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บทสรุปสำหรับผู-บริหาร 

 

การสำรวจความพึงพอใจของผู 3ร ับบริการต8อองค9การบริหารส8วนตำบลสร3างแป?น อำเภอเพ็ญ        

จังหวัดอุดรธานี ฉบับนี ้ ใช3ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ซึ ่งวิธีการศึกษาวิจัย คือ         

การศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) และการสำรวจโดยใช3แบบสอบถาม (Questionnaire) 

สำหรับประชากรที่ทำการศึกษา ได3แก8ประชาชนผู3มารับบริการในองค9การบริหารส8วนตำบลสร3างแป?น อำเภอ

เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

วัตถุประสงค9เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู3รับบริการ เปjนการศึกษาถึงปkญหาและข3อเสนอแนะของ

ผู3รับบริการที่มีต8อการให3บริการแก8ประชาชน ใน 4 ประเด็นสำคัญ คือ 1) เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของ

ผู3รับบริการที่มีต8องานบริการด3านสาธารณสุข 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู3รับบริการที่มีต8องานบริการด3าน

รายได3หรือภาษี 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู3รับบริการที่มีต8องานบริการด3านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคม 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู3รับบริการท่ีมีต8องานบริการด3านป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ซ่ึงในแต8ละประเด็นได3ทำการสำรวจระดับความพึงพอใจด3านกระบวนการข้ันตอนการให3บริการ ได3แก8

ขั้นตอนการให3บริการไม8ยุ8งยาก มีป?ายแสดงข้ันตอนการให3บริการที่ชัดเจน ขั้นตอนการให3บริการมีความรวดเร็ว 

วัสดุ อุปกรณ9ที่ให3ในการให3บริการมีความทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ กระบวนการให3บริการมีความ

โปร8งใส สามารถตรวจสอบได3 และกระบวนการให3บริการมีความถูกต3อง ตรงกับเร่ืองท่ีขอรับบริการ   

ความพึงพอใจด3านช8องทางการให3บริการ ได3แก8 มีช8องทางการให3บริการที่หลากหลายและเพียงพอ 

ช8องทางการให3บริการต8ละช8องทางมีความสะดวกรวดเร็ว มีการใช3เทคโนโลยีและอุปกรณ9ที่ทันสมัยในการ

ให3บริการ มีการให3บริการนอกเวลาราชการ และมีหน8วยเคล่ือนท่ีในการให3บริการ 

 ความพึงพอใจด3านเจ3าหน3าที่ผู3ให3บริการ ได3แก8 เจ3าหน3าที่ผู3ให3บริการ มีมนุษย9สัมพันธ9ที่ดี พูดจาดี ย้ิม

แย3มแจ8มใส 

มีจำนวนเจ3าหน3าที่เพียงพอต8อการให3บริการ เจ3าหน3าที่มีความรู3 สามารถให3บริการ ให3คำแนะนำหรือตอบข3อ

สงสัยได3อย8างชัดเจน เจ3าหน3าที่แต8งกายสุภาพเรียบร3อย เหมาะสมกับสถานที่ กาลเทศะ เจ3าหน3าที่ให3บริการ

อย8างเท8าเทียมกับผู3รับบริการทุกคน เจ3าหน3าที่มีความน8าเชื่อถือ และเจ3าหน3าที่ให3บริการด3วยความซื่อสัตย9

สุจริต 

ความพึงพอใจด3านสิ่งอำนวยความสะดวก ได3แก8 สถานที่ตั ้งสามารถเดินทางไปได3สะดวก สถานท่ี

ให3บริการมีความสะอาด สวยงาม เปjนระเบียบ และเหมาะสมต8อการใช3บริการ มีการติดป?ายบอกจุดบริการ 

สถานที่ให3บริการต8างๆ อย8างชัดเจน มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย8างเพียงพอ เช8น ที่จอดรถ ห3องน้ำ ที่นั่งรอ 

ฯลฯ และมีส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู3พิการหรือผู3สูงอายุอย8างเหมาะสม 

 ผลการสำรวจพบว8า ความพึงพอใจของผู3รับบริการต8อคุณภาพการให3บริการขององค9การบริหารส8วน

ตำบลสร3างแป?น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดดังแสดงในตาราง 
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ค#าเฉล่ียความพึงพอใจของ

ผู6รับบริการต#อคุณภาพการให6บริการ

ขององคAการบริหารส#วนตำบลสร6าง

แปGน อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

งานบริการ

ด6าน 

สาธารณสุข 

งานบริการ

ด6าน 

รายได6หรือ

ภาษี 

งานบริการ

ด6านพัฒนา

ชุมชนและ

สวัสดิการ

สังคม 

งาน

บริการ

ด6าน

ปGองกัน

และ

บรรเทา

สาธารณ

ภัย 

รวมท้ัง 4 

ด6าน 

กระบวนการข้ันตอนการให6บริการ  
 

   

ข้ันตอนการให3บริการไม8ยุ8งยาก 4.66 4.62 4.81 4.88 4.74 
มีป?ายแสดงข้ันตอนการให3บริการท่ี

ชัดเจน 
4.80 4.63 4.79 4.87 

4.77 
ข้ันตอนการให3บริการมีความรวดเร็ว 4.74 4.66 4.83 4.84 4.77 
วัสดุ อุปกรณ9ท่ีให3ในการให3บริการมี

ความทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 
4.72 4.69 4.82 4.89 

4.78 
กระบวนการให3บริการมีความโปร8งใส 

สามารถตรวจสอบได3 
4.76 4.42 4.56 4.88 

4.66 
กระบวนการให3บริการมีความถูกต3อง 

ตรงกับเร่ืองท่ีขอรับบริการ 
4.69 4.57 4.74 4.89 

4.72 
รวม 4.73 4.60 4.76 4.88 4.74 

ช#องทางการให6บริการ          

มีช8องทางการให3บริการท่ีหลากหลาย

และเพียงพอ 
4.73 4.63 4.75 4.86 

4.74 
ช8องทางการให3บริการต8ละช8องทางมี

ความสะดวกรวดเร็ว 
4.76 4.70 4.79 4.88 

4.78 
มีการใช3เทคโนโลยีและอุปกรณ9ท่ี

ทันสมัยในการให3บริการ 
4.72 4.64 4.78 4.87 

4.75 

มีการให3บริการนอกเวลาราชการ 4.71 4.43 4.52 4.88 4.64 

มีหน8วยเคล่ือนท่ีในการให3บริการ 4.73 4.59 4.68 4.85 4.71 
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รวม 4.73 4.60 4.70 4.87 4.73 
เจ6าหน6าท่ีผู6ให6บริการ          

เจ3าหน3าท่ีผู3ให3บริการ มีมนุษย9สัมพันธ9

ท่ีดี พูดจาดี ย้ิมแย3มแจ8มใส 
4.77 4.63 4.78 4.88 

4.77 
มีจำนวนเจ3าหน3าท่ีเพียงพอต8อการ

ให3บริการ 
4.68 4.61 4.78 4.88 

4.74 
เจ3าหน3าท่ีมีความรู3 สามารถให3บริการ 

ให3คำแนะนำหรือตอบข3อสงสัยได3อย8าง

ชัดเจน 

4.65 4.62 4.78 4.88 

4.73 
เจ3าหน3าท่ีแต8งกายสุภาพเรียบร3อย 

เหมาะสมกับสถานท่ี กาลเทศะ 
4.68 4.71 4.79 4.91 

4.77 
เจ3าหน3าท่ีให3บริการอย8างเท8าเทียมกับ

ผู3รับบริการทุกคน 
4.77 4.68 4.74 4.90 

4.77 
เจ3าหน3าท่ีมีความน8าเช่ือถือ 4.77 4.55 4.65 4.90 4.72 
เจ3าหน3าท่ีให3บริการด3วยความซ่ือสัตย9

สุจริต 
4.74 4.51 4.57 4.91 

4.68 
รวม 4.72 4.62 4.73 4.89 4.74 

ส่ิงอำนวยความสะดวก          

สถานท่ีต้ังสามารถเดินทางไปได3สะดวก 4.69 4.64 4.80 4.88 4.75 
สถานท่ีให3บริการมีความสะอาด 

สวยงาม เปjนระเบียบ และเหมาะสม

ต8อการใช3บริการ 

4.71 4.66 4.82 4.89 

4.77 
มีการติดป?ายบอกจุดบริการ สถานท่ี

ให3บริการต8างๆ อย8างชัดเจน 
4.75 4.70 4.83 4.89 

4.79 
มีส่ิงอำนวยความสะดวกอย8างเพียงพอ 

เช8น ท่ีจอดรถ ห3องน้ำ ท่ีน่ังรอ ฯลฯ 
4.80 4.72 4.80 4.89 

4.80 
มีส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับบริการ

ผู3พิการหรือผู3สูงอายุอย8างเหมาะสม 
4.80 4.77 4.86 4.94 

4.84 
รวม 4.75 4.70 4.82 4.90 4.79 

รวมทุกด6าน 4.73 4.63 4.75 4.88 4.74 
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บทที่ 1 

 

บทนำ 

 

 

1.1 ความเปcนมาและความสำคัญของปdญหา   

 การปกครองท3องถ่ินมีความสำคัญต8อการพัฒนาประเทศเปjนอย8างมาก เน่ืองจากเปjนการกระจาย

อำนาจ ซ่ึงรัฐบาลกลางมอบอำนาจบางส8วนให3กับท3องถ่ิน จึงนับได3ว8าจะสามารถพัฒนาท3องถ่ินไป ได3อย8าง

รวดเร็วและตอบสนองความต3องการในการแก3ไขปkญหาและความต3องการของประชาชนได3อย8าง แท3จริง การ

ปกครองท3องถ่ินจึงเปjนรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือปลูกฝkงให3 ประชาชนเข3าใจใน

หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปjนการแบ8งเบาภาระของรัฐบาลกลางในการพัฒนาประเทศ ทำให3

ประชาชนในท3องถ่ิน ร3ูจักการปกครองตนเอง เพราะเป�ดโอกาสให3ประชาชนได3 เข3ามามีส8วนร8วมทางการเมือง 

ทำให3ประชาชนสามารถแก3ไขปkญหาของท3องถ่ินได3ด3วยตนเอง สามารถ ตอบสนองความต3องการของท3องถ่ิน

ตรงเป?าหมาย และประเทศชาติมีการพัฒนาไปได3อย8างรวดเร็วย่ิงข้ึน (คงฤทธ์ิ, 2561)  

 การปกครองส8วนท3องถ่ิน เปjนส8วนหน่ึงของการบริหารราชการแผ8นดิน ซ่ึงเปjนไปตามหลักการกระจาย

อำนาจและให3อิสระแก8ท3องถ่ินในการปกครองตนเอง โดยรัฐจะมอบหมายให3ท3องถ่ินใดท3องถ่ินหน่ึง หรือหลาย

ท3องถ่ินเปjนผู3ดำเนินการในการบริหารงานตามภารกิจต8าง ๆ เพ่ือแก3ไขและตอบสนองความต3องการของ

ผู3รับบริการในท3องถ่ิน ตลอดจนการพัฒนาท3องถ่ินให3เจริญก3าวหน3า ท3องถ่ินท่ีได3รับมอบหมายจะจัดต้ังข้ึนเปjน

องค9กรโดยผลแห8งกฎหมายและนโยบายของรัฐ มีฐานะเปjนนิติบุคคลและรับผิดชอบในขอบเขตพ้ืนท่ี ท่ีกำหนด

ไว3อย8างชัดเจน มีความเปjนอิสระในการบริหารงบประมาณและการบริหารงานในระดับหน่ึง ซ่ึงจะเห็นได3ว8าการ

ปกครองท3องถ่ินเปjนการกระจายอำนาจการปกครองจากส8วนกลางให3แก8ท3องถ่ิน เพ่ือให3สามารถสนองตอบต8อ

ความต3องการของผู3รับบริการในท3องถ่ินได3อย8างตรงเป?าหมาย และเพ่ือส8งเสริมให3ผู3รับบริการในท3องถ่ินได3

เรียนรู3และดำเนินกิจกรรมต8าง ๆ ท่ีเก่ียวข3องกับการปกครองท3องถ่ินด3วยตนเอง (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559) 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ8นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว8า “การบริหาร

ราชการต3องเปjนไปเพ่ือประโยชน9สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต8อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ  ความ

คุ3มค8าในเชิงภารกิจแห8งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน8วยงานท่ีไม8จำเปjน การ
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กระจายภารกิจและทรัพยากรให3แก8ท3องถ่ิน การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก       และการ

ตอบสนองความต3องการของประชาชน มีผู3รับผิดชอบต8อผลของงาน” การประเมินผลเพ่ือนำไปปรับปรุง

คุณภาพการให3บริการ จึงเปjนแนวทางหน่ึงท่ีจำเปjนอย8างย่ิง เพ่ือให3การบริหารราชการเปjนไปอย8างมี

ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต3องการของประชาชน โดยในส8วนขององค9กรปกครองส8วน

ท3องถ่ิน ได3กำหนดกรอบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ มิติท่ี 2 ด3านคุณภาพ      การ

ให3บริการ ตัวช้ีวัดท่ี 1 พิจารณาผลสำรวจความพึงพอใจของผู3มารับบริการหรือติดต8อองค9การปกครองส8วน

ท3องถ่ิน (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560)  

การปกครองส8วนท3องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห8งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีสาระสำคัญ

เกี่ยวกับการปกครองส8วนท3องถิ่นในรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติในมาตรา 76 กำหนดว8า “รัฐพึงพัฒนาระบบ

การบริหารราชการแผ8นดินทั้งราชการส8วนกลาง ส8วนภูมิภาค ส8วนท3องถิ่น และงานของรัฐอย8างอื่นให3เปjนไป

ตามหลักการบริหารกิจการบ3านเมืองท่ีดี โดยหน8วยงานของรัฐต3องร8วมมือ และช8วยเหลือกันในการปฏิบัติหน3าท่ี 

เพื่อให3การบริหารราชการแผ8นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ และการใช3จ8ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพ

สูงสุด เพื่อประโยชน9สุขของประชาชน ตลอดท้ังพัฒนาเจ3าหน3าที่ของรัฐให3มีความซื่อสัตย9สุจริต และมีทัศนคติ

เปjนผู3ให3บริการประชาชนให3เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม8เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน3าที่อย8างมีประสิทธิภาพ  

รัฐพึงดำเนินการให3มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน8วยงานของรัฐให3เปjนไปตามระบบคุณธรรม 

โดยกฎหมายดังกล8าวอย8างน3อยต3องมีมาตราป?องกันมิให3ผู3ใดใช3อำนาจ หรือกระทำการ โดยมิชอบท่ีเปjนการก3าว

ก8ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน3าท่ี หรือกระบวนการแต8งต้ังหรือการพิจารณาความดี ความชอบของเจ3าหน3าท่ี

ของรัฐ รัฐพึงจัดให3มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให3หน8วยงานของรัฐใช3เปjนหลักในการกำหนดประมวล

จริยธรรม สำหรับเจ3าหน3าที่ของรัฐในหน8วยงานนั้น ๆ ซึ่งต3องไม8ต่ำกว8ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล8าว” 

(สถาบันพระปกเกล3า, 2560)  

 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม8 มีลักษณะสำคัญ เปjนการปรับเปลี่ยนการควบคุม ผลผลิตและ

ผลลัพธ9 มีความเปjนสากล ให3อิสระและความคล8องตัวแก8ผู3บริหาร และให3ความสำคัญต8อ เร่ืองทักษะการบริหาร

จัดการมากกว8าการกำหนดนโยบาย ปรับเปลี่ยนโครงสร3างหน8วยงานราชการใหม8 ให3มีขนาดเล็กลง รวมทั้งการ

ประยุกต9ใช3วิธีการจัดจ3างและการแข8งขันประมูลงานเพื่อลดต3นทุน มีการสร3างแรงจูงใจ และให3รางวัลตอบแทน

มากขึ้น สร3างระเบียบวินัยและความประหยัดในการใช3 จ8ายเงินงบประมาณ โดยพยายามลดต3นทุนค8าใช3จ8าย

