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บทที่  1 

บทน า 

 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา  

  การแก้ไขปัญหาและการสนองตอบความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น  เดิมเป็นการ

พิจารณาจากส่วนกลาง  ซึ่งเป็นการคิดแบบเดียวกันทั่วประเทศโดยไม่ได้ค านงึถึงมุมมอง  ความ

แตกต่างในด้านพืน้ที่  ภูมปิระเทศ  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญา สภาพของปัญหาที่มปีัจจัยต่างๆ  ไม่

เหมอืนกัน และขาดการมสี่วนรว่มของประชาชนในท้องถิ่น แตป่ัจจุบันรัฐได้มกีารกระจายอ า นาจการ

ปกครองโดยสนับสนุนส่งเสริมให้ท้องถิ่นพึ่งตนเอง   และตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง  รวมทั้งได้

มอบอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นด า เนินการปกค รองตนเอง  และจัดตัง้บริการสาธารณะบาง

ประการเพื่อสนองตอบ  ต่อความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่น   ให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นมี

อิสระในการดาเนินนโยบายการปกครอง   การบริหาร บริหารงานบุคคล  การเงนิและการคลัง  อย่าง

อิสระตามขอบเขตของกฎหมาย  ซึ่งเป็นไปตาม  หลักการกระจายอ า นาจการปกครอง  

(Decentralization) ทั้งนีก้็เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มี  ส่วนรว่มในการแก้ไขปัญหาและความ

ต้องการของตนเองภายใต้กรอบความคิดที่ว่า  ไม่มอีงค์กรราชการใดที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  

อยู่กับปัญหาความตอ้งการมากที่สุด   ดังนัน้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึ งนับว่าเป็นหนว่ยงาน

ราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง   จากประชาชนในท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ในการบริหาร

จัดการสาธารณะตามกฎหมายเพื่อประโยชนส์ุขของชุมชนในท้องถิ่น 

 หนว่ยงานราชการส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  3 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

(อบจ.) เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตาบล  (อบต.) ซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการ  เพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน  เชน่ การคมนาคมขนส่ง  

พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   ด้านการสง่เสริมคุณภาพชวีิต  เชน่ การส่งเสริมอาชีพ  

การศกึษา การสาธารณสุข ด้านจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสะอาดเรียบร้อย  เชน่ 

การส่งเสริมประชาธิปไตย  การป้องกันสาธารณภัย  การรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการวาง

แผนการสง่เสริมการลงทุน  พาณชิยกรรม  และการท่องเที่ยว  เชน่ การวางแผน พัฒนาท้องถิ่น  การ

ส่งเสริมการลงทุน  การพาณิชยกรรม   ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม เชน่ การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและดูแลที่สาธารณะประโยชน์  และ

ด้านศลิปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น  เชน่ การดูแลรักษาโบราณสถาน  และ

โบราณวัตถุ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม  การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่ดนีั้น  จงึตอ้ง

ปฏิบัติ ตามภารกิจดังกล่าวข้างตน้   และเพื่อให้การบริหารจัดการส า เร็จลุล่วง สามารถแก้ไขปัญหา  

และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ตลอดจนประสานความร่วมมอืกับ



2 
 

หนว่ยงานตา่งๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่ วมมอืกันพัฒนาท้องถิ่นให้มคีวาม

เจริญก้าวหน้าได้นัน้  การประเมนิการปฏิบัติงานตามภารกิจจึงประกอบด้วย  4 มิติ คือ ด้าน

ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์   ด้านคุณภาพการให้บริการ  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  

ด้านการพัฒนาองค์กร  การด าเนินงานตามโครงการในครั้งนี้จะด า เนินการเฉพาะมิติที่  2 คือ 

คุณภาพการให้บริการ   ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน 4 ประเด็นหลัก  ได้แก่ ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความ

พึงพอใจด้านเจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการ  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ า นวยความสะดวก  และความพึงพอใจ

ด้านช่องทางการใหบ้ริการ  นอกจากนี้  เพื่อให้การส า รวจสามารถสะท้อนความตอ้งการของ

ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึน้  จงึได้มกีารส ารวจความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่มี ต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

           1. เพื่อศกึษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการใชบ้ริการของ องค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกหนิแฮ่  อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  

  2. เพื่อศกึษาข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ของผู้ ใช้บริการที่มตี่อการบริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  

  

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

  การศกึษาในครั้งนี้  ผู้ศกึษาได้ศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่การใชบ้ริการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยแยกออกเป็น  5 ด้าน  

ดังนี้ 

  ด้านประชากร   ประชากรที่ผู้ศึกษาจะท าการศกึษา   เป็นประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จ านวน 7,169 คน  

 ด้านกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษา  เป็นกลุ่มตัวอย่างในเขต องค์การบริหาร

ส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  จ านวน 379  คน  

       ด้านสถานที่  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  

 ด้านเน้ือหา   ในการศกึษานี ้ และผูว้ิจัยมุง่เน้นศกึษาในประเด็นความพึงพอใจใน 

การใชบ้ริการ  ซึ่งมีจ านวน 5 ด้าน   ได้แก ่ 

1. งานบริการด้านการศกึษา 
2. งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  

3. งานบริการด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
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4. งานบริการด้านรายได้หรือภาษี 
5. งานบริการด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

 

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

     1.4.1  ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการใช้บริการของ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  

     1.4.2  ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการใชบ้ริการของ องค์การบริหารส่วนต าบล

โคกหินแฮ ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  
 

1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ    

 1.5.1 ความพึงพอใจ (Satisfaction)  หมายถึง  ความรูส้ึกของผู้มารับบริการตอ่สถาน

บริการตามประสบการณ์ที่ได้รับ  จากการเข้าไปติดตอ่ขอรับบริการในสถานบริการนัน้ 

 1.5.2 ประสิทธิภาพ (Efficiency)  หมายถึง  การพิจารณาถึงผลการด าเนินงานของหน่วย

องค์กร  และค่าประสิทธิภาพที่ได้จากการประเมิน  สามารถบ่งชี้ ถึงระดับความสามารถในการ

ด าเนนิงานของหน่วยองค์กร                                                                                                                                                                       

 1.5.3 การปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Administration) หมายถึง การที่ประชาชนในท้องถิ่น

มีอ านาจในการปกครอง ตนเองโดยอิสระ  ภายใต้ขอบเขตของกฎ หมาย  ซึ่งจะต้องมีลักษณะ ดังนี ้

เป็นนิติบุคคล  ผูบ้ริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับเลือกจากประชาชนทั้งหมด หรือบางส่วน  

มีรายได้และงบประมาณเป็นของตน  และมีอสิระในการบริหารงาน  ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย  
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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีตอ่การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในครั้งนี้  คณะผู้ส ารวจได้ศกึษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพืน้ฐานและ

แนวทางในการศึกษาโดยจะน าเสนอตามล าดับ ดังน ้ี 
 

 2.1 แนวความคิดการปกครองท้องถิ่น 

 2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในบริการ 

 2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับการบริการ 
 2.4 ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคดิการปกครองท้องถ่ิน 

 ทุกประเทศมนีโยบายการพัฒนาประเทศในวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ ต้องการให้ประเทศชาติ

เจริญรุง่เรอืง ทันสมัย ประชาชนอยู่ดีกินดี แตเ่ดิมนัน้การปกครองส่วนใหญ่มลีักษณะศูนย์รวมอยู่ที่

ส่วนกลางเพื่อความสะดวกและรวดเร็วเพราะสมัยก่อนอาณาเขตการปกครองยังไม่มาก  พลเมอืงและ

กิจกรรมที่รัฐต้องดูแลก็ยังไม่มากนัก รัฐบาลสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง

ทั่วถึง แตป่ัจจุบันการเจรญิเติบโดยมีมากขึ้น ประชากรเริ่มมากขึ้นศักยภาพของรัฐในการดูแลประชาชน

ไม่ทั่วถึง ดังนัน้ แนวคิดการกระจายอ านาจการบริหารการปกครองในท้องถิ่น  จงึได้เกิดขึ้นเพื่อแบ่งเบา

ภารกิจและหน้าที่ของรัฐบาลและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  การปกครองท้องถิ่นมคีวามจ าเป็นในระบอบประชาธิปไตย เพราะช่วยใหค้นในท้องถิ่น

ต่าง ๆ ได้เสนอปัญหาและหาทางแก้ไข เป็นการจัดระเบียบการปกครองตามหลักการกระจายอ านาจ

ปกครอง (Decentization) โดยรัฐบาลกลางมอบอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนนิการปกครอง

ตนเองและจัดบริการสาธารณะบางอย่างเพื่อสนองความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่นโดยอิสระ

ตามสมควรภายในขอบเขตของกฎหมาย (นฤมล เมืองเดช.2550) 

 ความหมายของการปกครองท้องถ่ิน 

 มีนักวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามหมายไว้ซึ่งส่วนใหญ่จะมีหลักการส าคัญคล้ายคลึงกัน ดังนี้ 

 นเร เหล่าวิชยา (2539) ได้ศึกษาความหมายของการปกครองท้องถิ่นจากนักวิชาการหลายท่าน 

สรุป ได้วา่ การปกครองท้องถิ่นหมายถึง การปกครองของชุมชนหนึ่งที่มอี านาจอสิระในการปฏิบัติ

หนา้ที่ตามความเหมาะสมกล่าวคอื อ านาจของหนว่ยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีขอบเขตพอควร

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอย่างแท้จริง และประชาชนในท้องถิ่นมีสว่นร่วมใน
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การปกครองท้องถิ่น เพราะประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นที่จะรู้ปัญหา และวิธีการแก้ไขของตนเองอย่าง

แท้จรงิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีคนในท้องถิ่นมาบริหารงาน  เพื่อให้สมกับ

เจตนารมณแ์ละความตอ้งการของชุมชนและอยู่ภายใต้การควบคุมของประชาชนในท้องถิ่น  

นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกใหป้ระชาชนในท้องถิ่นเข้าใจในระบบและกลไกของประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

อีกด้วย  

 อุทัย หริัญโต (2548) ให้ความหมายว่า การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาล มอบ

อ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นหนึ่งจัดการปกครองและด าเนนิกิจการบางอย่าง  โดยด าเนินการกันเอง

เพื่อบ าบัดความตอ้งการของตน การบริหารงานท้องถิ่นมกีารจัดเป็นองค์การมเีจ้าหนา้ที่ซึ่งประชาชน

เลือกขึ้นมาทั้งหมด หรอืบางสว่น ทั้งนีม้ีความเป็นอิสระในการบริหารงาน แตร่ัฐบาลต้องควบคุมด้วย

วิธีการตา่ง ๆ ตามความเหมาะสมจะปราศจากการควบคุมของรัฐไม่ได้ เพราะการปกครองท้องถิ่นรัฐ

ท าให้เกิดขึ้น 

 ชูศักดิ์ เที่ยงตรง (2548) ให้ความหมายการปกครองท้องถิ่น คือการปกครองที่รัฐบาลกลาง

มอบอ านาจให้หรอืกระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองที่เกิดขึ้น  จากหลักการกระจายอ านาจได้มี

อ านาจในการปกครองรว่มรับผิดชอบทั้งหมดหรอืแตเ่พียงบางสว่นในการบริหารภายในขอบเขตอ านาจ

หนา้ที่และ อาณาเขตที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย 

 ประหยัด หงษ์ทองค า (2526) ได้รวบรวมความหมายของการปกครองท้องถิ่นของนักวิชาการ

ชาวต่างประเทศไว้ ดังนี้ 

 1. Robson ได้ให้ความหมายว่า  การปกครองท้องถิ่น  หมายถึง  การปกครองส่วนหนึ่งของ

ประเทศ ซึ่งมีอ านาจอสิระ  ในการปฏิบัติหนา้ที่พอสมควร   อ านาจอสิระในการปฏิบัติหนา้ที่จะต้องมีไม่

มากจนมีผลกระทบกระเทือนต่ออ านาจอธิปไตยของรัฐเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิใช่ชุมชนที่มี

อ านาจอธิปไตย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสทิธิตามกฎหมาย  และมีองค์การที่จ าเป็น  เพื่อประโยชน์

ในการปฏิบัติหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง 

 2. Holloway กล่าวว่า การปกครองตนเองของท้องถิ่น หมายถึง องค์การที่มีอาณาเขตแน่นอนมี

ประชากรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ มีอ านาจปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเอง และมี

สภาท้องถิ่นที่สมาชิกได้รับเลือกตั้งจากประชาชน 

 3. Wit ให้ความหมายว่า  การปกครองท้องถิ่น  หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางให้อ านาจ  

หรอืกระจายอ านาจไปให้หนว่ยการปกครองท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มอี านาจใน

การปกครองรว่มกันรับผดิชอบทั้งหมดหรอืเพียงบางสว่นในการบริหารท้องถิ่น 

 ประทาน คงฤทธิศึกษากร  (2535) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของ

การปกครองตนเอง  หมายถึง  การปกครองที่รัฐบาลใหอ้ านาจหรือการกระจายอ านาจไปให้หนว่ย

ปกครองท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสว่นร่วมในการปกครองท้องถิ่นและชุมชนโดยมี

องค์กรผู้รับผดิชอบ  มีอสิระในการใชดุ้ลยพินจิมเีจ้าหนา้ที่และงบประมาณในการด าเนินงานแยกออก



6 
 

จากราชการส่วนภูมิภาคแต่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นก็มิได้มอีธิปไตยในตัวเอง  ยังต้องอยู่ภายใต้การ

ควบคุมของรัฐบาลกลาง  ตามวิธีที่เหมาะสม  การปกครองท้องถิ่นมหีลายรูปแบบ  แตท่ี่สอดคล้องกับ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยมากที่สุด  คือ เทศบาลเป็นระบบการปกครองอันผลมาจากการ

กระจายอ านาจทางการปกครองของรัฐจะเกิดมอีงค์กรที่มีหน้าที่ปกครองท้องถิ่นโดยคนท้องถิ่นนั้น  ๆ 

องค์การนี้จัดตั้งและถูกควบคุมโดยรัฐบาล  แตก่็มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุมให้มกีาร

ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนเองได้ 

 วิญญู อังคณารักษ์  (2550) ได้ให้ความหมายว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึงการปกครอง 

ในรูปลักษณะการกระจายอ านาจบางอย่าง  ซึ่งรัฐได้มอบหมายใหท้้ องถิ่นท ากันเองเพื่อใหป้ระชาชน ใน

ท้องถิ่นมีโอกาสปกครองและบริหารท้องถิ่นด้วยตนเอง  เพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน

ในท้องถิ่นนั้นเพื่อใหง้านด าเนนิไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและมีประสทิธิผลตรงกับความประสงค์

ของประชาชน   โดยเหตุที่ว่าประชาชนในแต่ละท้องถิ่นย่ อมจะทราบความตอ้งการของท้องถิ่นนั้นๆ  ได้

ดีกว่าบุคคลอื่น  และย่อมมคีวามผูกพันต่อท้องถิ่นนั้นโดยมีงบประมาณของตนเอง   และมีอสิระในการ

บริหารงานพอสมควร 

 จรัล วงศส์วัสดิ์ (2533) กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่นหมายถึง  การปกครองในรูปแบบการ

กระจายอ านาจ  การปกครองบางอย่างซึ่ งรัฐได้มอบหมายให้ท้องถิ่นท ากันเอง   เพื่อให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นได้มโีอกาสปกครองและบริหารงานของท้องถิ่นตนเอง  เพื่อสนองความต้องการของประชาชน

โดยเหตุที่ว่า ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นย่อมทราบความตอ้งการของท้องถิ่นนั้น ๆ ได้ดกีว่าบุคคลอื่นและ

ย่อมมคีวามผูกพันต่อท้องถิ่น นั้นยิ่งกว่าผูอ้ื่นโดยจัดใหม้ีเจา้หนา้ที่ราษฎรในท้องถิ่นนั้นเลอืกตั้งขึ้นมา

ทั้งหมด หรอืบางสว่นมาบริหารราชการท้องถิ่น  นั้นm โดยมีงบประมาณของตนเองและมีอสิระในการ

บริหารงานพอสมควร 

 แฮริส จี.มอนตากู ให้ค านิยามว่า  การปกครองท้องถิ่น  หมายถึง การปกครองซึ่งหน่วยการ

ปกครองท้องถิ่นได้มกีารเลือกตั้งโดยอิสระ  เพื่อเลือกผูท้ี่มหีนา้ที่บริหารการปกครองท้องถิ่นมอี านาจ

อิสระความรับผดิชอบ ซึ่งตนสามารถที่จะใช้ได้โดยปราศจากการควบคุมของหน่วยงานบริหารราชการ

ส่วนกลาง   หรอืภูมภิาค   แตท่ั้งนีห้นว่ยงานการปกครองท้องถิ่นยังตอ้งอยู่ภายใต้บทบั งคับ ว่าด้วย

อ านาจสูงสุดของประเทศไม่ได้กลายเป็นรัฐอิสระแตอ่ย่างใดจากความหมายของการปกครองท้องถิ่น  

อาจสรุปได้ว่า การปกครองท้องถิ่นคอื  การปกครองที่รัฐบาลกลางมอบอ านาจให้ประชาชนด าเนนิการ

ปกครองตนเอง   โดยมีหนว่ยการปกครองท้องถิ่นท าหน้าที่เกี่ยวกับการบริการ   การพัฒนาและ

ใหบ้ริการประชาชนในเขตพืน้ที่องค์กรหนว่ยการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวนีม้ีอ านาจในการก าหนด

นโยบาย  ตัดสินใจ  และด าเนนิกิจการภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่ก าหนด  ภายในท้องถิ่นของตน

เท่านั้น และหนว่ยการปกครองท้องถิ่นนี้ตอ้งอยู่ในความดูแลของรัฐบาลกลาง 

 

 
 



7 
 

 ความส าคัญขององค์กรปกครองในระดับท้องถ่ิน 

 การพัฒนาทางการเมอืงให้มีความเป็นประชาธิปไตย (democratization) จ าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องมีรากฐานทางการเมืองที่มั่นคงตัง้แต่ระดับรากหญ้า ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ

แสดงบทบาทในการเสริมสรา้งระบอบการเมอืงให้เกิดความเป็นประชาธิปไต ยแบบหยั่งรากลึกขึน้ได้ 

ทั้งนีพ้บว่ามีเหตุผลที่ส าคัญอย่างนอ้ย 3 ประการ กล่าวคือ 

 ประการแรก การวางรากฐานทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง จ าเป็นต้อง

อาศัยกระบวนการเรียนรู้ทางการเมอืง (political socialization) ที่มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่

เป็นเส มอืนสถาบันการศกึษา เพื่ออบรม ฝึกฝน และกล่อมเกลาแก่ประชาชนให้เข้าใจถึงหลักและ

วิถีทางการเมืองแบบประชาธิปไตย กระทั่งพบว่านักการเมอืงในระดับชาติจ านวนไม่น้อยมักผา่นการ

เรียนรู้ทางการเมอืงในระดับท้องถิ่นมาก่อน อันเป็นแบบฝกึหัดเบือ้งตน้ในการเรียนรู้ใหเ้ข้าใจถึงการ ใช้

อ านาจในการบริหารจัดการปกครองตนเอง ขณะเดียวกันประชาชนโดยทั่วไปก็ย่อมมีโอกาสได้เข้าไปมี

ส่วนรว่มทางการเมอืงในฐานะพลเมอืง (citizenship) มากขึ้น ดังถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา

ประชาธิปไตยให้ฝังรากกลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมอืง (political culture) เพื่อรองรับการสร้างสรรค์

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยต่อไป 

ประการที่สอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการเบือ้งตน้ของ

ประชาชนในพื้นที่ๆ มกีารปกครองตนเองได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากกว่าการท างานของสว่นกลาง ซึ่ง

เป็นการช่วยลดภาระของสว่นกลางในอีกด้านหนึ่งไปพร้อมๆ  กัน ทั้งนีค้วามใกล้ชิดระหว่างผู้น าองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นกับประชาชนภายในเขตพืน้ที่ย่อมมมีากกว่าตัวแทนจากส่วนกลางที่มาประจ าอยู่ 

ซึ่งมักเกิดการสับเปลี่ยนหรอืโยกย้ายอยู่บ่อยครั้ง กระทั่งส่งผลต่อการเกิดปัญหาเรื่องความตอ่เนื่องของ

นโยบาย โดยเฉพาะการด าเนินนโยบา ย หรอืการปฏิบัติตามนโยบายต้องหยุดชะงัก นอกจากนี้การ

อาศัยความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการในบางคราวย่อมส่งผลตอ่การสรา้งความไว้เนื้อเชื่อใจในการ

บริหารจัดการภายในท้องถิ่น ตลอดจนการสรา้งความเห็นพ้อง การระดมคิดในการแก้ไขปัญหา และ

ความสมัครสมานสามัคคีแก่ประชาคมในท้องถิ่ นได้เป็นอย่างด ีเป็นต้น อกีทั้งโดยมากผูน้ าท้องถิ่นย่อม

ตระหนักและเข้าใจปัญหาภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าดว้ย  จงึสง่ผลใหค้วามตอ้งการของประชาชนย่อม

ได้รับการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทันใจกว่าการรอคอยการแก้ไขปัญหาจากตัวแทนของส่วนกลางที่

