ิกภาพ ท าทาง  

การแตงกายที่สุภาพเรียบรอย 

4.96 0.204 มากที่สุด 3 

16.มีอัธยาศัยไมตรีและกิริยาเปนมิตรและมีการ

สรางสัมพันธภาพที่ดีกับทุกคน 

4.93 0.259 มากที่สุด 5 

17.มีความรูความสามารถในการใหบริการอยาง

มีคุณภาพดานรายไดหรือภาษี เชน การตอบ

ขอซักถาม การชี้แจงและทำความเขาใจใน

ขอสงสัย การใหคำแนะนำในขั ้นตอนการ

ปฏิบัติงาน เปนตน 

4.97 0.168 มากที่สุด 1 

18.เจ  าหน  าท ี ่ ให บร ิการต  อผ ู  ร ั บบร ิ ก าร 

ดานรายไดหรือภาษี โดยไมเลือกปฏิบัติหรือ

สองมาตรฐาน 

4.93 0.259 มากที่สุด 5 

19.ม ีความกระต ือร ือร น เอา ใจใส ต  อการ

ปฏิบัติงาน และเต็มใจตอการใหบริการดาน

รายไดหรือภาษ ี

4.94 0.234 มากที่สุด 4 

20.ม ีการ เตร ียมความพร อมก อนการเริ่ ม

ปฏิบัติงานใหบริการดานรายไดหรือภาษี 

4.93 0.259 มากที่สุด 5 

21.ม ีความโปร งใสสามารถให ผ ู  ร ับบร ิการ

ประเมินการปฏิบัติงานดานรายไดหรือภาษี

ไดอยางเต็มใจ 

4.93 0.259 มากที่สุด 5 

22.ม ีความซ ื ่อส ัตย ส ุจร ิตต อหน าท ี ่และไม

แสวงหาประโยชนอื่นในทางมิชอบ 

4.97 0.168 มากที่สุด 1 

23 .ม ีการต ั ดส ิน ใจและแก  ไขป ญหาการ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.91 0.282 มากที่สุด 10 

 
 
 
 



73 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ตารางที่ 20 แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานรายไดหรือภาษีที่มีตอดานเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการ (ตอ) 

ความพึงพอใจ 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

24.เจาหนาที ่ผ ู ใหบริการมีการปฏิบัติตนตาม

กฎระเบียบวินัยของหนวยงานใหบริการดาน

รายไดหรือภาษ ี

4.93 0.259 มากที่สุด 5 

คาเฉลี่ยรวมดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.94 0.235 มากท่ีสุด  

จากตารางที ่ 20 พบวา ความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่ม ีต องานดานรายไดหรือภาษี 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x = 4.94, S.D. = 0.235) และเม่ือพิจารณา

รายขอพบวาขอที ่มีคาความพึงพอใจสูงสุด คือ มีอัธยาศัยไมตรีและกิริยาเปนมิตรและมีการสราง

ส ัมพ ันธภาพท ี ่ด ีก ับท ุกคน รองลงมา ค ือ ม ีความโปร งใสสามารถให ผ ู  ร ับบร ิการประเมิน 

การปฏิบัติงานดานรายไดหรือภาษไีดอยางเต็มใจ 
 
ตารางที่ 21 แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานรายไดหรือภาษีที่มีตอดานสิ่งอำนวย

ความสะดวก 

ความพึงพอใจ 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

25.สถานทึ่ตั ้งการใหบริการดดานรายไดหรือ

ภาษีมีความสะดวกสบายตอการเดินทางเขา

มารับบริการ 

4.97 0.168 มากที่สุด 1 

26.มีความเพียงพอของสิ ่งอำนวยความสะดวก 

เชน ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หองน้ำ สถานที่

จอดรถยนต 

4.94 0.234 มากที่สุด 6 

27.มีปายประชาสัมพันธ/บอกจุดบริการดาน

สาธารณสุข อยางชัดเจนและเขาใจงาย 

4.96 0.204 มากที่สุด 4 

28.มีเอกสารคูมือประชาชนหรือวัสดุอ่ืนๆที่สราง

ความเขาใจและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

4.93 0.259 มากที่สุด 7 



74 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ตารางที่ 21 แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานรายไดหรือภาษีที่มีตอดานสิ่งอำนวย

ความสะดวก (ตอ) 

ความพึงพอใจ 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

29.สถานที่ใหบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

ตางๆ มีการจัดทำและดูแลรักษาดวยระบบ  

5 ส 

4.97 0.168 มากที่สุด 1 

30.สิ ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ หรือ

เครื ่องมือการปฏิบัติงาน มีอยางเหมาะสม

เพียงพอตอการใหบริการดานรายไดหรือ

ภาษี 

4.93 0.259 มากที่สุด 7 

31.ลักษณะคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก

ในงานดานรายไดหรือภาษี 
4.97 0.168 มากที่สุด 1 

32.โดยภาพรวมความสะอาดของสถานที่

ใหบริการงานดานรายไดหรือภาษี 
4.96 0.168 มากที่สุด 4 

คาเฉลี่ยรวมดานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.95 0.208 มากท่ีสุด  

จากตารางที ่ 21 พบวา ความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่ม ีต องานดานรายไดหรือภาษี 

ด านสิ ่งอำนวยความสะดวก ในภาพรวมอยู ในระด ับมากที ่ส ุด (x = 4.95, S.D. = 0.208) และ 

เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาความพึงพอใจสูงสุด คือ มเีอกสารคูมือประชาชนหรือวัสดุอ่ืนๆที่สราง

ความเขาใจและสนับสนุนการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ มีปายประชาสัมพันธ/บอกจุดบริการดาน

สาธารณสุข อยางชัดเจนและเขาใจงาย  



75 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 

งานดานสาธารณสุข 
 

ผลการวิเคราะหรายละเอียดดังตารางที่ 22 

ตารางที่ 22 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามงานดานสาธารณสุข 

 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ ชาย 20 28.60 

 หญิง 50 71.40 

 รวม 70 100.00 

อายุ ต่ำกวา 20 ป 5 7.15 

 21 -30  ป 16 22.90 

 31-40  ป 16 22.90 

 41-50  ป 18 25.70 

 51-60  ป 10 14.30 

 มากกวาหรือเทากับ 61 ปขึ้นไป 5 7.15 

 รวม 70  100.00 

สถานภาพ โสด 16 22.90 

 สมรส 45 64.30 

 หยาราง / หมาย 9 12.90 

 รวม 70  100.00 

อาชีพ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 13 18.60 

 เกษตรกรรม/การประมง 25 35.70 

 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 18 25.70 

 รับจางท่ัวไป 8 11.40 

 พนักงานบริษัทเอกชน 6 8.60 

 รวม 70  100.00 
 

  



76 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ตารางที่ 22 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามงานดานสาธารณสุข (ตอ) 

 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

รายไดเฉลี่ยของ

ครอบครัวตอเดือน 

ต่ำกวา 10,000 บาท 33 47.10 

10,001 – 20,000 บาท 23 32.90 

20,001 – 30,000 บาท 14 20.00 

 รวม 70  100.00 

ประเภท

ผูรับบริการ 

ประชาชนท่ัวไป 54 77.10 

 หนวยงานภาคเอกชน 10 14.26 

 เจาหนาที่ของรัฐ/หนวยงานของรัฐ 6 8.64 

 รวม 70  100.00 

ติดตอขอรับบริการ

งานดาน

สาธารณสุข 

จำนวนกี่ครั้ง/ป 

1-2 ครั้ง/ป 64 91.40 

3-4 ครั้ง/ป 6 8.60 

 รวม 70  100.00 

ทานไดรับการ

บริการงานดาน

สาธารณสุข  

ดานใดบาง 

งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 10 14.28 

งานสงเสริมวินัยจราจร 4 5.71 

งานสาธารณสุขและอนามัยชุมชน 32 45.72 

งานเครือขายอาสาสมัครฯ 13 18.57 

 งานสงเสริมศักยภาพของชุมชน สังคม 11 15.72 

 รวม 70  100.00 

 จากตารางที่ 22 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามงานดานสาธารณสุขสวนใหญ เปนเพศหญิง 

จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 71.40 มีอายุระหวาง 41-50 ป จำนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 25.70  

มีสถานภาพสมรส จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 64.30 มีเกษตรกรรม/การประมง จํานวน 25 คน        

คิดเปนรอยละ 35.70 มีรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน ต่ำกวา 10,000 บาท จํานวน 33 คน           

คิดเปนรอยละ 47.10 ประเภทผูรับบริการเปนประชาชนทั่วไป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 77.10 

และสวนใหญจะเคยเขามาติดตอขอรับบริการงานดานสาธารณสุข จํานวน 1-2 ครั้งตอป จํานวน 64 คน 

คิดเปนรอยละ 91.40 และไดรับการบริการงานสาธารณสุขและอนามัยชุมชน จํานวน 32 คน คิดเปน       

รอยละ 45.72 



77 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหาร 

สวนจังหวัดบึงกาฬ  

 

งานดานสาธารณสุข 

 

 ความพึงพอใจของผูรับบริการที ่มีตองานดานสาธารณสุข ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  

(x = 4.92, S.D. = 0.259) โดยจำแนกเปนรายการความพึงพอใจ จํานวน 4 ดาน คือ ไดแก ดานขั้นตอน

การใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ใหบริการ และดานสิ ่งอํานวยความสะดวก  

มีผลดังนี ้

ตารางที ่ 23 แสดงระดับความพึงพอใจของผู ร ับบริการงานดานสาธารณสุขที ่มีตอดานขั ้นตอน 

การใหบริการ 

ความพึงพอใจ 

ดานขั้นตอนการใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

1. ขั้นตอนการใหบริการงานดานสาธารณสุข 

ไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว 

4.93 0.259 มากที่สุด 4 

2. ม ีการอธ ิบายและแนะนำข ั ้นตอนการ

ใหบริการงานดานสาธารณสุขอยางชัดเจน 

4.97 0.168 มากที่สุด 2 

3. มีความเปนธรรมและเสมอภาคในขั ้นตอน

การบริการดานสาธารณสุข (เรียงตามลำดับ

กอน-หลัง) 

4.91 0.282 มากที่สุด 5 

4. ม ีความสะดวกสบายท ี ่ ไ ด  ร ับจากการ

ใหบริการดานสาธารณสุขในแตละขั้นตอน

ของงานดานสาธารณสุข 

4.97 0.168 มากที่สุด 2 

5. มีความรวดเร็ววองไวในแตละขั ้นตอนของ

การใหบริการดานสาธารณสุข 
4.90 0.302 มากที่สุด 6 

6. ระยะเวลาสิ ้นสุดของขั้นตอนการใหบริการ

ดานสาธารณสุขมีความเหมาะสมตรงกับ

ความตองการของผูรับบริการ 

4.99 0.120 มากที่สุด 1 

 

  



78 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ตารางที ่ 23 แสดงระดับความพึงพอใจของผู ร ับบริการงานดานสาธารณสุขที ่ม ีต อดานขั ้นตอน 

การใหบริการ (ตอ) 

ความพึงพอใจ 

ดานขั้นตอนการใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

7. มีการจัดสรางโครงสรางหรือตารางแสดง

ขั้นตอนการใหบริการงานดานสาธารณสุข 
4.89 0.320 มากที่สุด 7 

คาเฉลี่ยรวมดานขั้นตอนการใหบริการ 4.94 0.231 มากท่ีสุด  

จากตารางท ี ่  23 พบว า ความพึงพอใจของผู ร ับบร ิการท ี ่ม ีต องานด านสาธารณสุข 

ดานขั ้นตอนการใหบริการ ในภาพรวมอยู ในระดับมากที ่สุด (x = 4. 94, S.D. = 0.231) และเมื่อ

พิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาความพึงพอใจสูงสุด คือ มีการจัดสรางโครงสรางหรือตารางแสดงขั้นตอน

การใหบริการงานดานสาธารณสุข และระยะเวลาสิ้นสุดของขั้นตอนการใหบริการดานสาธารณสุขมี

ความเหมาะสมตรงกับความตองการของผูรับบริการ รองลงมา คือ มีความรวดเร็ววองไวในแตละขั้นตอน

ของการใหบริการดานสาธารณสุข 

ตารางที ่ 24 แสดงระดับความพึงพอใจของผู ร ับบริการงานดานสาธารณสุขที ่ม ีตอดานชองทาง 

การใหบริการ 

ความพึงพอใจ 

ดานชองทางการใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

8. มีการเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ

ดานสาธารณสุข เช น แจ งรายชื ่อ/เบอร

ติดตอของผูรับผิดชอบ เพ่ือประสานงานหรือ

สอบถามเกี่ยวกับงานดานสาธารณสุข 

4.93 0.259 มากที่สุด 4 

9. มีความสะดวกสบายในการขอรับบริการ 

ดานสาธารณสุขดวยชองทางตางๆ เชน 

โทรศพัท โทรสาร อีเมลและเว็บบอรด 

4.96 0.204 มากที่สุด 3 

10.มีความเพียงพอของชองทางการติดตอขอรับ

บริการงานดานสาธารณสุขดวยชองทางที่

เหมาะสมและหลากหลายชองทาง 

4.91 0.282 มากที่สุด 5 

 
 
 



79 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ตารางที ่ 24 แสดงระดับความพึงพอใจของผู รับบริการงานดานสาธารณสุขที ่ม ีตอดานชองทาง 

การใหบริการ (ตอ) 

ความพึงพอใจ 

ดานชองทางการใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

11.มีช องทางเล ือกเพื ่อการสื ่อสารระหว าง

ผูรับบริการและผูใหบริการดานสาธารณสุข

หลายร ูปแบบ เช น โทรศัพท ไปรษณีย  

โทรสาร เปนตน 

4.97 0.168 มากที่สุด 1 

12.มีการเปดรับขอคิดเห็นตอการใหบริการดาน

สาธารณสุข เชน กลองรับฟงความคิดเห็น 

แบบสอบถาม เปนตน 

4.90 0.302 มากที่สุด 7 

13.มีชองทางการรองเรียน/รองทุกข ตอการ

ใ ห  บ ร ิ ก า ร ง าน ด  า น สา ธ า ร ณส ุ ข เ ช น 

อินเตอรเน็ต โทรศัพทสายดวน เปนตน 

4.97 0.168 มากที่สุด 1 

14.มีชองทางประชาสัมพันธใหผูรับบริการดาน

สาธารณสุขไดทราบและเขาใจในการทำงาน

ดานสาธารณสุข 

4.91 0.282 มากที่สุด 5 

คาเฉลี่ยรวมดานชองทางการใหบริการ 4.94 0.238 มากท่ีสุด  

จากตารางท ี ่  24 พบว า ความพึงพอใจของผู ร ับบร ิการท ี ่ม ีต องานด านสาธารณสุข 

ดานชองทางการใหบริการ ในภาพรวมอยู ในระดับมากที ่ส ุด (x = 4.94, S.D. = 0.238) และเมื่อ

พิจารณารายขอพบวาขอที ่มีคาความพึงพอใจสูงสุด คือ มีชองทางเลือกเพื ่อการสื ่อสารระหวาง

ผูรับบริการ และผูใหบริการดานสาธารณสุขหลายรูปแบบ เชน โทรศัพท ไปรษณีย โทรสาร เปนตน 

รองลงมา คือ มีชองทางประชาสัมพันธใหผูรับบริการดานสาธารณสุขไดทราบและเขาใจในการทำงาน

ดานสาธารณสุข 

 

  



80 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ตารางที ่ 25 แสดงระดับความพึงพอใจของผู ร ับบริการงานดานสาธารณสุขที ่มีตอดานเจาหนาที่ 

ผูใหบริการ 

ความพึงพอใจ 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

15.ม ีความเหมาสมในบ ุคล ิกภาพ ท าทาง  

การแตงกายที่สุภาพเรียบรอย 

4.96 0.204 มากที่สุด 2 

16.มีอัธยาศัยไมตรีและกิริยาเปนมิตรและมีการ

สรางสัมพันธภาพที่ดีกับทุกคน 

4.93 0.259 มากที่สุด 4 

17.มีความรูความสามารถในการใหบริการอยาง

มีคุณภาพดานสาธารณสุข เชน การตอบขอ

ซักถาม การชี้แจงและทำความเขาใจในขอ

สงส ัย การให คำแนะนำในข ั ้นตอนการ

ปฏิบัติงาน เปนตน 

4.91 0.282 มากที่สุด 5 

18.เจ  าหน  าท ี ่ ให บร ิการต  อผ ู  ร ั บบร ิ ก าร 

ดานสาธารณสุข โดยไมเลือกปฏิบัติหรือสอง

มาตรฐาน 

4.97 0.168 มากที่สุด 1 

19.ม ีความกระต ือร ือร น เอา ใจใส ต  อการ

ปฏิบัติงาน และเต็มใจตอการใหบริการดาน

สาธารณสุข 

4.89 0.320 มากที่สุด 8 

20.ม ีการ เตร ียมความพร อมก อนการเริ่ ม

ปฏิบัติงานใหบริการดานสาธารณสุข 

4.94 0.234 มากที่สุด 3 

21.ม ีความโปร งใสสามารถให ผ ู  ร ับบร ิการ

ประเมินการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขได

อยางเต็มใจ 

4.90 0.302 มากที่สุด 7 

22.ม ีความซ ื ่อส ัตย ส ุจร ิตต อหน าท ี ่และไม

แสวงหาประโยชนอื่นในทางมิชอบ 

4.91 0.282 มากที่สุด 5 

23 .ม ีการต ั ดส ิน ใจและแก  ไขป ญหาการ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.89 0.320 มากที่สุด 8 

 
 

  



81 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ตารางที ่ 25 แสดงระดับความพึงพอใจของผู ร ับบริการงานดานสาธารณสุขที ่มีตอดานเจาหนาที่ 

ผูใหบริการ (ตอ) 

ความพึงพอใจ 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

24.เจาหนาที ่ผ ู ใหบริการมีการปฏิบัติตนตาม

กฎระเบียบวินัยของหนวยงานใหบริการดาน

สาธารณสุข 

4.87 0.337 มากที่สุด 10 

คาเฉลี่ยรวมดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.92 0.271 มากท่ีสุด  

จากตารางท ี ่  25 พบว า ความพึงพอใจของผู ร ับบร ิการท ี ่ม ีต องานด านสาธารณสุข 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x = 4.92, S.D. = 0.271) และเม่ือพิจารณา

รายขอพบวาขอที ่มีคาความพึงพอใจสูงสุด คือ มีความโปรงใสสามารถใหผู ร ับบริการประเมิน 

การปฏิบัติงานดานสาธารณสุขไดอยางเต็มใจ รองลงมา คอื มีความรูความสามารถในการใหบริการอยาง

มีคุณภาพดานสาธารณสุข เชน การตอบขอซักถาม การชี้แจงและทำความเขาใจในขอสงสัย การให

คำแนะนำในขั้นตอนการปฏิบัติงาน เปนตน 

ตารางที่ 26 แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานสาธารณสุขที่มีตอดานสิ่งอำนวยความ

สะดวก 

ความพึงพอใจ 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

25.สถานทึ่ตั ้งการใหบริการดานสาธารณสุขมี

ความสะดวกสบายตอการเดินทางเขามารับ

บริการ 

4.89 0.320 มากที่สุด 7 

26.มีความเพียงพอของสิ ่งอำนวยความสะดวก 

เชน ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หองน้ำ สถานที่

จอดรถยนต 

4.93 0.259 มากที่สุด 2 

27.มีปายประชาสัมพันธ/บอกจุดบริการดาน

สาธารณสุข อยางชัดเจนและเขาใจงาย 

4.91 0.282 มากที่สุด 3 

28.มีเอกสารคูมือประชาชนหรือวัสดุอ่ืนๆที่สราง

ความเขาใจและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

4.90 0.302 มากที่สุด 5 



82 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ตารางที ่ 26 แสดงระดับความพึงพอใจของผู ร ับบริการงานดานสาธารณสุขที ่มีตอดานสิ ่งอำนวย 

ความสะดวก (ตอ) 

ความพึงพอใจ 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

29.สถานที่ใหบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

ตางๆ มีการจัดทำและดูแลรักษาดวยระบบ  

5 ส 

4.91 0.302 มากที่สุด 3 

30.สิ ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ หรือ

เครื ่องมือการปฏิบัติงาน มีอยางเหมาะสม

เพียงพอตอการใหบริการดานสาธารณสุข 

4.89 0.320 มากที่สุด 7 

31.ลักษณะคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก

ในงานดานสาธารณสุข 
4.86 0.352 มากที่สุด 6 

32.โดยภาพรวมความสะอาดของสถานที่

ใหบริการงานดานสาธารณสุข 
4.97 0.352 มากที่สุด 1 

คาเฉลี่ยรวมดานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.91 0.286 มากท่ีสุด  

จากตารางท ี ่  26 พบว า ความพึงพอใจของผู ร ับบร ิการท ี ่ม ีต องานด านสาธารณสุข 

ด านสิ ่งอำนวยความสะดวก ในภาพรวมอยู ในระด ับมากที ่ส ุด (x = 4.91, S.D. = 0.286) และ 

เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาความพึงพอใจสูงสุด คือ สถานที่ใหบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

ตางๆ มีการจัดทำและดูแลรักษาดวยระบบ 5 ส รองลงมา คอื สิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ หรือ

เครื่องมือการปฏิบัติงาน มีอยางเหมาะสมเพียงพอตอการใหบริการดานสาธารณสุข  
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ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ตารางที่ 27 แสดงการเปรียบเทียบผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหาร 

สวนจังหวัดบึงกาฬ ทั้ง 5 งาน และภาพรวม 

งานดานบริการกฎหมาย 
คาความพึงพอใจ แปล

ความหมาย 
อันดับ 

(x) S.D. 

1. ดานขั้นตอนการใหบริการ  4.94 0.242 มากที่สุด 4 

2. ดานชองทางการใหบริการ   4.97 0.170 มากที่สุด 2 

3. ดานเจาหนาที่ใหบริการ  4.98 0.161 มากที่สุด 1 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.96 0.194 มากที่สุด 3 

รวม(เฉลี่ย) 4.96 0.189 มากที่สุด 2 

งานดานการศึกษา 
คาความพึงพอใจ แปล

ความหมาย 
อันดับ 

(x) S.D. 

1. ดานขั้นตอนการใหบริการ 4.94 0.242 มากที่สุด 4 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.97 0.170 มากที่สุด 2 

3. ดานเจาหนาที่ใหบริการ 4.98 0.161 มากที่สุด 1 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.96 0.194 มากที่สุด 3 

รวม(เฉลี่ย) 4.96 0.189 มากที่สุด 2 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
คาความพึงพอใจ แปล

ความหมาย 
อันดับ 

(x) S.D. 

