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บทคัดย่อ 

  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และเพ่ือเสนอแนวทางการแก้ไขจาก
การศึกษาปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง 
จังหวัดสระบุรี การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วยผู้รับบริการ 4 งานบริการ จ านวน 
100 คน เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 
โดยมีลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบมาตราส่วนประมาณค่า และข้อค าถามแบบปลายเปิด สถิติ
และการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี ่ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัย พบว่า 
       1. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมีตอ่การใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

วังม่วง อ าเภอวังม่วง ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.86 คิดเป็น
ร้อยละ 97.20 ระดับคะแนน 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.90 คิดเป็นร้อยละ 98.00 ระดับคะแนน 10 
คะแนน 2) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.88 
คิดเป็นร้อยละ 97.60 ระดับคะแนน 10 คะแนน 3) ด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.84 
คิดเป็นร้อยละ 96.80 ระดับคะแนน 10 คะแนน และ 4) ด้านช่องทางการให้บริการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60 ระดับคะแนน 10 คะแนน ตามล าดับ 

      2. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
วังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20 ระดับคะแนน 10 คะแนน เมื่อพิจารณาตามงานที่ให้บริการ 4 งาน 
พบว่า 1) งานด้านสาธารณสุข ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.88 คิดเป็นร้อยละ 97.60 ระดับคะแนน 10 คะแนนเท่ากัน 2) งานด้านเทศกิจหรือป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.86 
คิดเป็นร้อยละ 97.20 ระดับคะแนน 10 คะแนน 3) งานด้านการจัดเก็บภาษี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00 ระดับคะแนน 10 คะแนน และ 4) งานพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 
97.00 ระดับคะแนน 10 คะแนน ตามล าดับ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ได้ด าเนินการวิจัยเชิงส ารวจเรื่องการประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง 
จังหวัดสระบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้ให้ท าการประเมินคุณภาพการให้บริการ 4 งาน
บริการ ได้แก่ งานด้านการจัดเก็บภาษี งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม และงานด้านสาธารณสุข  

วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และเพ่ือเสนอแนวทางการแก้ไขจาก
การศึกษาปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง 
จังหวัดสระบุรี โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลวังม่วง อ าเภอวัง
ม่วง จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วยผู้รับบริการ 4 งานบริการ จ านวน 100 คน เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้
เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ โดยมีลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบ
เลือกตอบมาตราส่วนประมาณค่า และข้อค าถามแบบปลายเปิด  สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี ่ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า 
       1. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล      

วังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียรวม
เท่ากับ 4.86 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินร้อยละของความพึงพอใจเท่ากับ 97.20 คิดเป็นระดับคะแนน
เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ได้ดังนี้ 

          1.1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.90 คิดเป็นร้อยละ 98.00 ระดับคะแนน 10 คะแนน  

1.2 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 
เทา่กับ 4.88 คิดเป็นร้อยละ 97.60 ระดับคะแนน 10 คะแนน  

1.3 ด้านขัน้ตอนการให้บริการ โดยมีค่าเฉล่ียเทา่กับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80 ระดับ 
คะแนน 10 คะแนน  

1.4 ด้านช่องทางการให้บริการ โดยมีค่าเฉล่ียเทา่กับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60 ระดับ 
คะแนน 10 คะแนน 

2. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล     
วังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ในภาพรวมทั้ง 4 ด้านของงานบริการทั้ง 4 งานบริการ อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.86 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินร้อยละของความพึงพอใจเท่ากับ 
97.20 คิดเป็นระดับคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน จ าแนกตามงานที่มาขอรับบริการ โดยเรียงตามล าดับร้อย
ละความพึงพอใจ ได้ดังนี้ 
  2.1 งานด้านการจัดเก็บภาษี ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00 คิดเป็นระดับคะแนน           
10 คะแนน 

2.2 งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตามความคิดเห็นของประชาชน 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20   
คิดเป็นระดับคะแนน 10 คะแนน 



 
2.3 งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตามความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการม ี

ความพึงพอใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00 คิดเป็นระดับ
คะแนน 10 คะแนน 

2.4 งานด้านสาธารณสุข ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.88 คิดเป็นร้อยละ 97.60 คิดเป็นระดับคะแนน 10 
คะแนน 
 
 
 

 

                     ขอรับรองผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร วชิรปัญญาพงษ์)                                                                                     
                               รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพองค์การและกิจการสภามหาวิทยาลัย 

             มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 

 

 การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อในการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วง คณะผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรที่อ านวยความสะดวกในทุกขั้นตอนของ
การประเมิน และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนผู้ให้ข้อมูล      
ทุกท่านท าให้การศึกษาครั้งนีบ้รรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนขอขอบคุณคณะผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ที่อนุเคราะห์สถานที่และอุปกรณ์บางส่วน
ส าหรับใช้เพ่ืออ านวยความสะดวก ตลอดจนมีส่วนในการท าวิจัยให้ส าเร็จสมบูรณ์ จึงขอขอบคุณมา        
ณ โอกาสนี้ 
 

 

 

        คณะผู้วิจัย 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมา 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนิน
กิจการสาธารณะในระดับท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนท าให้โอกาสในการให้บริการ
ดูแลและช่วยเหลือแก่ประชาชนเป็นไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึง (โกวิทย์ พวงงาม , 2555) ในด้าน
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะต้องพิจารณาถึง
ก าลังเงิน ก าลังงบประมาณ ก าลังคน ก าลังความสามารถของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และหน้าที่
ความรับผิดชอบต้องเป็นผลประโยชน์ของท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากเป็นภาระหรือนโยบายซึ่งรัฐบาล
ต้องการความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศ ก็ไม่ควรมอบให้ท้องถิ่นด าเนินการ เช่น งานทะเบียน
ที่ดิน และการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2560) อีกทั้งรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่ในการท านุบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
 นอกจากนี้ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามที่ได้กล่าวไว้แล้วนั้น ยังให้
ความส าคัญเรื่องการกระจายอ านาจการปกครองผ่านองค์กรปกครองท้องถิ่นในหมวดที่ 14 มาตรา 
250 วรรค 5 ที่ก าหนดสาระส าคัญไว้ว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การ
จัดท าบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการ
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละรูปแบบ และต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกัน
การก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย  ดั งนั้ นการบริ หารงานขององ ค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือเอ้ือให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพ่ือ
ส่งเสริมท้องถิ่นให้มีศักยภาพสูง กล่าวคือ สามารถช่วยให้ท้องถิ่นจัดการตนเองได้ การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพสูงขึ้นนั้น ในแต่ละพ้ืนที่อาจมีแนวทางการส่งเสริมที่ แตกต่างกันไปบ้าง 
ทั้งนี้ย่อมข้ึนอยู่กับปัจจัยแวดล้อมในหลายมิติ เช่น บริบทของท้องถิ่น ลักษณะของผู้น าท้องถิ่น ระบบ
เศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบความสัมพันธ์ทางสังคม ระดับความเข้มข้นทางการเมืองและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นท่ี เป็นต้น 

 ด้วยเป้าหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ อบต.ปฏิบัติงานต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองตามความต้องการของ
ประชาชนได้นั้น พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542) ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนา

 



2 

 

ต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม(มาตรา 66) และจัดให้มีหน้าที่ต่าง ๆ ตามมาตรา 67 
ดังต่อไปนี้  

1) จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 

2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล 

3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อป้องกัน 

4) บรรเทาสาธารณภัยส่งเสริม 

5) การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 

7) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ราชการมอบหมาย 

ทั้งนี้เพ่ือเป็นตรวจสอบว่าหน่วยงานของรัฐด าเนินงานเพ่ือมุ่งให้ประชาชนพึงพอใจในการ
ให้บริการเป็นไปอย่างมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือเป็นประโยชน์สุข
อย่างแท้จริงหรือไม่ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานตนเองท่ีสอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ได้ก าหนดไว้ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการปี พ.ศ.2557 และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ(ตัวชี้วัด 1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ) ซึ่งได้มีการระบุไว้ว่าต้องให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอกพื้นท่ี
จังหวัดเป็นหน่วยส ารวจ ท้ังนี้ต้องมีการส ารวจและประเมินความพึงพอใจอย่างน้อย 4 งาน 

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  จึงได้มอบหมายให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี ด าเนินการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ได้เสนอให้ท าการประเมินคุณภาพการให้บริการ 4 งานบริการ ได้แก่  
  1.งานด้านการจัดเก็บภาษ ี

  2.งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

  3.งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

  4.งานด้านสาธารณสุข 

 เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านต่าง ๆ ตามแนวทางการประเมินของ กพร. 
เพ่ือประเมินคุณภาพการบริการตามที่หน่วยงานมุ่งหวัง รวมถึงท าให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในงานบริการ เพ่ือน าไปสู่แนวทางในการพัฒนางานบริการให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับชุมชนได้อย่างแท้จริง 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
 1.2.2 เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขจากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานบริการ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การส ารวจครั้งนี้ มุ่งส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ตามกรอบการประเมินความพึงพอใจ
ของส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ก าหนด
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มิติที่ 2 มิติ
ด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัด 1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีประเด็น
การประเมิน 4 ประเด็น ดังนี้ 
   1) ความพึงพอใจต่อขัน้ตอนการให้บริการ 
   2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 

   3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

   4) ความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 

 ส่วนงานบริการที่เสนอขอรับการประเมินในงานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มี 4 งานบริการ ได้แก่ 

   1) งานด้านการจัดเก็บภาษี    

   2) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

   3) งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

   4) งานด้านสาธารณสุข 

 1.3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรที่ใช้ในการส ารวจครั้งนี้ เป็นประชากรในพ้ืนที่ต าบลวังม่วง ส ารวจ ณ วันที่
1 เมษายน พ.ศ. 2564  จ านวน 8,336 คน (https://wangmuangsao.go.th/index.php) สืบค้น
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564)  
   การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตประชากร (population) คือ ประชาชนในพ้ืนที่บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง โดยมีประชากรกลุ่มเป้าหมาย (target population) คือ ประชาชน 
(เฉพาะ) ที่เข้ามารับบริการงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วงและประชากรที่
สามารถเข้าถึงได้ (accessible population) คือ ประชาชน (เฉพาะ) ที่เข้ามารับบริการทั้ง 4 งาน
บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วงในระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 10-15 ของประชากรที่สามารถเข้าถึงได้ในช่วงเวลาดังกล่าว (บุญชม ศรีสะอาด, 
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2535 หน้า 38) ท าการเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) 

ด้วยวิธีการเลือกแบบบังเอิญจ านวน 100 คน 

         1.3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
     การศึกษาในครั้งนี ้ด าเนินการระหว่างวันที่ 1–30 กันยายน พ.ศ. 2564 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.4.1 ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
 1.4.2 ทราบถึงผลการประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  

 1.4.3 ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
นโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.5.1 องค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง 
จังหวัดสระบุรี 
 1.5.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มี
ต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

  1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อ
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอนชัดเจน ขั้นตอน
การให้บริการเป็นไปตามที่ประกาศหรือแจ้งไว้ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความ
คล่องตัว มีการให้บริการเป็นไปล าดับก่อน-หลังและตามระยะเวลาที่ก าหนด 

  2) ด้านช่องทางการให้บริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มี
ต่อช่องทางการให้บริการ แบ่งออกเป็นรายข้อ ได้แก่ มีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง      
มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจน เข้าใจง่าย มีการประชาสัมพันธ์
ถึงขั้นตอนระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน จัดให้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวก เช่น กล่องรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ เว็บไซด์ หรืออีเมล์ เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา              
  3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ แบ่งออกเป็นรายข้อ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่าง
ดี เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความย้ิมแย้ม แจ่มใส เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจ
ใส่ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อน–หลัง เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความถูกต้อง
และรวดเร็ว และเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 
  4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อ     
ส่ิงอ านวยความสะดวกที่มีไว้ให้บริการ แบ่งออกเป็นรายข้อ ได้แก่ มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุด
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ให้บริการ สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศที่เหมาะสม โปร่ง โล่ง สะอาด มีส่ือต่างๆ เพ่ือบริการ เช่น 
หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ ที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ มีน้ าดื่มสะอาดและ
เพียงพอต่อการให้บริการ มีห้องน้ าสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ การเดินทางมาติดต่อขอรับ
บริการสะดวก มีที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ 

 1.5.3 งานที่มาติดต่อขอรับบริการ หมายถึง งานที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ได้
ให้บริการกับประชาชนผู้รับบริการจ านวน 4 งาน ได้แก่ 

  งานที่ 1 หมายถึง งานด้านการจัดเก็บภาษ ี

  งานที่ 2 หมายถึง งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

  งานที่ 3 หมายถึง งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

  งานที่ 4 หมายถึง งานด้านสาธารณสุข 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

 ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผ๎ูวิจัยมุํงศึกษาระดับความพึงพอใจของผ๎ูรับบริการที่มีตํอการ
ให๎บริการขององค์การบริหารสํวนต าบลวังมํวง จังหวัดสระบุรี ได๎ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
ตามล าดับดังนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะและการให๎บริการแกํประชาชน 

 2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพของการบริการขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น 

 2.4 แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอ านาจและการปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 2.5 บริบทที่เกี่ยวข๎องกับองค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น (อบต.) 
 2.6 ข๎อมูลทั่วไปขององค์การบริหารสํวนต าบลวังมํวง 
 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 2.1.1 ความหมายความพึงพอใจ 

  การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความพึงพอใจนั้นโดยทั่วไปมักจะศึกษากับใน 2 มิติ คือ มิติ
ความพึงพอใจของผ๎ูปฏิบัติงาน (Job Satisfaction) และมิติความพึงพอใจในการรับบริการ (Service 

Satisfaction) (ผจงจิต พูลศิลป์, 2551, หน๎า 28) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นในมิติหลัง คือ ความพึง
พอใจในการรับบริการของประชาชนที่มีตํอการให๎บริการขององค์การบริหารสํวนต าบล ซึ่งเป็น
หนํวยงานของรัฐในระดับท๎องถิ่น 

  ความพึงพอใจ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษวํา “Satisfaction”ซึ่ง Chaplin (1968, p. 
437 อ๎างถึงใน วันชัย แก๎วศิริโกมล, 2550, หน๎า 6) ให๎ความหมายวํา เป็นความรู๎สึกของผ๎ูรับบริการ
ตํอสถานประกอบการตามประสบการณ์ที่ได๎รับจากการเข๎าไปติดตํอขอรับบริการในสถานบริการนั้น ๆ 

  มอร์ส (Morse, 1955) กลําววํา ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยํางที่สามารถลด
ความตึงเครียดของบุคคลให๎น๎อยลงได๎ ถ๎าความตึงเครียดมีมาก ก็จะท าให๎เกิดความไมํพึงพอใจซึ่ง
ความตึงเครียดนี้  มีผลมาจากความต๎องการของมนุษย์ หากมนุษย์มีความต๎องการมากก็จะ
เกิดปฏิกิริยาเรียกร๎อง แตํถ๎าเมื่อใดความต๎องการได๎รับการตอบสนองก็จะท าให๎เกิดความพึงพอใจ 

  วูร์ม (Vroom, 1964) อธิบายวํา ความพึงพอใจ หมายถึง ผลที่ได๎จากการที่บุคคลเข๎า
ไปมีสํวนรํวมกับส่ิงนั้นและบุคคลอาจมีความเห็นไปในทางด๎านบวกซึ่งก็คือการแสดงให๎เป็นสภาพ
ความพึงพอใจตํอส่ิงนั้น กับถ๎ามีความเห็นเป็นทัศนคติลบก็จะแสดงให๎เห็นถึงสภาพไมํพึงพอใจตํอส่ิง
นั้น 
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  วอลแมน (Wolman, 1973) อธิบายวํา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู๎สึกวําตนเองมี
ความสุขเมื่อได๎รับผลส าเร็จตามจุดมุํงหมายที่ตนเองต๎องการ 

  อเดย์ และแอนเดอรเซน (A day & Anderson, 1975 อ๎างถึงในอนงค์ เอ้ือวัฒนา, 

2542, หน๎า 4) ได๎ให๎ความหมายของ ความพึงพอใจ วําหมายถึง ความรู๎สึก หรือความคิดเห็นที่
เกี่ยวข๎องกับทศันคติของคนท่ีเกิดจากประสบการณ์ที่ผ๎ูรับบริการเข๎าไปในสถานที่ให๎บริการนั้น ๆ และ
ประสบการณ์นั้นเป็นไปตามความคาดหวังของผ๎ูรับบริการ ซึ่งความพึงพอใจมากหรือน๎อยขึ้นอยํูกับ
ปัจจัยที่แตกตํางกัน 

  หลุย จ าปาเทศ (2533) กลําววํา ความพึงพอใจ หมายถึง ความต๎องการ (Need) ได๎
บรรลุเป้าหมายพฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตได๎จากสายตา ค าพูดและการแสดงออก 

  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535, หน๎า 131) ได๎กลําวถึงความพึงพอใจในการท างานไว๎
เป็นความรู๎ สึกรวมของบุคคลที่มีตํอการท างานในทางบวกเป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานและได๎รับการตอบแทน คือผลที่เป็นความพึงพอใจที่ท าให๎บุคคลเกิดความรู๎สึกกระตือรือร๎น 
มีความมํุงมั่นที่จะท างาน มีขวัญก าลังใจ ส่ิงเหลํานี้มีผลตํอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 
รวมทั้งการสํงผลตํอ ความส าเร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร  
  เทพศักดิ์ บุญยรัตพันธ์ (2536, หน๎า 15) ให๎ความหมายความพึงพอใจหลังการบริการ
วําเป็น ความพึงพอใจของผ๎ูรับบริการตํอเจ๎าหน๎าที่ในการชํวยแก๎ไขปัญหาความเดือนร๎อนให๎แกํ
ประชาชนและความพึงพอใจที่มีความตั้งใจของเจ๎าหน๎าที่ในการให๎บริการแกํประชาชน 

  ดิเรก ฤกษ์หรําย (อ๎างถึงในอรวรรณ เมฆทัศน์, 2543, หน๎า 4) กลําววํา ความพึงพอใจ
หมายถึงทัศนคติในทางบวกของบุคคลที่มีตํอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นความพึงพอใจใน
การปฏิบัติตํอส่ิงนั้น 

  อุทัยพรรณ สุดใจ (2545) กลําววํา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู๎สึกหรือทัศนคติของ
บุคคลที่มีตํอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินคําวําความรู๎สึกหรือทัศนคติส่ิงหนึ่งส่ิงใดนั้น
เป็นไปในทางบวกหรือลบ 

  ศิริวรรณ เสรีรัตน์, และคณะ (2546) กลําวถึงความพึงพอใจของลูกค๎า (Customer 

Satisfaction) วําเป็นความรู๎ สึกของลูกค๎าวําพึงพอใจหรือไมํพึงพอใจ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการ
เปรียบเทียบระหวํางการรับรู๎ในการท างานของผลิตภัณฑ์กับความคาดหวังของลูกค๎า ถ๎าผลการท างาน
ของผลิตภัณฑ์ต่ าวําความคาดหวังของลูกค๎าก็จะไมํพึงพอใจ ถ๎าผลการท างานของผลิตภัณฑ์เทํากับ
ความคาดหวังของลูกค๎าก็จะเกิดความพึงพอใจ และถ๎าผลการท างานของผลิตภัณฑ์สูงกวําความ
คาดหวังมาก ลูกค๎าก็จะเกิดความพึงพอใจอยํางมาก  

  อลิน ศรีแย๎ม (2553) กลําววํา ความพอใจของผ๎ูรับบริการ หมายถึง ผลของการ
ประเมินของลูกค๎าที่มีตํอประสบการณ์ในการรับบริการ ซึ่งลูกค๎าอาจจะมีระดับความพึงพอใจที่
แตกตํางกันออกไปตามทัศนคติ และผลจากบริการที่ได๎รับของแตํละคนที่มีตํอสินค๎าและบริการตําง ๆ 
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  สรุปความพึงพอใจจากแนวคิดข๎างต๎น ความพึงพอใจตํอการให๎บริการ คือ ความรู๎สึก
หรือทัศนะของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีตํอสินค๎าหรือบริการ โดยสะท๎อนออกมาจากการรับรู๎ของตนเอง
กับความสินค๎าหรือบริการตําง ๆ โดยถ๎าผลออกมาเป็นบวกก็จะสะท๎อนออกมาเป็นความพึงพอใจ แตํ
ถ๎าผลออกมาเป็นทางลบก็จะสะท๎อนออกมาเป็นไมํพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจของแตํละคน
อาจจะแตกตํางกันไป ทั้งนี้ตามประสบการณ์และผลที่ได๎รับจากบริการในแตํละครั้ง การจะวัดระดับ
ความพึงพอใจของผ๎ูรับบริการนั้นผ๎ูให๎บริการจะต๎องทราบถึงความต๎องการของผ๎ูรับบริการที่ แท๎จริง
ด๎วย 

 2.1.2 ขอบข่ายของความพึงพอใจ 

  โดยทั่วไปการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจมักนิยมศึกษากันในสองมิติ คือ ความพึง
พอใจของผ๎ูปฏิบัติงาน (Job Satisfaction) และมิติของความพึงพอใจในการรับบริการ (Service 

Satisfaction) ซึ่งสามารถขยายความได๎ดังตํอไปนี้ 
  การศึกษาความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ซึ่งเน๎นการประเมินคําโดย
บุคลากรผ๎ูปฏิบัติงาน ตํอสภาพแวดล๎อมภายในและภายนอกของการท างาน ซึ่งประกอบด๎วย 

ปัจจัยตําง ๆ ที่มีอิทธิพลท าให๎ความพึงพอใจในงานแตกตํางกันไป เชํน ลักษณะงานที่ท าความก๎าวหน๎า 
การบังคับบัญชา เพ่ือนรํวมงาน สวัสดิการ และผลประโยชน์เกื้อกูล (สุนทร ศรีมาเสริม และสมชัย 
โสรัจจะ, 2517, หน๎า 81) 

  ความพึงพอใจในการรับบริการ (Service Satisfaction) ซึ่งเน๎นการประเมินคําโดย
ลูกค๎า หรือผ๎ูใช๎บริการตํอการจัดบริการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือชุดของบริการที่ก าหนดขึ้น ซึ่งเป้าหมาย
ของการศึกษาท้ังสองมิตินี้เป็นไปเพ่ือค๎นหาข๎อเท็จจริงในระดับความพึงพอใจและค๎นหาเหตุปัจจัยแหํง
ความพึงพอใจนั้นในกลํุมเป้าหมายที่แตกตํางกันและตํอชุดของส่ิงเร๎าที่แตกตํางกันด๎วย 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะและการให้บริการแก่ประชาชน 

 หน๎าที่ส าคัญของรัฐประการหนึ่งคือการให๎บริการประชาน หรือที่เรียกวําการให๎บริการ
สาธารณะให๎แกํประชาชน เนื่องจากรัฐสามารถออกกฎหมายเพ่ือจัดเก็บภาษีจากประชาชน และ
หลังจากนั้นรัฐจึงต๎องจัดท างบประมาณเพ่ือจัดบริการตําง ๆ ให๎กับประชาชนในการได๎รับบริการตําง ๆ 
อยํางเหมาะสม ในสํวนนี้เป็นการอธิบายความหมายและหลักการจัดการบริการสาธารณะ รวมถึง
ปัญหาการจัดบริการสาธารณะในระดับท๎องถิ่น ดังนี้ 

 2.2.1 ความหมายของการจัดบริการสาธารณะ 

  ประยูร กาญจนดุล (2538, หน๎า 108) ได๎ให๎ความหมายของบริการสาธารณะวํา 
หมายถึง กิจกรรมที่ฝ่ายปกครองจัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองความต๎องการการมีสํวนรํวม
ของประชาชน 

  นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2554, หน๎า 78-79) ได๎อธิบายวํา การจัดบริการสาธารณะนั้น
ต๎องประกอบด๎วยเง่ือนไขสองประการ คือ 1) กิจกรรมที่ถือวําเป็นบริการสาธารณะต๎องเป็นกิจกรรมที่
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เกี่ยวข๎องกับนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน คือการที่นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนเป็นผ๎ูประกอบ
กิจกรรมที่เป็นบริการสาธารณะนั้นด๎วยตนเอง อันได๎แกํ กิจกรรมที่รัฐ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
องค์การมหาชน หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผ๎ูด าเนินการ และยังหมายความรวมถึงกรณีที่นิติบุคคลใน
กฎหมายมหาชนที่มอบกิจกรมของตนบางประเภทให๎เอกชนเป็นผ๎ูด าเนินการ และ 2) กิจกรรม
ดังกลําวมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สาธารณะและตอบสนองความต๎องการของประชาชน 
 

 2.2.2 หลักเกณฑ์ส าคัญในการจัดบริการสาธารณะ 

  หลักเกณฑ์พ้ืนฐานส าคัญในการจัดบริการสาธารณะ ประกอบด๎วยหลัก 3 ประการ 
(นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2554, หน๎า 85-95) คือ 

