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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ตัวชี้วัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง อ าเภอเดช
อุดม จังหวัดอุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ซึ่งได้แก่ ประชาชนในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมารับบริการ โดยมีประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร และด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ท่ีมาใช้บริการ และเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง มีจ านวนหมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ท้ังหมด 
จ านวน 10 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง มีประชากรท้ังสิ้น 6,714 คน แยกเป็นเพศ
ชาย 3,348 คน เพศหญิง 3,366 คน  
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจความพึงพอใจคร้ังนี้ ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

375 คน โดยใช้หลักการค านวณของ Taro Yamane ท่ีระดับความเชื่อมั่น π = 0.5 คะแนน z =2 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง อ าเภอ

เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) สรุปได้ว่า  
1) ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจมำกกว่ำร้อยละ 95 ขึ้นไป (เกณฑ์คะแนนที่ได้ 

เท่ำกับ 10 คะแนน) มี 5 ด้ำน คือ  
(1) ความพึงพอใจงานด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ พบว่า ประชาชน

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.16 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ี
ได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

(2) ความพึงพอใจงานด้านการศึกษา พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 95.25 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

(3) ความพึงพอใจงานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.24 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนน
ท่ีได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

(4) ความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึง
พอใจร้อยละ 95.12 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 10 
คะแนน) 

(5) ความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบว่า ประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.33 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนน
ท่ีได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 
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2) ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจไม่เกินร้อยละ 95 (เกณฑ์คะแนนที่ได้ เท่ำกับ 9 
คะแนน) มี 1 ด้ำน คือ ความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง พบว่า 
ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 93.08 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจมาก (เกณฑ์
คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 9 คะแนน)  
 สรุประดับความพึงพอใจเฉลี่ยทั้ง 6 ด้าน /คะแนน และการแปลค่า 

 

ที่ 
 

ด้ำนงำน 
ร้อยละของ

ระดับควำมพึง
พอใจ 

 

คะแนน 
 

 

กำรแปลค่ำ 
 

1 โยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 93.08 9 พอใจมาก 

2 การรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 95.16 10 พอใจมากท่ีสุด 

3 การศึกษา 95.25 10 พอใจมากท่ีสุด 

4 ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 95.24 10 พอใจมากท่ีสุด 

5 รายได้หรือภาษี 95.12 10 พอใจมากท่ีสุด 

6 พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 95.33 10 พอใจมากท่ีสุด 

ระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยทั้ง 6 ด้ำน 94.863 9.83 พอใจมาก 

 แผนภาพแสดงระดับความพึงพอใจท้ัง 6 ด้าน 
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 แผนภาพแสดงระดับความพึงพอใจท้ัง 6 ด้าน (ต่อ) 
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ค ำน ำ 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัดท่ี 1 
มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ(ประจ าปีงบประมาณ 2563) เป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีจะท าให้
ฝ่ายบริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทราบถึงผลสะท้อนกลับและระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนของผู้มารับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ท่ีส าคัญจากท้ังหมด 11 
ด้าน ได้แก่  

(1) งานด้านบริการกฎหมาย 
(2) งานด้านทะเบียน 
(3) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
(4) งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
(5) งานด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 
(6) งานด้านการศึกษา 
(7) งานด้านเทศกิจ หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
(8) งานด้านรายได้หรือภาษี 
(9) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
(10) งานด้านสาธารณสุข 
(11) งานด้านอื่นๆ 

ผลท่ีได้จากการประเมิน สามารถน าไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ รวมท้ังใช้วัดระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ซึ่ง
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินเพื่อประกวดในโครงการต่างๆ ซึ่งจะส่งผลดีโดยรวมท้ังกับ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ให้บริการ และต่อผู้รับบริการ 

โครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามตัวชี้วัดท่ี 1 มิติ ท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ โดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง และเจ้าหน้าท่ี รวมท้ังประชาชนผู้รับบริการท่ีถูกเลือกสุ่มตัวอย่าง และทีมผู้ช่วยนักวิจัยใน
พื้นท่ีซึ่งเป็นนักศึกษาจาก 3 คณะ ประกอบด้วย คณะรัฐศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ และคณะ
พยาบาลศาสตร์ ชั้นท่ี 2-4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือในการลงพื้นท่ี
เพื่อส ารวจและประเมินความพึงพอใจในคร้ังนี้ 

 
     รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2560 ก าหนดให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลัก
แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน ทั้งน้ี ตามวิธีการและรูปแบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่กฎหมายบัญญัติ การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบใด
ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ินและความสามารถในการปกครองตนเองในด้าน
รายได้ จ านวนและความหนาแน่นของประชากร และพ้ืนที่ที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบกัน (มาตรา 
249) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ การ
จัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และอ านาจโดยเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักใน
การด าเนินการใดให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซ่ึงต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
 ในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็นหน้าที่และอ านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ถ้าการร่วมด าเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการ
มอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถ่ิน
มากกว่าการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะด าเนินการเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะร่วมหรือ
มอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการน้ันก็ได้ 
 รัฐต้องด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือ
การจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ทั้งน้ี เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามวรรคหน่ึงได้อย่างเพียงพอ ในระหว่างที่ยังไม่อาจ
ด าเนินการได้ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปพลางก่อน 
 กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
อิสระในการบริหาร การจัดท าบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
การเงินและการคลัง และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือ
การคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกัน
การทุจริตและการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ (มาตรา 250) 



องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธาน ี
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 การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซ่ึง
ต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละท้องถ่ินและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันเพ่ือให้สามารถพัฒนา
ร่วมกันหรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกันได้ (มาตรา 251) 
 ในการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินมีส่วนร่วมด้วย ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 253) เป็นต้น 
 ข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดีของส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบที่ 1 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งใบสมัคร
เข้าประกวดทั้งส้ิน 378 แห่ง แบ่งเป็นรางวัลประเภทดี เลิศ จ านวน 13 แห่ง รางวัลประเภทโดด
เด่น จ านวน 90 แห่ง และรางวัลประเภททั่วไป จ านวน 275 แห่ง ซ่ึงจากการคัดกรอง ใบสมัคร
ของคณะที่ปรึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ผ่าน
เข้ารอบที่ 2 จ านวน 250 แห่ง โดยคณะที่ปรึกษาและนักวิจัยในพ้ืนที่ได้ลงพ้ืนที่ตรวจประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้ง 250 แห่ง ตามเกณฑ์ ตัวชี้วัดและวิธีการคิดค านวณคะแนนตามที่
คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือให้เป็นรางวัล ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด (ภาพที่ 1.1) 
 
ภำพที่ 1.1 เกณฑ์ตัวชี้วัดและวิธีการคิดค านวณคะแนนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ 2562  
   
 

 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธาน ี
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 ผลการตรวจประเมินของคณะที่ปรึกษาและนักวิจัยในพ้ืนที่พบว่า จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้ง 250 แห่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 72.56 คะแนน ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 8.27 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด คือ เทศบาล
เมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ในประเภทดีเลิศซ่ึงได้ 92.64 คะแนน องค์กรปกครอง
ส่วนท้อง ถ่ินที่ ไ ด้คะแนนต่ า สุด คือ องค์การบริหาร ส่วนต าบลปากกราน อ. เมื อง จ .
พระนครศรีอยุธยา ในประเภททั่วไป ซ่ึงได้ 47.05 คะแนน  ส าหรับรางวัลองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประเภททั่วไป คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน เพ่ือให้เป็นรางวัล
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดให้ใช้ค่าคะแนน T-score เท่ากับ 56 คะแนนเป็นเกณฑ์  
คัดกรององค์การบริหารส่วนต าบล ประเภททั่วไป เข้าสู่รอบที่ 3 ซ่ึงจากเกณฑ์ดังกล่าวท าให้มี
องค์การบริหารส่วนต าบลที่เข้ารอบจ านวน 23 แห่ง โดยองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีคะแนน T-
score สูงสุด คือ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ (T-score = 
68.83) และองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีคะแนน T-score ต่ าสุด คือ องค์การบริหารส่วนต าบล
นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี (T-score = 56.30) โดยส่วนใหญ่องค์การบริหารส่วนต าบล ประเภท
ทั่วไปที่ผ่านเข้ารอบกระจุกตัวอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และ ธัชเฉลิม 
สุทธิพงษ์ประชา, 2562: 1-2) 
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ภำพที่ 1.2 การกระจายตัวขององค์การบริหารส่วนต าบล ประเภททั่วไป ที่ผ่านเข้ารอบที่ 3 
 

 
  

 
 ด้านข้อมูลจากสถาบันพระปกเกล้า ซ่ึงเป็นอีกสถาบันที่ได้ตรวจประเมินและให้รางวัลที่ชื่อ
ว่า "รางวัลสถาบันพระปกเกล้า" เพ่ือให้รางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศ 
โดยแยกเป็น 3 ประเภท คือ  
  (1) รางวัลด้านการเสริมสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  (2) รางวัลด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และ 
  (3) รางวัลด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม  
 โดยข้อมูลจากบันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ท้องถ่ินกับบริการสาธารณะ (สถาบัน
พระปกเกล้า, 2560: 3-16) ในประเด็นอ านาจหน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน สรุปว่า ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจและหน้าที่ในการ
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จัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินหลากหลายประเภท ซ่ึงเป็นบริการ
สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ทั้งมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดล้อม และยังเกี่ยวกับประชากรทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิด เด็กและเยาวชน วัยท างาน และ
ผู้สูงอายุ ยกตัวอย่างเช่น การสร้างทางเดิน ทางเท้า สะพาน ถนนหนทาง ทางระบายน้ า การ
จัดการสถานีขนส่งทางบกและทางน้ า การจัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ การจัดให้มีตลาด 
การจัดให้มีไฟฟ้า ประปา น้ าสะอาด การจัดให้มีห้องน้ าสาธารณะ การจัดการขยะมูลฝอย การ
บ าบัดน้ าเสีย การผังเมือง การควบคุมอาคาร การสังคมสงเคราะห์ การจัดการศึกษา ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมกีฬา 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน การจัดการส่ิงแวดล้อม การดูแล
รักษาที่สาธารณประโยชน์ การดูแลโบราณสถาน และการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณีท้องถ่ิน เป็นต้น 
 และในด้านประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่า 
นับเป็นเวลาสองทศวรรษที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกลายเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการ
บริการสาธารณะให้ประชาชน หากพิจารณาถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่ช่วงสองปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2558 – 2559) พบว่า ในปีงบประมาณ 2558 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกือบทั้งหมด จ านวน 7,285 แห่ง จาก 7,852 แห่ง (ไม่รวม
กรุงเทพมหานคร) คิดเป็นร้อยละ 92.78 สามารถจัดบริการสาธารณะได้โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ขั้นต่ า (มีผลการประเมินประสิทธิภาพด้านการบริการสาธารณะเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป)  
 ทั้งน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สามารถจัดบริการสาธารณะได้โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ขั้นต่ าแบ่งเป็น องค์การปกครองส่วนจังหวัด 72 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.74 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดทั้งหมด เทศบาลนคร 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.67 ของเทศบาลนครทั้งหมด 
เทศบาลเมือง 173 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.19 ของเทศบาลเมืองทั้งหมด เทศบาลต าบล 2,092 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.73 ของเทศบาลต าบลทั้งหมด ององค์การบริหารส่วนต าบล 4,918 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 92.18 ของององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด และเมืองพัทยา 1 แห่ง 
 นอกจากน้ี ในช่วงสองปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2558 – 2559) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยภาพรวมทั้งประเทศสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดี หรือ
มีผลการประเมินเฉลี่ยของทั้งสองปี คิดเป็นร้อยละ 73.76 โดยในปี 2559 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินสามารถจัดบริการสาธารณะได้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าปี 2558  
 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2558 – 2559) การบริการสาธารณะที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดบริการได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก 
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 93.15 อันดับสอง ด้านการส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกาส มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 85.34 อันดับสาม ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 82.16 อันดับส่ี ด้านระบบระบายน้ า มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อย
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ละ 80.16 และอันดับห้า ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน มีผลการ
ประเมินเฉลี่ยร้อยละ 79.11 ขณะที่ การบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ
จัดบริการได้มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 59.31 อันดับสอง ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า มีผล
การประเมินเฉลี่ยร้อยละ 62.24 อันดับสาม ด้านการส่งเสริมกีฬา มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 
65.34 อันดับส่ี ด้านงานสาธารณสุข มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 65.41 และอันดับห้า ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 66.54 (สถาบัน
พระปกเกล้า, 2560: 3-16) 
 ด้านความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยภาพรวมทั้ง
ประเทศในช่วงสองปี คือ ปีงบประมาณ 2558 และ 2559 อยู่ระดับดี และมีความสอดคล้องกับ
ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ได้รับบริการ โดยในช่วงห้าปีที่ผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ.2555 – 
2559 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับสูง หาก
พิจารณาแยกตามประเภทบริการสาธารณะ พบว่า ในช่วงสองปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2558 และ 
2559) บริการสาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ประชาชนพึงพอใจห้าล าดับแรก 
ได้แก่ อันดับแรก ไฟฟ้า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 90.85 อันดับสอง โรงเรียน ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 88.7 อันดับสาม ศูนย์เด็กเล็ก ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 
82.8 อันดับส่ี บริการสาธารณสุขและศูนย์อนามัย ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 82.65 
และอันดับห้า ถนน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 82.35 ส าหรับบริการสาธารณะของรัฐ
และองค์ปกครองส่วนท้องถ่ินที่ประชาชนพ่ึงพอใจน้อยที่สุดในห้าล าดับแรก ได้แก่  อันดับแรก 
อินเตอร์เน็ตชุมชน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 38.05 อันดับสอง การฝึกอาชีพ ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 54.15 อันดับสาม ระบบขนส่งมวลชน (รถประจ าทาง) ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจร้อยละ 57.65 อันดับส่ี การจัดการน้ าเสีย ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 
62.6 และอันดับห้า ส่ิงแวดล้อมในชุมชน (ป่า/น้ า) ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 66.55 
 โดยเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน รวมทั้งระดับความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือ
เป็นเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) มีมติเห็นชอบ
ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงในการขอรับการประเมินเพ่ือขอรับเงินรางวัลประจ าปี 
ดังกล่าว ต้องมีการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ โดยให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่ได้มาตรฐานและเป็นกลาง 
 รวมทั้ง การประเมินและส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์
ส่วนหน่ึงเพ่ือชี้วัดระดับความเป็นธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมและความเชื่อถือ
ไว้วางใจของประชาชน เพ่ือใช้วัดระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการ ซ่ึงสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินเพ่ือประกวดในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการรางวัล
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดีของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
ประจ าปีงบประมาณ 2562-2563  รางวัลพระปกเกล้าส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มี
ความเป็นเลิศประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 เป็นต้น  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงเป็นสถาบันศึกษาของรัฐที่มีองค์ความรู้ระดับประเทศ มีความ
โดดเด่นในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มาตรฐานและเป็นกลาง โดยวิทยาลัยการปกครอง
ท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท าบริการวิชาการให้กับหน่วยงานในพ้ืนที่และชุมชนท้องถ่ินใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้จัดท าโครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามประกาศหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 เพ่ือด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติ
ด้านคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดอุบลราชธานี (ประจ าปี
งบประมาณ 2563) และใช้เป็นเกณฑ์ส่วนหน่ึงเพ่ือชี้วัดระดับมาตรฐานการให้บริการ ระดับความ
เป็นธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมและความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน รวมทั้งใช้วัด
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นต้น 
 

1.2  โจทย์วิจัย/ปัญหำวิจัย 
 

 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) อยู่ในระดับใด กิจกรรม/โครงการด้านใดที่
ประชาชนมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมากที่สุด ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ด้านใดที่ประชาชน
ผู้รับบริการต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน 
 

1.3  วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

 เพ่ือด าเนินการส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการของ ศึกษากิจกรรม/ โครงการที่ประชาชนมี
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ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมากที่สุด และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่ประชาชนผู้รับบริการ
ต้องการให้ฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน 
 

1.4  ระเบียบวิธีกำรวิจัย 
 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ าเภอ
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างที่ถูกสุ่มเลือก และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้อง 

 

1.5  ขอบเขตกำรวิจัย 
 

 การศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ก าหนดขอบเขตในการ
ประเมินของลักษณะงาน 6 ด้าน ได้แก่  

(1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
(2) งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
(3) งานด้านการศึกษา 
(4) งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
(5) งานด้านรายได้หรือภาษี 
(6) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 
 โดยแต่ละกิจกรรม/โครงการ จะส ารวจใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 

(1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพ้ืนที่ ในช่วงปีงบประมาณ 
2563 และการท าแบบส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

(2) ด้านกระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 
จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

(3) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการ
ให้บริการ ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ ความสะดวกสบายของช่องทางในการ
ให้บริการ  ความพอเพียง/ทั่วถึงของช่องทางในการให้บริการ การรับรู้ช่องทางการให้บริการของ
ประชาชน 
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(4) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย 
การต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่
เท่าเทียม และ  

(5) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการ
จัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
 

1.6  ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการที่ส าคัญ ได้แก่ 

1) เพ่ือใช้วัดระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ซ่ึง
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินเพ่ือประกวดในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการรางวัลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดีของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีประจ าปี
งบประมาณ 2562-2563 รางวัลพระปกเกล้าส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศ
ประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 เป็นต้น 

2) ผลการส ารวจสามารถน าไปใช้เป็นเกณฑ์ (Criteria) เพ่ือเป็นตัวชี้วัดในการวัดระดับ
คุณภาพการให้บริการ และคุณภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 

3) ทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
ตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ   

4) เพ่ือไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุง การให้บริการตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติ
ด้านคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ดียิ่งขึ้น 

5) ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการน าไปใช้อ้างอิงเพ่ือพัฒนาการให้บริการ เพ่ือยกระดับ
ความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไป 

6) ท าให้ทราบลักษณะกิจกรรม/ โครงการที่ประชาชนมีระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการมากที่สุด และกิจกรรม/ โครงการที่ประชาชนมีระดับความพึงพอใจน้อยหรือไม่พอใจ 

7) ท าให้ทราบถึงศักยภาพ สมรรถนะความสามารถในการให้บริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

8) รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามทัศนะ
ของประชาชนผู้รับบริการ  
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1.7  สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำครั่ง 
  

1.7.1 ที่ตั้งของหมูบ่้ำนหรือชุมชนหรือต ำบล  
 ที่ตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำครั่ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ ง ตั้งอยู่ เลขที่  1 หมู่ที่  10 บ้านดอนชี ต าบล            
ค าครั่งอ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างบ้านดอนชี-บ้านนาสมบูรณ์ ห่างจากหมู่บ้านค า
ครั่ง ประมาณ 5 กิโลเมตร 
 เน้ือที่องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 46 ตาราง
กิโลเมตร  หรือ 28,750 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ หมู่ที่ 1-10 
 
 อำณำเขตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำครั่ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(อปท.) ต่างๆ ดังน้ี 
 ทิศเหนือ ติดต่อพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลกุดประทายและเทศบาลต าบลนาโพธิ์ 
อ าเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 
 ทิศใต้  ติดต่อพ้ืนที่ของต าบลบัวงาม  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลนาโพธิ์  อ าเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อ พ้ืนที่ ของเทศบาลต าบลโพนงาม อ า เภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
 ลักษณะภูมิอำกำศ 
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ าล าห้วยธรรมชาติไหลผ่านตลอดฤดูฝน ล า
ห้วยสมบัติ ล าห้วยสุระ  ล าห้วยแสนค า ล าห้วยหินหนีบ ห้วยวังค า พ้ืนดินค่อนข้างเรียบ อากาศ
ร้อน  พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ต าบลค าครั่ง ได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้พัดเอาความ
หนาวเย็นและความแห้งแล้งเข้ามา พร้อมได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเอาฝน
และความชื้นเข้ามา ท าให้สภาพอากาศ  เปลี่ยนแปลงในรอบปีต่างกัน แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน  
ฤดูหนาว และฤดูร้อน 
 

1.7.2 ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 
 เขตการปกครอง หมู่บ้านในเขต าบลค าครั่ง จ านวน 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

(1) บ้านค าครั่ง  หมู่ที่ 1 
(2) บ้านค าครั่ง  หมู่ที่ 2 
(3) บ้านโนนสว่าง  หมู่ที่ 3  
(4) บ้านนานวล  หมู่ที่ 4  
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(5) บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 5  
(6) บ้านนาประดู่  หมู่ที่ 6  
(7) บ้านค าครั่ง  หมู่ที่ 7  
(8) บ้านบูรพา  หมู่ที่ 8  
(9) บ้านนานวลใต้พัฒนา หมู่ที่ 9  
(10) บ้านดอนชี  หมู่ที่ 10  

 
 1.7.3 ข้อมูลเก่ียวกับจ ำนวนประชำกร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง มีจ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ทั้งหมด จ านวน 10 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง มีประชากรทั้งส้ิน 6,714 คน แยก
เป็นเพศชาย 3,348 คน เพศหญิง 3,366 คน (ที่มา:ข้อมูลฝ่ายทะเบียนราษฎร์อ าเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี  ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563) รายละเอียด ดังน้ี 
 
ตำรำงที่ 1.1 ประชากรองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน จ ำนวนประชำกร (N) รวม (คน) จ ำนวนครัวเรือน 
(หลัง) ชำย หญิง 