1. ดานขั้นตอนการใหบริการ 4.97 0.171 มากที่สุด 4 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.98 0.140 มากที่สุด 1 

3. ดานเจาหนาที่ใหบริการ 4.98 0.157 มากที่สุด 1 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.98 0.165 มากที่สุด 1 

รวม(เฉลี่ย) 4.98 0.158 มากที่สุด 1 

งานดานรายไดหรือภาษี 
คาความพึงพอใจ แปล

ความหมาย 
อันดับ 

(x) S.D. 

1. ดานขั้นตอนการใหบริการ 4.94 0.231 มากที่สุด 2 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.90 0.294 มากที่สุด 4 

3. ดานเจาหนาที่ใหบริการ 4.94 0.235 มากที่สุด 2 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.95 0.208 มากที่สุด 1 

รวม(เฉลี่ย) 4.94 0.240 มากที่สุด 4 
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ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ  

ทั้ง 5 งาน โดยภาพรวม ดังแสดงในตารางท่ี 27 ดังนี้ 

ตารางที่ 27 แสดงการเปรียบเทียบผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหาร 

สวนจังหวัดบึงกาฬ ทั้ง 5 งาน และภาพรวม (ตอ) 

งานดานสาธารณสุข 
คาความพึงพอใจ แปล

ความหมาย 
อันดับ 

(x) S.D. 

1. ดานขั้นตอนการใหบริการ 4.94 0.231 มากที่สุด 1 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.94 0.238 มากที่สุด 1 

3. ดานเจาหนาที่ใหบริการ 4.92 0.271 มากที่สุด 3 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.91 0.286 มากที่สุด 4 

รวม(เฉลี่ย) 4.92 0.259 มากที่สุด 5 

รวมระดับความพึงพอใจทั้ง 5 งาน 4.95 มากที่สุด  

จากตารางที ่ 27 พบวา ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู ร ับบริการขององคการบริหาร 

สวนจังหวัดบึงกาฬ ในภาพรวมทั้ง 5 งาน อยูที่ระดับมากที่สุด (x = 4.95) และเมื่อพิจารณารายดาน 

ทั้ง 5 งาน มีความพึงพอใจอยูที่ระดับมากที่สุด โดยงานที่มีคาความพึงพอใจสูงสุด คือ งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (x = 4.98, S.D. = 0.158) รองลงมา คือ งานดานกฎหมาย และการศึกษา  

(x =4.96, S.D. = 0.189) 



บทที่ 5 

สรุปผลการประเมิน 

  

การสํารวจและประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพบริการ จํานวน 5 งาน  

ขององคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปงบประมาณ 2564 ประกอบดวย  

 1. งานดานบริการกฎหมาย  

 2. งานดานการศึกษา  

 3. งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 4. งานดานรายไดหรือภาษี  

 5. งานดานสาธารณสุข  

โดยมีการสํารวจและประเมินความพึงพอใจในแตละงานดานตางๆ ดังกลาวขางตน ผูประเมิน

ขอสรุปผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ จํานวน 5 งาน ดังนี ้

1.  งานดานบริการกฎหมาย ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ร ับบริการ โดยภาพรวม 

และรายดานทั้ง 4 ดาน ผลการประเมินพบวา ผูรับบริการพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับจาก

มากไปหานอย ดังนี ้ 

 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดาน

ขั้นตอนการใหบริการ  

2. งานดานการศ ึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ร ับบริการ โดยภาพรวม 

และรายดานทั้ง 4 ดาน ผลการประเมินพบวา ผูรับบริการพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับจาก

มากไปหานอย ดังนี ้

 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานขั้นตอนการใหบริการ และดาน 

สิ่งอํานวยความสะดวก 

3. งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ  

โดยภาพรวมและรายดานทั ้ง 4 ดาน ผลการประเมินพบวา ผูรับบริการพึงพอใจในระดับมากที ่สุด  

โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ 

 ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดาน

ขั้นตอนการใหบริการ  
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ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

4. งานดานรายไดหรือภาษี ผลการประเมินความพึงพอใจของผู รับบริการ โดยภาพรวม 

และรายดานทั้ง 4 ดาน ผลการประเมินพบวา ผูรับบริการพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับจาก

มากไปหานอย ดังนี ้

 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดาน 

ชองทางการใหบริการ  

5. งานดานสาธารณสุข ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ร ับบริการ โดยภาพรวม 

และรายดานทั้ง 4 ดาน ผลการประเมินพบวา ผูรับบริการพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับจาก

มากไปหานอย ดังนี ้

 ดานขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดาน 

สิ่งอํานวยความสะดวก 

สรุปไดว าความพึงพอใจของผู ร ับบริการความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีต อคุณภาพ 

การใหบริการ จํานวน 5 งาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ ประจําปงบประมาณ 2564  

อยูในระดับมากที่สุด มีระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจ เทากับ 4.95 โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ 

งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.98 รองลงมาตามลำดับ 

คือ งานดานการศึกษา มีระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจ เทากับ 4.97 งานดานบริการกฎหมาย มีระดับคา

เฉลี่ยความพึงพอใจ เทากับ 4.96 งานดานภาษีและรายได มีระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจ เทากับ 4.94 

และงานดานสาธารณสุข มีระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจ เทากับ 4.92 

ดังน ั ้น ภาพรวมคุณภาพการใหบร ิการ คาเฉลี ่ย เทากับ 4.95 คิดเปนคะแนนเทากับ 

รอยละ 99.00 

ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ 

งานดานบริการกฎหมาย 

1. ควรมีเจาหนาที่ที ่รับผิดชอบทางดานกฎหมายตาง ๆ มาแนะนำ หรือประชาสัมพันธ 

ใหประชาชน หางราน และหนวยงานตาง ๆ ไดรับทราบเกี ่ยวขอกฎหมายที ่สามารถนำมาใชใน

ชีวิตประจำวัน เพื่อใหเกิดการปฏิบัติไดอยางถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1. ควรจัดใหมผีูแทนขององคการบริหารสวนจังหวัด ไดเขารวมประชุมเพ่ือกําหนดนโนบาย

รวมกันกับภาคสวนตาง ๆ ในงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ประจำปงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสันตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

งานดานการศึกษา 

 1.  ควรมีระบบติดตามไปยังโรงเรียนตางๆ ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในแตละป ทั้งนี้

หากมีแบบฟอรมสรุปงบประมาณจะทําให ผูที่ไดรับงบประมาณสามารถสรุปงบไดอยางถูกตอง 

 2. อยากใหมีงบประมาณสนับสนุนดานกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน โดยการสงเสริมการใช

เวลาวางของนักเรียนใหเก ิดประโยชน เพื ่อลดปญหาการใชเวลาว างของนักเรียนในทางที ่ผิด  

และไมกอใหเกิดประโยชน 

งานดานรายไดหรือภาษี 

1. ควรมีการประชาสัมพันธใหความรูดานการชําระภาษีประจําป เชน ทั ้งภาษีบุคคล 

ธรรมดา ภาษีนิติบุคคล การลดหยอนภาษี ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน ที่นา เพื่อภาคประชาชนจะไดวาง

แผนการชําระภาษีไดอยางถูกตอง 

2. หนวยงานดานการจัดเก็บภาษีมีการใหบริการที่ดีและรวดเร็วในการประสานงาน 

งานดานสาธารณสุข 

1. ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ ใหความสําคัญดานสาธารณสุขดวยดี 

เสมอมาอยางตอเนื่อง มีการสนับสนุนเครื่องมือสําหรับดูแลผูปวยใหโรงพยาบาลอยางตอเนื่อง ทั้งนี้  

ศูนยสาธารณสุขประจําชุมชน ควรใหความรูดานการดูแลปองกันรักษาตนเองตอประชาชน เพ่ือลดความ

เสี่ยงตอโอกาสการเจ็บปวยของประชาชนใหลดลง รวมทั้งการใหคำแนะนําและรักษากับผู  ทีต่ิดยา 

เสพตดิที่ตองการจะเลิกไดอยางถูกตอง 
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ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

งานด้านบริการกฎหมาย 
คำชี้แจง 

1. แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปี 2564 
เป็นแบบสอบถาม งานด้านบริการกฎหมาย  ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลความพึงพอใจ  
   ส่วนท่ี 2.1 รายการความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ 

ส่วนท่ี 2.2 รายการความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 
ส่วนท่ี 2.3 รายการความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
ส่วนท่ี 2.4 รายการความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

  ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
 2. ให้ผู้ตอบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย  ใน  หรือเตมิข้อความให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง 

3. แบบสอบถามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้บริการขององค์การบริหารสว่น
จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับ โดยไม่ระบุชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ    ชาย     หญิง 
2. อาย ุ   ต่ำกว่า 20 ปี    21 -30  ปี 
   31-40  ปี    41-50  ปี 
   51-60  ปี    มากกว่าหรือเท่ากับ 61 ปีขึ้นไป 
3. สถานภาพ  โสด   สมรส  หย่าร้าง / หม้าย 
4. อาชีพ    ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ    เกษตรกรรม/การประมง 
    ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว    รับจ้างท่ัวไป 
    พนักงานบริษัทเอกชน    ครู/อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษา 
    นักเรียน/นักศึกษา    อื่นๆ โปรดระบุ.......................... 
5. รายไดเ้ฉลีย่ของครอบครัวต่อเดอืน 
    ต่ำกว่า 10,000 บาท    10,001 – 20,000  บาท 
    20,001 - 30,000 บาท    30,001 – 40,000  บาท 
    มากกว่า 40,000  บาท 
6. ประเภทผู้รับบริการ   ประชาชนท่ัวไป   หน่วยงานภาคเอกชน   เจ้าหน้าท่ีของรัฐ/หน่วยงานของรัฐ 
7. เคยเข้ามาติดต่อขอรับบริการงานด้านบริการกฎหมาย จำนวนกีค่รั้ง/ปี 
    1-2 ครั้ง/ปี     5-6 ครั้ง/ปี 
    3-4 ครั้ง/ปี     มากกว่า 7 ครั้ง/ปี 
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8. ท่านได้รับการบริการงานด้านบริการกฎหมาย ดา้นใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  งานส่งเสริมและบริหารบุคลการตามข้อบัญญัตเิรียกเก็บค่าธรรมเนียม จากผู้เข้าพักในโรงแรมภาษี

ยาสูบ น้ำมันเชื้อเพลิง 
   งานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย พระราชบัญญัติ ประกาศ 
   งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน งานวินัย   

  อื่นๆ โปรดระบุ............................... 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ให้ท่าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีพึงพอใจ  

รายการความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มีการ
ดำเนินการ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1. ขั้นตอนการให้บริการงานด้านบริการกฎหมายไม่

ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว 
      

2. มีการอธิบายและแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
งานด้านบริการกฎหมายอย่างชัดเจน 

      

3. มีความเป็นธรรมและเสมอภาคในขั้นตอนการ
บริการด้านบริการกฎหมาย (เรียงตามลำดับ
ก่อน-หลัง) 

  

 

   

4. มีความสะดวกสบายที่ได้รับจากการให้บริการ
ด้านบริการกฎหมายในแต่ละขั้นตอนของงาน
ด้านบริการกฎหมาย 

  

 

   

5. มีความรวดเร็วว่องไวในแต่ละขั้นตอนของการ
ให้บริการด้านบริการกฎหมาย 

  
 

   

6. ระยะเวลาสิ้นสุดของขั้นตอนการให้บริการด้าน
บริการกฎหมายมีความเหมาะสมตรงกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

  

 

   

7. มีการจัดสร้างโครงสร้างหรือตารางแสดงขั้นตอน 
การให้บริการงานด้านบริการกฎหมาย 

  
 

   