   1. หลักกวําด๎วยความเสมอภาค หลักวําด๎วยความเสมอภาคที่มีผลตํอบริการ
สาธารณะเป็นหลักเกณฑ์ส าคัญประการแรกในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งนี้ เนื่องจากการที่รัฐเข๎า
มาจัดท าบริการสาธารณะนั้น รัฐมิได๎มีจุดมุํงหมายที่จะจัดท าบริการสาธารณะขึ้นเพ่ือประโยชน์ของ
ผ๎ูใดผ๎ูหนึ่งโดยเฉพาะ แตํเป็นการจัดท าเพ่ือประโยชน์ของประชาชนทุกคน กิจการใดที่รัฐจัดท าเพ่ือ
บุคคลใดโดยเฉพาะจะไมํมีลักษณะเป็นบริการสาธารณะ ประชาชนทุกคนยํอมมีสิทธิได๎รับการปฏิบัติ
หรือได๎รับผลประโยชน์จากการบริการสาธารณะอยํางเสมอภาค ความเสมอภาคในที่นี้นอกจากจะ
หมายถึงความเสมอภาคที่จะได๎รับประโยชน์จากบริการสาธารณะอยํางเทําเทียมกันแล๎ว ยัง
หมายความถึงความเสมอภาคที่จะได๎รับบริการเทําเทียมกัน ไมํวําเป็นราคาคําบริการหรือการบริการ 
ความเสมอภาคในการเข๎าเป็นคํูสัญญาของรัฐที่จะต๎องมีการเรียกประกวดราคาหรือประมูลเพ่ือให๎
บุคคลทั่วไปเข๎าแขํงขันกับผ๎ูอ่ืนเพ่ือเป็นคํูสัญญาของรัฐ รวมทั้งความเสมอภาคในการเข๎าท างานกับรัฐ
อยํางเทําเทียมกันโดยการสอบแขํงขันกับบุคคลอ่ืน ๆ ภายใต๎เง่ือนไขบางประการเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ด๎านความรู๎ ความสามารถพ้ืนฐาน 

   2. หลักวําด๎วยความตํอเนื่อง เนื่องจากบริการสาธารณะเป็นกิจการที่มีความจ าเป็น
ส าหรับประชาชน ดังนั้น หากบริการสาธารณะหยุดชะงักลงไมํวําด๎วยเหตุใดก็ตาม ประชาชน
ผ๎ูใช๎บริการสาธารณะยํอมได๎รับความเดือดร๎อนหรือเสียหายได๎ ด๎วยเหตุนี้ บริการสาธารณะจึงต๎องมี
ความตํอเนื่องในการจัดท า อยํางไรก็ตาม ความตํอเนื่องไมํมีมาตรฐานที่แนํนอนตายตัววําจะต๎องมี
ลักษณะอยํางไร ส าหรับบริการสาธารณะบางประเภทอาจจะต๎องท าอยํางถาวร เชํน การรักษาความ
สงบเรียบร๎อยภายในและภายนอกประเทศ ในขณะที่บริการสาธารณะบางประเภทไมํจ าเป็นต๎องจัดท า
อยํางถาวร แตํจะต๎องจัดท าอยํางสม่ าเสมอโดยจัดท าอยํางมีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขบางประการ เชํน 
พิพิธภัณฑ์สามารถก าหนดเวลาเปิด-ปิด ก าหนดวัดหยุดได๎ การศึกษาสามารถก าหนดวัดเวลาในการให๎
ศึกษา รวมทั้งการหยุดพักร๎อนประจ าปีได๎อีกด๎วย 

   3. หลักกวําด๎วยการปรับปรุงเปล่ียนแปลง บริการสาธารณะที่ดีนั้นจะต๎องสามารถ
ปรับปรุงแก๎ไขได๎ตลอดเวลา เพ่ือให๎เหมาะสมกับเหตุการณ์และความจ าเป็นในทางการปกครองที่จะ
รักษาประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งเพ่ือปรับปรุงให๎เข๎ากับวิวัฒนาการของความต๎องการสํวนรวมของ
ประชาชนด๎วย หลักวําด๎วยการปรับปรุงเปล่ียนแปลงนี้ หมายความถึง ปรับปรุงเปล่ียนบริการ
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สาธารณะให๎ทันกับความต๎องการของผ๎ูใช๎บริการสาธารณะอยํูเสมอ เพ่ือให๎บริการสาธารณะที่ฝ่าย
ปกครองจัดท ามีความสอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนหรือประโยชน์มหาชน 

 

 2.2.3 รูปแบบและวิธีการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น 

  การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ต๎องพิจารณาถึงรูปแบบวํา
ประเภทบริการสาธารณะที่จะจัดควรมีรูปแบบใดจึงเหมาะสมที่สุด เพราะรูปแบบก็คือเครื่องมือและ
วิธีการที่จะชํวยให๎การจัดบริการสาธารณะด าเนินงานได๎อยํางสะดวกและตอบโจทย์ความต๎องการของ
ประชาชน โดยที่รูปแบบการจัดการบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเลือกใช๎ต๎อง
สอดคล๎องและไมํควรขัดกับองค์ประกอบของ “บริการสาธารณะ” แม๎วําบริการสาธารณะ (Public 

Services) จะเป็นค าที่คลุมเครือในการนิยมความหมายให๎เป็นที่เข๎าใจและยอมรับตรงกันวํา “ความ
เป็นสาธารณะ” (Publicness) คืออะไร โดย Haque (2001, p.66-67) ได๎เสนอความหมายและ
เกณฑ์วําบริการสาธารณะที่ดีและมีความเป็นสาธารณะ ควรมีองค์ประกอบและขอบเขตใน 5 ด๎าน 
(วุฒิสาร ตันไชย, 2559, หน๎า 21) คือ 

   1. ระดับความแตกตํางระหวํางรัฐ-เอกชน (The Degree of Public-private 

Distinction) วําความเป็นสาธารณะต๎องมีบรรทัดฐานการบริการ (service norms) ได๎แกํ ความไมํ
ล าเอียงและการเปิดกว๎าง ความเทําเทียม และการเป็นตัวแทนมีธรรมชาติที่ซับซ๎อนและมักผูกขาด 
และมีผลกระทบทางสังคมในวงกว๎างและยาวนาน 

   2. องค์ประกอบของผ๎ูรับบริการ (Composition of Service Recipient) คือ 
จ านวนและขอบขํายของผ๎ูรับบริการ ที่ Haque เสนอวํา ความเป็นสาธารณะ คือ มีการแบํงปัน และ
ขอบขํายการเข๎าถึงบริการสาธารณะอยํางครอบคลุมที่เกี่ยวข๎องกับประโยชน์ของประชาชนทุกคน อีก
ทั้งมีองค์ประกอบของผ๎ูรับบริการสัมพันธ์กับขอบขํายความเป็นเจ๎าของความเป็นสาธารณะของ
ประชาชนและธรรมชาติของประชาชนอีกด๎วย 

   3. ธรรมชาติของบทบาท (Nature of the role) ของบริการสาธารณะที่เกิดขึ้นใน
สังคมวําความเป็นสาธารณะเกิดข้ึนได๎ถ๎าบริการสาธารณะมีบทบาทที่เข๎มแข็งและกว๎างขวาง จนแสดง
ถึงผลกระทบทางสังคมในวงกว๎าง 
   4. ความรับผิดชอบสาธารณะ (Public Accountability) ความเป็นสาธารณะของ
การบริการสาธารณะ คือ ขอบขํายของการรับผิดชอบตํอสาธารณะที่ต๎องอาศัยกระบวนการตํางๆ เชํน 
การรับฟังความคิดเห็น การมีกระบวนการตํอการแสดงความไมํพอใจ การมีผ๎ูตรวจการ หรือการมี
กฎหมายที่แสดงความโปรํงใส นอกจากนี้ การมีอยํูของสถาบันจ านวนมากของการแสดงความ
รับผิดชอบสาธารณะยังไมํเพียงพอ แตํต๎องท าให๎สถาบันเหลํานี้มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติเพ่ือท าให๎
เกิดการแสดงความรับผิดชอบสาธารณะด๎วย 
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   5. ความเชื่อมั่นสาธารณะ (Public Trust) การบริการสาธารณะคงรักษาความเป็น
สาธารณะได๎ต๎องรักษาความนําเชื่อถือ ความเป็นผ๎ูน า และการตอบสนองของบริการสาธารณะตํอ
ประชาชน 

  อยํางไรก็ตาม การเลือกรูปแบบการจัดบริการสาธารณะที่ผํานมาองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นมักนิยมจัดบริการสาธารณะด๎วยรูปแบบ “การด าเนินงานด๎วยตนเอง” แม๎วําปัจจุบันมีความ
พยายามน ารูปแบบการจัดบริการสาธารณะอ่ืนๆ ที่ท๎องถิ่นสามารถน าไปปรับประยุกต์ใช๎เพ่ิมเติมเพ่ือ
ลดภาระการจัดบริการสาธารณะด๎วยตนเองลง แตํก็ยังไมํเป็นที่นิยมใช๎หรือแม๎จะมีการพยายาม
น ามาใช๎ก็ยังมีอุปสรรคในทางกฎหมายและความสามารถของท๎องถิ่นเอง ท าให๎การจัดบริการ
สาธารณะไมํสามารถสอดคล๎องกับองค์ประกอบดังที่กลําวมาตอนต๎น ซึ่งอาจกระทบตํอความเชื่อมั่น
สาธารณะ (Public Trust) ที่ต๎องรักษาไว๎โดยมีบริการสาธารณะที่ตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชน 

  วุฒิสาร ตันไชย (2559, หน๎า 44-53) ได๎สรุปรูปแบบและวิธีการในการจัดท าบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแตํละประเภทในประเทศไทยท าได๎ใน 5 รูปแบบ คือ 

  1. การจัดท าบริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการเอง
   โดยทั่วไปการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองสํวนมักเป็นผ๎ูด าเนินการเอง
โดยอาศัยทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร และองค์ความรู๎ ตามอ านาจในพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามอ านาจของ
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น นอกจากนี้แผนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ก าหนดรูปแบบการจัดท าบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นได๎รับการถํายโอนให๎ “ภารกิจที่แตํละองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการหรือผลิตบริการ
สาธารณะนั้น ๆ ได๎เองโดยมีกฎหมายให๎อ านาจองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไว๎แล๎ว และ/หรือองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นเคยด าเนินการอยํูแล๎ว โดยสามารถรับโอนได๎ทันที ขอบเขตการท างานอยํูในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น” นอกจากนี้มีภารกิจที่รัฐยังคงด าเนินการอยํูแตํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นสามารถจะด าเนินการได๎ที่ต๎อง “เป็นภารกิจให๎บริการสาธารณะที่กฎหมายก าหนดให๎รัฐและ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีอ านาจหน๎าที่ในภารกิจเดียวกัน และยังคงก าหนดให๎รัฐด าเนินการอยํู
ตํอไป ในกรณีนี้องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถด าเนินการได๎เชํนเดียวกัน” โดยองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นไทยังนิยมจัดบริการสาธารณะด๎วยตนเองในฐานะหนํวยงานหนึ่งในโครงสร๎างขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

   อยํางไรก็ตาม การจัดท าบริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็น
ผ๎ูด าเนินการเองแม๎จะเป็นรูปแบบพ้ืนฐานที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทั้งในและตํางประเทศยังใช๎อยํู
ซึ่งรูปแบบดังกลําวเหมาะสมกับบริการสาธารณะบางประเภทที่ไมํสมควร หรือยังไมํมีความพร๎อมถําย
โอนให๎ผ๎ูอ่ืนด าเนินการในรูปแบบอ่ืน เชํน บริการสาธารณะที่เกี่ยวกับการป้องกันประเทศ การรักษา
ความสงบเรียบร๎อยภายใน การสร๎างเสถียรภาพและการวางแผนเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหวําง
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ประเทศ อยํางไรก็ตาม รูปแบบนี้อาจไมํเหมาะสมกับบริหารสาธารณะบางประเภทที่ต๎องอาศัยความ
คลํองตัวในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระจากระบบการบริหารงานภาครัฐ และบริการสาธารณะที่ต๎อง
ท ารํวมกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหรือหนํวยงานรัฐประเภทอ่ืน 

  2. การจัดท าบริการสาธารณะโดยให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทน 

   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจร๎องของให๎รัฐหรือ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนด าเนินการแทน หรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถมอบหมายให๎
เอกชนด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่แทนได๎ตามเง่ือนไขที่ก าหนด อยํางไรก็ตาม ปัจจุบันไมํมีองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นใดมอบอ านาจให๎ผู๎อ่ืนด าเนินการแทนแตํอยํางใด 

   การจัดท าบริการสาธารณะโดยให๎ผ๎ูอ่ืนด าเนินการแทนมีข๎อได๎เปรียบเพราะชํวยให๎
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถแบํงเบาภาระการจัดบริการสาธารณะให๎ผ๎ูอ่ืนด าเนินการแทน และ
ชํวยเปิดโอกาสให๎ผ๎ูอ่ืนที่มีความพร๎อมและความเชี่ยวชาญในการจัดบริการสาธารณะบางประเภท
มากกวําองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถด าเนินการแทนได๎แตํต๎องอยํูภายใต๎การก ากับดูแลของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ต๎องก ากับผ๎ูที่ได๎รับมอบให๎ด าเนินการต๎องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนด 
อยํางไรก็ตามรูปแบบนี้อาจประสบปัญหาถ๎าองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไมํมีศักยภาพในการก ากับ
ดูแลการด าเนินงานของผ๎ูอ่ืนให๎เป็นไปตามมาตรฐาน หรือขาดความสามารถในการออกแบบ
ข๎อก าหนดและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตํอการจัดบริการสาธารณะให๎ผ๎ูที่ได๎รับมอบหมายปฏิบัติตาม 

  3. การจัดท าบริการสาธารณะโดยการจัดต้ังสหการ (Syndicate หรือ Union) 

   การจัดตั้งสหการเป็นรูปแบบการจัดบริการสาธารณะประเภทหนึ่งที่มีอยํูใน
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นของประเทศไทยมายาวนาน ปัจจุบันมีองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นท่ีสามารถจัดตั้งสหการได๎ 4 ประเภท ยกเว๎นองค์การบริหารสํวนต าบล คือ 

    1) เทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 58 ก าหนดวําถ๎า
มีกิจการอันใดอยํูภายในอ านาจหน๎าที่เทศบาลตั้งแตํสองแหํงขึ้นไปที่จะรํวมกันทาเพ่ือให๎เกิดประโยชน์
อยํางย่ิง ก็ให๎จัดตั้งเป็นองค์การขึ้นเรียกวํา สหการ มีสภาพเป็นทบวงการเมือง และมีคณะกรรมการ
บริหารประกอบด๎วยผ๎ูแทนของเทศบาลที่เกี่ยวข๎องอยํูด๎วย การจัดตั้งสหการจะกระท าได๎ก็แตํโดยตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งจะได๎ก าหนดอ านาจหน๎าที่และระเบียบการด าเนินงานไว๎ การยุบเลิกสหการ
ให๎ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยก าหนดวิธีการจัดการทรัพย์สินไว๎ด๎วย  

    2) กรุ ง เทพมหานคร  ตามพระราชบัญญัติ ระเ บียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 95 ก าหนดให๎ถ๎ากิจการใดอยํูภายใต๎อ านาจหน๎าที่ของ
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครอาจด าเนินการนั้นรํวมกับสํวนราชการหนํวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และราชการสํวนท๎องถิ่นอ่ืนได๎โดยจัดตั้งเป็นองค์การเรียกวํา สหการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

และมีคณะกรรมการบริหารประกอบด๎วยผ๎ูแทนของกรุงเทพมหานคร สํวนราชการ หนํวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจและราชการสํวนท๎องถิ่นท่ีเกี่ยวข๎องแล๎วแตํกรณี การจัดตั้งสหการจะกระท าได๎โดยตราเป็น
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พระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกานั้นให๎ก าหนดชื่อ อ านาจหน๎าที่ และวิธีด าเนินการเมื่อจะยุบเลิก
สหการให๎ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให๎ระบุวิธีการจัดการทรัพย์สินไว๎ด๎วย  

    3) เมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 
2542 มาตรา 69 ก าหนดให๎เมืองพัทยาอาจรํวมกับหนํวยราชการ หนํวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จัดตั้งองค์กรขึ้นเรียกวํา สหการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพ่ือท ากิจการใด
อันอยํูภายใต๎อ านาจหน๎าที่เมืองพัทยาได๎ การจัดตั้งสหการจะท าได๎โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดย
ระบุชื่อ อ านาจหน๎าที่ และวิธีการบริการและการด าเนินงานไว๎ และเมื่อจะยุบเลิกสหการ ให๎ตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา โดยระบุวิธีจัดการทรัพย์สินด๎วย 

    4) องค์การบริหารสํวนจังหวัด ก าหนดในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 17 ก าหนดให๎ 
“ท ากิจการไมํวําจะด าเนินการเองหรือรํวมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ” นอกจากนี้แผนการกระจาย
อ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ก าหนดให๎ภารกิจที่องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นด าเนินการรํวมกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืน ๆ ในลักษณะความรํวมมือหรือรูปแบบ
สหการเป็นภารกิจซึ่งต๎องอาศัยความรํวมมือจากองค์กรอ่ืนเพ่ือให๎บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์
สูงสุดโดยมีผลกระทบตํอประชาชนไมํเฉพาะในเขตพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งโดยเฉพาะ  แตํมีผลกระทบตํอ
ประชาชนในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนด๎วย หรือมีความจ าเป็นต๎องลงทุนจ านวนมาก และไมํ
ค๎ุมคําหากตํางฝ่ายตํางด าเนินการเอง  
   อยํางไรก็ตาม ปัจจุบันไมํมีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใดที่รํวมกันจัดตั้งสหการแตํ
อยํางใด การจัดท าบริการสาธารณะโดยการจัดตั้งสหการมีข๎อได๎เปรียบส าหรับการจัดบริการสาธารณะ
ในอาณาบริเวณที่อยํูนอกเหนือเขตพ้ืนที่ตามกฎหมายขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตั้งแตํ 1 แหํง
เป็นต๎นไปเนื่องจากบริการสาธารณะบางประเภทต๎องอาศัยความรํวมมือกับองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นจ านวนมากในการจัดบริการ เชํน การจัดการพ้ืนที่ทางธรรมชาติ การจัดการระบบการ
คมนาคม ฯลฯ นอกจากนี้ รูปแบบสหการ ข๎อได๎เปรียบในการชํวยให๎การจัดบริการสาธารณะเกิดการ
ประหยัดต๎นทุนจากขนาด (Economic of Scale) เพราะการที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมากกวํา  
1 แหํงรํวมกันจัดบริการจะชํวยให๎เกิดการประหยัดและความค๎ุมคํามากขึ้น อีกทั้งชํวยให๎เกิดการระดม
ทุนรํวมกันจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพ่ือจัดบริการสาธารณะที่ต๎องใช๎งบประมาณจ านวนมาก 
เชํน การจัดบริการรถดับเพลิงรํวมกัน หรือการจัดรถขนสํงประจ าทางรํวมกัน อาจอาศัยความรํวมมือ
กันระหวํางพ้ืนที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมากกวํา 1 แหํง เพ่ือให๎การใช๎รถดับเพลิงเกิดความ
ค๎ุมคําหรือเพ่ือให๎การเดินรถประจ าทางมีเส๎นทางการเดินรถที่ครอบคลุมมากขึ้น อีกทั้งสามารถระดม
ทุนจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพ่ือจัดซื้อและอ านวยการให๎เกิดการใช๎รถดับเพลิงและการเดินรถ
ประจ าทางได๎มากขึ้นมากกวําการให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพียงแหํงเดียวด าเนินการ  
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  4. การจัดท าบริการสาธารณะโดยการว่าจ้าง (Out Sourcing) 

   ที่ผํานมามีการเปิดโอกาสให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถใช๎วิธีการวําจ๎างให๎
บุคคลภายนอกเข๎ามาจัดบริการสาธารณะ โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการพัสดุของหนํวย
การบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2535 ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถจัดท า
บริการสาธารณะโดยอาศัยการวําจ๎างได๎ตามข๎อ 5 ของ ระเบียบที่ก าหนดให๎ “การจ๎าง” หมายความ
รวมถึงการจ๎างท าของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์ และการจ๎างเหมาบริการ 

แตํไมํรวมถึงการจ๎างลูกจ๎างของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น  การรับขนในการเดินทางไป
ราชการตามระเบียบวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น การจ๎างที่ปรึกษา
การจ๎างออกแบบและควบคุมงาน และการจ๎างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์ 
ตัวอยํางเชํน หนังสือที่ มท 0313.4/ว 1452 การเบิกจํายเงินคําจางเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดโอกาสให๎เทศบาล สุขาภิบาล และเมืองพัทยาเบิกจํายคําจ๎าง
เหมาเอกชนที่ เกี่ยวกับบริการสาธารณะทั้งหมด 4 ที่ต๎องด าเนินการให๎เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการพัสดุของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2535 คือ 

    1) การจ๎างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ไมํรวมถึงบ๎านพักของ
ข๎าราชการ  
    2) การจ๎างเหมาท าความสะอาดที่ท าการ  
    3) การจ๎างเหมาดูแลรักษาต๎นไม๎ หรือสวนไม๎ประดับ หรือ สวนหยํอม หรือ
สนามหญ๎าของทางราชการ  
    4) การจ๎างเหมาอ่ืน ๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น เชํน การจ๎างเก็บขยะมูลฝอยหรือ ส่ิงปฏิกูล การจ๎างครูฝึกสอนออกก าลังกาย 

   นอกจากนี้ ตามแผนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2551 ก าหนดให๎ภารกิจที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการแตํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นอาจซื้อบริการจากภาคเอกชน หนํวยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืน ต๎องเป็น 

ภารกิจที่ต๎องใช๎เทคนิค ทักษะ วิชาการ ความรู๎ความช านาญและความ  เชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน ซึ่ง
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไมํสามารถด าเนินการเองหรือด าเนินการเองแล๎วไมํมีประสิทธิภาพหรือไมํ
ค๎ุมทุน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถซื้อบริการจากภาคเอกชน หรือจากหนํวยงานอ่ืนที่มี 
ประสบการณ์ หรือเคยด าเนินการ 
   การจัดท าบริการสาธารณะโดยการวําจ๎าง (Out Sourcing) มีข๎อได๎เปรียบ
เชํนเดียวกับการจัดท าบริการสาธารณะโดยให๎ผ๎ูอ่ืนด าเนินการแทน เพราะเป็นการชํวยให๎องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถแบํงเบาภาระการจัดบริการสาธารณะให๎ผ๎ูอ่ืนด าเนินการแทน ชํวยในการ
ถํายโอนงานที่ไมํใชํภารกิจหลักและชํวยเปิดโอกาสให๎ผ๎ูอ่ืนที่มีความพร๎อม และความเชี่ยวชาญในการ
จัดบริการสาธารณะบางประเภทแตํต๎องอยํูภายใต๎การก ากับดูแลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่เป็น
ผ๎ูวําจ๎าง ตัวอยํางเชํน การจ๎างเหมาบริการท าความสะอาดพ้ืนที่และอาคารสาธารณะขององค์กร 
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ปกครองสํวนท๎องถิ่น อยํางไรก็ตามรูปแบบนี้อาจประสบปัญหาเชํนเดียวกับการจัดท าบริการ
สาธารณะโดยให๎ผ๎ูอ่ืนด าเนินการแทนถ๎าองค์กรปกครอง สํวนท๎องถิ่นขาดศักยภาพในการก ากับดูแล
การด าเนินงานของผ๎ูถูกวําจ๎างให๎เป็นไปตามมาตรฐาน หรือขาดความสามารถในการออกแบบ
ข๎อก าหนด และหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตํอการจัดบริการสาธารณะให๎ผ๎ูถูกวําจ๎างปฏิบัติตาม 

  5. การจัดท าบริการสาธารณะโดยการพาณิชย์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ปัจจุบันองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไทยสามารถด าเนินงานในรูปแบบกิจการ
พาณิชย์ตามที่พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อยํางไรก็ตามองค์กรปกครอง 

สํวนท๎องถิ่นแตํละประเภทมีรูปแบบการด าเนินกิจการพาณิชย์ที่สามารถท าได๎ตามที่กฎหมายก าหนด
แตกตํางกัน และในทางกฎหมายองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถให๎เอกชนรํวมลงทุนในกิจการ
พาณิชย์ (Public-Private Partnership: PPPs) ตามพระราชบัญญัติการให๎เอกชนรํวมลงทุนใน 

กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ได๎ เชํน เทศบาลสามารถมีรูปแบบการด าเนิน กิจการพาณิชย์ได๎มากถึง     
4 รูปแบบ (การด าเนินการด๎วยตนเอง การกํอตั้ง บริษัทจ ากัดหรือถือหุ๎นในบริษัทจ ากัด การกํอตั้ง
สหการ และการให๎เอกชนรํวมลงทุน) แตํองค์การบริหารสํวนต าบลมีรูปแบบการด าเนินกิจการ  