มักติดขัดกับหลักเกณฑ์ของระบบราช การจนเกิดความล่าช้า องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่มอีิสระใน

การบริหารและศักยภาพทางดา้นงบประมาณอย่างเพียงพอจึงย่อมท าหนา้ที่เติมเต็มการแก้ไขปัญหา

เพื่อท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประการที่สาม รัฐบาลสามารถใช้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นรากฐานในการพัฒนา

ทางดา้นเศร ษฐกิจ และสังคม เนื่องจากผู้น าในท้องถิ่นสามารถท าหนา้ที่เป็นตัวกลางในการรองรับ

นโยบายด้านการพัฒนาได้โดยตรงจากรัฐ การท าหนา้ที่เช่ือมโยงดังกล่าวจึงเป็นการถ่ายทอดนโยบาย

ของรัฐบาลให้แปรเปลี่ยนเป็นนโยบาย แผน และโครงการตา่งๆ ให้เกิดขึน้ในเชิงรูปธรรมที่เป็นประโยชน์
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โดยตรงตอ่ประชาชนในท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น แมว้่าการพึ่งพาอาศัยกลไกรัฐโดยระบบราชการก็สามารถท า

ได้เช่นเดียวก็ตาม แต่อาจตระหนักได้ว่าการเข้าถึงประชาชนของผู้น าท้องถิ่นย่อมกระท าได้อย่างรวดเร็ว

กว่า เพราะทั้งความสัมพันธ์แบบทางการและไม่เป็นทางการสามารถกระจายข่าวสารหรอืปร ะเด็นเชิง

นโยบายใหป้ระชาชนได้เข้าถึงและรับรู้ได้โดยสะดวก ประกอบกับการมผีูน้ าที่มคีวามรู ้ความสามารถ 

และศักยภาพในการพัฒนา พรอ้มกับมีอ านาจอสิระ ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณที่เพียงพอ ก็

ย่อมท าให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นกลายเป็นกลไกที่มปีระสิทธิภาพสูงกว่าระบบราชกา รอยู่มาก

เชน่กัน 

จากข้างต้นย่อมพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงย่อมกลายเป็นองค์กรขัน้พืน้ฐานของระบบ

การเมอืงที่มสี่วนส าคัญอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาในหลายมิติ การกระจายอ านาจของรัฐบาลกลาง

ให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นจงึย่อมเป็นประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชนมใิช่นอ้ยเมื่อเปรียบ กับการรวบอ านาจไว้

แตก่ับส่วนกลางเพียงอย่างเดียว หรอืแบ่งอ านาจเพียงบางสว่นใหก้ับตัวแทนในระดับภูมภิาคเท่านั้น ซึ่ง

แนวคิดในลักษณะหลังเช่นนี้ย่อมขัดแย้งกับหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิง 
 

 องค์ประกอบการปกครองท้องถ่ิน 

เมื่อพจิารณาความหมายขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรอืรัฐบาลท้องถิ่นแล้ว ย่อมพบว่า

การปกครองท้องถิ่นตามหลักการแบบประชาธิปไตยนั้น  องค์ประกอบของการเป็นองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นต้องประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ หลายประการ (Mongtagu, 1984; Wit, 1967; โกวิทย์  พวงงาม , 

2550; ประทาน  คงฤทธิศึกษากร, 2535; วิชชุกร นาคธน, 2549) ได้แก่  

ประการแรก การมรีัฐบาลท้องถิ่นท าหนา้ที่ในด้านการบริหารจัดการภายในหนว่ยการปกครอง

ท้องถิ่น ซึ่งรัฐบาลดังกล่าวถือเป็นตัวแทนประชาชนในการใชอ้ านาจบริหารเพื่อก าหนดนโยบาย

สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน หรอืเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท้อ งถิ่น ซึ่งหลักการ

ส าคัญประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยก็คือ ผูบ้ริหารท้องถิ่นควรมาจากการเลือกตั้งด้วยวิธีการ

ทางตรงหรอืทางออ้ม ทั้งนีบ้ทบาทของรัฐบาลท้องถิ่นจงึย่อมมีลักษณะคล้ายคลึงกับรัฐบาลกลาง 

หากแต่ไม่มอี านาจหน้าที่ในการบริหารได้อย่างเท่าเทียม เพราะหลักการป กครองท้องถิ่น มุ่งให้รัฐบาล

ท้องถิ่นมีภารกิจตามแตท่ี่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแลว้แตเ่ป็นพันธกิจที่สามารถท าได้

เองในเขตพืน้ที่ท้องถิ่นนั้น อีกทั้งโดยมากรัฐบาลท้องถิ่นยังจ าเป็นต้องพึ่งพงิรัฐบาลกลางให้เขา้มาช่วย

สนับสนุนในเรื่องที่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 

 ประการที่สอง การมพีืน้ที่รับผดิชอบที่มขีอบเขตชัดเจน โดยรัฐบาลท้องถิ่นสามารถใช้อ านาจ

หนา้ที่ได้โดยอิสระตามกรอบการกระจายอ านาจของรัฐบาลกลาง พื้นที่ดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งพืน้ที่ใน

เขตเมืองที่มคีวามเจรญิทางวัตถุสูง และ /หรอืพืน้ที่ในเขตชนบทก็ได้ ซึ่ง การจัดตัง้เขตพืน้ที่หนึ่งพื้นที่ใด

เป็นหนว่ยการปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ โกวิทย์  พวงงาม (2550:21) สรุปให้เห็นว่าการจัดตัง้องค์การ

ปกครองท้องถิ่นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ โดยพิจารณาให้มเีกณฑท์ั่วไป ดังนี้ 
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 1. เกณฑจ์ านวนประชากร โดยทั่วไปจะมีเกณฑ์ขัน้ต่ าของจ านว นประชากรที่จะจัดตัง้การ

ปกครองท้องถิ่นแต่ละรูปแบบขึน้มา ซึ่งจะไม่มกีารก าหนดโดยยึดหลักว่า  การปกครองท้องถิ่นรูปแบบ

ที่จะจัดตัง้ขึ้นมา ควรมขีีดความสามารถในการให้บริการได้ทั่วถึงและมีคุณภาพ ได้มาตรฐานแก่

ประชาชนในท้องถิ่นนั้น 

 2. เกณฑล์ักษณะพืน้ที่ เชน่เดียวกับจ า นวนประชากร ถ้าเป็นชุมชนเมืองจะเป็นพืน้ที่ที่มคีวาม

เจริญทางเศรษฐกิจ มปีระชากรอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากและหนาแนน่ มักจะมกีารจัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่มโีครงสรา้งองค์กรที่มกีารจ าแนกแจกแจงสูง และหรอืมีการจัดโครงสร้างแบบสองช้ัน 

เชน่ในเขตนครหลวง มักมีองคก์รปกคร องสว่นท้องถิ่นขนาดใหญ่เข้ามารับผิดชอบในภาพรวม และมี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับรองลงไปรับผิดชอบเขตพื้นที่ย่อย ๆ ส าหรับในพืน้ที่ชนบทที่ประชาชน

อาศัยกันอยู่กระจัดกระจาย การจัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจะไม่มคีวามสลับซับซ้อนมาก และ

มักจะมีโครงสร้างแบบช้ันเดียว 

 3. เกณฑร์ายได้ เป็นเกณฑท์ี่มคีวามส าคัญเพราะจะเกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ ความเป็นอิสระ

ในการปกครองตนเอง และความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชนในเขตพืน้ที่รับผดิชอบด้วย ซึ่ง

รายได้ของท้องถิ่นที่จัดเก็บได้เองควรเป็นรายได้หลักของท้องถิ่น และมีจ านวนเพียงพอที่จะน ามา ใช้ใน

การบริหารงานท้องถิ่น โดยที่พึ่งพิงเงนิอุดหนุนจากรัฐบาลกลางน้อยที่สุด 

 4. เจตนารมณแ์ละความเห็นของประชาชน เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความพรอ้มในส่วนของ

ประชาชนที่จะมีสว่นร่วมทางการเมอืงระดับท้องถิ่น โดยการจัดตัง้ หรอืการเปลี่ยนแปลงฐานะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในท้องถิ่นด้วย ทั้งนี้เป็นไปตามหลัก

ความเป็นอิสระในการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่น 

เมื่อพจิารณาจากหลักเกณฑด์ังกล่าว การจัดตั้งพืน้ที่หนึ่งๆ ให้เป็นเขตในการปกครองตนเองจึง

ย่อมที่จะสามารถกระท าได้โดยทั่วไป อย่างไรก็ดีกลับพบข้อ สังเกตประการหนึ่งว่า ในพืน้ที่ที่มคีวามสุม่

เสี่ยงต่อความมั่นคง เชน่ บริเวณแนวชายแดนนั้นสมควรจัดตัง้ให้เป็นเขตปกครองตนเองให้เกิดความ

อิสระมาก /น้อยเพียงใด ตลอดจนขอบเขตอ านาจของของรัฐบาลท้องถิ่นในการบริหารจัดการควรจะ

เป็นไปในลักษณะใดจงึจะสามารถสร้างสมดุล ระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการปกครอง

ตนเองกับการรักษาความมั่นคงของรัฐบาลกลาง 

ประการที่สาม การมีประชาชนอาศัยอยู่ในเขตพืน้ที่นั้นๆ ตลอดจนการเข้ามามีสว่นร่วมทางการ

เมืองทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม องค์ประกอบนีถ้ือเป็นหัวใจส าคัญของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ดั งที่ได้กล่าวไว้ขา้งตน้บ้างแล้ววา่ จ านวนประชากรนั้นมผีลอย่างยิ่งต่อการก่อตั้งองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกรูปแบบการปกครอง เชน่ ในพืน้ที่ที่มปีระชาชนไม่

มากนักก็อาจเลือกรูปแบบคณะกรรมการมาเป็นโครงสรา้งการปกครองท้องถิ่น เพราะมีความคล่องตัว

ในการบริหารจัดการสูงกว่าแบบเน้นกลไกการท างานของสภาท้องถิ่นที่มุง่การตรวจสอบและถ่วงการใช้

อ านาจของฝา่ยบริหารมใิห้ฉ้อฉล  
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ขณะเดียวกันย่อมพบว่า การเข้ามามีสว่นร่วมทางการเมอืงของประชาชนได้กลายเป็นประเด็น

ส าคัญมากขึ้นในการพัฒนาทางการเมอืงทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่ น ซึ่งโดยเนื้อแท้ของหลักการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น ประชาชนต้องได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการให้สามารถใช้

สิทธิทางการเมอืงได้ในหลายมติิ เชน่ การแสดงความคิดเห็นของประชาชน การเข้าชื่อถอดถอน

นักการเมอืง การชุมนุมประท้วงอย่างสันต ิเป็นต้น ดังถือเป็นกิจกรรมการมีสว่นร่วมนอกเหนอืจากการ

ขีดเส้นไว้แค่เพียงการใช้สทิธิเลือกตั้งเท่านั้น 

การเข้ามีสว่นร่วมทางการเมอืงของประชาชนจงึถือเป็นกุญแจที่ส าคัญต่อการเปิดประตูการ

พัฒนาใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดการปรับตัวเพื่อตอบสนองตอ่ความตอ้งการของประชาชน

มากขึ้นตามไปด้วย ด้ว ยเหตุนี้การบริหารจัดการภายในท้องถิ่นจงึจ าเป็นต้องค านงึถึงสทิธิประโยชน์ 

ความตอ้งการ และความจ าเป็นของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง 

ประการที่สุดท้าย การมฐีานะเป็นองค์กรนติิบุคคล ที่มอี านาจอสิระ (autonomy) ในการบริหาร

จัดการ ที่มไิด้มอี านาจอธิปไตยแต่อย่างใด หากแ ต่ยังคงมีอ านาจที่อยู่ในก ากับของรัฐ ซึ่งอ านาจ

ดังกล่าวนีถ้ือเป็นอ านาจเพียงบางสว่นที่รัฐบาลกลางได้กระจายมาให้ เพื่อให้องคก์รปกครองสว่น

ท้องถิ่นหนึ่งๆ สามารถท านิตกิรรมสัญญากับองค์กรอื่นๆ ได้ อันเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการใช้

อ านาจในการบริหารจัดการ ซึ่งอ านาจในมิ ตินี้ยังครอบคลุมถึงการจัดการ ควบคุม และบังคับใช้

กฎหมายท้องถิ่น ตลอดจนการจัดท าและด าเนินงบประมาณรายรับ-รายจ่ายขององค์กร 

สถานภาพความเป็นนิติบุคคลย่อมส่งผลใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท าหนา้ที่ได้

อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มากขึ้นในกระบวนการนโยบายส าธารณะ เพราะการกระจาย

อ านาจของรัฐบาลกลางให้กับส่วนท้องถิ่นส่งผลใหผู้บ้ริหารท้องถิ่นมศีักยภาพเพียงพอที่จะด าเนนิ

นโยบายในลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะนโยบายประเภทการกระจายความกินดีอยู่ดี หรอืที่เรยีกว่า 

“Distributive Policy” (Ripley and Franklin, 1984:21-30) เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมสีุข แม้วา่โดยมาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประสบปัญหาเรื่องงบประมาณ แต่การกระจายอ านาจทางด้านการคลัง

และอยู่ในฐานะนิตบิุคคลส่งผลใหอ้งค์กรเหล่านีส้ามารถแสวงหาเงินหรอืทรัพยากรเพื่อใช้ในการพัฒนา

ท้องถิ่นได้จากหลากหลายวิธีการได้โดยสะดวกมากขึน้ อาทิ กา รประกอบธุรกิจการค้า การให้เชา่

อาคารสถานที่ การจัดตัง้ตลาดการค้า การจัดเก็บภาษี ตลอดจนถึงการกู้ยืมเงนิจากธนาคาร เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม การมฐีานะเป็นนิติบุคคลนีย้ังสามารถออกกฎหมายท้องถิ่นได้ดว้ย ในทาง

กลับกัน การใชอ้ านาจดังกล่าวมิได้มนีัยแสดงว่า องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมอี านาจอธิปไตยแต่อย่าง

ใด เพราะอ านาจที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพียงอ านาจบางส่วนที่รัฐกระจายมาให้เพื่อท าหนา้ที่เฉพาะในเขตพืน้ที่ที่

ถูกก าหนดไว้เท่านั้น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นจงึยังคงมอียู่มาก และมิได้

เป็นการแบ่งแยกเด็ดขาดออกจากอ านาจรั ฐเสียทั้งหมด ด้วยเหตุนี้จึงยังคงพบว่ารัฐบาลจึงยังคงส่ง

ตัวแทนเข้าไปเป็นข้าราชการ /ข้ารัฐการเข้าไปท าหนา้ที่ในองค์กรนั้นๆ ไว้เสมอ ซึ่งอาจมอี านาจหน้าที่

แตกต่างกันไปขึน้อยู่กับการให้อสิระของรัฐบาลกลาง กล่าวคือ หากรัฐบาลกลางยึดหลักการรวม
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อ านาจมากกว่าการกระจายอ านาจ แล้ว บทบาทของบุคคลที่เป็นตัวแทนจากส่วนกลางก็ย่อมที่จะมี

บทบาทและอ านาจในองค์กรท้องถิ่นสูง และก็ย่อมเป็นไปในทางตรงข้ามหากรัฐบาลนั้นยึดหลักการ

กระจายอ านาจ ฉะนั้นอ านาจอธิปไตยยังคงเป็นอ านาจอันสูงสุดที่ประชาชนทุกคนภายในรัฐนั้นเป็น

เจ้าของรว่มกัน โดยมีรัฐบาลกลางท าหน้าที่เป็นผู้ใช้อ านาจนี้แทน 

จงึย่อมสรุปจากที่กล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ได้ว่า องค์ประกอบขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

นั้นมีอย่างนอ้ย 4 ประการ ได้แก่ การมีรัฐบาลท้องถิ่น การมพีืน้ที่อาณาบริเวณที่ชัดเจน การมี

ประชากรในพืน้ที่ และการมอีงค์กรนติิบุคคลที่มาจากการกระจายอ านาจของรัฐบาลกลาง  
 

 แนวทางการจัดโครงสร้างรูปแบบการปกครองท้องถ่ิน 

 นอกเหนอืจากการพิจารณาถึงองคป์ระกอบขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นแล้ว เมื่อศึกษาถึง

รูปแบบการจัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่เกิดขึน้มักพบว่า มคีวามเกี่ยวพันกับโครงสรา้งและบริบท

ทางการเมอืงของประเท ศนัน้ๆ เสมอ ดังที่ โกวิทย์  พวงงาม (2550:22) ชีใ้ห้เห็นว่า โดยทั่วไปการจัด

โครงสรา้งรูปแบบการปกครองท้องถิ่น หรอืการออกแบบโครงสรา้งรูปแบบขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นว่ามีโครงสรา้งรูปแบบเป็นอย่างไรนั้น ย่อมขึน้อยู่กับหลักการหลายประการ ดังตอ่ไปนี้ 

 ประการแรก กา รจัดโครงสร้างตามรูปแบบการเมอืงการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบ

รัฐสภา ซึ่งโดยทั่วไปการจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นหลักๆ จะคล้ายกับระบบรัฐสภา กล่าวคือ มี

การแยกเป็น 2 ฝา่ย ได้แก่ ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝา่ยบริหาร (Council – Mayor Form) ส่วนในบาง

ประเทศที่อาจจะมีการจัดโ ครงสรา้งการปกครองท้องถิ่นในลักษณะที่มกีารแยกอ านาจและถ่วงดุลกัน 

โดยจะมีสภาท้องถิ่นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน และผู้บริหารหรอืคณะ

ผูบ้ริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเชน่เดียวกัน นอกจากสองรูปแบบดังกล่าว

แล้ว ยังมีการจัดในรูปแ บบการปกครองท้องถิ่นอื่น ทั้งนีม้ิได้หมายความว่า การจัดโครงสร้างการเมอืง

การปกครองท้องถิ่นจะต้องเหมอืนกับโครงสรา้งการเมอืงการปกครองระดับชาติเสมอไป แต่การที่

ท้องถิ่นจะมีการจัดโครงสร้างองค์กรเช่นไรนัน้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญอื่นที่เกี่ยวข้องดว้ย เช่น สภาพของ

พืน้ที่ และนโยบายของรัฐ เป็นต้น 

 ประการตอ่มา การจัดโครงสร้างรูปแบบตามสภาพพื้นที่และลักษณะชุมชน เป็นการจัดรูปแบบ

โดยค านึงถึงสภาพของพืน้ที่และลักษณะของชุมชนประกอบกัน เชน่ เป็นพืน้ที่ชุมชนชนบท และชุมชน

เมือง โดยการจัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในชุมชนเมืองยังแบ่งออก ได้อกีเป็น ชุมชนเมือง ชุมชน

หนาแนน่แบบมหานคร และอภิมหานคร เช่น มหานครปารีส มหานครลอนดอน มหานครโตเกียว ใน

ชุมชนเมืองใหญ่มักจะมีการจัดรูปแบบการปกครองที่สลับซับซ้อน มีโครงสรา้งการจัดองค์กรที่การ

จ าแนกแจกแจงสูง เชน่ ในชุมชนท้องถิ่นระดับมหานคร อาจมอีงค์กรปกครองขนา ดใหญ่ดูแลภาพรวม

ทั้งหมด และจะมีการแบ่งซอยพืน้ที่ออกเป็นเขตปกครองย่อย ๆ เช่น มหานครโตเกียว ซึ่งนอกจากจะมี

มหานครโตเกียวเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ดูแลทั้งเขตมหานครโตเกียวแล้ว ยัง
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แบ่งย่อยออกเป็นเขตพิเศษอีก 23 แหง่ ในขณะที่ชุมชนชนบทเล็ก ๆ อาจมเีพียงสภา ท้องถิ่นเพียงอย่าง

เดียวท าหนา้ที่ทั้งดา้นการบริหารและนิตบิัญญัติ หรอืในกรณีที่เป็นเขตพืน้ที่พิเศษ เช่น เป็นเขตพืน้ที่ที่มี

ความเจรญิสูง ก็อาจมีการจัดรูปแบบการปกครองท้องถิ่นแตกต่างจากทั่วไป 

 ประการสุดท้าย การจัดโครงสร้างรูปแบบตามนโยบายรัฐบาล ในหลาย ๆ ประเทศถื อว่าการ

ปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนย่อยของรัฐ ดังนัน้จงึเป็นสิทธิของรัฐที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามที่รัฐเห็นสมควร

ดังเชน่กรณีของอังกฤษ ที่รัฐบาลจะมีการปรับปรุงแก้ไขโครงสรา้งการเมอืงการบริหารขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นอยู่ตลอดเวลาเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เข้า มาบริหารประเทศในแต่

ละช่วง 

 นอกจากนี ้ในทัศนะของ ประทาน  คงฤทธิศึกษากร (2535 : 52-53) กลับชีใ้ห้เห็นว่า 

แนวความคิดในการจัดรูปแบบโครงสรา้งของหนว่ยการปกครองท้องถิ่น อาจจัดได้ในรูปแบบที่เน้นการ

ปกครองท้องถิ่นแบบตัวแทนของประชาชนด าเนนิการ (representative local government) กับการ