1 ค าครั่ง 525 542 1,067 332 
2 ค าครั่ง 396 381 777 350 
3 โนนสว่าง 212 208 420 140 
4 นานวล 299 268 567 278 
5 นาสมบูรณ์ 354 361 715 322 
6 นาประดู ่ 222 226 448 309 
7 ค าครั่ง 616 643 1,259 351 
8 บูรพา 191 179 370 117 
9 นานวลใต้พัฒนา 351 370 721 429 
10 ดอนชี 182 188 370 127 
  รวมทั้งสิ้น 3,348 3,366 6,714 2,755 

 

ที่มำ : ข้อมูลฝ่ายทะเบียนราษฎร์อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2563 
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 1.7.4 สภำพทำงสังคม 
 กำรศึกษำ 
 ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีโรงเรียน สพฐ. เขต 5 ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 4 แห่ง และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบลอยู่ 4 แห่ง ดังน้ี  
 

ตำรำงที่ 1.2 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 

ที่ ชื่อโรงเรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน จ ำนวนครู จ ำนวนนักเรียน 

1 โรงเรียนบ้านค าครั่ง 1 14 166 

2 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 1 3 50 

3 โรงเรียนบ้านนานวล 1 13 130 

4 โรงเรียนบ้านนาประดู ่ 1 5 35 

 
ตำรำงที่ 1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบลค าครั่ง 

ที่ ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวนครู ภำรกิจทั่วไป จ ำนวนนักเรียน 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าครั่ง 3 2 64 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสมบูรณ์ 1 1 23 

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานวล 1 3 37 

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาประดู่ 1 1 18 
 

 
สำธำรณสุข 
(1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าครั่ง  จ านวน 1 แห่ง 
(2) ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    จ านวน 2 แห่ง 
(3) ร้านค้าขายของช าในต าบลค าครั่ง    จ านวน 67 แห่ง 
(4) คลินิกแพทย์แผนปัจจบุัน    จ านวน 2 แห่ง 
(5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าต าบล  จ านวน 144 คน 
(6) สมาชิก อปพร.ในต าบลค าครั่ง   จ านวน 152 คน 
(7) อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า   100 เปอร์เซ็น 
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ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(1) ป้อมต ารวจประจ าต าบลค าครั่ง จ านวน    -  แห่ง 
(2) ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ค าครั่ง   จ านวน 1  แห่ง 
(3) รถดับเพลิง    จ านวน   -  คัน 
(4) รถน้ า     จ านวน   1  คัน 
(5) เครื่องดับเพลิงแบบหาบหาม  จ านวน   1  เครื่อง 
(6) ถังดับเพลิง (ในพ้ืนที่ อบต.ค าครั่ง) จ านวน   14  ถัง 
(7) เครื่องสูบน้ า    จ านวน   -  เครื่อง 

 
1.7.5 ระบบบริกำรพ้ืนฐำน 
กำรไฟฟ้ำ 
อัตราการใช้ไฟฟ้าของหมู่บ้าน คิดเป็นอัตรา 98  เปอร์เซ็นต์ 
 
แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
ล าห้วยธรรมชาติ จ านวน 8 แห่ง ดังน้ี 

(1) ห้วยหินหนีบ 
(2) ห้วยสมบัติ 
(3) ห้วยหินส่ิว 
(4) ห้วยวังค า    
(5) ห้วยสุระ  
(6) ห้วยแสนค า 
(7) หนองใหญ่ 
(8) หนองโจด,หนองจิก 

แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น 
หอถังประปา จ านวน 11  แห่ง  ได้แก่ ต าบลค าครั่ง จ านวน 11  แห่ง 

 
 1.7.6 ระบบเศรษฐกิจ 
 กำรเกษตร 
 สภาพเศรษฐกิจมีการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น การท านา ท าไร่ 
ท าสวน ปลูกผัก  ยางพารา มันส าปะหลัง อ้อย 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมซ่ึง
มีพ้ืนที่ทั้งหมดในการเพาะปลูกประมาณ 29,524 ไร่  ยางพารา 2,496 ไร่ 
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 1.7.7 ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
 วัดจ านวน 6 แห่ง ดังน้ี 
 
 ตำรำงที่ 1.4 จ านวนวัดขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง  
 

หมู่ที ่ ชื่อวัด ชื่อเจ้ำอำวำส จ ำนวน
พระภิกษุ 

1 วัดบ้านค าครั่ง พระครูสุวรรณ  โพธิวัฒน์ 9 
7 วัดป่าพุทธญาณ พระอธิการสุตัน ถาวโร 4 
9 วัดป่าสุธรรมรังษี พระครูอิทธิ สุทธวิังโส 5 
5 วัดบ้านนาสมบูรณ ์ พระอาจารย์ลี ่ 3 
6 วัดบ้านนาประดู ่ พระอาจารย์สมหมาย 5 
10 วัดบ้านดอนชี พระอาจารย์พันธ ์ 4 
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ภำพที่ 1.3 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม (1) 

 
 
ภำพที่ 1.4 ทีมงานนักวิจัย ลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม (2) 
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ภำพที่ 1.5 ทีมงานนักวิจัย ลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม (3) 

 
 
ภำพที่ 1.6 ทีมงานนักวิจัย ลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม (4) 

 



 

 

บทท่ี 2 

กรอบแนวคิด และการศกึษาวิจยัท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 การด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
ตัวช้ีวัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง อ าเภอเดช
อุดม จังหวัดอุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) อาศัยกรอบแนวคิดและการศึกษาวิจัยที่
เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 1) ความหมาย ความส าคัญ หลักการพ้ืนฐานของการปกครองท้องถ่ิน 2) 
แนวคิดการบริการสาธารณะ (Public Services) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ 3) 
การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  โดยมีรายละเอียดตามล าดับ ดังน้ี 
 

2.1 ความหมาย ความส าคัญ หลักการพื้นฐานของการปกครองท้องถ่ิน 
 

 นิยามความหมายของการปกครองท้องถ่ิน ได้มีนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้ให้
ความหมายไว้อย่างหลากหลาย ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วค านิยามต่าง ๆ มีสาระส าคัญที่สอดคล้องกัน จะ
แตกต่างกันบ้างในรายละเอียดย่อยและส านวนในการเขียนและการพรรณนาอธิบายเท่าน้ัน โดย
ผู้เขียนจะน าเสนอเฉพาะนิยามความหมายส าคัญของนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับ และมักจะถูก
น าไปอ้างอิงถึงในการเขียนต าราและงานวิชาการส าคัญของการปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังน้ี 
 

 ในสารานุกรมทางสังคมศาสตร์ของ วิลเลียม ร๊อบสัน (Robson, 1953: 547 อ้างถึงใน 
อุดม ทุมโฆสิต, 2551: 210-211) ได้อธิบายความหมายของการปกครองท้องถ่ินในบริบทของ
แนวคิดแบบอังกฤษด้ังเดิมเอาไว้ว่า 
  

 “โดยทั่วไปกล่าวได้ว่า การปกครองท้องถ่ินเป็นการปกครองที่มีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากการ
จัดเขตพ้ืนที่ในการปกครอง  โดยชุมชนผู้จัดการปกครองเหล่าน้ีไม่มีอ านาจอธิปไตยของตัวเอง แต่มี
สิทธิในการจัดการปกครองโดยกฎหมายได้ให้อ านาจไว้  ชุมชนเหล่าน้ีมีสิทธิจัดตั้งองค์กรที่จ าเป็น
ส าหรับจัดการภารกิจต่าง ๆ ของตัวเอง  โดยนัยดังกล่าวน้ี การด ารงไว้ซ่ึงอ านาจหน้าที่ในการ
ปกครองท้องถ่ินจึงเป็นเง่ือนไขที่ส าคัญและมีความจ าเป็นต่อการปกครองท้องถ่ินเป็นอย่างยิ่ง  อน่ึง 
การปกครองท้องถ่ินต้องปลอดจากการควบคุมภายนอก  เพ่ือให้ชุมชนท้องถ่ิน (local community) 
สามารถบริหารกิจการของตัวเองได้อย่างอิสระ โดยความเป็นอิสระน้ี จะต้องครอบคลุมไปในทุก
กิจกรรมของท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไขแห่งกฎหมายของรัฐ  และในฐานะที่ท้องถ่ินเป็นผู้ครอบครอง
อ านาจอธิปไตยส่วนหน่ึงของรัฐเอาไว้ ท้องถ่ินจึงต้องได้รับการดูแลคุ้มครองจากรัฐด้วย  อย่างไรก็
ตาม เน่ืองจากเป็นไปไม่ได้ที่ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมทางการปกครองของตัวเอง
ตลอดเวลา ดังน้ัน การใช้อ านาจของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินสามารถท าได้โดยผ่านการ
เลือกตั้ง และใช้มติข้างมากเป็นเครื่องมือในการตัดสินเรื่องราวต่างๆ ของท้องถ่ิน” 
 เดเนียล  วิท (Daniel Wit, 1967: 14-21 อ้างถึงใน ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539: 23-24) 
นิยามว่า การปกครองท้องถ่ิน หมายถึง เร่ืองที่รัฐบาลกลางให้อ านาจ หรือกระจายอ านาจไปให้
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หน่วยการปกครองท้องถ่ิน เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มีอ านาจในการปกครองร่วมกัน
ทั้งหมด หรือบางส่วนในการบริหารท้องถ่ิน  ตามหลักการที่ว่า ถ้าอ านาจการปกครองมาจาก
ประชาชนในท้องถ่ินแล้ว รัฐบาลของท้องถ่ินก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือ
ประชาชน ดังน้ัน การบริหารการปกครองท้องถ่ินจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรของตนเอง อันเกิดจากการ
กระจายอ านาจของรัฐบาลกลางโดยให้องค์กรอันมิได้เป็นส่วนหน่ึงของรัฐบาลกลาง มีอ านาจในการ
ตัดสินใจและบริหารงานภายในท้องถ่ินในเขตอ านาจของตน 
 แฮรีส จี มอนตากู (Haris G. Montagu, 1984: 574 อ้างถึงใน ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 
2539: 24) นิยามว่า การปกครองท้องถ่ิน หมายถึง การปกครองซ่ึงหน่วยการปกครองท้องถ่ินได้มี
การเลือกตั้งโดยอิสระเพ่ือเลือกผู้ที่มีหน้าที่บริหารการปกครองท้องถ่ิน มีอ านาจอิสระพร้อมความ
รับผิดชอบซึ่งตนสามารถที่จะใช้ได้โดยปราศจากการควบคุมของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลาง 
หรือภูมิภาค แต่ทั้งน้ีหน่วยการปกครองท้องถ่ินยังต้องอยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วยอ านาจสูงสุดของ
ประเทศ ไม่ได้กลายเป็นรัฐอิสระใหม่แต่อย่างใด 
  

 เอ็ม เอ มูตตอลิบ และโมฮัมหมัด อัคบัร อาลี ข่าน (M.A. Muttalib and Mohd, Akbar 
Ali Khan, 1982: 2-19  อ้างถึงใน บูฆอรี ยีหมะ, 2550: 13-14) เสนอว่า แนวคิดว่าด้วยการ
ปกครองท้องถ่ินเกี่ยวข้องกับมิติต่าง ๆ หลายมิติดังน้ี 
 

1) มิติทางสังคม (Social Dimension) การปกครองเป็นการรวมกลุ่มของประชาชนที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึงซ่ึงมีความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกันภายใต้สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
เฉพาะที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ 

 

2) มิติทางเศรษฐกิจ (Economic Dimension) การปกครองท้องถ่ินจะช่วยน าไปสู่การ
กระจายอ านาจในทางเศรษฐกิจ ลดการแทรกแซงของส่วนกลางในการวางแผนและพัฒนา แต่ใน
ขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจของแต่ละท้องถ่ินย่อมน ามาสู่ความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชาติโดยปริยาย 
 

3) มิติทางภูมิศาสตร์ (Geographic Dimension) การปกครองท้อง ถ่ินมาจาก
แนวความคิดที่ว่า ประชาชนในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึงย่อมมีจิตส านึก มีความคิด ความรู้สึกที่แตกต่าง
จากประชาชนในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ในประเทศเดียวกัน และย่อมมองเห็นถึงประโยชน์ที่ตนจะได้รับแตกต่าง
จากชุมชน หรือสังคมที่อยู่ติดกับตนและพ้ืนที่อ่ืน ๆ ด้วย ประโยชน์ที่แตกต่างในแต่ละพ้ืนที่ย่อมท า
ให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกันด้วย  ดังน้ัน ปัญหาที่แตกต่างกันย่อมต้องแก้ไขแตกต่าง
กันทั้งในด้านวิธีการ แนวทางการเมือง การบริหารและกฎหมาย ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นความจ าเป็นที่
จะต้องมีการปกครองท้องถ่ินเกิดขึ้น 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธาน ี

โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
 

 

  

 

19 

4) มิติทางกฎหมาย (Legal Dimension)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนับเป็น
หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์สาธารณชนในพ้ืนที่ ท าหน้าที่เป็นส่วนหน่ึงใน
ด้านอ านาจอธิปไตยของรัฐ มีอิสระในการด าเนินงานในระดับหน่ึง 
 

5) มิติทางการเมือง (Political Dimension) มิติน้ีนับว่ามีความส าคัญที่สุดส าหรับ
แนวคิดของการปกครองท้องถ่ิน เพราะการปกครองท้องถ่ินมีหน่วยงานต่าง ๆ ท าหน้าที่แบ่งเบา
ภาระของภาครัฐในส่วนกลาง จากการส่งมอบอ านาจ หรือกระจายอ านาจแก่ท้องถ่ินในรูปแบบ
ต่างๆ และยังเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะถือว่า 
สังคมใดก็ตามไม่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหากปราศจากการปกครองท้องถ่ิน 
 

6) มิติทางการบริหาร (Administrative Dimension)  การปกครองท้องถ่ิน คือ การ
บริหารองค์กรที่มีส่วนผสมร่วมกันของการเมือง การบริหารและเทคโนโลยี 

 
 ธเนศวร์  เจริญเมือง (2553: 27) ได้สรุปความหมายของการปกครองท้องถ่ินโดย
ปรับปรุงจากแนวคิดของ Dilys M. Hill (1974: 23 อ้างถึงใน ธเนศวร์  เจริญเมือง, 2553: 27) 
โดยสรุปว่า  
 การปกครองท้องถ่ินก็คือ ระบบการบริหารและจัดการกิจการสาธารณะ และทรัพยากร
ต่าง ๆ ของท้องที่หน่ึงภายในรัฐหน่ึง เป็นท้องที่อันมีขอบเขตชัดเจน (defined boundaries) ภายใน
รัฐน้ัน มีฐานะเป็นนิติบุคคล (legal entity) มีโครงสร้างด้านอ านาจและหน้าที่ที่ก าหนดโดยกฎหมาย
ทั่วไปและ/หรือกฎหมายพิเศษ (an institutional structure with powers and duties laid down 
in general and/or special statutes) 
 ธเนศวร์  เจริญเมือง (2553: 29) สรุปว่า ค าว่า การปกครองท้องถ่ินเป็นค ารวม ส่วน
จะมีลักษณะอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ อันหลากหลายในแต่ละประเทศ ปัจจัยส าคัญ คือ (1) 
ประวัติศาสตร์ของประเทศ (2) ความเข้มแข็งของท้องถ่ิน (3) ความเข้มแข็งของรัฐ (4) อุดมการณ์
และนโยบายของรัฐ และ (5) ปัจจัยภายนอก 
 

 บูฆอรี ยีหมะ (2550: 14) สรุปความหมายและสาระส าคัญของการปกครองท้องถ่ินว่า
หมายถึง การปกครองของชุมชนหน่ึง ๆ ซ่ึงมีอ านาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนที่อยู่ภายในชุมชนตามขอบเขตอ านาจที่ได้รับจากรัฐบาลกลางหรือส่วนกลาง 
โดยจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีสิทธิตามกฎหมายในการตรา
กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนมีงบประมาณที่มาจากการจัดเก็บภาษีและรายได้
ในรูปต่าง ๆ ภายในท้องถ่ินเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน  สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินมา
จากการเลือกตั้งของประชาชน มีเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเอง 
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 อุดม ทุมโฆสิต (2551 : 222) ได้ประมวลสาระส าคัญของการปกครองท้องถ่ินตาม
แนวคิดแบบดั้งเดิมของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ แล้วสรุปว่า การปกครองท้องถ่ิน 
หมายถึง “การจัดการปกครองของท้องถ่ินโดยประชาชนในท้องถ่ิน” การจัดการปกครองดังกล่าว 
กระท าโดยการเลือกคณะบุคคลเข้ามาด าเนินการจัดการปกครอง ซ่ึงท้องถ่ินและชุมชนดังกล่าว 
อาจมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันในด้านอาณาเขต จ านวนประชากร ความเจริญมั่งคั่ง ท าให้
ท้องถ่ินแต่ละแห่งมีลักษณะทางการปกครองเป็นการเฉพาะของตนเอง 
  

 โกวิทย์ พวงงาม (2552 : 29-30; 2549: 3-5) ได้ประมวลหลักการส าคัญของการ
ปกครองท้องถ่ิน สรุปได้ดังน้ี 

1) การปกครองของชุมชนหน่ึง ซ่ึงชุมชนเหล่าน้ันอาจมีความแตกต่างกันในด้านความ
เจริญ จ านวนประชากรหรือขนาดของพ้ืนที่ เช่น หน่วยการปกครองท้องถ่ินของไทยจัดเป็นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) รูปแบบพิเศษ ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ตามเหตุผลดังกล่าว 

2) หน่วยการปกครองท้องถ่ินจะต้องมีอ านาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามความเหมาะสม กล่าวคือ อ านาจของหน่วยการปกครองท้องถ่ินจะต้องมีขอบเขตพอควรเพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถ่ินอย่างแท้จริง หากมีอ านาจมาก
เกินไปไม่มีขอบเขต 

3) หน่วยการปกครองท้องถ่ินจะต้องมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) ที่จะ
ด าเนินการปกครองตนเอง  สิทธิตามกฎหมายแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

 3.1) หน่วยการปกครองท้องถ่ินมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กรปกครองท้องถ่ิน เพ่ือประโยชน์ในการบริหารตามหน้าที่และเพ่ือใช้บังคับประชาชนใน
ท้องถ่ินน้ัน ๆ เช่น เทศบัญญัติ เป็นต้น 

 3.2) สิทธิที่จะเป็นหลักในการด าเนินการบริหารท้องถ่ิน คือ อ านาจในการก าหนด
งบประมาณเพ่ือบริหารกิจการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถ่ินน้ัน ๆ 

4) มีองค์กรที่จ าเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง องค์กรที่จ าเป็นของท้องถ่ิน
จัดแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ องค์กรฝ่ายบริหาร และองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น การปกครองท้องถ่ิน
แบบเทศบาลจะมีคณะเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหาร และสภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ หรือกรุงเทพ
มหานคร จะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ เป็นฝ่ายบริหาร สภากรุงเทพฯ เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นต้น 

5) ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถ่ิน จากแนวความคิดที่ว่า
ประชาชนในท้องถ่ินเท่าน้ันที่จะรู้ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาของตนเองอย่างแท้จริง หน่วยการ
ปกครองท้องถ่ินจึงจ าเป็นต้องมีคนในท้องถ่ินมาบริหารงานเพ่ือให้สมเจตนารมณ์และความต้องการ
ของชุมชนและอยู่ภายใต้การควบคุมของประชาชนในท้องถ่ิน นอกจากน้ันยังเป็นการฝึกให้ประชาชน
ในท้องถ่ินเข้าใจในระบบและกลไกของประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอีกด้วย 
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 จากค านิยามความหมายของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศที่ได้กล่าวมาแล้วดังกล่าว
ข้างต้น ผู้เขียนขอสรุปความหมายและสาระส าคัญของการปกครองท้องถ่ินว่า หมายถึง  การ
ปกครองของชุมชนท้องถ่ิน (local community)  ซ่ึงมีอ านาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่อยู่ภายในชุมชนตามขอบเขตอ านาจที่ได้รับจากรัฐบาลกลางหรือ
ส่วนกลาง โดยจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) หรือรูปแบบพิเศษอ่ืนๆ ตามลักษณะเฉพาะที่แตกต่าง
กันในด้านอาณาเขต จ านวนประชากร ความเจริญมั่งคั่ง หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ก าหนด
รูปแบบเอาไว้  ซ่ึงองค์กรปกครองท้องถ่ินดังกล่าวน้ีมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีสิทธิ อ านาจหน้าที่ 
รวมทั้งการมีอ านาจในการตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ก าหนด  ตลอดจนมีงบประมาณ ไม่ว่าจะได้จากการจัดเก็บภาษีอากร มีรายได้ 
หรือเงินสนับสนุนต่างๆ  เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในท้องถ่ิน มีองค์กร เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรที่จ าเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง ที่ส าคัญ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถ่ินต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน และต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนท้องถ่ินได้มี
ส่วนร่วมในการปกครองท้องถ่ิน 
 

2.2  แนวคิดการบริการสาธารณะ (Public Services) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 

 ภารกิจหลักอย่างหน่ึงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ การจัดท าบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชนในท้องถ่ินของตนแทนรัฐบาลที่ไม่สามารถจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนได้
อย่างทั่วถึง การจัดบริการสาธารณะดังกล่าวเป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจจากรัฐบาลไปสู่
องค์กรปกครองท้องถ่ินรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน
ต าบล เทศบาล กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงเป็น
ตัวแทนของรัฐในการจัดบริการสาธารณะ จึงอาจกล่าวได้ว่า การจัดให้มีการบริการสาธารณะเป็น
หน้าที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ต้องรับผิดชอบต่อรัฐและประชาชนในท้องถ่ิน 
 