พาณิชย์ได๎เพียง 2 รูปแบบ (ด าเนินการดว๎ยตนเอง และเอกชนรํวมลงทุน) 
 

2.3  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพของการบริการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
               2.3.1 ความหมายของคุณภาพการบริการ 
                       จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551) กลําววํา คุณภาพการบริการเป็นความรู๎สึกที่ลูกค๎า
ได๎รับจากการบริการซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบระหวํางส่ิงที่คาดหวังกํอนรับบริการกับส่ิงที่ได๎รับ
บริการจริงหากเป็นไปตามที่คาดหวังก็จะเกิดความรู๎สึกพอใจ หากไมํเป็นไปตามที่คาดหวังก็จะเกิด
ความรู๎สึกไมํพอใจ แตํถ๎าได๎รับการบริการเกินความคาดหวังก็จะเกิดความพึงพอใจสูงสุดและประทับใจ
ในการบริการ 
                      ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2552) ได๎กลําววํา คุณภาพการบริการ หมายถึง ส่ิงที่
ลูกค๎าต๎องการหรือหวังไว๎ได๎รับการตอบสนองสํวนบริการที่เกินความต๎องการของลูกค๎า หมายถึง 
บริการทีลู่กค๎าได๎รับดีกวําที่หวังไว๎ท าให๎เกิดความรู๎สึกประทับใจ 
             กรอนรูส (Gronroos,1990) ได๎ให๎ความหมายของคุณภาพการให๎บริการไว๎วํา 
สามารถจ าแนกได๎ 2 ลักษณะ คือ คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical Quality) อันเกี่ยวกับผลลัพธ์หรือ
ส่ิงที่ ผ๎ูรับบริการได๎รับจากบริการนั้น โดยสามารถที่จะวัดได๎เหมือนกับการประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ (Product Quality) สํวนคุณภาพเชิงหน๎าที่ (Functional Quality) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข๎อง
กับกระบวนการของการประเมิน 
            ซีเนลดิน (Zineldin,1996) ได๎เสนอความคิดเห็นไว๎วํา คุณภาพการให๎บริการเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข๎องกับความคาดหวังของผ๎ูรับบริการในด๎านของคุณภาพภายหลังจากที่เขาได๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับบริการนั้น ๆ และมีความต๎องการที่จะใช๎บริการนั้นรวมทั้งการที่เขาได๎ท าการประเมินและ
เลือกที่จะใช๎บริการ 
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            คอทเลอร์ (Kotler,2000) ได๎กลําววํา “การบริการ คือ การกระท าที่หนํวยงานหนึ่ง 
หรือบุคคลหนึ่งน าเสนอตํอหนํวยงานอีกแหํงหนึ่งหรือบุคคลอีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นส่ิงที่ไมํสามารถจับต๎อง
ได๎”คุณภาพการบริการ เป็นความรู๎ สึกของผ๎ูรับบริการที่ได๎รับจากการบริการซึ่งเกิดจากการ
เปรียบเทียบระหวํางส่ิงที่คาดหวังกํอนรับบริการกับส่ิงที่ได๎รับบริการจริง ผลส าเร็จของการบริการที่
ผ๎ูรับบริการได๎รับดีกวําที่หวังไว๎ท าให๎เกิดความรู๎สึกประทับใจ 
 
         2.3.2 แนวคิดเคร่ืองมือวัดคุณภาพการบริการ 
                  ความคาดหวังของผ๎ูใช๎บริการเพราะบริการนั้นไมํสามารถจับต๎องได๎ท าให๎การประเมิน
คุณภาพการบริการยากกวําคุณภาพสินค๎า การประเมินคุณภาพการบริการเกิดขึ้นระหวํางการสํงมอบ
บริการ และผลลัพธ์ของการบริการซึ่งคุณภาพการบริการในการรับรู๎ของลูกค๎า มาจากกระบวนการ
ประเมินของลูกค๎า โดยการเปรียบเทียบระหวํางการรับรู๎การสํงมอบบริการกับความคาดหวังของลูกค๎า 
แนวคิดในการวัดคุณภาพของการให๎บริการ มีรายละเอียดดังนี้ 
                  ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) ได๎กลําวถึงแนวคิดในการวัดคุณภาพของการให๎บริการ
วําในการวัดคุณภาพของการให๎บริการ ลูกค๎าจะวัดจากองค์ประกอบของคุณภาพของการให๎บริการ
ลูกค๎าจะวัดจากองค์ประกอบของคุณภาพการให๎บริการ และผลลัพธ์ที่เกิดจากการที่ลูกค๎าประเมิน
คุณภาพของการบริการที่ลูกค๎ารับรู๎ ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการที่ลูกค๎าท าการเปรียบเทียบบริการที่ได๎รับซึ่ง
เกิดจากที่ลูกค๎าท าการเปรียบเทียบบริการที่ได๎รับซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค๎าได๎รับบริการแล๎วกับความ
คาดหวังตํอการบริการที่จะได๎รับในการวัดคุณภาพของบริการลูกค๎าจะวัดจากองค์ประกอบของ
คุณภาพในการบริการ ซึ่งมี 5 ข๎อ ได๎แกํ 
           1. ส่ิงที่สัมผัสได๎ ได๎แกํ อาคารของธุรกิจบริการ เครื่องมือ อุปกรณ์ เชํน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องเอทีเอ็ม เคาน์เตอร์ให๎บริการ ที่จอดรถ ห๎องน้ า รวมทั้งการแตํงกายของพนักงาน 
           2. ความเชื่อถือและไว๎วางใจได๎ เป็นความสามารถในการมอบบริการเพ่ือตอบสนอง
ความต๎องการของลูกค๎าได๎ตามสัญญาหรือควรจะเป็นอยํางถูกต๎องและตรงตามวัตถุประสงค์ของ
บริการ เชํน ธนาคารต๎องการรักษาเงินในสมุดบัญชีให๎อยํูครบทุกบาททุกสตางค์ 
         3. ความรวดเร็ว การตอบสนองตํอลูกค๎าเป็นความรวดเร็วและตั้งใจที่จะชํวยเหลือ
ลูกค๎าโดยให๎บริการอยํางรวดเร็ว ไมํให๎รอคิวนาน เห็นลูกค๎าแล๎วต๎องรีบต๎อนรับให๎การชํวยเหลือ 
        4. การรับประกัน/ความมั่นใจ เป็นการรับประกันวําพนักงานที่ให๎บริการมีความรู๎
ความสามารถและความสุภาพ 
        5. การดูแลใสํใจลูกค๎าเป็นรายบุคคล เป็นการดูแลเอาใจใสํการให๎บริการอยํางตั้งอก
ตั้งใจเน๎นการให๎บริการและการแก๎ปัญหาให๎ลูกค๎าเป็นรายบุคคล 
              พาราซูราแมน และ เบอร์รี (Parasuraman, Zeithaml & Berry ,1985) ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับคุณภาพของงานบริการพบวํา ในการประเมินคุณภาพในการบริการผ๎ูใช๎บริการจะพิจารณา
จากเกณฑ์ส าคัญซึ่งสามารถสรุปเป็นเกณฑ์ที่ใช๎ในการประเมินคุณภาพของการบริการไว๎ดังนี้ 
         1. การเขาถึงบริการ (Access) บริการที่ให๎กับลูกค๎าต๎องอ านวยความสะดวก ในด๎าน
เวลาและสถานที่ให๎แกํลูกค๎า ด๎านเวลาคือไมํให๎ลูกค๎าต๎องคอยนาน ท าเลที่ตั้งเหมาะสมเพ่ือแสดงถึง
ความสามารถการเขาถึงลูกค๎า 
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          2. การติดตํอส่ือสารมีการอธิบายอยํางถูกต๎อง โดยใช๎ภาษาท่ีลูกค๎าเข๎าใจงําย 
          3. ความสามารถ บุคลากรที่ให๎บริการต๎องมีความช านาญและมีความรู๎ความสามารถ 
          4. ความสุภาพเป็นมิตร บุคลากรต๎องมีมนุษยสัมพันธ์ความเป็นกันเองและ
วิจารณญาณ 
          5. ความนําเชื่อถือบริษัทและบุคลากรต๎องสามารถสร๎างความเชื่อมั่นและความ
ไว๎วางใจในการบริการ โดยการเสนอบริการที่ดีที่สุดแกํลูกค๎า 
          6. ความไว๎วางใจบริการที่ให๎กับลูกค๎า ต๎องมีความสม่ าเสมอ และถูกต๎อง 
         7. การตอบสนองลูกค๎าพนักงานต๎องให๎บริการ และแก๎ปัญหาแกํลูกค๎าอยํางรวดเร็ว
ตามท่ีลูกค๎าต๎องการ 
          8. ความปลอดภัยบริการที่ให๎ต๎องปราศจากอันตราย ความเส่ียง และรวมถึงปัญหา
ตําง ๆ 
          9. สร๎างบริการให๎เป็นรูปธรรม (Tangible) บริการที่ลูกค๎าจะได๎รับจะท าให๎เขา
สามารถคาดคะเนถึงคุณภาพบริการดังกลําวได๎ 
          10. การเข๎าใจและรู๎จักลูกค๎า (Understanding/ Knowing customer) พนักงาน
ต๎องพยายามเข๎าใจถึงความต๎องการของลูกค๎า และให๎ความสนใจตอบสนองความต๎องการดังกลําว      
        

 
  
ภาพที่ 2.1 ปัจจัยก าหนดคุณภาพบริการ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) 
   จากภาพดังกลําว สอดคล๎องกับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ

ราชการ มิติที่ 2 มิติด๎านคุณภาพการให๎บริการ ข๎อ 1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผ๎ูรับบริการ 
ที่ก าหนดไว๎วํา การพิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของ ประชาชน เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ หนํวยงาน
ของรัฐ หนํวยงานเอกชนที่มารับบริการหรือติดตํอองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยการก าหนดกรอบ
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งานที่จะประเมินประกอบด๎วย  (file:///C:/Users/com/Downloads/ nitikanq2211256126.pdf  
สืบค๎น เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 )   

      (1) ความพึงพอใจตํอขั้นตอนการให๎บริการ 
      (2) ความพึงพอใจตํอชํองทางการให๎บริการ 
      (3) ความพึงพอใจตํอเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริการ 
      (4) ความพึงพอใจตํอส่ิงอ านวยความสะดวก 
      พาราซูราแมน และ เบอร์รี (Parasuraman, Zeithaml & Berry  Parasuraman, 

1988) ได๎พัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพ SERVQUAL มีการก าหนดมิติที่ใช๎วัดคุณภาพในการบริการ 
(Dimension of Service Quality) ไว๎ 10 มิติ คือ การเข๎าถึงบริการ การติดตํอส่ือสาร สมรรถนะ 
ความมีไมตรีจิต ความนําเชื่อถือความไว๎วางใจ การตอบสนองตํอลูกค๎า ความปลอดภัย ความเป็น
รูปธรรมของบริการ การรู๎จักและเข๎าใจลูกค๎า ปัจจุบันประกอบด๎วยมิติของคุณภาพที่ประเมินโดย
ผ๎ูรับบริการ 5 มิติ คือ  

    1. สร๎างบริการให๎เป็นรูปธรรม (Tangibles) ลักษณะที่ปรากฏให๎เห็นหรือส่ิงที่จับจองได๎
เชํนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารสถานที่ บุคคล 

    2. ความนําเชื่อถือ (Reliability) ความสามารถที่จะแสดงผลงานและให๎บริการที่สัญญาไว๎ 
อยํางคุณภาพและถูกต๎องแมํนย า 

    3. การตอบสนองอยํางรวดเร็ว (Responsiveness) ความเต็มใจที่จะชํวยเหลือและ
สามารถให๎บริการผู๎ใช๎หรือลูกค๎าอยํางทันทํวงที 

   4. ความมั่นใจ (Assurance) ได๎มาจากการรวมปัจจัยทางด๎านความสามารถ 
(Competence) สุภาพ (Courtesy) ความนําเชื่อถือ (Credibility) และความปลอดภัย (Security) 

  5. การดูแลเอาใจใสํ (Empathy) ได๎มาจากการรวมปัจจัย ทางด๎านความสะดวก (Access) 
การติดตํอส่ือสาร (Communication) และความเข๎าใจลูกค๎า (Understanding customers) 

เครื่องมือที่แบบประเมินคุณภาพการบริการหรือ SERVQUAL ขึ้นกับสองสํวนที่แตกตํางกัน
คือความคาดหวังของลูกค๎าและการรับรู๎ที่ลูกค๎าได๎รับ เพ่ือประเมินความคาดหวังในบริการของ
ผ๎ูรับบริการ การรับรู๎ของผ๎ูรับบริการตํอบริการที่ได๎รับรู๎จริง ถ๎าคะแนนการรับรู๎มากกวําหรือเทํากับ
คะแนนความคาดหวังในคุณภาพการบริการหมายถึงผ๎ูรับบริการมีความพึงพอใจแตํถ๎าคะแนนการรับรู๎
น๎อยกวําคะแนนความคาดหวังในคุณภาพการบริการจะหมายถึงผ๎ูรับริการไมํพึงพอใจในบริการที่ได๎รับ 
SERVQUAL เป็นเครื่องมือวัดความพึงพอใจของลูกค๎าที่มีตํอคุณภาพการบริการที่แตกตํางกันลูกค๎า
สามารถประเมินผลงานการบริการโดยเปรียบเทียบระหวํางการบริการที่ต๎องการกับความคาดหวังที
ต๎องการได๎รับ ซึ่งมีมาตรวัดความพอใจการบริการ 22 ค าถาม ครอบคลุมทั้ง 5 มิติข๎างต๎น 
แบบสอบถามจะถามค าถามที่เป็นมาตรวัดทั้ง 22 ค าถาม ค าถามคือลูกค๎าคาดหวังบริการไว๎อยํางไร
แล๎วจึงถามค าถามเดียวกันคือ บริการที่ได๎รับไปนั้น เป็นไปตามที่คาดหวังไว๎หรือไมํถ๎าบริการที่ได๎รับมี
ความพึงพอใจน๎อยกวําที่คาดหวังไว๎ในตอนแรก แสดงวําคุณภาพการบริการไมํดีพอ แตํในทางกลับกัน
ถ๎าความพึงพอใจดีเทํากับความคาดหวัง หรือเกินจากการที่ตั้งความหวังไว๎ แสดงวําคุณภาพการบริการ
ดีหรือดีมาก 

 

file:///C:/Users/com/Downloads/%20nitikanq2211256126.pdf%20%20สืบค้น
file:///C:/Users/com/Downloads/%20nitikanq2211256126.pdf%20%20สืบค้น
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          2.3.4  ลักษณะของคุณภาพบริการ 
                    การศึกษาเกี่ยวกับการบริการนั้น จ า เป็นจะต๎องศึกษาถึงลักษณะของบริการ 
(Service Characteristics) เนื่องจากบริการมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตํางจากสินค๎า (Product) อยํู
หลายประการ โดยมีนักวิชาการหลายทํานได๎ศึกษาในเรื่องลักษณะของการบริการ ซึ่งสามารถสรุป
ออกมาได๎ดังนี้ 
            รวีวรรณ โปรยรุํงโรจน ์(2551) ได๎กลําวถึงลักษณะของคุณภาพบริการ ซึ่งสามารถ
แบํงออกเป็น 7 ลักษณะ ประกอบด๎วย 
              1. การบริการเป็นส่ิงที่จับต๎องไมํได๎ การบริการไมํมีรูปรํางและไมํมีตัวตนเหมือนกับ
สินค๎าอ่ืน ๆ เราจึงไมํสามารถจับต๎องได๎และไมํสามารถทดลองใช๎ได๎กํอนที่จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นการ
ตัดสินใจใช๎บริการจึงขึ้นอยํูกับความรู๎สึกนึกคิด เจตคติ ค าบอกเลําและประสบการณ์เดิมที่เคยได๎รับ
เป็นส าคัญ 
              2. การบริการไมํมีความคงที่แนํนอน เนื่องจากคุณภาพและลักษณะของการบริการ
ขึ้นอยํูกับผ๎ูให๎บริการซึ่งเป็น “มนุษย์” ที่ตามปกติแล๎วมักมีพฤติกรรมที่ไมํคงที่อันเป็นผลมาจาก
บุคลิกภาพ อารมณ์ สภาพแวดล๎อม และปัจจัยอ่ืน ๆ อีกมากมายในหนํวยงานหนึ่งซึ่งมีผ๎ูปฏิบัติงาน
ให๎บริการหลายคน ผ๎ูปฏิบัติงานให๎บริการแตํละคนยอมให๎บริการไมํเหมือนกัน 
             3. การบริการไมสํามารถเรียกเก็บรักษาไว๎ได๎ในการบริการใด ๆ ก็ตาม หากไมํมีผ๎ูมา
ใช๎บริการภายในชํวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งหรือสถานที่ใดสถานหนึ่งที่ก าหนด ก็จะท าให๎การบริการที่
จัดเตรียมไว๎เกิดความสูญเปลํา 
             4. การบริการไมํสามารถแสดงความเป็นเจ๎าของได๎การบริการเป็นกิจกรรมหรือ
กระบวนการที่เกิดขึ้นระหวํางผ๎ูปฏิบัติงานให๎บริการและผ๎ูรับบริการในชํวงระยะเวลาหนึ่ง ๆ และ
สถานที่หนึ่ง ๆ เทํานั้น เมื่อพ๎นระยะเวลานั้น ๆ ไปแล๎วหรือสถานที่นั้น ๆ ไมํเอ้ืออ านวยตํอการบริการ
แล๎วผ๎ูรับบริการก็ไมํสามารถน าการบริการดังกลําวติดตัวไปด๎วยได๎ 
             5. การบริการต๎องอาศัย “คน” เป็นหลัก เนื่องจากผ๎ูรับบริการเป็น “คน” ที่เกิดมา
พร๎อมกับความต๎องการที่ไมํมีขีดจ ากัดและเปล่ียนแปลงอยํูตลอดเวลาตลอดจนมีอารมณ์และความรู๎สึก
ตําง ๆ เป็นเครื่องปรุงแตํง ดังนั้นส่ิงที่จะสามารถเข๎าใจและตอบสนองความต๎องการของ  “คน” ได๎ดี
ที่สุดก็คือ“คน” นั่นเอง 
            6. คุณภาพของการบริการมักต๎องอาศัยองค์ประกอบทางกายภาพ ตัวอยํางเชํน เมื่อ
เราไปพักที่โรงแรมใดโรงแรมหนึ่ง การที่เราจะบอกวําการบริการของโรงแรมนั้นดีหรือไมํ นอกจาก
จะต๎องพิจารณาที่การบริการของพนักงานโรงแรมแล๎ว เรามักจะพิจารณาที่องค์ประกอบทางกายภาพ
ประกอบด๎วย เชํน ที่นอนนิ่มและอยํูในสภาพดีหรือไมํ เครื่องปรับอากาศท างานดีหรือไมํ โทรทัศน์มี
ภาพที่ชัดเจนหรือไมํ และมีการบริการเคเบิลทีวีหรือไมํ เป็นต๎น หากการบริการอ่ืน ๆ ของโรงแรมดี  
เชํน พนักงานย้ิมแย๎มแจํมใส สุภาพ และให๎บริการได๎อยํางรวดเร็ว แตํที่นอนภายในห๎องพักนอนไมํ
สบาย และเครื่องปรับอากาศสํงเสียงดังทั้งคืนและไมํเย็น องค์ประกอบทางกายภาพเหลํานี้ก็จะลด
ระดับคุณภาพของการบริการในสายตาเรา แตํถ๎าในทางตรงกันข๎าม หากองค์ประกอบทางกายภาพดี
และการบริการอ่ืน ๆ ดีด๎วย องค์ประกอบทางกายภาพก็จะชํวยเสริมระดับคุณภาพของการบริการให๎
สูงมากข้ึนในความรู๎สึกของผ๎ูรับบริการ 



20 

 

              7. การบริการมักต๎องให๎ผ๎ูรับบริการเข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการผลิต หรือ
กระบวนการบริการ การให๎บริการและการรับบริการเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันท าให๎ไมํสามารถแบํงแยก
กระบวนการผลิตออกจากกระบวนการบริโภคได๎ 
             มณีรัตน์ แตงอํอน (2551) กลําววํา ลักษณะคุณภาพการบริการประกอบไปด๎วย      
2 ลักษณะ คือ ลักษณะทางเทคนิคหรือผลที่ได๎และลักษณะหน๎าที่หรือความสัมพันธ์ของกระบวนการ
โดยที่คุณภาพด๎านเทคนิคเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับผ๎ูให๎บริการจะใช๎เทคนิคอะไรที่จะท าให๎ลูกค๎าที่เข๎า
มาใช๎บริการเกิดความพอใจตามความต๎องการพ้ืนฐาน การรับรู๎คุณภาพที่ดีเกิดขึ้นเมื่อความคาดหวัง
ของลูกค๎าตรงกับการรับรู๎ที่ได๎จากประสบการณ์ที่ผํานมา ถ๎าความคาดหวังของลูกค๎าตํอการบริการ
หรือสินค๎านั้นสูง โดยที่ความคาดหวังตํอคุณภาพจะได๎อิทธิพลจากการสื่อสารทางการตลาดการส่ือสาร
แบบปากตํอปากภาพลักษณ์ขององค์กร และความต๎องการของลูกค๎าเอง สํวนลักษณะตามหน๎าที่จะ
เป็นการพิจารณาจากผ๎ูที่ให๎บริการจะท าอยํางไรให๎การบริการดีเทํากับการรับรู๎จากประสบการณ์ของ
ลูกค๎าท่ีผํานมา 
              1. คุณภาพทางเทคนิค เป็นส่ิงที่ลูกค๎าได๎รับจากการบริการที่สามารถวัดได๎อยําง
ชัดเจน 
              2. คุณภาพทางหน๎าที่ เป็นวิธีการให๎บริการที่วัดคุณภาพได๎ยากมีความหลากหลาย
และเปล่ียนแปลงได๎มาก คุณภาพในหน๎าที่จะเก่ียวข๎องกับปฏิกิริยาทางจิตวิทยา 
             คุณภาพการบริการมีความส าคัญและมีบทบาทเป็นอยํางมากส าหรับองค์การและ
ธุรกิจในสังคมปัจจุบัน มาตรฐานการครองชีพของประชาชนที่ ปรับเปล่ียนไป ประชาชนได๎รับ
การศึกษาและมีรายได๎สูงขึ้น จึงสํงผลให๎เกิดความต๎องการการบริการในรูปแบบตําง  ๆ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการด ารงชีวิต คุณภาพการบริการถือเป็นเรื่องส าคัญส าหรับทุกธุรกิจ องค์การ เพราะ
เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร๎างความแตกตํางและความสามารถในการแขํงขัน 
 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.4.1 ความหมายของการกระจายอ านาจ 

  ประเทศท่ีมีระบอบการเมืองเป็นประชาธิปไตย มักมีการกระจายอ านาจควบคํูกันไปกับ
การพัฒนาทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย กลําวอีกนัยหนึ่ง การกระจายอ านาจสํงเสริมให๎เกิดการ
พัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตยให๎ก๎าวหน๎ามากย่ิงขึ้น เพราะเป็นการท าให๎เกิดการมีสํวนรํวมใน
การใช๎อ านาจรัฐจากภาคสํวนอ่ืนของสังคมรํวมกับภาครัฐ (ปธาน สุวรรณมงคล, 2554, หน๎า 4) และ
การกระจายอ านาจยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะให๎กับประชาชนของเทศอีก
ด๎วย เนื่องจากวําประชาชนในท๎องถิ่นสามารถตัดสินใจเลือกผ๎ูบริหารท๎องถิ่นของตนเองและเข๎าไปมี
สํวนรํวม ได๎ท้ังโดยตรงและโดยอ๎อมในการจัดสรรทรัพยากรรํวมกับภาครัฐด๎วย 

  รอนดิเนลลี (Rondinelli, 1983. p.2) อธิบายวํา การกระจายอ านาจเป็นการถํายโอน
อ านาจและภารกิจในการจัดบริการสาธารณะจากรัฐบาลสํวนกลางไปให๎กับองค์กรของรัฐในระดับ
พ้ืนที่ หรือแม๎กระทั่งให๎กับองค์กรภาคเอกชน (Private Sector) และองค์กรอาสาสมัคร (Volunteer 
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Organizations) ด๎วยการถํายโอนอ านาจ รวมไปถึงอ านาจทางด๎านการคลัง อ านาจทางด๎านการ
บริหาร อ านาจทางด๎านการเมืองและเศรษฐกิจด๎วย 

  เวิร์ค (Work, 2002, p.5) อธิบายวํา การกระจายอ านาจเป็นการเคล่ือนย๎ายความ
รับผิดชอบในการวางแผนการจัดการ การจัดเก็บภาษี และการจัดสรรทรัพยากรจากรัฐบาลสํวนกลาง
และหนํวยงานของรัฐสํวนกลางไปสูํระดับลํางของรัฐ 