2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ 

8. มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการด้าน
บริการกฎหมาย เช่น แจ้งรายชื่อ/เบอร์ติดต่อ
ของผู้รับผิดชอบ เพื่อประสานงานหรือสอบถาม
เกี่ยวกับงานด้านบริการกฎหมาย 
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รายการความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มีการ
ดำเนินการ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

9. มีความสะดวกสบายในการขอรับบริการด้าน
บริการกฎหมายด้วยช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ 
โทรสาร อีเมล์และเว็บบอร์ด 

  

 

   

10. มีความเพียงพอของช่องทางการติดต่อขอรับ
บริการงานด้านบริการกฎหมายด้วยช่องทางที่
เหมาะสมและหลากหลายช่องทาง 

  

 

   

11. ม ีช ่องทางเล ือกเพ ื ่ อการส ื ่ อสารระหว ่าง
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการด้านบริการกฎหมาย
หลายรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทรสาร 
เป็นต้น 

  

 

   

12. มีการเปิดรับข้อคิดเห็นต่อการให้บริการด้าน
บริการกฎหมาย เช่นกล่องรับฟังความคิดเห็น 
แบบสอบถาม เป็นต้น 

  

 

   

13. ม ีช ่องทางการร ้องเร ียน/ร ้องทุกข ์ ต ่อการ
ให ้บร ิ การงานด ้ านบร ิการกฎหมาย  เ ช่น 
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์สายด่วน เป็นต้น 

  

 

   

14. มีช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ร ับบริการด้าน
บริการกฎหมายได้ทราบและเข้าใจในการทำงาน
ด้านบริการกฎหมาย 

  

 

   

2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
15. มีความเหมาสมในบุคลิกภาพ ท่าทาง การแต่ง

กายที่สุภาพเรียบร้อย 
      

16. มีอัธยาศัยไมตรีและกิริยาเป็นมิตรและมีการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับทุกคน 

      

17. มีความรู้ความสามารถในการให้บริการอย่างมี
คุณภาพด้านบริการกฎหมาย เช่น การตอบข้อ
ซักถาม การชี้แจงและทำความเข้าใจในขอ้สงสัย 
การให้คำแนะนำในขั ้นตอนการปฏิบ ัต ิงาน  
เป็นต้น 

      

18. เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับบริการด้านการศึกษา 
โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือสองมาตรฐาน 

      

19. มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน 
และเต็มใจต่อการให้บริการด้านบริการกฎหมาย 
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รายการความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มีการ
ดำเนินการ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

20. มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน
ให้บริการด้านบริการกฎหมาย 

      

21. มีความโปร่งใสสามารถให้ผู ้รับบริการประเมิน 
การปฏิบัติงานด้านบริการกฎหมายได้อย่างเต็ม
ใจ 

      

22. มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และไม่แสวงหา
ประโยชน์อ่ืนในทางมิชอบ 

      

23.มีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

      

24. เจ ้าหน้าที ่ผ ู ้ ให ้บร ิการมีการปฏิบ ัต ิตนตาม
กฎระเบียบวินัยของหน่วยงานให้บริการด้าน
กฎหมาย 

      

2.4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

25. สถานทึ่ตั้งการให้บริการด้านบริการกฎหมาย มี
ความสะดวกสบายต่อการเดินทางเข้ามารับ
บริการ 

      

26. มีความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น 
ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม ห้องน้ำ สถานที่จอด
รถยนต์ 

      

27. มีป้ายประชาสัมพันธ์/บอกจุดบริการด้านบริการ
กฎหมาย อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย 

      

28. มีเอกสารคู่มือประชาชนหรือวัสดุอื่นๆที่สร้าง
ความเข ้าใจและสนับสน ุนการปฏ ิบ ัต ิงาน
ให้บริการด้านบริการกฎหมาย 

      

29. สถานที ่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่างๆ มีการจัดทำและดูแลรักษาด้วยระบบ 5 ส 

      

30. สิ ่งอำนวยความสะดวก ว ัสด ุอ ุปกรณ์ หรือ
เคร ื ่องม ือการปฏิบ ัต ิงาน ม ีอย ่างเหมาะสม
เพียงพอต่อการให้บริการด้านบริการกฎหมาย 

      

31. ลักษณะคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกใน
งานด้านบริการกฎหมาย 

      

32. โดยภาพรวมความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
งานด้านบริการกฎหมาย 

      



96 
 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี ้

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานด้านบริการกฎหมาย  

ขององค์บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปี 2564 

โดย วิทยาลยัสันตพล (ป.ตรี ป.บณัฑิต ป.โท) 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

งานด้านการศึกษา 
คำชี้แจง 

1. แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปี 2564 
เป็นแบบสอบถาม งานด้านการศึกษา  ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลความพึงพอใจ  
   ส่วนท่ี 2.1 รายการความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ 

ส่วนท่ี 2.2 รายการความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 
ส่วนท่ี 2.3 รายการความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
ส่วนท่ี 2.4 รายการความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

  ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
 2. ให้ผู้ตอบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย  ใน  หรือเตมิข้อความให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง 

3. แบบสอบถามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้บริการขององค์การบริหารสว่น
จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับ โดยไม่ระบุชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ    ชาย     หญิง 
2. อาย ุ   ต่ำกว่า 20 ปี    21 -30  ปี 
   31-40  ปี    41-50  ปี 
   51-60  ปี    มากกว่าหรือเท่ากับ 61 ปีขึ้นไป 
3. สถานภาพ  โสด   สมรส  หย่าร้าง / หม้าย 
4. อาชีพ    ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ    เกษตรกรรม/การประมง 
    ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว    รับจ้างท่ัวไป 
    พนักงานบริษัทเอกชน    ครู/อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษา 
    นักเรียน/นักศึกษา    อื่นๆ โปรดระบุ.......................... 
5. รายไดเ้ฉลีย่ของครอบครัวต่อเดอืน 
    ต่ำกว่า 10,000 บาท    10,001 – 20,000  บาท 
    20,001 - 30,000 บาท    30,001 – 40,000  บาท 
    มากกว่า 40,000  บาท 
6. ประเภทผู้รับบริการ   ประชาชนท่ัวไป   หน่วยงานภาคเอกชน   เจ้าหน้าท่ีของรัฐ/หน่วยงานของรัฐ 
7. เคยเข้ามาติดต่อขอรับบริการงานด้านการศึกษา จำนวนกี่ครั้ง/ป ี
    1-2 ครั้ง/ปี     5-6 ครั้ง/ปี 
    3-4 ครั้ง/ปี     มากกว่า 7 ครั้ง/ปี 
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8. ท่านได้รับการบริการงานด้านการศึกษา ด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   งานจัดและสนบัสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะดา้นต่างๆ แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน 
   งานจัดประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและศลิปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................. 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ให้ท่าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีพึงพอใจ  

รายการความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มีการ
ดำเนินการ มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1. ขั้นตอนการให้บริการงานด้านการศึกษา

ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว 
      

2. มีการอธิบายและแนะนำขั้นตอนการ
ให ้บร ิการงานด ้านการศ ึกษาอย ่าง
ชัดเจน 

      

3. ม ีความเป ็นธรรมและเสมอภาคใน
ขั้นตอนการบริการด้านการศึกษา(เรียง
ตามลำดับก่อน-หลัง) 

  

 

   

4. มีความสะดวกสบายที ่ได้ร ับจากการ
ให ้บร ิการด ้านการศ ึกษาในแต ่ละ
ขั ้นตอนการให้บร ิการของงานด ้าน
การศึกษา 

  

 

   

5. มีความรวดเร็วว่องไวในแต่ละขั้นตอน
ของการให้บริการด้านการศึกษา 

  
 

   

6. ระยะเวลาส ิ ้นส ุดของข ั ้นตอนการ
ให ้บร ิ การด ้ านการศ ึกษาม ีความ
เหมาะสมตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

  

 

   

7. มีการจัดสร้างโครงสร้างหรือตาราง
แสดงขั ้นตอนการให้บริการงานด้าน
การศึกษา 

  

 

   

2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ 

8. ม ีการเป ิดร ับฟ ังข ้อค ิดเห ็นต ่อการ
ให ้บร ิการด้านการศึกษา เช ่น แจ้ง
รายชื ่อ/เบอร์ติดต่อของผู ้ร ับผิดชอบ 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

รายการความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มีการ
ดำเนินการ มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

เพื่อประสานงานหรือสอบถามเกี่ยวกับ
งานด้านการศึกษา 

9. มีความสะดวกสบายในการขอรับบริการ
ด้านการศึกษาด้วยช่องทางต่างๆ เช่น 
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์และเว็บบอร์ด 

  

 

   

10. มีความเพียงพอของช่องทางการติดต่อ
ขอรับบริการงานด้านการศึกษาด้วย
ช่องทางที ่เหมาะสมและหลากหลาย
ช่องทาง 

  

 

   

11. มีช่องทางเลือกเพื่อการสื่อสารระหว่าง
ผ ู ้ ร ับบร ิการและผ ู ้ ให ้บร ิการด ้าน
การศึกษาหลายรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ 
ไปรษณีย์ โทรสาร เป็นต้น 

  

 

   

12. มีการเปิดรับข้อคิดเห็นต่อการให้บรกิาร 
ด้านการศึกษา เช่นกล่องรับฟังความ
คิดเห็น แบบสอบถาม เป็นต้น 

  

 

   

13. มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต่อ
การให้บริการงานด้านการศึกษา เช่น 
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์สายด่วน เป็นต้น 

  

 

   

14. มีช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ 
ด้านการศึกษาได้ทราบและเข้าใจในการ
ทำงานด้านการศึกษา 

  

 

   

2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
15. มีความเหมาสมในบุคลิกภาพ ท่าทาง 

การแต่งกายท่ีสุภาพเรียบร้อย 
      

16. มีอัธยาศัยไมตรีและกิริยาเป็นมิตรและมี
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับทุกคน 

      

17. มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ
อย่างมีคุณภาพด้านการศึกษา เช่น การ
ตอบข้อซักถาม การชี้แจงและทำความ
เข้าใจในข้อสงสัย การให้คำแนะนำใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

รายการความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มีการ
ดำเนินการ มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

18. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการด้าน
การศึกษาโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือสอง
มาตรฐาน 

      

19. มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ต่อการ
ปฏิบัติงาน และเต็มใจต่อการให้บริการ
ด้านการศึกษา 

      

20. มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่ม
ปฏิบัติงานให้บริการด้านการศึกษา 

      

21. มีความโปร่งใสสามารถให้ผู้รับบริการ
ประเมินการปฏิบัติงานด้านการศึกษาได้
อย่างเต็มใจ 

      

22. มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และไม่
แสวงหาประโยชน์อื่นในทางมิชอบ 

      

23. มีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      

24. เจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการด้านการศึกษามี
การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัยของ
หน่วยงานให้บริการด้านการศึกษา 

      

2.4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

25. สถานทึ่ตั้งการให้บริการด้านการศึกษา 
มีความสะดวกสบายต่อการเดินทางเข้า
มารับบริการ 

      

26. มีความเพียงพอของสิ ่งอำนวยความ
สะดวก เช่น ที่นั ่งรอรับบริการ น้ำดื่ม 
ห้องน้ำ สถานท่ีจอดรถยนต์ 

      

27. มีป้ายประชาสัมพันธ์/บอกจุดบริการ 
ด้านการศึกษา อย่างชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 

      

28. มีเอกสารคู่มือประชาชนหรือวสัดุอื่นๆที่
สร ้างความเข้าใจและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้บริการด้านการศึกษา 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

รายการความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มีการ
ดำเนินการ มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

29. สถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความ
สะดวกต่างๆ มีการจัดทำและดูแลรักษา
ด้วยระบบ 5 ส 

      

30. สิ ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ 
หรือเครื ่องมือการปฏิบัติงาน มีอย่าง
เหมาะสมเพียงพอต่อการให้บริการด้าน
การศึกษา 

      

31. ลักษณะคุณภาพของสิ ่งอำนวยความ
สะดวกในงานด้านการศึกษา 

      

32. โดยภาพรวมความสะอาดของสถานที่
ให้บริการงานด้านการศึกษา 

      

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
     
 
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี ้

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานด้านการศึกษา 

ขององค์บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปี 2564 

โดย วิทยาลยัสันตพล (ป.ตรี ป.บณัฑิต ป.โท) 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
คำชี้แจง 

1. แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปี 2564 
เป็นแบบสอบถาม งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลความพึงพอใจ  
   ส่วนท่ี 2.1 รายการความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ 

ส่วนท่ี 2.2 รายการความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 
ส่วนท่ี 2.3 รายการความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
ส่วนท่ี 2.4 รายการความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

  ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
 2. ให้ผู้ตอบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย  ใน  หรือเตมิข้อความให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง 

3. แบบสอบถามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้บริการขององค์การบริหารสว่น
จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับ โดยไม่ระบุชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ    ชาย     หญิง 
2. อาย ุ   ต่ำกว่า 20 ปี    21 -30  ปี 
   31-40  ปี    41-50  ปี 
   51-60  ปี    มากกว่าหรือเท่ากับ 61 ปีขึ้นไป 
3. สถานภาพ  โสด   สมรส  หย่าร้าง / หม้าย 
4. อาชีพ    ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ    เกษตรกรรม/การประมง 
    ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว    รับจ้างท่ัวไป 
    พนักงานบริษัทเอกชน    ครู/อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษา 
    นักเรียน/นักศึกษา    อื่นๆ โปรดระบุ.......................... 
5. รายไดเ้ฉลีย่ของครอบครัวต่อเดอืน 
    ต่ำกว่า 10,000 บาท    10,001 – 20,000  บาท 
    20,001 - 30,000 บาท    30,001 – 40,000  บาท 
    มากกว่า 40,000  บาท 
6. ประเภทผู้รับบริการ   ประชาชนท่ัวไป   หน่วยงานภาคเอกชน   เจ้าหน้าท่ีของรัฐ/หน่วยงานของรัฐ 
7. เคยเข้ามาติดต่อขอรับบริการงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนกี่ครั้ง/ปี 
    1-2 ครั้ง/ปี     5-6 ครั้ง/ปี 
    3-4 ครั้ง/ปี     มากกว่า 7 ครั้ง/ปี 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

8. ท่านได้รับการบริการงานด้านปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ประสานงานหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อวิศวกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  งานสำรวจทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั   งานป้องกันเพลิงไหม้และระงับอัคคีภัย

   งานสำรวจโครงการแหล่งน้ำ     งานโครงการตามพระราชดำร ิ
  งานส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อลดสภาวะโลกร้อน   อื่นๆ โปรดระบุ................................................ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ให้ท่าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีพึงพอใจ  

รายการความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มีการ
ดำเนินการ มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1. ขั้นตอนการให้บริการงานด้านป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยัไม่ยุ่งยากซับซอ้นและ
มีความคล่องตัว 

      

2. มีการอธิบายและแนะนำขั ้นตอนการ
ให้บร ิการด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอย่างชัดเจน 

      

3. มีความเป็นธรรมและเสมอภาคในขั้นตอน
การบริการด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (เรียงตามลำดับก่อน-หลัง) 

  

 

   

4. ม ีความสะดวกสบายที ่ได ้ร ับจากการ
ให้บริการในแต่ละขั้นตอนของงานด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  

 

   

5. มีความรวดเร็วว่องไวในแต่ละขั้นตอนของ
การให้บริการด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

  

 

   

6. ระยะเวลาสิ้นสุดของขั้นตอนการให้บริการ
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมี
ความเหมาะสมตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

  

 

   

7. มีการจัดสร้างโครงสร้างหรือตารางแสดง
ขั้นตอนการให้บริการงานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

  

 

   

2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ 

8. ม ีการ เป ิดร ับฟ ั งข ้อค ิด เห ็นต ่ อการ
ให้บร ิการด้านป้องกันและบรรเทาสา
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

รายการความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มีการ
ดำเนินการ มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

ธารณภัย เช่น แจ้งรายชื่อ/เบอร์ติดต่อของ
ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบ เพ ื ่อประสานงานหรือ
สอบถามเกี ่ยวกับงานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

9. มีความสะดวกสบายในการขอรับบริการ
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย
ช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร 
อีเมล์และเว็บบอร์ด 

  

 

   

10. มีความเพียงพอของช่องทางการติดต่อ
ขอรับบริการงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยด้วยช่องทางที่เหมาะสมและ
หลากหลายช่องทาง 

  

 

   

11. มีช่องทางเลือกเพื่อการสื่อสารระหว่าง
ผู ้รับบริการและผู้ให้บริการด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยหลายรูปแบบ 
เช่น ไปรษณีย์ โทรสาร เป็นต้น 

  

 

   

12.มีการเปิดรับข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น
กล่องรับฟังความคิดเห็น แบบสอบถาม 
เป็นต้น 

  

 

   

13. มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต่อการ
ให ้บร ิการงานด ้านด ้านป ้องก ันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น อินเตอร์เน็ต 
โทรศัพท์สายด่วน เป็นต้น 

  

 

   

14. มีช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ผู ้รับบริการ
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
ทราบและเข้าใจในการทำงานด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

  

 

   

2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
15. มีความเหมาสมในบุคลิกภาพ ท่าทาง การ

แต่งกายที่สุภาพเรียบร้อย 
      

16. มีอัธยาศัยไมตรีและกิริยาเป็นมิตรและมี
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับทุกคน 

      



105 
 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

รายการความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มีการ
ดำเนินการ มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

17. มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ
อย่างมีคุณภาพด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภ ัย  เช ่น การตอบข ้อซ ักถาม  
การชี้แจงและทำความเข้าใจในข้อสงสัย 
การให้คำแนะนำในข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น 

      

18. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู ้รับบริการด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยไม่
เลือกปฏิบัติหรือสองมาตรฐาน 

      

19. มีความกระตือร ือร ้นเอาใจใส ่ต ่อการ
ปฏิบัติงาน และเต็มใจต่อการให้บริการ
ด้านป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 

      

20. มีการเตร ียมความพร้อมก่อนการเริ่ม
ปฏิบัต ิงานให้บริการด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

      

21. มีความโปร่งใสสามารถให้ผู ้ร ับบริการ
ประเมินการปฏิบัติงานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้อย่างเต็มใจ 

      

22. มีความซื ่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที ่และไม่
แสวงหาประโยชน์อื่นในทางมิชอบ 

      

23. ม ีการต ัดส ินใจและแก ้ ไขป ัญหาการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      

24. เจ้าหน้าที ่ผ ู ้ให้บริการด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมีการปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบวินัยของหน่วยงานให้บริการ
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      

2.4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

25. สถานที่ตั้งการให้บริการด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย มีความสะดวกสบาย
ต่อการเดินทางเข้ามารับบริการ 

      

26. ม ีความเพ ียงพอของส ิ ่ งอำนวยความ
สะดวก เช่น ที ่น ั ่งรอรับบริการ น้ำดื่ม 
ห้องน้ำ สถานท่ีจอดรถยนต์ 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

รายการความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มีการ
ดำเนินการ มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

27. มีป้ายประชาสัมพันธ์/บอกจุดบริการด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย ่าง
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

      

28. มีเอกสารคู่มือประชาชนหรือวัสดุอื ่นๆที่
สร ้างความเข ้าใจและสน ับสน ุนการ
ปฏิบัต ิงานให้บริการด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

      

29. สถานที ่ให้บริการและสิ ่งอำนวยความ
สะดวกต่างๆ มีการจัดทำและดูแลรักษา
ด้วยระบบ 5 ส 

      

30. สิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ หรือ
เครื่องมือการปฏิบัติงาน มีอย่างเหมาะสม
เพียงพอต่อการให้บริการด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

      

31.ล ักษณะคุณภาพของสิ ่งอำนวยความ
สะดวกในงานด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

      

32. โดยภาพรวมความสะอาดของสถานที่
ให้บริการงานด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

      

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี ้

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั   

ขององค์บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปี 2564 

โดย วิทยาลยัสันตพล (ป.ตรี ป.บณัฑิต ป.โท) 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

งานด้านรายได้หรือภาษี 
คำชี้แจง 

1. แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเป็น ปี 
2564 แบบสอบถาม งานด้านจัดเก็บรายได้หรือภาษ ี ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลความพึงพอใจ  
   ส่วนท่ี 2.1 รายการความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ 

ส่วนท่ี 2.2 รายการความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 
ส่วนท่ี 2.3 รายการความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
ส่วนท่ี 2.4 รายการความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

  ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
 2. ให้ผู้ตอบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย  ใน  หรือเตมิข้อความให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง 

3. แบบสอบถามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้บริการขององค์การบริหารสว่น
จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับ โดยไม่ระบุชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ    ชาย     หญิง 
2. อาย ุ   ต่ำกว่า 20 ปี    21 -30  ปี 
   31-40  ปี    41-50  ปี 
   51-60  ปี    มากกว่าหรือเท่ากับ 61 ปีขึ้นไป 
3. สถานภาพ  โสด   สมรส  หย่าร้าง / หม้าย 
4. อาชีพ    ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ    เกษตรกรรม/การประมง 
    ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว    รับจ้างท่ัวไป 
    พนักงานบริษัทเอกชน    ครู/อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษา 
    นักเรียน/นักศึกษา    อื่นๆ โปรดระบุ.......................... 
5. รายไดเ้ฉลีย่ของครอบครัวต่อเดอืน 
    ต่ำกว่า 10,000 บาท    10,001 – 20,000  บาท 
    20,001 - 30,000 บาท    30,001 – 40,000  บาท 
    มากกว่า 40,000  บาท 
6. ประเภทผู้รับบริการ   ประชาชนท่ัวไป   หน่วยงานภาคเอกชน   เจ้าหน้าท่ีของรัฐ/หน่วยงานของรัฐ 
7. เคยเข้ามาติดต่อขอรับบริการงานด้านจัดเก็บรายได้หรือภาษี จำนวนกี่ครั้ง/ปี 
    1-2 ครั้ง/ปี     5-6 ครั้ง/ปี 
    3-4 ครั้ง/ปี     มากกว่า 7 ครั้ง/ปี 
8. ท่านได้รับการบริการงานด้านจดัเก็บรายไดห้รือภาษี ด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    ภาษีโรงแรม/รสีอร์ท    งานออกให้ความรู้กับผู้ประกอบการรายใหม ่
    ภาษีน้ำมัน/ก๊าซ    งานจัดทำแบบยื่นชำระภาษ ี
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

    ภาษียาสูบ     งานแนะนำการจัดเก็บรายได้แก่ อปท อ่ืน 
    งานสำรวจผู้ประกอบการโรงแรม   อื่นๆ โปรดระบุ............................................... 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ให้ท่าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีพึงพอใจ  

รายการความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มีการ
ดำเนินการ มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1. ขั้นตอนการให้บริการงานด้านจัดเก็บ