ปกครองท้องถิ่นแบบตัวแทนของรัฐบาลเป็นผู้ด าเนินการ (non-representative local government) 

กล่าวคือ 

 รูปแบบแรก การปกครองท้องถิ่นแบบตัวแทนประชาชนด าเนนิการ เป็นลักษณะของการ

ปกครองท้องถิ่นแบบตัวแทนประชาชนด าเนนิการนี้ได้แก่ ลักษณะของหน่วยการปกครองท้อ งถิ่นที่เป็น 

“Local Self Government” โดยหมายถึงการจัดให้มีองค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการปกครอง

ท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น สภาท้องถิ่น (local council) และฝา่ยบริหาร (executive) ต่างก็มาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงจากประชาชน ทั้งนีอ้าจเป็นได้ว่าจะใช้ในระบบรัฐบาลโดยรัฐส ภา (parliamentary system) เชน่ 

มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นก่อน และพรรคหรือบุคคลที่กุมเสียงข้างมาก (Majority) ในสภา

ท้องถิ่นนั้นๆ ก็สามารถเป็นผู้จัดตั้งฝา่ยบริหาร คอืเป็นนายกเทศมนตรี เชน่เดียวกับระบบเทศบาลของ

ไทยและฝรั่งเศส เป็นต้น และนอกจากนี้ในบางประเทศ อาจจะใช้ระบบแยกความสัมพันธ์ระหว่างฝ่าย

บริหารกับฝา่ยนิติบัญญัติ (presidential system) เชน่ ในสหรัฐอเมริกา ระบบการปกครองท้องถิ่น

เฉพาะอย่างยิ่งเทศบาล ก็อาจจะใช้ระบบนายกเทศมนตรีและสภา กล่าวคือ มีการเลือกตั้งเทศมนตรี

พร้อมๆ กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืสมาชิกสภาเทศบาล เป็นต้น 

 รูปแบบที่สอง การปกครองท้องถิ่นแบบตัวแทนรัฐบาลเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นไป

ตามแนวความคิดในการแบ่งอ านาจทางการปกครอง (deconcentration) เพราะอาจนโยบายของรัฐบาล

ที่ยังสงวนอ านาจ หรอืยังไม่พรอ้มที่จะให้ประชาชนด าเนนิการเองรัฐบาลก็อาจจั ดในรูปของการแตง่ตัง้

เจ้าหนา้ที่จากส่วนกลาง ไปด าเนนิการในการปกครองท้องถิ่นตา่งๆ เชน่ ประเทศไทย การจัดระบบการ

ปกครองท้องถิ่นในระดับจังหวัด และอ าเภอก็เป็นไปในลักษณะของขา้ราชการที่ได้รับแตง่ตัง้ไปจาก

ส่วนกลางเป็นผูด้ าเนนิการ ซึ่งระบบการปกครองดังกล่าวนีเ้รียกว่า “local state government” 

อย่างไรก็ดี การจัดตัง้หน่วยการปกครองท้องถิ่นในแตล่ะประเทศนัน้ การจัดรูปแบบและ

โครงสรา้งของหนว่ยการปกครองท้องถิ่น จะถืออย่างหนึ่งอย่างใดเด็ดขาดหาได้ไม่ เพราะย่อมขึน้กับ
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นโยบายของรัฐบาล ดังนัน้ในบางประเทศก็อาจใชว้ิธีผสมผสานระบบต่างๆ เ ข้าด้วยกัน ก็แล้วแต่

นโยบายของแตล่ะรัฐบาลในแตล่ะประเทศเป็นส าคัญ 

เมื่อพจิารณาจากทั้งสองทัศนะขา้งตน้ย่อมท าให้เข้าใจได้ว่า การจัดตัง้องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นนั้นอาศัยการพิจารณาปัจจัยที่มคีวามจ าเป็นอย่างนอ้ย 3 ประการ ได้แก่ 

ประเด็นแรก ความตอ้งการของกลุ่มต่างๆ ใ นบริบทการเมอืงขณะนั้น ดังหมายถึงกระแสการ

เรียกร้องของประชาชน ตลอดจนความตอ้งการของรัฐบาลเอง  ขณะเดียวกันกระบวนการพัฒนา

ประชาธิปไตยก็ถือเป็นแนวคิดส าคัญต่อการผลักดันให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นมีลักษณะดังที่

เรียกว่า “local self government” มากกว่า “local state government” ซึ่งหมายถึง ความมุง่หมายที่จะ

ให้ประชาชนมบีทบาทในการปกครองตนเอง โดยมิให้รัฐบาลเข้ามายุ่งย่ามกับการบริหารจัดการใน

ท้องถิ่นมากเกินไปนัก  

กระบวนการจัดตัง้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่ดจีงึมลีักษณะเป็นการปกครองของประชาชน 

โดยประชาชน และเพื่อประชาชนในท้องถิ่ น อันเป็นผลจากความต้องการปกครองตนเองประชาชน ซึ่ง

บทบาทรัฐบาลกลางจะท าหนา้ที่เป็นฝ่ายสนับสนุน สง่เสริม มากกว่าการกดดันใหร้ัฐบาลท้องถิ่นต้อง

ตอบสนองความตอ้งการของรัฐบาลกลาง เพราะฉะนั้นแนวคิด “local self government” จงึสอดคล้อง

กับหลักการกระจายอ านาจที่แท้จรงิอย่ างชัดเจน ซึ่งในบริบทการเมอืงที่เกิดกระแสการเรียกร้อง

ประชาธิปไตยจากประชาชนสูง แนวคิดการจัดตั้งรัฐบาลท้องถิ่นโดยปราศจากการแทรกแซงของ

รัฐบาลกลางจงึย่อมกลายเป็นประเด็นที่มคีวามส าคัญในอันดับต้นๆ 

ประเด็นที่สอง โครงสร้างทางการเมอืงการปกครอง ที่มักเกิดการเลียนแบบห รอืจ าลองแบบ

การปกครองในระดับชาติลงมาเป็นท้องถิ่น เพื่อให้มลีักษณะสอดคล้องกัน งา่ยต่อการท าความเข้าใจ 

และสร้างความเคยชินแก่ประชาชนในท้องถิ่น อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่า การเป็นประเทศที่มี

การปกครองแบบรัฐสภาแล้วจะต้องมีรูปแบบองค์กรท้องถิ่นแบบเดียวกันเสมอไป เพ ราะเหตุว่า 

อิทธิพลของปัจจัยทางการเมอืงอื่นๆ เชน่ ความตอ้งการของนักการเมอืง ผูน้ าทางการเมอืง ก็อาจน าพา

ให้รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผิดเพี้ยนเปลี่ยนรูปได้ อาทิ การมผีูน้ าที่บ้าอ านาจ หรอืมี

บุคลิกภาพอ านาจนยิม หากแต่ได้รับการเลือกตั้งจากเสียงสนับสนุนมาท่วมท้ น กระทั่งกลายเป็นเผด็จ

การในคราบประชาธิปไตย ก็อาจแฝงเร้นแอบส่งขา้ราชการ/ข้ารัฐการเข้าไปมีบทบาทหรอืแทรกแซงการ

ท างานของผู้บริหารในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นได้ หรอืมีการปรับให้อ านาจอันแท้จริงอยู่ในมือของ

ข้าราชการส่วนกลางที่ประจ าในส่วนภูมภิาคด้วยการท าหนา้ที่ผู้อ นุมัต ิเบิก-จา่ยเงนิงบประมาณ และ

ควบคุมโครงการต่างๆ ขององค์กรท้องถิ่น เป็นต้น  แนวคิดการจัดตั้งรัฐบาลท้องถิ่นจงึอาจปรากฏให้

เห็นแค่เพียงรูปแบบในเชิงโครงสรา้งเท่านัน้ เช่น ถึงแม้นายกเทศมนตรีจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรง 

และมีสภาคอยท าหนา้ที่ตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจ แต่กลับพบว่ามีขา้ราชการระดับสูงเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าด

ทุกๆ ปัญหาภายในเขตเทศบาลนัน้ อันเป็นตัวอย่างที่แสดงใหเ้ห็นว่า องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นนี้

ประชาชนไม่ได้มีบทบาทในการปกครองตนเองอย่างแท้จริง  
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ประเด็นที่สาม สภาพพื้นที่ที่จะจัดตัง้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น โดยจะพ บว่าในพืน้ที่ที่มี

ลักษณะพิเศษ อาทิ เป็นพืน้ที่การท่องเที่ยว เป็นพืน้ที่เขตชายแดน เป็นพืน้ที่เสี่ยงภัย หรอืเป็นเขตเมือง

ใหญ่  ล้วนมผีลใหเ้กิดความต้องการรูปแบบองค์กรที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ดังเชน่เขตพืน้ที่การ

ท่องเที่ยวย่อมต้องการผู้บริหารที่มีความรูค้วามสามารถด้านการท่องเที่ยว และขณะเดียวกันก็ต้องการ

โครงสรา้งองค์กรที่มอีิสระในการตัดสินใจมากพอเพื่อให้ทันการณ์กับการพัฒนาท้องถิ่นให้ปรับตัวไป

พร้อมกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมกีารเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจสูง ส่วนในกรณีเขตพื้นที่ที่

ต้องการรักษาความมั่นคงของรัฐไว้ก็จ าเป็นต้องจัดการจัดตั้งรัฐบาลท้องถิ่นในรูปแบบที่รัฐบาลกลางยัง

สามารถเข้าตรวจสอบ ควบคุม และเช่ือม่ันได้ว่าเขตเหล่านั้นจะปลอดภัยไม่สง่ผลร้ายถึงเสถียรภาพของ

รัฐ รัฐบาลก็ย่อมต้องอาศัยหลักการแบ่งอ านาจบางส่วนให้กับบุคลากรผูเ้ป็นตัวแทนของรัฐบาลกลาง

เข้าไปใช้อ านา จนี้แทนในการบริหารจัดการท้องถิ่นในลักษณะที่เรยีกว่า “local state government”   

เป็นต้น  

  กล่าวโดยสรุปได้ว่า การออกแบบโครงสรา้งองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจงึขึ้นอยู่กับหลาย

ปัจจัย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความตอ้งการของประชาชนโดยตรงและออ้ม ขณะเดียวกันบริบทการเมอืงก็ มี

ผลอยู่ดว้ยเช่นกัน และรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับพืน้ที่ที่จะจัดตัง้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด้วย 
 

 รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เมื่อศึกษารูปแบบองค์กรท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา จากเอกสารและต าราวิชาการตา่งๆ

(ประทาน  คงฤทธิศึกษากร, 2535:43-45; ปธาน  สุวรรณมงคล , 2547:12; โกวิทย์  พวงงาม , 2550: 

22-26) พบว่า รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 5 ลักษณะที่สามารถกล่าวสรุปได้ดังนี ้  

1. รูปแบบผูบ้ริหารและสภา (executive – council)  

 หลักการปกครองท้องถิ่นรูปแบบนีอ้ยู่บนแนวคิดการแบ่งแยกอ านาจ (separation of Power) 

โดยมุ่งป้อ งกันการฉ้อฉลอ านาจโดยฝา่ยนิติบัญญัติหรอืฝา่ยบริหาร หรอืแมแ้ตฝ่า่ยตุลาการ จงึท าให้

เกิดการเลอืกตั้งทั้งสองฝา่ยเข้ามาสู่ฐานอ านาจทางการเมอืงท้องถิ่นโดยตรงจากการเลือกตั้งของ

ประชาชนเชน่เดียวกัน ในระดับท้องถิ่นนั้นทั้งผูบ้ริหาร หรอืนายกเทศมนตรี (mayor) ก็ดี ไม่ว่า ใน

ลักษณะเข้มแข็งหรอือ่อนแอก็ตาม และสมาชิกสภานั้น ต่างจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรง

จากประชาชน กล่าวคือนายกเทศมนตรีจะเป็นบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 

เชน่เดียวกับสมาชิกสภา ซึ่งอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี ทั้งนีจ้ะเห็นได้ว่าระบบดังกล่าวก็ มีลักษณะ

คล้ายคลึงกับระบบการปกครองของรัฐ หรอืการปกครองระดับชาติ คือประธานาธิบดีสหรัฐอเมรกิาก็

เป็นบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน เพราะสมาชิกสภาหลังฝ่ายนิติบัญญัติก็ได้รับการเลือกตั้ง

โดยตรงจากประชาชนเชน่เดียวกัน นอกจากนี้รูปแบบดังกล่าวยังสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทย่อยๆ 

ได้แก่ ผู้บริหารมอี านาจมาก (strong executive) ผูบ้ริหารมอี านาจนอ้ย (weak - executive) และ

ผูบ้ริหารมสีัมพันธภาพกับสภา (compromise types of government)  
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 กล่าวโดยทั่วไปแล้ว ระบบการปกครองท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาก็อาศัยหลักระบบผูบ้ริหารหรอื

นายกเทศมนตรีมีอ านาจมาก และนายกเทศมนตรีมีอ านาจนอ้ยเท่านั้น ทั้งนีร้ะบบนายกเทศมนตรีมี

อ านาจมาก ตัวนายกเทศมนตรีมีอ านาจเหนอืเจ้าหนา้ที่ในการบริหารงานประจ า หรอืหัวหนา้ส านักงาน

ต่างๆ ในการตัดสินตกลงใจเรื่องต่างๆ อกีทั้งยังมีอ านาจในการแตง่ตัง้หัวหน้าหนว่ยงานฝ่ายต่างๆ ข อง

เทศบาลด้วย แต่ส าหรับระบบนายกเทศมนตรีมีอ านาจนอ้ยนี้ จะเห็นได้ว่าตัวนายกเทศมนตรีเองจะมี

ฐานะเป็นประธานในพิธีการตา่งๆ ของสังคม และถือเป็นต าแหนง่เชิงสัญลักษณ์  โดยถือเป็นต าแหน่งที่

มีเกียรติแก่ผูไ้ด้รับเลือกใหเ้ข้ามาท าหนา้ที่เท่านัน้ เพราะอ านาจในการบริหารจะอยู่ ที่เจา้พนักงาน

ประจ าซึ่งมีหัวหน้าหนว่ยงาน (head department) ต่างๆ เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาพร้อมๆ กับ

นายกเทศมนตรี ซึ่งเรียกว่าการเลือกตั้งแบบบัตรยาว (long ballot) และหัวหนา้หนว่ยงานเหลา่นีจ้ะ

กระท าไปตามตัวบทกฎหมายและความรับผดิชอบที่มอียู่ 

 อย่างไรก็ตาม ในแบบผูบ้ริหารอ่อนแอนั้น แมว้่านายกเทศมนตรีจะมีอ านาจในการยับยั้ง (veto) 

มตหิรอืข้อก าหนดของสภา แต่สภาก็เป็นผู้ก าหนดงบประมาณของฝ่ายบริหาร อกีทั้งฝา่ยบริหารอื่นๆ ก็

มาจากการเลือกตั้งด้วยเช่นกัน อันแสดงให้เห็นถึงการคานอ านาจของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจน พรอ้มๆ 

กับจะเห็นภาพของการขาดอ านาจในการควบคุมฝา่ยบริหารอื่นๆ ให้ท าตามนโยบายของ

นายกเทศมนตรี กระทั่งท าให้นายกเทศมนตรีขาดภาวะผู้น าได้ เหลือเพียงภาพลักษณ์ในเชงิสัญลักษณ์

ด้านการบริหารทางการเมืองเท่านั้น ในขณะเดียวกันเมื่อพจิารณารูปแบบผูบ้ริหารเข้มแข็งกลับพบว่า 

เป็นรูปแบบที่พยายามเพิ่มอ านาจให้กับนายกเทศมนตรีมากขึ้น โดยนายกเทศมนตรีและสภายังคงต่างก็

มาจากการเลือกตั้งเหมอืนเดิม หากว่าฝา่ยบริหารอื่นๆ ดังหมายถึงหัวหนา้ฝา่ยงานต่างๆ ซึ่งเรียกว่า 

“Chief Administrative Officer (CAO)” ซึ่งเป็นผู้ที่มคีวามรูค้วามช านาญในงานด้านต่างๆ กลับมาจาก

การแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี อีกทั้งผูบ้ริหารยังสามารถมีอ านาจในการยับยั้งมติของสภาท้องถิ่นและ

ก าหนดหรอืปรับปรุงงบประมาณได้ดว้ย จึงท าให้บทบาทของสภาลดลงต่ ากว่าอ านาจของ

นายกเทศมนตรี ฉะนั้นจงึพบว่าบทบาทของนายกเทศมนตรีที่มอี านาจเข้มแข็งอยู่ในฐานะของผู้ก าหน ด

และบริหารนโยบาย โดยมีหัวหน้าฝา่ยงานที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้ช่วย เชน่ การไปผลักดันขอการ

รับรองจากสภา การต่อรองกับกลุ่มพลังมวลชน หรอืกลุ่มผลประโยชน์ในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นผู้ประสาน

เชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารกับประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น   

 ข้อสังเกตส าคัญก็คือ  ในภาพรวมแล้วไม่ว่านายกเทศมนตรีจะมีความเข้มแข็งหรอืไม่ก็ตาม

รวมทั้งฝ่ายสภาจะมีบทบาทมากน้อยเพียงใดนั้นต่างก็ต้องมีบทบาทอันส าคัญใกล้ชิดกับประชาชน และ

เป็นผู้ที่รับผดิชอบในการใชอ้ านาจโดยตรงต่อประชาชน  

2. รูปแบบคณะกรรมการ (commission)  

องค์กรท้องถิ่นรูปแบบนีเ้กิ ดขึน้เมื่อประมาณปี 1900 เมือง Galveston หรอื Texas ได้ประสบ

อุทกภัยอันเป็นภัยธรรมชาติ ท าให้บ้านเมืองช ารุดพังเสียหาย และมีผู้เสียชวีิตไปเป็นจ านวนมาก เมื่อ

เป็นดังนี้สภาผูแ้ทนราษฎรมลรัฐ Texas จงึได้ลงมตแิตง่ตัง้บุคคลคณะหน่ึงมีจ านวน 5 นาย โดยให้
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คณะกรรมการคณะนี้ ท าหนา้ที่บริหารให้เมอืง Galveston กลับสู่สภาพเดิม บูรณะซ่อมแซมให้ดขีึน้ 

ระบบนีต้่อมาได้เป็นที่แพร่หลายได้รับความนยิมในเทศบาลตา่งๆ ของสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ดีระบบ

คณะกรรมการดังกล่าวนี ้ในปัจจุบันประกอบด้วยคณะบุคคลได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนมจี านวน 

5 คน อยู่ ในต าแหน่งคราวละ 2 ถึง 4 ปี และใน 1 คนนั้นจะท าหนา้ที่เป็นประธานและเรียกได้วา่เป็น

นายกเทศมนตรี (mayor) แตอ่ านาจการบริหารอยู่กับคณะกรรมการ และคณะกรรมการนีจ้ะเป็นผู้

ก าหนดนโยบายและควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ ช่ือของคณะกรรมการเรียกว่า 

“board of commissioners” และนอกจากคณะกรรมการแล้วก็จะมีเจา้พนักงานประจ าท าหนา้ที่

บริหารงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้ว คณะกรรมการก็คือสมาชิก

สภาอันเป็นฝ่ายการเมอืง และเจ้าพนักงานท าหนา้ที่ตา่งๆ ก็เป็นฝ่ายประจ านั่นเอง 

หลักการส าคัญที่เหมอืนกับรูปแบบองค์กรท้องถิ่นอื่นๆ ก็คือ คณะกรรมการจะต้องมาจากการ

เลือกตั้งโดยประชาชน ทั้งนีก้รรมการแตล่ะคนในคณะมักแยกกันไปบริหารงานในแต่ละด้าน โดยตั้ง

กรรมคนใดคนหนึ่งท าหนา้ที่เป็นประธานทั้งในด้านบริหารและพิธีการ แม้ในรูปแบบนีจ้ะเชื่อว่าการ

บริหารจะไม่เกิดฝักฝ่าย แตป่ัญหาที่ เกิดขึ้นและถือเป็นจุดอ่อนส าคัญก็คือ การประนปีระอมกันเพื่อ

รักษาผลประโยชน์ของกันและกันในหมู่คณะกรรมการ ดว้ยเหตุนี้รูปแบบคณะกรรมการจึงไม่ค่อยได้รับ

ความนยิมในปัจจุบัน แตย่ังพบได้ในท้องถิ่นขนาดเล็กในรูปแบบที่อาจเรียกได้ว่าเป็นคณะกรรมการ

หมูบ่้าน 

3. รูปแบบผูจ้ัดการ (council – manager) 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบผูจ้ัดการนี้เป็นระบบซึ่งคิดขึน้เพื่อตัดปัญหาเรื่องฝา่ย

บริหารไม่จ าเป็นต้องยุ่งกับการเมอืง โดยได้เกิดขึ้นในเมอืง Staunton, Virginia and Sumter ในช่วงก่อน

สงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งสาระส าคัญของระบบนีจ้ะมีกา รเลือกตั้งสมาชิกสภา (councilor) เข้ามาก่อน 

จากนั้นสภาก็จะสรรหาว่าจา้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้ามาเป็น “city manager” หรอืเรียกว่า “ผูจ้ัดการ

เมือง” ซึ่งโดยปกติการว่าจา้งจะมีก าหนดระยะเวลา 2 – 4 ปี และบุคคลผูน้ีเ้องจะเป็นผู้ที่มหีนา้ที่