และเพ่ิมผลผลิต (ฉัตรชัย, 2563) 

 ภาระงานในการดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ กำหนดไว3จำนวน 11 กรอบงาน ได3แก8 

งานด3านบริการกฎหมาย งานด3านทะเบียน งานด3านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก8อสร3าง งานด3านสิ่งแวดล3อม

และสุขาภิบาล งานด3านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ งานด3านการศึกษา งานด3านเทศกิจหรือป?องกัน

บรรเทาสาธารณภัย งานด3านรายได3หรือภาษี งานด3านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ด3านสาธารณสุข และ
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งานด3านอ่ืน ๆ โดยการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในแต8ละงานอย8างน3อยต3องมีการกำหนดกรอบงานท่ี

จะประเมิน ประกอบด3วย           (1) ความพึงพอใจของผู3รับบริการที่มีต8องานบริการด3านสาธารณสุข (2) 

ความพึงพอใจของผู3รับบริการที่มีต8องานบริการด3านรายได3หรือภาษี (3) ความพึงพอใจของผู3รับบริการที่มีต8อ

งานบริการด3านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และ(4) ความพึงพอใจของผู3รับบริการที่มีต8องานบริการด3าน

ป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว8าเปjนไปตามเป?าหมายขององค9การส8วนปกครองท3องถิ่นเพียงใด เพื่อเปjน

ข3อมูลที่สะท3อนให3นำไปพิจารณาปรับปรุง พัฒนา และวางแผนการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังสามารถเปjนส8วน

หนึ่งที่จะสะท3อนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงาน กระบวนการทำงาน เพื่อให3สามารถพัฒนาการ

ปฏิบัติงานด3านต8าง ๆ ให3สอดคล3องกับความต3องการของผู3รับบริการ และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานของ

องค9การบริหารส8วนตำบลให3มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดต8อไป พร3อมกับจัดบริการสาธารณะให3ประชาชนอย8างท่ัวถึง 

เพื่อให3องค9กรปกครองส8วนตำบลสามารถปฏิบัติหน3าที่ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได3อย8างมีประสิทธิภาพ และ

นำผลการประเมินผลการให3บริการขององค9กรปกครองส8วนตำบลเพ่ือพัฒนาคุณภาพต8อไป 

องค9การบริหารส8วนตำบลสร3างแป?น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เปjนองค9กรปกครองส8วนท3องถิ่นที่ให3

ความสำคัญกับการพัฒนาการทำงานและการบริหาร เน3นการให3บริการที่ดีกับประชาชน เจ3าหน3าที่ของรัฐ 

หน8วยงานของรัฐ หน8วยงานเอกชนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของตน ด3วยการสร3างความประทับใจ ดังน้ัน

การประเมินผลการดำเนินงานของหน8วยงานจึงเปjนแนวทางการมีส8วนร8วมที่สำคัญของภาคประชาชน และเปjน

การควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงาน คุณภาพการให3บริการเพื่อผู3รับบริการมีความพึงพอใจมากข้ึนและเปjน

สารสนเทศสําหรับผู3บริหารใช3 ประกอบการพิจารณาในการกําหนดประโยชน9ตอบแทนอ่ืนเปjนกรณีพิเศษ 

ประจําป�งบประมาณ 2564 ให3กับข3าราชการ พนักงาน และเจ3าหน3าที่ในสังกัด อีกทั้งจะเปjนแนวทางแก3ไข

ปรับปรุงด3านการดำเนินงาน นโยบาย และการให3บริการ เพื่อให3สอดคล3องกับความต3องการและเกิดประโยชน9

สูงสุดแก8ประชาชน ซ่ึงนำสู8ความเจริญแก8ท3องถ่ินให3ดีย่ิงข้ึน  

 

1.2 วัตถุประสงคAของการวิจัย 

 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู3รับบริการท่ีมีต8องานด3านสาธารณสุข 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู3รับบริการท่ีมีต8องานด3านรายได3หรือภาษี 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู3รับบริการท่ีมีต8องานด3านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู3รับบริการท่ีมีต8องานด3านป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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1.3  ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี ผู3วิจัยได3กำหนดขอบเขตวิจัยไว3ดังน้ี 

ขอบเขตด6านประชากร การวิจัยครั้งนี้ ผู3วิจัยได3กำหนดประชากร คือ ประชาชน เจ3าหน3าที่ของรัฐ 

หน8วยงานของรัฐ หน8วยงานเอกชนที่อาศัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของ องค9การบริหารส8วนตำบลสร3างแป?น 

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และเปjนผู3มาใช3บริการ 

ขอบเขตด6านพื้นที่ ผู3วิจัยได3กำหนดพื้นที่ของการวิจัยครั้งนี้เปjนพื้นที่ซึ่งอยู8ในความรับผิดชอบองค9การ

บริหารส8วนตำบลสร3างแป?น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

 

1.4 นิยามศัพทAเฉพาะ 

ขั้นตอนการให6บริการ หมายถึง กระบวนการที่เจ3าหน3าที่ผู 3ให3บริการ องค9การบริหารส8วนตำบล   

สร3างแป?น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการเปjนระบบไม8ยุ8งยาก ซ้ำซ3อน มี มีความชัดเจนในการอธิบาย 

ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให3บริการ มีการให3บริการตามลำดับก8อนหลัง เพื่อให3ผู3รับบริการมีความสะดวกท่ี

ได3รับบริการ ตลอดจนมีระยะเวลาการให3บริการรวดเร็ว เหมาะสมกับกิจกรรมหรือสภาพของงาน 

ช#องทางการให6บริการ หมายถึง  วิธีการที่องค9การบริหารส8วนตำบลสร3างแป?น อำเภอเพ็ญ จังหวัด

อุดรธานี นำมาใช3เพื่อให3ผู3รับบริการสามารถเข3าถึงงานบริการขององค9การบริหารส8วนตำบลได3อย8างรวดเร็ว 

ถูกต3อง ทันสมัย มีช8องทางให3บริการที่หลากหลายและเพียงพอต8อการให3บริการน้ันมีความสะดวก รวดเร็ว 

รวมถึงการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ9ที่ทันสมัยมาใช3ในการให3บริการสารสนเทศ ตลอดจนการมีหน8วยเคลื่อนท่ี

ในการให3บริการท่ี 

เจ6าหน6าท่ี หมายถึง บุคลากรขององค9การบริหารส8วนตำบลสร3างแป?น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

เปjนผู3ให3บริการงานด3านต8าง ๆ ทำหน3าที่ดูแลผู3รับบริการด3วยความเอาใจใส8 กระตือรือร3น และมีความพร3อมใน

การให3บริการ เปjนผู 3มีความรู 3ความสามารถในงาน ตอบคำถามในงานได3อย8างชัดเจน ถูกต3อง ปฏิบัติต8อ

ผู3รับบริการอย8างเสมอภาค มีกริยามารยาท บุคลิกภาพ และความซ่ือสัตย9สุจริต 

สิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง วัสดุ อุปกรณ9ที่จัดเตรียมไว3ให3แก8ผู3เข3ารับบริการ ซึ่งมีอยู8อย8าง

เพียงพอและทันสมัย ตลอดจนการจัดสถานที่ของส8วนงานบริการและภายในองค9การบริหารส8วนตำบลสร3าง

แป?น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีอย8างเพียงพอ สะอาด เปjนระเบียบเรียบร3อย มีป?ายประชาสัมพันธ9และป?าย

แสดงสถานที่บอกจุดบริการชัดเจน เห็นได3ง8าย และเข3าใจง8าย รวมถึงแบบฟอร9มต8าง ๆ มีความเพียงพอและ

พร3อมให3บริการ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู3สึกของผู3มาใช3บริการต8อการปฏิบัติงานด3านต8าง ๆ ขององค9การ

บริหารส8วนตำบลสร3างแป?น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รวมถึงการรับรู3ของบุคคลต8อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือส่ิง

ใดสิ่งหนึ่ง โดยปรากฏออกมาในลักษณะชอบหรือไม8ชอบ เห็นด3วยหรือไม8เห็นด3วย พอใจหรือไม8พอใจ ซึ่งจะ

เกิดข้ึนก็ต8อเม่ือส่ิงน้ันสามารถตอบสนองความต3องการให3แก8บุคคลน้ันได3 
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1.5 ประโยชนAท่ีคาดว#าจะได6รับ 

 1. ทราบระดับความพึงพอใจของผู3รับบริการท่ีมีต8องานด3านสาธารณสุข 

 2. ทราบระดับความพึงพอใจของผู3รับบริการท่ีมีต8องานด3านรายได3หรือภาษี 

 3. ทราบระดับความพึงพอใจของผู3รับบริการท่ีมีต8องานด3านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 4. ทราบระดับความพึงพอใจของผู3รับบริการท่ีมีต8องานด3านป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

 

1.6 กรอบแนวคิด 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตาม 

(Dependents Variables) 

ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของ

องค9การบริหารส8วนตำบลสร3างแป?น อำเภอเพ็ญ 

จังหวัดอุดรธานี 

- งานด3านสาธารณสุข  

- งานด3านรายได3หรือภาษี  

- งานด3านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  

- งานด3านป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ตัวแปรอิสระ 

(Independents Variables) 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได3 

- ประเภทของงานบริการที่มารับ

บริการจาก องค9การบริหารส8วน

ตำบลสร 3างแป?น อำเภอเพ็ญ 

จังหวัดอุดรธานี 
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บทที่ 2 

 

แนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข-อง 

 

การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการขององค9การบริหารส8วนตำบลสร3างแป?น 

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ผู3วิจัยได3ศึกษาวรรณกรรมและเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข3อง ดังน้ี 

2.1  แนวคิดเก่ียวกับการให3บริการ 

2.2  แนวคิดเก่ียวกับการให3บริการสาธารณะ 

2.3  แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการให6บริการ 

 นักวิชาการได3ให3ความหมายของการบริการ (Service) ดังน้ี 

 สมิต สัชฌุกร (2542, อ3างอิงใน สุนันทา ทวีผล, 2550) ได3ให3แนวคิดเกี่ยวกับการบริการไว3ว8า การ

บริการเปjนการปฏิบัติงานท่ีกระทำหรือติดต8อเก่ียวข3องกับผู3ใช3บริการ ให3เขาได3ใช3ประโยชน9ทางใดทางหน่ึง ด3วย

ความพยายามใด ๆ ก็ตามและด3วยวิธีที่หลากหลาย ให3คนต8าง ๆ ที่เกี่ยวข3องได3รับความช8วยเหลือซึ่งแยก

พิจารณาลักษณะของการบริการได3ดังน้ี 

1. เปjนพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกต8อผู3อื่น ซึ่งจะเห็นได3จากการกระทำโดยแสดงออกในลักษณะของ

สีหน3า แววตา กริยาท8าทาง คำพูดและน้ำเสียง โดยพฤติกรรมที่ปรากฏให3เห็นจะเกิดผลได3ทันที และแปรผลได3

รวดเร็ว 

2. เปjนการกระทำที่สะท3อนถึงความรู3สึกนึกคิดและจิตใจ การบริการจะขึ้นอยู8กับความคิดของผู3

ให3บริการท่ีจะแสดงออกถึง อารมณ9 ความรู3สึก ความเช่ือ ความปรารถนาและค8านิยม 

3. เปjนส่ิงท่ีบุคคลได3กระทำข้ึนเช่ือมโยงถึงผลประโยชน9ของผู3รับบริการ 

พิทักษ9 ตรุษทิม (2538) ได3ให3ความหมายของการบริการสาธารณะไว3ว8า เปjนการบริการในฐานะที่เปjน

หน3าที่ของหน8วยงานที่มีอำนาจกระทำเพื่อตอบสนองต8อความต3องการเพื่อให3เกิดความพอใจจากความหมายน้ี

จึงเปjนการพิจารณาการให3บริการว8าประกอบด3วย ผู3ให3บริการ (Providers) และผู3รับบริการ (Recipients) โดย

ฝuายแรกคือปฏิบัติเปjนหน3าที่ที่ต3องให3บริการเพื่อให3ฝuายหลังเกิดความพึงพอใจ ทั้งนี้ เพื่อสนองความต3องการ

ของประชาชนโดยส8วนรวมยึดการตอบสนองความต3องการจำเปjนของประชาชนเปjนเป?าหมายการบริการของ

รัฐในเชิงรับจะเน3นการให3บริการระเบียบแบบแผนและมีลักษณะท่ีเปjนอุปสรรคต8อการให3บริการ ดังน้ี 
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1. ข3าราชการมีทัศนคติว8าการให3บริการจะเริ่มต3นก็ต8อเมื่อมีผู3มาติดต8อขอรับบริการมากกว8าตนมี

หน3าท่ีท่ีจะต3องจัดบริการให3แก8ราษฎรตามสิทธิประโยชน9ท่ีเขาควรจะได3รับ 

2. การกำหนดระเบียบปฏิบัติและการใช3ดุลยพินิจของข3าราชการมักเปjนไปเพื่อสงวนอำนาจในการใช3

ดุลยพินิจของหน8วยงานหรือปกป?องตัวข3าราชการเอง มีลักษณะที่เน3นการควบคุมมากกว8าส8งเสริมการติดต8อ

ราชการจึงต3องใช3เอกสารหลักฐานต8าง ๆ เปjนจำนวนมากและต3องผ8านการตัดสินใจหลายขั้นตอน ซึ่งบางคร้ัง 

เกินกว8าความจำเปjน 

จริน อุดมเลิศ (2540) ได3ให3ความหมายของการบริการ ว8าเปjนสิ่งที่จับสัมผัสแตะต3องได3ยาก และเสื่อม

สูญสภาพไปได3ง8าย บริการจะทำขึ้นทันทีและส8งมอบให3ผู3รับบริการทันทีหรือเกือบจะทันทีดังนั้นการบริการจึง

เปjนกระบวนการของกิจกรรมในการส8งมอบบริการจากผู3ให3บริการไปยังผู3รับบริการไม8ใช8สิ่งที่จับต3องได3ชัดเจน 

แต8ออกมาในรูปของเวลา สถานที่ รูปแบบ และที่สำคัญเปjนสิ่งที่เอื้ออำนวยทางจิตวิทยาให3เกิดความพึงพอใจ 

คำว8าบริการตรงกับภาษาอังกฤษว8า Service ซึ่งถ3าหากหาความหมายดี ๆ ให3กับอักษรภาษาอังกฤษทั้ง 7 ตัวน้ี 

อาจได3ความหมายของการบริการท่ีสามารถยึดเปjนหลักการปฏิบัติได3ตามความหมายของท้ัง 7 น้ีคือ 

S = Smiling and sympathy ย้ิมแย3ม และเอาใจเขามาใส8ใจเรา เห็นอกเห็นใจต8อความลำบาก

ยุ8งยากของผู3มารับบริการ 

E = Early response ตอบสนองต8อความประสงค9จากผู3มารับบริการอย8างรวดเร็วทันใจโดยไม8ต3องให3

เอ8ยปากเรียกร3อง 

R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือให3เกียรติผู3มารับบริการ 

V = Voluntariness การให3บริการท่ีทำอย8างสมัครใจ เต็มใจทำไม8ใช8ทำงานอย8างเสียไม8ได3 

I = Image enhancing การรักษาภาพลักษณ9ของผู3ให3บริการ และภาพลักษณ9ขององค9การ 

C = Courtesy ความอ8อนน3อม อ8อนโยน สุภาพ มีมารยาทดี 

E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือร3นขณะบริการและให3บริการมากกว8าท่ีผู3รับบริการ

คาดหวังเอาไว3 

Millet (1954 อ3างอิงใน อรุณลักษณ9 พรหมทัตตานนท9, 2547) กล8าวว8า เป?าหมายสำคัญของการ

บริการ คือ การสร3างความพึงพอใจในการบริการแก8ประชาชน โดยมีแนวทางดังต8อไปน้ี 

การให3บริการอย8างสม่ำเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงาน

ภาครัฐท่ีมีฐานคติท่ีว8าคนทุกคนเท8าเทียมกัน ดังน้ัน ประชาชนทุกคนจะได3รับการปฏิบัติอย8างเท8าเทียมกันใน