 2.2.1 ความหมายของการบริการสาธารณะ 
 มีผู้ให้ความหมายของการบริการสาธารณะไว้อย่างหลากหลาย กล่าวคือ  
 การบริการสาธารณะ หมายถึง การบริการหรือกิจกรรมที่รัฐจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์
สาธารณะหรือเพ่ือตอบสนองความต้องการของส่วนรวม โดยเป็นกิจการที่อยู่ในความอ านวยการ
หรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองความต้องการ
ส่วนรวมของประชาชน (อรทัย ก๊กผล, 2552: 4) อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
และสร้างการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับท้องถ่ิน รวมถึงการพัฒนาประเทศชาติใน
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ภาพรวม โดยมีหลักการที่เป็นประเด็นส าคัญในการจัดบริการสาธารณะคือ การจัดบริการ
สาธารณะต้องด าเนินการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม สามารถตอบสนองความต้องการของ
ท้องถ่ิน มีความเสมอภาค ความต่อเน่ือง และความโปร่งใสในการให้บริการ (นราธิป ศรีราม, 
2557: 1-6) 
 
 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถ่ิน สถาบันพระปกเกล้า (2552: 4) ให้ความหมายว่า 
การบริการสาธารณะ หมายถึง “บริการหรือกิจกรรมที่รัฐจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการส่วนรวม” 
 ประยูร กาญจนดุล กล่าวว่า การบริการสาธารณะ หมายถึง “กิจการที่อยู่ในความ
อ านวยการหรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดท าเพ่ือสนองความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชน” (ประยูร กาญจนดุล อ้างถึงใน นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2554: 75) 
 นอกจากน้ี นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2554: 75) ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า การจัดท าบริการ
สาธารณะบางอย่างน้ัน รัฐหรือฝ่ายปกครองไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้จัดท าเอง แต่สามารถมอบหมายให้
หน่วยงานอ่ืนจัดท าแทนได้ 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การบริการสาธารณะ คือ การจัดท า
กิจการของภาครัฐซ่ึงภาครัฐอาจจะเป็นผู้จัดท าเองหรือมอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนจัดท า เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม 
 
 2.2.2 หลักสากลในการจัดบริการสาธารณะ 

แนวคิดพ้ืนฐานทั่วไปซ่ึงเป็นสากลในการแบ่งแยกการจัดกิจการสาธารณะระหว่างรัฐบาล
กลางและท้องถ่ิน ได้แก่ (วุฒิสาร ตันไชย, 2557) 

1) หลักผลประโยชน์มหาชน (Public Interest) ซ่ึงสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
 (1) ประโยชน์มหาชนของรัฐ ได้แก่ ประโยชน์ที่เป็นส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงของ

พลเมืองกลุ่มใหญ่ที่สุดของรัฐ เป็นความต้องการส่วนรวมของประชาชนทั่วทั้งประเทศ ที่มีลักษณะ
เหมือน ๆ กันและมีความส าคัญต่อความเป็นเอกภาพของรัฐ ดังน้ัน จึงต้องอาศัยองค์กรกลางเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่ หรือหากรัฐมอบให้ท้องถ่ินด าเนินการ รัฐก็จะต้องเป็นผู้ควบคุมนโยบายให้ท้องถ่ิน
ด าเนินการตามนโยบายเพ่ือผลประโยชน์ของรัฐหรือความเป็นเอกภาพของรัฐ เช่น การป้องกัน
ประเทศ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เป็นต้น 

 (2) ประโยชน์มหาชนของท้องถ่ิน ได้แก่ ประโยชน์ซ่ึงเป็นส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง
ของพลเมืองที่อาศัยอยู่ในท้องถ่ินหน่ึงโดยเฉพาะ 

2) ประสิทธิภาพในการจัดการ เป็นการพิจารณาในเรื่องของคุณภาพของบริการ
สาธารณะที่จัดท าขึ้น กล่าวคือ การจัดท าบริการสาธารณะอย่างหน่ึงควรจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
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แก่ประชาชนได้มากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากภารกิจในการจัดบริการสาธารณะบางอย่างจ าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีระดับสูง เป็นกิจการขนาดใหญ่หรือเป็นกิจการที่จ าเป็นต้องมีการประสานงานระหว่าง
องค์กรต่างๆ หลายหน่วยงาน แต่ภารกิจในการจัดท าบริการสาธารณะบางอย่างเป็นกิจการที่ไม่
สลับซับซ้อน หรือมีเทคนิคมักนัก จึงต้องมีองค์กรที่มีความเหมาะสมทั้งทางด้านการเงิน บุคลากร 
และความสามารถด้านอ่ืนๆ ที่จะจัดท าบริการสาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

3) หลักความรับผิดชอบในการจัดบริการ (Accountability) กิจกรรม ที่ตอบสนอง
ความต้องการของหน่วยชุมชนระดับใด ควรมอบให้หน่วยการปกครองระดับน้ันเป็นเจ้าของและเป็น
ผู้ด าเนินการ ทั้งน้ีเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมน้ัน ๆ สนองตอบความต้องการของประชาชนในชุมชน
ได้ดีที่สุด อยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบของชุมชนน้ันๆ แต่หากเป็นกิจกรรมที่ต้องสนองตอบความ
ต้องการของหน่วยชุมชนที่สูงขึ้นไปหรือ เป็นกิจกรรมที่มุ่งสนองตอบปัญหาความต้องการของผู้คน
ทั้งประเทศหรือปัญหาของ ชาติโดยรวม ก็ควรมอบให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลระดับที่สูงขึ้นไปตาม
ความเหมาะสม 

4) หลักความสามารถของท้องถ่ิน (Local Capability) เกิดจากพ้ืนฐานแนวคิดว่าการ
ด าเนินกิจกรรมสาธารณะทั้งมวลเป็นหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถ่ินในระดับล่างสุดเสมอ 
หน่วยการปกรองท้องถ่ินในระดับสูงขึ้นไปจะเลือกด าเนินกิจกรรมสาธารณะใดๆ ก็ต่อเมื่อท้องถ่ิน
ระดับล่างไม่มีศักยภาพที่จะด าเนินการได้ หรือหากด าเนินการได้ก็อาจเกิดปัญหากระทบกับท้องถ่ิน
อ่ืนๆ หรือเป็นผลเสียหายต่อประเทศชาติโดยรวม 

5) หลักการก าหนดระดับของหน่วยจัดบริการที่มีความรับผิดชอบสูงสุด (Optimal 
accountability) หน่วยจัดบริการที่มีความรับผิดชอบสูงสุดในที่น้ี หมายถึง หน่วยจัดบริการใน
ระดับ ใด ๆ ก็ตามที่มีคุณสมบัติ 2 ประการ ดังต่อไปน้ี ประกอบกันมากที่สุด 

 (1) เป็นหน่วยจัดบริการระดับล่างสุด มีความใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการมากที่สุด ที่มี
ความสามารถในการวางแผน จัดการผลิต และหารายได้มาใช้จ่ายในการจดับริการได้อย่างสมบูรณ์ 

 (2) เป็นหน่วยจัดบริการที่มีพ้ืนที่การให้บริการครอบคลุมประชากร หรือพ้ืนที่ที่
ได้รับประโยชน์ และผลกระทบจากการให้บริการโดยสมบูรณ์ และประชาชนผู้มีส่วนได้รับ
ผลประโยชน์และผลกระทบจากการจัดบริการสาธารณะทั้งหมดสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการผลิต และควบคุมตรวจสอบผลการด าเนินงานของหน่วยจัดบริการน้ัน ๆ ได้โดยตรงมาก
ที่สุด 

 2.2.3 หลักเกณฑ์ส าคัญในการจัดท าบริการสาธารณะ 
 การจัดท าบริการสาธารณะ หน่วยงานที่จัดท าต้องยึดตามหลักเกณฑ์ส าคัญ ดังต่อไปน้ี 
(นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2554: 85-94) 
 1) ความเสมอภาค หลักเกณฑ์ข้อน้ีมีความส าคัญเพราะรัฐไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการ
จัดท าบริการสาธารณะเพ่ือผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ แต่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
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ประโยชน์ของประชาชนทุกคน กล่าวคือ ประชาชนทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติหรือได้รับ
ประโยชน์จากบริการสาธารณะอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
 2) ความต่อเน่ือง เน่ืองจากบริการสาธารณะเป็นกิจการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชน 
กิจการดังกล่าวจึงถูกจัดท าอย่างต่อเน่ือง เพราะหากหยุดชะงักลง ประชาชนย่อมได้รับความ
เดือดร้อนในทางใดทางหน่ึงได้ 
 3) การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การบริการสาธารณะที่ดีจะต้องได้รับการปรับปรุงอยู่
ตลอดเวลา เพ่ือให้การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น สนองตอบความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 
หรือเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความจ าเป็นที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 
 2.2.4 ประเภทของการบริการสาธารณะ 
 1) ภารกิจพ้ืนฐาน หมายถึง การบริการสาธารณะพ้ืนฐานที่ส าคัญ ซ่ึงทุกรัฐต้องจัดท า
ให้กับประชาชน ไม่สามารถละเลยได้ เน่ืองจากเป็นหลักประกันความมั่นคงปลอดภัยขั้นพ้ืนฐาน 
ภารกิจประเภทน้ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาทและการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้น การดูแล
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชนและประเทศ การรักษาความมั่นคงและ
ปลอดภัยจากการรุกรานภายนอก เป็นต้น การบริการในลักษณะน้ี ประชาชนไม่ต้องเสียค่าบริการ
ให้กับรัฐโดยตรง 
 2) ภารกิจล าดับรอง หมายถึง บริการสาธารณะที่จัดขึ้นเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น การให้บริการทางการศึกษา การรักษาพยาบาล การขนส่ง
คมนาคม การส่งเสริมด้านกีฬา การประกันการว่างงาน ฯลฯ โดยการบริการสาธารณะประเภทน้ี
สามารถเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมจากประชาชนที่มาใช้บริการได้ แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นการ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือแสวงหาก าไร (ประยูร กาญจนดุล อ้างถึงใน วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง
ท้องถ่ิน สถาบันพระปกเกล้า, 2552: 5-6) 
 จะเห็นได้ว่า การบริการสาธารณะเป็นส่ิงที่ส าคัญและจ าเป็นต่อคุณภาพชีวิตของประชา
ชนเป็นอย่างมาก แม้ว่ารัฐจะไม่สามารถจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในทุกส่วนของประเทศ
ได้เอง แต่รัฐก็สามารถมอบหมายให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะต่างๆ แทนได้ ส่วนรัฐ
น้ันมีหน้าที่ในการควบคุมมาตรฐานการจัดท าบริการสาธารณะของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ซ่ึง
อาจจะท าผ่านการประเมินในรูปแบบต่างๆ  
 2.2.5 รูปแบบและประเภทการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 การก่อตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทยทุกรูปแบบต้องก าหนดรูปแบบ
วิธีการและประเภทบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดท าได้ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถ่ิน  ก าหนดให้มีการ
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จัดการปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถ่ิน ทั้งน้ี ตามวิธีการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่กฎหมายบัญญัติ โดยการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบใดให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน 
และความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่นของประชากร 
และพ้ืนที่ที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบกัน 
 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ 
และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ทั้งน้ี ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และอ านาจ
โดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
หน่วยงานหลัก ในการด าเนินการใด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซ่ึงต้องสอดคล้องกับรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามวรรคส่ี และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหน้าที่และอ านาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่
เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย 
 ในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็นหน้าที่และอ านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ถ้าการร่วมด าเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการ
มอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถ่ิน
มากกว่าการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะด าเนินการเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะร่วมหรือ
มอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการน้ันก็ได้ รัฐต้องด าเนินการให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริม
และพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้งน้ี เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามวรรค
หน่ึงได้อย่างเพียงพอ ในระหว่างที่ยั งไม่อาจด า เ นินการได้  ให้รั ฐจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปพลางก่อน 
 กฎหมายตามวรรคหน่ึงและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ต้องให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระในการบริหาร การจัดท าบริการสาธารณะ การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาการเงินและการคลัง และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึง
ต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินหรือประโยชน์ของ
ประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริตและการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง
ความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ และต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการก้าวก่ายการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถ่ินด้วย (มาตรา 150) 
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 ในการก าหนดรูปแบบและประเภทการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินไทย ต้องก าหนดอ านาจหน้าที่ผ่านกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติใน 2 ประเภท คือ 
 (1) อ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ซ่ึงรวมถึงในแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติด้วย 
 (2) อ านาจตามกฎหมายจัดตั้งองค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 2.2.6 รูปแบบบริการสาธารณะท้องถิ่นไทย 

 รูปแบบและวิธีการในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
ประเภทในประเทศไทยท าได้ใน 5 รูปแบบ คือ (วุฒิสาร ตันไชย, 2559: 43-53) 

 1) การจัดท าบริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการเอง 
 โดยทั่วไปการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมักเป็นผู้ด าเนินการเองโดยอาศัยทรัพยากรงบประมาณ บุคลากร และองค์ความรู้ ตาม
อ านาจในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และตามอ านาจของกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 ก าหนดให้รูปแบบการจัดท าบริการสาธารณะที่องค์ปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับการถ่าย
โอน “ภารกิจที่แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการหรือผลิตบริการสาธารณะน้ันๆ ได้เอง
โดยมีกฎหมายให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไว้แล้ว และ/หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เคยด าเนินการอยู่แล้ว โดยสามารถรับโอนได้ทันทีและขอบเขตการท างานอยู่ในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน” นอกจากน้ีมีภารกิจที่รัฐยังคงด าเนินการอยู่แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สามารถจะด าเนินการได้ต้อง “เป็นภารกิจให้บริการสาธารณะที่กฎหมายก าหนดให้บริการ
สาธารณะที่กฎหมายก าหนดให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ในภารกิจเดียวกัน 
และยังคงก าหนดให้รัฐด าเนินการอยู่ต่อไป ในกรณีน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ
ด าเนินการได้เช่นเดียวกัน” โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไทยยังนิยมจัดบริการสาธารณะด้วย
ตนเองในฐานะหน่วยงานหน่ึงในโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 อย่างไรก็ตาม การจัดบริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการ
เอง แม้จะเป็นรูปแบบพ้ืนฐานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งในและต่างประเทศยังใช้อยู่ พบว่า
รูปแบบดังกล่าวเหมาะสมกับการบริการสาธารณะบางประเภทที่ไม่สมควรหรือยังไม่มีความพร้อม
ในถ่ายโอนให้ผู้อ่ืนด าเนินการในรูปแบบอ่ืน เช่น บริการสาธารณะที่เกี่ยวกับการป้องกันประเทศ 
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การสร้างเสถียรภาพและการวางแผนเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์
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ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม รูปแบบน้ีอาจไม่เหมาะสมกับการบริการสาธารณะบางประเภทที่
ต้องอาศัยความคล่องตัวในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระจากระบบการบริหารงานภาครัฐ และการ
บริการสาธารณะที่ต้องท าร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงานรัฐประเภทอ่ืนๆ 
 
 2) การจัดท าบริการสาธารณะโดยให้ผู้อื่นด าเนินการแทน 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจร้องขอให้รัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนด าเนินการแทน หรือองค์ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถมอบให้เอกชน
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แทนได้ตามเง่ือนไขที่ก าหนด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไม่มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินใดมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทนแต่อย่างใด 
 การจัดท าบริการสาธารณะโดยให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทนมีข้อได้เปรียบเพราะช่วยให้องค์
ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถแบ่งเบาภาระการจัดการบริการสาธารณะให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทน และ
ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนที่มีความพร้อมและเชี่ยวชาญในการจัดบริการสาธารณะบางประเภทมากกว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถด าเนินการแทนได้แต่ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่ต้องก ากับผู้ที่ได้รับมอบให้ด าเนินการตามเง่ือนไขที่ก าหนด อย่างไรก็ตาม
รูปแบบน้ีอาจประสบปัญหาถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มีศักยภาพในการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของผู้อ่ืนให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือขาดความสามารถในการออกแบบข้อก าหนดและ
หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการจัดบริการสาธารณะให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติตาม 
 
 3) การจัดท าบริการสาธารณะโดยการจัดตั้งสหการ (Syndicate หรือ Union)
 การจัดตั้งสหการเป็นรูปแบบการจัดบริการสาธารณะประเภทหน่ึงที่มีอยู่ในกฎหมาย
เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของประเทศไทยมายาวนาน ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่สามารถจัดตั้งสหการได้ 4 ประเภท ยกเว้นองค์การบริหารส่วนต าบล คือ  
  (1) เทศบาล ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2496 มาตรา 58 ก าหนดว่าถ้ามีกิจการ
อันใดอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปที่จะรวมกันท าเพ่ือให้เกิดประโยชน์
อย่างยิ่ง ก็ให้จัดเป็นองค์กรขึ้นเรียกว่าสหการ มีสภาพเป็นทบวงการเมือง และมีคณะกรรมการ
บริหารประกอบด้วยผู้แทนของเทศบาลเกี่ยวข้องอยู่ด้วย การจัดตั้งสหการจะกระท าการได้ก็แต่โดย
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซ่ึงจะก าหนดอ านาจหน้าที่และระเบียบการด าเนินงานไว้ การยุบเลิก
สหการให้เป็นพระราชกฤษฎีกาโดยก าหนดวิธีการจัดการทรัพย์สินไว้ด้วย 
  (2) กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกรุงเทพ
มหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 95 ก าหนดให้ ถ้ากิจการใดอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร กรุงเทมหานครอาจอาจด าเนินการร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ 
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รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถ่ินได้โดยจัดตั้งองค์การเรียกว่า สหการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
และมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้แทนของกรุงเทพ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี การจัดตั้งสหการจะกระท าได้โดยตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาน้ันให้ก าหนดชื่อ อ านาจหน้าที่ และวิธีการด าเนินการ 
เมื่อจะยุบเลิกสหการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ระบุวิธีการจัดการทรัพย์ไว้ด้วย 
  (3) เมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 
2542 มาตรา 69 ก าหนดให้เมืองพัทยาร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดตั้งองค์กรขึ้นเรียกว่า สหการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพ่ือกิจการ
ใดอันอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่เมืองพัทยาได้ การจัดตั้งสหการจะท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
โดยระบุชื่อ อ านาจหน้าที่ และวิธีการบริการและการด าเนินงานไว้ และเมื่อจะยุบเลิกสหการให้ตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกา โดยระบุวิธีการจัดการทรัพย์ไว้ด้วย 
  (4) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก าหนดให้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 17 ก าหนดให้ “ท า
กิจการไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือการสหการ” 
 นอกจากน้ี แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 
2551 ก าหนดให้ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ใน
ลักษณะการร่วมมือหรือรูปแบบสหการเป็นภารกิจซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรอ่ืนเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีผลกระทบต่อประชาชนไม่เฉพาะในเขตพ้ืนที่ใดพ้ืนที่
หน่ึงโดยเฉพาะแต่มีผลกระทบต่อประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนด้วย หรือมีความ
จ าเป็นต้องลงทุนจ านวนมาก และไม่คุ้มค่าหากต่างฝ่ายต่างด าเนินการเอง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
ไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดที่ร่วมกันจัดตั้งสหการแต่อย่างใด 
 การจัดท าบริการสาธารณะโดยการจัดตั้งสหการมีข้อได้เปรียบส าหรับการจัดบริการ
สาธารณะในอาณาบริเวณที่อยู่นอกเหนือเขตพ้ืนที่ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตั้งแต่ 1 แห่งขึ้นไป เน่ืองจากบริการสาธารณะบางประเภทต้องอาศัยความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจ านวนมากในการบริการ เช่น การจัดการพ้ืนที่ทางธรรมชาติ การจัดการ
ระบบการคมนาคม ฯลฯ นอกจากน้ี รูปแบบสหการมีข้อได้เปรียบในการช่วยให้การจัดบริการ
สาธารณะเกิดการประหยัดต้นทุนจากขนาด (Economic of Scale) เพราะการที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมากกว่า 1 แห่งร่วมกันจัดบริการจะช่วยให้เกิดการประหยัดและความคุ้มค่ามากขึ้น อีก
ทั้งช่วยให้เกิดการระดมทุนร่วมกันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือจัดบริการสาธารณะที่ต้องใช้
งบประมาณจ านวนมาก เช่น การจัดบริการรถดับเพลิงร่วมกัน หรือการจัดรถขนส่งประจ าทาง
ร่วมกันอาจอาศัยความร่วมมือกันระหว่างพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมากกว่า 1 แห่ง 
เพ่ือให้การใช้รถดับเพลิงเกิดความคุ้มค่าหรือเพ่ือให้การเดินรถประจ าทางมีเส้นทางการเดินรถที่
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ครอบคลุมมากขึ้น อีกทั้งสามารถระดมทุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือจัดซ้ือและอ านวยการ
ให้เกิดการใช้รถดับเพลิงและการเดินรถประจ าทางได้มากขึ้นมากกว่าการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเพียงแห่งเดียวด าเนินการ 
 