รับผิดชอบในการบริหารงาน ซึ่งโดยปกติจะต้องเป็นนักบริหารที่มีประสบการณห์รอืความช านาญ และ

ในเวลาเดียวกันผู้จัดการเมอืงนี้จะถูกควบคุมโดยสภา ในกรณีที่ผู้จัดการมไิด้ปฏิบัติการใด ๆ ให้เป็นไป

ตามนโยบายหรือความตอ้งการของสภาแล้ว สภาก็อาจที่จะลงมตถิอดถอนเลิกจ้าง (fire) ผูจ้ัดการ

เมืองได้ ส าหรับสภา  (council) ก็มีประธานสภาเป็นหัวหนา้หรอือาจเรียกว่า “mayor” หรอื 

“นายกเทศมนตรี” ถึงแม้ไม่มีหน้าที่ในการบริหารแตก่็นับว่าเป็นบุคคลส าคัญมากของท้องถิ่น โดยทั่วไป

มักท าหนา้ที่ในด้านพิธีการทางสังคม  

 อย่างไรก็ดีรูปแบบนีเ้หมาะใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตอ้งก ารผู้บริหารที่มีความรู้

ความสามารถตามที่ท้องถิ่นนัน้ต้องการ เชน่ ดา้นการท่องเที่ยว ดา้นการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม ด้าน

เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น การว่าจา้งผู้เช่ียวชาญ หรอืผูท้ี่มคีวามรูค้วามสามารถเฉพาะด้านเข้ามาท า
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หนา้ที่ดังกล่าวย่อมท าให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปในทิ ศทางที่สอดคล้องกับความต้องการมากขึ้น จงึ

มักพบรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบนีใ้นเขตที่มีความเจรญิสูง หรือมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว  

 4. แบบที่ประชุมเมอืง (town meeting) 

 รูปแบบที่ประชุมเมอืงถือเป็นลักษณะการปกครองท้องถิ่นที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา ซึ่ ง

น ามาจากประเพณีการปกครองท้องถิ่นในประเทศอังกฤษ โดยมีลักษณะเป็นการปกครองท้องถิ่นแบบ

ประชาธิปไตยทางตรง (direct democracy) เหมาะกับท้องถิ่นที่มปีระชาชนไม่มากนัก หรอืเป็นเมืองเล็กๆ 

อย่างไรก็ดีมกีารปรับเปลี่ยนหลักการนี้ โดยเมื่อพืน้ที่และจ านวนประชาชนในเขตการปกคร องเติบโตขึน้

จงึใชว้ิธีการส่งตัวแทนที่เรยีกว่า “representative” เข้าไปท าหนา้ที่แทนประชาชนทั้งหมดใหเ้ข้าไป

ประชุมในเมือง  

โดยทั่วไปในการประชุมมักเป็นเรื่องของการก าหนดนโยบายต่างๆ เชน่ การออกกฎเกณฑ์

ข้อบังคับ การก าหนดอัตราภาษี และการจัดสรรเงนิเพื่อน าไปใช้ในการบริหารท้องถิ่น ซึ่งจะมีการ

คัดเลือกคณะกรรมการใหเ้ข้ามาท าหนา้ที่ในเรื่องต่างๆ  

จุดอ่อนส าคัญขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นรูปแบ บนีก้็คือ ในบางครัง้อาจเกิดการผลักดัน

นโยบายที่เป็นความต้องการของบุคคล หรอืกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มได้ดว้ยการชักพาประชาชน หรอื

ตัวแทนเข้าไปประชุมเป็นจ านวนมาก แล้วก็อาศั ยมติของที่ประชุมนัน้ออกนโยบายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ 

เป็นต้น อกีทั้งการจัดการประชุมดังกล่าวยังต้อง ใช้ตน้ทุนในการด าเนินกิจกรรมการประชุมสูง จงึสง่ผล

ให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นนีไ้ม่เป็นที่นิยมในเขตพืน้ที่ที่มปีระชาชนจ านวนมากเท่าใดนัก แตใ่น

ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่ารูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นนี้มลีักษณะของการสรา้ง

ประชาธิปไตยแบบมีสว่นร่วม (participatory democracy) สูงมาก 

 5. รูปแบบรัฐสภา (parliament) 

 รูปแบบนีเ้ป็นแบบจ าลองของการปกครองในระบบรัฐสภา ซึ่งสภาจะมาจาการเลือกตั้ง แล้ว

สภาจงึเลือกสมาชิกสภาเข้ามาท าหนา้ที่ฝ่ายบริหาร หรอืกล่าวโดยง่ายว่านายกเทศมนตรีน้ันมาจาก

สภา โดยหลักการนี้นายกเทศมนตรีจะคัดเลือกส มาชิกอื่นๆ เข้ามาเป็นคณะเทศมนตรหีรอืเปรียบกับ

การปกครองในระดับประเทศก็คือ  เป็นการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี เพื่อเข้ามาบริหารท้องถิ่นโดยอยู่ใน

ก ากับของสภา 

 ดังนัน้จงึพบว่า   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบนี ้สภาจะมีอ านาจมากกว่าฝา่ยบริหาร 

ทั้งนีโ้ดยธรรมเนยีมปฏิบัตินา ยกเทศมนตรีมักมาจากฝ่ายที่มเีสียงข้างมากในสภา สว่นสภาเองแมฝ้า่ย

เสียงข้างนอ้ยจะไม่ได้เป็นผู้จัดตั้งคณะเทศมนตร ีแต่ก็มีอ านาจในการตัง้กระทู้ การเปิดอภปิรายทั่วไป 

การเปิดอภปิรายทั่วไปเพื่อลงมตไิม่ไว้วางใจ หรอืลงมตไิม่รับร่างงบประมาณ เป็นต้น สว่นฝา่ยบริหาร

เองนัน้ก็มีเครื่องมอืในการถ่วงดุลอ านาจสภาด้วยการยุบสภาได้เช่นกัน 

 จุดอ่อนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นรูปแบบนี้   จงึเป็นเรื่องของการขัดแย้งเกี่ยวกับการ

ต่อรองผลประโยชน์ในสภา ทั้งในเรื่องต าแหน่งทางการเมอืง และผลประโยชน์ในเรื่องการบริหาร
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จัดการในโครงการต่างๆ ในท้องถิ่ น จึงส่งผลใหผู้บ้ริหารหรอืนายกเทศมนตรีขาดภาวะผู้น าที่เข้มแข็ง

เพียงพอในด้านก าหนด   และน านโยบายไปปฏิบัติ   และเมื่อมีการยุบสภากันบ่อยครั้ง   ก็ย่อมสง่ผลให้

การท างานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการได้อย่างตอ่เนื่องได้ 

 จากที่กล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้จงึพ บว่า   รูปแบบขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นนั้นมีอยู่

หลากหลาย   ลักษณะที่ถือเป็นแม่แบบส าคัญในการเลือกน าไปดัดแปลงใชใ้นพืน้ที่หนึ่งๆ เพื่อที่จะได้

จัดตัง้รัฐบาลท้องถิ่นให้เข้ามาบริหารจัดการแก้ไข บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขของประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

 

2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในบริการ  

 2.2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในบริการ 

 ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่ง  ที่มผีลตอ่ความส าเร็จของงานที่บรรลุเป้าหมาย

ที่วางไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ  ความพึงพอใจโดยทั่วไปตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Satisfaction และยัง

มีผู้ให้ความหมายคา ว่า “ความพึงพอใจ” พอสรุปได้ดังนี้ 

 คณิต ดวงหัสดี (2537) ให้ความหมายความพึงพอใจไว้วา่ เป็นความรู้สกึชอบ หรอืพอใจของ

บุคคลที่มตี่อการท างาน และองค์ประกอบหรอืสิ่งจูงใจอื่น ๆ ถ้างานที่ท าหรอืองค์ประกอบเหล่านั้น

ตอบสนองความตอ้งการของบุคคลได้  บุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจในงานขึน้ จะอุทิศเวลา แรงกาย 

แรงใจ รวมทั้งสตปิัญญาให้แก่งานของตนใหบ้รรลุวัตถุประสงค์อย่างมคีุณภาพ  สิ่งจูงใจที่ใชเ้ป็น

เครื่องมือกระตุ้นใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจจากการศกึษา รวบรวมและสรุปของ มีดังนี้ 

 1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (material inducement) ได้แก ่เงิน สิ่งของหรอืสภาวะทางกายที่ให้แก่ผู้ 

ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 

 2. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (desirable physical condition) คือ สิ่งแวดล้อมในการประกอบ

กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งอันก่อให้ เกิดความสุขทางกาย 

 3. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่สนอง ความตอ้งการ 

ของบุคคล 

 4. ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) คือ ความสัมพันธ์ฉันท์มติรกับผูร้่วม 

กิจกรรม อันจะท า ให้เกิดความผูกพันความพึงพอใจและสภาพการเป็นอยู่ร่วมกัน  เป็นความพงึพอใจ

ของบุคคลในด้านสังคมหรือความมั่นคงในสังคม  ซึง่จะท าให้รูส้ึกมีหลักประกันและมคีวามมั่นคงในการ

ประกอบกิจกรรม 

 กรองแก้ว อยู่สุข (2542: 33) ให้ความหมายของความพึงพอใจในการทางานว่า หมายถึง 

ทัศนคต ิโดยทั่วไปของพนักงานที่มีตอ่งานของเขา ถ้าเขาได้รับการปฏิบัติที่ดตีอบสนองความ 

ต้องการของเขาตามสมควร  เชน่  สภาพการท างานที่มั่นคงปลอดภัย ได้เงนิเดือนค่าจา้งตอบแทน 

เพียงพอแก่การยังชพี ฯลฯ จะท าให้พนักงานพอใจและมีความรูส้ึก (ทัศนคติ) ที่ดตี่อองค์การ 
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 Good (1973: 320) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรอืระดับความ     

พึงพอใจซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจต่างๆ และทัศนคตทิี่บุคคลมีตอ่สิ่งนั้น  ความพึงพอใจกับทัศนคติ

เป็นค า  ที่มคีวามหมายคล้ายคลึงกันมากจนสามารถใช้แทนกันได้  โดยใหค้ าอธิบายความหมายของทั้ง

สองค านีว้่า หมายถึง ผลจากการที่บุคคลเข้าไปมีสว่นร่วมในสิ่งนั้น  และทัศนคตดิ้านลบจะแสดงให้เห็น

สภาพความไม่พงึพอใจ  (Vroom, 1990: 90) 

 สรุปได้วา่ ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรม เกี่ยวกับจติใจ อารมณ์ 

ความรูส้ึกที่บุคคลมีตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง   ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้  นอกจากนีค้วามพึงพอใจเป็น 

ความรูส้ึกด้านบวกของบุคคล ที่มตี่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง   อาจจะเกิดขึ้นจากความคาดหวัง หรอืเกิดขึ้นก็ 

ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลได้  ซึ่งความพึงพอใจที่เกิดขึ้นสามารถ 

เปลี่ยนแปลงได้ตามค่านิยมและประสบการณข์องตัวบุคคล 

 Maslow (1970) ทฤษฎีนีม้ีประเด็นส าคัญอยู่ที่ว่า  มนุษย์จะมีความพอใจในการท างาน ถ้า 

การท างานนั้น  สามารถตอบสนองความต้องการได้โดยแบ่งล าดับขั้นความตอ้งการของมนุษย์และ

ตั้งสมมตฐิานความตอ้งการของมนุษย์ไว้  ดังนี้ 

 1. มนุษย์มคีวามตอ้งการความตอ้งการนี้  จะมีอยู่เสมอไม่สิ้นสุด  เมื่อความตอ้งการใดได้รับ 

การตอบสนองแล้ว  ความตอ้งการอื่นก็จะเข้ามาแทน  ซึ่งจะเป็นเชน่นีเ้รื่อยไปไม่มทีี่สิ้นสุด 

 2. ความตอ้งการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว  จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอกีต่อไป 

ความตอ้งการที่ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม 

 3. ความตอ้งการของมนุษย์มเีป็นล าดับขั้น  เมื่อความต้องการขัน้ต่ า ได้รับการตอบสนอง 

แล้วความตอ้งการขัน้สูงก็จะเรียกร้องให้มกีารตอบสนองทันที 

 Maslow (1970) แบ่งความตอ้งการของมนุษย์ไว้  5  ขั้นตอน ตามล าดับ ดังนี้ 

 ขั้นที ่1 เกี่ยวกับการด าเนินชีวติ  ตอบสนองโดยให้ค่าจา้งดา้นสวัสดิการตอบสนอง  โดยให้ 

ชุดแตง่กาย จัดรถรับส่ง ให้ค่ารักษาพยาบาล และอื่น ๆ 

 ขั้นที ่2 เกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงในการท างาน ตอบสนองโดยการท าสัญญา 

จา้ง ท าข้อตกลงกับสหภาพแรงงาน  การประกันการว่างงาน การประกันสุขภาพ 

 ขั้นที ่3 และขั้นที่ 4 เกี่ยวกับการสมาคมและการได้รับยกย่อง ตอบสนองโดยถามความเห็น 

ผูท้ี่ท างานมาก่อน ในเรื่องการบรรจุคนเข้าท างานใหม่  ให้อ านาจการตัดสินใจในบางสว่นสร้าง 

บรรยากาศให้รูส้ึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ   มีสว่นในการเป็นเจ้าขององค์การ  ยกย่อง 

ชมเชย มอบงานที่ส าคัญใหก้ระท า 

 ขั้นที ่5 เกี่ยวกับการบรรลุความส าเร็จที่ตนเองต้องการ ตอบสนองโดยเปิดโอกาสใหเ้ขาได้ 

ท างานตามที่ปรารถนาบ้าง 

 แนวคิดของ Maslow นี ้สามารถอธิบายถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ กล่าวคือ 

ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรในองค์การแตล่ะระดับ  จะมีความตอ้งการที่แตกต่างกัน 
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ออกไป เชน่ พนักงานระดับปฏิบัติการ  และผูบ้ริหาร จะมีความพึงพอใจในการท างานที่แตกต่างกัน 

เนื่องจากระดับความต้องการของทั้งสองแตกต่างกัน 

 ความพงึพอใจเป็นปัจจัยหนึ่งที่มคีวามส าคัญต่อการท างาน เพราะความพึงพอใจเป็นปัจจัย 

อย่างหนึ่งที่จะน าไปสู่สภาพการที่คนมีความกระตอืรอืร้น  ความตัง้ใจและความเช่ือม่ันในหน่วยงาน 

อันจะส่งผลใหง้านมปีระสิทธิภาพด้วย  ดังนัน้ องค์กรใดจะด าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้ าหมายได้ 

จะต้องมีวธิีการที่จะท าให้มคีวามรว่มมอืกันท างาน คือ องค์กรจะต้องชักจูงใจใหม้วลสมาชิกชว่ยกัน 

ท างานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความพึงพอใจเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

 2.2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการเป็นการแสดงออกถึงความรูส้ึกในทางบวกของผู้รับบริการ 

ต่อการให้บริการซึ่งปัจจัยที่มผีลตอ่ความพึงพอใจของผูร้ับบริการ ที่ส าคัญ ๆ มีดังนี ้

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535: 39-40) 

 1. สถานที่บริการ การเข้าถึงการบริการได้สะดวก เมื่อประชาชนมคีวามตอ้งการ ย่อมก่อให้เกิด

ความพึงพอใจตอ่การบริการ ท าเลที่ตัง้ และการกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึง เพื่อ 

อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนจงึเป็นเรื่องส าคัญ 

 2. การส่งเสริมแนะนา การบริการความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึ้นได้จากการได้ยิน 

ข้อมูลขา่วสาร หรอืบุคคลอื่นกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก ซึ่งหากตรงกับ 

ความเช่ือถอืที่มกี็จะมคีวามรูส้ึกกับบริการดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจผลักดันใหม้ีความตอ้งการ 

ตามมาได้ 

 3. ผูใ้ห้บริการ ผูบ้ริหารการบริการและผู้ปฏิบัติบริการล้วนเป็นบุคคลที่มบีทบาทส าคัญ 

ต้องการปฏิบัติงานบริการให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิน้  ผูบ้ริหารการบริการที่วางนโยบาย 

การบริการโดยค านึงถึงความส าคัญของประชาชนเป็นหลัก  ย่อมสามารถตอบสนองความต้องการ 

ของผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจได้งา่ย เช่นเดียวกับผูป้ฏิบัติงานหรอืพนักงานบริการที่ 

ตระหนักถึงประชาชนเป็นส าคัญ  แสดงพฤติกรรมการบริการและสนองบริการตอ่ผูร้ับบริการที่ 

ต้องการด้วยความสนใจ เอาใจใส่อย่างเต็มที่ดว้ยจิตส านึกของการบริการ 

 4. สภาพแวดล้อมของการบริการ  และบรรยากาศของการบริการมีอทิธิพลต่อความพึง 

พอใจของผูร้ับบริการหรอืลูกค้า  ซึ่งมักชื่นชมสภาพแวดล้อมของการบริการเกี่ยวข้องกับการออกแบบ

อาคารสถานที่ การตกแตง่ภายในด้วยเฟอร์นเิจอร์และการให้สีสัน การจัดแบ่งพืน้ที่เป็นสัดส่วน 

ตลอดจนออกแบบวัสดุเครื่องใช้บริการ 

 5. กระบวนการบริการ วิธีการนาเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นส่วนส าคัญใน 

การสรา้งความพึงพอใจให้กับประชาชน   ประสิทธิภาพของการจัดการระบบการบริการสง่ผลใหก้าร 

ปฏิบัติงานแก่ผู้รับบริการมคีวามคล่องตัวและสนองตอ่ความตอ้งการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง  
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มีคุณภาพ เชน่ การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดระบบข้อมูลของการส ารองห้องพัก โรงแรม 

หรอืสายการบิน  การใชเ้ครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ เป็นต้น 

 จากปัจจัยดังกล่าวสรุปได้วา่  ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อม 

และสถานการณท์ี่เกิดขึน้  ซึ่งผันแปรไปตามปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความคาดหวังของบุคคลในแต่

ละสถานการณ์   ช่วงเวลาหนึ่งบุคคลอาจจะไม่พอใจตอ่สิ่งหนึ่งเพราะไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แต ่

ในช่วงเวลาหนึ่งอาจพึงพอใจตอ่สิ่งหนึ่งที่คาดหวังไว้ได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้อง   บุคคล 

สามารถเปลี่ยนความรูส้ึกเดิมต่อสิ่งนัน้ได้อย่างทันทีทันใด  นอกจากนีค้วามพึงพอใจเป็นความรู้สกึ 

ที่สามารถแสดงออกในระดับมากน้อย  ได้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมนิสิ่งที่ได้รับจริงกับ 

สิ่งที่คาดหวังไว้ ส่วนใหญ่ประชาชน  จะใช้เวลาเป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบความคาดหวังของ 

การบริการ 

 2.2.3 ขอบข่ายของความพึงพอใจ 

 โดยทั่วไปการศกึษาความพึงพอใจนิยมศกึษากัน 2 มิติ คือ มิติความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 

(Job satisfaction) และมิติความพึงพอใจในการรับบริการ (Service  satisfaction) ซึ่งสามารถขยายความ 

ได้ดังนี ้

 1. การศกึษาความพึงพอใจในงาน  (Job satisfactions) ประกอบด้วยปัจจัยต่าง  ๆ ที่มีอิทธิพลท า

ให้ความพึงพอใจแตกต่างกันออกไป  เชน่ลักษณะของงานที่ทา  (Type of work)ความก้าวหน้า  

(Promotion) การนเิทศงาน  (Supervision) เพื่อนรว่มงาน  (Co-worker) หากบุคคลทางามมคีวามเช่ือม่ัน

ในกลุ่มที่ท างานก็จะท าให้ผลผลติดี  ได้รับความรว่มมอืและให้ประโยชน์แก่กลุ่มมากที่สุด   สัมพันธ์ภาพ

ในกลุ่มมีความกลมกลืนกันอย่างใกล้ชิด   จะมีสว่นท า ให้คนภายในกลุ่มปฏิบัติงานในลักษณะที่

คล้ายคลึงกัน  ถ้าหากกลุ่มมีความกลมเกลียวรักใคร่กันดี   และมีจุดมุ่งหมายเป็นประโยชน์  จะท าให้

ผลผลิตสูงขึน้   และสวัสดิการและประโยชน์เกือ้กูล  (Benefits and Services)เป็นลักษณะที่หน่วยงานได้

จัดผลประโยชน์และบริการต่าง  ๆ ให้กับบุคคลในหนว่ยงานนอกเหนอืจากค่าจา้ง  เพื่อเป็นการจูงใจ

บุคลากรใหอ้ยู่กับหนว่ยงานนานที่สุด  มีความพึงพอใจ  ขวัญดี  และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 2. การศกึษาความพึงพอใจในการรับบริการ  (Service satisfaction) เน้นการประเมินค่า  โดย

ลูกค้าหรอืผูร้ับบริการตอ่การจัดบริการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   หรอืชุดของบริการที่ก า หนดขึ้น  เป้าหมาย

ของการศึกษาทั้ง  2 มิตินี้  เป็นไปเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงในระดับความพึงพอใจและค้นหาสาเหตุปัจจัย