แง8มุมของกฎหมาย ไม8มีการแบ8งแยกกีดกันในการให3บริการประชาชน โดยใช3มาตรฐานเดียวกัน 

การให3บริการอย8างรวดเร็วทันต8อเวลา (Timely Service) หมายถึง การให3บริการสาธารณะจะต3อง

ตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน8วยงานภาครัฐจะถือว8าไม8มีสิทธิผลเลยถ3าไม8มีการตรงเวลา ซ่ึงมีผลทำให3

ประชาชนไม8พึงพอใจ 
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การให3บริการอย8างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให3บริการสาธารณะจะต3องมีลักษณะ มี

จำนวนการให3บริการ และสถานท่ีให3บริการอย8างเหมาะสม (The Right Quantity at The Right 

Geographical Location) มีความเสมอภาค หรือการตรงเวลา จำนวนการบริการท่ีเพียงพอเหมาะสม 

การให3บริการอย8างต8อเน่ือง (Continuous Service) หมายถึง การให3บริการสาธารณะท่ีเปjนไปอย8าง

สม่ำเสมอ โดยยึดประโยชน9ของสาธารณะเปjนหลัก ไม8ใช8ยึดความพึงพอใจของหน8วยงานท่ีให3บริการว8าจะให3

หรือหยุดบริการเม่ือใดก็ได3 

การให3บริการอย8างก3าวหน3า (Progressive Service) หมายถึง การให3บริการสาธารณะท่ีมีการ

ปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน หรือการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถท่ีจะทำหน3าท่ีได3มากข้ึน 

โดยใช3ทรัพยากรเท8าเดิม 

สรุปได3ว8า การบริการ คือ กระบวนการดำเนินงานอย8างใดอย8างหน่ึงเพ่ือตอบสนองความต3องการ

ให3กับ    ผู3นัดมารับบริการให3เกิดความพึงพอใจสูงสุด รวมท้ังทำให3บุคคลเกิดความประทับใจในเวลาเดียวกัน 

 

ความสำคัญของงานบริการ 

 ธิติมา ธรรมมา (2550) ความสำคัญของงานบริการ งานบริการเปjนงานสร3างความพึงพอใจและ

ประทับใจให3กับลูกค3าและผู3ที่มาติดต8อการบริการที่ดีย8อมมีผลดีต8อการปฏิบัติงาน ความล3มเหลวในการบริการ

จะเปjนผลเสียหายอย8างร3ายแรงหากไม8ได3รับการปรับปรุงแก3ไขให3ดีขึ้น ดังนั้น ผู3รับผิดชอบในการให3บริการและ

การต3อนรับต3องตระหนักและระลึกอยู8เสมอว8า “การบริการที่ดีต3องมีความรับผิดชอบ” การให3บริการที่ดีและมี

คุณภาพจากตัวบุคคลซึ่งต3องอาศัยเทคนิค กลยุทธ9 ทักษะ และความแนบเนียนต8าง ๆ ที่จะทำให3ชนะใจลูกค3าผู3

ที่ติดต8อหรือบุคคลทั่วไปที่มาใช3บริการจึงถือได3ว8ามีความสำคัญอย8างยิ่งในปkจจุบันนี้ นอกจากนี้ การสร3าง

จิตสำนึกในการ ให3เกิดในจิตใจผู3ให3บริการต3องเร่ิมมาจากการมีทัศนคติท่ีดีในการให3บริการทุกคนล3วนเปjนทูตใน

ความสัมพันธ9กับลูกค3า ความผิดพลาด บกพร8องในหน3าที่ บกพร8องในการบริการ จะมีผลต8อลูกค3าและเปjนการ

บ8อนทำลายช่ือเสียงของบริษัทในท่ีสุด ฉะน้ัน ผู3ให3บริการจะต3องคิดให3ได3เสมอว8า 

1. ลูกค3าถูกต3องเสมอ 

2. ผู3ให3บริการเปjนพระเอกไม8ได3เปjนแค8พระรอง 

3. งานบริการเปjนงานของผู3ให3 

4. งานบริการเปjนงานฝ�กระดับจิตใจ 

5. รักงานบริการต3องทำใจและอดทน 

6. บริการอย8างเอาใจลูกค3ามาใส8ใจเรา 

7. ยอมรับความแตกต8างของลูกค3า 

8. บริการลูกค3าเสมือนญาติของตนเอง 

9. บริการเสมือนเปjนเจ3าของกิจการ 
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การบริการอย#างมีคุณภาพ 

การบริการที่มีคุณภาพเปjนสิ่งจำเปjนสำหรับทำธุรกิจการบริการที่ดีเปjนที่พึงพอใจของลูกค3าจะต3องมา

จาก ๒ ส8วนด3วยกัน คือ ต3องเร่ิมจากมีจิตสำนึกในการบริการ (Sense of Service) ผสมผสานกับการแสดงออก

ด3วยท8าทางบุคลิกที่ดี อ8อนน3อม สุภาพ ซึ่งเรียกว8ามาตรฐานการบริการ (Standard of Service) การบริการ

อย8างคุณภาพ หมายถึง การบริการที่พนักงานผู3ให3บริการมีความพร3อมทางด3านจิตใจที่จะให3บริการและแสดง

ออกมาด3วยกิริยามารยาทท่ีควรปฏิบัติซ่ึงทำให3ลูกค3าเกิดความพึงพอใจอย8างย่ิง 

 

คุณสมบัติของผู6ให6บริการท่ีดี 

การเปjนผู3ให3บริการท่ีดีจะต3องให3ความสำคัญกับผู3รับบริการโดยผู3ให3บริการจะต3องมีความเสียสละ 

อดทน และบริการด3วยความเต็มใจแก8ผู3มารับบริการ คือ 

1. มีทัศนคติท่ีดีต8องานบริการ และรักงานบริการ 

2. ความอดทน อดกล้ัน สุขุมเยือกเย็น (Persistence) 

3. ความจดจำ (Memory) 

4. ความกระตือรือร3น (Enthusiasm) 

5. ความจริงใจ (Sincerity) 

6. ความมีไหวพริบ (Tact) 

7. ความมีอัธยาศัย (Courtesy) 

8. ความย้ิมแย3มแจ8มใส (Cheerfulness) 

9. ความเปjนมิตร (Friendliness) 

10. ความสามารถในการนำไปใช3 (Application) 

 

ลักษณะของการบริการ 

การบริการแบ8งออกเปjน ๔ ลักษณะ 

1. การให3การต3อนรับ การช8วยเหลือ หมายถึง การให3การต3อนรับช8วยเหลือด3วยความเต็มใจดุจญาติพ่ี

น3อง จะเปjนการสร3างความประทับใจกับบุคคลท่ีมาติดต8อ 

2. เพ่ือแสดงออกซ่ึงความประทับใจกับบุคคลท่ีมาติดต8อ 

3. เพ่ือช8วยเหลือ คือพยายามให3ความช8วยเหลือความสะดวก 

4. เพ่ือรับใช3 เพ่ือช8วยทำทุกส่ิงทุกอย8างเท8าท่ีจะทำได3เต็มความสามารถ 
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กุญแจสำคัญสำหรับการให6บริการ 

1. การเข3าใจในความต3องการของผู3ใช3บริการ 

2. การรู3จักวิธีติดต8อส่ือสารท่ีดี ท้ังภาษาท่ีพูด สำเนียง กริยาท8าทาง หรือวัจนภาษา 

1) ใช3ภาษาสุภาพ 

2) หลีกเล่ียงในการพูดเร่ืองส8วนตัวต8อหน3าผู3ใช3บริการ 

3) หลีกเล่ียงท่ีจะพูดภาษาเฉพาะ 

4) หลีกเล่ียงการบ8นต8อหน3าผู3ใช3บริการ 

5) หน3าท่ีการบริการท่ีควรฟkงมากกว8าพูด 

6) อย8าตอบห3วน ๆ กับผู3ใช3บริการ 

7) อย8าทะเลาะกับผู3ใช3บริการ 

8) อย8าหัวเราะเยาะผู3ใช3บริการ 

9) มองหน3าผู3ใช3บริการเม่ือพูดกับเขาเสมอ 

3. ความมีมารยาท คือ การท่ีผู3ใช3บริการมีการแสดงออกท่ีดีต8อหน3าผู3ท่ีมาใช3บริการ 

1) มีความสุภาพอ8อนน3อม รู3จักไปลามาไหว3 

2) ความรู3จักเก็บและรักษาอารมณ9 

3) ความสำรวมกิริยาท8าทาง 

4) รู3จักอดทน อดกล้ันงานบริการเปjนงานท่ีต3องอาศัยความอดทน 

5) ยอมรับคำตำหนิติชม จงถือคติว8า การตำหนิน้ันเปjนการกระทำหรือการติเพ่ือก8อ มิใช8เพ่ือ

ทำลายล3างเพ่ือเราจะได3พัฒนาปรับปรุงหรือแก3ไขให3ดีข้ึน 

6) ควรต้ังใจฟkงผู3ใช3บริการ 

7) ควรกล8าวคำว8า ขออภัย เม่ือมีการช้ีแจงเหตุผลด3วยเสมอ 

8) ควรขอบคุณผู3ท่ีมาใช3บริการในโอกาสอันควร 

4. การมีความรับผิดชอบต8องานท่ีได3รับมอบหมายเปjนอย8างดี  

5. ความมีความสามารถรอบรู3ในการบริการ เพราะจะทำให3เกิดทัศนคติท่ีดีต8อการให3บริการ 

6. การมีความน8าเช่ือถือ 

 

 ความหมายของประสิทธิผลองคAการ 

นักวิชาการหลายท8านได3ให3ความหมายของประสิทธิผลองค9การ ดังน้ี 

 กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2536) กล8าวว8า ประสิทธิผลองค9การ หมายถึง สมรรถภาพขององค9การในการ

ที่จะอยู8รอด การปรับตัว การดำรงสภาพ และการเจริญเติบโต ไม8ว8าองค9การนั้นจะมีหน3าที่ใด ก็จะต3องทำให3

ลุล8วงไปในท่ีสุด สอดคล3องกับบุญเรือง หมั้นทรัพย9 (2538) และจินดาลักษณ9 วัฒนสินธุ9 (2530) กล8าวว8า 

ประสิทธิผลนอกจากจะเปjนการปรับตัว เปลี่ยนแปลงให3เข3ากับสิ่งแวดล3อมที่เปjนอยู8แล3ว จะต3องประสาน
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สัมพันธ9สมาชิกในองค9การเพื่อให3เกิดการรวมเปjนอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการปฏิบัติภารกิขององค9การ โดยมีตัว

บ8งชี ้ที ่ใช3วัดหลายด3าน ได3แก8 ความสามารถในการปรับปรุงองค9การและความสามารถในการบูรณาการ

ทรัพยากรที่มีอยู8 ซึ่งอาจได3จากคุณภาพของผลิตผลหรือบริการพื้นฐานขององค9การ หรือความสามารถในการ

ผลิตสินค3าหรือบริการขององค9การ ความพร3อม หรือความเปjนไปได3ในการปฏิบัติงานที่เฉพาะเจาะจงเมื่อถูก

ขอร3องให3ทำผลตอบแทนหรือผลกำไรท่ีได3รับจากการผลิตสินค3าและบริการ 

 สมจิตร พึ่งหรรษพร (2552) ได3กล8าวว8า ประสิทธิผลขององค9การ เปjนความสามารถของสถานศึกษา

ในการบรรลุตามวัตถุประสงค9ขององค9การ โดยประยุกต9ตามแนวคิดของ Kaplan และ Norton ซึ่งมีมุมมอง

ท้ังหมด 4 ด3าน ได3แก8 

1. ประสิทธิผลด3านการเงิน (Financial Perspective)  

2. ประสิทธิผลด3านผู3รับบริการ (Customer Perspective)  

3. ประสิทธิผลด3านกระบวนการภายใน (Internal – Process Perspective) 

4. ประสิทธิผลด3านการเรียนรู3และพัฒนา (Learning and Growth Perspective) 

 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการให6บริการสาธารณะ 

ความหมายการให6บริการสาธารณะ 

ปฐม มณีโรจน9 (อ3างใน พิทักษ9 ตรุษทิม, 2538) ได3ให3ความหมายของการให3บริการสาธารณะว8า เปjน

การบริการในฐานะที่เปjนหน3าที่ของหน8วยงานที่มีอำนาจกระทำ เพื่อตอบสนองต8อความต3องการเพื่อให3เกิด

ความพอใจ จากความหมายนี้จึงเปjนการพิจารณา การให3บริการว8าประกอบด3วย ผู3ให3บริการ (Providers) และ

ผู3รับบริการ(Recipients)โดยฝuายแรกถือปฏิบัติเปjนหน3าท่ีท่ีต3องให3บริการเพ่ือให3ฝuายหลังเกิดความพึงพอใจ 

เทพศักดิ์ บุญรัตพันธ9 (2536 อ3างใน พิทักษ9 ตรุษทิม, 2538) กล8าวว8า การให3บริการสาธารณะ คือการ

ท่ีบุคคลกลุ8มบุคคล หรือ หน8วยงานท่ีมีอำนาจหน3าท่ีท่ีเก่ียวข3องกับการให3บริการ 

สาธารณะ ซึ่งอาจจะเปjนของรัฐหรือเอกชนมีหน3าที่ในการส8งต8อการให3บริหารสาธารณะแก8ประชาชนโดยมี

จุดมุ8งหมาย เพ่ือสนองต8อความต3องการของประชาชนโดยส8วนรวม 

ชูวงศ9 ฉายะบุตร (2536) ได3เสนอหลักการให3บริการในการพัฒนาการให3บริการในเชิงรุกว8า จะต3องเปjน

ตามหลักการ 

1) ยึดการตอบสนองความต3องการจำเปjนของประชาชนเปjนเป?าหมาย การบริการของรับใน 

เชิงรับจะเน3นการให3บริการตามระเบียบแบบแผน และมีลักษณะท่ีเปjนอุปสรรคต8อการให3บริการดังน้ีคือ 

1.1 ข3าราชการมีทัศนคติว8าการให3บริการจะเริ่มต3นก็ต8อเมื่อมีผู3มาติดต8อขอรับบริการมากกว8าที่จะ

มองว8าตนมีหน3าท่ีท่ีจะต3องจัดบริการให3แก8ราษฎรตามสิทธิประโยชน9ท่ีเขาควรจะได3รับ 

1.2 การกำหนดระเบียบปฏิบัติและการให3ดุลพินิจของข3าราชการ มักเปjนไปเพื่อสงวนอำนาจใน

การใช3ดุลพนิจของหน8วยงาน หรือปกป?องตัวข3าราชการเอง มีลักษณะที่เน3นการควบคุมมากกว8าการส8งเสริม 
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การติดต8อราชการจึงต3องใช3เอกสารหลักฐานต8าง ๆ เปjนจำนวนมากและต3องผ8านการตัดสินใจหลายขั้นตอน ซ่ึง

บางคร้ังเกินกว8าความจำเปjน 

1.3 จากการที่ข3าราชการมองว8าตนมีอำนาจในการใช3ดุลพินิจ และมีกฎระเบียบเปjนเครื่องมือที่จะ

ปกป?องการใช3ดุลพินิจของตน ทำให3ข3าราชการจำนวนไม8น3อยมีทัศนคติในลักษณะของเจ3าขุนมูลนาย ในฐานะท่ี

ตนมีอำนาจที่จะบันดาลผลได3ผลเสียแก8ประชาชน การดำเนินความสัมพันธ9จึงเปjนไปในลักษณะที่ไม8เท8าเทียม

กัน และนำไปสู8ปkญหาต8าง ๆ เช8น ความไม8เต็มใจที่จะให3บริการรู3สึกไม8พอใจเมื่อราษฎรแสดงความเห็นโต3แย3ง 