รายได้หรือภาษีไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมี
ความคล่องตัว 

      

2. มีการอธิบายและแนะนำขั ้นตอนการ
ให้บริการด้านจัดเก็บรายได้หรือภาษี
อย่างชัดเจน 

      

3. ม ีความเป ็นธรรมและเสมอภาคใน
ขั ้นตอนการบริการด้านจัดเก็บรายได้
หรือภาษ ี(เรียงตามลำดับก่อน-หลัง) 

  

 

   

4. มีความสะดวกสบายที ่ได ้ร ับจากการ
ให้บริการด้านจัดเก็บรายได้และภาษีใน
แต่ละขั้นตอนของการจัดเก็บรายไดห้รือ
ภาษี 

  

 

   

5. มีความรวดเร็วว่องไวในแต่ละขั้นตอน
ของการให้บริการด้านจัดเก็บรายได้หรือ
ภาษี 

  

 

   

6. ระยะเวลาส ิ ้นส ุดของข ั ้นตอนการ
ให้บริการด้านจัดเก็บรายได้หรือภาษีมี
ความเหมาะสมตรงกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

  

 

   

7. มีการจัดสร้างโครงสร้างหรือตารางแสดง
ขั้นตอนการให้บริการงานด้านจัดเก็บ
รายได้หรือภาษี 

  

 

   

2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ 

8. ม ีการเป ิดร ับฟ ังข ้อค ิดเห ็นต ่อการ
ให้บริการด้านจัดเก็บรายได้และภาษี 
เช ่น แจ ้งรายช ื ่อ/ เบอร ์ต ิดต ่อของ
ผ ู ้ร ับผ ิดชอบ เพื ่อประสานงานหรือ
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

รายการความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มีการ
ดำเนินการ มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

สอบถามเกี่ยวกับงานด้านจัดเก็บรายได้
หรือภาษ ี

9. มีความสะดวกสบายในการขอรับบริการ
ด้านจัดเก็บรายได้และภาษีด้วยช่องทาง
ต่างๆ เช่น จุดชำระ ณ สำนักงาน จุด
ชำระบริการเคลื่อนที่ และการชำระผ่าน
ธนาคาร 

  

 

   

10. มีความเพียงพอของช่องทางการติดต่อ
ขอรับบริการงานด้านจัดเก็บรายได้หรือ
ภาษ ีด ้วยช ่องทางท ี ่ เหมาะสมและ
หลากหลายช่องทาง 

  

 

   

11. มีช่องทางเลือกเพื่อการสื่อสารระหว่าง
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการด้านจัดเก็บ
ร า ย ไ ด ้ แ ล ะ ภ า ษ ี ห ล า ย ร ู ป แ บ บ  
เช่น โทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทรสาร เป็นต้น 

  

 

   

12. มีการเปิดรับข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ
ด้านจัดเก็บรายได้และภาษี เช่นกล่องรับ
ฟ ั ง ค ว า ม ค ิ ด เ ห ็ น  แ บ บ ส อบ ถ าม  
เป็นต้น 

  

 

   

13. มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต่อ
การให้บริการงานด้านจัดเก็บรายได้หรือ
ภาษี เช่น อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์สาย
ด่วน เป็นต้น 

  

 

   

14. มีช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ
ด้านจัดเก็บรายได้หรือภาษีได้ทราบและ
เ ข ้ า ใ จ ในกา รค ำนวณอ ั ต ร าภ า ษี  
ที่เรียกเก็บ 

  

 

   

2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
15. มีความเหมาสมในบุคลิกภาพ ท่าทาง 

การแต่งกายท่ีสุภาพเรียบร้อย 
      

16. มีอัธยาศัยไมตรีและกิริยาเปน็มิตรและมี
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับทุกคน 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

รายการความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มีการ
ดำเนินการ มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

17. มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ
อย่างมีคุณภาพด้านจัดเก็บรายได้หรือ
ภ า ษ ี  เ ช ่ น  ก า ร ต อ บ ข ้ อ ซ ั ก ถ า ม  
การชี้แจงและทำความเข้าใจในข้อสงสัย 
การ ให ้ ค ำแนะนำ ในข ั ้ นตอนกา ร
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

      

18. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการด้าน
จัดเก ็บรายได้หรือภาษีโดยไม่เล ือก
ปฏิบัติหรือสองมาตรฐาน 

      

19. มีความกระตือรือร ้นเอาใจใส่ต่อการ
ปฏิบัติงาน และเต็มใจต่อการให้บริการ
ด้านจัดเก็บรายได้หรือภาษี 

      

20. มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่ม
ปฏิบัติงานให้บริการด้านจัดเก็บรายได้
และภาษี 

      

21. มีความโปร่งใสสามารถให้ผู ้รับบริการ
ประเม ินการปฏิบ ัต ิงานด้านจัดเก็บ
รายได้หรือภาษี อย่างเต็มใจ 

      

22. มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และไม่
แสวงหาประโยชน์อื่นในทางมิชอบ 

      

23. มีการตัดส ินใจและแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      

24.เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านจัดเก็บรายได้
หรือภาษีมีการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
วินัยของหน่วยงานให้บริการด้านจัดเก็บ
รายได้หรือภาษี 

      

2.4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

25. สถานที ่ต ั ้งการให้บริการด้านจัดเก็บ
รายได้หรือภาษี มีความสะดวกสบายต่อ
การเดินทางเข้ามารับบริการ 

      

26. มีความเพียงพอของสิ ่งอำนวยความ
สะดวก เช่น ที่นั ่งรอรับบริการ น้ำดื่ม 
ห้องน้ำ สถานท่ีจอดรถยนต์ 

      



111 
 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

รายการความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มีการ
ดำเนินการ มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

27. มีป้ายประชาสัมพันธ์/บอกจุดบริการ
ด้านจัดเก็บรายได้หรือภาษี อย่างชัดเจน
และเข้าใจง่าย 

      

28. มีเอกสารคู่มือประชาชนหรือวัสดุอื่นๆที่
สร ้างความเข้าใจและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้บริการด้านจัดเก็บรายได้
หรือภาษ ี

      

29. สถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความ
สะดวกต่างๆ มีการจัดทำและดูแลรักษา
ด้วยระบบ 5 ส 

      

30. สิ ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ 
หรือเครื ่องมือการปฏิบัติงาน มีอย่าง
เหมาะสมเพียงพอต่อการให้บริการด้าน
จัดเก็บรายได้หรือภาษี 

      

31. ลักษณะคุณภาพของสิ ่งอำนวยความ
สะดวกในงานด้านจัดเก็บรายได้หรือ
ภาษี 

      

32. โดยภาพรวมความสะอาดของสถานที่
ให้บริการงานด้านจัดเก็บรายได้หรือ
ภาษี 

      

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี ้

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานด้านจดัเก็บรายได้หรือภาษี   

ขององค์บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปี 2564 

โดย วิทยาลยัสันตพล (ป.ตรี ป.บณัฑิต ป.โท) 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

งานด้านสาธารณสุข 
คำชี้แจง 

1. แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเป็น ปี 
2564แบบสอบถาม งานด้านสาธารณสุข  ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลความพึงพอใจ  
   ส่วนท่ี 2.1 รายการความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ 

ส่วนท่ี 2.2 รายการความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 
ส่วนท่ี 2.3 รายการความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
ส่วนท่ี 2.4 รายการความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

  ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
 2. ให้ผู้ตอบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย  ใน  หรือเตมิข้อความให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง 

3. แบบสอบถามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้บริการขององค์การบริหารสว่น
จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับ โดยไม่ระบุชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ    ชาย     หญิง 
2. อาย ุ   ต่ำกว่า 20 ปี    21 -30  ปี 
   31-40  ปี    41-50  ปี 
   51-60  ปี    มากกว่าหรือเท่ากับ 61 ปีขึ้นไป 
3. สถานภาพ  โสด   สมรส  หย่าร้าง / หม้าย 
4. อาชีพ    ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ    เกษตรกรรม/การประมง 
    ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว    รับจ้างท่ัวไป 
    พนักงานบริษัทเอกชน    ครู/อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษา 
    นักเรียน/นักศึกษา    อื่นๆ โปรดระบุ.......................... 
5. รายไดเ้ฉลีย่ของครอบครัวต่อเดอืน 
    ต่ำกว่า 10,000 บาท    10,001 – 20,000  บาท 
    20,001 - 30,000 บาท    30,001 – 40,000  บาท 
    มากกว่า 40,000  บาท 
6. ประเภทผู้รับบริการ   ประชาชนท่ัวไป   หน่วยงานภาคเอกชน   เจ้าหน้าท่ีของรัฐ/หน่วยงานของรัฐ 
7. เคยเข้ามาติดต่อขอรับบริการงานด้านสาธารณสุข จำนวนกี่ครั้ง/ปี 
    1-2 ครั้ง/ปี     5-6 ครั้ง/ปี 
    3-4 ครั้ง/ปี     มากกว่า 7 ครั้ง/ปี 
8. ท่านได้รับการบริการงานด้านสาธารณสุข ด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ   งานส่งเสริมวินัยจราจร   
    งานสาธารณสุขและอนามัยชุมชน    งานเครือข่ายอาสาสมัครฯ  
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

    งานส่งเสริมศักยภาพของชุมชน สังคม    งานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดบึงกาฬ 
    อื่นๆ โปรดระบุ........................................... 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ให้ท่าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีพึงพอใจ  

รายการความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มีการ

ดำเนินการ มากที่สุด มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย น้อยที่สุด 

2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

1. ข ั ้ นตอนการ ให ้ บร ิ ก า ร งานด ้ า น

สาธารณสุขไม ่ย ุ ่งยากซับซ้อนและ 

มีความคล่องตัว 

      

2. มีการอธิบายและแนะนำขั้นตอนการ

ให้บริการงานด้านสาธารณสุขอย่าง

ชัดเจน 

      

3. ม ีความเป ็นธรรมและเสมอภาคใน

ขั ้นตอนการบริการด้านสาธารณสุข 

(เรียงตามลำดับก่อน-หลัง) 

  

 

   

4. มีความสะดวกสบายที ่ได้รับจากการ

ให้บร ิการด้านสาธารณสุขในแต่ละ

ขั้นตอนของงานด้านสาธารณสุข 

  

 

   

5. มีความรวดเร็วว่องไวในแต่ละขั้นตอน

ของการให้บริการด้านสาธารณสุข 
  

 
   

6. ระยะเวลาส ิ ้นส ุดของข ั ้นตอนการ

ให ้บร ิการด ้านสาธารณส ุขม ีความ

เหมาะสมตรงกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ 

  

 

   

7.  มีการจัดสร้างโครงสร้างหรือตารางแสด

ข ั ้ นตอนการ ให ้ บร ิ ก า ร งานด ้ า น

สาธารณสุข 

  

 

   

2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ 

8. ม ีการเป ิดร ับฟ ังข ้อค ิดเห ็นต ่อการ

ให้บริการด้านสาธารณสุข เช่น แจ้ง
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

รายการความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มีการ

ดำเนินการ มากที่สุด มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย น้อยที่สุด 

รายชื่อ/เบอร์ติดต่อของผู้รับผิดชอบ 

เพื่อประสานงานหรือสอบถามเกี่ยวกับ

งานด้านสาธารณสุข 

9. ม ีความสะดวกสบายในการขอรับ

บริการด้านสาธารณสุขด้วยช่องทาง

ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์และ

เว็บบอร์ด 

  

 

   

10. มีความเพียงพอของช่องทางการติดต่อ

ขอรับบริการงานด้านสาธารณสุขด้วย

ช่องทางที ่เหมาะสมและหลากหลาย

ช่องทาง 

  