แหง่ความพึงพอใจในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันด้วย  ซึ่งจะเห็นว่าแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทัศนคตอิย่างแยกกันไม่ออก   ส่วนแนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคตมิีองค์ประกอบ

ด้านต่าง ๆ ได้แก่ องค์ประกอบ1) ด้านความรู้สกึ  (Affective component) เป็นความรู้สกึหรืออารมณ์

ของบุคคล ม ี2 ลักษณะ คอื ความรูส้ึกทางบวก ได้แก่ ชอบ พอใจ และความรูเ้ป็นลบ  ได้แก ไม่ชอบ ไม่

พอใจ 2) ด้านความคดิ  (Cognitivecomponent) สมองของบุคคลรับรู้และวนิิจฉัยข้อมูลที่ได้รับ  เกิดเป็น
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ความรู้  ความคิดเกี่ยวกับวัตถุบุคคลหรือสถานการณ์ขึ้น  องค์ประกอบด้านความคดิเป็นที่มาของ

ทัศนคติ  3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม  (Behavioural component) เป็นการกระท าหรอืพร้อมที่จะ

ตอบสนองตอ่ที่มาของทัศนคติดังน้ัน   ความพึงพอใจจึงเป็นองค์ประกอบด้ านความรู้สกึของทัศนคตซิึ่ง

ไม่จ าเป็นต้องแสดง   หรอือธิบายเชงิเหตุผลเสมอไป   กล่าวโดยสรุป  คือ ความพอใจเป็นเพียงปฏิกิรยิา

ด้านความรู้สกึ (Reactionary feeling) ต่อสิ่งเร้า (Stimulant) ที่แสดงผลออกมา  (Yield) ในลักษณะของ

ผลลัพธ์สูงสุด  (Final outcome) ของกระบวนการประเมิน  (Evaluative process) หรอืทิศทางของผลการ   

ประเมินว่า เป็นไปในลักษณะทิศทางบวก  (Positive direction) หรอืทิศทางลบ  (Negative direction) 

หรอืไม่มปีฏิกิรยิาคอื เฉย ๆ (Non reaction) ต่อสิ่งเร้าหรอืสิ่งกระตุน้นั้นก็ได้ 
 

2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับการบริการ 

 2.3.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการบริการ 

 บริการจัดเป็นกิจกรรมผลประโยชน์ที่เสนอเพื่อขายและสนองความพอใจแก่ลูกค้า  หรอื

กิจกรรมที่จดัขึน้รวมกับการขายสินค้า บริการมลีักษณะส าคัญอยู่ 4 ประการ คือ 

 1. ไม่สามารถจับต้องได้ บริการไม่สามารถมองเห็น หรอืเกิดความรู้สกึได้ก่อนที่มกีารซื้อ 

 2. ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ  การให้บริการเป็นการผลิตและการบริโภคใน

ขณะเดียวกัน กล่าวคือ ผูข้ายหนึ่งรายสามารถใหบ้ริการลูกค้าในขณะนัน้ได้หนึ่งราย   เนื่องจากผู้ขาย

แตล่ะรายมีลักษณะเฉพาะตัวไม่สามารถใหค้นอื่น  ๆ ให้บริการแทนได้  เพราะต้องการผลิตและบริโภค

ในเวลาเดียวกัน  ท าให้การขายบริการอยู่ในวงจ ากัดในเรื่องเวลา 

 3. ไม่แนน่อน ลักษณะของการบริการไม่แนน่อนขึน้อยู่กับว่า  ผู้ขายบริการเป็นใครจะให้บริการ

เมื่อไหร ่ที่ไหนและอย่างไร โดยที่ในแง่ผู้ขายบริการจะต้องมีการควบคุมดูแลคุณภาพที่ได้ 2 ขั้นตอน 

  3.1 ตรวจสอบ คัดเลือก  และฝกึอบรมพนักงานที่ใหบ้ริการ รวมทั้งมนุษยสัมพันธ์ของ

พนักงานที่ใหบ้ริการ 

  3.2 ต้องสร้างความพอใจให้ลูกค้าโดยเน้นการรับฟังค าแนะน าและข้อเสนอแนะของ

ลูกค้า การส ารวจขอ้มูลลูกค้าท าให้ได้รับข้อมูลเพื่อการแก้ไขปรับปรุงบริการใหด้ีขึ้น 

 4. ไม่สามารถเก็บไว้ได้  บริการไม่สามารถผลิตเก็บไว้ได้เหมอืนสินคา้อื่น  ถ้าความตอ้งการมี

สม่ าเสมอ การให้บริการก็จะไม่มปีัญหา  แตถ่้าลักษณะความต้ องการไมแ่นน่อนจะท าให้เกิดปัญหาคือ  

การบริการไม่ทันหรอืไม่มลีูกค้า 

 2.3.2 ความหมายของการบริการ 

 การบริการเป็นกระบวนการที่หนว่ยงานหรอืบุคคลจัดใหม้ีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผูอ้ื่น ได้แก่ลูกค้า ประชาชน หนว่ยงาน ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการที่จัดภายในขอบ เขตอ านาจ

หนา้ที่ของรัฐ เนื่องจากการบริการประชาชน โดยความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐในประเทศไทยมี

ลักษณะที่หลากหลาย ซึ่งได้มผีูใ้ห้ความหมายของการบริการไว้หลายแนวคิดดังนี้ 
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 กองวิชาการและแผน กรมการปกครอง ได้ให้ค าจ ากัดความของงานบริการหมายถึง   การรับใช้

อ านวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล   และเมื่อน าเอาค าว่าบริการมาผนวกกับประชาชนเป็น

บริการประชาชน  มีความหมายเป็น  การรับใช้ประชาชน  อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนให้ได้รับ

ความพึงพอใจมากที่สุด  และนอกจากนีค้วามหมายของการบริการประชาชนอาจกล่าวได้อกีนัยหนึ่งว่า  

เป็นการให้บริการโดยรัฐบาลแก่ประชาชน  ในลักษณะที่เรยีกว่า  การบริการสาธารณะ  (Public Service) 

หมายถึง   กิจกรรมหรอืกิจการที่อยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครอง   ที่จัดท าขึน้เพื่อสนองความ

ต้องการของประชาชน   อาจกล่าวได้โดยสรุปว่าการบริการประชาชน  หมายถึงการที่องค์กรราชการได้

อ านวยความสะดวกชว่ยเหลอืเกือ้กูลให้กับคนในสังคม  หรอืสนองตอบต่อการมีสว่นร่วมของประชาชน 
 

 2.3.3 หลักการให้บริการประชาชน 

 โดยพืน้ฐานของการบริการประชาชนแลว้ มีเป้าหมายที่เหมอืน ๆ กัน กล่าวคือมเีป้าหมายที่ 

จะสนองตอบความตอ้งการของประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจในการบริการ ให้ประชาชนได้รับ  ความ

สะดวก รวดเร็ว และความเท่าเทียมกันจากการมารับบริการของรัฐบาลเป็นส าคัญ  ซึ่งมีผู้ให้ทัศนะและ

ก าหนดหลักปฏิบัติไว้หลายท่าน   เริ่มจากทัศนะของ  John D Millet ได้กล่าวถึงหลักการให้บริการวา่ให้

พิจารณาในหลัก 5 ประการด้วยกัน คือ 

 1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

 2. การให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อเวลา 

 3. การให้บริการอย่างเพียงพอ 

 4. การให้บริการอย่างตอ่เนื่อง 

 5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า 
 

 ในขณะที่ กุลธน พงศธร ได้กล่าวถึงหลักการให้บริการไว้ดังนี้ 

 1. หลักความสอดคล้องกับความตอ้งการของประชาชนส่วนใหญ่  กล่าวคือ  ประโยชน์และ

บริการที่องค์กรจัดให้นัน้  จะต้องสนองความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่  มิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคล

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ 

 2. หลักความสม่ าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการน้ัน ๆ ต้องด าเนนิการอย่างตอ่เนื่องและ

สม่ าเสมอ ไม่ใช่ท า ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 

 3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มารับบริการทุกคนอย่างเสมอภาคและ

เท่าเทียมกัน  ไม่มกีารให้สทิธิพิเศษแก่บุคคลหรอืกลุ่มใด  ในลักษณะที่แตกต่างจากบุคคลอื่น 

 4. หลักความประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริการตอ้งไม่มากเกินกว่าผลที่จะได้รับ 

 5. หลักความสะดวก  บริการที่จะจัดให้แก่ผูร้ับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ปฏิบัติได้งา่ย 

สะดวกสบายสิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มาก  ทั้งยังไม่เป็นการสรา้งความยุ่งยากให้แก่ผู้บริการ  หรอื

ผูร้ับบริการมากเกินไป 
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 นอกจากนี้ Ehihu Katy and Brehda Danet ได้กล่าวถึงหลักการให้บริการของรัฐบาลไว้ 5 

ประการคอื 

 1. ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 

 2. ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 3. รวดเร็ว 

 4. เสมอภาค เป็นธรรม 

 5. เต็มใจและจริงใจ 
 

 ดังนัน้ กล่าวโดยสรุปแล้วหลักการให้บริการประชาชนนั้น  จะต้องค านงึถึงเป้าหมายส าคัญของ

การบริการคอื การอ านวยความสะดวก และความสุขแก่ประชาชน โดยการให้บริการประชาชนควรยึด

หลักในเรื่องของ การบริการที่สะดวกรวดเร็ว บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม  บริการด้วยความ

เต็มใจและจริงใจ และให้บริการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผน

ของทางราชการ 
 

2.4 ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไปขององค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  

2.4.1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 

       1.1 ที่ตัง้ของหมูบ่้านหรอืชุมชนหรอืต าบล 

   ต าบลโคกหนิแฮ่ตัง้อยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอเรณูนคร  ตามเส้นทางหลวง

แผ่นดนิหมายเลข  2031 หา่งจากอ าเภอเรณู นครประมาณ   6 กิโลเมตร  หา่งจากจังหวัดนครพนม   ไป

ทางทิศใต้ ประมาณ  50  กิโลเมตร  มีเนื้อที่โดยประมาณ   44  ตารางกิโลเมตร   หรอื 27,500 ไร่ มี

พืน้ที่การเกษตรประมาณ 16,903 ไร่ 

  ทิศเหนอื   ติดตอ่กับ  ต าบลหนองฮ ี อ าเภอปลาปาก 

ทิศใต้    ติดตอ่กับ  ต าบลท่าลาดและต าบลเรณูใต้  อ าเภอเรณูนคร 

ทิศตะวันออก     ติดตอ่กับ  ต าบลเรณู  อ าเภอเรณูนคร 

ทิศตะวันตก  ติดตอ่กับ  ต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก 

   1.2 ลักษณะภูมปิระเทศ 

      ลักษณะภูมปิระเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลูกคลื่นลอนตื้น  ลักษณะดินเป็นดิน

ร่วนปนทราย 

   1.3 ลักษณะภูมอิากาศ  แบบร้อนชืน้สลับร้อนแหง้แล้งหรอืฝนเมืองร้อนเฉพาะ

ฤดู 

   1.4 ลักษณะดินเป็นดินรว่นปนทราย 
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   1.5 ลักษณะแหลง่น้ า  มีล าน้ าบังและห้วยแคนไหลผา่น   นอกจากนีย้ังมีแหล่ง

น้ าธรรมชาติที่ส าคัญอีก   ได้แก่  หนองเบ็ญ  หนองโสน  หนองแซง  ชลประทาน  ฝายหลวง  หนอง

ปรง  หนองสระพัง  หนองครก  หนองขอนแก่น  หนองมว่ง  หนองแข ้ หนองหว้ยกระยัง  หนองสิม  

หว้ยยาง  หนองบัว ฯลฯ 

   2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

        2.1 เขตการปกครอง 

ต าบลโคกหนิแฮ่  แบ่งเขตปกครองออกเป็น  15  หมูบ่้าน  ดังนี้ 

หมูท่ี่  1  บ้านโคกหินแฮ ่  หมูท่ี่  2  บ้านต้องน้อย 

หมูท่ี่  3  บ้านนาม่วงทุ่ง   หมูท่ี่  4  บ้านนาม่วงท่า 

หมูท่ี่  5  บ้านนาบัว   หมูท่ี่  6  บ้านหนองกุง 

หมูท่ี่  7  บ้านนาโดนใหม่  หมูท่ี่  8  บ้านหนองแซง 

หมูท่ี่  9  บ้านโคกหินแฮ ่  หมูท่ี่  10  บ้านเนินน้ าค า 

หมูท่ี่  11  บ้านโคกอนามัย  หมูท่ี่  12  บ้านโคกพัฒนา 

หมูท่ี ่ 13  บ้านนาบัว   หมูท่ี่  14  บ้านนาบัว 

หมูท่ี่  15  บ้านชลประทาน 

      2.2 การเลือกตั้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลเป็น

องค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์ พ .ศ. 2540  ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วน

ต าบลขนาดกลาง   แบ่งเขตการเลอืกตั้งเป็น 15 เขต  ตามเขตหมูบ่้าน  มีสมาชิกองค์การบริหารส่วน

ต าบลได้หมู่บ้าน ละ  2 คน รวม 30  คน 

  3. ประชากร 

    3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

หมู่ที่ บ้าน ประชากร (คน) ครัวเรอืน 
ชาย หญิง รวม 

1 โคกหินแฮ ่ 264 265 529 134 
2 ต้องน้อย 149 141 290 91 
3 นาม่วงทุ่ง 213 207 420 103 
4 นาม่วงท่า 117 113 230 56 
5 นาบัว 233 241 474 119 
6 หนองกุง 315 301 616 151 
7 นาโดนใหม่ 438 452 890 234 
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8 หนองแซง 281 259 540 131 
9 โคกหินแฮ ่ 281 275 556 176 
10 เนินน้ าค า 389 361 750 189 
11 โคกอนามัย 206 230 436 130 
12 โคกพัฒนา 197 185 382 103 
13 นาบัว 289 281 570 134 
14 นาบัว 123 126 249 57 
15 ชลประทาน 116 121 237 79 

รวม  3,611 3,558 7,169 1,887 
  

        3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ตารางท่ี 2.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 

 ชาย หญิง หมายเหตุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 789 786 อายุต่ ากว่า  18  ปี 

จ านวนประชากร 2,413 2,299 อายุ  18-60  ป ี

จ านวนประชากรสูงอายุ 405 477 อายุมากกว่า  60  ป ี

รวม 3,607 3,562 ทั้งสิน้  7,169 

 

 ข้อมูลทะเบียนราษฎร์  ณ  พฤษภาคม  2559  

  4. สภาพทางสังคม 

      4.1 การศกึษา ดังตารางที่ 2.3 

4.2 สาธารณสุข 

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล  2   แห่ง  คือ 

1. โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลโคกหนิแฮ่  มบีุคลากร  9  ราย  มพีืน้ที่

รับผิดชอบ  9  หมูบ่้าน ดังนี ้คอื 

หมูท่ี่ 1  บ้านโคกหินแฮ ่ 

หมูท่ี่ 2  บ้านต้องน้อย 

หมู่ที่ 7  บ้านนาโดนใหม่ 

หมูท่ี่ 8  บ้านหนองแซง 

หมูท่ี่ 9  บ้านโคกหินแฮ่ 

หมูท่ี่ 10 บ้านเนินน้ าค า 
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หมูท่ี่ 11 บ้านโคกอนามัย 

หมูท่ี่ 12 บ้านโคกพัฒนา 

หมูท่ี่ 15 บ้านชลประทาน 

 

ตารางท่ี 2.3 ข้อมูลทางการศกึษา 

 

ท่ี สถานท่ี 

ผดด. / 

ครู (คน) 

บุคลากร 

เด็ก 

ใน

ศูนย ์ นักเรียนประถม (คน) 

นร.

โรงเรียน

ขยาย

โอกาส 

รวม 

      อนุบาล ป.1- ป.4 ป.5- ป.6 รวม  

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก               

1 โคกหินแฮ่  8 121 - - - - - 121 

2 โคกหินแฮ่ 2 3 41 - - - - - 41 

  รวม 11 162 - - - - - 162 

  โรงเรียน         

1 บ้านโคกหินแฮ ่ 23 - 34 62 37 133 77 210 

2 บ้านนาโดนใหม ่ 11 - 22 51 30 103 - 103 

3 บ้านนาม่วง 8 - 8 24 11 43 - 43 

4 บ้านหนองแซง 8 - 6 22 20 48 - 48 

5 บ้านนาบัว 11 - 25 39 30 94 - 94 

6 บ้านหนองกุง 7 - 9 23 10 42 - 42 

  รวม 68 - 104 221 138 463 77 540 

ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559 

 

2. โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบ้านนาบัว  มีบุคลากร  6  ราย มีพื้นที่

รับผิดชอบ 6  หมูบ่้าน  ดังนี้  คอื 

หมูท่ี่ 3  บ้านนาม่วงทุ่ง     

หมูท่ี่ 4  บ้านนาม่วงท่า  

หมูท่ี่ 5  บ้านนาบัว  

หมูท่ี่ 6  บ้านหนองกุง  

หมูท่ี่ 13 บ้านนาบัว  

หมูท่ี่ 14 บ้านนาบัว  
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4.3 อาชญากรรม 

   คดีอาชญากรรมในพื้นที่  ปี  2559  จ านวน  2  คดี 

   * ข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรนาโดน  ณ  19  ตุลาคม  2559 

       4.4 ยาเสพติด 

   คดียาเสพติดในพืน้ที่  ปี  2559  จ านวน  51  คดี 

 * ข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรนาโดน  ณ  19  ตุลาคม  2559 

       4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

              1. ชมรมผู้สูงอายุบ้านเนินน้ าค า 

    2. ชมรมผู้สูงอายุบ้านนาบัว 

    3. ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลโคกหนิแฮ่ 

    4. กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลโคกหนิแฮ่ 

    5. ศูนย์บริการผู้สูงอายุต าบลโคกหนิแฮ่ 

    6. ศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลโคกหินแฮ่ 

5. ระบบพื้นฐาน 

       5.1 การคมนาคมขนส่ง 

                       -  ถนนคอนกรีต จ านวน   68   เส้น   ระยะทาง   25,280.60    เมตร   

                       -  ถนนลาดยาง จ านวน     3   เส้น   ระยะทาง     5,452.00    เมตร   

                       -  ถนนลูกรัง จ านวน    84  เส้น   ระยะทาง   55,306.90    เมตร 

       5.2 การไฟฟ้า 

- มีไฟฟ้าใช้  1,887  ครัวเรือน (ร้อยละ 100 ของครัวเรือนทั้งหมด)   

- ไฟฟ้าแสงสวา่ง  466  จุด  ครบทุกหมู่บ้าน 

       5.3 การประปา 

- หมูบ่้านด าเนนิกิจการประปาเอง   9  แห่ง อบต.ด าเนนิการ  1  แห่ง 

(หมูท่ี่ 2 บ้านต้องน้อย) 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

       6.1 การเกษตร 

    - พืน้ที่ท านา  13,917   ไร่ 

- พืน้ที่ยางพารา     717     ไร่ 

- พืน้ที่เกษตรอื่นๆ  2,269    ไร่    

       6.2 การประมง 

    -  ปลา       912    บ่อ  
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       6.3 การปศุสัตว์ 

    -  โค    1,803  ตัว 

    -  กระบือ      632  ตัว 

    -  สุกร       217  ตัว 

    -  เป็ดเทศ      678  ตัว 

    -  ไก่   17,532 ตัว 

        6.4 การบริการ 

    -  อู่ซ่อมรถเล็ก/ใหญ่         7  แห่ง 

  -   ร้านเสริมสวย          3  แห่ง 

    -  ร้านอินเตอรเ์น็ต         2  แห่ง 

    -  รสีอร์ท          1  แห่ง 

    -  ร้านคาราโอเกะ         1  แห่ง 

       6.5 การท่องเที่ยว 

    -  ศูนย์เรียนรูป้ระวัติศาสตร์บ้านนาบัว 

       6.6 อุตสาหกรรม 

    -  โรงงานผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร  1 แห่ง 

    - โรงสีขา้ว        17  แห่ง 

    -  โรงงานขนมจีน         1  แห่ง 

    -  โรงงานผลิตน้ าดื่ม         3  แห่ง 

       6.7 การพาณิชย์ 

    -  ร้านค้า        75  แห่ง 

    -  ปั๊มหลอด          4  แห่ง 

    - ปั๊มขนาดเล็ก          2  แห่ง 

    -  โกดังเก็บของเก่า         1  แห่ง 

    -  รับซือ้ของเก่า          1  แห่ง 

    -  ร้านอิเล็กทรอนิกส์         1  แห่ง 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

       7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรอืชุมชน ดังตารางที่ 2.4 
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ตารางท่ี 2.4 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรอืชุมชน 

 

ชื่อหมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) ครัวเรือน พืน้ที่ (ไร่) 