 4) การจัดท าบริการสาธารณะโดยการว่าจ้าง (Out Sourcing) 
 ที่ผ่านมามีการเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถใช้วิธีการว่าจ้างให้
บุคคลภายนอกเข้ามาจัดบริการสาธารณะ โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2535 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ
จัดท าบริการสาธารณะโดยอาศัยการว่าจ้างได้ตามข้อ 5 ของระเบียบที่ก าหนดให้ “การจ้าง” 
หมายความรวมถึงการจ้างท าของและการรับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการ
จ้างเหมาบริการแต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินการรับขนใน
การเดินทางไปราชการตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน 
การจ้างที่ปรึกษาการจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น มท.0313.4/ว 1452 การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทยเปิดโอกาสให้เทศบาล สุขาภิบาล และเมืองพัทยาเบิกจ่าย
ค่าจ้างเหมา เอกชนที่เกี่ยวกับบริการสาธารณะทั้ง 4 ที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 คือ 
  (1) การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ไม่รวมถึงบ้านพักของ
ข้าราชการ 
  (2) การจ้างเหมาท าความสะอาดที่ท าการ 
  (3) การจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ หรือสวนไม้ประดับ หรือสวนหย่อม หรือสนาม
หญ้าของทางราชการ 
  (4) การจ้างเหมาอ่ืนๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เช่น การจ้างเก็บขยะมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล การจ้างครูฝึกสอนออกก าลังกาย 

นอกจากน้ี ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการแต่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอาจซ้ือบริการจากเอกชน หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องเป็น
ภารกิจที่ต้องใช้เทคนิค ทักษะ วิชาการ ความรู้ความช านาญและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซ่ึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถด าเนินการเองหรือด าเนินการเองแล้วไม่มีประสิทธิภาพ
หรือไม่คุ้มทุน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถซ้ือบริการจากเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่มี
ประสบการณ์ หรือเคยด าเนินการ 
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5) การจัดท าบริการสาธารณะโดยการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไทยสามารถด าเนินงานในรูปแบบกิจการพาณิชย์ตามที่

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อย่างไรก็ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทมีรูปแบบการด าเนินกิจการพาณิชย์ที่
สามารถท าได้ตามที่กฎหมายก าหนดแตกต่างกัน และในทางกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สามารถให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ได้ เช่น เทศบาลสามารถมีรูปแบบการด าเนินกิจการพาณิชย์ได้มากถึง 
4 รูปแบบ (การด าเนินการด้วยตนเอง การก่อตั้งบริษัทจ ากัดหรือถือหุ้นในบริษัทจ ากัด การก่อตั้ง
สหการ และการให้เอกชนร่วมลงทุน) แต่องค์การบริหารส่วนต าบลมีรูปแบบการด าเนินกิจการ
พาณิชย์ได้เพียง 2 รูปแบบ (ด าเนินการด้วยตนเอง และเอกชนร่วมลงทุน) 

จากการส ารวจของวุฒิสาร ตันไชย และคณะ (2558) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 684 
แห่ง พบว่าส่วนใหญ่ จ านวน 389 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.7 ไม่ได้ด าเนินกิจการพาณิชย์ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 295 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.2 ด าเนินกิจการพาณิชย์ โดย
ประเภทบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการในรูปแบบกิจการพาณิชย์มาก
ที่สุด คือ ประปาจ านวน 169 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.4 รองลงมาล าดับสอง คือ ตลาด จ านวน 
129 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.01 ล าดับสาม คือ โรงฆ่าสัตว์ จ านวน 90 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12 
ล าดับส่ี คือ โรงรับจ าน า จ านวน 70 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.3 และล าดับห้า คือ บ่อบ าบัดน้ าเสีย 
จ านวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.7 ในขณะที่กิจการสนามกีฬาและสันทนาการ น้ าดื่ม และ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพียงอย่างละ 1 แห่ง  

การจัดการสาธารณะในรูปแบบการพาณิชย์ งานวิจัยของวุฒิสาร ตันไชยและคณะ (2558) 
ค้นพบว่า กิจการพาณิชย์มีข้อได้เปรียบเพราะสามารถหารายได้และแสวงหาผลก าไรให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือลดภาระด้านงบประมาณจากภาครัฐ อย่างไรก็ตาม การด าเนินกิจการ
พาณิชย์อาจประสบปัญหาการด าเนินงานได้ถ้าขาดการบริหารจัดการเพ่ือมีรายได้ที่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน หรือขาดความสามารถในการด าเนินงานทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญเฉพาะของการ
จัดบริการสาธารณะ 
 
 2.2.7 อ านาจหน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 โดยข้อมูลจากบันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ท้องถ่ินกับบริการสาธารณะ (สถาบัน
พระปกเกล้า, 2560: 3-16) ในประเด็นอ านาจหน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน สรุปว่า ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินหลากหลายประเภท ซ่ึงเป็นบริการ
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สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ทั้งมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดล้อม และยังเกี่ยวกับประชากรทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิด เด็กและเยาวชน วัยท างาน และ
ผู้สูงอายุ ยกตัวอย่างเช่น การสร้างทางเดิน ทางเท้า สะพาน ถนนหนทาง ทางระบายน้ า การ
จัดการสถานีขนส่งทางบกและทางน้ า การจัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ การจัดให้มีตลาด 
การจัดให้มีไฟฟ้า ประปา น้ าสะอาด การจัดให้มีห้องน้ าสาธารณะ การจัดการขยะมูลฝอย การ
บ าบัดน้ าเสีย การผังเมือง การควบคุมอาคาร การสังคมสงเคราะห์ การจัดการศึกษา ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมกีฬา 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน การจัดการส่ิงแวดล้อม การดูแล
รักษาที่สาธารณประโยชน์ การดูแลโบราณสถาน และการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณีท้องถ่ิน เป็นต้น 
 
 2.2.8 ประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 ในด้านประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่า นับเป็น
เวลาสองทศวรรษที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกลายเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการบริการ
สาธารณะให้ประชาชน หากพิจารณาถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่ช่วงสองปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2558 – 2559) พบว่า ในปีงบประมาณ 2558 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกือบทั้งหมด จ านวน 7,285 แห่ง จาก 7,852 แห่ง (ไม่รวม
กรุงเทพมหานคร) คิดเป็นร้อยละ 92.78 สามารถจัดบริการสาธารณะได้โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ขั้นต่ า (มีผลการประเมินประสิทธิภาพด้านการบริการสาธารณะเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป)  
 ทั้งน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สามารถจัดบริการสาธารณะได้โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ขั้นต่ าแบ่งเป็น องค์การปกครองส่วนจังหวัด 72 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.74 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดทั้งหมด เทศบาลนคร 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.67 ของเทศบาลนครทั้งหมด 
เทศบาลเมือง 173 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.19 ของเทศบาลเมืองทั้งหมด เทศบาลต าบล 2,092 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.73 ของเทศบาลต าบลทั้งหมด ององค์การบริหารส่วนต าบล 4,918 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 92.18 ของององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด และเมืองพัทยา 1 แห่ง 
 นอกจากน้ี ในช่วงสองปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2558 – 2559) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยภาพรวมทั้งประเทศสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดี หรือ
มีผลการประเมินเฉลี่ยของทั้งสองปี คิดเป็นร้อยละ 73.76 โดยในปี 2559 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินสามารถจัดบริการสาธารณะได้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าปี 2558  
 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2558–2559) การบริการสาธารณะที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดบริการได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก 
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ด้านไฟฟ้าสาธารณะ มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 93.15 อันดับสอง ด้านการส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกาส มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 85.34 อันดับสาม ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 82.16 อันดับส่ี ด้านระบบระบายน้ า มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อย
ละ 80.16 และอันดับห้า ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน มีผลการ
ประเมินเฉลี่ยร้อยละ 79.11 ขณะที่ การบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ
จัดบริการได้มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 59.31 อันดับสอง ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า มีผล
การประเมินเฉลี่ยร้อยละ 62.24 อันดับสาม ด้านการส่งเสริมกีฬา มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 
65.34 อันดับส่ี ด้านงานสาธารณสุข มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 65.41 และอันดับห้า ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 66.54 (สถาบัน
พระปกเกล้า, 2560: 3-16) 
 ทั้งน้ีในงบประมาณ 2558 และ 2559 การบริการสาธารณะด้านไฟฟ้าสาธารณะเป็น
ประเภทการบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดบริการได้มีประสิทธิภาพใน
ระดับดีเด่น ขณะที่ ในงบประมาณ 2558 การบริการสาธารณะด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น
ประเภทการบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดบริการได้มีประสิทธิภาพต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าหรือควรปรับปรุง และในงบประมาณ 2559 การบริการสาธารณะด้าน
ถนน ทางเดิน และทางเท้าเป็นประเภทการบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ
จัดบริการได้มีประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าหรือควรปรับปรุง 
 
 2.2.9 ความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 ด้านความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยภาพรวมทั้ง
ประเทศในช่วงสองปี คือ ปีงบประมาณ 2558 และ 2559 อยู่ระดับดี และมีความสอดคล้องกับ
ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ได้รับบริการ โดยในช่วงห้าปีที่ผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ.2555 – 
2559 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับสูง โดยเฉพาะ
ในปี พ.ศ. 2557-2559 มีความพึงพอใจในระดับสูงถึงร้อยละ 91.6 และ 92.2 และ 92.1 
ตามล าดับ 
 หากพิจารณาแยกตามประเภทบริการสาธารณะ พบว่า ในช่วงสองปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.
2558 และ 2559) บริการสาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ประชาชนพึงพอใจห้า
ล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก ไฟฟ้า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 90.85 อันดับสอง 
โรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 88.7 อันดับสาม ศูนย์เด็กเล็ก ค่าเฉลี่ยระดับความ
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พึงพอใจร้อยละ 82.8 อันดับส่ี บริการสาธารณสุขและศูนย์อนามัย ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ 82.65 และอันดับห้า ถนน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 82.35  
 ส าหรับบริการสาธารณะของรัฐและองค์ปกครองส่วนท้องถ่ินที่ประชาชนพ่ึงพอใจน้อยที่สุด
ในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก อินเตอร์เน็ตชุมชน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 38.05 
อันดับสอง การฝึกอาชีพ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 54.15 อันดับสาม ระบบขนส่ง
มวลชน (รถประจ าทาง) ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 57.65 อันดับส่ี การจัดการน้ าเสีย 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 62.6 และอันดับห้า ส่ิงแวดล้อมในชุมชน (ป่า/น้ า) ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 66.55 (สถาบันพระปกเกล้า, 2560: 3-16) 
 
 ข้อมูลจากบันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า "ท้องถ่ิน : ทบทวน ท้าทาย เพ่ือการ
จัดบริการสาธารณะ" โดยสถาบันพระปกเกล้า (2561: 3-23) สรุปว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สามารถจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในระดับดี  ซ่ึงมีความสอดคล้อง
กับความพึงพอใจของประชาชนที่เคยได้รับบริการจากองค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน เมื่อส ารวจ
ประชาชนที่เคยติดต่อหรือขอใช้บริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่า มีประชาชนเพียงร้อย
ละ 39.5 ที่เคยติดต่อหรือขอใช้บริการ แต่ประชาชนกลุ่มน้ีเกือบทั้งหมด หรือร้อยละ 93.1 มีความ
พึงพอใจต่อบริการขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน และหากดูสถิติในช่วงหกปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2555 - 
2560) พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ประชาชนที่พึงพอใจต่อบริการขององค์ปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีจ านวนมากกว่า ร้อยละ 90 ของผู้ที่เคยติดต่อหรือขอใช้บริการทั้งหมด และมีจ านวนเพ่ิม
สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง คิดเป็นร้อยละ 91.6, 92.2, 92.1 และ 93.1 ตามล าดับ 
 
 บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนพอใจ 
 ในปี พ.ศ. 2560 บริการสาธารณะของรัฐและองค์ปกครองส่วนท้องถ่ินที่ประชาชนพึงพอใจ
มากที่สุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก ไฟฟ้า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 90.8 อันดับ
สอง โรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 89.3 อันดับสาม ถนน ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจร้อยละ 85.1 อันดับส่ี ศูนย์เด็กเล็ก ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 84.60 และอันดับห้า 
บริการสาธารณสุขและศูนย์อนามัย ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 83.30 
 และในช่วงสามปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560 บริการสาธารณะของรัฐและ
องค์กรปกรองส่วนท้องถ่ินที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก ไฟฟ้า 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 90.83 อันดับสอง โรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อย
ละ 88.90 อันดับสาม ศูนย์เด็กเล็ก ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 83.40 อันดับส่ี ถนน 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 83.27 และอันดับห้า บริการสาธารณสุขและศูนย์อนามัย 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 82.87 
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 บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนยังไม่เคยพอใจ 

ในปี พ.ศ. 2560 บริการสาธารณะของรัฐและองค์ปกครองส่วนท้องถ่ินที่ประชาชนพึงพอใจ
น้อยที่สุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก อินเตอร์เน็ตชุมชน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 
35.6 อันดับสอง การฝึกอาชีพ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 55.5 อันดับสาม ระบบการ
ขนส่งมวลชน (รถประจ าทาง) ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 57.5 อันดับส่ี การจัดการน้ า
เสีย ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 64.8 และอันดับห้า การจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน (ป่า/
น้ า) ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 67.6 

และในช่วงสามปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560 บริการสาธารณะของรัฐและ
องค์กรปกรองส่วนท้องถ่ินที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่ สุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก 
อินเตอร์เน็ตชุมชน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 37.23 อันดับสอง การฝึกอาชีพ ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 54.60 อันดับสาม ระบบขนส่งมวลชน (รถประจ าทาง) ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจร้อยละ 57.60 อันดับส่ี การจัดการน้ าเสีย ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 
63.33 และอันดับห้า ส่ิงแวดล้อมชุมชน (ป่า/น้ า) ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 66.90 
 
 2.2.10 ความท้าทายในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 แม้ว่าปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดบริการสาธารณะได้มีประสิทธิภาพใน
ระดับดีและประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดให้ใน
ระดับสูงดังที่กล่าวข้างต้น แต่จากวันน้ีเป็นต้นไปองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการภายใต้
สภาวการณ์ใหม่ๆ ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ในระดับโลกและ
ประเทศ ทั้งน้ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ระบุ
สถานการณ์และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ ดังน้ี 

สถานการณ์และแนวโน้มระดับโลก ประกอบด้วย 5 เรื่องได้แก่ 
1) สถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจโลก มีตลาดเกิดใหม่ที่มีบทบาทสูงขึ้น ตลาดการเงินโลก

เข้าสู่สถานการณ์ไร้พรมแดน ซ่ึงเป็นผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่มีความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว ท าให้มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ รวมทั้งมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่
หลากหลายส่งผลต่อการเปิดเสรีทางด้านการค้ามากขึ้น ซ่ึงจะเปิดโอกาสที่ส าคัญของการพัฒนา
ประเทศไทย 

2) การวิจัยและด้านการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด เป็น
กุญแจส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิตของคน ท าให้
เกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายสาขา 
มนุษย์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจ ากัด มีการแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะ
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ด้านเทคโนโลยีและมีทักษะหลายด้านในตลาดแรงงาน ขณะเดียวกันเกิดความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ 
เช่นความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยี เป็นต้น 

3) สถานการณ์และแนวโน้มสังคมโลก การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจและ
รูปแบบการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นกลุ่มส าคัญที่ให้มีการ
บริโภคสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น แต่อาจก่อให้เกิดการแย่งชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคนที่มี
ศักยภาพสูง ขณะเดียวกันการเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและเกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย แต่อาจก่อให้เกิดวิกฤตทาง
วัฒนธรรมเน่ืองจากการขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี 

4) สถานการณ์และแนวโน้มส่ิงแวดล้อมโลก วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เป็น
ทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. 2015 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 
17 เป้าหมาย และ 168 เป้าประสงค์ รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่ทวีความเข้มข้นขึ้น จะมีส่วนส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทย
ในอนาคต ยิ่งไปกว่าน้ัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและ
รุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อการผลิตในภาคเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 

5) สถานการณ์ความมั่นคงโลก ประเทศมหาอ านาจมีแนวโน้มใช้อ านาจทางทหารและ
เศรษฐกิจเข้าแทรกแซงกิจการภายในประเทศต่างๆ รวมถึงเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศด้าน
อาณาเขตทางบก การอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลและภูมิศาสตร์ เพ่ือผลประโยชน์และการแย่งชิง
ทรัพยากร นอกจากน้ัน การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และอาชญากรรมทางไซเบอร์จะทวี
ความรุนแรงและวิธีการที่ทับซ้อนมากขึ้น 

 
สถานการณ์และแนวโน้มระดับประเทศ ประด้วย 8 เรื่องได้แก่ 
1) สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจไทยในช่วงปี พ.ศ. 2504 – 2558 

ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.1 สูงเป็นอันดับที่ 22 ของโลก ส่งผลให้รายได้ต่อหัวของประชาชนเพ่ิมขึ้น 
สามารถขยับฐานะการพัฒนาประเทศเป็นประเทศรายได้ปานกลางตอนบนในปี พ.ศ. 2553 
โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น ภาคการ
ผลิตมีการส่ังสมองค์ความรู้และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเน่ือง ประเทศไทยยังคงมี
ความหลากหลายของฐานการผลิตที่มีความแข็งแกร่งในระดับโลก อันดับความสามารถในการ
แข่งขันโดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เศรษฐกิจไทยกลับเข้าสู่เสถียรภาพและอยู่ในเกณฑ์แข็งแกร่ง
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ในช่วง 8 ปี ที่ผ่าน
มา เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราการขยายตัวที่ต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจการส่งออก
ของประเทศไทยปรับตัวลดลงทั้งในด้านการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม มีสาเหตุจาก
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จุดอ่อนที่ส าคัญๆ ทั้งด้านปัญหาเชิงโครงสร้าง เง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และปัจจัยทางด้าน
การด าเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจ 

2) การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อยู่ในล าดับต่ าและการบริหาร
จัดการงานวิจัยการบูรณาให้มีเอกภาพตั้งแต่ระดับนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัยและหน่วยวิจัย
หลักท าให้ทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของประเทศไม่
ชัดเจนมีความซ้ าซ้อน และยังมีข้อจ ากัดการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เป็นผลให้การพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศล่าช้าไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก ตลอดจนมีการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในระดับต่ า 

3) สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยปี พ.ศ.2557 ประชากรวัยแรงงาน
จะมีจ านวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเน่ือง คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา คุณภาพ
การศึกษาแลการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ขณะที่คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่
ติดต่อมากขึ้น ซ่ึงเป็นสาเหตุหลังของการเสียชีวิต รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพในวัยผู้สูงอายุจะส่งผล
ต่อภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ นอกจากน้ี คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่
ตระหนักถึงความส าคัญของระเบียบวินัย ความซ่ือสัตย์ และมีจิตสาธารณะ 

4) สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ฐานทรัพยากรธรรมชาติลดลง
และเส่ือมโทรมเน่ืองจากการใช้ประโยชน์เกินศักยภาพในการฟ้ืนตัวของระบบนิเวศ การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ ายังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจก่อนด าเนินการอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกันการเข้าถึงและการ
จัดสรรการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ า ความ
ขัดแย้ง และข้อพิพาทในระดับพ้ืนที่ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน นอกจากน้ียังมีปัญหา
มลพิษที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดรูปแบบ
การผลิตและการบริโภคที่ไม่ยั่งยืน 

5) การเจริญเติบโตของภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจกระจุกตัวใน
กรุงเทพมหานครและภาคกลางท าให้เกิดปัญหาช่องว่างการกระจายรายได้ระหว่างภาค รวมถึง
กลไกการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังไม่สามารถเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ ขณะที่การขยายตัวของเมืองในภาคต่างๆ ของประเทศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นไม่สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อย่างเพียงพอ นอกจากน้ีการ
พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศมีแนวโน้มการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับสูง
ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนและสมดุลของการพัฒนาพ้ืนที่ 

6) ความมั่นคงภายในประเทศ สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งที่มี
รากฐานของปัญหามาจากความเห็นต่างทางความคิดและความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
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ขณะที่สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีการสร้างสถานการณ์โดยมีเป้าหมายให้เกิดความ
สูญเสียต่อเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากน้ียังต้องเผชิญกับความเส่ียงจากปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่
ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสู่การโจมตีระบบองค์กรขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและมีมูลค่าความ
สูญเสียสูง 

7) ความร่วมมือระหว่างประเทศและความเชื่อมโยงเพ่ือการพัฒนา การเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศไทยกับนานาประเทศมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคเอเชียเป็นเง่ือนไขส าคัญของประเทศไทยในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า 
การคมนาคมขนส่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีและสารสนเทศ กับกลุ่มประเทศ
ต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาค 

8) การบริหารจัดการภาครัฐยังอ่อนแอ ภาครัฐมีขนาดใหญ่และรายจ่ายประจ าเพ่ิมสูงขึ้น
อย่างต่อเน่ือง การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพต่ า ขาดระบบการท างานที่เชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายแบบบูรณาการกับหน่วยงานหรือภาคส่วนอ่ืนๆ การให้บริการประชาชนยังต้องปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานสากล ขณะที่การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ขยายให้ในวงกว้างทั้งในภาครัฐ เอกชน 
และองค์กรเอกชน นอกจากน้ี กฎหมายหลายฉบับยังไม่ได้มาตรฐานสากลเน่ืองจากล่าสมัยและ
กระบวนการตรากฎหมายยังมีจุดอ่อนหลายประการ ตลอดจนกระบวนการยุติธรรมยังขาด
ประสิทธิภาพและไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค 