เปjนต3น 

ดังนั้นเป?าหมายแรกของการจัดการจัดบริการแบบครบวงจรก็คือ การมุ8งประโยชน9ของประชาชน

ผู3รับบริการท้ังผู3ท่ีมาติดต8อขอรับบริการ และผู3ท่ีอยู8ในข8ายท่ีควรจะได3รับบริการเปjนสำคัญซ่ึงมีลักษณะดังน้ีคือ 

1) ข3าราชการจะต3องถือว8าการให3บริการเปjนภาระหน3าทีที่ต3องดำเนินการอย8างต8อเนื่องโดย

จะต3องพยายามจัดบริการให3 ครอบคลุมผู3ท่ีอยู8ในข8ายท่ีควรจะได3รับบริการทุกคน 

2) การกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติและการใช3ดุลพินิจจะต3องคำนึงถึงสิทธิ ์ประโยชน9ของ

ผู3รับบริการเปjนหลัก โดยพยายามให3ผู3บริการได3สิทธิประโยชน9ท่ีควรจะได3รับอย8างสะดวดและรวดเร็ว 

3) ข3าราชการจะต3องมองผู3มารับบริการว8ามีฐานะและศักดิ์ศรี เท8าเทียม กับตนมีสิทธิที่จะรับรู3

ให3ความเห็นหรือโต3แย3งด3วยเหตุผลได3อย8างเต็มท่ี 

การบริการสาธารณะ หมายถึง การบริการหรือกิจกรรมที่รัฐจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน9สาธารณะหรือเพ่ือ

ตอบสนองความต3องการของส8วนรวม โดยเปjนกิจการที่อยู8ในความอำนวยการหรืออยู8ในความควบคุมของฝuาย

ปกครองที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค9เพื่อสนองความต3องการส8วนรวมของประชาชน (อรทัย ก§กผล, 2552) 

อันเปjนการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีให3แก8ประชาชนและสร3างการพัฒนาท้ังด3านเศรษฐกิจและสังคมให3กับท3องถ่ิน 

รวมถึงการพัฒนาประเทศชาติในภาพรวม โดยมีหลักการที่เปjนประเด็นสำคัญในการจัดบริการสาธารณะ คือ 

การจัดบริการสาธารณะต3องดำเนินการเพื่อก8อให3เกิดประโยชน9แก8ส8วนรวม สามารถตอบสนองความต3องการ

ของท3องถ่ิน มีความเสมอภาค ความต8อเน่ือง และความโปร8งใสในการให3บริการ (นราธิป ศรีราม , 2557) 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฏีเร่ืองความพึงพอใจ 

การศึกษาความพึงพอใจเริ่มมีตั้งแต8ก8อนป� ค.ศ.1960 และในป� ค.ศ. 1980 ได3มีการวิจัยเกี่ยวกับความ

พึงพอใจของผู3บริโภคทางด3านการตลาด และนำไปสู8การศึกษาองค9ประกอบเชิงสาเหตุที่ส8งผลต8อความพึงพอใจ

ของนักท8องเที่ยว (Wang et al., 2009) องค9กรบริการท่ีดีจะต3องให3ความสำคัญต8อผู3ใช3บริการและต3องค3นหา

ความต3องการของผู3ใช3บริการ เพื่อที่จะนำไปสู8การวางแผนตอบสนองต8อความต3องการนั้น โดยเป?าหมายสูงสุด

ของการบริการคือการสร3างความพึงพอใจสูงสุดให3กับผู3ใช3บริการ (อเนก สุวรรณบัณฑิต และ ภาสกร อดุลพัฒน

กิจ, 2550) เพราะความพึงพอใจของผู3ใช3บริการจะส8งผลต8อความภักดี ซึ่งเปjนเป?าหมายสำคัญสูงสุดที่องค9กร

บริการต3องการ (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2552) ดังนั้นองค9กรที่ให3บริการจำเปjนจะต3องทราบถึงความต3องการ

และความคาดหวังเพ่ือให3ผู3ใช3บริการได3รับความพึงพอใจและกลับมาใช3บริการซ้ำกับองค9กรอีก 
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ความสำคัญของความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจในการบริการนับว8าเปjนเป?าหมายสูงสุดและสำคัญที่สุดของงานด3านบริการ การสร3าง

ความพึงพอใจให3ผู3ใช3บริการจนเกิดความรู3สึกดี มีความประทับใจและกลับมาใช3บริการอีกถือว8าเปjนความสำเร็จ

ของงานบริการอย8างแท3จริง ดังนั้นการศึกษาความพึงพอใจของผู3ใช3บริการจึงเปjนเรื ่องสำคัญที่ผู 3มีหน3าท่ี

เกี่ยวข3องไม8ว8าจะเปjนผู3ให3บริการหรือผู3ปฏิบัติงานจะต3องตระหนักถึงอยู8เสมอ เพราะนั่นหมายถึงการดำรงอยู8

อย8างยั่งยืน และความสำคัญของความพึงพอใจที่มีต8อผู3ใช3บริการที่มีองค9กรผู3ให3บริการต3องให3ความสำคัญ (จิต

ตินันท9 เดชะคุปต9, 2551) มีดังน้ี 

1. ความพึงพอใจของผู3ใช3บริการเปjนตัวกำหนดคุณลักษณะของการบูรนาการผู3บริหารองค9กรและ

ผู3ปฏิบัติงานบริการจำเปjนต3องสำรวจความพึงพอใจของผู3ใช3บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ9บริการและลักษณะของ

การนำเสนอบริการที่ผู3ใช3บริการชื่นชอบ เพราะข3อมูลดังกล8าวจะบ8งบอกถึงการประเมินความรู3สึกและความ

คิดเห็นของผู3ใช3บริการต8อคุณสมบัติของบริการที่ผู3ใช3บริการต3องการและวิธีการตอบสนองความต3องการแต8ละ

อย8างในลักษณะที่ผู3ใช3บริการปรารถนาซึ่งเปjนผลดีต8อผู3ให3บริการในอันที่จะตระหนักถึงความคาดหวังของ

ผู3ใช3บริการ และสามารถตอบสนองบริการท่ีตรงกับลักษณะและรูปแบบท่ีผู3ใช3บริการคาดหวังไว3ได3จริง 

2. ความพึงพอใจของผู3ใช3บริการเปjนตัวแปรสำคัญในการประเมินคุณภาพบริการการนำเสนอบริการท่ี

ดีมีคุณภาพตรงกับความต3องการความคาดหวังของผู3ใช3บริการมีผลให3ผู3ใช3บริการเกิดความพึงพอใจต8อการ

บริการนั้น และมีแนวโน3มจะใช3บริการซ้ำอีกต8อ ๆ ไป ได3แก8 สถานที่ อุปกรณ9 เครื่องใช3 บุคลิกลักษณะของ

พนักงานบริการ ความน8าเชื ่อถือไว3วางใจของการบริการ ความเต็มใจที ่จะให3บริการ ตลอดจนความรู3

ความสามารถในการให3บริการด3วยความเช่ือม่ันและความเข3าใจต8อผู3อ่ืน  

Lovelock and Wirtz (2011) ได3กล8าวถึงความสำคัญของความพึงพอใจของผู 3ใช3บริการซึ ่งให3

คุณประโยชน9หลายอย8างแก8องค9กรบริการ และความพึงพอใจของผู3ใช3บริการในระดับมากจะนำไปสู8ความภักดี

ต8อองค9กรในระยะยาว ถ3ารักษาผู3ใช3บริการที่ดีไว3ได3มากกว8าการที่จะจูงใจหรือพัฒนาผู3ใช3บริการใหม8เพื่อแทนท่ี

ผู3ใช3บริการที่จากไป ผู3ใช3บริการที่มีความพึงพอใจสูงสุดจะแพร8คำพูดในทางบวกจนกลายเปjนการโฆษณาให3กับ

องค9กรบริการ ซึ่งจะลดต3นทุนในการหาผู3ใช3บริการใหม8 เรื่องนี้มีความสำคัญมากสำหรับผู3ให3บริการ เนื่องจาก

ชื่อเสียงและการแพร8คำพูดเปjนแหล8งข8างสารที่สำคัญสำหรับผู3ใช3บริการใหม8 คุณภาพบริการเปjนสิ่งสำคัญที่จะ

ทำให3ผู3ใช3บริการเกิดความพึงพอใจ และคุณประโยชน9ของความพึงพอใจจะส8งผลบวกต8อองค9กรผู3ให3บริการ 
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ภาพท่ี 2.1 : คุณประโยชน9ของความพึงพอใจจากคุณภาพบริการขององค9กร 

ท่ีมา : Lovelock and Wirts, (2011) 

 

ความพึงพอใจเปjนปkจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ช8วยให3งานประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย8างยิ่งถ3าเปjน

งานเกี่ยวกับการให3บริการโดยผู3ที่มีหน3าที่เกี่ยวข3องกับการให3บริการจะต3องมีความรักและความเข3าใจในงาน

บริการ รวมทั้งจะต3องร8วมมือกันที่จะทำให3งานบริการมีคุณภาพที่ดีเพื่อสนองต8อผู3ใช3บริการให3เกิดความพึง

พอใจสูงสุด ดังนั้นงานด3านบริการจำเปjนจะต3องมีการปรับปรุงและพัฒนาอย8างสม่ำเสมอ เพื่อรักษามาตรฐาน

การบริการที่ดีและพัฒนาให3เจริญก3าวหน3ายิ่งๆขึ้นไป โดยความเจริญก3าวหน3าของงานบริการมีปkจจัยสำคัญท่ี

เปjนตัวบ8งชี ้คือ จำนวนผู3มาใช3บริการดังนั้นผู 3บริหารองค9กรให3บริการจึงควรศึกษาให3ลึกซึ้งถึงปkจจัยและ

องค9ประกอบต8าง ๆ ที่จะทำให3เกิดความพึงพอใจทั้งผู3ปฏิบัติงานบริการบริการละผู3มาใช3บริการเพื่อนำข3อมูล

เหล8าน้ันมาเปjนแนวทางในการบริหารองค9กรบริการให3มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน9สูงสุด (Oliver, 2010) 

การจัดการความพึงพอใจของผู3ใช3บริการมีความสำคัญและประโยชน9แก8องค9กร (ฉัตยาพร เสมอใจ, 

2548) ดังน้ี  

ความพึง

พอใจ 

ป>องกันผู2ใช2บริการหันไปใช2บริการของ

คู7แข7ง 

ความสามารถในการสร2างข2อได2เปรียบท่ี

ย่ังยืน ของผู2ใช2บริการ 

ความสามารถในการลดต2นทุนความ

ล2มเหลว 

การลดต2นทุนในการชักจูงผู2ใช2บริการ

ใหม7 

การเผยแพร7คำพูดในทางบวก 

การจูงใจให2ซ้ือซ้ำและซ่ือสัตย8 
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1. สร3างผลประโยชน9ให3แก8องค9กรในการเพิ่มระดับความพึงพอใจแก8ผู3ใช3บริการเนื่องจากทำให3เข3าใจ

ถึงระดับความพึงพอใจของผู3ใช3บริการในปkจจุบันจากการหาช8องว8างระหว8างความคาดหวังของผู3ใช3บริการและ

สิ่งที่องค9กรส8งมอบให3แก8ผู3ใช3บริการเพื่อเปjนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงให3สามารถตอบสนองและเพ่ิม

ความพึงพอใจของผู3ใช3บริการมากข้ึนอันจะนำไปสู8ความภักดีของผู3ใช3บริการ 

2. สร3างผลกำไรในระยะยาวถ3าเราทำการรักษาผู3ใช3บริการท่ีดีไว3ได3ในปริมาณที่มากจะยิ่งสร3างผลกำไร

มากกว8าการพยามดึงผู3ใช3บริการใหม8มาทดแทนผู3ใช3บริการเก8าท่ีจากไปอยู8ตลอดเวลา  

3. ผู3ใช3บริการที่มีความพึงพอใจมากจะช8วยในการกระจายข8าวแบบปากต8อปากทำให3คนรู3จักมากข้ึน

เหมือนการโฆษณาให3บริษัท โดยมีต3นการดึงผู3ใช3บริการใหม8ต8อหน8วยต่ำและมีประสิทธิภาพเพราชื่อเสียงและ

การบอกต8อเปjนแหล8งข3อมูลสำคัญสำหรับผู3ใช3บริการใหม8ที่ใช3ในการตัดสินใจการต8อปากต8อปากด3วยการชื่นชม

จะสร3างความน8าเช่ือถือได3มาก 

4. ผู3ใช3บริการที่มีความพึงพอใจในระดับมาก เปjนการประกันความเสี่ยงจากการเกิดความผิดพลาดใน

การบริการเพราะผู3ใช3บริการเมื่อมีความพึงพอใจต8อการบริการขององค9กร ย8อมมองความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก

การบริการขององค9กรนั้น และหากผู3ใช3บริการรับรู3ถึงการบริการที่ผิดพลาดขององค9กร ผู3ใช3บริการก็พร3อมที่จะ

ให3อภัยกับเหตุการณ9ที่เกิดขึ้นเสมอ และหากผู3ใช3บริการที่มีความพึงพอใจมากจนเกิดเปjนความภักดีต8อองค9กร 

ผู3ใช3บริการจะมองข3ามข3อเสนอต8าง ๆ ของคู8แข8งขัน แม3จะเปjนข3อเสนอใหม8 ๆ ท่ีดีกว8าก็ตาม 

 

การรับรู6ความพึงพอใจในการบริการ 

ความพึงพอใจเปjนกระบวนการที ่เกิดขึ ้นจากการรับรู 3 การประเมินคุณภาพบริการอันเปjนสิ ่งท่ี

ผู3ใช3บริการคาดหวังว8าจะได3รับการให3บริการ โดยที่ความพึงพอใจในการบริการของผู3ใช3บริการจะขึ้นอยู8กับการ

รับรู3 (อเนก สุวรรณบัณฑิต และ ภาสกร อดุลพัฒนกิจ, 2550) ดังน้ี  

1.การรับรู3คุณภาพของผลิตภัณฑ9บริการอันเปjนสิ่งที่ผู 3ให3บริการได3สัญญาว8าจะให3บริการที่ดี โดย

ผู3ใช3บริการมีความคาดหวังต8อคุณภาพของผลิตภัณฑ9บริการว8าจะได3รับอย8างน3อยตามที่ผู3ให3บริการได3สัญญาไว3 

ความมากน3อยคุณภาพของส่ิงท่ีได3รับจะเปjนตัวกำหนดถึงระดับความพึงพอใจของผู3ใช3บริการ  

2.การรับรู3คุณภาพของการนำเสนอบริการซึ่งผู3ให3บริการดำเนินการนำเสนอผ8านการแสดงออกต8าง ๆ 

ในกระบวนการบริการ โดยผู3ใช3บริการจะประเมินว8าผู3ให3บริการจะดำเนินการบริการอย8างเหมาะสมมากน3อย

เพียงใด ความสะดวกในการเข3าถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผู3ให3บริการตามบทบาทหน3าที่ ความ

รับผิดชอบต8องาน การใช3ภาษาสื่อสารและปฏิบัติตนในการบริการว8าผู3ให3บริการมีความเต็มใจและจริงใจ

เพียงใดในการบริการ การรับรู3เหล8านี้จะช8วยให3ผู3ใช3บริการประเมินคุณภาพบริการได3อย8างมีเหตุและผล ซ่ึง

นำไปสู8ความพึงพอใจในการรับบริการ 



การสำรวจความพึงพอใจของผู2รับบริการต7อองค8การบริหารส7วนตำบลสร2างแป>น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 16 

 

เมื่อพิจารณาการรับรู3ที่สำคัญของความพึงพอใจในการบริการแล3วผู3บริหารองค9กรบริการจะเห็นได3ว8า

จะต3องสร3างให3เกิดความแตกต8างของคุณภาพผลิตภัณฑ9บริการ เช8น รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ภาพลักษณ9ของ

ผลิตภัณฑ9 ที่แตกต8างจากคู8แข8ง และปรับปรุงกระบวนการในการนำเสนอผลิตภัณฑ9บริการนั้นสู8ผู3ใช3บริการ โดย