บ้านโคกหินแฮ่ ม.1 245 252 117 1,725 

บ้านต้องน้อย ม.2 285 143 74 2,187 

บ้านนาม่วงทุ่ง ม.3 208 199 87 3,000 

บ้านนาม่วงท่า ม.4 104 104 44 2,250 

บ้านนาบัว ม.5 247 251 105 2,500 

บ้านหนองกุง ม.6  298 294 130 2,625 

บ้านนาโดนใหม่ ม.7 433 451 167 1,113 

บ้านหนองแซง ม.8 257 232 106 3,169 

บ้านโคกหินแฮ ่ม.9 277 288 152 1,800 

บ้านเนินน้ าค า ม.10 397 361 161 1,381 

บ้านโคกอนามัย ม.11 211 218 115 1,750 

บ้านโคกพัฒนา ม.12 194 192 89 1,075 

บ้านนาบัว ม.13 285 276 113 2,200 

บ้านนาบัว ม.14 97 103 52 600 

บ้านชลประทาน ม.15 98 107 63 625 

สรุปรวม 3,636 3,471 1,575 28,000 

 

 * ข้อมูลจากระบบ LSEP ( Local Sufficiency Economy Plan ) 

 

8. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

     8.1 การนับถือศาสนา 

    -   ผูน้ับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  99 

    -   วัด    11   แห่ง 

    -   ส านักสงฆ์     4   แห่ง 

       8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่  ประมาณเดือน มกราคม 

-  ประเพณีเปิดประตูเล้า  ประมาณเดือน มกราคม 

-  ประเพณีบุญผะเหวด  ประมาณเดือน เมษายน 
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-  ประเพณีวันสงกรานต ์ประมาณเดือน เมษายน 

-  ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจกิายน 

-  ประเพณีข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่บ้าน  ประมาณเดือน ธันวาคม 

       8.3 ภูมปิัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   ประชาชนในเขตต าบลโคกหนิแฮ่ได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท าขนมจีนน้ านัว  ขนมกรอบ  ทอผา้พืน้เมือง  ทอผา้เทป  ถักไหมพรม  พาน

บายศรี ฯลฯ  

   ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาภูไท    

       8.4 สินค้าพืน้เมืองและของที่ระลึก 

ประชาชนในเขตต าบลโคกหนิแฮ่ได้ผลิตของใช้พื้นเมอืงขึ้นใชใ้นครัวเรือนและเหลอื

เอาไว้จ าหนว่ยบ้าง ได้แก่  ผา้พืน้เมือง  ผา้เทป  ข้าวหลาม  ปิ้งไก่บ้าน ฯลฯ 

  9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

       9.1 น้ า  แหลง่น้ าธรรมชาติ  ได้แก่  น้ าบัง  ห้วยแคน  หนองเบ็ญ  หนองสโน  

หนองแซง  หนองปรง  หนองสระพัง  หนองครก  หนองข่อนแก่น  หนองม่วง  หนองแข ้   หนองหว้ย

กระยัง  หนองสิม  ห้วยยาง  หนองบัว ฯลฯ 

       9.2 ป่าไม้  เขตต าบลไม่อยู่ในเขตป่าไม้ 

       9.3 ภูเขา  เขตต าบลไม่มีภูเขา 

       9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในพืน้ที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล

โคกหินแฮ ่ ส่วนมากเป็นพืน้ที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามล าดับ  

และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพืน้ที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที่  ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม ้ 

อากาศที่ไม่มมีลพิษ ปัญหาคอื น้ าในการเกษตรตอ้งรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  

ปัญหาคอืยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพิ่มขึน้  ปัญหาดา้นขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะ

ก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  ได้จัดท าโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับ

ประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน   เชน่ โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้

ครอบคลุมทั้งพืน้ที่  โครงการปลูกต้นไมใ้นวันส าคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้ง

ปรับปรุงสภาพภูมทิัศนข์องเมอืงให้ร่มร่ืนสวยงาม ใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผอ่นหย่อนใจของ

ประชาชน  ฯลฯ 

10. ศักยภาพในต าบล 

10.1 ศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบล 

1. จ านวนบุคลากร  พนักงานส่วนต าบล  จ านวน   20   คน ดังนี้ 

1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   7 คน 

2. กองคลัง      3 คน 
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3. กองชา่ง         2 คน 

4. ส่วนการศึกษา   8 คน 

2. พนักงานจา้งตามภารกิจ  จ านวน   10   คน ดังนี้ 

       1. ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก   4  คน 

       2. ผูช่้วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1   คน 

      3. ผูช่้วยเจ้าพนักงานพัสดุ  1  คน 

   4. ผูช่้วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1   คน 

   5. ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ  2   คน 

6. ผูช่้วยชา่งไฟฟ้า   1   คน 

  3. พนักงานจา้งทั่วไป  จ านวน  8  คน  ดังนี้ 

     1. พนักงานขับรถ   3 คน 

     2. คนสวน    1 คน 

     3. คนงานเครื่องสูบน้ า   3 คน 

     4. ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก   1  คน  

  4. พนักงานจา้งเหมา  จ านวน  3  คน  ดังนี้ 

     1. คนงานทั่วไป    1 คน 

     2. ยาม     1 คน 

     3. แมบ่้าน    1 คน 

   10.2 ระดับการศึกษาของบุคลากร 

                -  ปริญญาโท    6 คน 

    -   ปริญญาตรี            22 คน 

    -   มัธยมศกึษา/อาชีวศกึษา  7 คน 

    -   ประถมศึกษา    6 คน 

       

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การประเมนิความพงึพอใจของผู้รับบริการตอ่การให้บริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้

ศกึษาได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

 จรรยา เจียมหาทรัพย์  (2545) ศกึษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการของห้างคาร์ฟูร์   

สาขาเชยีงใหม่  พบว่า  ก่อนการรับบริการลูกค้าส่วนใหญ่มคีวามคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เกี่ยวกับปัจจัยด้านความสะดวก   และความปลอดภัยของที่จอดรถ  ชื่อเสียงของหา้ง  และ ความ

น่าเชื่อถือของสนิค้าราคาพิเศษที่โฆษณา  ความพึงพอใจของลูกค้าในขณะรับบริการ  พบว่า ลูกค้าที่มี

ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากในปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ ราคา และสถานที่ และ มีความพึงพอใจ
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โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางในปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ความพึงพอใจของลูกค้าหลังบิการ

แล้ว พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ในปัจจัยด้านสถานที่  และมีความพึงพอใจ

โดยรวมอยู่ในระดับปานกล างในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ราคา การส่งเสริมการตลาด  และความคุ้มค่า

ของเงนิหลังจากที่ได้รับบริการครบถ้วนแล้ว  

 บุญเลิศ บูรณุปกรณ์   (2546) จากการศกึษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนในเขต

เทศบาลนครเชยีงใหม่ตอ่ผูบ้ริหารเทศบาลนครเชยีงใหม่  พบว่า ประชาชนมคีวามพึงพอใจ  ต่อผู้บริหาร

เทศบาลนครเชยีงใหม่ในแตล่ะดา้น  คือ คุณสมบัติของผูบ้ริหารในระดับมาก  พึงพอใจด้านการปฏิบัติ

ตามนโยบาย  และด้านผลงานของผู้บริหารในระดับปานกลาง  ทั้งนีย้ัง  พบว่า ปัจจัยส่วนตัวของ

ประชาชน  ได้แก่ อายุ ระดับการศกึษา  และภูมลิาเนา  มีอทิธิพลต่อความพึงพอใจผู้บริ หาร และ

ประชาชนได้ใหข้้อเสนอแนะคือ  เทศบาลควรสร้างกิจกรรมการให้ความรู้  กิจกรรมการมสี่วนรว่ม

ทางการเมอืงให้แก่ประชาชนให้เหมาะสมกับปัจจัยส่วนบุคคล  

 วรนุช บวรนันทเดช  (2546) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของ  หนว่ยบริการ

ปฐมภูมิ เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  พบว่า ประชาชนมคีวามพึงพอใจโดยรวม  อยู่ในระดับปาน

กลาง  ในด้านบริการหลัก  การให้คาปรึกษา  และบริการก่อนกลับบ้าน  ปัจจัย  ส่วนบุคคลที่มี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจตอ่บริการ  ได้แก่ ระดับการศกึษา  รายได้ และเขตที่อยู่อาศัยของ

ประชาชนที่มารับบริการ  และได้ให้ขอ้เสนอแนะเพิ่ มเติม คือ หนว่ยงานควรก าหนดมาตรฐานบริการให้

เหมาะสมกับพืน้ที่  มีการนเิทศตดิตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจา้หนา้ที่  เน้นบริการเชิงรุกเข้าสู่

ชุมชน ด้านการสง่ตอ่/เยี่ยมบ้าน และด้านกิจกรรมในชุมชน 

 สุรชัย รัชตประทาน (2546) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการข องส านักงานที่ดนิ

จังหวัดเชยีงใหม ่ สาขาสารภี ผลการศกึษาพบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่มคีวามพึงพอใจ  ในระดับมาก  ทั้ง

ในด้านการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติตน  การพูดจา/มารยาท  และการให้ค าแนะน าปรึกษาของเจา้หนา้ที่   

ความสะดวกในการตดิต่อ   เจ้าหนา้ที่มคีวามรูค้วามสามารถ   ให้บริการด้วยความเต็มใจและเป็นมิตร  

แนะน า /ให้ข้อมูล /ให้ความรู้อย่างชัดเจน  ให้บริการตามล าดับก่อนหลังและ  มีความรวดเร็วในการ

ให้บริการ  เจ้าหนา้ที่กระตอืรอืร้น ตั้งใจท างาน บริการได้ถูกต้องครบถ้วน   ไม่ผิดพลาด  สามารถแก้ไข

ปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว   การท างาน  มีความยุติธรรม  น่าเชื่อถือ เป็นไป

ด้วยความโปร่งใส  สุจรติ  สามารถตรวจสอบได้ และการขยายเวลาการบริการเป็นเวลา  08.00-18.00 

น. ส่วนด้านที่ประชาชนมคีวามพึงพอใจมากที่สุด  คือ สถานที่และบริเวณโดยรอบมีความสะดวกสบาย   

ขั้นตอนในการรับบริการ   ระยะเวลาในการรับบริการ  กฎระเบียบที่ใชค้่าธรรมเนียมที่ช าระ    ในขณะที่

ด้านอัตราก าลังเจา้หนา้ที่   และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  แก่ประชาชน   ประชาชนมคีวามพึงพอใจ

ในระดับปานกลาง  นอกจากนีผ้ลการศกึษามีขอ้เสนอแนะ คอื  ควรน าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วย

ในการบริการประชาชน  จัดระเบียบการท างาน ให้มคีวามถูกต้องชัดเจน  ตลอดจนพัฒนาเจ้าหนา้ที่ทุก

ฝา่ยใหส้ามารถท างานทดแทนกันได้  ปรับปรุง  ระบบการบริการประชาชนให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว 
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ยุติธรรมมากขึ้น   แก้ไขระเบียบ  กฎหมาย ขั้นตอนต่างๆ  ที่มคีวามลา้สมัย  ซ้ าซ้อน พัฒนาความรู้

ความสามารถ และทักษะต่างๆ แก่เจ้าหน้าที ่ ในด้านการให้บริการแก่ประชาชน  และปลูกจติส านึกของ

การเป็นผู้ให้บริการ  มีการประเมินและติดตามผลงานของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ  สร้างขวัญ ก าลังใจ 

และทัศนคตขิองเจา้หนา้ที่  เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเมื่อมารับบริการ  

 วัชราภรณ์  จันทร์พุฒิพงศ์   (2546) ได้ศกึษาความพึงพอใจของประชาชนผู้ใชบ้ริการ

สวนสาธารณะอุทยานสวรรค์   จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อการออกก าลังและพักผอ่นหย่อนใจ   ผล

การศกึษาพบว่า ประชาชนที่มีความพึงพอใจตอ่การจัดบริการสวนสาธารณะโดยรวม   อยู่ในระดับปาน

กลาง   โดยประชาชนที่มีเพศและโรคประจ าตัวต่างกัน   มีความพึ งพอใจ  ต่อการจัดบริการ

สวนสาธารณะโดยรวมไม่แตกต่างกัน  แตป่ระชาชนที่มีอายุ  อาชีพ และรายได้ตา่งกัน  มีความพึงพอใจ

ต่อการจัดบริการสวนสาธารณะโดยรวมแตกต่างกัน 

 สุจิตรา เขื่อนขันธ์  (2549) ได้ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

โครงการจัดหนว่ยบริการอ าเภ อเคลื่อนที่ในอ าเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม   ผลการศกึษาพบว่า  ใน

ภาพรวมประชาชน    ในอ าเภอเมอืง   จังหวัดนครปฐม   มีความพึงพอใจตอ่การให้บริการโครงการจัด

หนว่ยบริการอ าเภอเคลื่อนที่ในระดับปานกลาง   เมื่อพจิารณาในรายละเอียด  พบว่า  ด้านที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจของประชาชนมาก ที่สุด  คือ ด้านความรวดเร็วของการใหบ้ริการ   รองลงมา  คือ  ด้าน

ความเสมอภาคของการให้บริการ   ด้านความสะดวกของการใหบ้ริการและด้านความเป็นกันเองของ

การให้บริการ   ตามล าดับ  และเมื่อพจิารณาตามปัจจัยส่วนบุคคล  เพศ  ระดับการศกึษา   รายได้ตอ่

เดือนและภูมลิ าเนาที่อยู่อาศั ยต่างกัน ท าให้ความพงึพอใจไม่แตกต่างกัน  ส่วนอายุและอาชีพที่ต่างกัน   

ท าให้มคีวามพึงพอใจแตกต่างกัน 

 ไพวัลย์ ชลาลัย (2550)  ได้ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ

พนักงานเทศบาลต าบลคลองใหญ่  อ าเภอคลองใหญ่   จังหวัดตราด  ผลการศกึษาพบว่า  โดยภาพรวม

ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานเทศบาลต าบลคลองใหญ่   อยู่ในระดับมาก   เมื่อ

จ าแนกรายด้านตามความส าคัญของการใชบ้ริการได้ ดังนี้  1) สามารถน าระบบคอมพิวเตอร์มา

ประยุกต์ใชใ้นงาน  และสามารถบริการประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ    โดยประชาชนมรีะดับ

ความพึงพอใจต่ อความสามารถนาระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใชใ้นงาน  และสามารถบริการ

ประชาชนได้รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  อยู่ในระดับมากและให้ความส าคัญเป็นอันดับที่  1  2) ศกึษา

องค์ความรูใ้หม่  ๆ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยประชาชนมรีะดับความพึงพอใจตอ่

การศกึษาองค์ความรู้ใหม ่ๆ  เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากและให้ความส าคัญ

เป็นอันดับที ่2 

 ชนะดา วีระพันธ์  (2555)  ได้ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  อ าเภอพานทอง  จังหวัดชลบุร ี ผลการศกึษาพบว่า  ความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า   อ าเภอพานทอง   จังหวัดชลบุรี  
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โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด  เมื่อพจิารณา เป็นรายด้านพบว่า   ด้านที่มีคา่เฉลี่ยมาก

ที่สุด คือ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ   รองลงมาคือ  ด้านการให้บริการอย่างเ สมอภาค  และดา้น

การให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยในด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ   ประชาชนมคีวามพึงพอใจในเรื่อง

อาคารสถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม  ในด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค   ประชาชนมคีวามพึง

พอใจในเรื่องเจ้าหนา้ที่บริการดว้ยความยิ้มแย้ม  แจ่มใส   และในด้านการให้ บริการอย่างก้าวหน้า   

ประชาชนมคีวามพึงพอใจตอ่เจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการ   มีความรับผดิชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน   ผล

การเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านเก่า   อ าเภอพานทอง   จังหวัดชลบุรี  พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรสการศกึษา  และ

อาชีพตา่งกัน  มีความพึงพอใจตอ่การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  อ าเภอพานทอง   

จังหวัดชลบุร ีไม่แตกต่างกัน 

 แวน (Van, 1997) ได้ศึกษาถึงการมีสว่นร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบุคคลวัยต่าง  ๆ 

พบว่า การมกีิจกรรมนี ้ มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับความผาสุกทางใจ   ความพึงพอใจในชวีิตและ

ความรูส้ึกมีคุณค่าในตนเอง 
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บทที่ 3 
 

วธิีการด าเนินงาน 
 

 การศกึษาครั้งนี้  เป็นการศึกษาความพึงพอใจของผูร้ับบริการที่มีตอ่การให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  โดยด าเนินการตามขั้นตอน  

ดังตอ่ไปนี ้
 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 3.2 เครื่องมือที่ใชเ้ก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.3 การวิเคราะหข์้อมูล 
   

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 3.1.1 ประชากร  ได้แก่ ประชาชนที่เคยใช้หรอืได้รับบริการ หรอืเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  อ าเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม  ในงานที่ขอรับการ

ประเมิน ในรอบปีงบประมาณ 2560 จ านวน 7,169 คน 

 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  จะใช้หลักการ

ค านวณของ YAMANE  ซึ่งมีสูตร ดังนี้ 
 

n    = 
    N 

1 + Ne2 
 

  n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

  N  =  ขนาดของประชากรทั้งหมด 

  e  =  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ในการศกึษาครั้งนี้ ก าหนดให้มีค่า e = 0.05) 

 

  แทนค่า 

n    = 
7,169 

1 + 7,169 (0.052) 

      =     378.861   

 

 ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างที่ได้จากการค านวณ  และกลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้ในการศึกษานี ้ 

จ านวน 379 คน โดยใช้วธิีการส ารวจ 
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3.2 เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 1. ศกึษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกหินแฮ ่ ภารกิจหลักที่ตอ้งด าเนินการในรอบปี  รวมทั้งโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่ได้

ด าเนนิการไปแล้ว และอยู่ระหว่างการด าเนินการ 

 2. ศกึษารายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ผูร้ับผิดชอบโครงการ  เพื่อศกึษาความตอ้งการของรูปแบบการประเมนิ 

 3. ร่างแบบสอบถาม  เพื่อวัดความพึงพอใจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศกึษา  

โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน  คือ  
 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการตอ่การให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  ใช้มาตรวัดแบบ  Likert Scale  ให้ค่าน้ าหนัก  โดยถือเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี้  

   ระดับความพึงพอใจมากที่สุด   5  คะแนน  

   ระดับความพึงพอใจมาก   4  คะแนน  

   ระดับความพึงพอใจปานกลาง   3  คะแนน  

   ระดับความพึงพอใจนอ้ย   2  คะแนน  

   ระดับความพึงพอใจนอ้ยที่สุด   1  คะแนน  
 

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการที่มีตอ่ปัญหา อุปสรรค ในการ รับ

บริการ  
 

 4. น าแบบสอบถามที่ได้  ให้ผู้รับผดิชอบโครงการตรวจสอบเพื่อแก้ไขปรับปรุง 

 5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว  ไปทดลองให้กลุ่มเป้าหมายอ่านเพื่อทดสอบความเข้าใจ 

 6. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงและจัดท าต้นฉบับ  เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล 
 

 3.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้   ได้ก าหนดให้ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอก

แบบสอบถามเอง   และให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน  (อสม.) ที่รับผดิชอบในพืน้ที่ นั้น 

และนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกันลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูล  รวมทั้งเป็น

ผูต้รวจสอบความถูกต้อง   ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม   ก่อนจัดเก็บคืนมาเพื่อด าเนนิการใน

ขั้นตอนล าดับต่อไป 
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3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 3.3.1 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะหข์้อมูลมีขัน้ตอนในการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1. คัดเลือกแบบส ารวจที่สมบูรณ์  เพื่อใช้เป็นข้อมูลดิบ 

  2. กรอกข้อมูลที่ได้ลงตารางบันทึกข้อมูล 

  3. วิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิตพิรรณนา  (Descriptive Statistics)  เพื่อบรรยาย

ลักษณะของขอ้มูลเบือ้งตน้  เช่น ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(Standard deviation) ค่าต่ าสุด (Minimum) และ ค่าสูงสุด (Maximum)  

  จากนั้น  น าเสนอในรูปตาราง  พร้อมกับการพรรณนาประกอบ  เพื่อศกึษาความพึง

พอใจของผูร้ับบริการที่มีตอ่คุณภาพการให้บริการ 

 3.3.2 การประเมินผล 

 ส าหรับข้อมูลระดับความพึงพอใจ ได้หาค่าเฉลี่ยคะแนนความพงึพอใจ เป็นรายกลุ่ม  โดยมี

เกณฑก์ารพิจารณาเกี่ยวกับระดับค่าเฉลี่ย  ดังนี้  
 

ค่าเฉลี่ย แปลความหมาย 

4.51 – 5.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

3.51 – 4.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

2.51 – 3.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

1.51 – 2.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

1.00 – 1.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับควรปรับปรุง 

 

  ในส่วนของการประเมนิผลความพึงพอใจของประชาชน   ที่มตี่อการให้บริการ ในครั้งนี้   

คณะผู้ศกึษาได้ก าหนดเกณฑใ์นการค านวณค่าคะแนนรอ้ยละ  โดยคิดจากค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับ

ความพึงพอใจในการให้บริการ   ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนในแต่ละด้าน   โดยใช้เกณฑก์าร

ค านวณหาค่าร้อยละจากค่าเฉลี่ยจากสูตร ดังนี้ 
 

 

(ค่าเฉลี่ยที่ได ้/ คะแนนสูงสุด) x 100 
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 เกณฑก์ารหาคะแนนระดับของความพึงพอใจ  มีตัวชี้วัดก าหนดไว้ ดังนี้ 