สถานการณ์และแนวโน้มต่างๆ เหล่าน้ีกลายเป็นความท้าทายใหม่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องเผชิญเพราะเป็นทั้งภัยคุกคามและโอกเสในการพัฒนา ดังน้ันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควร
เตรียมความพร้อมและท างานเชิงรุกในการจัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ๆ 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและชุมชนท้องถ่ิน 
  
 2.2.11 ปัญหาในการจัดบริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา 
 
 จากการด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ผ่านมายัง
ประสบกับปัญหาต่างๆมากมายที่ท าให้องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถให้บริการสาธารณะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการของการจัดบริการสาธารณะ โดยทั้งน้ีสามารถแบ่ง
ปัญหาของการจัดบริการสาธารณะออกได้เป็น 2 ระดับ คือ 
 ปัญหาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับมหภาคจากปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับหน่วยงานของรัฐในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ในเชิงอ านาจการบริหารจัดการกิจการสาธารณะที่ยังไม่ได้รับอิสระที่แท้จริงในการตัดสินใจด าเนิน
นโยบายสาธารณะภายในท้องถ่ินด้วยข้อจ ากัดทางกฎหมายและงบประมาณในการด าเนินการ 
รวมทั้งปัญหาในเชิงโครงสร้างของระบบการบริหารราชการในการจัดบริการสาธารณะที่ยังเน้นการ
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รวมศูนย์อ านาจ ขาดความชัดเจน มีความซับซ้อน สายการบังคับบัญชายาว และมีโครงสร้างการ
บริหารที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละท้องถ่ิน (รสคนธ์ รัตยเสริมพงศ์, 2557) ซ่ึงสาเหตุหลัก
ของปัญหาเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการกระจายอ านาจตามบริบททางการเมืองของ
แต่ละรัฐบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน ที่ท าให้การขับเคลื่อนนโยบายกระจายอ านาจขาด
ความชัดเจน ไม่มีความต่อเน่ือง และมีความสับสนในการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายกระจายอ านาจที่ต่างตีความหมายและก าหนดขอบเขตในการ
กระจายอ านาจที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุค จนท าให้การปฏิบัติงานขาดเอกภาพและขัดแย้งกันเอง
ในภาพรวมซ่ึงส่งผลต่อการส่งเสริมให้เกิดการกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่าง
แท้จริง (วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ, 2558: 39-44) ดังน้ันแนวทางในการแก้ปัญหาจึงควรมีการ
ปรับปรุงให้นโยบายในการกระจายอ านาจของรัฐให้มีความชัดเจน ต่อเน่ือง ทั้งในส่วนของทิศทาง
นโยบายการกระจายอ านาจของรัฐบาลและแนวทางการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้การขับเคลื่อนกระบวนการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ปัญหาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับจุลภาค ที่การ
จัดบริการสาธารณะยังไม่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน รวมทั้งไม่สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน นอกจากน้ีการบริการสาธารณะยังมีลักษณะที่ไม่เหมาะสม อันเป็น
ผลจากการให้บริการสาธารณะที่ไม่ครบถ้วนทุกด้านและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม เช่นอาจเน้น
ประโยชน์ของบุคคลบางกลุ่มและละเลยประโยชน์ของประชาชนบางกลุ่ม ขาดการล าดั บ
ความส าคัญในการจัดบริการสาธารณะที่ควรมีการเตรียมการล่วงหน้าหรือควรมีการพิจารณาถึง
ความจ าเป็นเร่งด่วน ท าให้การจัดบริการสาธารณะขาดคุณภาพ ขาดความชัดเจน ขาดความเป็น
ธรรมและไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของท้องถ่ิน ซ่ึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญ คือ 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ินได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งในการเสนอนโยบาย การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน และการตรวจสอบการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (รส
คนธ์ รัตยเสริมพงศ์, 2557) อีกทั้งควรมีการปรับแนวทางการบริหารกิจการสาธารณะในรูปแบบ
ใหม่ๆเพ่ือพัฒนาการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นและเพ่ิมขีดความสามารถในการแกไ้ข
ปัญหา เช่น แนวทางการท างานในลักษณะของเครือข่าย (network) ที่เป็นการท างานร่วมมือกัน
ระหว่าง หน่วยงานต่างๆของรัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน สถาบันวิชาชีพ หรือ
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร เน่ืองจากเป็นแนวทางการท างานที่ให้ความส าคัญกับการแสวงหาแนว
ร่วม (partnership) ที่มีความรู้ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นในท้องถ่ิน (วีระศักดิ์ เครือเทพ , 2550: 13-18) ทั้งน้ีก็เพ่ือให้การบริการสาธารณะมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินอย่างแท้จริง 
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2.3  การศึกษาเอกสารงานวจิัยทีเ่กี่ยวข้อง 
  

 การส ารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บรกิาร
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ดังน้ี 
 ข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดีของส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบที่ 1 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งใบสมัคร
เข้าประกวดทั้งส้ิน 378 แห่ง แบ่งเป็นรางวัลประเภทดี เลิศ จ านวน 13 แห่ง รางวัลประเภทโดด
เด่น จ านวน 90 แห่ง และรางวัลประเภททั่วไป จ านวน 275 แห่ง ซ่ึงจากการคัดกรอง ใบสมัคร
ของคณะที่ปรึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ผ่าน
เข้ารอบที่ 2 จ านวน 250 แห่ง โดยคณะที่ปรึกษาและนักวิจัยในพ้ืนที่ได้ลงพ้ืนที่ตรวจประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้ง 250 แห่ง ตามเกณฑ์ ตัวชี้วัดและวิธีการคิดค านวณคะแนนตามที่
คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือให้เป็นรางวัล ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด  
 ผลการตรวจประเมินของคณะที่ปรึกษาและนักวิจัยในพ้ืนที่พบว่า จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้ง 250 แห่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 72.56 คะแนน ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 8.27 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด คือ เทศบาล
เมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ในประเภทดีเลิศซ่ึงได้ 92.64 คะแนน องค์กรปกครอง
ส่วนท้อง ถ่ินที่ ไ ด้คะแนนต่ า สุด คือ องค์การบริหาร ส่วนต าบลปากกราน อ. เมื อง จ .
พระนครศรีอยุธยา ในประเภททั่วไป ซ่ึงได้ 47.05 คะแนน   
 ส าหรับรางวัลองค์การบริหารส่วนต าบล ประเภททั่วไป คณะอนุกรรมการก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน เพ่ือให้เป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดให้ใช้
ค่าคะแนน T-score เท่ากับ 56 คะแนนเป็นเกณฑ์  คัดกรององค์การบริหารส่วนต าบล ประเภท
ทั่วไป เข้าสู่รอบที่ 3 ซ่ึงจากเกณฑ์ดังกล่าวท าให้มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่เข้ารอบจ านวน 23 
แห่ง โดยองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีคะแนน T-score สูงสุด คือ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ (T-score = 68.83) และองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีคะแนน 
T-score ต่ าสุด คือ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี (T-score = 56.30) 
โดยส่วนใหญ่องค์การบริหารส่วนต าบล ประเภททั่วไปที่ผ่านเข้ารอบกระจุกตัวอยู่ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และ ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา, 2562ก: 1-2) 
 ส าหรับรางวัลเทศบาลต าบล ประเภททั่วไป คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือให้เป็น รางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดก าหนดให้ใช้ค่า
คะแนน T-score เท่ากับ 56 คะแนนเป็นเกณฑ์คัดกรอง เทศบาลต าบล ประเภททั่วไปเข้าสู่รอบที่ 
3 ซ่ึงจากเกณฑ์ดังกล่าวท าให้มีเทศบาลต าบลที่เข้ารอบจ านวน 23 แห่ง โดยเทศบาล ต าบลมี
คะแนน T-score สูงสุด คือ เทศบาลต าบลยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (T-score = 73.42) และ
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เทศบาลต าบลที่มี คะแนน T-score ต่ าสุด คือ เทศบาลต าบลบ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี (T-
score = 56.77) โดยส่วนใหญ่เทศบาลต าบล ประเภททั่วไปที่ผ่านเข้ารอบกระจุกตัวอยู่ในเขต
ภาคเหนือ (อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และ ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา, 2562ข: 1-2) 
 
 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2560) ได้จัดท าเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการศึกษาครั้งน้ีเป็นการพัฒนา
เกณฑ์ชีวัดมาตรฐานบริการสาธารณะและค่าเป้าหมายขั้นต่ า (minimum service standard: 
MSS) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ในการด าเนินภารกิจหลัก 8 ด้าน โครงสร้าง
พ้ืนฐาน ผังเมือง สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต การศึกษา การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในชุมชน การ ส่ง เสริมเศรษฐกิ จชุ มชนและการท่อง เที่ ยว การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
โบราณสถาน เพ่ือน าไปส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการบริการสาธารณะของ อปท. เพ่ือให้ภาค
ประชาสังคมมีข้อมูลส าหรับติดตามการปฏิบัติงานของ อปท. และเพ่ือให้หน่วยงานรัฐมีข้อมูล
ส าหรับก าหนดมาตรการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 คณะวิจัยได้ด าเนินงานหลายขั้นตอนเพ่ือให้ได้ตัวแบบเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ า เริ่ม
ตั้งแต่การทบทวนวรรณกรรมและภารกิจตามกฎหมายหรืออ านาจหน้าที่ของ อปท. การทบทวน
ประสบการณ์ต่างประเทศในการจัดท าเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะและการน าไปใช้ 
(ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย) จากน้ันจึงจัดท าตัวแบบเกณฑ์ชี้วัดในขั้นต้นเพ่ือ
ไปทดสอบ (pilot) ในพ้ืนที่ อปท. น าร่องจ านวน 12 แห่ง จัดประชุมกลุ่มย่อยจ านวน 3 ครั้งเพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัดให้มีความสมบูรณ์ และด าเนินการจัดเก็บข้อมูลการ
ด าเนินงานจริงของ อปท. ตามเกณฑ์ชี้วัดด้วยวิธีส ารวจทางไปรษณีย์ (mail survey) ได้ข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่าง อปท. จ านวน 1,008 แห่ง และน าข้อมูลมาประมวลเป็นค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท. หลังจากน้ัน จึงได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยขึ้นอีกจ านวน 9 ครั้งเพ่ือ
น าเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นและในขั้นสุดท้ายเพ่ือรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะและน าไป
ปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ก่อนน าไปใช้งานจริงต่อไป 
 หลักการส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะที่คณะวิจัยก าหนดขึ้น 
คือ หลัก Feasibility, Affordability และ Accountability หรือหลัก “FAA” โดยมุ่งให้เป็นเกณฑ์
ชี้วัดที่ใช้งานได้ง่ายและใช้ได้จริง ไม่มีภาระในการจัดเก็บข้อมูลวัดผลการด าเนินงานแก่ อปท. ที่มาก
เกินไป เป็นเกณฑ์ชี้วัดที่สามารถน าไปใช้ก าหนดแนวทางการจัดสรรรายจ่ายขั้นต่ า (expenditure 
need) ให้แก่อปท. และใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นหรือจูงใจให้ อปท. ด าเนินงานจัดบริการสาธารณะ
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ในภาพรวมได้ คณะนักวิจัยจึงได้พัฒนาเกณฑ์
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ชี้วัดขึ้นจ านวน 442 เกณฑ์ชี้วัด แบ่งเป็นเกณฑ์ชี้ วัดภารกิจหลัก หรือ Core Indicators ซ่ึงเป็น
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. จ านวน 322 เกณฑ์ชี้วัด และเกณฑ์ชี้วัดภารกิจเสริม หรือ 
Auxiliary Indicators ซ่ึงเป็นตามความต้องการของประชาชนหรือตามความจ าเป็นของพ้ืนที่ 
จ านวน 120 เกณฑ์ชี้วัด ชุดของเกณฑ์ชี้วัดเหล่าน้ีครอบคลุมกิจกรรมการด าเนินงานที่หลากหลาย
ของ อปท. ทั้งในด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ซ่ึงได้แก่โครงการ/กิจกรรมที่ อปท. ด าเนินการ ผลผลิต 
(Output) และผลลัพธ์ (Outcome) จากการด าเนินงานของ อปท. ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนหรือต่อการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน ทั้งน้ี จ านวนเกณฑ์ชี้วัดที่จะน าไปใช้กับ อปท. ในแต่ละ
ประเภทมีจ านวนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขอบเขตภารกิจ อ านาจหน้าที่ และศักยภาพทางการเงินการ
คลังขององค์กร 
 ผลการส ารวจในครั้งน้ีมีหลายประการ จ าแนกได้ตามล าดับต่อไปน้ี 

1) ภาพรวมการด าเนินงานของ อปท. กลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,008 แห่งตามเกณฑ์ชี้
วัดมาตรฐานบริการสาธารณะอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี (fair to above average) แต่พบว่า
มีข้อจ ากัดในการจัดบริการสาธารณะบ้างเล็กน้อยส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ใน
ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวและด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
โบราณสถาน ส่วนกรณีของเทศบาลนครและเทศบาลเมืองพบว่ามีข้อจ ากัดในการด าเนินภารกิจตาม
เกณฑ์ชี้วัดด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย และส าหรับกรณี
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาพบว่าการด าเนินการบริการสาธารณะส่วนใหญ่ยังไม่สมบูรณ์ตาม
เกณฑ์ชี้วัดเท่าใดนัก และพบว่าขาดระบบงานหรือการบันทึก ติดตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ชี้
วัดที่ดี ส่วนกรณีขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก 
รวมถึงกรณีของเทศบาลต าบล สามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วนตามค่าเป้าหมายขั้นต่ า
มาตรฐานบริการสาธารณะเป็นส่วนใหญ่ 

2) คณะนักวิจัยพบว่า อปท. ส่วนใหญ่ยังขาดการด าเนินการวัดผลลัพธ์หรือผลส าเร็จ 
(Outcome or impact evaluation) จากการด าเนินโครงการบริการสาธารณะที่มีต่อการพัฒนา
ชุมชนหรือคุณภาพชีวิตของประชาชนและมักไม่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบข้อมูลพ้ืนฐานหรือ
ฐานข้อมูลในการจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ เพ่ือประกอบการวางแผนและการตัดสินใจเท่าใดนัก 
โดยเฉพาะ อปท. ขนาดเล็ก ดังเช่น อบต. หรือเทศบาลต าบล ข้อจ ากัดเหล่าน้ีควรได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขต่อ 

3) การวิเคราะห์การด าเนินภารกิจตามเกณฑ์ชี้วัดบริการสาธารณะของ อปท. ในเชิง
ลึกพบว่ามีความทับซ้อนในการด าเนินงานระหว่าง อปท. ระดับบนและระดับล่าง พอสมควร 
โดยเฉพาะในภารกิจที่มีลักษณะ “งานง่าย” หรือ “งานขั้นพ้ืนฐาน” ดังเช่น การพัฒนาถนนและ
เส้นทางการจราจร การระบายน้ า การดูแลและใช้ประโยชน์จากที่สาธารณะหรือพ้ืนที่สีเขียว งาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้ด้อยโอกาสต่างๆ งานจัดการศึกษา
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ระดับเด็กเล็ก อนุบาล และประถมศึกษา งานส่งเสริมอาชีพและการเกษตร งานจัดการขยะชุมชน 
และงานส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี เป็นต้น ความทับซ้อนในการด าเนินงาน
เหล่าน้ีท าให้เกิดความส้ินเปลืองและขาดการหนุนเสริมซ่ึงกันและกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลที่สูงขึ้นในระบบการปกครองท้องถ่ินแบบสองชั้นในปัจจุบัน 

ในทางกลับกัน “งานยาก” หรืองานที่ต้องใช้เทคนิคการด าเนินการขั้นสูง หรืองานที่
ต้องการจัดการโดยใช้ความอุตสาหะอย่างต่อเน่ือง กลับพบว่า อปท. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังมิได้
ด าเนินการหรือมิการด าเนินการในขอบเขตที่จ ากัด และกลายเป็นช่องว่างในระบบบริการสาธารณะ
ของพ้ืนที่ที่ท าให้ประชาชนมิได้รับบริการอย่างเต็มที่หรือ อปท. โดยรวมไม่สามารถจัดการแก้ปัญหา
ได้อย่างลุล่วง อาทิ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งรวมในจังหวัด/เขตเมือง การจัดการผังเมือง
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการน้ าเสีย รวมถึงการดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมทางน้ า ดิน 
น้ าใต้ดิน และสารเคมีตกค้างในดิน การจัดการห่วงโซ่เศรษฐกิจชุมชนให้ครบวงจร การพัฒนาทักษะ
ช่างฝีมือแรงงาน การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา การจัดสถานสงเคราะห์/สถานพักฟ้ืนผู้สูงอายุ ผู้
พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส การจัดการภัยพิบัติ การบังคับใช้กฎหมายเพ่ือรักษาความปลอดภัยและจัด
ระเบียบชุมชน และงานดูแลอนุรักษ์โบราณสถาน เป็นต้น 

ด้วยเหตุน้ี คณะนักวิจัยจึงได้เสนอแนวทางการจัดแบ่งภารกิจระหว่าง อปท. ด้วยกัน 
โดยสังเคราะห์ “ตัวแบบความร่วมมือระหว่างท้องถ่ินในระบบสองชั้น (Two-Tier Local 
Collaboration: TTLC” ซ่ึงได้ใช้ข้อมูลการด าเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดบริการสาธารณะของ อปท. 
เป็นแนวทาง ตัวแบบที่น าเสนอคือ การใช้แนวคิดการจัดการแบบห่วงโซ่การผลิต (Supply-chain: 
SCM) และการจัดการแบบร่วมคิดร่วมท า (Co-planning, Co-production: CPPM) ในการก าหนด
ขอบเขตภารกิจและรูปแบบการหนุนเสริมร่วมมือกันในการด าเนินงานบริการสาธารณะระหว่าง 
อบจ. เทศบาล และ อบต. ต่างคนต่างท า (Conventional: CVM) หรือร่วมมือกันแบบหลวมๆ 
ผ่านระบบการอุดหนุนหรือการประสานแผน (Brotherhood: BHM) ตัวแบบใหม่ที่น าเสนอดังกล่าว
สามารถน าไปประมวลเป็นบทบัญญัติของกฎหมายเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการก าหนดแนวทาง
จัดบริการสาธารณะและการสร้างความร่วมมือระหว่าง อปท. ในระบบสองชั้นได้ต่อไป 

4) เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะสามารถน าไปใช้ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์การ
พัฒนาชุมชนท้องถ่ินในลักษณะต่างๆ เป็นการเฉพาะได้ (Strategic vision driven by local public 
service standards) ในการน้ีคณะนักวิจัยได้จัดท าแบบเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าในการ
จัดบริการสาธารณะของ อปท. ขึ้นเป็นการเฉพาะส าหรับการพัฒนาเมืองที่มีคุณลักษณะพิเศษต่างๆ 
อาทิ เมืองน่าอยู่  เมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เมืองประวัติศาสตร์ และเมือง/ชุมชน
เกษตรกรรม เพ่ือ อปท. น าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนงาน โครงการ และ/หรือระดับ
ผลส าเร็จที่มีความเข้มข้นสูงขึ้นส าหรับการบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาชุมชนท้องถ่ินที่มีอัตลักษณ์
เฉพาะด้านได้ต่อไป 



องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธาน ี

โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
 

 

  

 

43 

5) คณะนักวิจัยได้ประมาณการรายจ่ายที่จ าเป็นส าหรับการจัดบริการสาธารณะ 
(Minimum expenditure needs) โดยอ้างอิงปริมาณงานหรือผลงานโดยเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
อปท. จ านวน 1,008 แห่งในปีงบประมาณ 2559 ผลการประมาณรายจ่ายต่อหัวประชากรแตกต่าง
กันไปตามแต่ประเภทของ อปท. ตั้งแต่ 1,845.53 บาทต่อประชากรถึง 15,740.37 บาทต่อ
ประชากร และในภาพรวม อปท. ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 5.952 แสนล้านบาท (ไม่
นับรวมกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) แต่ปัจจุบัน อปท. ได้รับงบประมาณโดยรวมเพียง 5.652 
แสนล้านบาทเท่าน้ัน ในการน้ี รัฐควรสนับสนุนทรัพยากรให้แก่ อปท. เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 2.99 
หมื่นล้านบาท (เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 5.3 จากปัจจุบัน) เพ่ือให้ อปท. สามารถจัดบริการได้มี
คุณภาพมาตรฐานโดยเฉลี่ยไม่เหลื่อมล้ าแตกต่างกัน แต่ถ้าหากรัฐบาลคาดหวังให้ อปท. ทั้ง 7,851 
แห่งสามารถจัดบริการสาธารณะได้ครบถ้วนตามค่าเป้าหมายขั้นต่ าแล้วก็ต้องให้การสนับสนุนทาง
ทรัพยากรเพ่ิมสูงขึ้นอีกประมาณ 7.94 แสนล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 140.6 จาก
ระดับที่ อปท. ได้รับในปัจจุบัน แนวทางดังกล่าวน้ีจะท าให้ อปท. มีรายได้รวมราว 1.36 ล้านล้าน
บาทและส่งผลให้สัดส่วนรายได้ของ อปท. ต่อรายได้ของรัฐบาลอยู่ที่ 50 : 50 โดยประมาณ 