ต3องอาศัยความจริงใจ และความรับผิดชอบของผู3ให3บริการเปjนสำคัญ แต8หากวู3บริหารองค9กรบริการไม8สามารถ

สร3างผลิตภัณฑ9บริการที่แตกต8างได3สิ่งที่สำคัญที่ต3องประเมินละพัฒนาคือรูปแบบการนำเสนอบริการ ดังจะเห็น

ได3จากการเสนอการบริการต8าง ๆ เช8น กิจกรรมการท8องเที่ยว สปาและภัตตาคาร เปjนต3น  หากเปรียบกับการ

ท8องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ตลาดผ3านาข8า การเสนอบริการที่น8าสนต8าง ๆ ดังเช8น ท8องเที่ยวในแหล8งท8องเที่ยว

ใกล3เคียง พาชมวิถีชีวิตความเปjนอยู8ของชาวบ3าน และเรียนรู3กรรมวิธีการสรรสร3างงานหัตถกรรมที่วิจิตรงดงาม 

เปjนต3น (Hirata, 2009) 

 

อย8างไรก็ตามผู3บริหารองค9กรบริการจะต3องคำนึงถึงการรับรู3ของความพึงพอใจเพ่ือให3เกิดการพัฒนาใน

องค9กรบริการต8อไป ดังภาพข3างล8างน้ี (จิตตินันท9 เดชะคุปต9, 2551) 

 
ภาพท่ี 2.2  : การรับรู3ของความพึงพอใจในการบริการ 

ท่ีมา : จิตตินันท9 เดชะคุปต9, (2551) 

 



การสำรวจความพึงพอใจของผู2รับบริการต7อองค8การบริหารส7วนตำบลสร2างแป>น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 17 

 

ความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการประเมินคุณค8าการรับรู3คุณภาพการบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ9

บริการตามลักษณะของการบริการและกระบวนการนำเสนอบริการในวงจรของการให3บริการระหว8างผู3

ให3บริการและผู3ใช3บริการ ซึ่งถ3าตรงกับสิ่งที่ผู3ใช3บริการมีความต3องการหรือตรงกับความคาดหวังที่มีอยู8หรือ

ประสบการณ9ที่เคยได3รับบริการตามการรับรู3ดังกล8าว ย8อมนำมาซึ่งความพึงพอใจในการบริการนั้น หากเปjนไป

ในทางตรงกันข3าม การรับรู3สิ่งที่ผู3ใช3บริการได3รับจริงไม8ตรงกับการรับรู3ในสิ่งที่ผู3ใช3บริการคาดหวังย8อมทำให3

ผู3ใช3บริการเกิดความไม8พอใจต8อผลิตภัณฑ9บริการและการนำเสนอบริการนั้นได3 (จิตตินันท9 เดชะคุปต9, 2551; 

Grigoroudis, 2009) 

ปdจจัยท่ีมีผลต#อความพึงพอใจ 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2552) กล8าวว8า ความพึงพอใจเปjนกระบวนการที่ไม8สามารถระบุได3อย8าง

ชัดเจนว8าในแต8ละครั้งที่ผู3บริโภคพึงพอใจหรือไม8พึง พอใจจากสาเหตุของปkจจัยใดเปjนหลัก ดังนั้นการบริการ

ด3วยรูปแบบเดียวกันกับกลุ8มผู3บริโภคทั้งหมด อาจจะทำให3ผู3บริโภคทั้งหมด อาจจะทำให3ผู3บริโภคบางกลุ8มหรือ

บางคนเท8านั้นที่พึงพอใจ เพราะความพึงพอใจของผู3บริโภค ซึ่งมีผลกระทบต8อการบริการและหากผู3บริโภคพึง

พอใจจะส8งผลต8อความภักดีต8อองค9กรและจะเกิดการใช3บริการซ้ำหรือการบอกต8อแก8ผู3อื่นในทางที่ดี แต8หากไม8

พอใจก็จะไม8เกิดความภักดีต8อองค9กรและจะไม8เข3ามาใช3บริการอีกและอาจพูดถึงองค9กรในด3านลบ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3 : ตัวแบบความพึงพอใจของผู3บริโภค 

ท่ีมา : ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, (2552) 



การสำรวจความพึงพอใจของผู2รับบริการต7อองค8การบริหารส7วนตำบลสร2างแป>น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 18 

 

 

ความพึงพอใจของผู6รับบริการ  

ความพึงพอใจของผู3รับบริการเปjนส่ิงสำคัญ อาจกล8าวได3ว8าความพึงพอใจของผู3รับบริการคือส่ิงท่ีเม่ือไร

ก็ตามที่ความต3องการของผู3รับบริการได3รับการตอบสนอง จะก8อให3เกิดความพึงพอใจ แต8การจะทราบความ

ต3องการ ความคาดหวังของผู3รับบริการได3อย8างไร แน8นอนต3องใช3การถามซึ่งเปjนวิธีที่ง8ายที่สุด ซึ่งในการไปรับ

บริการตามสถานที่ต8าง ๆ ผู3รับบริการจะมีความรู3สึกและมีความคิดเห็นต8อการบริการในลักษณะของความพึง

พอใจหรือไม8พึงพอใจ ความพึงพอใจในการบริการจึงมีความสำคัญ ต8อการดำเนินงานบริการอย8างมี

ประสิทธิภาพซ่ึงมีลักษณะท่ัวไปดังน้ี (สันทัด เสริมศร, 2539)  

1. ความพึงพอใจเปjนการแสดงออกทางอารมณ9 และความรู3สึกในทางบวกของแต8ละบุคคลต8อส่ิงหน่ึง

สิ่งใด บุคคลจำเปjนต3องปฏิสัมพันธ9กับสภาพแวดล3อมรอบตัว มีการตอบสนอง ความต3องการ ส8วนบุคคลด3วย

การโต3ตอบกับบุคคลอื่นและสิ่งต8าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ทำให3แต8ละคนมีประสบการณ9 การรับรู3 เรียนรู3 สิ่งที่จะ

ได3รับตอบแทนแตกต8างกันไป ในสถานการณ9การบริการ ก็เช8นเดียวกับบุคคล รับรู3หลายสิ่งหลายอย8างเกี่ยวกับ

การบริหาร ไม8ว8าจะเปjนประเภทของการบริการ หรือคุณภาพของการบริการ ซึ่งประสบการณ9ที่ได3รับจากการ

สัมผัสบริการต8าง ๆ ท่ีมีความแตกต8างกันออกไป  

2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต8าง ระหว8างสิ่งที ่คาดหวังกับสิ่งที ่ได3รับจริงใน

สถานการณ9 ซึ่งก8อนที่ผู3รับบริการจะมาใช3บริการใด ๆ ก็ตาม มักจะมีมาตรฐานของการบริการนั้นไว3ในใจอยู8

ก8อนแล3ว ซึ่งมีแหล8งอ3างอิงมาจากคุณค8าหรือเจตคติที่ยึดถือต8อบริการ ประสบการณ9ดั้งเดิมที่เคยใช3บริการ จาก

การบอกเล8าของผู3อื่น เปjนต3น ซึ่งสิ่งที่ผู3รับบริการได3รับรู3เกี่ยวกับการบริการ ก8อนที่ได3รับบริการหรือคาดหวังใน

สิ่งที่คิดว8าควรจะได3รับนี้ มีอิทธิพลต8อช8วงเวลาของการเผชิญความจริง หรือการพบปะระหว8างผู3ให3บริการและ

ผู3รับบริการเปjนอย8างมาก เพราะผู3รับบริการจะประเมินเปรียบเทียบสิ่งที่ได3รับจริง ในกระบวนการบริการที่เกิด

ขึ้นกับสิ่งที่คาดหวังเอาไว3 หากสิ่งที่ได3รับเปjนตามคาดหวังถือว8าเปjนการยืนยันที่ถูกต3องกับความคาดหวังที่มี

ผู3รับบริการย8อมเกิดความพึงพอใจต8อบริการดังกล8าว แต8ถ3าไม8เปjนไปตามที่คาดหวัง โดยอาจจะสูงหรือต่ำกว8า 

ซึ ่งช8วงความแตกต8างที่เกิดขึ้นจะชี้ให3เห็นระดับความพึงพอใจหรือไม8พึงพอใจมากน3อยก็ได3 ถ3าข3อยืนยัน

เบ่ียงเบนไปในทางบวกแสดงถึงความพอใจ ถ3าไปในทางลบแสดงถึงความไม8พึงพอใจ  

การสร6างความพึงพอใจ 

การสร3างความพึงพอใจให3กับผู3ใช3บริการนั้นควรทำให3ผู3ใช3บริการมีประสบการณ9ที่ดีตั้งแต8ช8วงแรก ๆ 

และเมื่อผู3ใช3บริการเกิดประสบการณ9ที่ดีสะสมมากขึ้นจนเกิดเปjนความพึงพอใจ และความพึงพอใจนี้เองที่จะมี

ผลต8อความภักดีของผู3ใช3บริการ (Grigoroudis, 2009 , Hirata, 2009) โดยความพึงพอใจจะเปjนขั้นตอนท่ี

จำเปjนในการสร3างความภักดี (Oliver,2010) เพราะเมื่อได3รับความพึงพอใจมากที่สุดอย8างต8อเนื่องหลาย ๆ 

ครั้งจะนำไปสู8ความภักดีในที่สุด (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2552) และการเปลี่ยนจากความพึงพอใจไปเปjน

ความภักดีของผู3บริโภคย8อมจะส8งผลให3องค9กรมีรายได3ที่สูงขึ้น รวมถึงช8วยลดต3นทุนค8าใช3จ8ายในการรักษาลูกค3า 



การสำรวจความพึงพอใจของผู2รับบริการต7อองค8การบริหารส7วนตำบลสร2างแป>น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 19 

 

(Oliver, 2010) และปkจจัยหลักในการสร3างความพอใจมี 3 ประการ (Grigoroudis , 2009 , Hirata, 2009) 

ดังน้ี 

1. ผู3ใช3บริการ ความคาดหวังที่แตกต8างกันของผู3ใช3บริการแต8ละคนอันเนื่องมาจากมีความต3องการ 

และประสบการณ9เรียนรู3ที่แตกต8างกัน ซึ่งส8งผลต8อระดับความคาดหวังที่จะได3รับคุณภาพบริการที่แตกต8างกัน 

ดังนั ้นองค9กรจะสร3างความพึงพอใจให3แก8ผู 3ใช3บริการได3นั ้นจำเปjนต3องทราบถึงความต3องการของแต8ละ

กลุ8มเป?าหมาย เพื่อที่จะนำเสนอบริการที่เหมาะสมและตอบสนองต8อความต3องการของผู3ใช3บริการตามท่ี

คาดหวังไว3 

2. ผู3ให3บริการ ความพึงพอใจของผู3ใช3บริการมีผลจากความรู3 ความสามารถ ความพร3อมในด3าน

กายภาพและอารมณ9ในขณะบริการ รวมพึงความเต็มใจในการให3บริการของพนักงานดังนั้นองค9กรผู3ให3บริการ

จำเปjนจะต3องให3ความสำคัญในการคัดเลือกพนักงานที่ทำหน3าที่ให3บริการและหมั่นอบรมให3ความรู3อย8าง

ต8อเน่ืองรวมถึงจะต3องควบคุม ติดตามอย8างใกล3ชิด และจะต3องมีการประเมินผลการทำงานอย8างสม่ำเสมอ 

3. สิ่งแวดล3อมอื่น ๆ ผู3ใช3บริการย8อมมีความต3องการที่จะได3รับเพียบพร3อมและครบถ3วนในการเข3าใช3

บริการ และสิ่งแวดล3อมทางกายภาพนับว8าเปjนส8วนประกอบที่สำคัญที่ส8งผลต8อความพึงพอใจของผู3ใช3บริการ 

เช8น สภาพแวดล3อม บรรยากาศ สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ9เครื่องใช3ต8าง ๆ เปjนต3น ดังนั้นการ

จัดหาสถานที่ที่เหมาะสม จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก มีอุปกรณ9เครื่องใช3ให3เพียงพอต8อความต3องการ 

ย8อมจะช8วยสร3างความพึงพอใจของผู3ใช3บริการได3 
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บทที่ 3 

 

วิธีดำเนินงาน 

 

การสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการองค9การบริหารส8วนตำบลสร3างแป?น อำเภอเพ็ญ จังหวัด

อุดรธานี 4 ด3านคือ งานบริการด3านสาธารณสุข งานบริการด3านรายได3หรือภาษี งานบริการด3านพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคม และงานบริการด3านป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังน้ี 

 

3.1  ประชากร และกลุ#มตัวอย#าง 

ประชากร (Population) ที่ใช3ในการสำรวจครั้งนี้เปjนประชาชน เจ3าหน3าที่ของรัฐ หน8วยงานของรัฐ 

หน8วยงานเอกชนที่อาศัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของ องค9การบริหารส8วนตำบลสร3างแป?น อำเภอเพ็ญ จังหวัด

อุดรธานี และเปjนผู3มาใช3บริการ 

กลุ8มตัวอย8าง (Sample) ที่เลือกมาเปjนตัวแทนประชากรที่ต3องการศึกษา โดยเปjนประชาชนที่ไปใช3

บริการของหน8วยงาน ตั ้งแต8เดือนมกราคม – กันยายน 2564 ได3มาจากการสุ 8มตัวอย8างแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) โดยการแจกและเก็บแบบสอบถามจากประชาชนท่ีเข3ามาติดต8อขอรับบริการ ซึ่งได3

กำหนดความสำคัญของงานในอัตราส8วนที่เท8ากัน คือสำรวจงานบริการละ 100 ชุด ทั้งหมด 4 งาน คือ งาน

บริการด3านสาธารณสุข งานบริการด3านรายได3หรือภาษี งานบริการด3านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และ

งานบริการด3านป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมท้ังหมด จำนวน 400 ชุด 

 

3.2  เคร่ืองมือท่ีใช6ในการเก็บข6อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข6อมูล  

 เครื่องมือที่ใช3ในการเก็บข3อมูลคือแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด โดยเก็บรวบรวมจากผู3ที่มารับบริการ 

ณ องค9การบริหารส8วนตำบลสร3างแป?น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ซ่ึงภายในแบบสอบถาม 1 ชุด จะประกอบ

ไปด3วยส8วนสำคัญ 2 ส8วน ดังน้ี 

 ส8วนที ่ 1 ข3อมูลส8วนบุคคล เปjนแบบสอบถามเกี ่ยวกับข3อมูลทั ่วไปของผู 3ตอบแบบสอบถาม ใช3

แบบสอบถามประเภทปลายป�ด (Close-ended Questionnaire) ชนิดแบบสำรวจรายการ (Checklist) 

สอบถามเก่ียวกับข3อมูลด3านประชากรศาสตร9 ได3แก8 เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

 ส8วนที่ 2 ข3อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของกลุ8มตัวอย8าง เปjนแบบสอบถามความพึงพอใจของ

ผู3รับบริการองค9การบริหารส8วนตำบลสร3างแป?น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 4 ด3าน ได3แก8 

1. ด3านข้ันตอนการให3บริการ 

2. ด3านช8องทางการให3บริการ 

3. ด3านเจ3าหน3าท่ีผู3ให3บริการ 
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4. ด3านส่ิงอำนวยความสะดวก 

โดยใช3คำถามประเภทมาตราส8วนประมาณค8า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ9การแบ8งระดับความพึง

พอใจเปjน 5 ระดับ (ล3วน และอังคณา สายยศ. 2536 : 157) 

 เกณฑ9การประเมินระดับความพึงพอใจ มีการให3คะแนนแต8ละระดับ ดังน้ี 

  ความพึงพอใจมากท่ีสุด  5 คะแนน 

  ความพึงพอใจมาก  4 คะแนน 

  ความพึงพอใจปานกลาง  3 คะแนน 

  ความพึงพอใจน3อย  2 คะแนน 

  ความพึงพอใจน3อยท่ีสุด  1 คะแนน 

ผลท่ีได3จากการให3คะแนน มีการแปลความหมาย ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2554 : 103) 

4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู8ในระดับ ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู8ในระดับ ความพึงพอใจมาก 