ระดับของระดับความพึงพอใจ คะแนนคุณภาพ 
 

มากกว่าร้อยละ 95 ขึน้ไป 10  

ไม่เกินร้อยละ  95 9  

ไม่เกินร้อยละ  90 8  

ไม่เกินร้อยละ  85 7  

ไม่เกินร้อยละ  80 6  

ไม่เกินร้อยละ  75 5  

ไม่เกินร้อยละ  70 4  

ไม่เกินร้อยละ  65 3  

ไม่เกินร้อยละ  60 2  

ไม่เกินร้อยละ  55 1  

น้อยกว่าร้อยละ 50 0  

 

 ส าหรับข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิด  ได้ท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด  และด าเนนิการ

วิเคราะหข์้อมูล  ด้วยการจัดจ าแนกประเภทข้อความที่มลีักษณะเหมอืนกัน  หรอืคล้ายคลึงกันใหอ้ยู่

ในประเภทเดียวกัน  จากนั้นวิเคราะหเ์นือ้หาของขอ้มูลและน าเสนอในรูปของความเรียง 



 
 

บทที่  4 

ผลการศกึษา 

 

 ผลการศกึษา   ผู้ศกึษา ได้น าข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหแ์ละแปลผลในรูปของ

ตารางประกอบความเรยีง  ซึ่งได้แบ่งออก   3  ตอน คอื 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   

  ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านต่าง ๆ และความพึงพอใจใน

การใชบ้ริการโดยภาพรวม   

  ตอนที่ 3 ผลการประเมินขอ้เสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ควรปรับปรุงของการใชบ้ริการ    

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 

ผลการศกึษาคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 379 คน มีผลการศกึษาดังนี้ 
 

แผนภาพที่ 4.1 จ านวนร้อยละของขอ้มูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

 

 
 

จากแผนภาพที ่4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่  เป็นเพศชาย จ านวน 240 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 63 และเพศหญิง จ านวน 139 คน คิดเป็น  ร้อยละ 37 
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แผนภาพที่ 4.2 จ านวนร้อยละของขอ้มูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

 

 

 

 
แผนภาพที่ 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ระหว่าง 31-50 ปี  คิดเป็น

ร้อยละ 55 รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 51 – 60 ป ีคิดเป็นรอ้ยละ 25 มีอายุอยู่ระหว่าง 18-30 ป ี   

คิดเป็นรอ้ยละ 10  มีอายุ 61 ปี ขึน้ไป คิดเป็นรอ้ยละ 7 และมตี่ ากว่า 18 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 3 

ตามล าดับ 
 

แผนภูมิที่ 4.1 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศกึษา 
 

 
 

จากแผนภูมิที่ 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดับมัธยมศกึษา 

จ านวน 187 คน ร้อยละ 49.48 รองลงมามีการศกึษาระดับปริญญาตรี จ านวน 98 คน  ร้อยละ 

25.78  อนุปริญญาตร ีจ านวน 62 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.31 ประถมศึกษา จ านวน 28 คน รอ้ยละ 

7.36 และมีการศกึษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.05 ตามล าดับ  
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แผนภูมิที่ 4.2 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการอาชีพ 
 

 
 

จากแผนภูมิที่ 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มอีาชีพเกษตรกร จ านวน 165 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 43.69 รองลงมามีอาชีพรับจ้างทั่วไป  จ านวน 62 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.31 อาชีพ

ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 48 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.63 อาชีพแม่บ้าน จ านวน 40 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

10.52  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.42 อาชีพรับราชการ จ านวน 27 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.52 อาชีพรัฐวิสาหกิจ จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.78 และอาชีพอื่นๆ 

จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.52 ตามล าดับ 
 

แผนภูมิที่ 4.3 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับรายได้ตอ่เดือน 
 

 
 

 จากแผนภูมิที่  4.3 พบว่า  ผู้ ตอบแบบสอบถาม  สว่นใหญ่มรีายได้ตอ่เดือนต่ ากว่า 5,000 

บาท  จ านวน 125 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.15 รายได้ 5,001 -10,000 บาท  จ านวน 109 คน คิดเป็น

ร้อยละ  28.69 มีรายได้  10,001-15,000 บาท จ านวน 78 คน คิดเป็นรอ้ยละ  20.52  รายได้ 
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15,001- 20,000 คนจ านวน 41 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.78 ไม่มรีายได้ จ านวน 18 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

4.73 และรายได้มากกว่า 20,000 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.10 ตามล าดับ 
 

แผนภาพที่ 4.3 จ านวนร้อยละของขอ้มูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามจ านวน

ครั้งที่มารับบริการ 
 

 

 

 จากแผนภาพที่ 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่มารับบริการตอ่ปี  จ านวน 6 

ครั้ง คิดเป็นรอ้ยละ  57 รองลงมารับบริการ จ านวน 3 ครั้ง ตอ่ปี คิดเป็นรอ้ยละ  26 มารับบริการ

จ านวน 9 ครั้งต่อปี ร้อยละ 9 และมารับบริการจ านวน 1 ครั้งต่อปี ร้อยละ 8 ตามล าดับ 
 

สรุปผลพบว่า  ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ร้อยละ 63 อายุอยู่ระหว่าง  31-50 ปี  คิด

เป็นรอ้ยละ  55 การศกึษาระดับมัธยมศกึษา  จ านวน 187 คน ร้อยละ 49.48 มีอาชีพเกษตรกร  

จ านวน 165 คน คิดเป็นรอ้ยละ  43.69 มีรายได้ตอ่เดือนต่ ากว่า 5,000 บาท  จ านวน 125 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 33.15 และมารับบริการ จ านวน 6 ครั้งต่อปี คิดเป็นรอ้ยละ 57 
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ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพ อใจในการให้ บริการด้านต่างๆ และความพึงพอใจในการใช้

บริการโดยภาพรวม  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.1 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการดา้นต่าง ๆ โดยภาพรวม 

 

 

การบริการ 

ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ  

รวม 

แต่ละด้าน 

งานดา้น

การศึกษา 

งานดา้นพัฒนา

ชุมชนฯ 

งานดา้นป้องกัน

บรรเทาฯ 

งานดา้น

รายได้หรือ

ภาษี 

งานดา้นโยธา 

1. ด้าน

ขั้นตอนการ

ให้บริการ 

4.47 

มาก 

95.52 % 

4.66 

มากที่สุด 

96.67% 

4.51 

มากที่สุด 

96.02% 

4.63 

มากท่ีสุด 

95.98% 

4.42 

มาก 

95.98% 

4.53 

มากที่สุด 

96.03% 
2. ด้าน

ชอ่งทาง

ให้บริการ 

4.59 

มากที่สุด 

96.04 % 

4.61 

มากที่สุด 

96.05% 

4.57 

มากที่สุด 

95.84% 

4.59 

มากที่สุด 

95.97 % 

4.57 

มากที่สุด 

95.99% 

4.58 

มากที่สุด 

95.97% 
3.  ด้าน

เจ้าหนา้ที่ผู้

ให้บริการ 

4.60 

มากที่สุด 

96.23% 

4.51 

มากท่ีสุด 

96.02% 

4.45 

มาก 

96.24% 

4.53 

มากท่ีสุด 

96.25% 

4.45 

มาก 

96.24% 

4.50 

มาก 

96.19% 
4.  ด้านส่ิง

อ านวยความ

สะดวก 

4.57 

มากท่ีสุด 

96.18% 

4.48 

มาก 

95.89% 

4.48 

มาก 

95.89% 

4.45 

มาก 

95.89% 

4.45 

มาก 

95.94% 

4.48 

มาก 

95.95% 
 

รวม 
4.55 

มากที่สุด 

4.56 

มากที่สุด 

4.51 

มากที่สุด 

4.55 

มากท่ีสุด 

4.47 

มาก 

4.52 

มากที่สุด 

ร้อยละของ

ระดับความ

พงึพอใจ 

 

95.99 % 

 

96.15 % 

 

95.99 % 
 

96.13 % 
 

96.03 % 
 

96.03 % 

คะแนน 10 10 10 10 10 10 

 

 จากตารางที่  4.1  พบว่า  ผลการส ารวจความพงึพอใจในการให้บริการของ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลโคกหนิแฮ่   โดยภาพรวม  มีความพึงพอใจอยู่ในระดั บมากที่สุด (  = 4.52) คิดเป็นรอ้ย

ละ 96.03 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑก์ารให้บริการ  พบว่า มคีะแนนการให้บริการอยู่ในระดับ 10 

(มากกว่าร้อยละ 95 ขึน้ไป) 
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 เมื่อมาพิจารณาระดับความพึงพอใจในแตล่ะงานบริการ  ดังตารางตอ่ไปนี้ 

ตารางท่ี 4.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีตอ่งานบริการด้านการศกึษา 
 

ประเด็นความพึงพอใจในการบรกิาร 
  S.D ร้อยละ ความหมาย 

1.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ     

    1.1 มรีะบบและกลไกในการให้บริการด้านการศกึษา  4.54 0.73 95.61 มากที่สุด 

    1.2 การบริการมีคณุภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนตามท่ี

ผู้รับบริการคาดหวัง 4.51 

 

0.52 95.58 มากที่สุด 

    1.3 ประชาชนมสี่วนร่วมในการจัดระบบด้านการศกึษา  4.48 0.91 95.53 มาก 

    1.4 มกีารพัฒนาสถานศกึษาในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 4.45 0.76 95.48 มาก 

    1.5 มโีครงการสนับสนุนด้านการศกึษาของเด็กในชุมชน 4.41 0.93 95.43 มาก 

รวม 4.47 0.77 95.52 มาก 

2. ด้านช่องทางให้บริการ     

    2.1 ชอ่งทางการให้บริการท่ีหลากหลาย 4.71 0.86 96.65 มากที่สุด 

    2.2 ความสะดวก รวดเร็วในชอ่งทางให้บริการ 4.51 0.54 95.58 มากที่สุด 

    2.3 ขั้นตอนแต่ละขัน้ตอนมคีวามสะดวก รวดเร็ว 4.74 0.71 96.83 มากที่สุด 

    2.4 มผีังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการอยา่งชัดเจน 4.54 0.85 95.61 มากที่สุด 

    2.5 มกีารใช้เทคโนโลยแีละอุปกรณท่ี์ทันสมัย 4.48 0.67 95.53 มาก 

รวม 4.59 0.72 96.04 มากที่สุด 

3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     

3.1 มคีวามรู้ ความเข้าใจ ตอบข้อซักถามอยา่งชัดเจน 4.85 0.93 97.75 มากที่สุด 

3.2 ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่ 4.45 0.62 95.48 มาก 

    3.3 ให้บริการด้วยความสุภาพ  อัธยาศัยดี 4.41 0.81 95.43 มาก 

    3.4 การแตง่กายสุภาพเรียบร้อย 4.54 0.77 95.61 มากท่ีสุด 

    3.5 การให้ความส าคัญกับผู้มารับบริการอยา่งเท่าเทียมกัน 4.77 0.95 96.88 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.81 96.23 มากที่สุด 

4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     

   4.1 มกีารจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ 4.82 0.59 97.71 มากที่สุด 

   4.2 มกีารจัดผังการให้บริการ การใช้อาคารไวอ้ย่างชัดเจน 4.51 0.78 95.58 มากที่สุด 

   4.3 อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย 4.38 0.82 95.39 มาก 

   4.4 มเีครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการขอ้มูล 4.41 0.66 95.43 มาก 

   4.5 สถานท่ีต้ังอยูใ่นแหล่งท่ีมารับบริการได้งา่ย 4.74 0.79 96.83 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.72 96.18 มากที่สุด 

โดยภาพรวม 4.55 0.75 95.99 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.3  ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการที่มีต่องานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคม 

ประเด็นความพึงพอใจในการบรกิาร 
  S.D ร้อยละ ความหมาย 

1.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ     

1.1 มรีะบบและกลไกให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและ

สวัสดกิารสังคม 4.89 

 

0.73 97.86 มากที่สุด 

    1.2 มกีารประชาคมชาวบ้านในการจัดระบบ 4.87 0.93 97.81 มากที่สุด 

    1.3 มโีครงการพัฒนาคุณภาพชวีติแก่ประชาชนท่ี

หลากหลาย 4.45 

 

0.91 95.48 มาก 

   1.4 มกีารประชาสัมพันธ์สวัสดกิารสังคมอยา่งทั่วหนา้ 4.32 0.70 95.34 มาก 

   1.5 การบริการมีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนตามท่ีผู้รับบริการ

คาดหวัง 4.77 

 

0.52 96.88 มากที่สุด 

รวม 4.66 0.75 96.67 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางให้บริการ     

    2.1 ชอ่งทางการให้บริการท่ีหลากหลาย 4.58 0.86 95.65 มากที่สุด 

    2.2 ความสะดวก รวดเร็วในชอ่งทางให้บริการ 4.41 0.54 95.43 มาก 

    2.3 ขั้นตอนแต่ละขัน้ตอนมคีวามสะดวก รวดเร็ว 4.74 0.71 96.83 มากที่สุด 

    2.4 มผีังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการอยา่งชัดเจน 4.64 0.85 96.11 มากที่สุด 

    2.5 มกีารใช้เทคโนโลยแีละอุปกรณท่ี์ทันสมัย 4.68 0.67 96.23 มากท่ีสุด 

รวม 4.61 0.72 95.84 มากที่สุด 

3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     

3.1 มคีวามรู้ ความเข้าใจ ตอบข้อซักถามอยา่งชัดเจน 4.48 0.93 95.53 มาก 

3.2 ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่ 4.45 0.62 95.48 มาก 

    3.3 ให้บริการด้วยความสุภาพ  อัธยาศัยดี 4.41 0.81 95.43 มาก 

    3.4 การแตง่กายสุภาพเรียบร้อย 4.54 0.77 96.81 มากที่สุด 

    3.5 การให้ความส าคัญกับผู้มารับบริการอยา่งเท่าเทียมกัน 4.70 0.95 96.88 มากที่สุด 

รวม 4.51 0.81 96.02 มากที่สุด 

4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     

   4.1 มกีารจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ 4.82 0.59 97.71 มากที่สุด 

   4.2 มกีารจัดผังการให้บริการ การใช้อาคารไวอ้ย่างชัดเจน 4.51 0.78 95.58 มากที่สุด 

   4.3 อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย 4.32 0.77 95.34 มาก 

   4.4 มเีครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการขอ้มูล 4.41 0.36 95.43 มาก 

   4.5 สถานท่ีต้ังอยูใ่นแหล่งท่ีมารับบริการได้งา่ย 4.38 0.89 95.39 มาก 

รวม 4.48 0.67 95.89 มาก 

โดยภาพรวม 4.56 0.74 96.15 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.4  ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการที่มีต่องานบริการด้านป้องกันบรรเทา   

                  สาธารณภัย 

ประเด็นความพึงพอใจในการบรกิาร 
  S.D ร้อยละ ความหมาย 

1.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ     

1.1 มรีะบบและกลไกให้บริการด้านการป้องกัน  4.41 0.81 95.43 มาก 

    1.2 มกีารพัฒนาเขตพื้นท่ีรับผิดชอบอย่างตอ่เนื่อง 4.54 0.77 96.81 มากที่สุด 

    1.3 มกีารประชาคมชาวบ้านในการจัดระบบงานป้องกัน 4.70 0.95 96.88 มากที่สุด 

    1.4 มีความพร้อมในงานด้านการป้องกัน และบรรเทา

ตลอดเวลา 4.48 0.93 95.53 

 

มาก 

    1.5 มกีารจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามล าดับก่อนหลัง 4.45 0.62 95.48 มาก 

รวม 4.51 0.81 96.02 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางให้บริการ     

    2.1 ชอ่งทางการให้บริการท่ีหลากหลาย 4.58 0.86 95.65 มากที่สุด 

    2.2 ความสะดวก รวดเร็วในชอ่งทางให้บริการ 4.41 0.54 95.43 มาก 

    2.3 ขั้นตอนแต่ละขัน้ตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 4.74 0.71 96.83 มากที่สุด 

    2.4 มผีังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการอยา่งชัดเจน 4.54 0.85 95.61 มากที่สุด 

    2.5 มกีารใช้เทคโนโลยแีละอุปกรณท่ี์ทันสมัย 4.48 0.67 95.53 มาก 

รวม 4.57 0.72 95.84 มากที่สุด 

3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     

3.1 มคีวามรู้ ความเข้าใจ ตอบข้อซักถามอยา่งชัดเจน 4.32 0.93 95.34 มาก 

3.2 ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่ 3.94 0.62 95.29 มาก 

    3.3 ให้บริการด้วยความสุภาพ  อัธยาศัยดี 4.77 0.81 96.88 มากที่สุด 

    3.4 การแตง่กายสุภาพเรียบร้อย 4.54 0.77 96.81 มากที่สุด 

    3.5 การให้ความส าคัญกับผู้มารับบริการอยา่งเท่าเทียมกัน 4.70 0.95 96.88 มากที่สุด 

รวม 4.45 0.81 96.24 มาก 

4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     

   4.1 มกีารจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ 4.82 0.59 97.71 มากที่สุด 

   4.2 มกีารจัดผังการให้บริการ การใช้อาคารไวอ้ย่างชัดเจน 4.51 0.78 95.58 มากที่สุด 

   4.3 อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย 4.32 0.77 95.34 มาก 

   4.4 มเีครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการขอ้มูล 4.41 0.36 95.43 มาก 

   4.5 สถานท่ีต้ังอยูใ่นแหล่งท่ีมารับบริการได้งา่ย 4.38 0.89 95.39 มาก 

รวม 4.48 0.67 95.89 มาก 

โดยภาพรวม 4.51 0.75 95.99 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.5  ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการที่มตี่องานบริการด้านรายได้หรอืภาษี 

ประเด็นความพึงพอใจในการบรกิาร 
  S.D ร้อยละ ความหมาย 

1.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ     

    1.1 มรีะบบและกลไกให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี 4.85 0.81 97.75 มากท่ีสุด 

    1.2 มกีารลงพืน้ท่ีในการบริการ 4.51 0.77 95.58 มากที่สุด 

    1.3 มกีารให้ความรู้ดา้นการจัดเก็บภาษแีก่ประชาชนทุก

รูปแบบ 4.45 0.95 95.48 มาก 

    1.4 มปีระชาคมชาวบ้านในการจัดระบบด้านการจัดเก็บภาษี 4.48 0.93 95.53 มาก 

 1.5 การบริการมีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนตามท่ีผู้รับบริการ

ตาดหวัง 4.89 0.62 97.86 มากท่ีสุด 

รวม 4.63 0.81 96.44 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางให้บริการ     

    2.1 ชอ่งทางการให้บริการท่ีหลากหลาย 4.58 0.86 95.65 มากที่สุด 

    2.2 ความสะดวก รวดเร็วในชอ่งทางให้บริการ 4.61 0.54 96.23 มากท่ีสุด 

    2.3 ขั้นตอนแต่ละขัน้ตอนมคีวามสะดวก รวดเร็ว 4.74 0.71 96.83 มากที่สุด 

    2.4 มผีังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการอยา่งชัดเจน 4.54 0.85 95.61 มากที่สุด 

    2.5 มกีารใช้เทคโนโลยแีละอุปกรณท่ี์ทันสมัย 4.52 0.67 95.53 มากท่ีสุด 

รวม 4.59 0.72 95.97 มากที่สุด 

3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     

3.3 มคีวามรู้ ความเข้าใจ ตอบข้อซักถามอยา่งชัดเจน 4.32 0.93 95.34 มาก 

3.4 ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่ 4.34 0.62 95.35 มาก 

    3.3 ให้บริการดว้ยความสุภาพ  อัธยาศัยด ี 4.77 0.81 96.88 มากที่สุด 

    3.4 การแตง่กายสุภาพเรียบร้อย 4.54 0.77 96.81 มากที่สุด 

    3.5 การให้ความส าคัญกับผู้มารับบริการอยา่งเท่าเทียมกัน 4.70 0.95 96.88 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.81 96.25 มากที่สุด 

4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     

   4.1 มกีารจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ 4.82 0.59 97.71 มากที่สุด 

   4.2 มกีารจัดผังการให้บริการ การใช้อาคารไวอ้ย่างชัดเจน 4.51 0.78 95.58 มากที่สุด 

   4.3 อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย 4.32 0.77 95.34 มาก 

   4.4 มเีครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการขอ้มูล 4.41 0.36 95.43 มาก 

   4.5 สถานท่ีต้ังอยูใ่นแหล่งท่ีมารับบริการได้งา่ย 4.38 0.89 95.39 มาก 

รวม 4.48 0.67 95.89 มาก 

โดยภาพรวม 4.55 0.75 96.13 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.6  ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการที่มตี่องานบริการด้านโยธา  การขออนุญาตปลูก

สิ่งก่อสร้าง 

ประเด็นความพึงพอใจในการบรกิาร 
  S.D ร้อยละ ความหมาย 

1.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ     

    1.1 มรีะบบและกลไกในการให้บริการด้านโยธา 3.91 0.81 95.24 มาก 

    1.2 มแีผนการด าเนนิการอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผย 4.54 0.97 96.81 มากที่สุด 

    1.3 มฐีานขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้องกับงานโยธา  4.61 0.65 95.69 มากที่สุด 

    1.4 มปีระชาคมเกี่ยวกับโครงการต่างๆ  4.48 0.83 95.53 มาก 

    1.5 มกีารจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามล าดับก่อนหลัง 4.58 0.72 96.65 มากท่ีสุด 