 

   

11.มีช่องทางเลือกเพื่อการสื่อสารระหว่าง

ผ ู ้ ร ับบร ิการและผ ู ้ ให ้บร ิการด ้าน

ส า ธ า รณส ุ ขห ล าย ร ู ปแ บบ  เ ช่ น 

โทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทรสาร เป็นต้น 

  

 

   

12. ม ี ก าร เป ิ ดร ั บข ้ อค ิ ด เห ็นต ่ อการ

ให้บริการด้านสาธารณสุข เช่น กล่อง

ร ับฟ ังความค ิดเห ็น แบบสอบถาม  

เป็นต้น 

  

 

   

13. มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต่อ

การให้บริการงานด้านสาธารณสุข เช่น 

อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์สายด่วน เป็นต้น 

  

 

   

14. มีช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ 

ด้านสาธารณสุขได้ทราบและเข้าใจใน

การทำงานด้านสาธารณสุข 

  

 

   

2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

15. มีความเหมาสมในบุคลิกภาพ ท่าทาง 

การแต่งกายท่ีสุภาพเรียบร้อย 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

รายการความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มีการ

ดำเนินการ มากที่สุด มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย น้อยที่สุด 

16. มีอัธยาศัยไมตรีและกิริยาเป็นมิตรและ 

มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับทุกคน 
      

17. มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ

อย่างมีคุณภาพด้านสาธารณสุข เช่น 

การตอบข้อซักถาม การชี้แจงและทำ

ความ เข ้ า ใจ ในข ้ อสงส ั ย  การ ให้

คำแนะนำในขั ้นตอนการปฏิบัต ิงาน  

เป็นต้น 

      

18. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการด้าน

สาธารณสุขโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือสอ

มาตรฐาน 

      

19. มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ต่อการ

ปฏิบัติงาน และเต็มใจต่อการให้บริการ

ด้านสาธารณสุข 

      

20. มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่ม

ปฏิบัติงานให้บริการด้านสาธารณสุข 
      

21. มีความโปร่งใสสามารถให้ผู้รับบริการ

ประเมินการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

ได้อย่างเต็มใจ 

      

22. มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และไม่

แสวงหาประโยชน์อื่นในทางมิชอบ 
      

23. มีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      

24. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข 

มีการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัย

ข อ ง ห น ่ ว ย ง า น ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ด ้ า น

สาธารณสุข 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

รายการความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่มีการ

ดำเนินการ มากที่สุด มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย น้อยที่สุด 

2.4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

25. ส ถ า น ท ึ ่ ต ั ้ ง ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า รด ้ า น

สาธารณสุข มีความสะดวกสบายต่อ

การเดินทางเข้ามารับบริการ 

      

26.มีความเพียงพอของสิ ่งอำนวยความ

สะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม 

ห้องน้ำ สถานท่ีจอดรถยนต์ 

      

27. มีป้ายประชาสัมพันธ์/บอกจุดบริการ 

ด้านสาธารณสุข อย่างชัดเจนและ

เข้าใจง่าย 

      

28. มีเอกสารคู่มือประชาชนหรือวัสดุอื่นๆ

ที่สร้างความเข้าใจและสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานให้บริการด้านสาธารณสุข 

      

29. สถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความ

สะดวกต่างๆ ม ีการจ ัดทำและดูแล

รักษาด้วยระบบ 5 ส 

      

30. สิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ 

หรือเครื ่องมือการปฏิบัติงาน มีอย่าง

เหมาะสมเพียงพอต่อการให้บริการด้าน

สาธารณสุข 

      

31. ลักษณะคุณภาพของสิ่งอำนวยความ

สะดวกในงานด้านสาธารณสุข 
      

32. โดยภาพรวมความสะอาดของสถานที่

ให้บริการงานด้านสาธารณสุข 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี ้

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานด้านสาธารณสุข 

ขององค์บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปี 2564 

โดย วิทยาลยัสันตพล (ป.ตรี ป.บณัฑิต ป.โท) 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

งานด้านบริการกฎหมาย 

Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 
 

 N % 

Cases Valid 70 100.0 

 Excludeda 0 .0 

 Total 70 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
 

 
 

 
Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 

 
 
 
 

N of Items 

.986 .989 32 
 

Item Statistics 

 

 Mean Std. Deviation N 

a1 4.9714 .16780 70 

a2 4.9286 .25940 70 

a3 4.9429 .23379 70 

a4 4.9286 .25940 70 

a5 4.9429 .23379 70 

a6 4.9143 .28196 70 

a7 4.9286 .25940 70 

a8 4.9714 .16780 70 

a9 4.9714 .16780 70 

a10 4.9714 .16780 70 

a11 4.9429 .23379 70 

a12 4.9857 .11952 70 

a13 4.9714 .16780 70 

a14 4.9714 .16780 70 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

งานด้านบริการกฎหมาย 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

a15 4.9714 .16780 70 

a16 4.9714 .16780 70 

a17 4.9857 .11952 70 

a18 4.9714 .16780 70 

a19 4.9571 .20400 70 

a20 4.9714 .16780 70 

a21 4.9571 .20400 70 

a22 4.9714 .16780 70 

a23 4.9857 .11952 70 

a24 4.9857 .11952 70 

a25 4.9143 .28196 70 

a26 4.9286 .25940 70 

a27 4.9429 .23379 70 

a28 4.9571 .20400 70 

a29 4.9714 .16780 70 

a30 4.9857 .11952 70 

a31 4.9714 .16780 70 

a32 4.9857 .11952 70 
 

Summary Item Statistics 
 

  
Mean 

 
Minimum 

 
Maximum 

 
Range 

Maximum / 
Minimum 

 
Variance 

 
N of Items 

Item Means 4.960 4.914 4.986 .071 1.015 .000 32 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

งานด้านบริการกฎหมาย 

Descriptives 

Descriptive Statistics 
 

 N Mean Std. Deviation 

a1 70 4.9714 .16780 

a2 70 4.9286 .25940 

a3 70 4.9429 .23379 

a4 70 4.9286 .25940 

a5 70 4.9429 .23379 

a6 70 4.9143 .28196 

a7 70 4.9286 .25940 

a8 70 4.9714 .16780 

a9 70 4.9714 .16780 

a10 70 4.9714 .16780 

a11 70 4.9429 .23379 

a12 70 4.9857 .11952 

a13 70 4.9714 .16780 

a14 70 4.9714 .16780 

a15 70 4.9714 .16780 

a16 70 4.9714 .16780 

a17 70 4.9857 .11952 

a18 70 4.9714 .16780 

a19 70 4.9571 .20400 

a20 70 4.9714 .16780 

a21 70 4.9571 .20400 

a22 70 4.9714 .16780 

a23 70 4.9857 .11952 

a24 70 4.9857 .11952 

a25 70 4.9143 .28196 

a26 70 4.9286 .25940 

a27 70 4.9429 .23379 

a28 70 4.9571 .20400 

a29 70 4.9714 .16780 

a30 70 4.9857 .11952 

a31 70 4.9714 .16780 

a32 70 4.9857 .11952 

Valid N (listwise) 70 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

งานด้านการศึกษา 

 

Reliability 
 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 

 N % 

Cases Valid 70 100.0 

 Excludeda 0 .0 

 Total 70 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
 

 
 

 
Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 

 
 
 
 

N of Items 

.989 .991 32 
 

Item Statistics 
 

 Mean Std. Deviation N 

b1 4.9714 .16780 70 

b2 4.9714 .16780 70 

b3 4.9429 .23379 70 

b4 4.9714 .16780 70 

b5 4.9429 .23379 70 

b6 4.9571 .20400 70 

b7 4.9714 .16780 70 

b8 4.9714 .16780 70 

b9 4.9714 .16780 70 

b10 4.9714 .16780 70 

b11 4.9429 .23379 70 

b12 4.9857 .11952 70 

b13 4.9714 .16780 70 

b14 4.9571 .20400 70 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

งานด้านการศึกษา 

Item Statistics 
 

 Mean Std. Deviation N 

b15 4.9714 .16780 70 

b16 4.9714 .16780 70 

b17 4.9857 .11952 70 

b18 4.9714 .16780 70 

b19 4.9571 .20400 70 

b20 4.9714 .16780 70 

b21 4.9571 .20400 70 

b22 4.9714 .16780 70 

b23 4.9857 .11952 70 

b24 4.9857 .11952 70 

b25 4.9143 .28196 70 

b26 4.9286 .25940 70 

b27 4.9429 .23379 70 

b28 4.9571 .20400 70 

b29 4.9714 .16780 70 

b30 4.9857 .11952 70 

b31 4.9714 .16780 70 

a32 4.9857 .11952 70 
 

Summary Item Statistics 
 

  
Mean 

 
Minimum 

 
Maximum 

 
Range 

Maximum / 
Minimum 

 
Variance 

 
N of Items 

Item Means 4.965 4.914 4.986 .071 1.015 .000 32 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

งานด้านการศึกษา 

Descriptives 
 

Descriptive Statistics 
 

 N Mean Std. Deviation 

b1 70 4.9714 .16780 

b2 70 4.9714 .16780 

b3 70 4.9429 .23379 

b4 70 4.9714 .16780 

b5 70 4.9429 .23379 

b6 70 4.9571 .20400 

b7 70 4.9714 .16780 

b8 70 4.9714 .16780 

b9 70 4.9714 .16780 

b10 70 4.9714 .16780 

b11 70 4.9429 .23379 

b12 70 4.9857 .11952 

b13 70 4.9714 .16780 

b14 70 4.9571 .20400 

b15 70 4.9714 .16780 

b16 70 4.9714 .16780 

b17 70 4.9857 .11952 

b18 70 4.9714 .16780 

b19 70 4.9571 .20400 

b20 70 4.9714 .16780 

b21 70 4.9571 .20400 

b22 70 4.9714 .16780 

b23 70 4.9857 .11952 

b24 70 4.9857 .11952 

b25 70 4.9143 .28196 

b26 70 4.9286 .25940 

b27 70 4.9429 .23379 

b28 70 4.9571 .20400 

b29 70 4.9714 .16780 

b30 70 4.9857 .11952 

b31 70 4.9714 .16780 

a32 70 4.9857 .11952 

Valid N (listwise) 70 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

Reliability 
 
 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 

 N % 

Cases Valid 70 100.0 

 Excludeda 0 .0 

 Total 70 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
 

 
 

 
Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 

 
 
 
 

N of Items 

.992 .993 32 
 

Item Statistics 
 

 Mean Std. Deviation N 

c1 4.9714 .16780 70 

c2 4.9714 .16780 70 

c3 4.9857 .11952 70 

c4 4.9714 .16780 70 

c5 4.9571 .20400 70 

c6 4.9571 .20400 70 

c7 4.9714 .16780 70 

c8 4.9714 .16780 70 

c9 4.9714 .16780 70 

c10 4.9714 .16780 70 

c11 4.9857 .11952 70 

c12 4.9857 .11952 70 

c13 4.9857 .11952 70 

c14 4.9857 .11952 70 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

Item Statistics 
 

 Mean Std. Deviation N 

c15 4.9714 .16780 70 

c16 4.9714 .16780 70 

c17 4.9857 .11952 70 

c18 4.9714 .16780 70 

c19 4.9714 .16780 70 

c20 4.9714 .16780 70 

c21 4.9571 .20400 70 

c22 4.9714 .16780 70 

c23 4.9857 .11952 70 

c24 4.9857 .11952 70 

c25 4.9714 .16780 70 

c26 4.9714 .16780 70 

c27 4.9571 .20400 70 

c28 4.9571 .20400 70 

c29 4.9714 .16780 70 

c30 4.9857 .11952 70 

c31 4.9714 .16780 70 

a32 4.9857 .11952 70 
 

Summary Item Statistics 
 

  
Mean 

 
Minimum 

 
Maximum 

 
Range 

Maximum / 
Minimum 

 
Variance 

 
N of Items 

Item Means 4.974 4.957 4.986 .029 1.006 .000 32 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