2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู8ในระดับ ความพึงพอใจปานกลาง  

1.50-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู8ในระดับ ความพึงพอใจน3อย 

1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู8ในระดับ ความพึงพอใจน3อยท่ีสุด 

 

3.3  การวิเคราะหAข6อมูลและวิธีการทางสถิติท่ีใช6 

 การวิเคราะห9ข3อมูลแบบพรรณนา ได3แก8 ความถี่ (Frequency) อัตราส8วนร3อยละ (Percentage) 

ค8าเฉลี ่ย (Mean) และส8วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D) โดยผู 3ทำการศึกษาใช3

โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS การวิเคราะห9ข3อมูลค8าสถิติ  
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บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะหLข-อมูล 

 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปjนการศึกษา “ความพึงพอใจของผู3รับบริการต8อองค9การบริหารส8วนตำบลสร3าง

แป?น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี” ได3แบ8งการวิเคราะห9และการแปรความหมาย  ออกเปjน 2 ตอน และเพื่อให3

เกิดความเข3าใจในการส่ือสารท่ีตรงกันผู3วิจัยได3กำหนดสัญลักษณ9และอักษรย8อในการวิเคราะห9ข3อมูลดังน้ี 

 

สัญลักษณAท่ีใช6ในการวิเคราะหAข6อมูล 

  n   แทน จำนวนกลุ8มตัวอย8าง 

    แทน ค8าเฉล่ียของกลุ8มตัวอย8าง (Arithmetic mean) 

    S.D.        แทน ส8วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวิเคราะหAข6อมูล 

ในการนำเสนอผลการวิเคราะห9ข3อมูลและการแปรผลการวิเคราะห9ข3อมูลของการวิจัยครั้งนี้  ผู3วิจัย

ได3วิเคราะห9และนำเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคำอธิบาย โดยเรียงลำดับหัวข3อเปjน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ข3อมูลส8วนบุคคล ของผู3ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได3เฉลี่ยต8อ

เดือน ประเภทของบริการท่ีมารับบริการ 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู3รับบริการต8อคุณภาพการให3บริการขององค9การบริหารส8วนตำบลสร3างแป?น 

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

 

4.1 ผลการวิเคราะหAข6อมูล  

 

ตอนท่ี 1 ข6อมูลส#วนบุคคล 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนและค8าร3อยละของข3อมูลส8วนบุคคล 

 

ข6อมูลส#วนบุคคล จำนวน (คน) ร6อยละ 

1. เพศ 

ชาย 210 52.5 

หญิง 190 47.5 

รวม 400 100 

X
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2. อายุ 

ไม8เกิน 20 ป� 12 3.0 

21 – 30 ป� 36 9.0 

31– 40 ป� 89 22.3 

41 – 50 ป� 112 28.0 

51 – 60 ป� 119 29.8 

มากกว8า 60 ป� 32 8.0 

รวม 400 100 

3. ระดับการศึกษา 

ไม8ได3ศึกษา 19 4.8 

ประถมศึกษา 203 50.7 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท8า 140 35.0 

ปริญญาตรี 34 8.5 

สูงกว8าปริญญาตรี 4 1.0 

รวม 400 100 

4. อาชีพหลัก 

เกษตรกร 178 44.5 

รับจ3างท่ัวไป 98 24.5 

ค3าขาย/ธุรกิจส8วนตัว 48 12.0 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 19 4.8 

พนักงานบริษัทเอกชน 41 10.3 

นักเรียน/นักศึกษา 9 2.3 

พ8อบ3าน/แม8บ3าน/เกษียณอายุ 7 1.8 

รวม 400 100 

5. รายได6เฉล่ียต#อเดือน 

ต่ำกว8า 5,000 บาท 83 20.8 

5,001 – 10,000 บาท 192 48.0 

10,001 – 15,000 บาท 74 18.5 

15,001 – 20,000 บาท 28 7.0 

20,001 – 25,000 บาท 22 5.5 
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25,000 บาทข้ึนไป 1 0.3 

รวม 400 100 

6. ประเภทของบริการท่ีมารับบริการ   

งานด3านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 100 25.0 

งานด3านสาธารณสุข 100 25.0 

งานป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย 100 25.0 

งานด3านรายได3หรือภาษี 100 25.0 

รวม 400 100 

 

จากตารางที ่ 1 สามารถอธิบายข3อมูลทั ่วไปของผู 3ตอบแบบสอบถาม ที ่ใช3เปjนกลุ 8มตัวอย8างใน

การศึกษาคร้ังน้ี จำนวน 400 คน จำแนกตามตัวแปรได3ดังน้ี 

เพศ พบว8าผู3ตอบแบบสอบถามส8วนใหญ8เปjนเพศชาย จำนวน 210 คน คิดเปjนร3อยละ 52.5 และเพศ

หญิง จำนวน 190 คน คิดเปjนร3อยละ 47.5 ตามลำดับ 

อายุ พบว8า อายุส8วนใหญ8อยู8ระหว8าง 51 - 60 ป� จำนวน 119 คน คิดเปjนร3อยละ 29.8 รองลงมา คือ 

อายุ 41 - 50 ป� จำนวน 112 คน คิดเปjนร3อยละ 28.0 และ อายุ 31-40 ป� จำนวน 89 คน คิดเปjนร3อยละ 22.3 

ตามลำดับ 

ระดับการศึกษา พบว8าส8วนใหญ8มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 203 คน คิดเปjนร3อยละ 50.7 

รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท8า จำนวน 140 คน คิดเปjนร3อยละ 35.0 และ ระดับปริญญาตรี 

จำนวน 34 คน คิดเปjนร3อยละ 8.5 ตามลำดับ 

 อาชีพหลัก พบว8า ส8วนใหญ8มีอาชีพ เกษตรกร จำนวน 178 คน คิดเปjนร3อยละ 44.5 รองลงมาคือ 

รับจ3างทั่วไป จำนวน 98 คน คิดเปjนร3อยละ 24.5 และค3าขาย/ธุรกิจส8วนตัว จำนวน 48 คน คิดเปjนร3อยละ

12.0 ตามลำดับ 

รายได6เฉลี่ยต#อเดือน พบว8า ส8วนใหญ8มีรายได3เฉลี่ยต8อเดือน 5,001 – 10,000 บาท จำนวน 192 คน 

คิดเปjนร3อยละ 48.0 รองลงมาคือ ต่ำกว8า 5,000 บาท จำนวน 83 คน คิดเปjนร3อยละ 20.8 และ 10,001 – 

15,000 บาท จำนวน 74 คน คิดเปjนร3อยละ 18.5 ตามลำดับ 

ประเภทของบริการที ่มารับบริการ พบว8า งานด3านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานด3าน

สาธารณสุข งานป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานด3านรายได3หรือภาษี มีจำนวนเท8ากันทั้ง4 ด3าน คือ

ด3านละ 100 คน คิดเปjนร3อยละ 25  

 

 

 



การสำรวจความพึงพอใจของผู2รับบริการต7อองค8การบริหารส7วนตำบลสร2างแป>น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 25 

 

ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของผู3รับบริการในด3านต8างๆ 

 

ตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจของผู3รับบริการต8อคุณภาพการให3บริการขององค9การบริหารส8วนตำบล

สร3างแป?น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ต8องานด3านสาธารณสุข  

 

องคAประกอบ    

S.D 

ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

ร6อยละ

ค#าเฉล่ีย 

กระบวนการข้ันตอนการให6บริการ         

ข้ันตอนการให3บริการไม8ยุ8งยาก 4.66 0.47 มากท่ีสุด 93.20 

มีป?ายแสดงข้ันตอนการให3บริการท่ีชัดเจน 4.80 0.40 มากท่ีสุด 96.00 

ข้ันตอนการให3บริการมีความรวดเร็ว 4.74 0.44 มากท่ีสุด 94.80 

วัสดุ อุปกรณ9ท่ีให3ในการให3บริการมีความทันสมัย เหมาะสม 

และเพียงพอ 
4.72 0.45 มากท่ีสุด 94.40 

กระบวนการให3บริการมีความโปร8งใส สามารถตรวจสอบได3 4.76 0.42 มากท่ีสุด 95.20 

กระบวนการให3บริการมีความถูกต3อง ตรงกับเร่ืองท่ีขอรับ

บริการ 
4.69 0.46 มากท่ีสุด 93.80 

รวม 4.73 0.44 มากท่ีสุด 94.57 

ช#องทางการให6บริการ         

มีช8องทางการให3บริการท่ีหลากหลายและเพียงพอ 4.73 0.44 มากท่ีสุด 94.60 

ช8องทางการให3บริการต8ละช8องทางมีความสะดวกรวดเร็ว 4.76 0.42 มากท่ีสุด 95.20 

มีการใช3เทคโนโลยีและอุปกรณ9ท่ีทันสมัยในการให3บริการ 4.72 0.45 มากท่ีสุด 94.40 

มีการให3บริการนอกเวลาราชการ 4.71 0.45 มากท่ีสุด 94.20 

มีหน8วยเคล่ือนท่ีในการให3บริการ  4.73 0.44 มากท่ีสุด 94.60 

รวม 4.73 0.44 มากท่ีสุด 94.60 



การสำรวจความพึงพอใจของผู2รับบริการต7อองค8การบริหารส7วนตำบลสร2างแป>น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 26 

 

เจ6าหน6าท่ีผู6ให6บริการ         

เจ3าหน3าท่ีผู3ให3บริการ มีมนุษย9สัมพันธ9ท่ีดี พูดจาดี ย้ิมแย3ม

แจ8มใส 
4.77 0.42 มากท่ีสุด 95.40 

มีจำนวนเจ3าหน3าท่ีเพียงพอต8อการให3บริการ 4.68 0.46 มากท่ีสุด 93.60 

เจ3าหน3าท่ีมีความรู3 สามารถให3บริการ ให3คำแนะนำหรือ

ตอบข3อสงสัยได3อย8างชัดเจน 
4.65 0.47 มากท่ีสุด 93.00 

เจ3าหน3าท่ีแต8งกายสุภาพเรียบร3อย เหมาะสมกับสถานท่ี 

กาลเทศะ 
4.68 0.46 มากท่ีสุด 93.60 

เจ3าหน3าท่ีให3บริการอย8างเท8าเทียมกับผู3รับบริการทุกคน 4.77 0.42 มากท่ีสุด 95.40 

เจ3าหน3าท่ีมีความน8าเช่ือถือ 4.77 0.42 มากท่ีสุด 95.40 

เจ3าหน3าท่ีให3บริการด3วยความซ่ือสัตย9สุจริต 4.74 0.44 มากท่ีสุด 94.80 

รวม 4.72 0.44 มากท่ีสุด 94.46 

ส่ิงอำนวยความสะดวก         

สถานท่ีต้ังสามารถเดินทางไปได3สะดวก 4.69 0.46 มากท่ีสุด 93.80 

สถานท่ีให3บริการมีความสะอาด สวยงาม เปjนระเบียบ และ

เหมาะสมต8อการใช3บริการ 
4.71 0.45 มากท่ีสุด 94.20 

มีการติดป?ายบอกจุดบริการ สถานท่ีให3บริการต8างๆ อย8าง

ชัดเจน 
4.75 0.43 มากท่ีสุด 95.00 

มีส่ิงอำนวยความสะดวกอย8างเพียงพอ เช8น ท่ีจอดรถ 

ห3องน้ำ ท่ีน่ังรอ ฯลฯ 
4.80 0.40 มากท่ีสุด 96.00 

มีส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู3พิการหรือผู3สูงอายุ

อย8างเหมาะสม 
4.80 0.40 มากท่ีสุด 96.00 

รวม 4.75 0.43 มากท่ีสุด 95.00 

รวมเฉล่ีย 4.73 0.30 มากท่ีสุด 94.60 

 



การสำรวจความพึงพอใจของผู2รับบริการต7อองค8การบริหารส7วนตำบลสร2างแป>น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 27 

 

 จากตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจของผู3รับบริการต8อคุณภาพการให3บริการขององค9การบริหาร

ส8วนตำบลสร3างแป?น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ต8องานด3านสาธารณสุข โดยรวม พบว8า อยู8ในระดับมากที่สุด 

โดยมีค8าเฉลี่ยเท8ากับ  4.73 และมีส8วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท8ากับ 0.30  และคิดเปjนร3อยละของค8าเฉลี่ยเท8ากับ  

94.60  และหากพิจารณาเปjนรายด3าน พบว8า ทุกด3านมีความพึงพอใจอยู 8ในระดับมากที ่สุด คือ ด3าน

กระบวนการขั้นตอนการให3บริการ,ด3านช8องทางการให3บริการ,ด3านเจ3าหน3าที่ผู3ให3บริการ,ด3านสิ่งอำนวยความ

สะดวก โดยมีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 4.73 , 4.73 , 4.72 และ 4.75  ตามลำดับ คิดเปjนร3อยละของค8าเฉลี่ยเท8ากับ 

94.57, 94.60 , 94.46 ,และ 95.00  ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 3 แสดงระดับความพึงพอใจของผู3รับบริการต8อคุณภาพการให3บริการขององค9การบริหารส8วนตำบล

สร3างแป?น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ต8องานด3านรายได3หรือภาษี 

 

องคAประกอบ 

  

S.D 

ระดับ

ความ 
ร6อยละ

ค#าเฉล่ีย 
พึงพอใจ 

กระบวนการข้ันตอนการให6บริการ         

ข้ันตอนการให3บริการไม8ยุ8งยาก 4.62 0.48 มากท่ีสุด 92.40 

มีป?ายแสดงข้ันตอนการให3บริการท่ีชัดเจน 4.63 0.48 มากท่ีสุด 92.60 

ข้ันตอนการให3บริการมีความรวดเร็ว 4.66 0.47 มากท่ีสุด 93.20 

วัสดุ อุปกรณ9ท่ีให3ในการให3บริการมีความทันสมัย เหมาะสม 

และเพียงพอ 
4.69 0.46 มากท่ีสุด 93.80 

กระบวนการให3บริการมีความโปร8งใส สามารถตรวจสอบได3 4.42 0.49 มาก 88.40 

กระบวนการให3บริการมีความถูกต3อง ตรงกับเร่ืองท่ีขอรับ

บริการ 
4.57 0.49 มากท่ีสุด 91.40 

รวม 4.60 0.48 มากท่ีสุด 91.97 

ช#องทางการให6บริการ         

มีช8องทางการให3บริการท่ีหลากหลายและเพียงพอ 4.63 0.48 มากท่ีสุด 92.60 

ช8องทางการให3บริการต8ละช8องทางมีความสะดวกรวดเร็ว 4.70 0.46 มากท่ีสุด 94.00 



การสำรวจความพึงพอใจของผู2รับบริการต7อองค8การบริหารส7วนตำบลสร2างแป>น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 28 

 