  ปธาน สุวรรณมงคล (2554, หน๎า 6) สรุปวํา การกระจายอ านาจเกี่ยวข๎องกับการจัด
ความสัมพันธ์ทางอ านาจระหวํางรัฐบาลกลางกับท๎องถิ่นให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับบริบทสังคมใน
ขณะนั้น โดยบางครั้งก็อาจมีการกระจายอ านาจไปสํูท๎องถิ่นหรืออาจจะมีการรวมอ านาจกลับสํู
สํวนกลางได๎ หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่ผ๎ูมีอ านาจรัฐเห็นวําต๎องการความเป็น
เอกภาพสํู การรวมและการกระจายอ านาจจึงเป็นสภาวะที่มีความเป็นพลวัตขึ้นกับบริการสังคมใน
ขณะนั้น 

  ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร, ภูกิจ ยลชญาวงศ์ และรวิวงศ์ ศรีทองรุํง (2560, หน๎า 513) 
อธิบายวําแนวคิดการกระจายอ านาจมี 2 กระแส คือ 1) แนวคิดการกระจายอ านาจกระแสหลัก ได๎แกํ 
แนวคิดการกระจายอ านาจที่เน๎นความส าคัญของรัฐและองค์กรของรัฐมากกวําท๎องถิ่น โดยรัฐกระจาย
อ านาจไปที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพ่ือให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใช๎อ านาจไปจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือประชาชนในท๎องถิ่นนั้น ๆ เรียกการปกครองท๎องถิ่นแบบนี้วํา การปกครองท๎องถิ่นแบบ
รัฐกิจ 2) แนวคิดการกระจายอ านาจกระแสรอง คือ แนวคิดการกระจายอ านาจที่เน๎นท๎องถิ่นเป็น
ส าคัญโดยให๎ความส าคัญแกํคนในท๎องถิ่นในฐานะเจ๎าของอ านาจที่แท๎จริงที่ควรจะมีอ านาจในการ
ปกครองตนเอง เพื่อก าหนดอนาคตของท๎องถิ่น โดยคนของท๎องถิ่นเอง เรียกการปกครองท๎องถิ่นแบบ
นี้วํา การปกครองท๎องถิ่นแบบประชากิจ และยังเห็นวํารัฐจะต๎องน าแนวคิดการกระจายอ านาจกระแส
รองและแนวคิดการปกครองท๎องถิ่นแบบประชากิจมาปรับใช๎ให๎มากขึ้น การปฏิรูปการกระจายอ านาจ
และการปกครองท๎องถิ่นต๎องมุํงไปที่การให๎ความส าคัญแกํท๎องถิ่นหรือประชาชนในท๎องถิ่นมากกวํา
องค์กรของรัฐและพยายามเปล่ียนการปกครองท๎องถิ่นแบบรัฐกิจให๎เป็นประชากิจให๎ได๎มากที่สุด 

  กลําวโดยสรุป การกระจายอ านาจ คือ รัฐบาลกลางจัดสรรหรือถํายโอนอ านาจหน๎าที่ 
และภาระรับผิดชอบโดยรัฐบาลกลางให๎กับท๎องถิ่นในด๎านการบริหารและการตัดสินใจภายใต๎อธิปไตย
ของชาติหนึ่งรํวมกัน เพ่ือเป็นการสํงเสริมให๎ประชาชนในท๎องถิ่นสามารถจัดการปกครองตนเองและ
ให๎บริการสาธารณะแกํประชาชนในพ้ืนที่ได๎อยํางรวดเร็ว อันจะลดภาระของรัฐบาลกลางลงและสร๎าง
ความเข๎มแข็งให๎กับประชาชน สรุปได๎วํา บทบาทขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความแตกตํางจาก
ราชการสํวนกลางและสํวนภูมิภาค ดังตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1 รูปแบบความสัมพันธ์ระหวํางราชการสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่นของ
ประเทศไทย 
 

ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
จังหวัด-อ าเภอ 

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

- ก าหนดยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายการพัฒนาให๎
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
- การก ากับประเมินผล ผู้
ควบคุมก ากับ (Regulator) กฎ 
ระเบียบและ มาตรฐานต่าง ๆ 
- ปฏิบัติภารกิจเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ ระดับชาติ ได้แก่ 
การป้องกันประเทศ/ความ
มั่นคงภายใน การต่างประเทศ  
การยุติธรรม การเงินการคลัง  
การคมนาคมของประเทศ     
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่
สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  
- งานวิชาการและสนับสนุน
ความรู้ 
- วิทยาการใหม่และพัฒนา     
บุคลากรที่ขาดแคลน 
- ก ากับดูแลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 

- เป็นตัวแทนของราชการ
สํวนกลาง 
- เชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัด
กับยุทธศาสตร์ชาติ 
- ประสานและเชื่อมโยงกับ
องค์กรทุกภาคสํวนในพื้นท่ี 
- ดูแลเรื่องความมั่นคงภายใน 
ความเป็นธรรม ปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชน รวมทั้ง
บริหารราชการตามที่กฎหมาย
ก าหนดให๎เป็นของจังหวัด 
อ าเภอ ต าบล หมูํบ๎าน 
- ให๎ค าปรึกษา สนับสนุน 
ชํวยเหลือทางวิชาการ/เทคนิค
แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
และพัฒนาบุคลากร องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ก ากับ 
ดูแลและประเมินผลการ 
ด าเนินการของท๎องถิ่น 
- เป็นหนํวยปฏิบัติภารกิจ
บริการสาธารณะที่ท๎องถิ่นไมํได๎
ด าเนินการ 
- ดูแลที่สาธารณะ และก ากับ
การค๎ุมครอง บ ารุงรักษา ดูแลที่
สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล๎อม 

- ภารกิจพ้ืนฐานที่ต๎องท าตามที่
รัฐธรรมนูญก าหนด 
- เป็นหนํวยปฏิบัติภารกิจการ
จัดบริการสาธารณะแกํ
ประชาชนตามที่กฎหมาย
ก าหนด เชํน โครงสร๎างพื้นฐาน 
สํงเสริมคุณภาพชีวิต/การ
พัฒนาอาชีพ จัดระเบียบชุมชน/
รักษาความสงบเรียบร๎อย/การ
ป้องกันอาชญากรรม การศึกษา
เชํน โรงเรียน สถานศึกษา (ท่ีมี
อยํูแล๎วและพร๎อมจะรับโอน)  
ศิลปะ วัฒนธรรม และภมิู
ปัญญาท๎องถิ่น การค๎ุมครอง 
ดูแล และบ ารุงรักษาท่ี
สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล๎อมในพ้ืนที่ การ
สาธารณสุข เชํน สถานพยาบาล 
โรงพยาบาล (ท่ีมีอยํูแล๎วและ
พร๎อมจะรับโอน) การกีฬาและ
นันทนาการ การสงเคราะห์
คนชราและสวัสดิการอ่ืน ๆ 
- ภารกิจที่องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นสามารถเลือกด าเนินการ
เพ่ิมเติมได๎ (ทั้งท่ีเกิดจากการ
การรับ การถํายโอนหรือท๎องถิ่น
ร๎องขอให๎ถํายโอนหรือ จากการ
ริเริ่มขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นเอง) 

 

ที่มา (สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ, 2559, หน๎า 11) 
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  จากแนวคิดเรื่อง การกระจายอ านาจจึงเกิดแนวคิดให๎มีการปกครองตนเองในระดับ
ท๎องถิ่นข้ึน เพ่ือแบํงเบาภาระหน๎าที่ของรัฐบาลกลาง และให๎ประชาชนได๎เข๎ามามีบทบาทและสํวนรํวม
ในการปกครองเพ่ือตอบสนองความต๎องการอันแท๎จริงของประชาชนนั่นเอง รวมถึงเป็นหนทางในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด๎วย แนวคิดการปกครองตนเองในระดับท๎องถิ่นนี้ เรียกได๎อีกอยํางหนึ่ง
วํา “การปกครองสํวนท๎องถิ่น” หรือ Local Government 

  การปกครองท๎องถิ่นเป็นสภาวะของการเปิดโอกาสให๎มีการใช๎อ านาจรัฐที่หลากหลาย
กระจายไปยังชุมชนท๎องถิ่นตํางๆ เพ่ือให๎ประชาชนในชุมชนเหลํานั้นปกครองและดูแลกันเองใน
ขอบเขตพ้ืนที่และในภารกิจที่ก าหนด เป็นสภาวะของการใช๎อ านาจปกครองของรัฐในหลายระดับเพ่ือ
ตอบสนองความต๎องการของชุมชนที่มีอยํูอยํางหลากหลายในทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม โดย
ที่ยังคงธ ารงความเป็นเอกภาพของรัฐและอ านาจอธิปไตยไว๎ (วีรศักดิ์ เครือเทพ, 2548, หน๎า 9)  และ
นักวิชาการหลายคนได๎ให๎ความหมายการปกครองท๎องถิ่นไว๎หลากหลาย ดังนี้ 
  อุทัย หิรัญโต (2523, หน๎า 2) นิยามวํา การปกครองท๎องถิ่นหนึ่งจัดการปกครอง
ท๎องถิ่นเป็นการปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให๎ประชาชนในท๎องถิ่นใดท๎องถิ่นหนึ่งจัดการปกครอง 
และด าเนินกิจกรรมบางอยําง โดยด าเนินการกันเองเพ่ือบ าบัดความต๎องการของตน การบริหาร
จัดเป็นรูปองค์การ มีเจ๎าหน๎าที่ซึ่งประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมดหรือบางสํวน ทั้งนี้ มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารงาน แตํรัฐบาลต๎องควบคุมด๎วยวิธีการตําง ๆ ตามความเหมาะสม 

  รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์ (2546) ให๎ความหมายของการปกครองสํวนท๎องถิ่น วําหมายถึง
ประชาชนในท๎องถิ่น ซึ่งมีอ านาจการปกครองตนเองตามที่ได๎รับการกระจายอ านาจจากรัฐบาล 
ด าเนินการปกครองตนเอง โดยจัดตั้งองค์กรขึ้นมาใช๎อ านาจแทนประชาชนที่เรียกกันวํา องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ซ่ึงเป็นตัวแทนของประชาชนในท๎องถิ่นเป็นผ๎ูบริหารท๎องถิ่นตามความประสงค์
ของประชาชนในท๎องถิ่นอยํางเป็นอิสระใต๎กรอบนโยบายกฎหมายและการก ากับดูแล 

  โกวิทย์ พวงงาม และอรงกรณ์ อัครแสง (2547) เสนอวํา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
เป็นองค์กรที่มีหน๎าที่บริหารงานในแตํละท๎องถิ่น มีผ๎ูแทนที่ได๎รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท๎องถิ่น
เป็นผ๎ูบริหารงานอยํางอิสระในเขตพ้ืนที่ก าหนดไว๎ มีอ านาจในการบริหารการเงิน การคลัง ก าหนด
นโยบายของตนเอง ตลอดจนหน๎าที่ในการด าเนินกิจกรรมภายในกรอบที่กฎหมายบัญญัติ เพ่ือ
ประโยชน์ของรัฐและประชาชนในท๎องถิ่น 

  บูฆอรี ยีหมะ (2555, หน๎า 14) การปกครองท๎องถิ่น หมายถึง การปกครองของชุมชน
หนึ่ง ซึ่งมีอ านาจอิสระในการปฏิบัติหน๎าที่ด๎านตํางๆ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่อยํูในชุมชนตาม
ขอบเขตอ านาจได๎รับจากรัฐบาลกลางหรือสํวนกลาง โดยจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งมี
สถานะเป็นนิติบุคคลมีสิทธิตามกฎหมายในการตรากฎหมายหรือระเบียบข๎อบังคับตํางๆ ตลอดจนมี
งบประมาณที่มาจากการจัดเก็บภาษีและรายได๎ในรูปแบบตําง  ๆ ภายในท๎องถิ่นเพ่ือใช๎ในการ
ด าเนินงาน สมาชิกสภาท๎องถิ่นและผ๎ูบริหารท๎องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีเจ๎าหน๎าที่หรือ
บุคลากรในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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  จากนิยามข๎างต๎นนี้นักวิชาการอธิบายถึงการปกครองท๎องถิ่น (Local Government) 
ในความหมายเดิม คือ จะเน๎นให๎ความส าคัญกับการกระจายอ านาจรัฐจากสํวนกลางไปสํูระดับท๎องถิ่น 
โดยก าหนดให๎มีหนํวยงานรัฐเป็นนิติบุคคล มีอาณาเขตและประชากรที่ชัดเจน ซึ่งต๎องปฏิบัติตามกรอบ
ของกฎหมายที่รัฐบาลเป็นผู๎ก าหนด กระจายอ านาจเพื่อจัดตั้งการปกครองสํวนท๎องถิ่นในลักษณะนี้ จึง
เป็นการเน๎นที่การจัดระบบการท างานที่เน๎นไปที่ระบบราชการที่ต๎องท างานภายใต๎กรอบกติกาของ
กฎหมายเป็นหลัก แตํยังไมํได๎ให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของภาคประชาชนและภาคประชา
สังคมมากนัก 

  อยํางไรก็ตาม เมื่อบริบทของโลกเปล่ียนแปลงไปจึงได๎มีนักวิชาการได๎นิยามค าวําการ
ปกครองท๎องถิ่นให๎มีความหมายกว๎างขึ้นโดยใช๎ค าวํา Local Governance แทนการปกครองท๎องถิ่น
เดิม การให๎นิยายความหมายการปกครองท๎องถิ่นแบบใหมํนี้เป็นการเน๎นถึง “การบริหารจัดการ
ท๎องถิ่น” ที่ไมํได๎จ ากัดขอบเขตอยํูเฉพาะพ้ืนที่ตามความเป็นสถาบันโครงสร๎างหน๎าที่ที่ตายตัว แตํเป็น
การบริหารปกครองท๎องถิ่นท่ีต๎องการให๎ภาคสํวนตําง ๆ ในสังคมและชุมชนที่มีอยํูอยํางหลากหลายอัน
เป็นองค์กรและสถาบันภายนอกภาครัฐเข๎ามามีสํวนรํวมบริหารจัดการท๎องถิ่นรํวมกัน เชํน ภาค
ประชาชน ชุมชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรการกุศล เป็นต๎น ทั้งนี้โดยอาศัยรูปแบบการ
บริหารงานในเชิงความรํวมมือเพ่ิมมากข้ึน กระแสความคิดการปกครองท๎องถิ่นสมัยใหมํนี้ เกิดขึ้นตาม
กระแสการปฏิรูประบบราชการที่เริ่มจากประเทศสหรัฐอเมริกา และในยุโรปในชํวงปี ค.ศ.1980 และ 
1990 หรือที่เรียกวํา “การจัดการภาครัฐแนวใหมํ (New Public Management)” โดยเป็นการน า
แนวคิดการบริหารจัดการของภาคเอกชนมาประยุกต์ใช๎ในการบริหารงานภาครัฐ เพ่ือให๎เกิด
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต๎องการของประชาชนที่เปล่ียนแปลงไป เชํน การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ การท าสัญญาจ๎าง การบริหารแบบจุดเดียด การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต๎น รวมถึง
การได๎รับอิทธิพลจากแนวคิดการบริหารสาธารณะแนวใหมํ หรือ New Public Governance 

(Osborne, 2010) ที่เน๎นการบริหารงานภาครัฐในศตวรรษที่ 21 โดยควรให๎ความส าคัญกับการใช๎ภาคี
เครือขํายความรํวมมือ (Network Governance) เนื่องจากวําปัญหาสาธารณะที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 
21 เป็นปัญหาที่มีความซับซ๎อน และภาครัฐในหลายประเทศต๎องเผชิญกับปัญหาทางด๎านการคลัง 
ดังนั้น การบริหารงานภาครัฐโดยอาศัยภาคีเครือขํายที่หลากหลายในสังคมที่มีทรัพยากรของตนเองอยํู
นั้น สามารถน ามาหนุนเสริมให๎ภาครัฐสามารถแก๎ปัญหาและด าเนินนโยบายภาครัฐได๎ดีย่ิงข้ึน  
  จึงกลําวได๎วํา แนวโน๎มการปกครองท๎องถิ่นสมัยใหมํ หันมาให๎ความสนใจใน
องค์ประกอบใหมํ ๆ หลายประการ เชํน องค์ประกอบด๎านโลกาภิวัตน์ องค์ประกอบด๎านการจัดการ
ปกครองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) องค์ประกอบด๎านการมีสํวนรํวมอยํางแท๎จริง
ของประชาชนและภาคเอกชน องค์ประกอบการจัดการภาครัฐแนวใหมํ (New Public Governance) 
และการบริหารจัดการโดยอาศัยภาคีเครือขํายและความรํวมมือ (Network Governance) ปัจจัย
เหลํานี้เป็นส่ิงแวดล๎อมส าคัญที่ท าให๎กระบวนทัศน์ในการจัดการปกครองท๎องถิ่นเปล่ียนแปลงไป  
(อุดม ทุมโฆสิต, 2552, หน๎า 232) 
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  จากที่ได๎อธิบายถึงการปกครองท๎องถิ่นในความหมายดั้งเดิมและความหมายใหมํนั้น จึง
ได๎สรุปความแตกตํางระหวํางการปกครองท๎องถิ่นในแบบดั้งเดิมกับแบบใหมํ ดังตารางที่ 2.2 

ตารางท่ี 2.2 ความแตกตํางระหวําง Local Government กับ Local Governance 
 
 

สาระส าคัญ Local Government Local Governance 
ลักษณะโดยรวม จัดระบบการปกครองโดยมีรัฐบาล

เป็นศูนย์กลางของระบบ รัฐบาลจึง
มีฐานะเป็นองค์กรทางการปกครอง 
ประชาชนมีฐานะเป็นผู๎ถูกปกครอง 

จัดระบบการปกครองโดยเน๎นให๎
ประชาชนเป็นศูนย์กลางทางการ
ปกครอง เพราะถือวําประชาชนเป็น
เจ๎าของอ านาจทางการปกครอง 
และสํงเสริมให๎ประชาชนเข๎ามามี
สํวนรํวมในการก าหนดนโยบายการ
บริหารงานและตัดสินใจแก๎ปัญหา
ท๎องถิ่น 

โครงสร๎างการบริหาร ยึดถือกฎ ระเบียบ กฎหมาย ในการ
บริหารงานอยํางเครํงครัด 

เ ป็นระบบราชการควบ คํู ไปกับ
สํง เสริมความรํวมมือ และภาคี
เครือขําย 

ระบบเครือขําย ไมํมี หรือมีน๎อย (few/closed) กว๎างขวาง (extensive) 
การติดตํอทางการเมือง เน๎นระบบผู๎แทน ระบบผ๎ูแทน+ระบบอ่ืนๆ 
นโยบาย แบบเกําตามที่รัฐบาลก าหนด มีหลากหลายเพ่ือตอบสนองความ

ต๎องการของประชาชนในพื้นท่ี 
รัฐบาลกลาง ก า กั บท๎ อ ง ถิ่ น โ ด ยต ร ง  ( direct 

control) 
มีความยืดหยํุนในการก ากับ 

ก า ร มี สํ ว น รํ ว ม ข อ ง
ประชาชน 

มีน๎อย มีมาก 

การตรวจสอบควบคุม ให๎กลไกการเมืองควบคุมกันเอง 
ประชาชนเข๎าไปควบคุมการเมืองได๎
ยาก เพราะกลไกของระบบไมํ
เอ้ืออ านวย 

เ น๎ น ให๎ ป ร ะชาชน  สั งคม  รํ ว ม
ตรวจสอบด๎วย 

 

ที่มา (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2551, หน๎า 73 ; อุดม ทุมโฆสิต, 2552, หน๎า 206-208) 
 

 2.4.2 ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น 

  การปกครองท๎องถิ่นนั้นถือวํามีสํวนส าคัญตํอประชาชนของประเทศเป็นอยํางมากทั้งใน
มิติด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดล๎อม (วีรศักดิ์ เครือเทพ, 2548, หน๎า 14 -16 ; อุดม 
ทุมโฆสิต, 2552, หน๎า 236-237) สรุปได๎ดังนี้ 
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   1) การปกครองท๎องถิ่นถือเ ป็นรากฐานของพัฒนาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให๎แกํประชาชน ท าให๎รู๎จักใช๎สิทธิและ
หน๎าที่พลเมืองที่ถูกต๎อง อันจะน าไปสํูความรู๎ ความเข๎าใจในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต๎อง รวมถึง
สร๎างรากฐานประชาธิปไตยของประเทศให๎มั่นคง 
   2) การปกครองท๎องถิ่นเป็นการแบํงเบาภาระของรัฐบาล โดยที่รัฐบาลกลาง
กระจายอ านาจการจัดท าบริการสาธารณะให๎กับท๎องถิ่นจะชํวยสํงเสริมประสิทธิภาพในการบริหาร
และการใช๎ทรัพยากรของรัฐ 

   3) การปกครองท๎องถิ่นเปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎เข๎าไปมีสํวนรํวมทางการเมือง
และการตัดสินใจในการก าหนดและด าเนินนโยบายตําง ๆ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ตนเองและสามารถพ่ึงพอตนเองได๎ในระดับที่เหมาะสมอันจะน าไปสํูการแก๎ไขปัญหาของท๎องถิ่นของ
ตนได๎อยํางย่ังยืน ซ่ึงแตํละท๎องถ่ินมีความแตกตํางกันท้ังทางด๎านสงัคม วฒันธรรม และสภาพแวดลอ๎ม 

   4) การปกครองท๎องถิ่นเป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่งในการสร๎างสมดุลเชิง
อ านาจภายในรัฐ เพื่อให๎อ านาจรัฐกระจายตัวสํูท๎องถิ่น โดยที่ประชาชนในชุมชนมีสํวนในการใช๎อ านาจ
เพ่ือประโยชน์สุขในการด าเนินชีวิตของตนตามสมควร 

  ในปัจจุบันองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งกระแสการกระจาย
อ านาจที่เกิดขึ้นนี้ อาจจะมีเสียงสะท๎อนกลับทั้งแงํบวกและแงํลบ ในขณะเดียวกันก็มีความกังวลใน
ความพร๎อมและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งต๎องยอมรับวํา
ภารกิจองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหลายประการต๎องอาศัยเวลาในการเรียนรู๎และปรับตัว ทั้งนี้ การ
กระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะสามารถสัมฤทธ์ิผลได๎อยํางแท๎จริง ต๎องอาศัยความ
รํวมมือจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน ประชาคม รวมถึงกลํุมองค์กรเอกชนตําง ๆ เข๎ามามีสํวนรํวม
การท างานของท๎องถิ่น เพ่ือให๎การปฏิรูปการปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดตํอประเทศ 

  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไทยปัจจุบันมีอยํู 5 ประเภท คือ องค์การบริหารสํวน
จังหวัด (อบจ.) เทศบาล (แบํงเป็น 3 ประเทศ คือ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร) 
องค์การบริหารสํวนต าบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จากข๎อมูลองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563 ข๎อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2563 ของกระทรวงมหาดไทย มี
ทั้งส้ิน 7,852 แหํง ซึ่งแบํงออกเป็น องค์การบริหารสํวนจังหวัด  76 แหํง เทศบาล 2,472 แหํง 
องค์การบริหารสํวนต าบล 5,300 แหํง และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แหํง ได๎แกํ 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา (กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น, 2564) 
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ภาพที่ 2.2 รูปแบบขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2.5 บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
 

 2.5.1 ความหมายขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  บุญธรรม นวธนพงศ์ (2547: หน๎า 11) องค์การบริหารสํวนต าบล (อบต.) คือ 
หนํวยงานการปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเป็น
นิติบุคคล และเป็นหนํวยราชการสํวนท๎องถิ่นโดยการด าเนินงานใช๎หลักการปกครองตนเองภายใต๎การ
ก ากับดูแลของกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจหน๎าที่ในการบริการ
ประชาชนด๎านการพัฒนาต าบลทั้งในด๎านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตามที่กฎหมายก าหนด  
 

 2.5.2 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  องค์การบริหารสํวนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรูปแบบหนึ่งมี
โครงสร๎างเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ โดยโครงสร๎างขององค์การบริหารสํวนต าบลตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546

ประกอบด๎วย สภาองค์การบริหารสํวนต าบลซึ่งมีสมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชน และ
นายกองค์การบริหารสํวนต าบลซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล
แยกจากสภาองค์การบริหารสํวนต าบล โดยโครงสร๎างองค์การบริหารสํวนต าบลมีรายละเอียด
ดังตํอไปนี้ 
   1) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

    สภาองค์การบริหารสํวนต าบล ประกอบด๎วย สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน
ต าบลซึ่งมาจากการเลือกตั้ง หมูํบ๎านละ 2 คน ในกรณีที่องค์การบริหารสํวนต าบลใดมี 1 หมูํบ๎านให๎
หมูํบ๎านนั้นเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลจ านวน 6 คน และในกรณีที่องค์การบริหารสํวน
ต าบลมี 2 หมูํบ๎านให๎องค์การบริหารสํวนต าบลนั้นมีสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลหมูํบ๎านละ 
3 คน สภาองค์การบริหารสํวนต าบลให๎มีวาระ 4 ปี นับตั้งแตํวันเลือกตั้ง 
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    สภาองค์การบริหารสํวนต าบลให๎มีประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล     
1 คนและรองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 1 คน ซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหาร
สํวนต าบล แล๎วให๎นายอ าเภอแตํงตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตามมติ
ของสภาองค์การบริหารสํวนต าบล โดยที่ประธานสภาและรองประธานสภาด ารงต าแหนํงจนครบอายุ
ของสมาชิกหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 