Descriptives 
 

Descriptive Statistics 
 

 N Mean Std. Deviation 

c1 70 4.9714 .16780 

c2 70 4.9714 .16780 

c3 70 4.9857 .11952 

c4 70 4.9714 .16780 

c5 70 4.9571 .20400 

c6 70 4.9571 .20400 

c7 70 4.9714 .16780 

c8 70 4.9714 .16780 

c9 70 4.9714 .16780 

c10 70 4.9714 .16780 

c11 70 4.9857 .11952 

c12 70 4.9857 .11952 

c13 70 4.9857 .11952 

c14 70 4.9857 .11952 

c15 70 4.9714 .16780 

c16 70 4.9714 .16780 

c17 70 4.9857 .11952 

c18 70 4.9714 .16780 

c19 70 4.9714 .16780 

c20 70 4.9714 .16780 

c21 70 4.9571 .20400 

c22 70 4.9714 .16780 

c23 70 4.9857 .11952 

c24 70 4.9857 .11952 

c25 70 4.9714 .16780 

c26 70 4.9714 .16780 

c27 70 4.9571 .20400 

c28 70 4.9571 .20400 

c29 70 4.9714 .16780 

c30 70 4.9857 .11952 

c31 70 4.9714 .16780 

a32 70 4.9857 .11952 

Valid N (listwise) 70 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

งานด้านรายได้หรือภาษี 

Reliability 
 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 

 N % 

Cases Valid 70 100.0 

 Excludeda 0 .0 

 Total 70 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure 
 

Reliability Statistics 
 

 
 

 
Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 

 
 
 
 

N of Items 

.989 .991 32 
 

Item Statistics 
 

 Mean Std. Deviation N 

d1 4.9714 .16780 70 

d2 4.9429 .23379 70 

d3 4.9286 .25940 70 

d4 4.9429 .23379 70 

d5 4.9286 .25940 70 

d6 4.9571 .20400 70 

d7 4.9286 .25940 70 

d8 4.9143 .28196 70 

d9 4.9429 .23379 70 

d10 4.9000 .30217 70 

d11 4.8857 .32046 70 

d12 4.8571 .35245 70 

d13 4.8429 .36656 70 

d14 4.9571 .20400 70 

d15 4.9571 .20400 70 

d16 4.9286 .25940 70 

d17 4.9714 .16780 70 

d18 4.9286 .25940 70 

d19 4.9429 .23379 70 

d20 4.9286 .25940 70 

d21 4.9286 .25940 70 

d22 4.9714 .16780 70 

d23 4.9143 .28196 70 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

งานด้านรายได้หรือภาษี 

Item Statistics 
 

 Mean Std. Deviation N 

d24 4.9286 .25940 70 

d25 4.9714 .16780 70 

d26 4.9429 .23379 70 

d27 4.9571 .20400 70 

d28 4.9286 .25940 70 

d29 4.9714 .16780 70 

d30 4.9286 .25940 70 

d31 4.9714 .16780 70 

a32 4.9571 .20400 70 
 

Summary Item Statistics 
 

  
Mean 

 
Minimum 

 
Maximum 

 
Range 

Maximum / 
Minimum 

 
Variance 

 
N of Items 

Item Means 4.935 4.843 4.971 .129 1.027 .001 32 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

งานด้านรายได้หรือภาษี 

Descriptives 
 

Descriptive Statistics 
 

 N Mean Std. Deviation 

d1 70 4.9714 .16780 

d2 70 4.9429 .23379 

d3 70 4.9286 .25940 

d4 70 4.9429 .23379 

d5 70 4.9286 .25940 

d6 70 4.9571 .20400 

d7 70 4.9286 .25940 

d8 70 4.9143 .28196 

d9 70 4.9429 .23379 

d10 70 4.9000 .30217 

d11 70 4.8857 .32046 

d12 70 4.8571 .35245 

d13 70 4.8429 .36656 

d14 70 4.9571 .20400 

d15 70 4.9571 .20400 

d16 70 4.9286 .25940 

d17 70 4.9714 .16780 

d18 70 4.9286 .25940 

d19 70 4.9429 .23379 

d20 70 4.9286 .25940 

d21 70 4.9286 .25940 

d22 70 4.9714 .16780 

d23 70 4.9143 .28196 

d24 70 4.9286 .25940 

d25 70 4.9714 .16780 

d26 70 4.9429 .23379 

d27 70 4.9571 .20400 

d28 70 4.9286 .25940 

d29 70 4.9714 .16780 

d30 70 4.9286 .25940 

d31 70 4.9714 .16780 

a32 70 4.9571 .20400 

Valid N (listwise) 70 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

งานด้านสาธารณสุข 

Reliability 
 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 

 N % 

Cases Valid 70 100.0 

 Excludeda 0 .0 

 Total 70 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
 

 
 

 
Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 

 
 
 
 

N of Items 

.989 .989 32 
 

Item Statistics 
 

 Mean Std. Deviation N 

e1 4.9286 .25940 70 

e2 4.9714 .16780 70 

e3 4.9143 .28196 70 

e4 4.9714 .16780 70 

e5 4.9000 .30217 70 

e6 4.9857 .11952 70 

e7 4.8857 .32046 70 

e8 4.9286 .25940 70 

e9 4.9571 .20400 70 

e10 4.9143 .28196 70 

e11 4.9714 .16780 70 

e12 4.9000 .30217 70 

e13 4.9714 .16780 70 

e14 4.9143 .28196 70 

e15 4.9571 .20400 70 

e16 4.9286 .25940 70 

e17 4.9143 .28196 70 

e18 4.9714 .16780 70 

e19 4.8857 .32046 70 

e20 4.9429 .23379 70 

e21 4.9000 .30217 70 

e22 4.9143 .28196 70 

e23 4.8857 .32046 70 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

งานด้านสาธารณสุข 

Item Statistics 
 

 Mean Std. Deviation N 

e24 4.8714 .33714 70 

e25 4.8857 .32046 70 

e26 4.9286 .25940 70 

e27 4.9143 .28196 70 

e28 4.9000 .30217 70 

e29 4.9143 .28196 70 

e30 4.8857 .32046 70 

e31 4.8571 .35245 70 

a32 4.9714 .16780 70 
 

Summary Item Statistics 
 

  
Mean 

 
Minimum 

 
Maximum 

 
Range 

Maximum / 
Minimum 

 
Variance 

 
N of Items 

Item Means 4.923 4.857 4.986 .129 1.026 .001 32 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

งานด้านสาธารณสุข 

Descriptives 
 

Descriptive Statistics 
 

 N Mean Std. Deviation 

e1 70 4.9286 .25940 

e2 70 4.9714 .16780 

e3 70 4.9143 .28196 

e4 70 4.9714 .16780 

e5 70 4.9000 .30217 

e6 70 4.9857 .11952 

e7 70 4.8857 .32046 

e8 70 4.9286 .25940 

e9 70 4.9571 .20400 

e10 70 4.9143 .28196 

e11 70 4.9714 .16780 

e12 70 4.9000 .30217 

e13 70 4.9714 .16780 

e14 70 4.9143 .28196 

e15 70 4.9571 .20400 

e16 70 4.9286 .25940 

e17 70 4.9143 .28196 

e18 70 4.9714 .16780 

e19 70 4.8857 .32046 

e20 70 4.9429 .23379 

e21 70 4.9000 .30217 

e22 70 4.9143 .28196 

e23 70 4.8857 .32046 

e24 70 4.8714 .33714 

e25 70 4.8857 .32046 

e26 70 4.9286 .25940 

e27 70 4.9143 .28196 

e28 70 4.9000 .30217 

e29 70 4.9143 .28196 

e30 70 4.8857 .32046 

e31 70 4.8571 .35245 

a32 70 4.9714 .16780 

Valid N (listwise) 70 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 

ประมวลภาพ การออกสำรวจและเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ประมวลภาพ การออกสำรวจและเก็บข้อมูล 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

นักวิจัยลงพืน้ที่สำรวจความพึงพอใจหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการให้บริการขององค์การส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

 

นักวิจัยลงพืน้ที่สำรวจความพึงพอใจหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการให้บริการขององค์การส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ประมวลภาพ การออกสำรวจและเก็บข้อมูล 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2564 

(ต่อ) 

 

นักวิจัยลงพืน้ที่สำรวจความพึงพอใจหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการให้บริการขององค์การส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

 

นักวิจัยลงพืน้ที่สำรวจความพึงพอใจหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการให้บริการขององค์การส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ประมวลภาพ การออกสำรวจและเก็บข้อมูล 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2564 
(ต่อ) 

 

คณะวิจัยทำการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

 

ภาคประชาชนผู้ที่ได้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนางานด้านการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 
 

รายนามคณะกรรมการดำเนินงาน 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

คณะกรรมการดำเนินงานรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

ที่ปรึกษา 
อาจารย์กรรณิการ์ นันทโพธิเดช อธิการบดี  ประธานที่ปรึกษาโครงการ 
อาจารย์จักริน      นันทโพธิเดช รองอธิการบดี  ที่ปรึกษาโครงการ 

คณะผู้วิจัย 
อาจารย์สจี    กุลธวัชวงศ์    หัวหน้าโครงการ 
อาจารย์กวินภพ  ศรีวัฒนานุศาสตร์   ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ 
อาจารย์ธีร์วรา  สุขสุเมฆ     นักวิจัย 

ฝ่ายออกแบบปกและส่ือมัลติมีเดีย 
อาจารย์ไวพจน์  ดวงจันทร์    หัวหน้าสาขาวิชามัลติมีเดียอาร์ต
        และแอนิเมชัน 

ฝ่ายจัดการ 
อาจารย์ภัทรจิตรา เพียรชนะ    ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี 
  

ที่อยู่  วิทยาลัยสันตพล  
 299/1 ถนนอุดร-สกล  ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000 
 โทรศัพท์ 0 4232 3464  โทรสาร 0 4220 4263 

www.stu.ac.th 
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำรวจโดย วิทยาลัยสนัตพล (ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) 

ประวัติคณะผู้วิจัย 

ประวัติย่อของผู้วิจัย  :   

1. หัวหน้าโครงการ 
ชื่อ-นามสกุล    : นางสาวสจี  กุลธวัชวงศ์ 
ตำแหน่ง   : หัวหน้าสำนักวิจัย วิทยาลัยสันตพล 
โทรศัพท์ : 082 306 6100 
E-mail  : sajee@stu.ac.th 

2. ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ 
ชื่อ-นามสกุล    : นายกวินภพ  ศรีวัฒนานุศาสตร์ 
ตำแหน่ง   : รองหัวหน้าสำนักวิจัย วิทยาลัยสันตพล 
โทรศัพท์ : 085 003 9638 
E-mail  : kawinpob@stu.ac.th  

3. ผู้ร่วมสำรวจ 
ชื่อ-นามสกุล    : นายธีร์วรา  สุขสุเมฆ 
ตำแหน่ง   : อาจารย์ประจำสาขาวิชามัลติมีเดียอาร์ตและแอนิเมชัน 
โทรศัพท์ : 084 692 8045 
E-mail  : teevara@stu.ac.th  
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