มีการใช3เทคโนโลยีและอุปกรณ9ท่ีทันสมัยในการให3บริการ 4.64 0.48 มากท่ีสุด 92.80 

มีการให3บริการนอกเวลาราชการ 4.43 0.49 มาก 88.60 

มีหน8วยเคล่ือนท่ีในการให3บริการ 4.59 0.49 มากท่ีสุด 91.80 

รวม 4.60 0.48 มากท่ีสุด 91.96 

เจ6าหน6าท่ีผู6ให6บริการ         

เจ3าหน3าท่ีผู3ให3บริการ มีมนุษย9สัมพันธ9ท่ีดี พูดจาดี ย้ิมแย3ม

แจ8มใส 
4.63 0.48 มากท่ีสุด 92.60 

มีจำนวนเจ3าหน3าท่ีเพียงพอต8อการให3บริการ 4.61 0.49 มากท่ีสุด 92.20 

เจ3าหน3าท่ีมีความรู3 สามารถให3บริการ ให3คำแนะนำหรือ

ตอบข3อสงสัยได3อย8างชัดเจน 
4.62 0.48 มากท่ีสุด 92.40 

เจ3าหน3าท่ีแต8งกายสุภาพเรียบร3อย เหมาะสมกับสถานท่ี 

กาลเทศะ 
4.71 0.45 มากท่ีสุด 94.20 

เจ3าหน3าท่ีให3บริการอย8างเท8าเทียมกับผู3รับบริการทุกคน 4.68 0.46 มากท่ีสุด 93.60 

เจ3าหน3าท่ีมีความน8าเช่ือถือ 4.55 0.50 มากท่ีสุด 91.00 

เจ3าหน3าท่ีให3บริการด3วยความซ่ือสัตย9สุจริต 4.51 0.50 มากท่ีสุด 90.20 

รวม 4.62 0.48 มากท่ีสุด 92.31 

ส่ิงอำนวยความสะดวก 
        

สถานท่ีต้ังสามารถเดินทางไปได3สะดวก 4.64 0.48 มากท่ีสุด 92.80 

สถานท่ีให3บริการมีความสะอาด สวยงาม เปjนระเบียบ และ

เหมาะสมต8อการใช3บริการ 
4.66 0.47 มากท่ีสุด 93.20 

มีการติดป?ายบอกจุดบริการ สถานท่ีให3บริการต8างๆ อย8าง

ชัดเจน 
4.70 0.46 มากท่ีสุด 94.00 

มีส่ิงอำนวยความสะดวกอย8างเพียงพอ เช8น ท่ีจอดรถ 

ห3องน้ำ ท่ีน่ังรอ ฯลฯ 
4.72 0.45 มากท่ีสุด 94.40 



การสำรวจความพึงพอใจของผู2รับบริการต7อองค8การบริหารส7วนตำบลสร2างแป>น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 29 

 

มีส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู3พิการหรือผู3สูงอายุ

อย8างเหมาะสม 
4.77 0.42 มากท่ีสุด 95.40 

รวม 4.70 0.46 มากท่ีสุด 93.96 

รวมเฉล่ีย 4.63 0.36 มากท่ีสุด 92.55 

 

 จากตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของผู3รับบริการต8อคุณภาพการให3บริการขององค9การบริหารส8วน

ตำบลสร3างแป?น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ต8องานด3านรายได3หรือภาษี โดยรวม พบว8า อยู8ในระดับมากที่สุด 

โดยมีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 4.63  และมีส8วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท8ากับ 0.36 และคิดเปjนร3อยละของค8าเฉลี่ยเท8ากับ 

92.55  และหากพิจารณาเปjนรายด3าน พบว8า ด3านท่ีมีความพึงพอใจอยู8ในระดับมากที่สุด คือ คือ ด3าน

กระบวนการขั้นตอนการให3บริการ,ด3านช8องทางการให3บริการ,ด3านเจ3าหน3าที่ผู3ให3บริการ,ด3านสิ่งอำนวยความ

สะดวก โดยมีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 4.60 , 4.60 , 4.62 และ 4.70  ตามลำดับ คิดเปjนร3อยละของค8าเฉลี่ยเท8ากับ 

91.97, 91.96 , 92.31 ,และ 93.96  ตามลำดับ 

ตารางท่ี 4 แสดงระดับความพึงพอใจของผู3รับบริการต8อคุณภาพการให3บริการขององค9การบริหาร

ส8วนตำบลสร3างแป?น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ต8องานด3านพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม 

 

องคAประกอบ    

S.D 

ระดับ

ความ 

ร6อยละ

ค#าเฉล่ีย 

พึงพอใจ 

กระบวนการข้ันตอนการให6บริการ 
  

    

ข้ันตอนการให3บริการไม8ยุ8งยาก 4.81 0.39 มากท่ีสุด 96.20 

มีป?ายแสดงข้ันตอนการให3บริการท่ีชัดเจน 4.79 0.40 มากท่ีสุด 95.80 

ข้ันตอนการให3บริการมีความรวดเร็ว 4.83 0.37 มากท่ีสุด 96.60 

วัสดุ อุปกรณ9ท่ีให3ในการให3บริการมีความทันสมัย เหมาะสม 

และเพียงพอ 
4.82 0.38 มากท่ีสุด 96.40 

กระบวนการให3บริการมีความโปร8งใส สามารถตรวจสอบได3 4.56 0.49 มากท่ีสุด 91.20 

กระบวนการให3บริการมีความถูกต3อง ตรงกับเร่ืองท่ีขอรับ

บริการ 
4.74 0.44 มากท่ีสุด 94.80 
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รวม 4.76 0.41 มากท่ีสุด 95.17 

ช#องทางการให6บริการ         

มีช8องทางการให3บริการท่ีหลากหลายและเพียงพอ 4.75 0.43 มากท่ีสุด 95.00 

ช8องทางการให3บริการต8ละช8องทางมีความสะดวกรวดเร็ว 4.79 0.40 มากท่ีสุด 95.80 

มีการใช3เทคโนโลยีและอุปกรณ9ท่ีทันสมัยในการให3บริการ 4.78 0.41 มากท่ีสุด 95.60 

มีการให3บริการนอกเวลาราชการ 4.52 0.50 มากท่ีสุด 90.40 

มีหน8วยเคล่ือนท่ีในการให3บริการ 4.68 0.46 มากท่ีสุด 93.60 

รวม 4.70 0.44 มากท่ีสุด 94.08 

เจ6าหน6าท่ีผู6ให6บริการ         

เจ3าหน3าท่ีผู3ให3บริการ มีมนุษย9สัมพันธ9ท่ีดี พูดจาดี ย้ิมแย3ม

แจ8มใส 
4.78 0.41 มากท่ีสุด 95.60 

มีจำนวนเจ3าหน3าท่ีเพียงพอต8อการให3บริการ 4.78 0.41 มากท่ีสุด 95.60 

เจ3าหน3าท่ีมีความรู3 สามารถให3บริการ ให3คำแนะนำหรือ

ตอบข3อสงสัยได3อย8างชัดเจน 
4.78 0.41 มากท่ีสุด 95.60 

เจ3าหน3าท่ีแต8งกายสุภาพเรียบร3อย เหมาะสมกับสถานท่ี 

กาลเทศะ 
4.79 0.40 มากท่ีสุด 95.80 

เจ3าหน3าท่ีให3บริการอย8างเท8าเทียมกับผู3รับบริการทุกคน 4.74 0.44 มากท่ีสุด 94.80 

เจ3าหน3าท่ีมีความน8าเช่ือถือ 4.65 0.47 มากท่ีสุด 93.00 

เจ3าหน3าท่ีให3บริการด3วยความซ่ือสัตย9สุจริต 4.57 0.49 มากท่ีสุด 91.40 

รวม 4.73 0.43 มากท่ีสุด 94.54 

ส่ิงอำนวยความสะดวก         

สถานท่ีต้ังสามารถเดินทางไปได3สะดวก 4.80 0.40 มากท่ีสุด 96.00 
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สถานท่ีให3บริการมีความสะอาด สวยงาม เปjนระเบียบ และ

เหมาะสมต8อการใช3บริการ 
4.82 0.38 มากท่ีสุด 96.40 

มีการติดป?ายบอกจุดบริการ สถานท่ีให3บริการต8างๆ อย8าง

ชัดเจน 
4.83 0.37 มากท่ีสุด 96.60 

มีส่ิงอำนวยความสะดวกอย8างเพียงพอ เช8น ท่ีจอดรถ 

ห3องน้ำ ท่ีน่ังรอ ฯลฯ 
4.80 0.40 มากท่ีสุด 96.00 

มีส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู3พิการหรือผู3สูงอายุ

อย8างเหมาะสม 
4.86 0.34 มากท่ีสุด 97.20 

รวม 4.82 0.38 มากท่ีสุด 96.44 

รวมเฉล่ีย 4.75 0.35 มากท่ีสุด 95.06 

 

จากตารางท่ี 4  แสดงความพึงพอใจของผู3รับบริการต8อคุณภาพการให3บริการขององค9การบริหารส8วน

ตำบลสร3างแป?น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ต8องานด3านพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม โดยรวม พบว8า อยู8

ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค8าเฉล่ียเท8ากับ 4.75  และมีส8วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท8ากับ 0.35  และคิดเปjนร3อยละ

ของค8าเฉล่ียเท8ากับ 95.06  หากพิจารณาเปjนรายด3าน พบว8า ทุกด3านมีความพึงพอใจอยู8ในระดับมากท่ีสุด มี

ค8าเฉล่ียเท8ากับ 4.76, 4.70, 4.73, 4.82 คิดเปjนร3อยละ 95.17, 94.08, 94.54, และ 96.44 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 5  แสดงระดับความพึงพอใจของผู3รับบริการต8อคุณภาพการให3บริการขององค9การบริหารส8วนตำบล

สร3างแป?น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ต8องานป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

องคAประกอบ    

S.D 

ระดับ

ความ 

ร6อยละ

ค#าเฉล่ีย 

พึงพอใจ 

กระบวนการข้ันตอนการให6บริการ 
    

ข้ันตอนการให3บริการไม8ยุ8งยาก 4.88 0.32 มากท่ีสุด 97.60 

มีป?ายแสดงข้ันตอนการให3บริการท่ีชัดเจน 4.87 0.33 มากท่ีสุด 97.40 

ข้ันตอนการให3บริการมีความรวดเร็ว 4.84 0.36 มากท่ีสุด 96.80 
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วัสดุ อุปกรณ9ท่ีให3ในการให3บริการมีความทันสมัย เหมาะสม 

และเพียงพอ 
4.89 0.31 มากท่ีสุด 97.80 

กระบวนการให3บริการมีความโปร8งใส สามารถตรวจสอบได3 4.88 0.32 มากท่ีสุด 97.60 

กระบวนการให3บริการมีความถูกต3อง ตรงกับเร่ืองท่ีขอรับ

บริการ 
4.89 0.31 มากท่ีสุด 97.80 

รวม 4.88 0.33 มากท่ีสุด 97.50 

ช#องทางการให6บริการ         

มีช8องทางการให3บริการท่ีหลากหลายและเพียงพอ 4.86 0.34 มากท่ีสุด 97.20 

ช8องทางการให3บริการต8ละช8องทางมีความสะดวกรวดเร็ว 4.88 0.32 มากท่ีสุด 97.60 

มีการใช3เทคโนโลยีและอุปกรณ9ท่ีทันสมัยในการให3บริการ 4.87 0.33 มากท่ีสุด 97.40 

มีการให3บริการนอกเวลาราชการ 4.88 0.32 มากท่ีสุด 97.60 

มีหน8วยเคล่ือนท่ีในการให3บริการ 4.85 0.35 มากท่ีสุด 97.00 

รวม 4.87 0.33 มากท่ีสุด 97.36 

เจ6าหน6าท่ีผู6ให6บริการ         

เจ3าหน3าท่ีผู3ให3บริการ มีมนุษย9สัมพันธ9ท่ีดี พูดจาดี ย้ิมแย3ม

แจ8มใส 
4.88 0.32 มากท่ีสุด 97.60 

มีจำนวนเจ3าหน3าท่ีเพียงพอต8อการให3บริการ 4.88 0.32 มากท่ีสุด 97.60 

เจ3าหน3าท่ีมีความรู3 สามารถให3บริการ ให3คำแนะนำหรือ

ตอบข3อสงสัยได3อย8างชัดเจน 
4.88 0.32 มากท่ีสุด 97.60 

เจ3าหน3าท่ีแต8งกายสุภาพเรียบร3อย เหมาะสมกับสถานท่ี 

กาลเทศะ 
4.91 0.28 มากท่ีสุด 98.20 

เจ3าหน3าท่ีให3บริการอย8างเท8าเทียมกับผู3รับบริการทุกคน 4.90 0.30 มากท่ีสุด 98.00 

เจ3าหน3าท่ีมีความน8าเช่ือถือ 4.90 0.30 มากท่ีสุด 98.00 
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เจ3าหน3าท่ีให3บริการด3วยความซ่ือสัตย9สุจริต 4.91 0.28 มากท่ีสุด 98.20 

รวม 4.89 0.30 มากท่ีสุด 97.89 

ส่ิงอำนวยความสะดวก         

สถานท่ีต้ังสามารถเดินทางไปได3สะดวก 4.88 0.32 มากท่ีสุด 97.60 

สถานท่ีให3บริการมีความสะอาด สวยงาม เปjนระเบียบ และ

เหมาะสมต8อการใช3บริการ 
4.89 0.31 มากท่ีสุด 97.80 

มีการติดป?ายบอกจุดบริการ สถานท่ีให3บริการต8างๆ อย8าง

ชัดเจน 
4.89 0.31 มากท่ีสุด 97.80 

มีส่ิงอำนวยความสะดวกอย8างเพียงพอ เช8น ท่ีจอดรถ 

ห3องน้ำ ท่ีน่ังรอ ฯลฯ 
4.89 0.31 มากท่ีสุด 97.80 

มีส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู3พิการหรือผู3สูงอายุ

อย8างเหมาะสม 
4.94 0.23 มากท่ีสุด 98.80 

รวม 4.90 0.30 มากท่ีสุด 97.96 

รวมเฉล่ีย 4.88 0.28 มากท่ีสุด 97.68 

 

จากตารางที่ 5  แสดงความพึงพอใจของผู3รับบริการต8อคุณภาพการให3บริการขององค9การบริหารส8วน

ตำบลสร3างแป?น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ต8องานป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยรวม พบว8า อยู8ใน

ระดับมากที่สุด โดยมีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 4.88  และมีส8วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท8ากับ 0.33 และคิดเปjนร3อยละของ

ค8าเฉลี่ยเท8ากับ 97.50 หากพิจารณาเปjนรายด3าน พบว8า ทุกด3านมีความพึงพอใจอยู8ในระดับมากที่สุด คือ ด3าน

กระบวนการขั้นตอนการให3บริการ ,ด3านช8องทางการให3บริการ ,ด3านเจ3าหน3าที่ผู3ให3บริการ ,ด3านสิ่งอำนวยความ

สะดวกโดยมีค8าเฉลี่ยเท8ากับ  4.88 , 4.87 , 4.89 และ 4.90 ตามลำดับ คิดเปjนร3อยละของค8าเฉลี่ยเท8ากับ  

97.50 ,97.36 ,97.89 และ 97.96 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 6 ค8าเฉลี่ย ร3อยละ และส8วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู3รับบริการต8อขององค9การ

บริหารส8วนตำบลสร3างแป?น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามประเภทการให3บริการ 

 

การให3บริการในภาพรวม 
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าส
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รว
มทั้

ง 
4 

ด3า
น 

กระบวนการข้ันตอน

การให6บริการ 

 4.73 4.60 4.76 4.88 4.74 

SD 0.44 0.48 0.41 0.33 0.36 

ร3อย

ละ 
94.57 91.97 95.17 97.50 94.80 

ช#องทางการให6บริการ 

 4.73 4.60 4.70 4.87 4.73 

SD 0.44 0.48 0.44 0.33 0.36 

ร3อย

ละ 
94.60 91.96 94.08 97.36 94.50 

เจ6าหน6าท่ีผู6ให6บริการ 

 4.72 4.62 4.73 4.89 4.74 

SD 0.44 0.48 0.43 0.30 0.35 

ร3อย

ละ 
94.46 92.31 94.54 97.89 94.80 

ส่ิงอำนวยความ

สะดวก 

 4.75 4.70 4.82 4.90 4.79 

SD 0.43 0.46 0.38 0.30 0.35 

ร3อย

ละ 
95.00 93.96 96.44 97.96 95.84 

ค#าเฉล่ีย 

 4.73 4.63 4.75 4.88 4.74 

SD 0.30 0.36 0.35 0.28 0.34 

ร3อย

ละ 

94.66 92.55 95.06 97.68 94.99 

 

 

X

X

X

X

X
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จากตารางที่ 6 ความพึงพอใจของผู3รับบริการต8อคุณภาพการให3บริการขององค9การบริหารส8วนตำบล

สร3างแป?น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีโดยรวมทั้ง 4 ด3าน อยู8ในระดับมากที่สุด โดยมีค8าเฉลี่ยเท8ากับ 4.74 เม่ือ

พิจารณาเปjนรายด3าน พบว8า ด3านกระบวนการขั้นตอนการให3บริการ ,ด3านช8องทางการให3บริการ ,ด3าน