          สภาองค์การบริหารสํวนต าบลมีอ านาจหน๎าที่ ดังตํอไปนี้ 
     1. ให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร
กิจการขององค์การบริหารสํวนต าบล 

     2. พิจารณาให๎ความเห็นชอบรํางข๎อบัญญัติ รํางข๎อบัญญัติงบประมาณ
รายจํายประจ าปี และรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีเพิ่มเติม 

     3. ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผ๎ูบริหารให๎เป็นไปตามนโยบาย
แผนพัฒนาต าบล กฎหมาย ระเบียบ และข๎อบังคับของทางราชการ 

     4. เลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบล 

     5. รับทราบนโยบายของนายกองค์การบริหารสํวนต าบล กํอนนายก
องค์การบริหารสํวนต าบลเข๎ารับหน๎าที่ และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
นายกองค์การบริหารสํวนต าบล ได๎แถลงไว๎ตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

     6. ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารสํวนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
สํวนต าบลมีสิทธิตั้งกระทู๎ถามตํอนายกองค์การบริหารสํวนต าบล หรือรองนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบลอันเกี่ยวกับงานในหน๎าที่ได ๎

     7. สภาองค์การบริหารสํวนต าบลมีอ านาจในการเสนอบัญญัติขอเปิด
อภิปรายทั่วไป เพ่ือให๎นายกองค์การบริหารสํวนต าบลแถลงข๎อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นใน
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลโดยไมํมีการลงมติได๎ 
     8. สภาองค์การบริหารสํวนต าบลมีอ านาจในการเลือกปลัดองค์การ
บริหารสํวนต าบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลคนใดคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภา
องค์การบริหารสํวนต าบล 

   2) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

    นายกองค์การบริหารสํวนต าบล ท าหน๎าที่เป็นหัวหน๎าฝ่ายบริหารขององค์การ
บริหารสํวนต าบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลนายก
องค์การบริหารสํวนต าบลสามารถแตํงตั้งผ๎ูชํวยด าเนินการได๎ โดยสามารถแตํงตั้งบุคคลที่ไมํใชํสมาชิก
สภาองค์การบริหารสํวนต าบล เป็นรองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลได๎ 2 คน เป็นเลขานุการนายก
องค์การบริหารสํวนต าบลได๎ 1 คน และนายกองค์การบริหารสํวนต าบลมีวาระการด ารงต าแหนํง 4 ปี 
และสามารถด ารงต าแหนํงติดตํอกันไมํเกิน 2 วาระ จะด ารงต าแหนํงได๎อีกครั้ง เมื่อพ๎นระยะเวลา 4 ปี 
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นับตั้งแตํวันที่พ๎นจากต าแหนํง แม๎ด ารงต าแหนํงไมํครบระยะเวลา 4 ปี ก็ให๎นับเป็น 1 วาระ นายก
องค์การบริหารสํวนต าบล มีอ านาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 
     1. กํอนเข๎ารับหน๎าที่นายกองค์การบริหารสํวนต าบล ต๎องแถลงนโยบาย
ตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบลโดยไมํมีการลงมติ หากไมํสามารถด าเนินการได๎ให๎ท าเป็นหนังสือแจ๎ง
ตํอสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลทุกคน และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได๎
แถลงไว๎ตํอ สภาองค์การบริหารสํวนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

     2. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารสํวน
ต าบลตามกฎหมาย และเป็นผ๎ูบังคับบัญชาข๎าราชการ และลูกจ๎างนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 

     3. นายกองค์การบริหารสํวนต าบล และรองนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบลหรือผ๎ูที่นายกองค์การบริหารสํวนต าบลมอบหมาย มีสิทธิเข๎าประชุมสภา และมีสิทธิแถลง
ข๎อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน๎าที่ของตนตํอที่ประชุม แตํไมํมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

     4. กรณีท่ีไมํมีผ๎ูด ารงต าแหนํง ประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบลและ
รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล หรือสภาองค์การบริหารสํวนต าบลถูกยุบ หากมีกรณีที่
ส าคัญและจ าเป็นเรํงดํวน ซึ่งปลํอยให๎เนิ่นช๎าไปจะกระทบตํอประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎร
นายกองค์การบริหารสํวนต าบลจะด าเนินการไปพลางกํอนเทําที่จ าเป็นก็ได๎ 
   3) ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล (ฝ่ายประจ า) 
    แบํงสํวนราชการในองค์การบริหารสํวนต าบล ขึ้นอยํูกับระดับชั้นขององค์การ
บริหารสํวนต าบล ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได๎ก าหนดขึ้นเพ่ือเหมาะสมกับภารกิจ โดยแบํงสํวนราชการ
ในองค์การบริหารสํวนต าบล ออกอยํางน๎อย 3 สํวน ได๎แกํ 

     1) ส านักงานปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล ซึ่งจะต๎องมีต าแหนํงปลัด
องค์การบริหารสํวนต าบล ท าหน๎าที่เป็นหัวหน๎าส านักงานองค์การบริหารสํวนต าบล 

     2) สํวนการคลัง ซึ่งจะต๎องมีหัวหน๎าสํวนการคลังหรือเจ๎าหน๎าที่การเงิน
และบัญชี 
     3) สํวนโยธา ซึ่งจะต๎องมีหัวหน๎าสํวนโยธาหรือนายชํางโยธาสํวนราชการ
ภายในองค์การบริหารสํวนต าบล มีพนักงานสํวนต าบล คือบุคลากรหลักที่ท างานให๎องค์การบริหาร
สํวนต าบล ถือเป็นข๎าราชการประจ าขององค์การบริหารสํวนต าบล จัดเป็นพนักงานสํวนท๎องถิ่นคล๎าย
พนักงานเทศบาล นอกจากนั้นจะมีลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎างขององค์การบริหารสํวนต าบล ทั้งนี้
ขึ้นอยํูกับเง่ือนไขของระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข๎องในการมีลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง
ขององค์การบริหารสํวนต าบล 
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 2.5.3 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  1. อ านาจหน๎าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 
2537 ได๎ก าหนดให๎องค์การบริหารสํวนต าบล มีอ านาจหน๎าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด๎านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม ภารหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลจึงมีขอบขํายที่กว๎างขวาง และ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ก าหนดให๎องค์การ
บริหารสํวนต าบลมีหน๎าที่ต๎องท ากิจการในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล และองค์การบริหารสํวน
ต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลได๎ ดังนี้ 
   1.1 หน๎าที่ต๎องท ากิจการในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล 

    (1) จัดให๎มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 

    (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งก าจัด
ส่ิงปฏิกูล 

    (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดตํอ 

    (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    (5) สํงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    (6) สํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผ๎ูสูงอายุและผ๎ูพิการ 

    (7) ค๎ุมครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 

    (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท๎องถิ่นตามความจ าเป็นและสมควร 

   1.2 หน๎าที่อาจจัดท าในกิจการในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล 

    (1) ให๎มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 

    (2) ให๎มีและบ ารุงไฟฟ้า หรือแสงสวํางโดยวิธีอ่ืน 

    (3) ให๎มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
    (4) ให๎มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผํอนหยํอนใจและ
สวนสาธารณะ 

    (5) ให๎มีและสํงเสริมกลํุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
    (6) สํงเสริมให๎มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

    (7) บ ารุง และสํงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

    (8) การค๎ุมครอง ดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติแผํนดิน 

    (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารสํวนต าบล 

    (10) ให๎มีตลาด ทําเทียบเรือและทําข๎าม 

    (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 

    (12) การทํองเที่ยว 

    (13) การผังเมือง 
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  2. อ านาจหน๎าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 

   รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพ.ศ. 2550 ได๎ก าหนดให๎รัฐ
ต๎องกระจายอ านาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งในฐานะที่องค์การบริหารสํวนต าบลเป็นองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นรูปแบบหนึ่ง รัฐต๎องกระจายอ านาจให๎องค์การบริหารสํวนต าบล โดยได๎มีการ
ก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นพ.ศ. 2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลําว ได๎ก าหนดให๎องค์การบริหารสํวนต าบลมีอ านาจและ
หน๎าที่ในการจัดการระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่นของตนเองดังนี้ 
    (1) การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง 
    (2) การจัดให๎มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
    (3) การจัดให๎มีและควบคุมตลาด ทําเทียบเรือ ทําข๎าม และท่ีจอดรถ 

    (4) การสาธารณูปโภคและการกํอสร๎างอ่ืน ๆ 

    (5) การสาธารณูปการ 
    (6) การสํงเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 

    (7) การพาณิชย์ และการสํงเสริมการลงทุน 

    (8) การสํงเสริมการทํองเที่ยว 

    (9) การจัดการศึกษา 
     (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และ
ผ๎ูด๎อยโอกาส 

     (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของท๎องถิ่น 

    (12) การปรับปรุงแหลํงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยํูอาศัย 

    (13) การจัดให๎มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผํอนหยํอนใจ 

    (14) การสํงเสริมกีฬา 
    (15) การสํงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 

    (16) สํงเสริมการมีสํวนรํวมของราษฎรในการพัฒนาท๎องถิ่น 

    (17) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง 
    (18) การจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน้ าเสีย 

    (19) การการศึกษา การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

    (20) การจัดให๎มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 

    (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
    (22) การจัดให๎มีและการควบคุมการฆําสัตว์ 
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    (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยและการอนามัย   
โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืน ๆ 

     (24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช๎ประโยชน์จากป่าไม๎ ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล๎อม 

    (25) การผังเมือง 
    (26) การขนสํงและการวิศวกรรมจราจร 

    (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

    (28) การควบคุมอาคาร 
    (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     (30) การรักษาความสงบเรียบร๎อย การสํงเสริม สนับสนุนการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

    (31) กิจการอ่ืนใดที่ เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่น ตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

2.6 ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
 

       2.6.1 ด้านกายภาพ 
      1) ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล   
     - ตั้งอยํูเลขท่ี  23  หมูํที่  5  ต าบลวังมํวง  อ าเภอวังมํวง  จังหวัดสระบุรี  อยํูทาง
ทิศตะวันออกของอ าเภอวังมํวง  หํางจากที่วําการอ าเภอวังมํวงประมาณ  3.1  กิโลเมตร  
     - เนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ  95.97  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  59,980  ไรํ  
พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นที่ราบ   
  ทิศตะวันออก   ติดตํอกับ  ต าบลซับสนุํน  อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
  ทิศตะวันตก    ติดตํอกับ  ต าบลค าพราน  อ าเภอวังมํวง  จังหวัดสระบุรี 
  ทิศใต๎           ติดตํอกับ  ต าบลค าพราน  อ าเภอวังมํวง  จังหวัดสระบุรี  และ 

ต าบลหนองยํางเสือ  อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัด 
สระบุรี 

  ทิศเหนือ       ติดตํอกับ  ต าบลมะนาวหวาน,ต าบลน้ าสุด,ต าบลห๎วยขุนราม   
   อ าเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 

        - จ านวนหมู่บ้านมีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน  ได้แก่ 
  หมูํที่ 1 บ๎านทําฤทธิ์    หมูํที่ 9 บ๎านหนองบอน 
  หมูํที่ 2 บ๎านมอดินแดง    หมูํที่ 10 บ๎านโป่งเก๎ง 
  หมูํที่ 3 บ๎านวังยาง    หมูํที่ 11 บ๎านสวนมะเดื่อ 
  หมูํที่ 4 บ๎านโป่งตะขบ    หมูํที่ 12 บ๎านคลองกระทิง 
  หมูํที่ 5 บ๎านง้ิวงาม    หมูํที่ 13 บ๎านคลองมะเกลือ 
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  หมูํที่ 6 บ๎านป่าลานหินดาด   หมูํที่ 14 บ๎านหลังเขา 
  หมูํที่ 7 บ๎านซับกระทิง    หมูํที่ 15 บ๎านทํอหนึ่ง 
  หมูํที่ 8 บ๎านหาดเล็บยาว    หมูํที่ 16 บ๎านหาดเล็บยาว 2 

                           หมูํที่ 17 บ๎านซับแห๎ง 
  - จ านวนหมูํบ๎านที่เต็มทั้งหมูํบ๎าน คือ หมูํที่ 1-4 และหมูํที่ 6-17 และจ านวนหมูํบ๎านที่อยํูใน
เขตบางสํวน  คือ หมูํที่ 5   (คาบเกี่ยวอยํูในเขตเทศบาลต าบลวังมํวง) 
 

     2) ลักษณะภูมิประเทศ 
            ลักษณะภูมิประเทศ  ต าบลวังมํวง  มีพ้ืนที่สํวนใหญํเป็นที่ราบ  พ้ืนที่สํวนใหญํใช๎
ท าการเกษตรพืชไรํ เชํน ปลูกอ๎อย ปลูกข๎าวโพด  ปลูกมันส าปะหลัง  ปลูกทานตะวัน และมีพ้ืนที่
ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกติดกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  
     3) ลักษณะภูมิอากาศ 
                     ลักษณะอากาศมีลักษณะร๎อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแตํกลางเดือนมีนาคมไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร๎อนและ
แห๎งแล๎ง  แตํบางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ๎างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงจะมีอุณหภูมิ
ระหวําง ๓๕ – 40 องศาเซลเซียส  อากาศร๎อนจัด   

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํต๎นเดือนมิถุนายน ฝนตกมากในชํวงเดือน มิถุนายน – ตุลาคม  แตํ
อาจเกิด“ชํวงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน๎อย
นานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตํกลางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในชํวงกลางเดือน
ตุลาคมนานราว   ๑-๒ สัปดาห์ เป็นชํวงเปล่ียนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมํ
แนํนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ าสุด  ประมาณ  15 
องศา    

    4) ลักษณะของดิน 

   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินรํวน ประมาณ  ๗๕ % ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % 
ลักษณะดินในพื้นท่ีเป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   

    5) ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหลํงน้ าที่ใช๎ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  เป็นแหลํงน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และ 
อบต.วังมํวง ได๎ด าเนินการปรับปรุงกํอสร๎างขึ้นใหมํเพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของ
ประชาชน ดังนี้ 
  ห๎วย           4 แหํง 
  คลอง           7 แหํง 
  สระน้ า      17 แหํง 
  ฝาย, ท านบ    13 แหํง 
  บํอบาดาล     45 แหํง 
  ประปาชนบท (หมูํบ๎าน)    39 แหํง 
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  บํอน้ าตื้น      15 แหํง 
  ถังเก็บน้ า คสล.แบบ ฝ.33 และ ฝ.99    12 แหํง 
  ถังเก็บน้ า คสล.ขนาดบรรจุ 20 ลบ.ม.  18 แหํง 
  ระบบประปาถังแชมเปญ ความจุ 15 ลบ.ม 73 แหํง     

6) ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
         ในเขตต าบลวังมํวงมีที่สาธารณะ จ านวน  101 ไรํ  1  งาน  มีป่าไม๎  แตํมีต๎นไม๎ที่
ชาวบ๎านปลูกลักษณะของไม๎เป็นไม๎ยืนต๎น ผลัดใบ   
 
      2.6.2 ด้านการเมือง/การปกครอง  

                   อบต.วังมํวงได๎จัดตั้งหมูํบ๎าน  มีทั้งหมด  17  หมูํบ๎าน  แตํละหมูํบ๎านจะมีสมาชิกสภา
องค์การบริหารสํวนต าบลวังมํวง  จ านวน  2  คน  รวมทั้งหมด  34  คน  ประชาชนให๎ความรํวมมือ
ด๎านการเลือกตั้งเป็นอยํางดี  เชํน  การลงประชามติเม่ือวันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ. 2559   ประชาชน
มาใช๎สิทธิออกเสียงประชามติ  จ านวนผู๎มาใช๎สิทธิออกเสียงประชามติ  4,001  คน  จากผ๎ูมีสิทธิออก
เสียงทั้งส้ิน  6,210  คน  คิดเป็นร๎อยละ  64.43   

1) เขตการปกครอง  
                 เดิมเป็นเขตการปกครองของต าบลค าพราน  อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี  ตํอมา
ได๎แยกเป็นต าบลวังมํวง  มีพ้ืนที่คลองวังมํวงเป็นเส๎นแบํงเขตต าบล  และได๎ยกฐานะเป็นกิ่งอ าเภอ    
วังมํวง เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2533  จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2538 ได๎ท าการกํอสร๎างที่วําการอ าเภอ
วังมํวงแล๎วเสร็จ จึงได๎ย๎ายมาอยํูที่วําการอ าเภอวังมํวงจนถึงปัจจุบัน   

2) การเลือกต้ัง 
         ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลวังมํวง  สํวนใหญํรํวมกิจกรรมทางการเมือง
เสมอมาและประชาชนในเขตต าบลวังมํวงยังมีสํวนรํวมในการบริหารงาน   การชํวยเหลืองานอบต.   
วังมํวง เสนอแนะในกิจกรรมของต าบลในการด าเนินงานตํางๆ เชํน การประชุมประชาคมในการจัด
แผนพัฒนาประชุมประชาคมแก๎ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ   

ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกมาจากค าส่ัง คสช.  และปัจจุยังไม่มีการ
เลือกตั้ง 

        2.6.3 ประชากร 
 

      1) ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี) 
                 ประชากรทั้งส้ิน  8,336  คน    แยกเป็นชาย  4,086  คน หญิง  4,250  คน 
        จ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน  3,323  ครัวเรือน 
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ตารางท่ี 2.3 จ านวนประชากรจ าแนกตามหมูํบ๎าน 
 

หมู่บ้าน ประชากรปี 2563 รวม 
(คน) 

ประชากรปี 2564 รวม (คน) 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

หมูํที่ 0 วังมํวง 40 33 73 8 5 13 

1 บ๎านทําฤทธ์ิ 400 436 836 401 437 838 
2 บ๎านมอดินแดง 264 306 570 268 307 575 
3 บ๎านวังยาง 239 236 475 236 235 471 
4 บ๎านโป่งตะขบ 180 200 380 175 198 373 
5 บ๎านง้ิวงาม 198 215 413 202 210 412 
6 บ๎านป่าลานหินดาด 432 446 878 435 445 880 
7 บ๎านซับกระทิง 163 169 332 165 167 332 
8 บ๎านหาดเล็บยาว 346 330 676 350 334 684 
9 บ๎านหนองบอน 316 337 653 316 336 652 
10 บ๎านโป่งเก๎ง 231 218 449 226 219 445 
11 บ๎านสวนมะเดื่อ 204 216 420 201 212 413 
12 บ๎านคลองกระทิง 180 205 385 186 207 393 
13 บ๎านคลองมะเกลือ 227 188 415 227 190 417 
14 บ๎านหลังเขา 90 89 179 92 90 182 
15 บ๎านทํอหนึ่ง 174 189 363 178 191 369 
16 บ๎านหาดเล็บยาว 2 82 109 191 84 110 194 
17  บ๎านซับแห๎ง 330 354 684 336 357 693 
รวมทั้งส้ิน 4,096 4,276 8,372 4,086 4,250 8,336 
หมายเหตุ  ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ท าการปกครองอ าเภอวังม่วง 

      2.6.4 สภาพทางสังคม 
      1) การศึกษา 

จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  ประชากรไมํเคยได๎รับการศึกษา  จ านวน  202  
คน  คิดเป็นร๎อยละ  3.36 %  ระดับอนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก  จ านวน  113  คน  คิดเป็นร๎อยละ  1.88 
%  ต่ ากวําชั้นประถมศึกษา  (ป.4, ป.7, ป.6)  จ านวน  300  คน  คิดเป็นร๎อยละ  4.99 %            
จบชั้นประถมศึกษา  (ป.4, ป.7, ป.6) จ านวน  2,612  คน  คิดเป็นร๎อยละ  43.42 %  มัธยมศึกษา
ตอนต๎น  (มศ. 1-3 หรือ ม.1-3)  จ านวน  1,103 คน  คิดเป็นร๎อยละ  18.34 %   มัธยมศึกษาตอน
ปลาย      (มศ. 4-5 หรือ ม.4-6)  จ านวน  944  คน  คิดเป็นร๎อยละ 15.69 %  อนุปริญญาหรือ
เทียบเทํา  หรือ ปวส.  จ านวน  309  คน  คิดเป็นร๎อยละ  5.14 %  ปริญญาตรีหรือเทียบเทํา  
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จ านวน  407  คน  คิดเป็นร๎อยละ  6.77 %  สูงกวําปริญญาตรี  จ านวน  25  คน  คิดเป็นร๎อยละ 
0.42 %    

จ านวนประชากรจ าแนกระดับการศึกษาปี  2562 
ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน  ระดับต าบล 

 
 - มีครัวเรือนทั้งหมด   2,090  ครัวเรือน 
 - จ านวนประชากรที่อาศัยอยํูจริงทั้งหมด 6,015  คน 
 - เพศชาย    2,918  คน 
 - เพศหญิง    3,097  คน  
  

ตารางท่ี 2.4 จ านวนประชากรจ าแนกตามระดับการศึกษา 

การศึกษา เพศชาย เพศหญิง รวม  
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

ไมํเคยศึกษา 87 1.45 115 1.91 202 3.36 

อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 65 1.08 48 0.80 113 1.88 

ต่ ากวําชั้นประถมฯ (ป.4, ป.7,     
ป.6) 

136 2.26 164 2.73 300 4.99 

จบชั้นประถมศึกษา (ป.4, ป.7,    
ป.6) 

1,264 21.01 1,348 22.41 2,612 43.42 

มัธยมศึกษาตอนต๎น (มศ. 1-3 หรือ 
ม.1-3) 

593 9.86 510 8.48 1,103 18.34 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มศ. 4-5 หรือ ม.4-6) 

468 7.78 476 7.91 944 15.69 

อนุปริญญาหรือเทียบเทํา หรือ 
ปวส. 