ข้อค้นพบดังกล่าวน้ีเป็นเรื่องส าคัญยิ่งและมีความสอดคล้องกับกระแสการกระจาย
อ านาจสากลในหลายๆ ประเทศที่มีสัดส่วนรายได้ของ อปท. ใกล้เคียง(หรือสูงกว่า)รายได้สุทธิของ
รัฐบาลกลาง อาทิ ประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น และถือเป็นประเด็น
นโยบายการกระจายอ านาจทางการคลังให้แก่ อปท. ในยุคต่อไปที่ต้องอาศัยการตัดสินใจและการ
ผลักดันร่วมกันจากทุกฝ่ายอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการกระจายอ านาจหน้าที่และถ่ายโอนภารกิจ
ความรับผิดชอบให้กับ อปท. อย่างต่อเน่ือง 

ในการน้ี คณะนักวิจัยจึงเสนอแนะให้รัฐปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรรายได้ระหว่าง อปท. 
ด้วยกันโดยค านึงถึง “รายจ่ายขั้นต่ าส าหรับการจัดบริการสาธารณะที่จ าเป็น (assigned 
expenditure)” เป็นส าคัญ (หรือใช้หลักการ “งานน าเงิน”) มากกว่าหลักการก าหนด “ความเป็น
เจ้าของภาษีให้แก่ อปท. แต่ละประเภท (assigned revenue)” ดังที่ได้ใช้กันต่อเน่ืองหลายปีจวบ
จนถึงปัจจุบัน (หรือหลักการ “เงินน างาน”) ซ่ึงวิธีปฏิบัติดังกล่าวนอกจากจะท าให้เกิดความไม่สมดุล
ระหว่างรายได้ที่ อปท. ได้รับการจัดสรรจริงกับความจ าเป็นด้านรายจ่ายของ อปท. แต่ละประเภท
ที่มีความแตกต่างกันแล้ว (fiscal gap) ยังเป็นการไม่กระตุ้นหรือไม่สร้างแรงจูงใจให้กับ อปท. มุ่ง
จัดบริการสาธารณะอย่างเต็มที่อีกด้วย การจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. ตามแนวทางการก าหนด
ประเภทภาษีที่ ใช้อยู่ ในปัจจุบันจึงควรได้รับการยกเครื่องต่อไปเพ่ือเพ่ิมความรับผิดชอบ 
(accountability) ของ อปท. ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ชุมชนท้องถ่ิน 

ตามแนวทางน้ี รัฐจะต้องปรับเปลี่ยนภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. โดยน า
ภาษีและเงินอุดหนุนทุกประเภทมารวมกัน (pooled taxes and transfers) แล้วจัดสรรให้แก่ อปท. 
โดยอิงรายจ่ายที่จ าเป็นต่อประชากรหักด้วยภาษีท้องถ่ิน อปท. อย่างเข้มงวดเพ่ิมขึ้ นเพ่ือเป็น
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หลักประกันว่า อปท. จะน าเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐไปจัดบริการสาธารณะตรงตาม
มาตรฐานเกณฑ์ชี้วัดที่ก าหนดไม่มีการใช้ดุลพินิจอันไม่เหมาะสมในการน าเงินรายได้ไปใช้เพ่ือการอ่ืน
ที่มิใช่ประเด็นส าคัญเร่งด่วนของชุมชน แนวทางดังกล่าวน้ีได้ยืดถือปฏิบัติมาเป็นเวลานานในกรณี
ของประเทศญี่ปุ่น (ระบบ Local Allocation Taxes: LAT) ซ่ึงได้รับการขนานนามว่าเป็นระบบที่
ช่วยกระตุ้นให้ อปท. จัดบริการสาธารณะได้ตามมาตรฐานที่รัฐก าหนดและยังมีส่วนช่วยลดความ
เหลื่อมล้ าทางการคลัง (fiscal gap) ระหว่าง อปท. แห่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้วย 

6) ในประเด็นสุดท้าย คณะนักวิจัยพบว่ารัฐและ อปท. จะต้องสร้างระบบสนับสนุน
หลายประการเพ่ือกระตุ้นให้การด าเนินงานของ อปท. บรรลุค่าเป้าหมายมาตรฐานเกณฑ์ชี้วัด อาทิ 
การปรับปรังแก้ไขกฎหมายหรือแนวทางการตีความอ านาจหน้าที่เพ่ือให้ อปท. สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามเกณฑ์ชี้วัด การพัฒนาระบบพัฒนาบุคลากรเพ่ือเติมเต็มศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะ 
การปรับเปลี่ยนระบบก าหนดแผนงานและแผนงบประมาณของ อปท. โดยใช้เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน
บริการสาธารณะเป็นเข็มทิศ รวมถึงการใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดในการติดตาม
และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ อปท. ในระยะยาว เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป การศึกษาในครั้งน้ีนอกจากจะท าให้เกิดความเข้าใจใหม่ในทางวิชาการ
และเปิดพ้ืนที่เชิงนโยบายเพ่ือให้เกิดการอภิปรายในประเด็นการก าหนดมาตรฐานเพ่ือประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการจัดบริการสาธารณะของ อปท. และประเด็นการกระจายอ านาจทางการคลัง 
(fiscal decentralization) แล้วน้ัน ยังช่วยให้เกิดแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ อปท. ในการ
จัดบริการสาธารณะ อาทิ การน าเกณฑ์ชี้วัดเป็นแนวทางในการจัดจัดท าแผนงาน การจัดสรรงบ
ประมาณ และติดตามผลส าเร็จของการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ส่วนภาคประชาสังคม
สามารถใช้ข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดเป็นแนวทางในการเรียกร้องบริการสาธารณะและติดตามการท างาน
ของ อปท. และส าหรับภาครัฐก็สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ก าหนดแนวทางพัฒนาบุคลากร
ท้องถ่ินในงานที่ อปท. ปฏิบัติไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วน ใช้ในการทบทวนแนวทางการจัดสรรภาษี
และเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. เพ่ือมุ่งการบรรลุเป้าหมายในมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ 
อปท. และสามารถใช้ข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะส าหรับก ากับดูแลการท างานของ 
อปท. ได้ต่อไป 
 
 กรวรรณ สังขกร, สุรีย์ บุญญานุพงศ์, ศิริศักดิ์ มีเมล์, กาญจนา จี้รัตน์ และเพ็ญพิชชา 
สุรินต๊ะ (2555) ท าวิจัยเรื่อง “โครงการส ารวจคุณภาพความพึงพอใจงานบริการสาธารณะตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ประจ าปี 2555” ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่องานบริการสาธารณะตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูนอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 80.23) ผลการติดตามและประเมินผลการ
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ด าเนินงานในโครงการตามแผนฯ พบว่า การด าเนินงานโครงการพัฒนาส่วนมากมีผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับดี โดยการปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ ได้ให้ความส าคัญต่อเกณฑ์ ผลกระทบของ
โครงการ (Impacts) และเกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) ค่อนข้างสูงมีการให้
ความส าคัญต่อผลที่จะเกิดขึ้นต่อประชากรเป้าหมายและให้ความระมัดระวังต่อความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นจากโครงการมากที่สุด ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตาม
โครงการฯ ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 85.11) โดยมีความพึงพอใจต่อด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรม และด้านคุณภาพการให้บริการระดับมากที่สุด (ร้อยละ 85.05 และ 86.03 
ตามล าดับ) และมีความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการให้บริการ และด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับมาก (ร้อยละ 83.91 และ 83.67 ตามล าดับ) ข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานโดยองค์การบริการส่วนจังหวัดล าพูนควร ด าเนินโครงการให้ครอบคลุม
ในทุกแนวทางของทุกยุทธศาสตร์พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้สนับสนุนการจัดท าแผนงานโครงการ
พัฒนาและแผนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผลพัฒนาช่องทางการส่ือสารประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
ความรู้โดยเฉพาะการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การปรับปรุงเว็บไซต์ การสร้างเครือข่าย
ทางสังคม (Social Networks) พัฒนาระบบติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลเพ่ือ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและปัจจัยที่ท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนงาน และ
โครงการควรมีแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้เตรียมพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวการพัฒนาด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และการพัฒนาด้านการสาธารณสุขเพ่ิมการบูรณาการท างานร่วมกับเครือข่ายภาค
ประชาชน รวมทั้งเพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
พ้ืนที่ในการปฏิบัติงานในระดับชุมชนท้องถ่ิน 
 
  

 กิตติธัช อ่ิมวัฒนกุล (2553) วิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาน้ี มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย โดยรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถ่ินและประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จานวน 9 แห่ง เพ่ือน าผลการศึกษามาบันทึกข้อมูล 
ประมวลผล วิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลความพึงพอใจของประชาชน โดยใช้วิธีของ Taro 
Yamane เพ่ือหาจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั้งหมด และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ประชาชนอย่างเป็นสัดส่วนเพ่ือให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละต าบล ไม่น้อยกว่า 398 คน ซ่ึง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาจึงเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด ส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลจะใช้โปรแกรม SPSS เพ่ือวัดค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล จากผลการศึกษาท าให้
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ทราบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านถนน ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง และด้านประปา อีกทั้งระดับความพึง
พอใจของประชาชนของแต่ละต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มี
ประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนต่อไป 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ (2553) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
สาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี 2553” พบว่า  

1) ความพึงพอใจด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ประชาชนมีความพึงพอใจการให้บริการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานมากที่สุดคือ สภาพการใช้งานไดของป้ายจราจร/สัญญาณไฟจราจร/สัญญาณ
จราจรบนพ้ืนถนนในความรับผิดชอบของ อบจ. และพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การจัดให้มีความส่อง
สว่างบริเวณป้ายจอดรถโดยสารสาธารณะ (ที่มีรถประจ าทางให้บริการเวลากลางคืน) ในความ
รับผิดชอบของ อบจ.  

2) ความพึงพอใจด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนมีความพึงพอใจการให้บริการ
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตมากที่สุด คือ การสนับสนุนการกีฬาและการออกก าลังกายของ
เยาวชนและประชาชน และพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การป้องกันปัญหาและการบ าบัดผู้ติดยาเสพติด  

3) ความพึงพอใจด้านการจัดระเบียบชุมชนประชาชนมีความพึงพอใจการให้บริการด้าน
การจัดระเบียบชุมชนฯมากที่สุด คือ การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัยพิบัติใน
จังหวัด และพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การรณรงค์ให้ความรู้ฝึกอบรมประชาชนให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากสาธารณภัย/ภัยพิบัติ  

4) ความพึงพอใจด้านส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว ประชาชนมี
ความพึงพอใจการให้บริการด้านส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยวมากที่สุด คือ
การจัดกิจกรรมสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์การทองเที่ยวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และพึง
พอใจน้อยที่สุด คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการทองเที่ยวภายในจังหวัด  

5) ความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
ประชาชนมีความพึงพอใจการให้บริการด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมมากที่สุด คือ การให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ภายในจังหวัด และพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การให้ความรู้ ฝึกอบรมแกประชาชนเพ่ือลดปริมาณขยะ
และคัดแยกขยะ  

6) ความพึงพอใจด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ประชาชนมีความ
พึงพอใจการให้บริการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินมากที่สุด คือ 
การด าเนินงานอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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รองลงมา คือ การให้ความรูกับประชาชนเกี่ยวกับประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ที่ส าคัญของจังหวัด  

7) ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของ อบจ. ในภาพรวมและรายด้าน 
ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของ อบจ.ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ส่วนรายด้าน พบว่า รายด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน (ค่าเฉลี่ย = 0.73) และพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ค่าเฉลี่ย = 0.62) รวมความพึงพอใจทุกด้านมีค่าเฉลี่ย = 0.67 หรือมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงถือว่าไมผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทั้งในภาพรวมและรายด้าน ไดแกด้าน
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ด้านการจัดระเบียบชุมชนฯ 
และด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สวนรายด้านที่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ไดแก ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้านส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
และด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 การศึกษาวิจัย ของ เนตร หงส์ไกรเลิศ (2550) เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกระทึก  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามและการศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Quantitative 
Research) ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
กระทึก อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และส่ิงอ านวยความสะดวกใน 4 โครงการ ได้แก่ การให้บริการ
ด้านงานพัฒนาสวัสดิการสังคม การให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี (ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย 
ภาษีโรงเรือน) การให้บริการด้านการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และการให้บริการด้านการควบคุม
และป้องกันโรค 
 
 ในแต่ละโครงการได้ส ารวจ 4 ประเด็น ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1   ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพ อาชีพ 
ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิก รายได้ ระยะเวลาที่เข้ามาอยู่ในเขต อบต. การเข้าร่วมกิจกรรม 
 ส่วนที่ 2 ด้านบุคลากร ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การต้อนรับ 
ความสุภาพยิ้มแย้ม เต็มใจในการให้บริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า ให้บริการที่เท่าเทียม 
 ส่วนที่ 3 ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของ
การจัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย ห้องสุขา 
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 ส่วนที่ 4 ด้านกระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอก
เอกสาร จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะอาด ความทันสมัย 
และรวดเร็ว 
 ผลการศึกษา พบว่า กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระทึกจัดขึ้น ทั้ง 4 
โครงการ โดยแบ่งความพึงพอใจออกเป็นแต่ละด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ และส่ิงอ านวย
ความสะดวก และด้านกระบวนการให้บริการ ผู้มารับบริการให้ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมทั้ง 
3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก คิดเป็นร้อยละ 73 
 

 เนตร หงส์ไกรเลิศ, ดุษณี ด ามี, เกรียงศักดิ์ ซ่ือเลื่อม และปราณี สุทธิสุคนธ์ (2550) ได้
ท าวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ตลาด” พบว่า  

1) ด้านบุคลากร พบว่า ผู้มารับบริการให้ระดับของความพึงพอใจอยู่ระดับปานกลาง คือ 
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 หรือร้อยละ 71.6  

2) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้มารับบริการให้ระดับความพึงพอใจ
กับการได้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉลี่ยเท่ากับ  3.48 
หรือร้อยละ 69.6  

3) ด้านกระบวนการการให้บริการ พบว่า ผู้มารับบริการให้ระดับของความพึงพอใจกับ
การได้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับปานกลาง คือ โดยเฉลี่ยเท่ากับ  3.57 
หรือร้อยละ 71.4 
 โดยภาพรวมแล้ว ความพึงพอใจของประชาชนชาวต าบลท่าตลาดที่มีต่อการให้บริการ
ของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตลาด อยู่ในระดับปานกลาง กิจกรรมที่ประชาชน
ให้ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดได้แก่ งานด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ดังน้ัน ข้อค้นพบที่ได้แสดงให้
เห็นถึงความต้องการด้านสาธารณูปโภคในส านักงาน ซ่ึงควรได้รับการปรับปรุงในล าดับแรก ส่วน
งานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร มีข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างทั่วถึงเป็นระยะๆ 
ตลอดปี แม้ว่าภารกิจในส านักงานจะมีจ านวนมาก การพัฒนาบุคลากรควรเป็นภารกิจหน่ึงที่ส าคัญ
เช่นกัน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพด้านการบริการให้กับประชาชนในพ้ืนที่ อันจะส่งผลให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าตลาดอยู่ในใจของชาวท่าตลาดสืบไป 
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 พวงเพชร สุวรรณชาติ (2553) วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ระหว่าง พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553” 
พบว่า 

1) ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นหญิง อายุต่ ากว่า 30 ปี ประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไป การศึกษาระดับปริญญาตรี/หรือเทียบเท่า มากที่สุด โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
5,000 – 10,000 บาท และอาศัยอยู่ในชุมชน 1-5 ปี 

2) ระดับความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มตัวอย่างต่อการด าเนินการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ระหว่าง พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553 โดยภาพรวมและพิจารณา
ในแต่ละโครงการอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 

3) ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มตัวอย่างต่อการ
ด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ระหว่าง พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลอันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
โดยเฉลี่ย ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ของเทศบาลนครหาดใหญ่ 

4) ปัญหาและข้อเสนอแนะทั่วไปของประชาชนกลุ่มตัวอย่างต่อการด าเนินการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ของเทศบาลนครหาดใหญ่ มีรายละเอียด ดังน้ี คือ ควรปรับปรุงก่อสร้างทาง
เท้าให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อการใช้บริการของประชาชน และควรจัดระเบียบทางเท้าเพ่ือให้เป็นทาง
สัญจรไปมาได้สะดวกแก่ผู้สัญจร ควรปรับปรุงซ่อมแซมถนนและทางเท้าที่ช ารุดให้ใช้งานได้ดีทั่วถึง
และใช้เวลาให้เหมาะสมกับการปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการจราจร ควรเอาใจใส่ใน
การเก็บขยะใน คูระบายน้ าอย่างสม่ าเสมอเพ่ือป้องกันขยะอุดตัน ขยายคูระบายน้ าเพ่ือให้ทันใน
สภาวะฉุกเฉินในการระบายน้ า และจัดอบรมประชาชนในชุมชนให้มีความรู้ ควรด าเนินการแก้ไข
เครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจราจรที่ไม่ชัดเจนและเพ่ิมตามจุดต่าง ๆ ที่เหมาะสม ควร
ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมเติมในจุดที่ล่อแหลมต่อการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม และ
จัดการตรวจตราแก้ไขอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดช ารุด 
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2.4  กรอบแนวคิดการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้วิจัยได้ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังภาพที่ 2.1  
 การศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ก าหนดขอบเขตในการ
ประเมินของลักษณะงาน 6 ด้าน ได้แก่  

(1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
(2) งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
(3) งานด้านการศึกษา 
(4) งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
(5) งานด้านรายได้หรือภาษี 
(6) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 
 โดยแต่ละกิจกรรม/โครงการ จะส ารวจใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 

(1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพ้ืนที่ ในช่วงปีงบประมาณ 
2563 และการท าแบบส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

(2) ด้านกระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 
จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

(3) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการ
ให้บริการ ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ ความสะดวกสบายของช่องทางในการ
ให้บริการ  ความพอเพียง/ทั่วถึงของช่องทางในการให้บริการ การรับรู้ช่องทางการให้บริการของ
ประชาชน 

(4) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย 
การต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่
เท่าเทียม และ  

(5) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการ
จัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
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ภาพที่ 2.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  
 

 
 

 

 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้รับบริการ 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากร 

ปัจจัยด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัจจัยด้านช่องทางการให้บริการ 



 

 

บทท่ี 3 
ระเบียบวธิีการวิจยั 

 
 การน าเสนอวิธีด าเนินการวิจัย ของการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ประกอบด้วย รูปแบบการ
วิจัย ขอบเขตการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ โดยมีรายละเอียดตามล าดับดังน้ี 
 

3.1  รูปแบบการวิจัย 
  

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ าเภอ
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างที่ถูกสุ่มเลือก และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้อง 
 

3.2  ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตการวิจัยในครั้งน้ี แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 

1) ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ก าหนดขอบเขตในการ
ประเมินของลักษณะงาน 6 ด้าน ได้แก่  

(1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
(2) งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
(3) งานด้านการศึกษา 
(4) งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
(5) งานด้านรายได้หรือภาษี 
(6) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 
 โดยแต่ละกิจกรรม/โครงการ จะส ารวจใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 

(1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพ้ืนที่ ในช่วงปีงบประมาณ 
2563 และการท าแบบส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
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(2) ด้านกระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 
จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

(3) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการ
ให้บริการ ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ ความสะดวกสบายของช่องทางในการ
ให้บริการ  ความพอเพียง/ทั่วถึงของช่องทางในการให้บริการ การรับรู้ช่องทางการให้บริการของ
ประชาชน 

(4) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย 
การต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่
เท่าเทียม และ  

(5) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการ
จัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
 

2) ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่ 
 ศึกษาเฉพาะข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่และมารับบริการใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง มีจ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งหมด 
จ านวน 10 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง มีประชากรทั้งส้ิน 6 ,714 คน แยกเป็นเพศ
ชาย 3,348 คน เพศหญิง 3,366 คน (ที่มา:ข้อมูลฝ่ายทะเบียนราษฎร์อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี  ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563) 
 

3) ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ 2563 (12 เดือน) รายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการด าเนินงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตลอดปีงบประมาณ 
(12 เดือน) 
 

ที่ กิจกรรมการด าเนินงาน ช่วงเวลา (เดือน/ปี) 
1 ด าเนินการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลตลอดปีงบประมาณ 2563 28 มิถุนายน 2563 และ 

1-31 กรกฎาคม 2563 
2 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานส ารวจความพึง

พอใจ 

1-31 สิงหาคม 2563 

3 ปรับปรุง แก้ไขรายงานส ารวจความพึงพอใจ 1-15 กันยายน 2563 
4 ส่งมอบงานส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 28 กันยายน 2563 

 
 

3.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มาใช้บริการ และเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง มีจ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งหมด 
จ านวน 10 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง มีประชากรทั้งส้ิน 6,714 คน แยกเป็นเพศ
ชาย 3,348 คน เพศหญิง 3,366 คน (ที่มา:ข้อมูลฝ่ายทะเบียนราษฎร์อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี  ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563) 
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจความพึงพอใจครั้งน้ี ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

375 คน โดยใช้หลักการค านวณของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น π = 0.5 คะแนน z =2 
 หลักการค านวณของ Taro Yamane  มีสูตรดังน้ี 

 

n =
N

1+𝑁(𝑒)
2 

 n = จ านวนของขนาดตัวอย่าง 
 N = จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
 e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ในการวิจัยครั้งน้ี ก าหนดให้มีค่า e = 0.05) 
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ตารางที่ 3.2 ประชากร(N) และกลุ่มตัวอย่าง (n)  
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร (N) รวม (คน) จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง (คน) 