รวม 4.42 0.79 95.98 มาก 

2. ด้านช่องทางให้บริการ     

    2.1 ชอ่งทางการให้บริการท่ีหลากหลาย 4.58 0.86 95.65 มากที่สุด 

    2.2 ความสะดวก รวดเร็วในชอ่งทางให้บริการ 4.41 0.54 95.43 มาก 

    2.3 ขั้นตอนแต่ละขัน้ตอนมคีวามสะดวก รวดเร็ว 4.45 0.97 95.48 มาก 

    2.4 มผีังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการอยา่งชัดเจน 4.54 0.85 95.61 มากที่สุด 

    2.5 มกีารใช้เทคโนโลยแีละอุปกรณท่ี์ทันสมัย 4.87 0.97 97.81 มากท่ีสุด 

รวม 4.57 0.83 95.99 มากที่สุด 

3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     

3.5 มคีวามรู้ ความเข้าใจ ตอบข้อซักถามอยา่งชัดเจน 4.32 0.93 95.34 มาก 

3.6 ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่ 3.94 0.62 95.29 มาก 

    3.3 ให้บริการด้วยความสุภาพ  อัธยาศัยดี 4.77 0.81 96.88 มากที่สุด 

    3.4 การแตง่กายสุภาพเรียบร้อย 4.54 0.77 96.81 มากที่สุด 

    3.5 การให้ความส าคัญกับผู้มารับบริการอยา่งเท่าเทียมกัน 4.70 0.95 96.88 มากที่สุด 

รวม 4.45 0.81 96.24 มาก 

4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     

   4.1 มกีารจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ 4.82 0.59 97.71 มากที่สุด 

   4.2 มกีารจัดผังการให้บริการ การใช้อาคารไวอ้ย่างชัดเจน 4.51 0.78 95.58 มากที่สุด 

   4.3 อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย 4.32 0.77 95.34 มาก 

   4.4 มเีครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการขอ้มูล 3.94 0.86 95.29 มาก 

   4.5 สถานท่ีต้ังอยูใ่นแหล่งท่ีมารับบริการได้งา่ย 4.68 0.89 95.78 มากท่ีสุด 

รวม 4.45 0.77 95.94 มาก 

โดยภาพรวม 4.47 0.80 96.03 มาก 
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 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้รับบริการมรีะดับความพึงพอใจตอ่การบริการด้านการศกึษา  

ในภาพรวม  มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 แสดงให้เห็นว่า  ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจตอ่การบริการด้าน

การศกึษา ในระดับมากที่สุด คดิเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.99 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่าผู้รับบริการมรีะดับความพึงพอใจตอ่การบริการดา้น พัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคม  ในภาพรวม  มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 แสดงให้เห็นว่า  ผูร้ับบริการมคีวามพึง

พอใจตอ่การบริการ ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในระดับมากที่สุด คดิเป็นคะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 96.15 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า   ผูร้ับบริการมรีะดับความพึงพอใจตอ่การบริการ ด้านป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย  ในภาพรวม  มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51  แสดงให้เห็นว่า  ผูร้ับบริการมคีวามพึง

พอใจตอ่การบริการ ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ในระดับมากที่สุด คดิเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

95.99 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า  ผูร้ับบริการมรีะดับความพึงพอใจตอ่การบริการ ด้านรายได้หรอื

ภาษีในภาพรวม  มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 แสดงให้เห็นว่า  ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจตอ่การบริการ

ด้านรายได้หรอืภาษี ในระดับมากที่สุด คดิเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.13 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า  ผูร้ับบริการ มีระดับความพึงพอใจตอ่การบริการ ด้านโยธา การ

อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ในภาพรวม  มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 แสดงให้เห็นว่า  ผูร้ับบริการมคีวามพึง

พอใจตอ่การบริการด้านโยธา การอนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

96.03 
  

   
 



บทที่  5 
 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

 

5.1  สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส ารวจความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้ บริการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่   ใน 5 ด้าน  คือ งานบริการด้านการศกึษา  งานบริการด้าน

โยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้ าง  งานบริการด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานบริการ ด้าน

รายได้ หรอืภาษี และ งานบริการ ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม     โดยใช้ เครื่องมือ คือ 

แบบสอบถาม   ซึ่งผา่นการตรวจสอบความตรงของเนือ้หา  เป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากผู้รับบริการในสถิตเิชงิพรรณนา และ เชงิสถิติเชิงวิเคราะห ์ ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้

ให้บริการในองค์การบริหารส่วนต าบลพังแดง ดังกล่าวสรุปได้ดังนี ้  

 5.1.1 ผูร้ับบริการ  

  ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ร้อยละ 63 อายุอยู่ระหว่าง  31-50 ปี  คิดเป็นรอ้ยละ  

55 การศกึษาระดับมัธยมศกึษา  จ านวน 187 คน ร้อยละ 49.48 มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 165 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ  43.69 มีรายได้ตอ่เดือนต่ ากว่า 5,000 บาท  จ านวน 125 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.15 

และมารับบริการ จ านวน 6 ครั้งต่อปี คิดเป็นรอ้ยละ 57 

 5.1.2  ความพึงพอใจตอ่งานบริการรายด้าน 

      ส าหรับการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านต่าง ๆ  5 ด้าน  สามารถ

สรุปผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจ ดังนี้   

 1. งานบริการด้านการศกึษา พบว่า ผูร้ับบริการมรีะดับความพึงพอใจตอ่การบริการด้าน

การศกึษา  ในภาพรวม  มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 แสดงให้เห็นว่า  ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจตอ่การ

บริการด้านการศกึษา ในระดับมากที่สุด คดิเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.99 

 2. งานบริการด้าน พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  พบว่า ผูร้ับบริการมรีะดับความพึง

พอใจตอ่การบริการ  ในภาพรวม  มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 แสดงให้เห็นว่า  ผูร้ับบริการมคีวามพึง

พอใจตอ่การบริการดา้น พัฒนาชุมชนและสวั สดิการสังคม  ในระดับมากที่สุด คดิเป็นคะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 96.15 

 3. งานบริการด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  พบว่า  ผูร้ับบริการมรีะดับความพึงพอใจ

ต่อการบริการด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ในภาพรวม  มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51  แสดงให้เห็นว่า  

ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจตอ่การบริการด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ในระดับมากที่สุด คดิเป็น

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.99 
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 4. งานบริการด้านรายได้หรอืภาษี พบว่า  ผูร้ับบริการมรีะดับความพึงพอใจตอ่การบริการ

ด้านรายได้หรือภาษีในภาพรวม  มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 แสดงให้เห็นว่า  ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจ

ต่อการบริการด้านรายได้หรอืภาษี ในระดับมากที่สุด คดิเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.13 

 5. งานบริการด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง พบว่า  ผูร้ับบริการมรีะดับความ

พึงพอใจต่อการบริการ ด้านโยธา  การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้า ง ในภาพรวม  มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.47 แสดงให้เห็นว่า  ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจตอ่การบริการ ด้านโยธา  การขออนุญาตปลูก

สิ่งก่อสร้าง ในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.03 
  

              เมื่อสรุปเป็นภาพรวมของความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการของ องค์การบริหารส่วนต าบ ล

โคกหินแฮ ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.52) คิดเป็นรอ้ยละ 96.03 เมื่อเปรียบเทียบ

กับเกณฑก์ารให้บริการ  พบว่า มคีะแนนการให้บริการอยู่ในระดับ 10 (มากกว่าร้อยละ 95 ขึน้ไป) 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  ควรน าเอาข้อเสนอแนะจากประชาชนมาเป็นข้อมูล

พืน้ฐานในการวางแผนปรับปรุงการให้บริการ  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

ผูร้ับบริการ  นอกจากนีย้ังมีขอ้เสนอแนะจากผลการวิจัย  ดังนี ้ 

 เชิงนโยบาย  

1. ควรมีการจัดอบรมให้ความรูบุ้คลากรหรอืเจ้าหนา้ที่  ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการ

อย่างตอ่เนื่อง  

2. ควรมีการจัดกิจกรรมใหเ้กิดความรักหน่วยงาน  เกิดความสามัคคี เกิดกิจกรรมร่วมกัน

ภายในองค์กร 

3. ควรมีการสรา้งเครือขา่ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อรว่มวางแผนนโยบายใน

การพัฒนาพืน้ที่อย่างต่อเนื่องมากขึ้น 

เชิงปฏิบัติการ  

1. จัดให้มขีั้นตอนการด าเนินงานและระเบียบแบบฟอร์มที่เหมาะสม  

2. ควรใหค้ าแนะน าและความชัดเจนของขอ้มูลในการให้บริการ 

เชิงวิชาการ  

1. การศกึษาในครั้งต่อไป   ควรศึกษาปัจจัยที่มผีลตอ่การให้บริการในปัจจุบัน   เพื่อน าผล

การศกึษา มาปรับปรุงการบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาเชงิลกึ โดยการสัมภาษณ์ผู้รับบริการเป็นรายบุคคล  เกีย่วกับแนวทาง

การส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจา้หนา้ที่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3..ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหนา้ที่ของบุคลากรผูป้ฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงระบบการท างานต่อไป 
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ภาคผนวก ก. 

แบบสอบถาม 



 
 

 
 
ค าชี้แจง:   1. โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่ง  เพื่อแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับความพึงพอใจ  ในการรับ

บริการจาก อบต./ทต.  แบบสอบถามนี้  ได้พัฒนาขึ้นตามขอ้ก าหนดในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน  ในการก าหนด

ค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ แก่ขา้ราชการ  พนักงาน  และลูกจ้าง  ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  

    2. แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 ส่วนคอื  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดความพงึพ อใจ

และส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 

*************************************************************************************** 
 

ส่วนที่ 1  :  ข้อมูลทั่วไป 

ข้อที่ 1.1 :  เพศ               ชาย                          หญิง    
 

ข้อที่ 1.2 :  อาย ุ 
  ต่ ากว่า 18 ปี                18-30 ปี   31-50 ปี    

                                           51-60 ปี         สูงกว่า 60 ปี   
 

ข้อที่ 1.3 :  ระดับการศึกษา    
  ประถมศึกษา                  มัธยมศกึษา / เทียบเท่า                                                          

  อนุปริญญา /ปวส.           ปริญญาตรี         

                                               สูงกว่าปริญญาตรี 
 

ข้อที่ 1.4 :  อาชีพ           แมบ้่าน    เกษตรกร    ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย    

     รับราชการ       
  รัฐวิสาหกิจ              นักเรียน/นักศกึษา    

       รับจ้างทั่วไป   อื่น ๆ (โปรดระบ.ุ......................................................) 
 

ข้อที่ 1.5 :  รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 

      ไมม่รีายได้เป็นของตนเอง     ต่ ากว่า 5,000 บาท     

                5,001 – 10,000 บาท            10,001-15,000 บาท                

     15,001-20,000 บาท     มากกวา่ 21,000 บาท 
 

ข้อที่ 1.5 :  ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา  ท่านมาตดิตอ่ท่ีองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน..............ครัง้ (โดยประมาณ) 

 

 

 

 
 
 

 

แบบสอบถาม วัดความพึงพอใจในการใช้บริการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

 



ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบรกิารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น   

 งานบริการด้านเทศกจิหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ประเด็นความพงึพอใจในการบริการ 
มาก

ท่ีสุด  
มาก 

ปาน

กลาง  
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

1.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ      

1.1 มรีะบบและกลไกให้บริการด้านการป้องกัน และบรรเทา 

สาธารณภัย 
  

 
  

    1.2 มกีารพัฒนาเขตพื้นท่ีรับผิดชอบอย่างตอ่เนื่อง      

    1.3 มกีารประชาคมชาวบ้านในการจัดระบบงานป้องกัน      

    1.4 มคีวามพร้อมในงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

ตลอดเวลา 
  

 
  

    1.5 มกีารจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามล าดับก่อนหลัง      

2. ด้านช่องทางให้บริการ      

    2.1 ชอ่งทางการให้บริการท่ีหลากหลาย      

    2.2 ความสะดวก รวดเร็วในชอ่งทางให้บริการ      

    2.3 ขั้นตอนแต่ละขัน้ตอนมคีวามสะดวก รวดเร็ว      

    2.4 มผีังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการอยา่งชัดเจน      

    2.5 มกีารใช้เทคโนโลยแีละอุปกรณท่ี์ทันสมัยในการให้บริการ      

3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      

3.1 มคีวามรู้ ความเข้าใจ ตอบข้อซักถามอยา่งชัดเจน      

3.2 ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่      

    3.3 ให้บริการด้วยความสุภาพ  อัธยาศัยดี      

    3.4  การแตง่กายสุภาพเรียบร้อย      

    3.5 การให้ความส าคัญกับผู้มารับบริการอยา่งเท่าเทียมกัน      

4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

   4.1 มกีารจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ      

   4.2 มกีารจัดผังการให้บริการ การใช้อาคารไวอ้ย่างชัดเจน      

   4.3 อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย      

   4.4 มเีครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการขอ้มูลสารสนเทศ      

   4.5 สถานท่ีต้ังอยูใ่นแหล่งท่ีมารับบริการได้งา่ย      

ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. .............................. 

............................................................................................... ...................................................................................  

....................................................................................................................... ........................................................... 

 

 



 งานบริการด้านการศกึษา 

ประเด็นความพงึพอใจในการบริการ 
มาก

ท่ีสุด  
มาก 

ปาน

กลาง  
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

1.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ      

    1.1 มรีะบบและกลไกในการให้บริการด้านการศกึษา       

    1.2 การบริการมีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนตามท่ีผู้รับบริการ

คาดหวัง 
  

 
  

    1.3 ประชาชนมสี่วนร่วมในการจัดระบบด้านการศกึษา       

    1.4 มกีารพัฒนาสถานศกึษาในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ      

    1.5 มโีครงการสนับสนุนด้านการศกึษาของเด็กในชุมชน      

2. ด้านช่องทางให้บริการ      

    2.1 ชอ่งทางการให้บริการท่ีหลากหลาย      

    2.2 ความสะดวก รวดเร็วในชอ่งทางให้บริการ      

    2.3 ขั้นตอนแต่ละขัน้ตอนมคีวามสะดวก รวดเร็ว      

    2.4 มผีังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการอยา่งชัดเจน      

    2.5 มกีารใช้เทคโนโลยแีละอุปกรณท่ี์ทันสมัยในการให้บริการ      

3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      

3.1 มคีวามรู้ ความเข้าใจ ตอบข้อซักถามอยา่งชัดเจน      

3.2 ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่      

    3.3 ให้บริการด้วยความสุภาพ  อัธยาศัยดี      

    3.4 การแตง่กายสุภาพเรียบร้อย      

    3.5 การให้ความส าคัญกับผู้มารับบริการอยา่งเท่าเทียมกัน      

4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

   4.1 มกีารจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ      

   4.2 มกีารจัดผังการให้บริการ การใช้อาคารไวอ้ย่างชัดเจน      

   4.3 อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย      

   4.4 มเีครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการขอ้มูลสารสนเทศ      

   4.5 สถานท่ีต้ังอยูใ่นแหล่งท่ีมารับบริการได้งา่ย      

ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. .............................. 

.................................................................................................... .............................................................................. 

....................................................................................................................... .......................................................... 

 

 

 



 งานบริการด้านรายได้และภาษ ี

ประเด็นความพงึพอใจในการบริการ 
มาก

ท่ีสุด  
มาก 

ปาน

กลาง  
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

1.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ      

1.2 มรีะบบและกลไกให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี      

    1.2 มกีารลงพืน้ท่ีในการบริการ      

    1.3 มกีารให้ความรู้ดา้นการพัฒนาการจัดเก็บภาษีแก่ประชาชนทุก

รูปแบบ 
  

 
  

    1.4 มปีระชาคมชาวบ้านในการจัดระบบด้านการพัฒนาและจัดเก็บ

ภาษี 
  

 
  

 1.5 การบริการมีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนตามท่ีผู้รับบริการตาดหวัง      

2. ด้านช่องทางให้บริการ      

    2.1 ชอ่งทางการให้บริการท่ีหลากหลาย      

    2.2 ความสะดวก รวดเร็วในชอ่งทางให้บริการ      

    2.3 ขั้นตอนแต่ละขัน้ตอนมคีวามสะดวก รวดเร็ว      

    2.4 มผีังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการอยา่งชัดเจน      

   2.5 มกีารใช้เทคโนโลยแีละอุปกรณท่ี์ทันสมัยในการให้บริการ      

3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      

3.3 มคีวามรู้ ความเข้าใจ ตอบข้อซักถามอยา่งชัดเจน      

3.4 ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่      

    3.3 ให้บริการด้วยความสุภาพ  อัธยาศัยดี      

    3.4 การแตง่กายสุภาพเรียบร้อย      

    3.5 การให้ความส าคัญกับผู้มารับบริการอยา่งเท่าเทียมกัน      

4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

   4.1 มกีารจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ      

   4.2 มกีารจัดผังการให้บริการ การใช้อาคารไวอ้ย่างชัดเจน      

   4.3 อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย      

   4.4 มเีครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการขอ้มูลสารสนเทศ      

   4.5 สถานท่ีต้ังอยูใ่นแหล่งท่ีมารับบริการได้งา่ย      

ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. .............................. 

.................................................................................................. .............................................................................. 

............................................................................................................................. .................................................... 

 

 



 งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

ประเด็นความพงึพอใจในการบริการ 
มาก

ท่ีสุด  
มาก 

ปาน

กลาง  
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

1.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ      

1.1 มรีะบบและกลไกให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคม 
  

 
  

    1.2 มกีารประชาคมชาวบ้านในการจัดระบบ      

    1.3 มโีครงการพัฒนาคุณภาพชวีติแก่ประชาชนท่ีหลากหลาย      

   1.4 มกีารประชาสัมพันธ์สวัสดกิารสังคมอยา่งทั่วหนา้      

   1.5 การบริการมีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนตามท่ีผู้รับบริการ

คาดหวัง 
  

 
  

2. ด้านช่องทางให้บริการ      

    2.1 ชอ่งทางการให้บริการท่ีหลากหลาย      

    2.2 ความสะดวก รวดเร็วในชอ่งทางให้บริการ      

    2.3 ขั้นตอนแต่ละขัน้ตอนมคีวามสะดวก รวดเร็ว      

    2.4 มผีังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการอยา่งชัดเจน      

   2.5 มกีารใช้เทคโนโลยแีละอุปกรณท่ี์ทันสมัยในการให้บริการ      

3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      

3.5 มคีวามรู้ ความเข้าใจ ตอบข้อซักถามอยา่งชัดเจน      

3.6 ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่      

    3.3 ให้บริการด้วยความสุภาพ  อัธยาศัยดี      

    3.4 การแตง่กายสุภาพเรียบร้อย      

   3.5 การให้ความส าคัญกับผู้มารับบริการอยา่งเท่าเทียมกัน      

4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

   4.1 มกีารจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ      

   4.2 มกีารจัดผังการให้บริการ การใช้อาคารไวอ้ย่างชัดเจน      

   4.3 อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย      

   4.4 มเีครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการขอ้มูลสารสนเทศ      

   4.5 สถานท่ีต้ังอยูใ่นแหล่งท่ีมารับบริการได้งา่ย      

ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. .............................. 

.................................................................................................... ............................................................................ 

............................................................................................................................. .................................................. 

 

 



 

 

 งานบริการด้านโยธา   

ประเด็นความพงึพอใจในการบริการ 
มาก

ท่ีสุด  
มาก 

ปาน

กลาง  
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

1.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ      

    1.1 มรีะบบและกลไกในการให้บริการด้านโยธา      

    1.2 มแีผนการด าเนนิการอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผย      

    1.3 มฐีานขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้องกับงานโยธา       

    1.4 มปีระชาคมเกี่ยวกับโครงการต่างๆ       

    1.5 มกีารจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามล าดับก่อนหลัง      

2. ด้านช่องทางให้บริการ      

    2.1 ชอ่งทางการให้บริการท่ีหลากหลาย      

    2.2 ความสะดวก รวดเร็วในชอ่งทางให้บริการ      

    2.3 ขั้นตอนแต่ละขัน้ตอนมคีวามสะดวก รวดเร็ว      

    2.4 มผีังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการอยา่งชัดเจน      

    2.5 มกีารใช้เทคโนโลยแีละอุปกรณท่ี์ทันสมัยในการให้บริการ      

3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      

3.7 มคีวามรู้ ความเข้าใจ ตอบข้อซักถามอยา่งชัดเจน      

3.8 ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่      

    3.3 ให้บริการด้วยความสุภาพ  อัธยาศัยดี      

    3.4 การแตง่กายสุภาพเรียบร้อย      

    3.5 การให้ความส าคัญกับผู้มารับบริการอยา่งเท่าเทียมกัน      

4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

   4.1 มกีารจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ      

   4.2 มกีารจัดผังการให้บริการ การใช้อาคารไวอ้ย่างชัดเจน      

   4.3 อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย      

   4.4 มเีครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการขอ้มูลสารสนเทศ      

   4.5 สถานท่ีต้ังอยูใ่นแหล่งท่ีมารับบริการได้งา่ย      

ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. .............................. 

.................................................................................................... .............................................................................. 

....................................................................................................................... .......................................................... 

 

 