151 2.51 158 2.63 309 5.14 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทํา 143 2.38 264 4.39 407 6.77 

สูงกวําปริญญาตรี 11 0.18 14 0.23 25 0.42 

รวม 2,918 48.51 3,097 51.49 6,015 100.00 
 

หมายเหตุ  ใช๎ข๎อมูล จปฐ. ปี 2562  เนื่องจากข๎อมูล จปฐ. ปี 2563 ยังไมํผํานการรับรองข๎อมูล 

  2) สาธารณสุข 

จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  ประชาชนกรสํวนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัด
กรองสุขภาพให๎กับประชาชนกลํุมเส่ียง  โรคที่มักเกิดแกํประชากรในชุมชน เชํนกัน  ได๎แกํ โรคความ
ดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข๎เลือดออก  มือ-ปาก-เท๎าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข๎ารับ
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การรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไมํยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี        
การแก๎ไขปัญหา คือ เทศบาลและหนํวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได๎จัดกิจกรรมรํวมมือกัน
รณรงค์ให๎ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได๎ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให๎ความรํวมมือเป็นอยําง
ดี แตํต๎องเป็นการด าเนินการอยํางตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปี  โดยรํวมมือกับโรงพยาบาลสาธารณสุข 
จัดกิจกรรมเพ่ือแก๎ไขปัญหา   
  (1)  หนํวยงานด๎านสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลในเขตพ้ืนที่  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  จ านวน 3 แหํง  เตียงคนไข๎  จ านวน  6  เตียง 
      -  ศูนย์บริการสาธารณสุข    จ านวน   -      แหํง 
      -  คลินิกเอกชน      จ านวน   -   แหํง    
     (2)  สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ  
                           ล าดับที่ 1 โรคอุจจาระรํวง 
        ล าดับที่ 2 โรคระบบทางเดินอาหาร  อาหารเป็นพิษ 
        ล าดับที่ 3 โรคไข๎เลือดออก 
        ล าดับที่ 4 โรคปอดบวม 
          ล าดับที่ 5 โรคตาแดง 
                           ล าดับที่ 6 โรคไวรัสโคโรนา (โควิด 2019) 

 

 3) อาชญากรรม 

  อบต.วังมํวงไมํมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แตํมีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งอบต.ก็ได๎ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกลําว 
จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  สํวนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอยํางถูกวิธี   มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการตั้งจุดตรวจประชารัฐของหมูํบ๎านซึ่งมีทุกหมูํบ๎าน  จึงท าให๎เหตุ
อาชญากรรมไมํมีเกิดขึ้นในพ้ืนที่ต าบลวังมํวงวิธีการแก๎ปัญหาของอบต.วังมํวงที่สามารถด าเนินการได๎
ตามอ านาจหน๎าที่และงบประมาณที่มีอยํูอยํางจ ากัด  คือการติดตั้งกล๎องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่
สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรํวมทางแยก ทั้งนี้ได๎ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชํวง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให๎กับประชาชน  การขอความรํวมมือไปยังผ๎ูน า 
การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู๎น า  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไมํให๎เกิดความรุํนแรง  แตํจะไมํให๎เกิดขึ้นเลยยัง
เป็นปัญหาที่ปัจจุบันไมํสามารถท่ีจะแก๎ไขได๎  ทั้งที่มีการรํวมมือกันหลายฝ่าย  

 4) ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในชุมชนของอบต.วังมํวง  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรวังมํวงได๎
รํวมมือกับทางอ าเภอวังมํวง  และอบต.วังมํวง ในการค๎นหาผ๎ูเสพ ผ๎ูติดยาเสพติดเพ่ือน าตัวมาบ าบัด
และฝึกอบรมอาชีพให๎เพ่ือลดปัญหาผ๎ูติดผ๎ูเสพในเขตต าบลวังมํวงนั้น  และเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือวํา
น๎อย สืบเนื่องมาจากวําได๎รับความรํวมมือกับทางผ๎ูน า  ประชาชน  หนํวยงานของอบต.วังมํวงที่ชํวย
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สอดสํองดูแลอยํูเป็นประจ า การแก๎ไขปัญหาของอบต.วังมํวง  สามารถท าได๎เฉพาะตามอ านาจหน๎าที่
เทํานั้น  เชํน  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์   การแจ๎งเบาะแส  การฝึกอบรมให๎ความรู๎                
ถ๎านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ อบต.วังม่วงก็ได้ให้
ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 5) การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารสํวนต าบลวังมํวงได๎ด าเนินการด๎านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1.  ด าเนินการจํายเบี้ยยังชีพให๎กับผ๎ูสูงอายุ  ผ๎ูพิการ  และผ๎ูป่วยเอดส์   
2.  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3.  ประสานการท าบัตรผ๎ูพิการ 
4.  ตั้งโครงการการจ๎างนักเรียน/นักศึกษาท างานชํวงปิดภาคเรียน   
5.  ตั้งโครงการชํวยเหลือผ๎ูยากจน  ยากไร๎  รายได๎น๎อย และผ๎ูด๎อยโอกาสไร๎ที่พ่ึง  
6.  ตั้งโครงการปรับปรุงซํอมแซมบ๎านคนจน       

    2.6.5. ระบบบริการพื้นฐาน 

    1)  การคมนาคมขนส่ง  
ในเขตต าบลวังมํวงมีเส๎นทางคมนาคมในพ้ืนที่ อบต.วังมํวง ที่เป็นถนนลาดยาง

จ านวน  21 เส๎นทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน  14 เส๎นทาง  ถนนหินคลุกจ านวน  5 เส๎นทาง  
ถนนลูกรังจ านวน  41 เส๎นทาง  โดยผ๎ูบริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเส ริม
เหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ อบต.วังมํวง ไมํสามารถด าเนินการได๎ครบถ๎วนเนื่องจากงบประมาณไมํ
เพียงพอตํอการด าเนินการ ปัจจุบัน อบต.วังมํวง มีเส๎นทางคมนาคม  ดังนี้ 

(1)  การคมนาคม  การจราจร 
    เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขต อบต.วังม่วงและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีดังนี้ 

    1.1.1)  ทางหลวงแผ่นดิน    

    -  หมายเลข   2098  มวกเหล็ก – อ าเภอวังมํวง –  
                                                                          ล านารายณ์ 
    -  หมายเลข 4005  สายหน๎าอบต.วังมํวง – ซับสนุํน 
    -  หมายเลข 2273   มวกเหล็ก – อ าเภอวังมํวง 
   1.1.2)  สะพาน    จ านวน   5    สะพาน 

   1.1.3)  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 

    -  รถโดยสารประจ าทาง   สายซับน้อยเหนือ - จังหวัดสระบุรี 
    -  รถไฟ (รฟท.)   สาย ไม่มี  

1.1.4)  ถนน 

                ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง, ทางหลวงชนบท จ านวน         
7    สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต จ านวน 2 สาย  ระยะทาง    27.009   กม. 
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                  ลูกรัง     จ านวน  -   สาย  ระยะทาง   - กม. 
                      ลาดยาง จ านวน  5   สาย  ระยะทาง    46.690 กม. 

ถนนของท๎องถิ่น  อบต.วังมํวง    จ านวน    52  สาย 
       สภาพถนน  คอนกรีต    จ านวน 11 สาย  ระยะทาง   10.559 กม. 
      แอสฟัลท์ติก จ านวน 30 สาย  ระยะทาง   77.772 กม.  
                    หินคลุก       จ านวน 2  สาย  ระยะทาง     2.380 กม. 

                  ลูกรัง          จ านวน 18 สาย  ระยะทาง   12.980  กม. 
2) การไฟฟ้า 

                 การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช๎ทุกครัวเรือน คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือ
ไฟฟ้าสํองสวํางทางหรือที่สาธารณะยังไมํสามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได๎ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่
ในเขตต าบลวังมํวงมีพ้ืนที่กว๎างมากท าให๎มีความต๎องการให๎ติดตั้งไฟฟ้าสํองสวํางนั้นเยอะ  อบต.วังมํวง
ด าเนินการตามความต๎องการไฟฟ้ามากไปหาน๎อยเป็นล าดับ การแก๎ปัญหาคือ ประสานความรํวมมือ
กันในหลายๆ หนํวยงานเพื่อขออุดหนุนงบประมาณในการชํวยเหลือเชํน  อบจ.สระบุรี เป็นต๎น   

3)  การประปา 
การประปา อบต.วังมํวงได๎ด าเนินการกํอสร๎างประปาหอถังเหล็กรูปแชมเปญให๎กับ

หมูํบ๎านภายในต าบลวังมํวง ซึ่งได๎กํอสร๎างไปทั้งหมด  จ านวน  73 แหํง   โดยให๎คณะกรรมการ
หมูํบ๎านได๎ด าเนินการบริหารจัดการระบบประปาหมูํบ๎านเอง  สามารถให๎บริการได๎ครอบคลุมทุก
หลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์   ปัญหาคือ  มีข๎อร๎องเรียนเรื่องน้ าประปาไมํพอใช๎ในหน๎าแล๎ง
บํอยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นน้ าในดินซึ่งเราไมํสามารถทราบปริมาณน้ าได๎วํามีมากน๎อยเพียงใด  จะ
พอใช๎ในหน๎าแล๎งหรือไมํ  และเป็นทํอประปาเกําเกิดการตกตะกอนของน้ า และไมํมีแหลํงน้ าดิบในการ
ผลิตประปา ประปาของอบต.วังมํวงยังไมํสามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได๎  พ้ืนที่อยํู
ใกล๎เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได๎บริเวณใกล๎น้ าไมํสามารถเจาะน้ าประปาใช๎ได๎เลย  การแก๎ปัญหาคือ การขุด
สระน้ าเพื่อกักเก็บน้ าไว๎ท าระบบประปา เพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชนตํอไป  ปัจจุบัน
ประชาชนมีประปาใช๎  ดังนี้ 
 4)  โทรศัพท์ 

      ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่หันมาใช้โทรศัพทเ์คล่ือนที่แทนโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์
สาธารณะ  การใช้โทรศัพท์เคล่ือนที่  หรือโทรศัพท์มือถือ  (บ้างเรียกวิทยุโทรศัพท์)  คืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการส่ือสารสองทางผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่ใช้คล่ืนวิทยุในการติดต่อกับเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือโดยผ่านสถานีฐาน  โดยเครือข่ายของโทรศัพท์เคล่ือนที่แต่ละผู้ให้บริการจะเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายของโทรศัพท์บ้านและเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ของผู้ให้บริการอ่ืน  โทรศัพท์เคล่ือนที่ที่มี
ความสามารถเพ่ิมข้ึนในลักษณะคอมพิวเตอร์พกพาจะถูกกล่าวถึงในชื่อโทรศัพท์อัจฉริยะ 

โทรศัพท์เคล่ือนที่ในปัจจุบันนอกจากความสามารถพ้ืนฐานของโทรศัพท์แล้ว  ยังมีคุณสมบัติ
พ้ืนฐานของโทรศัพท์เคล่ือนที่ที่เพ่ิมขึ้นมา เช่น การส่งข้อความสั้น เอสเอ็มเอส ปฏิทิน นาฬิกา
ปลุก ตารางนัดหมาย เกม การใช้งานอินเทอร์เน็ต บลูทูธ อินฟราเรด กล้องถ่ายภาพ เอ็มเอ็ม
เอส วิทยุ เครื่องเล่นเพลง และ จีพีเอส   

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA
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 5)  โปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่งและวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
1)  องค์การบริหารสํวนต าบลวังมํวง  อยํูหํางจากที่ท าการไปรษณีย์วังมํวง 

ประมาณ  3  กิโลเมตร 
2)  องค์การบริหารสํวนต าบลวังมํวง  อยํูหํางจากบริษัท เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส 

จ ากัด (J&T Express)  สาขาวังมํวง  ประมาณ  3.1  กิโลเมตร 
3)  องค์การบริหารสํวนต าบลวังมํวงบริษัท  อยํูหํางจาก  Flash Express (แฟลซ 

เอ็กซ์เพรส)  สาขาวังมํวง  ประมาณ  5.3  กิโลเมตร 
 

2.6.6 ระบบเศรษฐกิจ 

1) การเกษตร  
ประชากรในเขต อบต.วังมํวง ร๎อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทาง
การเกษตรที่ส าคัญ  ได๎แกํ  อ๎อย  มันส าปะหลัง  ข๎าวโพด  ดังนี้ 

  - การประกอบอาชีพของประชากร ได้แก่ 
    1) อาชีพเกษตรกรรม  เชํน ปลูกอ๎อย ข๎าวโพด ทานตะวัน พืชตระกูลถั่ว           
มันส าปะหลัง เป็นต๎น 
    2) อาชีพปศุสัตว์ เพื่อการบริโภคและเพ่ือการค๎า เชํน สุกร เป็ด ไกํ โคนม โคเนื้อ 
เป็นต๎น   
    3) อาชีพรับจ๎างทั่วไป ได๎แกํ การรับจ๎างโรงงานตํางๆ และรับจ๎างท าการเกษตร    
เป็นต๎น 
    4) อาชีพประมงน้ าจืด ได๎แกํ การท าการประมงบริเวณเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ และ     
แมํน้ าป่าสัก เป็นต๎น 

2) การประมง 
  อาชีพประมงน้ าจืด ได๎แกํ การท าการประมงบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิและแมํน้ าป่า
สัก เป็นต๎น 

3) การปศุสัตว์ 
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเล้ียงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม 

เชํน  สุกร เป็ด ไกํ โคนม โคเนื้อ แพะ เป็นต๎น   
4) การบริการ 

โรงแรม,รีสอร์ท  3 แหํง 
ร๎านอาหาร  1 แหํง 
โรงภาพยนตร์  - แหํง 
สถานีขนสํง  - แหํง  
ร๎านเกมส์  -         แหํง 
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5) การท่องเที่ยว 
  ทรัพยากรธรรมชาติ ของต าบลวังมํวงจะมีแหลํงทํองเที่ยวที่เดํน ๆ อยํู 2 แหํง คือ  

1. น้ าตกป่าลานหินดาด   
2. น้ าตกสวนมะเดื่อและแหลํงโบราณคดีอีก 1 แหํง คือ แหลํงโบราณคดีบ๎านโป่ง

ตะขบและมีทุํงดอกทานตะวันบาน  แตํจะต๎องมีการปรับปรุงและสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดท าให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่นําสนใจอีกมาก  

 
ตารางท่ี 2.5 แหลํงทํองเที่ยว 

ที่ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว เขตพื้นที ่ หมายเหตุ 
1 น้ าตกป่าลานหินดาด หมูํที่ 6 บ๎านป่าลานหิน

ดาด 
 

 

2 น้ าตกสวนมะเดื่อ หมูํที่ 11 บ๎านสวนมะเดื่อ  
 

3 แหลํงโบราณคดีบ๎านโป่ง
ตะขบ 

หมูํที่ 4 บ๎านโป่งตะขบ 
 

 

4 ทุํงดอกทานตะวันบาน เขตพ้ืนที่ต าบลวังมวํง  

 

6) อุตสาหกรรม 

     - หนํวยธุรกิจในพ้ืนที่  ได๎แกํ (ข๎อมูลจากการเสียภาษีที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ) 
 

ตารางท่ี 2.6  หนํวยธุรกิจในพ้ืนที่ 
 

ประเภทหน่วยธุรกิจ ปี 2564 หมายเหตุ 
ป๊ัมหลอด     11  
ฟาร์ม         17  
โรงขูดไกํ      14  
ค๎าของเกํา 2  
อํูซํอมรถยนต์ 3  
ห๎องเชํา 6  
ร๎านซํอมโทรทัศน์ 1  
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม๎   1  
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          7) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แหํง สถานีบริการน้ ามัน 2    แหํง 
บริษัท   - แหํง ศูนย์การค๎า/ห๎างสรรพสินค๎า  - แหํง 
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด - - แหํง ตลาดสด  - แหํง 
ร๎านค๎าตําง ๆ  74 แหํง โรงฆําสัตว์  - แหํง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -         แหํง 

 -  กลุ่มอาชีพ 
-กลํุมอาชีพจักสานใบลาน   หมูํที่ 1 บ๎านทําฤทธิ์ 
-กลํุมวิสาหกิจชุมชนบ๎านทําฤทธ์ิ   หมูํที่ 1 บ๎านทําฤทธิ์ 
-กลํุมอาชีพดอกไม๎จากเกล็ดปลา   หมูํที่ 3 บ๎านวังยาง 
-กลํุมวิสาหกิจชุมชนบ๎านวังยาง   หมูํที่ 3 บ๎านวังยาง 
-กลํุมอาชีพเล้ียงผ้ึงต าบลวังมํวง    หมูํที่ 4 บ๎านโป่งตะขบ 
-กลํุมวิสาหกิจชุมชนบ๎านซับกระทิง  หมูํที่ 7 บ๎านซับกระทิง 
-กลํุมวิสาหกิจชุมชนบ๎านหนองบอน  หมูํที่ 9 บ๎านหนองบอน 
-กลํุมอาชีพผ๎าทอพื้นเมือง   หมูํที่ 10 บ๎านโป่งเก๎ง 
-กลํุมวิสาหกิจชุมชนบ๎านคลองกระทิง  หมูํที่ 12 บ๎านคลองกระทิง 
-กลํุมอาชีพกระเป๋าถักเชือกฟาง   หมูํที่ 13 บ๎านคลองมะเกลือ 

 

8) แรงงาน 

  จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  ประชากรก าลังศึกษา  จ านวน  1,212  คน  
ร๎อยละ  20.15 ไมํมีอาชีพ  จ านวน  317  คน  ร๎อยละ  5.27  ประกอบอาชีพเกษตร -ท านา  125  
คน  ร๎อยละ  2.08  ประกอบอาชีพเกษตร-ท าไร  จ านวน  1,318  คน  ร๎อยละ  21.19  ประกอบ
อาชีพเกษตร-ท าสวน  จ านวน  8  คน  ร๎อยละ  0.13  ประกอบอาชีพเกษตร-ประมง  จ านวน  30  
คน  ร๎อยละ  0.50  ประกอบอาชีพเกษตร-ปศุสัตว์  จ านวน  155  คน  ร๎อยละ  2.58  ประกอบ
อาชีพพนักงาน-รับราชการ  จ านวน  87  คน  ร๎อยละ  1.45  พนักงาน-รัฐวิสาหกิจ  จ านวน  15  คน  
ร๎อยละ  0.25  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท  จ านวน  229  คน  ร๎อยละ  3.81  ประกอบอาชีพ
รับจ๎างทั่วไป  จ านวน  1,930  คน  ร๎อยละ  32.09  ประกอบอาชีพค๎าขาย  จ านวน  308  คน       
ร๎อยละ  5.12  ประกอบอาชีพสํวนตัว  จ านวน  74  คน  ร๎อยละ  1.23  ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ  
จ านวน  207  ร๎อยละ  3.44 
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จ านวนประชากร  จ าแนกตามประเภทอาชีพ ปี 2562 
ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน  ระดับต าบล 

 
 - มีครัวเรือนทั้งหมด   2,090  ครัวเรือน 
 - จ านวนประชากรที่อาศัยอยํูจริงทั้งหมด 6,015  คน 
 - เพศชาย    2,918  คน 

- เพศหญิง    3,097  คน  
 

ตารางท่ี 2.8 จ านวนประชากรจ าแนกตามประเภทอาชีพ 
 

ประเภทอาชีพ เพศชาย เพศหญิง รวม  
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

ก าลังศึกษา 599 9.96 613 10.19 1,212 20.15 

ไมํมีอาชีพ 138 2.29 179 2.98 317 5.27 

เกษตร-ท างาน 64 1.06 61 1.01 125 2.08 

เกษตร-ท าไรํ 663 11.02 655 10.89 1,318 21.91 

เกษตร-ท าสวน 3 0.05 5 0.08 8 0.13 

เกษตร-ประมง 19 0.32 11 0.18 30 0.50 

เกษตร-ปศุสัตว์ 69 1.15 86 1.43 155 2.58 

พนักงาน-รับราชการ 39 0.65 48 0.80 87 1.45 

พนักงาน-รัฐวิสาหกิจ 7 0.12 8 0.13 15 0.25 

พนักงานบริษัท 107 1.78 122 2.03 229 3.81 
รับจ๎างทั่วไป 993 16.51 937 15.58 1,930 32.09 
ค๎าขาย 111 1.85 197 3.28 308 5.12 
ธุรกิจสํวนตัว 32 0.53 42 0.70 74 1.23 
อาชีพอ่ืน ๆ 74 1.23 133 2.21 207 3.44 

รวม 2,918 48.51 3,097 51.49 6,015 100.00 

หมายเหตุ  ใช๎ข๎อมูล จปฐ. ปี 2562  เนื่องจากข๎อมูล จปฐ. ปี 2563 ยังไมํผํานการรับรองข๎อมูล 

 

2.6.7 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

1) การนับถือศาสนา 
-  ผ๎ูที่นับถือศาสนาพุทธ  ร๎อยละ   98 

       วัด/ส านักสงฆ์  13    แหํง         
2) ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหมํ   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
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-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 

-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตุลาคม 

                  พฤศจิกายน 

-  ประเพณีกวนกระยาสาทร  ประมาณเดือน   กันยายน  ตุลาคม 

3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขต อบต.วังมํวงได๎อนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
ได๎แกํ  วิธีการท าเครื่องจักสารใช๎ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการสานหมวกจากใบลาน  วิธีการท ากระเป๋า
ถักเชือกฟาง และวิธีการเล้ียงผ้ึง  เป็นต๎น   
  ภาษาถิ่น  สํวนมากร๎อยละ 90 % พูดภาษากลาง    

4) OTOP  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

  ประชาชนในเขต อบต.วังมํวงได๎ผลิตของใช๎พ้ืนเมืองขึ้นใช๎ในครัวเรือนและเหลือ
เอาไว๎จ าหนํวยบ๎าง ได๎แกํ  ผ๎าทอพ้ืนเมือง กระเป๋าถักเชือกฟาง เครื่องจักสานหมวกใบลาน  ผลิตภัณฑ์
จากน้ าผ้ึง   
 

2.6.8 ทรัพยากรธรรมชาติ 
1) น้ า  ที่ใชํในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได๎จากน้ าฝน และน้ าดิบจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  

(อยํูนอกเขต) ซึ่งจะต๎องน ามาผํานกระบวนการของระบบประปา  ส าหรับน้ าใต๎ดินมีปริมาณน๎อย  ไมํ
สามารถน าขึ้นมาใช๎ให๎พอเพียงได๎ ไมํสามารถใช๎ดื่มและอุปโภคได๎ 

2) ป่าไม้  มีพ้ืนที่ป่าไม๎  จ านวน 6,063 ไรํ 
3) ภูเขา  ในเขตต าบลวังมํวงไมํมีภูเขา 
4)  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ  

น้ าตกสวนมะเดื่อ  น้ าตกป่าลานหินดาด   
5)  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของต าบลวังมํวงสํวนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยํูอาศัย  ร๎านค๎า  
สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน๎อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนที่  ก็ได๎แกํ  ดิน  น้ า  ต๎นไม๎  อากาศที่ไมํมีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากวําพ้ืนที่บางสํวนเป็นดิน
ลูกรัง  ท าให๎การเพาะปลูกพืชผลไมํได๎ผลิตเทําที่ควร  และน้ าใต๎ดินเป็นหินปูน  ไมํสามารถที่จะน าน้ า
จากใต๎ดินมาใช๎ในการอุปโภค-บริโภคได๎ได๎ ต๎องอาศัยน้ าดิบจากแหลํงอ่ืน  และน้ าฝน  น้ าใน
การเกษตรก็ต๎องรอฤดูฝน มีแหลํงน้ าใช๎ในการเกษตรไมํเพียงพอ  ปัญหาคือยังไมํสามารถหาแหลํงน้ า
ส าหรับการเกษตรได๎เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนที่สํวนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด๎านขยะ  ไมํมีที่
ทิ้งขยะท่ีใกล๎ๆ ในพ้ืนที่  ต๎องน าขยะไปทิ้งท่ีโรงปูน TPI แกํงคอย เป็นต๎น    
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2.6.9 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
1) ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
2) ข้อมูลด้านการเกษตร 
 (1)  ข้อมูลหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 17   

มีพื้นท่ีทั้งหมด  54,993    ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไรํ            กก./ไรํ              บาท/ไร ํ
            บาท/

ไร ํ
 นอกเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

           ไรํ            กก./ไรํ              บาท/ไร ํ
            บาท/

ไร ํ
2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไรํ            กก./ไรํ              บาท/ไร ํ
            บาท/

ไร ํ
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไรํ            กก./ไรํ              บาท/ไร ํ
             บาท/

ไร ํ
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไรํ            กก./ไรํ              บาท/ไร ํ
            บาท/

ไร ํ
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไรํ            กก./ไรํ              บาท/ไร ํ
            บาท/

ไร ํ
2.3) ท าไรํ   ไรํอ๎อย   500   ครัวเรือน 

 47,928  ไรํ    1,300   กก./ไรํ    11,700    บาท/ไรํ 
   11,000  บาท/  
                  ไรํ 

  ไรํข๎าวโพด  600    ครัวเรือน 
 4,157    ไรํ 1,700     กก./ไร ํ 6,120    บาท/ไร ํ 6,000   บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง  300    ครัวเรือน 
   2,908 ไรํ    800  กก./ไร ํ    1,520    บาท/ไรํ 1,600   บาท/ไรํ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไรํ              บาท/ไร ํ

            บาท/
ไร ํ

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไรํ              บาท/ไร ํ

            บาท/
ไร ํ
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3) ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
(1)  ข้อมูลหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 17   

มีแหลํงน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
ตารางท่ี 2.8 แหลํงน้ าทางการเกษตร   

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

จ านวน 
(แห่ง) 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหลํงน้ าธรรมชาต ิ

 1. แมํน้ า - - - - - - 
 2. ห๎วย/ล าธาร 4 -    1 % 

 3. คลอง 7 -    1 % 
 4. หนองน้ า/บึง 1 -    1 % 
 5. น้ าตก 2 -    2 % 

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 

 1. แก๎มลิง - - - - - - 

 2. อํางเก็บน้ า - - - - - - 
 3. ฝาย 10 -    10% 
 4. สระ 2 -    10 % 

 5. คลองชลประทาน - - - - - - 

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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4) ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
(1)  ข้อมูลหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 17   

มีแหลํงน้ าน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 
ตารางท่ี 2.9 แหลํงน้ าน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 

แหล่งน้ า จ านวน 
(แห่ง) 

ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บํอบาดาลสาธารณะ 45     2 % 
4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ 15     2 % 
4.3 ประปาหมํูบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

61      80 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาชนบท) 39     8 % 
4.5 แหลํงน้ าธรรมชาต ิ -      
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) ถังเก็บน้ า คสล.แบบ ฝ.33 และ ฝ.99   
4.6.2) ถังเก็บน้ า คสล.ขนาดบรรจ ุ20 ลบ.ม. 
4.6.3)                               . 