(n) 
ชาย หญิง 

1 ค าครั่ง 525 542 1,067 45 
2 ค าครั่ง 396 381 777 40 
3 โนนสว่าง 212 208 420 35 
4 นานวล 299 268 567 40 
5 นาสมบูรณ์ 354 361 715 40 
6 นาประดู ่ 222 226 448 35 
7 ค าครั่ง 616 643 1,259 50 
8 บูรพา 191 179 370 25 
9 นานวลใต้พัฒนา 351 370 721 40 
10 ดอนชี 182 188 370 25 
  รวมทั้งสิ้น 3,348 3,366 6,714 375 

 

ที่มา : ข้อมูลฝ่ายทะเบียนราษฎร์อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2563 
 

 ดังนั้น  

n =
N

1+𝑁(𝑒)
2 

 n = 375 
 N = 6,714 
 e =  0.05 
 

3.4  การสร้างเครื่องมือ 
 

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามตัวชี้วัดที่ 1 
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) มีการสร้างเครื่องมือตามล าดับดังน้ี 

1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากต าราเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
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ประจ าปี สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สรุปผลการพัฒนา
ท้องถ่ินในปีที่ผ่านมา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา บัญชีโครงการพัฒนา การน าแผนพัฒนา
ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล เป็นต้น 

2) ศึกษารายละเอียดจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง หัวหน้า
ส่วนการศึกษาฯ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น 

3) ร่างแบบสอบถาม เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย โดยการวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบร่วมของโครงการ/กิจกรรม ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ งานด้านโยธา 
การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ งานด้านการศึกษา 
งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานด้านรายได้หรือภาษี และงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม 

4) หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือแก้ไขและปรับปรุง 
5) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วทดลองให้กลุ่มเป้าหมายอ่าน เพ่ือทดสอบความเข้าใจ 
6) ปรับปรุงแบบสอบถาม เพ่ือจัดท าเป็นต้นฉบับ 
7) เก็บข้อมูลกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยวิธี (1) ให้กลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการกรอก

แบบสอบถามด้วยตนเอง หรือ (2) กรณีกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการไม่สะดวกหรือไม่พร้อมจะกรอก
แบบสอบถามด้วยตนเอง จะให้คณะนักวิจัยหรือคณะทีมงานอ่านให้ฟังในลักษณะถาม-ตอบ แล้ว
คณะนักวิจัยจะกรอกแบบสอบถามให้แทน 
 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ด าเนินการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลตลอดปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 
2563 และ  1 - 3 1  กรกฎาคม 2563 โ ดยมี ที ม จ ากวิ ทยาลั ย ก ารปกครองท้ อง ถ่ิ น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมผู้ช่วยนักวิจัยในพ้ืนที่ซ่ึงเป็นนักศึกษาจาก 3 คณะ ประกอบด้วย 
คณะรัฐศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นที่  2 -4 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซ่ึงได้ผ่านการศึกษาหรือผ่านการอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (ทาง
สังคมศาสตร์) และการวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนามเพ่ือส ารวจความพึง
พอใจจากผู้รับบริการ การตอบแบบสอบถามจะให้กลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการเป็นผู้กรอกข้อมูล
แบบสอบถามด้วยตนเอง หรือให้คณะนักวิจัยหรือคณะตัวแทนทีมงานผู้ช่วยนักวิจัยอ่าน
แบบสอบถามให้ฟังแล้วกรอกแบบสอบถามให้ 
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3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิเคราะห์ข้อ ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายลักษณะของ
ข้อมูลเบื้องต้น เช่น ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ค่าต่ าสุด (Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum) 
 

3.7  เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ 
 

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามตัวชี้วัดที่ 1 
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ ดังน้ี 
 
 

ตารางที่ 3.3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ 
 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 

เกณฑ์ให้คะแนน  
(เต็ม 10 คะแนน) 

การแปลค่า 

มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป 10 พอใจมากที่สุด 

ไม่เกินร้อยละ 95 9  

พอใจมาก ไม่เกินร้อยละ 90 8 

ไม่เกินร้อยละ 85 7 

ไม่เกินร้อยละ 80 6  

พอใจปานกลาง ไม่เกินร้อยละ 75 5 

ไม่เกินร้อยละ 70 4 

ไม่เกินร้อยละ 65 3  

พอใจน้อยที่สุด ไม่เกินร้อยละ 60 2 

ไม่เกินร้อยละ 55 1 
ไม่เกินร้อยละ 50 0 ไม่พอใจ 

 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
ตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ าเภอเดช
อุดม จังหวัดอุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ซ่ึงได้แก่ ประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่มารับบริการโดยตรง โดยมีประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน คือ  

(1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 
จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

(2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการ
ให้บริการ ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ ความสะดวกสบายของช่องทางในการ
ให้บริการ  ความพอเพียง/ทั่วถึงของช่องทางในการให้บริการ  การรับรู้ช่องทางการให้บริการของ
ประชาชน 

(3) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย 
การต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่
เท่าเทียม และ  

(4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการ
จัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มาใช้บริการ และเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง มีจ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งหมด 
จ านวน 10 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง มีประชากรทั้งส้ิน 6,714 คน แยกเป็นเพศ
ชาย 3,348 คน เพศหญิง 3,366 คน (ที่มา:ข้อมูลฝ่ายทะเบียนราษฎร์อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี  ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563) 
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจความพึงพอใจครั้งน้ี ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

375 คน โดยใช้หลักการค านวณของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น π = 0.5 คะแนน z =2 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป 
หมายถึง พอใจมากที่สุด เกณฑ์การให้คะแนน 10 คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) หากไม่เกินร้อยละ 
50 ถือว่า ผู้รับบริการไม่พอใจคุณภาพการให้บริการ เกณฑ์การให้คะแนน 0 คะแนน (จากเต็ม 10 
คะแนน) 
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 การศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ก าหนดขอบเขตในการ
ประเมินของลักษณะงาน 6 ด้าน ได้แก่  

(1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
(2) งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
(3) งานด้านการศึกษา 
(4) งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
(5) งานด้านรายได้หรือภาษี 
(6) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 มีรายละเอียดตามล าดับดังน้ี 
 

4.1  ลักษณะทั่วไปของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
  

 ผลจากการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.00 
ส่วนเพศชาย ร้อยละ 42.00 ด้านอายุ พบว่า กลุ่มอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 40-49 ปี ร้อยละ 
24.60 รองลงมา อยู่ในช่วงอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 23.00 อยู่ในช่วงอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 18.61 
ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 16.99 ช่วงอายุ 20-29 ปี ร้อยละ 9.06 และช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี 
ร้อยละ 7.74 ตามล าดับ 
 ในด้านศาสนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100.00 ด้านอาชีพ 
พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ ร้อยละ 62.43 รองลงมา ประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 8.25 ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 7.65 เป็นผู้ว่างงานหรือไม่มีอาชีพที่
แน่นอนท า ร้อยละ 7.50 เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้างของรัฐฯ ร้อยละ 5.33 เป็น
นักศึกษา นักเรียน ร้อยละ 4.78 และอาชีพเป็นพนักงาน ลูกจ้างบริษัทเอกชน ร้อยละ 4.06 
ตามล าดับ 
 ด้านระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 
64.26 รองลงมา ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ร้อยละ 8.16 ส าเร็จ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ร้อยละ 7.25 ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 6.95 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 6.74 
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 5.14 และ
ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ร้อยละ 1.50 ตามล าดับ 
 ในด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วงต่ ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน 
ร้อยละ 64.41 รองลงมา เป็นบุคคลที่ไม่มีรายได้ ร้อยละ 10.25 เป็นบุคคลที่มีรายได้อยู่ในช่วง 
5,001-10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 9.84  มีรายได้อยู่ในช่วง 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 6.13 
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มีรายได้อยู่ในช่วง 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 5.07 และมีรายได้อยู่ในช่วง 20,001 บาทขึ้นไป 
ร้อยละ 4.30 ตามล าดับ 
 ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพ้ืนที่ ในช่วง
ปีงบประมาณ 2563 พบว่า ส่วนใหญ่เคยเข้าร่วม ร้อยละ 75.00 และไม่เคยเข้าร่วม ร้อยละ 
25.00 ตามล าดับ 
 สุดท้าย ด้านการท าแบบส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ 82.00 และเคยท าแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ 18.00 รายละเอียดตาม
ตารางที่ 4.1  
 
ภาพที่ 4.1 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม (1) 
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ภาพที่ 4.2 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม (2)  

 
 
ภาพที่ 4.3 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม (3) 
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ตารางที่ 4.1  ข้อมูลลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ร้อยละ (จ านวน) 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

รวม 

 
42.00 
58.00 

100 (375) 

อายุ 
ต่ ากว่า 20 ปี 
20-29 ปี 
30-39 ปี 
40-49 ปี 
50-59 ปี 
60 ปีขึ้นไป 

รวม 

 
7.74 
9.06 
18.61 
24.60 
23.00 
16.99 

100 (375) 

ศาสนา 
พุทธ 
อิสลาม 
คริสต์ 
อื่นๆ 

รวม 

 
100.00 
0.00 
0.00 
0.00 

100 (375) 

อาชีพ 
ว่างงาน/ ไม่ได้ท างาน 
เกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ 
รับจ้างทั่วไป 
ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว 
พนักงาน ลูกจ้างบริษัทเอกชน  
นักศึกษา 
ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้างของรัฐ ฯ 
อาชีพอื่นๆ  

รวม 

 
7.50 
62.43 
8.25 
7.65 
4.06 
4.78 
5.33 
0.00 

100 (375) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ร้อยละ (จ านวน) 

ระดับการศึกษา 
ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโทขึ้นไป 

รวม 

 
0.00 
64.26 
8.16 
7.25 
6.95 
5.14 
6.74 
1.50 

100 (375) 

รายได้ต่อเดือน 
ไม่มีรายได้ 
ต่ ากว่า 5,000 บาท 
5,001-10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001 บาทขึ้นไป 

รวม 

 
10.25 
64.41 
9.84 
6.13 
5.07 
4.30 

100 (375) 

การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพ้ืนที่ ในช่วงปีงบประมาณ 2563 

ไม่เคยเข้าร่วม 
เคยเข้าร่วม 

รวม 

 
 

25.00 
75.00 

100 (375) 

การท าแบบส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่เคยท า 
เคยท า 

รวม 

 
 

18.00 
82.00 

100 (375) 
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4.2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
  
 ผลจากการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ก าหนดขอบเขตในการ
ประเมินของลักษณะงาน 6 ด้าน ได้แก่  

(1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
(2) งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
(3) งานด้านการศึกษา 
(4) งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
(5) งานด้านรายได้หรือภาษี 
(6) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 มีรายละเอียดตามล าดับดังน้ี 

  

 โดยมีประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน คือ  
(1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 

จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 
(2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการ

ให้บริการ ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ ความสะดวกสบายของช่องทางในการ
ให้บริการ  ความพอเพียง/ทั่วถึงของช่องทางในการให้บริการ  การรับรู้ช่องทางการให้บริการของ
ประชาชน 

(3) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย 
การต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่
เท่าเทียม และ  

(4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการ
จัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
 โดยมีรายละเอียดตามล าดับดังน้ี 
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4.2.1  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
 
 จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) โดยมี
ประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน คือ  

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอก
เอกสาร จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และ
ความรวดเร็ว 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการ
ให้บริการ ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ ความสะดวกสบายของช่องทางในการ
ให้บริการ  ความพอเพียง/ทั่วถึงของช่องทางในการให้บริการ  การรับรู้ช่องทางการให้บริการของ
ประชาชน 

3) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย 
การต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่
เท่าเทียม และ  

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของ
การจัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
 ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจงานด้านโยธา การ
ขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
(ประจ าปีงบประมาณ 2563) ร้อยละ 93.08 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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ตารางที่ 4.2  ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 

ค ากล่าว 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่
ทราบ/
ไมตอบ 

รวม 

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
กระบวนการให้บริการ ขั้นตอน
การกรอกเอกสาร จัดล าดับ
ก าร ให้ บ ริ ก าร  ป้ ายแสดง
ขั้ น ต อ นก า ร ข อ รั บ บ ริ ก า ร 
สะดวก ทันสมัย 

17.21 75.84 3.94 3.01 0.00 100 
(375) 93.05 

 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ 
ได้แก่ ความหลากหลายของ
ช่องทางในการให้บริการ ความ
ทันสมัยของช่องทาง ความ
สะดวกสบายของช่ องทาง 
ความพอเพียง/ทั่วถึง  

17.52 75.57 4.12 2.79 0.00 100 
(375) 93.09 

 

3) ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากร 
ได้ แก่  ค ว าม เ พี ย งพอของ
เจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การ
ต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม 
เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้
ค าแนะน า และการให้บริการที่
เท่าเทียม   

17.06 76.05 4.48 2.41 0.00 100 
(375) 93.11 

 

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวย
ความสะดวก ความสะอาด 
ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ 
สถานที่พักรอ 

16.88 76.19 3.97 2.96 0.00 100 
(375) 93.07 

โดยสรุปความพึงพอใจในงาน
ด้านโยธา การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง 

17.17 75.91 4.13 2.79 0.00 100 
(375) 93.08 

 
Std. Deviation (SD) = 0.7112 Minimum = 0.00 Maximum = 4.00 
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 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง โดยมี
ประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่/บุคลากร และด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ผลจากตารางที่ 4.2 พอจะสรุป
ได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ (วัดจากการรวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วยเข้า
ด้วยกัน) ในด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การต้อนรับ 
ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่เท่าเทียม มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.11 รองลงมา ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความ
หลากหลายของช่องทางในการให้บริการ ความทันสมัยของช่องทาง ความสะดวกสบายของ
ช่องทาง ความพอเพียง/ทั่วถึง ร้อยละ 93.09 ความพึงพอใจด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความ
สะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ ร้อยละ 93.07 และความพึง
พอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร จัดล าดับการ
ให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย ร้อยละ 93.05 ตามล าดับ 
 ในด้านภาพรวมความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) 
พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 93.08 (รายละเอียดดังตารางที่ 4.2) 
 
ภาพที่ 4.4 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม (4) 
 

 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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4.2.2  งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
 
 จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) โดยมี
ประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน คือ  

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 
จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริ
การ ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ ความสะดวกสบายของช่องทางในการให้บริการ   
ความพอเพียง/ทั่วถึงของช่องทางในการให้บริการ  การรับรู้ช่องทางการให้บริการของประชาชน 

3) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การ
ต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่เท่า
เทียม และ  

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการ
จัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
 ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจงานด้านการรักษา
ความสะอาดในที่สาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
(ประจ าปีงบประมาณ 2563) ร้อยละ 95.16 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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ตารางที่ 4.3 ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 

ค ากล่าว 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่
ทราบ/
ไมตอบ 

รวม 

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
กระบวนการให้บริการ ขั้นตอน
การกรอกเอกสาร จัดล าดับ
ก าร ให้ บ ริ ก าร  ป้ ายแสดง
ขั้ น ต อ นก า ร ข อ รั บ บ ริ ก า ร 
สะดวก ทันสมัย 

26.87 68.21 3.76 1.15 0.01 100 
(375) 95.08 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ 
ได้แก่ ความหลากหลายของ
ช่องทางในการให้บริการ ความ
ทันสมัยของช่องทาง ความ
สะดวกสบายของช่ องทาง 
ความพอเพียง/ทั่วถึง  

27.45 67.71 3.77 1.06 0.01 100 
(375) 95.16 

3) ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากร 
ได้ แก่  ค ว าม เ พี ย งพอของ
เจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การ
ต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม 
เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้
ค าแนะน า และการให้บริการที่
เท่าเทียม   

28.89 66.39 3.61 1.10 0.01 100 
(375) 95.28 

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวย
ความสะดวก ความสะอาด 
ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ 
สถานที่พักรอ 

26.87 68.24 3.35 1.53 0.01 100 
(375) 95.11 

โดยสรุปความพึงพอใจใน 
งานด้านการรักษาความ
สะอาดในที่สาธารณะ 

27.52 67.64 3.62 1.21 0.01 100 
(375) 95.16 

 
Std. Deviation (SD) = 0.4186 Minimum = 0.00 Maximum = 4.00 
  



องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ โดยมี
ประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่/บุคลากร และด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ผลจากตารางที่ 4.3 พอจะสรุป
ได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ (วัดจากการรวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วยเข้า
ด้วยกัน) ในด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การต้อนรับ 
ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่เท่าเทียม มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.28 รองลงมา ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความ
หลากหลายของช่องทางในการให้บริการ ความทันสมัยของช่องทาง ความสะดวกสบายของ
ช่องทาง ความพอเพียง/ทั่วถึง ร้อยละ 95.16 ความพึงพอใจด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความ
สะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ ร้อยละ 95.11 และความพึง
พอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร จัดล าดับการ
ให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย ร้อยละ 95.08 ตามล าดับ 
 ในด้านภาพรวมความพึงพอใจงานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) 
พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.16 (รายละเอียดดังตารางที่ 4.3) 
 
ภาพที่ 4.5 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม (5) 
 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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4.2.3  งานด้านการศึกษา 
  
 จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) โดยมีประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน คือ  

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 
จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริ
การ ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ ความสะดวกสบายของช่องทางในการให้บริการ   
ความพอเพียง/ทั่วถึงของช่องทางในการให้บริการ  การรับรู้ช่องทางการให้บริการของประชาชน 

3) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การ
ต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่เท่า
เทียม และ  

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการ
จัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
 ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจงานด้านการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) 
ร้อยละ 95.25 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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ตารางที่ 4.4 ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านการศึกษา  

ค ากล่าว 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่
ทราบ/
ไมตอบ 

รวม 

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
กระบวนการให้บริการ ขั้นตอน
การกรอกเอกสาร จัดล าดับ
ก าร ให้ บ ริ ก าร  ป้ ายแสดง
ขั้ น ต อ นก า ร ข อ รั บ บ ริ ก า ร 
สะดวก ทันสมัย 

20.55 74.63 3.25 1.45 0.12 100.0 
(375) 95.18 

 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ 
ได้แก่ ความหลากหลายของ
ช่องทางในการให้บริการ ความ
ทันสมัยของช่องทาง ความ
สะดวกสบายของช่ องทาง 
ความพอเพียง/ทั่วถึง  

21.38 73.89 3.25 1.36 0.12 100.0 
 (375) 95.27 

 

3) ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากร 
ได้ แก่  ค ว าม เ พี ย งพอของ
เจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การ
ต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม 
เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้
ค าแนะน า และการให้บริการที่
เท่าเทียม   

20.53 74.79 3.53 1.03 0.12 100.0 
(375) 95.32 

 

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวย
ความสะดวก ความสะอาด 
ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ 
สถานที่พักรอ 

20.86 74.35 3.02 1.65 0.12 100.0 
(375) 95.21 

 

โดยสรุปความพึงพอใจใน 
งานด้านการศึกษา 

20.83 74.42 3.26 1.37 0.12 100.0 
(375) 95.25 

 
 
Std. Deviation (SD) = 0.2472 Minimum = 0.00  Maximum = 4.00 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านการศึกษา โดยมีประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน 
คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร และด้านสถานที่
และส่ิงอ านวยความสะดวก ผลจากตารางที่ 4.4 สรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ (วัดจากการ
รวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วยเข้าด้วยกัน) ในด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความ
เพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น 
ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่เท่าเทียม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.32 รองลงมา ความพึง
พอใจด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ ความ
ทันสมัยของช่องทาง ความสะดวกสบายของช่องทาง ความพอเพียง/ทั่วถึง คิดเป็นร้อยละ 95.27 
ความพึงพอใจด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการจัด
พ้ืนที่ สถานที่พักรอ ร้อยละ 95.21 และความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการ
ให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ 
ความสะดวกทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 95.18 ตามล าดับ 
 ในด้านภาพรวมความพึงพอใจงานด้านการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) พบว่า ประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.25 (รายละเอียดดังตารางที่ 4.4) 
 
ภาพที่ 4.6 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม (6) 
 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 

 

  

 

 

74 

4.2.4  งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

 จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) โดยมีประเด็นในการ
ส ารวจ 4 ด้าน คือ  

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 
จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 
ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ ความสะดวกสบายของช่องทางในการให้บริการ ความ
พอเพียง/ทั่วถึงของช่องทางในการให้บริการ  การรับรู้ช่องทางการให้บริการของประชาชน 

3) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การ
ต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่เท่า
เทียม และ  

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการจัด
พ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้ความรู้ 
ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
 ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจงานด้านป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (ประจ าปี
งบประมาณ 2563) ร้อยละ 95.24 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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ตารางที่ 4.5  ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

ค ากล่าว 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่
ทราบ/
ไมตอบ 

รวม 

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
กระบวนการให้บริการ ขั้นตอน
การกรอกเอกสาร จัดล าดับ
ก าร ให้ บ ริ ก าร  ป้ ายแสดง
ขั้ น ต อ นก า ร ข อ รั บ บ ริ ก า ร 
สะดวก ทันสมัย 

20.55 74.62 3.69 1.12 0.02 100 
(375) 95.17 

 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ 
ได้แก่ ความหลากหลายของ
ช่องทางในการให้บริการ ความ
ทันสมัยของช่องทาง ความ
สะดวกสบายของช่ องทาง 
ความพอเพียง/ทั่วถึง  

20.78 74.46 3.52 1.22 0.02 100 
(375) 95.24 

 

3) ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากร 
ได้ แก่  ค ว าม เ พี ย งพอของ
เจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การ
ต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม 
เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้
ค าแนะน า และการให้บริการที่
เท่าเทียม   

20.49 74.84 3.04 1.61 0.02 100 
(375) 95.33 

 

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวย
ความสะดวก ความสะอาด 
ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ 
สถานที่พักรอ 

20.63 74.58 3.32 1.45 0.02 100 
(375) 95.21 

โดยสรุปความพึงพอใจในงาน
ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย 

20.61 74.63 3.39 1.35 0.02 100 
(375) 95.24 

 
Std. Deviation (SD) = 0.2537 Minimum = 0.00 Maximum = 4.00 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยมีประเด็นใน
การส ารวจ 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากร และด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ผลจากตารางที่ 4.5 พอจะสรุปได้ว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจ (วัดจากการรวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วยเข้าด้วยกัน) ใน
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การต้อนรับ ความสุภาพ 
ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่เท่าเทียม มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 95.33 รองลงมา ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของ
ช่องทางในการให้บริการ ความทันสมัยของช่องทาง ความสะดวกสบายของช่องทาง ความ
พอเพียง/ทั่วถึง คิดเป็นร้อยละ 95.24 ความพึงพอใจด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก 
ความสะอาด ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ ร้อยละ 95.21 และความพึงพอใจ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร จัดล าดับการให้บริการ 
ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 95.17 ตามล าดับ 
 ในด้านภาพรวมความพึงพอใจงานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) พบว่า 
ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.24 (รายละเอียดดังตารางที่ 4.5) 
 

ภาพที่ 4.7 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม (7) 
 

 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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4.2.5  งานด้านรายได้หรือภาษี 
  
 จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) โดยมีประเด็นในการส ารวจ 4 
ด้าน คือ  

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 
จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการ
ให้บริการ ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ ความสะดวกสบายของช่องทางในการ
ให้บริการ  ความพอเพียง/ทั่วถึงของช่องทางในการให้บริการ  การรับรู้ช่องทางการให้บริการของ
ประชาชน 

3) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การ
ต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่เท่า
เทียม และ  

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการ
จัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
 ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจงานด้านรายได้
หรือภาษี ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 
2563) ร้อยละ 95.12 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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ตารางที่ 4.6 ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี  

ค ากล่าว 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่
ทราบ/
ไมตอบ 

รวม 

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
กระบวนการให้บริการ ขั้นตอน
การกรอกเอกสาร จัดล าดับ
ก าร ให้ บ ริ ก าร  ป้ ายแสดง
ขั้ น ต อ นก า ร ข อ รั บ บ ริ ก า ร 
สะดวก ทันสมัย 

26.42 68.64 3.38 1.26 0.30 100 
(375) 95.06 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ 
ได้แก่ ความหลากหลายของ
ช่องทางในการให้บริการ ความ
ทันสมัยของช่องทาง ความ
สะดวกสบายของช่ องทาง 
ความพอเพียง/ทั่วถึง  

27.16 67.97 3.57 1.00 0.30 100 
(375) 95.13 

3) ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากร 
ได้ แก่  ค ว าม เ พี ย งพอของ
เจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การ
ต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม 
เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้
ค าแนะน า และการให้บริการที่
เท่าเทียม   

26.67 68.49 2.88 1.66 0.30 100 
(375) 95.16 

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวย
ความสะดวก ความสะอาด 
ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ 
สถานที่พักรอ 

26.26 68.85 3.38 1.21 0.30 100 
(375) 95.11 

โดยสรุปความพึงพอใจใน
งานด้านรายได้หรือภาษี  

26.63 68.49 3.30 1.28 0.30 100 
(375) 95.12 

 
Std. Deviation (SD) = 0.4824  Minimum = 0.00  Maximum = 4.00 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี โดยมีประเด็นในการส ารวจ 4 
ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร และด้าน
สถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ผลจากตารางที่ 4.6 พอจะสรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจ (วัดจากการรวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วยเข้าด้วยกัน) ในด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็ม
ใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่เท่าเทียม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.16 
รองลงมา ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการ
ให้บริการ ความทันสมัยของช่องทาง ความสะดวกสบายของช่องทาง ความพอเพียง/ทั่วถึง คิด
เป็นร้อยละ 95.13 ความพึงพอใจด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความ
เหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ ร้อยละ 95.11 และความพึงพอใจด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดง
ขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 95.06 ตามล าดับ 
 ในด้านภาพรวมความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) พบว่า ประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.12 (รายละเอียดดังตารางที่ 4.6) 
 
ภาพที่ 4.8 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม (7) 
 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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4.2.6  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 

 จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) โดยมีประเด็น
ในการส ารวจ 4 ด้าน คือ  

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 
จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 
ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ ความสะดวกสบายของช่องทางในการให้บริการ  ความ
พอเพียง/ทั่วถึงของช่องทางในการให้บริการ  การรับรู้ช่องทางการให้บริการของประชาชน 

3) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การ
ต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่เท่า
เทียม และ  

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการ
จัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
 ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจงานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
(ประจ าปีงบประมาณ 2563) ร้อยละ 95.33 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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ตารางที่ 4.7  ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

ค ากล่าว 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่
ทราบ/
ไมตอบ 

รวม 

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
กระบวนการให้บริการ ขั้นตอน
การกรอกเอกสาร จัดล าดับ
ก าร ให้ บ ริ ก าร  ป้ ายแสดง
ขั้ น ต อ นก า ร ข อ รั บ บ ริ ก า ร 
สะดวก ทันสมัย 

26.28 68.94 3.35 1.33 0.10 100 
(375) 95.22 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ 
ได้แก่ ความหลากหลายของ
ช่องทางในการให้บริการ ความ
ทันสมัยของช่องทาง ความ
สะดวกสบายของช่ องทาง 
ความพอเพียง/ทั่วถึง  

25.91 69.38 3.60 1.01 0.10 100 
(375) 95.29 

3) ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากร 
ได้ แก่  ค ว าม เ พี ย งพอของ
เจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การ
ต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม 
เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้
ค าแนะน า และการให้บริการที่
เท่าเทียม   

26.48 69.06 3.04 1.32 0.10 100 
(375) 95.54 

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวย
ความสะดวก ความสะอาด 
ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ 
สถานที่พักรอ 

25.77 69.48 3.09 1.56 0.10 100 
(375) 95.25 

โดยสรุปความพึงพอใจในงาน
ด้ า น พั ฒ น า ชุ ม ช น แ ล ะ
สวัสดิการสังคม 

26.11 69.22 3.26 1.31 0.10 100 
(375) 95.33 

 
Std. Deviation (SD) = 0.1837 Minimum = 0.00 Maximum = 4.00 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยมีประเด็น
ในการส ารวจ 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากร และด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ผลจากตารางที่ 4.7 พอจะสรุปได้ว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจ (วัดจากการรวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วยเข้าด้วยกัน) ใน
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การต้อนรับ ความสุภาพ 
ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่เท่าเทียม มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 95.54 รองลงมา ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของ
ช่องทางในการให้บริการ ความทันสมัยของช่องทาง ความสะดวกสบายของช่องทาง ความ
พอเพียง/ทั่วถึง คิดเป็นร้อยละ 95.29 ความพึงพอใจด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก 
ความสะอาด ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ ร้อยละ 95.25 และความพึงพอใจ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร จัดล าดับการให้บริการ 
ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 95.22 ตามล าดับ 
 ในด้านภาพรวมความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) 
พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.33 (รายละเอียดดังตารางที่ 4.7) 
 
ภาพที่ 4.9 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม (9) 
 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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ภาพที่ 4.10 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม (10) 

 
 
ภาพที่ 4.11 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม (11) 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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ภาพที่ 4.12 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม (12) 

 
 
ภาพที่ 4.13 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม (13) 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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ภาพที่ 4.14 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม (14) 

 
 
ภาพที่ 4.15 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม (15) 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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ภาพที่ 4.16 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม (16) 

 
 
ภาพที่ 4.17 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม (17) 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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ภาพที่ 4.18 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม (18) 

 
 
ภาพที่ 4.19 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม (19) 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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ภาพท่ี 4.20 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม (20) 

 
 
ภาพที่ 4.21 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม (21) 

 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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ภาพท่ี 4.22 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม (22) 

 
 
ภาพท่ี 4.23 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.ค าครั่ง อ.เดชอุดม (23) 

 



 

 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามตัวชี้วัดที่ 1 
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ซ่ึงได้แก่ ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ที่มารับบริการ โดยมีประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน คือ 

(1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 
จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

(2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการ
ให้บริการ ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ ความสะดวกสบายของช่องทางในการ
ให้บริการ  ความพอเพียง/ทั่วถึงของช่องทางในการให้บริการ  การรับรู้ช่องทางการให้บริการของ
ประชาชน 

(3) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย 
การต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่
เท่าเทียม และ  

(4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการ
จัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มาใช้บริการ และเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง มีจ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งหมด 
จ านวน 10 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง มีประชากรทั้งส้ิน 6,714 คน แยกเป็นเพศ
ชาย 3,348 คน เพศหญิง 3,366 คน (ที่มา:ข้อมูลฝ่ายทะเบียนราษฎร์อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี  ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563) 
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจความพึงพอใจครั้งน้ี ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

375 คน โดยใช้หลักการค านวณของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น π = 0.5 คะแนน z =2 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป 
หมายถึง พอใจมากที่สุด เกณฑ์การให้คะแนน 10 คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) หากไม่เกินร้อยละ 
50 ถือว่า ผู้รับบริการไม่พอใจคุณภาพการให้บริการ เกณฑ์การให้คะแนน 0 คะแนน (จากเต็ม 10 
คะแนน) 
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 การศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ก าหนดขอบเขตในการ
ประเมินของลักษณะงาน 6 ด้าน ได้แก่  

(1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
(2) งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
(3) งานด้านการศึกษา 
(4) งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
(5) งานด้านรายได้หรือภาษี 
(6) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

สรุปผลการส ารวจได้ดังน้ี 
 

5.1  สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ าเภอ
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) สรุปได้ว่า  

o ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป (เกณฑ์คะแนนที่ได้ 
เท่ากับ 10 คะแนน) มี 5 ด้าน คือ  

(1) ความพึงพอใจงานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ พบว่า ประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.16 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจมากที่สุด (เกณฑ์คะแนนที่
ได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

(2) ความพึงพอใจงานด้านการศึกษา พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 95.25 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจมากที่สุด (เกณฑ์คะแนนที่ได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

(3) ความพึงพอใจงานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.24 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจมากที่สุด (เกณฑ์คะแนน
ที่ได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

(4) ความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึง
พอใจร้อยละ 95.12 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจมากที่สุด (เกณฑ์คะแนนที่ได้ เท่ากับ 10 
คะแนน) 

(5) ความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบว่า ประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.33 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจมากที่สุด (เกณฑ์คะแนน
ที่ได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

o ผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ 95 (เกณฑ์คะแนนที่ได้ เท่ากับ 9 
คะแนน) มี 1 ด้าน คือ ความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง พบว่า 
ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 93.08 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจมาก (เกณฑ์
คะแนนที่ได้ เท่ากับ 9 คะแนน) สรุปดังตารางและแผนภาพ 
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ตารางที่ 5.1 สรุประดับความพึงพอใจเฉลี่ยทั้ง 6 ด้าน /คะแนน และการแปลค่า 
 

ที่ 
 

ด้านงาน 
ร้อยละของ

ระดับความพึง
พอใจ 

 

คะแนน 
 

 

การแปลค่า 
 

1 โยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 93.08 9 พอใจมาก 

2 การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 95.16 10 พอใจมากที่สุด 

3 การศึกษา 95.25 10 พอใจมากที่สุด 

4 ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 95.24 10 พอใจมากที่สุด 

5 รายได้หรือภาษี 95.12 10 พอใจมากที่สุด 

6 พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 95.33 10 พอใจมากที่สุด 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยทั้ง 6 ด้าน 94.863 9.83 พอใจมาก 
 

ภาพที่ 5.1 แผนภาพแสดงระดับความพึงพอใจทั้ง 6 ด้าน 

 

 
 
 

91.5
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ภาพที่ 5.1 แผนภาพแสดงระดับความพึงพอใจทั้ง 6 ด้าน (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

93.08 95.16

95.25
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95.12

95.33
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โยธา การ
ขออนุญาต

ปลูก
ส่ิงก่อสร้าง

การรักษา
ความ

สะอาดในที่
สาธารณะ

การศึกษา

ป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณภัย 

รายได้หรือ
ภาษี

พัฒนาชุมชน
และ

สวัสดิการ
สังคม
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5.2  อภิปรายผล  
 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ าเภอ
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) สรุปได้ว่า ประชาชนผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจกิจกรรม/โครงการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมมากที่สุด โดยพบว่า 
ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.33 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจมากที่สุด 
(เกณฑ์คะแนนที่ได้ เท่ากับ 10 คะแนน)  
 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยมีประเด็น
ในการส ารวจ 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากร และด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก พอจะสรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ 
(วัดจากการรวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วยเข้าด้วยกัน) ในด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 
ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ 
กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่เท่าเทียม  มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.54 
รองลงมา ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการ
ให้บริการ ความทันสมัยของช่องทาง ความสะดวกสบายของช่องทาง ความพอเพียง/ทั่วถึง คิด
เป็นร้อยละ 95.29 ความพึงพอใจด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความ
เหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ ร้อยละ 95.25 และความพึงพอใจด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดง
ขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 95.22 ตามล าดับ 
 ด้านการอภิปรายผล เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจากบันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า 
"ท้องถ่ิน : ทบทวน ท้าทาย เพ่ือการจัดบริการสาธารณะ" โดยสถาบันพระปกเกล้า (2561: 3-23) 
สรุปว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับดี  ซ่ึงมีความสอดคล้องกับความพึงพอใจของประชาชนที่เคยได้รับบริการจาก
องค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน เมื่อส ารวจประชาชนที่เคยติดต่อหรือขอใช้บริการจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พบว่า มีประชาชนเพียงร้อยละ 39.5 ที่เคยติดต่อหรือขอใช้บริการ แต่ประชาชนกลุ่มน้ี
เกือบทั้งหมด หรือร้อยละ 93.1 มีความพึงพอใจต่อบริการขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน และหากดู
สถิติในช่วงหกปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2555 - 2560) พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ประชาชน
ที่พึงพอใจต่อบริการขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ินมีจ านวนมากกว่า ร้อยละ 90 ของผู้ที่เคยติดต่อ
หรือขอใช้บริการทั้งหมด และมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง คิดเป็นร้อยละ 91.6, 92.2, 92.1 
และ 93.1 ตามล าดับ 
 บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ประชาชนพอใจ สถาบันพระปกเกล้า 
(2561: 3-23) สรุปว่า ในปี พ.ศ. 2560 บริการสาธารณะของรัฐและองค์ปกครองส่วนท้องถ่ินที่
ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก ไฟฟ้า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ 90.8 อันดับสอง โรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 89.3 อันดับสาม ถนน 
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ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 85.1 อันดับส่ี ศูนย์เด็กเล็ก ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อย
ละ 84.60 และอันดับห้า บริการสาธารณสุขและศูนย์อนามัย ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 
83.30 
 และในช่วงสามปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560 บริการสาธารณะของรัฐและ
องค์กรปกรองส่วนท้องถ่ินที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก ไฟฟ้า 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 90.83 อันดับสอง โรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อย
ละ 88.90 อันดับสาม ศูนย์เด็กเล็ก ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 83.40 อันดับส่ี ถนน 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 83.27 และอันดับห้า บริการสาธารณสุขและศูนย์อนามัย 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 82.87 
 ด้านบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ประชาชนยังไม่เคยพอใจ สถาบัน
พระปกเกล้า (2561: 3-23) สรุปว่า ในปี พ.ศ. 2560 บริการสาธารณะของรัฐและองค์ปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก อินเตอร์เน็ตชุมชน 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 35.6 อันดับสอง การฝึกอาชีพ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ 55.5 อันดับสาม ระบบการขนส่งมวลชน (รถประจ าทาง) ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ 57.5 อันดับส่ี การจัดการน้ าเสีย ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 64.8 และอันดับห้า 
การจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน (ป่า/น้ า) ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 67.6 

และในช่วงสามปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560 บริการสาธารณะของรัฐและ
องค์กรปกรองส่วนท้องถ่ินที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่ สุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก 
อินเตอร์เน็ตชุมชน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 37.23 อันดับสอง การฝึกอาชีพ ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 54.60 อันดับสาม ระบบขนส่งมวลชน (รถประจ าทาง) ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจร้อยละ 57.60 อันดับส่ี การจัดการน้ าเสีย ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 
63.33 และอันดับห้า ส่ิงแวดล้อมชุมชน (ป่า/น้ า) ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 66.90 

 
 แต่ข้อค้นพบจากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) มีข้อค้นพบที่
แตกต่างจากสถาบันพระปกเกล้า (2561: 3-23) ที่สรุปว่า ในปี พ.ศ. 2560 บริการสาธารณะของ
รัฐและองค์ปกครองส่วนท้องถ่ินที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก 
ไฟฟ้า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 90.8 อันดับสอง โรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ 89.3 อันดับสาม ถนน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 85.1 อันดับส่ี ศูนย์เด็กเล็ก 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 84.60 และอันดับห้า บริการสาธารณสุขและศูนย์อนามัย 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 83.30 
 กล่าวคือ ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลค า
ครั่ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) กลับพบว่า ประชาชน
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ผู้รับบริการมีความพึงพอใจกิจกรรม/โครงการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมมากที่สุด 
โดยพบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.33 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจมาก
ที่สุด (เกณฑ์คะแนนที่ได้ เท่ากับ 10 คะแนน)  ขณะที่ความพึงพอใจงานด้านการศึกษา พบว่า 
ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.25 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจมากที่สุด 
(เกณฑ์คะแนนที่ได้ เท่ากับ 10 คะแนน) ความพึงพอใจงานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พบว่า 
ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.24 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจมากที่สุด 
(เกณฑ์คะแนนที่ได้ เท่ากับ 10 คะแนน) ความพึงพอใจงานด้านการรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.16 หมายถึง ผู้รับบริการพึง
พอใจมากที่สุด (เกณฑ์คะแนนที่ได้ เท่ากับ 10 คะแนน) ความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี 
พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.12 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจมากที่สุด 
(เกณฑ์คะแนนที่ได้ เท่ากับ 10 คะแนน) และความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
ส่ิงก่อสร้าง พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 93.08 หมายถึง ผู้รับบริการพึง
พอใจมาก (เกณฑ์คะแนนที่ได้ เท่ากับ 9 คะแนน) 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

 ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ส าคัญ 2 กลุ่ ม คือ ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย( policy  
implications) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการให้บริการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือ
สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น และ ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการส าหรับการศึกษาครั้ง
ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย(policy  implications)  
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ค้นพบจากการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ 

1) ควรสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการสร้างตัวชี้วัดเพ่ือประเมินคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ส าคัญทั้ง 11 ด้าน ได้แก่  

(1) งานด้านบริการกฎหมาย 
(2) งานด้านทะเบียน 
(3) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
(4) งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 
(5) งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
(6) งานด้านการศึกษา 
(7) งานด้านเทศกิจ หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
(8) งานด้านรายได้หรือภาษี 
(9) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
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(10) งานด้านสาธารณสุข 
(11) งานด้านอ่ืนๆ 

2) จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกิจกรรม/โครงการงานด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
(ประจ าปีงบประมาณ 2563) พบว่า โดยเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจการ
ให้บริการน้อยที่สุดเม่ือเทียบกับทั้ง 6 ด้านข้างต้น 

โดยกลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
ปรับปรุงแก้ไขการให้บริการในด้านต่างๆ ที่ส าคัญดังนี้ 

(1) ต้องการโครงการแก้ไขปัญหาฝนแล้ง 
(2) ปรับปรุงแหล่งน้ าการเกษตร สร้างฝายกั้นน้ า 
(3) ต้องการทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวัด 
(4) สร้างคลอง/ท่อระบายน้ าเสียในเขตชุมชน  
(5) แก้ไขปัญหาน้ าประปาไม่ไหล คุณภาพน้ าประปาไม่สะอาด มีสีขุ่น 
(6) เร่งรัดซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน และถนนระหว่างหมู่บ้าน เนื่องจาก

ถนนหลายจุดช ารุด ทรุดตัวเป็นหลุมลึก ขรุขระ ต้องการถนนคอนกรีต เพ่ือลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากประชาชนต้องใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นประจ า จึงต้องการให้ออก
ส ารวจถนนภายในหมู่บ้าน พร้อมทั้งซ่อมแซมถนนให้พร้อมใช้งานเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่จะ
เกิดขึ้น ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน  

(7) ติดตั้งไฟส่องสว่างตามถนนและทางแยกในเขตชุมชน เป็นต้น 

 

 5.3.2  ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไปที่ส าคัญ ได้แก่ 

1) การศึกษาครั้งน้ี มีขอบเขตมุ่งศึกษาเฉพาะประเด็น “ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล” หรือ “ความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาล” ในการศึกษา
ครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาประเด็นน้ีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประเภทอ่ืนๆ ด้วย อาทิ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เป็นต้น  

2) ควรศึกษาเปรียบเทียบ“ความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล” หรือ “ความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาล” แต่ละแห่งในจังหวัดเดียวกัน หรือ
เปรียบเทียบระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคอ่ืนๆ เช่น ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง เป็น
ต้น 
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