เจ3าหน3าที่ผู3ให3บริการ ,ด3านสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู8ในระดับมากที่สุด  โดยมีค8าเฉลี่ยเท8ากับ  

4.74, 4.73, 4.74, 4.79 

 

 สรุปในภาพรวม ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการต8อคุณภาพการให3บริการขององค9การ

บริหารส8วนตำบลสร3างแป?น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี อยู8ในระดับมากที่สุด  และระดับความพึงพอใจคิด

เปjนร3อยละของความพึงพอใจร3อยละ  94.99  
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บทที่ 5 

 

สรุปผลการวิจัย และข-อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปjนการศึกษา “การศึกษาความพึงพอใจของผู3รับบริการต8อคุณภาพการให3บริการ

ขององค9การบริหารส8วนตำบลสร3างแป?น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี” โดยมีวัตถุประสงค9เพื่อศึกษาระดับ

ความพึงพอใจของผู3ใช3บริการ และเพื่อศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงการให3บริการของการบริการของ

องค9การบริหารส8วนตำบลสร3างแป?น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยใช3กลุ8มตัวอย8างจากประชาชนที่มาใช3

บริการ วิเคราะห9ข3อมูลด3วยค8าสถิติ  ร3อยละ ค8าเฉล่ีย ส8วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได3ดังน้ี 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 1.การวิเคราะหAข6อมูลส#วนบุคคล 

จากข6อมูลส#วนบุคคลของผู6ตอบแบบสอบถามพบว#า พบว8าผู3ตอบแบบสอบถามส8วนใหญ8เปjนเพศ

ชาย จำนวน 210 คน คิดเปjนร3อยละ 52.5  อายุส8วนใหญ8อยู8ระหว8าง 51 - 60 ป� จำนวน 119 คน คิดเปjนร3อย

ละ 29.8 ระดับการศึกษาส8วนใหญ8คือ การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 203 คน คิดเปjนร3อยละ 50.7 

ส8วนใหญ8มีอาชีพ เกษตรกร จำนวน 178 คน คิดเปjนร3อยละ 44.5 รายได3เฉลี่ยต8อเดือน ส8วนใหญ8มีรายได3เฉล่ีย

ต8อเดือน 5,001 – 10,000 บาท จำนวน 192 คน คิดเปjนร3อยละ 48.0 

2. ระดับความพึงพอใจของผู6รับบริการต#อองคAการบริหารส#วนตำบลสร6างแปGน อำเภอเพ็ญ 

จังหวัดอุดรธานี 

  พบว8า ระดับความพึงพอใจของผู3รับบริการ ส8วนใหญ8อยู8ในระดับมากที่สุดโดยแบ8งเปjนประเภทของ

การมารับบริการ ณ องค9การบริหารส8วนตำบลสร3างแป?น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ดังน้ี 

1) งานบริการด3านสาธารณสุข  

2) งานบริการด3านรายได3หรือภาษี  

3) งานบริการด3านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  

4) งานบริการด3านป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 

งานบริการด3านสาธารณสุข จากการศึกษาพบว8า ประชาชนส8วนใหญ8มีความพึงพอใจโดยรวมมากท่ีสุด 

โดยมีค8าเฉล่ียเท8ากับ  4เท8ากับ  4.73 และมีส8วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท8ากับ 0.30  และคิดเปjนร3อยละของ

ค8าเฉล่ียเท8ากับ  94.60  และหากพิจารณาเปjนรายด3าน พบว8า  

1) ด3านกระบวนการข้ันตอนการให3บริการ มีความพึงพอใจอยู±ในระดับมากท่ีสุด 

 มีค8าเฉล่ียเท8ากับ 4.73 คิดเปjนร3อยละของค8าเฉล่ียเท8ากับ ร3อยละ 94.57 



การสำรวจความพึงพอใจของผู2รับบริการต7อองค8การบริหารส7วนตำบลสร2างแป>น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 37 

 

2) ด3านช8องทางการให3บริการ มีความพึงพอใจอยู±ในระดับมากท่ีสุด 

 มีค8าเฉล่ียเท8ากับ 4.73 คิดเปjนร3อยละของค8าเฉล่ียเท8ากับ ร3อยละ 94.60 

3) ด3านเจ3าหน3าท่ีผู3ให3บริการ มีความพึงพอใจอยู±ในระดับมากท่ีสุด 

 มีค8าเฉล่ียเท8ากับ 4.72 คิดเปjนร3อยละของค8าเฉล่ียเท8ากับ ร3อยละ 94.46 

4) ด3านส่ิงอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู±ในระดับมากท่ีสุด 

 มีค8าเฉล่ียเท8ากับ 4.75 คิดเปjนร3อยละของค8าเฉล่ียเท8ากับ ร3อยละ 95.00 

งานบริการด3านรายได3หรือภาษี จากการศึกษาพบว8า ประชาชนส8วนใหญ8มีความพึงพอใจโดยรวมมาก

ท่ีสุด โดยมีค8าเฉล่ียเท8ากับ  4.63 และมีส8วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท8ากับ 0.36  และคิดเปjนร3อยละของค8าเฉล่ีย

เท8ากับ  92.55  และหากพิจารณาเปjนรายด3าน พบว8า  

1) ด3านกระบวนการข้ันตอนการให3บริการ มีความพึงพอใจอยู±ในระดับมากท่ีสุด 

มีค8าเฉล่ียเท8ากับ 4.60 คิดเปjนร3อยละของค8าเฉล่ียเท8ากับ ร3อยละ 91.97 

2) ด3านช8องทางการให3บริการ มีความพึงพอใจอยู±ในระดับมาก  

มีค8าเฉล่ียเท8ากับ 4.60 คิดเปjนร3อยละของค8าเฉล่ียเท8ากับ ร3อยละ 91.96 

3) ด3านเจ3าหน3าท่ีผู3ให3บริการ มีความพึงพอใจอยู±ในระดับมากท่ีสุด  

มีค8าเฉล่ียเท8ากับ 4.62 คิดเปjนร3อยละของค8าเฉล่ียเท8ากับ ร3อยละ 92.31 

4) ด3านส่ิงอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู±ในระดับมากท่ีสุด  

มีค8าเฉล่ียเท8ากับ 4.70 คิดเปjนร3อยละของค8าเฉล่ียเท8ากับ ร3อยละ 93.96 

งานบริการด3านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จากการศึกษาพบว8า ประชาชนส8วนใหญ8มีความพึง

พอใจโดยรวมมากท่ีสุด โดยมีค8าเฉล่ียเท8ากับ  4.75 และมีส8วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท8ากับ 0.35  และคิดเปjน

ร3อยละของค8าเฉล่ียเท8ากับ  95.06  และหากพิจารณาเปjนรายด3าน พบว8า  

1) ด3านกระบวนการข้ันตอนการให3บริการ มีความพึงพอใจอยู±ในระดับมากท่ีสุด 

มีค8าเฉล่ียเท8ากับ 4.76 คิดเปjนร3อยละของค8าเฉล่ียเท8ากับ ร3อยละ 95.17 

2) ด3านช8องทางการให3บริการ มีความพึงพอใจอยู±ในระดับมาก  

มีค8าเฉล่ียเท8ากับ 4.70 คิดเปjนร3อยละของค8าเฉล่ียเท8ากับ ร3อยละ 94.08 

3) ด3านเจ3าหน3าท่ีผู3ให3บริการ มีความพึงพอใจอยู±ในระดับมากท่ีสุด  

มีค8าเฉล่ียเท8ากับ 4.73 คิดเปjนร3อยละของค8าเฉล่ียเท8ากับ ร3อยละ 94.54 

4) ด3านส่ิงอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู±ในระดับมากท่ีสุด  

มีค8าเฉล่ียเท8ากับ 4.82 คิดเปjนร3อยละของค8าเฉล่ียเท8ากับ ร3อยละ 96.44   

งานบริการด3านป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากการศึกษาพบว8า ประชาชนส8วนใหญ8มีความพึง

พอใจโดยรวมมากท่ีสุด โดยมีค8าเฉล่ียเท8ากับ  4.88 และมีส8วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท8ากับ 0.28  และคิดเปjน

ร3อยละของค8าเฉล่ียเท8ากับ  97.68  และหากพิจารณาเปjนรายด3าน พบว8า  

1) ด3านกระบวนการข้ันตอนการให3บริการ มีความพึงพอใจอยู±ในระดับมากท่ีสุด 
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มีค8าเฉล่ียเท8ากับ 4.88 คิดเปjนร3อยละของค8าเฉล่ียเท8ากับ ร3อยละ 97.50 

2) ด3านช8องทางการให3บริการ มีความพึงพอใจอยู±ในระดับมากท่ีสุด  

มีค8าเฉล่ียเท8ากับ 4.87 คิดเปjนร3อยละของค8าเฉล่ียเท8ากับ ร3อยละ 97.36 

3) ด3านเจ3าหน3าท่ีผู3ให3บริการ มีความพึงพอใจอยู±ในระดับมากท่ีสุด  

มีค8าเฉล่ียเท8ากับ 4.89 คิดเปjนร3อยละของค8าเฉล่ียเท8ากับ ร3อยละ 97.89 

4) ด3านส่ิงอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู±ในระดับมากท่ีสุด  

มีค8าเฉล่ียเท8ากับ 4.90 คิดเปjนร3อยละของค8าเฉล่ียเท8ากับ ร3อยละ 97.96 

 

5.2 ข6อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของผู3รับบริการต8อองค9การบริหารส8วนตำบลสร3างแป?น อำเภอ

เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี”  ผู 3ศึกษามีข3อเสนอแนะสำหรับเปjนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง การบริการท่ี

สอดคล3องกับสถานการณ9ดังน้ี 

 1) ด6านกระบวนการขั ้นตอนการให6บริการ  การจัดทำคู8ม ือ เอกสารในการรับบริการ ส่ือ

ประชาสัมพันธ9ในรูปแบบใหม8 เช8น การนำเสนอขั้นตอนการรับบริการผ8านสื่อวีดีโอ การใช3อินโฟกราฟ�ก เพื่อให3

เหมาะกับสถานการณ9การระบาดของเช้ือ Covid - 19 และมีข้ันตอนการใช3บริการท่ีง8ายไม8ซับซ3อน 

 2) ด6านช#องทางการให6บริการ   การใช3ช8องทางบริการใหม8ในการตอบสนองการให3บริการในช8วงที่มี

การแพร8ระบาดของเชื้อ Covid - 19 ยังคงต3องดำเนินการต8อไป เช8น การใช3แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท9มือถือ 

การใช3สื ่อโซเชียลมีเดีย และการใช3การให3บริการแบบออนไลน9โดยใช3แอพพลิเคชัน เช8น Google meet, 

Zoom, Cisco webex เปjนต3น 

 3) ด6านเจ6าหน6าที่ผู6ให6บริการ  เพิ่มเติมการอธิบายรายละเอียดในการแนะนำขั้นตอนในการบริการ

ในรูปแบบใหม8 และเจ3าหน3าท่ีให3ความสำคัญกับมาตรการป?องกันการแพร8ระบาดของเชื้อ Covid – 19 อย8าง

เคร8งครัด 

 4) ด6านส่ิงอำนวยความสะดวก  การจัดต้ังจุดคัดกรองป?องกันเช้ือไวรัส Covid - 19 ยังต3อง

ดำเนินการต8อไปตามมาตรการของรัฐ รวมไปถึงการให3บริการส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเหมาะสม เช8น สถานท่ี

น่ังพักผ8อนเพ่ือรอรับบริการ สถานท่ีจอดรถ และน้ำด่ืม  
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ภาคผนวก 

 

แบบสอบถามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต#อการให6บริการขององคAการ

บริหารส#วนตำบลสร6างแปGน อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

งานบริการด6าน……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

คำช้ีแจง  โปรดทำเคร่ืองหมาย √ ในช#อง      ข6อท่ีตรงกับท#านมากท่ีสุด 

ส#วนท่ี 1 ข6อมูลท่ัวไปของผู6ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

ชาย     หญิง 

 

2. อายุ 

ต่ำกว8า 20 ป�    21 – 30 ป� 

31 – 40 ป�    41 – 50 ป� 

51 – 60 ป�     มากกว8า 60 ป� 

 

3. ระดับการศึกษา 

ไม8ได3ศึกษา    ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท8า   ปริญญาตรี 

สูงกว8าปริญญาตรี 

 

4. อาชีพหลัก 

เกษตรกร    รับจ3างท่ัวไป 

ค3าขาย/ธุรกิจส8วนตัว   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัทเอกชน   นักเรียน/นักศึกษา 

พ8อบ3าน/แม8บ3าน/เกษียณอายุ 

 

5. รายได6เฉล่ียต#อเดือน 

ไม8เกิน 5,000 บาท   5,001 – 10,000 บาท 

10,001 – 15,000 บาท   15,001 – 20,000 บาท 

20,001 – 25,000 บาท   25,000 บาทข้ึนไป 
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ส#วนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนต#อการให6บริการขององคAการบริหารส#วนตำบลสร6างแปGน  

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

 

คำช้ีแจง โปรดทำเคร่ืองหมาย √ ลงในช8องคำตอบท3ายข3อความท่ีตรงกับความคิดเห็นของท8านมากท่ีสุด 

 ระดับความพึงพอใจ 

ข้ันตอนการให6บริการ 
น3อย

ท่ีสุด น3อย 

ปาน

กลาง มาก 

มาก

ท่ีสุด 

ข้ันตอนการให3บริการไม8ยุ8งยาก      
มีป?ายแสดงข้ันตอนการให3บริการท่ีชัดเจน      
ข้ันตอนการให3บริการมีความรวดเร็ว      
วัสดุ อุปกรณ9ท่ีให3ในการให3บริการมีความทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ      
กระบวนการให3บริการมีความโปร8งใส สามารถตรวจสอบได3      
กระบวนการให3บริการมีความถูกต3อง ตรงกับเร่ืองท่ีขอรับบริการ      

ช#องทางการให6บริการ      
มีช8องทางการให3บริการท่ีหลากหลายและเพียงพอ      
ช8องทางการให3บริการต8ละช8องทางมีความสะดวกรวดเร็ว      
มีการใช3เทคโนโลยีและอุปกรณ9ท่ีทันสมัยในการให3บริการ      
มีการให3บริการนอกเวลาราชการ      
มีหน8วยเคล่ือนท่ีในการให3บริการ      

เจ6าหน6าท่ีผู6ให6บริการ      
เจ3าหน3าท่ีผู3ให3บริการ มีมนุษย9สัมพันธ9ท่ีดี พูดจาดี ย้ิมแย3มแจ8มใส      
มีจำนวนเจ3าหน3าท่ีเพียงพอต8อการให3บริการ      
เจ3าหน3าท่ีมีความรู3 สามารถให3บริการ ให3คำแนะนำหรือตอบข3อสงสัยได3อย8าง

ชัดเจน      
เจ3าหน3าท่ีแต8งกายสุภาพเรียบร3อย เหมาะสมกับสถานท่ี กาลเทศะ      
เจ3าหน3าท่ีให3บริการอย8างเท8าเทียมกับผู3รับบริการทุกคน      
เจ3าหน3าท่ีมีความน8าเช่ือถือ      
เจ3าหน3าท่ีให3บริการด3วยความซ่ือสัตย9สุจริต      
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ส่ิงอำนวยความสะดวก 
น3อย

ท่ีสุด น3อย 

ปาน

กลาง มาก 

มาก

ท่ีสุด 

สถานท่ีต้ังสามารถเดินทางไปได3สะดวก      
สถานท่ีให3บริการมีความสะอาด สวยงาม เปjนระเบียบ และเหมาะสมต8อการใช3

บริการ      
มีการติดป?ายบอกจุดบริการ สถานท่ีให3บริการต8างๆ อย8างชัดเจน      
มีส่ิงอำนวยความสะดวกอย8างเพียงพอ เช8น ท่ีจอดรถ ห3องน้ำ ท่ีน่ังรอ ฯลฯ      
มีส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู3พิการหรือผู3สูงอายุอย8างเหมาะสม      
 

ข3อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