 
12 
 

18 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
2 % 

 
3 % 

  

2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ประทีป หมวกสกุล (2559) ได๎ศึกษาการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการ
ให๎บริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กรณีศึกษา: องค์การบริหารสํวนต าบลปะลุรู อ าเภอสุไหง
ปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชน ปัญหา และ
อุปสรรคที่มีตํอการให๎บริการแกํประชาชน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการของการให๎บริการของ
องค์การบริหารสํวนต าบลปะลุรู ผลการศึกษา พบวํา กลํุมตัวอยํางสํวนใหญํมีระดับความพึงพอใจตํอ
การให๎บริการอยํูใน ระดับมาก ( ̅ = 4.26) เมื่อพิจารณาภาพรวมของแตํละด๎าน พบวํา การให๎บริการ
มีคําเฉล่ียสูงสุด คือ ด๎านเจ๎าหน๎าที่/บุคลากรผ๎ูให๎บริการ รองลงมาคือ กระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให๎บริการ และด๎านชํองทางการให๎บริการ ตามล าดับ นอกจากนี้ พบวํา ความพึงพอใจตํอการ
ให๎บริการด๎านการศึกษา ด๎านโยธา ด๎านรายได๎/ภาษี ด๎านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และด๎าน
สาธารณสุข อยํูในระดับมาก ( ̅ = 4.30) โดยการให๎บริการมีคําเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ด๎าน
รายได๎หรือภาษี ( ̅ = 4.33) สํวนการให๎บริการที่มีคําเฉล่ียของความพึงพอใจต่ าที่สุด คือ ด๎านพัฒนา
ชุมชน และสวัสดิการ ( ̅ = 4.27) 

 ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยบูรพา (2559) ศึกษา “โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตํอการให๎บริการขององค์การบริหารสํวนต าบลครองเปรง อ าเภอเมือง จังหวัด
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ฉะเชิงเทรา ในภารกิจ 5 ด๎าน ได๎แกํ 1) ด๎านการจัดเก็บภาษี 2) ด๎านการจดทะเบียนพาณิชย์ 3) ด๎าน
การบริการจํายเบ้ียยังชีพผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการและผ๎ูป่วยเอดส์ 4) ด๎านการบริการสาธารณสุข 5) ด๎านการ
พิจารณาเรื่องปัญหา และความต๎องการของประชาชนและสมาชิกสภาท๎องถิ่น โดยท าการศึกษาจาก
ประชาชนที่มารับบริการจากองค์การบริหารสํวนต าบลคลองเปรง จ านวนทั้งหมด 400 ราย พบวํา 
ภาพรวมของการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในภารกิจการให๎บริการทั้ง 5 ด๎าน พบวํา มีความ
พึงพอใจอยํูในระดับปานกลาง ( ̅ =3.27) และประชาชนที่มีความพึงพอใจในบริการที่ได๎รับจาก
องค์การบริหารสํวนต าบลคลองเปรง คิดเป็นร๎อยละ 65.3 โดยผลการศึกษาพบวํา ผ๎ูรับบริการกลํุม
ตัวอยํางร๎อยละ 65.3 มีความพึงพอใจตํอการให๎บริการในภารกิจให๎บริการทั้ง 5 ด๎าน โดยด๎านที่
ผ๎ูรับบริการมีความพึงพอใจจ านวนมากที่สุดคือ ด๎านการจัดเก็บภาษี คิดเป็นร๎อยละ 70.2 ด๎านการจด
ทะเบียนพาณิชย์คิดเป็นร๎อยละ 67.6 ด๎านการบริการสาธารณสุข คิดเป็นร๎อยละ 64.3 ด๎านการ
บริการจํายเบ้ียยังชีพผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการและผ๎ูป่วยเอดส์คิดเป็นร๎อยละ 62.8 และด๎านที่ผ๎ูรับบริการมี
ความพึงพอจ านวนน๎อยที่สุด คือ ด๎านการพิจารณาเรื่องปัญหาและความต๎องการของประชาชนและ
สมาชิกสภาท๎องถิ่น คิดเป็นร๎อยละ 61.8 

 อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์, ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ, และสุวิมล นภาผํองกุล (2559) ได๎ศึกษาความพึง
พอใจของประชาชนตํอการให๎บริการขององค์การบริหารสํวนต าบลบางโปรง อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตํอการให๎บริการ
ขององค์การบริหารสํวนต าบลบางโปรง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2559 กลํุม
ตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลในการศึกษาเป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนตํอการใหบ๎ริการขององค์การบริหารสํวนต าบลบาง
โปรง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ การเก็บรวบรวมแบบสอบถามได๎รับกลับมาเป็นจ านวน 400 

ชุด คิดเป็นร๎อยละ 100 การวิเคราะห์ข๎อมูลใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป ได๎แกํ คําความถี่ คําร๎อยละ และ
คําเฉล่ีย ผลการวิจัย พบวํา ความพึงพอใจของประชาชนตํอการให๎บริการขององค์การบริหารสํวน
ต าบลบางโปรง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งภาพรวมและรายด๎าน พบวําในภาพรวม
ประชาชนมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการขององค์การบริหารสํวนต าบลบางโปรง คิดเป็นร๎อยละ 

96.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ด๎านขั้นตอนการให๎บริการประชาชนมีความพึงพอใจตํอการ
ให๎บริการ คิดเป็นร๎อยละ 98.13 ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริการประชาชนมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการ
คิดเป็นร๎อยละ 98.59 ด๎านชํองทางในการให๎บริการประชาชนมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการ คิด
เป็นร๎อยละ 90.92 ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวกประชาชนมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการ คิดเป็นร๎อย
ละ 97.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายหมูํบ๎าน พบวํา ประชาชนในหมูํที่ 3 และหมูํที่ 4 มีความพึงพอใจตํอ
การให๎บริการขององค์การบริหารสํวนต าบลบางโปรง อยํูในระดับมาก มีคําเฉล่ีย 3.69 และ 3.59 

ตามล าดับ สํวนประชาชนในหมูํที่ 1 และหมูํที่ 2 มีความพึงพอใจตํอการให๎บริการขององค์การบริหาร
สํวนต าบลบางโปรง อยํูในระดับปานกลาง คําเฉล่ีย 3.49 และ 3.39 ตามล าดับ 
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 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (2559) ศึกษาการประเมิน 

ความพึงพอใจของผ๎ูรับบริการในด๎านคุณภาพการให๎บริการของเทศบาลต าบลวังดิน จังหวัดล าพูน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให๎ผลที่ได๎จากการประเมินน าไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให๎บริการแกํผ๎ูรับบริการ 

เพ่ือให๎ได๎ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่พึงพอใจแกํผ๎ูรับบริการ โดยเป็นการประเมินตามมิติที่ 2 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ตามเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ โดยการใช๎ 
แบบสอบถามถามความพึงพอใจของประชาชนประกอบในการวิจัย มีกลํุมตัวอยํางจ านวน 400 

ตัวอยําง ในด๎านการบริการ 5 ลักษณะ ได๎แกํ ด๎านกระบวนการและขั้นตอนด๎านชํองทางในการ
ให๎บริการ ด๎านเจ๎าหน๎าที่และบุคลากรผู๎ให๎บริการ ด๎านส่ิงอ านวยความสะดวก และด๎านคุณภาพในการ
ให๎บริการ ครอบคลุมใน 5 งานภารกิจ ได๎แกํ งานด๎านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ด๎านงาน
ส่ิงแวดล๎อม และสุขาภิบาล งานด๎านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด๎านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม และงานด๎านสาธารณสุข พบวํา ประชาชนผ๎ูใช๎บริการเทศบาลต าบลวังดินมีความพึง
พอใจตํอการได๎รับ บริการโดยรวมอยํูในระดับมาก มีคําเฉล่ีย 4.18 คิดเป็นร๎อยละ 83.6 โดยสาธารณะ 
ด๎านงานสิ่งแวดล๎อม และสุขาภิบาล ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด อยํูในระดับมาก ( ̅ = 4.20) 

รองลงมาตามล าดับ คือ งานด๎านสาธารณสุข อยํูในระดับมาก ( ̅ = 4.19) งานด๎านการรักษาความ
สะอาดในที่สาธารณะ และงานด๎านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อยํูในระดับมาก ( ̅ = 4.18) 

และน๎อยที่สุดคือ งานด๎าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยํูในระดับมาก ( ̅ = 4.17) 

  สุธรรม ขนาบศักดิ์ (2560) ได๎ศึกษาการวิจัยเชิงส ารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผ๎ูรับบริการที่มีตํอการให๎บริการงานบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารสํวนต าบลนาทอน อ าเภอทุํง
หว๎า จังหวัดสตูล โดยศึกษาข๎อมูลจากผ๎ูใช๎บริการงานสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผ๎ูสูงอายุและผ๎ูพิการ การให๎
ความชํวยเหลือด๎านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานให๎บริการขออนุญาตกํอสร๎างอาคาร และการ
ด าเนินงานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 200 คน พบวํา ผ๎ูใช๎บริการมีความพึงพอใจอยํูใน
ระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.66) รองลงมาคือ ด๎านขั้นตอนการให๎บริการ และด๎านเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริการ 
( ̅ = 4.65) ด๎านชํองทางการให๎บริการ ( ̅ = 4.64) โดยผลการพิจารณาเป็นงาน พบวํา งาน
ให๎บริการขออนุญาตกํอสร๎างอาคารและการด าเนินงานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผ๎ูใช๎บริการมี
ความพึงพอใจสูงสุด ( ̅ = 4.69) รองลงมาคือ งานสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผ๎ูสูงอายุและผ๎ูพิการ ( ̅ = 

4.64) และการให๎ความชํวยเหลือด๎านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เป็นล าดับน๎อยที่สุด ( ̅ = 4.60) 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2560) 
ได๎ศึกษาความพึงพอใจของผ๎ูรับบริการที่มีตํอการให๎บริการขององค์การบริหารสํวนต าบลล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผ๎ูรับบริการที่มีตํอการให๎บริการของ
เทศบาลต าบลล าลูกกา กลํุมตัวอยํางที่ใช๎ในการส ารวจ ได๎แกํ ประชาชนที่มารับบริการโดยตรง 
เจ๎าหน๎าที่ของรัฐหรือหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากเทศบาลต าบลล าลูกกา 
จ านวนทั้งส้ิน 400 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นแบบสอบถาม ความพึงพอใจของ
ผ๎ูรับบริการที่มีตํอการให๎บริหาร สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉล่ีย 
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และสํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์พบวํา 1) ผ๎ูรับบริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการ
ของเทศบาลต าบลล าลูกกา ภาพรวมของระดับความพึงพอใจอยํูในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 
93.00 โดยเรียงตามล าดับร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผ๎ูรับบริการดังนี้  ด๎านชํองทางการ
ให๎บริการ ผ๎ูรับบริการมีความพึงพอใจอยํูในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 93.40 ด๎านกระบวนการ
ขั้นตอนการให๎บริการ ผ๎ูรับบริการมีความพึงพอใจอยํูในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 93.40 ด๎าน
เจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริการ ผ๎ูรับบริการมีความพึงพอใจอยํูในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 92.60 ด๎านส่ิง
อ านวยความสะดวก ผ๎ูรับบริการมีความพึงพอใจอยํูในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 92.50 2) 
ผ๎ูรับบริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการงานตําง ๆ ของเทศบาลต าบลล าลูกกาโดยเรียงตามล าดับ
ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผ๎ูรับบริการ ดังนี้ งานด๎านการให๎บริการงานส่ิงแวดล๎อมและ
สุขาภิบาล ประชาชนผู๎รับบริการมีความพึงพอใจอยํูในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 94.40 งานด๎าน
การให๎บริการขออนุญาตปลูกส่ิงกํอสร๎าง ประชาชนผ๎ูรับบริการ มีความพึงพอใจอยํูในระดับมากที่สุด 

คิดเป็นร๎อยละ 93.00 งานด๎านการให๎บริการงานการเก็บภาษี ประชาชนผ๎ูรับบริการมีความพึงพอใจ
อยํูในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 92.40 งานด๎านการบริการงานทะเบียนราษฎร์ ประชาชน
ผ๎ูรับบริการมีความพึงพอใจอยํูในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 92.00 

 ข๎อเสนอแนะจากผลการส ารวจไปใช๎ พบวําเทศบาลต าบลล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี มี
ปัจจัยที่ครบถ๎วนที่กํอให๎เกิดความพึงพอใจตํอผ๎ูรับบริการ แตํมีส่ิงที่ควรจะปรับปรุงเพ่ือกํอให๎เกิดความ 
พึงพอใจเพ่ิมมากข้ึนตํอการให๎บริการ มีดังนี้ ควรจัดเตรียมความพร๎อมในการให๎บริการ เชํน เจ๎าหน๎าที่ 
ป้ายประกาศ ค าแนะน า เอกสารตําง ๆ ให๎เหมาะสม รวดเร็วและเพียงพอ ควรจัดเตรียมตู๎รับความ
คิดเห็น/รับแบบประเมินการให๎บริการเพ่ิมขึ้น และมองเห็นได๎อยํางชัดเจน เจ๎าหน๎าที่ให๎บริการควร
เพ่ิมหรือปรับปรุงการให๎บริการด๎วยความถูกต๎องรวดเร็วมากขึ้น ติดตั้งเครื่องท าน้ าดื่มหรือจัดเตรียมน้ า
ดื่มที่สะอาดให๎เพียงพอตํอการให๎บริการแกํประชาชน จัดเตรียมเอกสาร แผํนพับ และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารให๎พร๎อม เห็นชัดเจนและเพียงพอตํอการให๎บริการประชาชน และควร
สํงเสริมให๎เจ๎าหน๎าที่ได๎เข๎ารํวมการอบรม สัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู๎ ด๎านการให๎บริ การกับองค์การ
บริหารสํวนต าบลอ่ืน ๆ อยํางตํอเนื่องเป็นประจ า เป็นต๎น 

 

 2.7 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ รวมถึงบทบาทขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีมีการให๎บริการงานสาธารณะให๎กับประชาชน ผ๎ูวิจัยได๎น าแนวทางการประเมิน
การปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ
กรอบการประเมินใน มิติที่ 2 มิติด๎านคุณภาพการให๎บริการ ตัวชี้วัด 1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผ๎ูรับบริการ โดยมีประเด็นการประเมิน 4 ประเด็น ได๎แกํ 1) ด๎านขั้นตอนการให๎บริการ 2) ด๎าน
ชํองทางการให๎บริการ 3) ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริการ และ 4) ด๎านส่ิงอ านวยความสะดวก มาเป็น
แนวทางพัฒนากรอบแนวคิดที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ดังภาพที่ 2.3 
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ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช๎ในการศึกษา 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 

1. ด๎านขั้นตอนการให๎บริการ 
2. ด๎านชํองทางการให๎บริการ  
3. ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูให๎บริการ 
4. ด๎านส่ิงอ านวยความสะดวก 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได๎ตํอเดือน 

6. งานที่ติดตํอมาขอรับบริการ 

7. เคยมาขอรับบริการกี่ครั้งตํอปี 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยใช้รูปแบบเชิงส ารวจ 
(Survey Research) เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีได้เป็นแนวทางในการเสนอแนะในด้านนโยบายและในการ
น าไปปฏิบัติงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ 

 3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.4 การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล 

 3.5 หลักเกณฑ์การค านวณคะแนนและการแปลผล 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1  ประชากรที่ใช้ในการส ารวจครั้งนี้ เป็นประชากรในพ้ืนที่ต าบลวังม่วง ส ารวจ ณ วันที่
1 เมษายน พ.ศ. 2564  จ านวน 8,336 คน (https://wangmuangsao.go.th/index.php) สืบค้น
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564)  
   การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตประชากร (population) คือ ประชาชนในพ้ืนที่บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง โดยมีประชากรกลุ่มเป้าหมาย (target population) คือ ประชาชน 
(เฉพาะ) ที่เข้ามารับบริการงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วงและประชากรที่
สามารถเข้าถึงได้ (accessible population) คือ ประชาชน (เฉพาะ) ที่เข้ามารับบริการทั้ง 4 งาน
บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วงในระหว่างวันที่ 1 -30 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 10-15 ของประชากรที่สามารถเข้าถึงได้ในช่วงเวลาดังกล่าว (บุญชม ศรีสะอาด, 

2535 หน้า 38) ท าการเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) 

ด้วยวิธีการเลือกแบบบังเอิญจ านวน 100 คน 

   
3.2 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการส ารวจ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับความพึง
พอใจของประชาชนที่มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง โดยโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน งานที่มาติดต่อขอรับบริการ จ านวนครั้งที่มาขอรับบริการ
กี่ครั้งต่อปี รวมจ านวน 7 ข้อ 
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  ส่วนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง โดยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ และตาม
กรอบการประเมินใน มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของความ     
พึงพอใจต่อการให้บริการใน 4 ด้าน ได้แก่ 

 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

  โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ให้ผู้เลือกตอบตาม
ความรู้สึก และความเชื่อเชิงประมาณค่า ตั้งแต่ระดับความพึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

และน้อยที่สุด รวมจ านวน 20 ข้อ โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้ 
   ระดับความพึงพอใจ    คะแนน 

   ระดับความพึงพอใจมากที่สุด   5 

   ระดับความพึงพอใจมาก   4 

   ระดับความพึงพอใจปานกลาง   3 

   ระดับความพึงพอใจน้อย   2 

   ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด   1 

  เมื่อรวบรวมข้อมูลและหาค่าเฉล่ียแล้ว จะใช้คะแนนของกลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับความ       
พึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ โดยการหาช่วงความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538, 

หน้า 8–11) 

   ความกว้างของอันตรภาพชั้น  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด/จ านวนชั้น 

        = 5-1 /5 

        = 0.80 

   ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

   ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 

   ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40  หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60  หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 

   ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80  หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 

  ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด 

 

 



54 

 

 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

  1. ศึกษาต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ ขอบข่ายงานบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดขอบเขตการวิจัย และสร้างเครื่องมือการ
วิจัยให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายการวิจัย 

  2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารงานวิจัยที่ใกล้เคียง เพ่ือก าหนดขอบเขต
และเนื้อหาแบบสอบถาม ซึ่งท าให้มีความชัดเจนตามวัตถุประสงค์การวิจัยยิ่งขึ้น 

  3. น าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามโดยเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานให้บริการ 

4 ด้าน ได้แก่ 

   1) งานด้านการจัดเก็บภาษี  

   2) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

   3) งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

   4) งานด้านสาธารณสุข 

  4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง หรือ IOC (Index of Consistency) ของข้อค าถามกับความเหมาะสมในการ
น าไปใช้งานของร่างตัวแบบ น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลและขอค าแนะน าในการแก้ไข 

ปรับปรุงเพ่ือให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่าย และชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ค่าความ
ตรงเท่ากับ 0.8-1.00 

  5. น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบแก้ไขแล้วมาด าเนินการทดลองใช้ (Try Out) กับ
ผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วงที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

  6. น าผลการตอบแบบสอบถามในข้อ 5 มาค านวณค่าความเชื่อมั่นโดยสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากับ 0.962 

 

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

   ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ตามข้ันตอน ดังนี้ 
  3.3.1 ผู้วิจัยได้ประสานงานกับหัวหน้าส่วนงานที่ดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล   วัง
ม่วงเพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  3.3.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ไปเก็บข้อมูลกับผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 100 คน 

  3.3.3 ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด จ านวน 100 ฉบับ ท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ได้ทั้งส้ิน 100 ฉบับ เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน
ต่อไป 
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3.4 การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล 

 คณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาด าเนินการ ดังนี้ 
  3.4.1 การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยคณะผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการ
ตอบแบบสอบถามและแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 

  3.4.2 การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสตามที่ได้
ก าหนดไว้ ส าหรับแบบสอบถามที่เป็นปลายเปิด (Open-ended) คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis) 

  3.4.3 การประมวลข้อมูลที่ลงรหัสแล้ว โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ 
   1) แบบสอบถามส่วนที่ 1 หาค่าความถ่ี และร้อยละ 

   2) แบบสอบถามส่วนที่ 2 หาค่าเฉล่ียเลขคณิต และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

3.5 หลักเกณฑ์การค านวณคะแนนและการแปรผล 

 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 

  3.5.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
  3.5.2 สูตรค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean หรือ  ̅) ใช้ในการวิเคราะห์ระดับ
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
  3.5.3 สูตรความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือค่า S.D.)  

  3.5.4 สูตรค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability of the test) โดยใช้วิธีค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha – Coefficient) 

  3.5.5 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน คณะผู้วิจัยจะวิเคราะห์ทั้งในภาพรวม
ของความพึงพอใจและความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน ก าหนดเกณฑ์ส าหรับวัดผลโดยเอา
ค่าเฉล่ียเป็นตัวชี้วัด ในส่วนของการก าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้คะแนนของกลุ่มตัวอย่าง
แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ โดยการหาช่วงความกว้างของอันตรภาพชั้น (วิเชียร เกตุ
สิงห์, 2538, หน้า 8-11) ดังนี้ 
  ความกว้างของอันตรภาพชั้น = (คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด) / จ านวนชั้น 

        = (5 - 1) / 5 

         = 0.80 

     ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

  ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 

  ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 

  ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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 ถ้าเปรียบเทียบเป็นร้อยละความพึงพอใจจะเทียบได้เป็นร้อยละ โดยคณะผู้วิจัยใช้สถิติ
ค่าเฉล่ียแล้วน าค่าเฉล่ียมาปรับให้เป็นร้อยละโดยการคูณ 20 ได้ร้อยละออกมาแล้วน าไปเทียบหาค่า
คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
  ระดับความพึงพอใจมากกว่า  ร้อยละ 95 ขึ้นไป  ระดับคะแนน 10 

  ระดับความพึงพอใจไม่เกิน  ร้อยละ 95    ระดับคะแนน 9 

  ระดับความพึงพอใจไม่เกิน  ร้อยละ 90    ระดับคะแนน 8 

  ระดับความพึงพอใจไม่เกิน  ร้อยละ 85   ระดับคะแนน 7 

  ระดับความพึงพอใจไม่เกิน   ร้อยละ 80   ระดับคะแนน 6 

  ระดับความพึงพอใจไม่เกิน   ร้อยละ 75   ระดับคะแนน 5 

  ระดับความพึงพอใจไม่เกิน   ร้อยละ 70   ระดับคะแนน 4 

  ระดับความพึงพอใจไม่เกิน  ร้อยละ 65   ระดับคะแนน 3 

  ระดับความพึงพอใจไม่เกิน   ร้อยละ 60   ระดับคะแนน 2 

  ระดับความพึงพอใจไม่เกิน   ร้อยละ 55   ระดับคะแนน 1 

  ระดับความพึงพอใจน้อยกว่า  ร้อยละ 50   ระดับคะแนน 0 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเชิงส ารวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อการให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านช่องทางการให้บริการ 3) ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ 4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอ
วังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยจ าแนกตามงานบริการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) งานด้านการจัดเก็บภาษี 2) งาน
ด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 3) งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และ 4) งานด้าน
สาธารณสุข และ 2. ปัญหา และข้อเสนอแนะ โดยคณะผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ โดยน าเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยายตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการใน
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ในภาพรวม 

 4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
จ าแนกตามงานที่ผู้รับบริการมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
 4.4 ผลการวิเคราะห์ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการในองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ทั้งในภาพรวม และรายด้าน 

 4.5 ผลการวิเคราะห์ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการในองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง จ าแนกตามงานที่ประชาชนผู้รับบริการติดต่อขอรับ
บริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
 4.6 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี 4.1   สถานภาพของผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1.เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
40 
60 

 
40.00 
60.00 

 

2.อายุ 
    ต่ ากว่า 24 ปี 

25 - 34 ปี 
35 - 44 ปี 
45 - 54 ปี 
55 - 64 ปี 
65 ปีข้ึนไป 

 
12 
21 
24 

22 
18 
3 

 
12.00 
21.00 
24.00 
22.00 
18.00 
3.00 

3.ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   
อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
ปริญญาตรี 

  
19 
20 
21 
23 
17 

 
19.00 
20.00 
21.00 
23.00 
17.00 

 

4.อาชีพ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัท 
รับจ้างท่ัวไป 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 
เกษตรกรรม/ประมง 
เกษียณ/ข้าราชการบ าเหน็จ,บ านาญ 
นักเรียน/นักศึกษา 
ว่างงาน 

 
18 
12 
19 
30 
10 

4 
6 
1 

 
18.00 
12.00 
19.00 
30.00 
10.00 
4.00 
6.00 
1.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

5.รายได้ต่อเดือน 

     ต่ ากว่า 3,000 บาท 
     3,001 - 5,000 บาท 
     5,001 - 10,000 บาท 
     10,001 - 20,000 บาท 
     20,001 บาทขึ้นไป 

 
  8 
 15 
 26 
 39 
 15 

 
 8.00 
15.00 
26.00 
39.00 
15.00 

6.งานที่มาติดต่อขอรับบริการ 
     งานด้านการจัดเก็บภาษ ี
     งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณ 
     ภัย 
     งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
     งานด้านสาธารณสุข 

 
25 
25 
25 
25 

 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 

7.ท่านเคยมาขอรับบริการงานในข้อ6 กี่ครั้งต่อปี 

น้อยกว่า 3 ครั้งต่อป ี
3-5 ครั้งต่อป ี
มากกว่า 5 ครั้งต่อป ี

 
25 
30 
45 

 
25.00 
30.00 
45.00 

รวม 100 100.00 

 
 จากตารางที ่4.1 พบว่าข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างสรุปได้ดังนี้ 
  เพศ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.00  
  อายุ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 35-44 ปี มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง 45-54 ปี     
มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 อายุระหว่าง 25-34 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 
และน้อยที่สุด คือ มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 
  ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม      
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวท. จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 รองลงมา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และน้อยที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี จ านวน 17 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 17.00  

  อาชีพ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่      
มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมามีอาชีพ
รับจ้างทั่วไป จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 มีอาชีพเป็นข้าราชการ/รัผบวิสาหกิจ จ านวน 18 
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คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 และน้อยที่สุด คือ เกษียณ/ข้าราชการบ าเหน็จ,บ านาญ จ านวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.00 
  รายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม      
ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 

รองลงมามีรายได้ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 และน้อยที่สุด 

คือ มีรายไดต้่ ากว่า 3,000 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 
  งานที่มาติดต่อขอรับบริการ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและ          
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ติดต่อขอรับบริการ งานด้านการจัดเก็บภาษี จ านวน 25 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 25.00 งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และงานด้านสาธารณสุข 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
  จ านวนคร้ังที่มาขอรับบริการต่อปี กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและ      
ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการที่ใช้บริการมากกว่า 5 ครั้งต่อปี จ านวน 45 คน    
คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมา คือ ใช้บริการ 3-5 ครั้งต่อปี มีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 
และน้อยที่สุด คือใช้บริการน้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง 
จังหวัดสระบุรี ในภาพรวม 

 

ตารางท่ี 4.2  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการมีตอ่การใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ในภาพรวม จ าแนกตามงานบริการ 
 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

ต่อการให้บริการ 
 ̅ S.D. 

ระดับ         
ความพึงพอใจ 

1.งานด้านการจัดเก็บภาษี 4.85 0.44 มากที่สุด 

2.งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 4.86 0.38 มากที่สุด 

3.งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 4.85 0.44 มากที่สุด 

4.งานด้านสาธารณสุข 4.88 0.39 มากที่สุด 

รวม 4.86 0.41 มากที่สุด 
 

 จากตารางที ่4.2 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅= 4.86, S.D.=0.41) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า งานบริการที่ได้รับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ค่าเฉล่ีย
เรียงตามล าดับ คือ งานด้านสาธารณสุข อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.88, S.D.=0.39) รองลงมา คือ 

งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อยู่ในระดับมากที่สุด  ( ̅ = 4.86, S.D.=0.38)    
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งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมและงานด้านการจัดเก็บภาษี อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.85, 
S.D.=0.44) ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 4.3  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการมีตอ่การใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ในภาพรวม จ าแนกตามด้าน 
 

ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ 

 ̅ S.D. 
ระดับ         

ความพึงพอใจ 

1.ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.84 0.44 มากที่สุด 

2.ด้านช่องทางการให้บริการ 4.83 0.48 มากที่สุด 

3.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.90 0.35 มากที่สุด 

4.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.88 0.39 มากที่สุด 

รวม 4.86 0.41 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.86, S.D.=0.41) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ได้รับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.90, S.D.=0.35) รองลงมา คือด้านส่ิง
อ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.88, S.D.=0.39) ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.84, S.D.=0.44) และด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด        
( ̅ = 4.83, S.D.=0.48) ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง จ าแนกตามงานที่ผู้รับบริการมาติดต่อ 

 

4.3.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วง ในงานด้านการจัดเก็บภาษี 
 

ตารางท่ี 4.4  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ในงานด้านการ
จัดเก็บภาษี ในภาพรวม  

 

ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ 

งานด้านการจัดเก็บภาษ ี

 ̅ S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1.ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.82 0.47 มากที่สุด 

2.ด้านช่องทางการให้บริการ 4.83 0.47 มากที่สุด 

3.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.90 0.33 มากที่สุด 

4.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 0.48 มากที่สุด 

รวม 4.85 0.44 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วง ในงานด้านการจัดเก็บภาษี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.85, 
S.D.=0.44) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย
จากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด 
( ̅ = 4.90, S.D.=0.33) รองลงมา คือ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ( ̅ = 4.83, S.D.=0.48)        
ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.83, S.D.=0.47) และค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ 
ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.82, S.D.=0.47) 
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ตารางท่ี 4.5  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ในงานด้านการ
จัดเก็บภาษ ีรายด้าน 

 

 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

ต่อการให้บริการ  
งานด้านการจัดเก็บภาษ ี

  ̅ 
 

S.D. 
ระดับ         

ความพึงพอใจ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

1.ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะน าขั้นตอนใน
การให้บริการ 

4.90 0.30 มากที่สุด 

2.มีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่าง
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.78 0.56 มากที่สุด 

3.ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก ไม
ยุ่งยาก ซับซ้อน 

4.80 0.51 มากที่สุด 

4.มีการให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อนหลัง 4.81 0.50 มากที่สุด 

5.ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว 4.83 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.82 0.47 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 

1.มีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง 4.80 0.53 มากที่สุด 

2.มีช่องทางการให้บริการที่ชัดเจน เหมาะสม 4.82 0.52 มากที่สุด 

3.ความพอเพียงต่อช่องทางการให้บริการ 4.88 0.35 มากที่สุด 

4.ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว 4.83 0.43 มากที่สุด 

5.จัดให้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวก เช่น กล่องรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ เว็บไซด์ หรืออีเมล์ เพื่อเป็นช่องทางให้
ผู้รับบริการสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา              

4.81 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.83 0.47 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 

1.เจ้าหน้าที่ ให้บริการมีความรู้  ความสามารถในการ
ให้บริการเป็นอย่างดี เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย ให้ค าแนะน า น่าเชื่อถือ เป็นต้น 

4.90 0.36 มากที่สุด 

2.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใสและ 4.92 0.27 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ)    

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

ต่อการให้บริการ 
งานด้านการจัดเก็บภาษ ี

  ̅ 
 

S.D. 
ระดับ         

ความพึงพอใจ 

เป็นกันเอง    

3.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมในการ
ให้บริการ 

4.93 0.26 มากที่สุด 

4.เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ 

4.91 0.29 มากที่สุด 

5.เจ้าหน้าที่ให้บริการสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
อย่างรวดเร็ว 

4.84 0.46 มากที่สุด 

รวม 4.90 0.33 มากที่สุด 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

1 . ส ถ า น ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร ส ะ อ า ด  เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ  แ ล ะ
สภาพแวดล้อมดี 

4.88 0.41 มากที่สุด 

2.ความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการ เช่น 
เอกสารค าขอ ปากกา เป็นต้น 

4.81 0.48 มากที่สุด 

3.ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ที่
นั่งคอยรับบริการ ห้องสุขา สถานที่จอดรถ เป็นต้น 

4.78 0.54 มากที่สุด 

4.มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่อง
รับความคิดเห็น แบบสอบถาม 

4.82 0.52 มากที่สุด 

5.มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน 4.85 0.46 มากที่สุด 

รวม 4.83 0.48 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วง ในงานด้านการจัด้ก็บภาษี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านไดด้ังนี้ 
 ด้านขั้นตอนการให้บริการ สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะน าขั้นตอน    
ในการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.90, S.D.= 0.30) รองลงมา คือ ระยะเวลาใน           
การให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.83, S.D.= 0.49) และมี        
การให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อนหลัง อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.81, S.D.= 0.50) 
ตามล าดับ 



65 

 

 ด้านช่องทางการให้บริการ สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ข้อที่ได้ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความพอเพียงต่อช่องทาง     
การให้บริการ ( ̅ = 4.88, S.D.= 0.35) รองลงมา คือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว 
อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.83, S.D.= 0.43) และมีช่องทางการให้บริการที่ชัดเจน เหมาะสม อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.82, S.D.= 0.52) ตามล าดับ  

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
เต็มใจ และพร้อมในการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.93, S.D.=0.26) รองลงมาคือ 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.92, 

S.D.=0.27) และเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด  

( ̅ = 4.91, S.D.=0.29) ตามล าดับ  

 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สถานที่ให้บริการสะอาด เป็น
ระเบียบ และสภาพแวดล้อมดี อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.88, S.D.= 0.41) รองลงมาคือ            
มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์แจ้งข้อมูลชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.85,         

S.D.= 0.46) และมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น 
แบบสอบถาม อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.82, S.D.= 0.52) ตามล าดับ 
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4.3.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วง ในงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

ตารางท่ี 4.6  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการมีตอ่การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ในงานด้านเทศกิจ
หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ในภาพรวม 

 

ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ 

งานเทศกิจฯ 

 ̅ S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1.ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.82 0.41 มากที่สุด 

2.ด้านช่องทางการให้บริการ 4.80 0.48 มากที่สุด 

3.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.91 0.41 มากที่สุด 

4.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.92 0.38 มากที่สุด 

รวม 4.86 0.38 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วง ในงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( ̅ = 4.86, S.D.=0.38) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย
จากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด 
( ̅ = 4.92, S.D.=0.38)  รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.91, 

S.D.=0.41) และด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.82, S.D.=0.41) และด้านที่
มีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.80, S.D.=0.48)  
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ตารางท่ี 4.7  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการมีตอ่การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ในงานด้านเทศกิจ
หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ในรายด้าน 

  

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

ต่อการให้บริการ  
งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

  ̅ 
 

S.D. 
ระดับ         

ความพึงพอใจ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

1.ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะน าขั้นตอนใน
การให้บริการ 

4.81 0.44 มากที่สุด 

2.มีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่าง
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.84 0.39 มากที่สุด 

3.ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก ไม่
ยุ่งยาก ซับซ้อน 

4.82 0.43 มากที่สุด 

4.มีการให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อนหลัง 4.85 0.36 มากที่สุด 

5.ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว 
4.80 0.47 มากที่สุด 

รวม 4.82 0.42 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 

1.มีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง 4.75 0.62 มากที่สุด 

2.มีช่องทางการให้บริการที่ชัดเจน เหมาะสม 4.88 0.41 มากที่สุด 

3.ความพอเพียงต่อช่องทางการให้บริการ 4.80 0.51 มากที่สุด 

4.ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว 4.81 0.48 มากที่สุด 

5.จัดให้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวก เช่น กล่องรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ เว็บไซด์ หรืออีเมล์ เพื่อเป็นช่องทางให้
ผู้รับบริการสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา              

4.78 0.46 มากที่สุด 

รวม 4.80 0.50 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 

1.เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการเป็นอย่างดี เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อ 
สงสัย ให้ค าแนะน า น่าเชื่อถือ เป็นต้น 

4.90 0.30 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ)    

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

ต่อการให้บริการ 

งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

  ̅ 
 

S.D. 
ระดับ         

ความพึงพอใจ 

2.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใสและ
เป็นกันเอง 

4.93 0.26 มากที่สุด 

3.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมในการ
ให้บริการ 

4.96 0.20 มากที่สุด 

4.เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ 

4.86 0.42 มากที่สุด 

5.เจ้าหน้าที่ให้บริการสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
อย่างรวดเร็ว 

4.88 0.32 มากที่สุด 

รวม 4.91 0.30 มากที่สุด 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

1 . ส ถ า น ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร ส ะ อ า ด  เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ  แ ล ะ
สภาพแวดล้อมดี 

4.95 0.22 มากที่สุด 

2.ความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการ เช่น 
เอกสารค าขอ ปากกา เป็นต้น 

4.91 0.35 มากที่สุด 

3.ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม       
ที่นั่งคอยรับบริการ ห้องสุขา สถานที่จอดรถ เป็นต้น 

4.96 0.20 มากที่สุด 

4.มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่อง
รับความคิดเห็น แบบสอบถาม 

4.94 0.28 มากที่สุด 

5.มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน 4.85 0.43 มากที่สุด 

รวม 4.92 0.29 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วง ในงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งสามารถพิจารณาเป็น
รายด้านไดด้ังนี้ 
 ด้านขั้นตอนการให้บริการ สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ มีการให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อนหลัง 
อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.85, S.D.= 0.36) รองลงมา คือมีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลา    
การให้บริการอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ( ̅ = 4.84, S.D.= 0.39) และขั้นตอนการให้บริการแต่ละ
ขั้นตอนมีความสะดวก ไม่ยุ่งยากซับซ้อน อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.82, S.D.=0.43) ตามล าดับ 
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 ด้านช่องทางการให้บริการ สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ข้อที่ได้ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีช่องทางการให้บริการ        
ที่ชัดเจน เหมาะสม ( ̅ = 4.88, S.D.= 0.41) รองลงมา คือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก 
รวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.81, S.D.= 0.48) และ ความพอเพียงต่อช่องทางการให้บริการ
อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.80, S.D.= 0.51) ตามล าดับ 

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
เต็มใจ และพร้อมในการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.96, S.D.=0.20) รองลงมาคือ 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.93, 
S.D.=0.26) และเจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี เช่น สามารถ
ตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า น่าเชื่อถือ เป็นต้น อยู่ในระดับมากที่สุด  ( ̅ = 4.90, 
S.D.=0.30) ตามล าดับ 

 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ความเพียงพอของส่ิงอ านวย
ความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ ห้องสุขา สถานที่จอดรถ อยู่ในระดับมากที่สุด           
( ̅ = 4.96, S.D.= 0.20) รองลงมาคือ สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ และสภาพแวดล้อมดี 
อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.95, S.D.= 0.22) และ มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ 
เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.94, S.D.= 0.28) ตามล าดับ 
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 4.3.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วง ในงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 
ตารางท่ี 4.8  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ในงานพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม ในภาพรวม 

 

ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ 

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ 
 ̅ S.D. 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1.ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.84 0.43 มากที่สุด 

2.ด้านช่องทางการให้บริการ 4.81 0.50 มากที่สุด 

3.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.87 0.42 มากที่สุด 

4.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.86 0.42 มากที่สุด 

รวม 4.85 0.44 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วง ในงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.85, 
S.D.=0.44)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย
จากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด      
( ̅ = 4.87, S.D.=0.42)  รองลงมาคือ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.86, 

S.D.=0.42) และด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.84, S.D.=0.43) และด้านที่
มีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.81, S.D.=0.50)  
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ตารางท่ี 4.9  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ในงานพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม ในรายด้าน 

 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

ต่อการให้บริการ  
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

  ̅ 
 

S.D. 
ระดับ         

ความพึงพอใจ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

1.ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะน าขั้นตอนใน
การให้บริการ 

4.86 0.40 มากที่สุด 

2.มีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่าง
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.81 0.50 มากที่สุด 

3.ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก ไม่
ยุ่งยาก ซับซ้อน 

4.87 0.39 มากที่สุด 

4.มีการให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อนหลัง 4.85 0.41 มากที่สุด 

5.ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว 4.83 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.84 0.43 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 

1.มีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง 4.80 0.49 มากที่สุด 

2.มีช่องทางการให้บริการที่ชัดเจน เหมาะสม 4.84 0.48 มากที่สุด 

3.ความพอเพียงต่อช่องทางการให้บริการ 4.81 0.52 มากที่สุด 

4.ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว 4.79 0.50 มากที่สุด 

5.จัดให้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวก เช่น กล่องรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ เว็บไซด์ หรืออีเมล์ เพ่ือเป็นช่องทางให้
ผู้รับบริการสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา              

4.83 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.81 0.50 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 

1.เจ้าหน้าที่ ให้บริการมีความรู้  ความสามารถในการ
ให้บริการเป็นอย่างดี เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย ให้ค าแนะน า น่าเชื่อถือ เป็นต้น 

4.86 0.45 มากที่สุด 

2.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใสและ
เป็นกันเอง 

4.92 0.27 มากที่สุด 

3.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมในการ
ให้บริการ 

4.86 0.42 มากที่สุด 

4.เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือก 4.86 0.42 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.9 (ต่อ) 
 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

ต่อการให้บริการ 

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

  ̅ 
 

S.D. 
ระดับ         

ความพึงพอใจ 

ปฏิบัติ    

5.เจ้าหน้าที่ให้บริการสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
อย่างรวดเร็ว 

4.84 0.44 มากที่สุด 

รวม 4.87 0.42 มากที่สุด 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

1 . ส ถ า น ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร ส ะ อ า ด  เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ  แ ล ะ
สภาพแวดล้อมดี 

4.92 0.27 มากที่สุด 

2.ความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการ เช่น 
เอกสารค าขอ ปากกา เป็นต้น 

4.83 0.49 มากที่สุด 

3.ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ที่
นั่งคอยรับบริการ ห้องสุขา สถานที่จอดรถ เป็นต้น 

4.82 0.48 มากที่สุด 

4.มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่อง
รับความคิดเห็น แบบสอบถาม 

4.87 0.39 มากที่สุด 

5.มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน 4.84 0.46 มากที่สุด 

รวม 4.86 0.42 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วง ในงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นรายด้านได้
ดังนี้ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก ไม่
ยุ่งยาก ซับซ้อน อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.87, S.D.= 0.39) รองลงมา คือ ความชัดเจนในการ
อธิบาย ชี้แจงและแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.86, S.D.= 0.40) 
และมีการให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อนหลัง อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.85,       
S.D.= 0.41) ตามล าดับ 

 ด้านช่องทางการให้บริการ สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ข้อที่ได้ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีช่องทางการให้บริการที่
ชัดเจน เหมาะสม ( ̅ = 4.84, S.D.= 0.48)  รองลงมา คือ จัดให้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวก เช่น 
กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ เว็บไซด์ หรืออีเมล์ เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 



73 

 

อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.83, S.D.= 0.49) และความพอเพียงต่อช่องทางการให้บริการ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.81, S.D.= 0.52) ตามล าดับ 

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
สุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง ( ̅ = 4.92, S.D.=0.27) รองลงมาคือเจ้าหน้าที่ให้บริการมี
ความรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้
ค าแนะน า น่าเชื่อถือ เป็นต้น ( ̅ = 4.86, S.D.=0.45) เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค เป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  ( ̅ = 4.86, S.D.=0.42) ตามล าดับ 

 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สถานที่ให้บริการสะอาด      
เป็นระเบียบ และสภาพแวดล้อมดี อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.92 S.D.= 0.27) รองลงมาคือ มีการ
เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม  อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( ̅ = 4.87, S.D.= 0.39) และมีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจนอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.84, S.D.= 0.46) ตามล าดับ 
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 4.3.4 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วง ในงานด้านสาธารณสุข 
 

 

ตารางท่ี 4.10  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ในงานด้าน
สาธารณสุข ในภาพรวม 

 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

ต่อการให้บริการ 

งานด้านสาธารณสุข 

 ̅ S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1.ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.86 0.42 มากที่สุด 

2.ด้านช่องทางการให้บริการ 4.85 0.44 มากที่สุด 

3.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.90 0.34 มากที่สุด 

4.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.89 0.37 มากที่สุด 

รวม 4.88 0.39 มากที่สุด 
 

จากตารางที ่4.10 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วง ในงานด้านสาธารณสุข อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ             

( ̅ = 4.88, S.D.=0.39) 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย

จากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด      
( ̅ = 4.90, S.D.=0.34)  รองลงมาคือ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.89, 

S.D.=0.37)  ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.86, S.D.=0.42) และด้านช่องทางการให้บริการ อยู่
ในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.85, S.D.=0.44) ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 4.11  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ในงานด้าน
สาธารณสุข ในรายด้าน 

 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

ต่อการให้บริการ  
งานด้านสาธารณสุข 

  ̅ 
 

S.D. 
ระดับ         

ความพึงพอใจ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

1.ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะน าขั้นตอนใน
การให้บริการ 

4.88 0.43 มากที่สุด 

2.มีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่าง
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.82 0.50 มากที่สุด 

3.ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก ไม่
ยุ่งยาก ซับซ้อน 

4.90 0.36 มากที่สุด 

4.มีการให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อนหลัง 4.84 0.44 มากที่สุด 

5.ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว 4.87 0.39 มากที่สุด 

รวม 4.86 0.42 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 

1.มีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง 4.80 0.53 มากที่สุด 

2.มีช่องทางการให้บริการที่ชัดเจน เหมาะสม 4.86 0.42 มากที่สุด 

3.ความพอเพียงต่อช่องทางการให้บริการ 4.83 0.47 มากที่สุด 

4.ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว 4.84 0.48 มากที่สุด 

5.จัดให้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวก เช่น กล่องรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ เว็บไซด์ หรืออีเมล์ เพื่อเป็นช่องทางให้
ผู้รับบริการสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา              

4.91 0.29 มากที่สุด 

รวม 4.85 0.44 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 
1.เจ้าหน้าที่ ให้บริการมีความรู้  ความสามารถในการ
ให้บริการเป็นอย่างดี เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย ให้ค าแนะน า น่าเชื่อถือ เป็นต้น 

4.92 0.31 มากที่สุด 

2.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใสและ
เป็นกันเอง 

4.83 0.49 มากที่สุด 

3.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมในการ 4.95 0.22 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.11  (ต่อ) 
 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

ต่อการให้บริการ 

งานด้านสาธารณสุข 

  ̅ 
 

S.D. 
ระดับ         

ความพึงพอใจ 

ให้บริการ    

4.เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ 

4.86 0.42 มากที่สุด 

5.เจ้าหน้าที่ให้บริการสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
อย่างรวดเร็ว 

4.94 0.24 มากที่สุด 

รวม 4.90 0.34 มากที่สุด 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

1 . ส ถ า น ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร ส ะ อ า ด  เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ  แ ล ะ
สภาพแวดล้อมดี 

4.93 0.26 มากที่สุด 

2.ความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการ เช่น 
เอกสารค าขอ ปากกา เป็นต้น 

4.87 0.42 มากที่สุด 

3.ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ที่
นั่งคอยรับบริการ ห้องสุขา สถานที่จอดรถ เป็นต้น 

4.85 0.46 มากที่สุด 

4.มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่อง
รับความคิดเห็น แบบสอบถาม 

4.88 0.41 มากที่สุด 

5.มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน 4.90 0.33 มากที่สุด 

รวม 4.89 0.37 มากที่สุด 
 

จากตารางที ่4.11 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วง ในงานด้านสาธารณสุข 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก      
ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.90, S.D.= 0.36) รองลงมา คือ ความชัดเจนในการ
อธิบาย ชี้แจงและแนะน าข้ันตอนในการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.88, S.D.= 0.43) และ 
ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.87, S.D.= 0.39) 

ตามล าดับ 

 ด้านช่องทางการให้บริการ สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ข้อที่ได้ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ จัดให้มีช่องทางการติดต่อที่
สะดวก เช่น กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ เว็บไซด์ หรืออีเมล์ เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อ
ได้ตลอดเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.91, S.D.= 0.29) รองลงมา คือ ช่องทางการให้บริการที่
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ชัดเจน เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.86, S.D.= 0.42) และความพอเพียงต่อช่องทางการ
ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.83, S.D.= 0.47) ตามล าดับ  

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
เต็มใจ และพร้อมในการให้บริการ ( ̅ = 4.95, S.D.=0.22) รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการสามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.94, S.D.=0.24) และ
เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้  ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี เช่น สามารถตอบค าถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า น่าเชื่อถือ เป็นต้น  ( ̅ = 4.92, S.D.=0.31) ตามล าดับ 

 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สถานที่ให้บริการสะอาด เป็น
ระเบียบ และสภาพแวดล้อมดี อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.93, S.D.= 0.26) รองลงมาคือ มี
เอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์แจ้งข้อมูลชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.90, S.D.= 0.33) 

และมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม  อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.88, S.D.= 0.41) ตามล าดับ 
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4.4 ผลการวิเคราะห์ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ในองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ทั้งในภาพรวม และรายด้าน 

 
ตารางท่ี 4.12  แสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ในภาพรวม และรายด้าน 
 

ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ 

ค่าเฉล่ีย    
ความพึงพอใจ 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ร้อยละ      
ความพึงพอใจ 

ระดับ 

คะแนน 

1.ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.84 มากที่สุด 96.80 10 

2.ด้านช่องทางการให้บริการ 4.83 มากที่สุด 96.60 10 

3.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.90 มากที่สุด 98.00 10 

4.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.88 มากที่สุด 97.60 10 

รวม 4.86 มากที่สุด 97.20 10 

 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20 ระดับคะแนน 10 คะแนน และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า สามารถเรียงล าดับค่าร้อยละจากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.90 คิดเป็นร้อยละ 98.00 ระดับคะแนน 
10 คะแนน รองลงมาคือ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.88 คิดเป็นร้อยละ 
97.60 ระดับคะแนน 10 คะแนน ด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.84 คิดเป็นร้อย
ละ 96.80 ระดับคะแนน 10 คะแนน และด้านช่องทางการให้บริการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.83       
คิดเป็นร้อยละ 96.60 ระดับคะแนน 10 คะแนน ตามล าดับ 
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4.5 ผลการวิเคราะห์ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ในองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง จ าแนกตามงานที่ประชาชนผู้รับบริการติดต่อขอรับบริการ
จากองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
 

ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉล่ียความพึงพอใจ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ จ าแนก
ตามงานที่ประชาชนผู้รับบริการติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล    
วังม่วง 

 

งานที่ให้บริการ 
ค่าเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

ระดับ         
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 

ระดับ 

คะแนน 

1.งานด้านการจัดเก็บภาษี 4.85 มากที่สุด 
 

97.00 
 

10 
 

2.งานด้านเทศกิจหรือป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 

4.86 มากที่สุด 97.20 10 

3. งานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม 

4.85 มากที่สุด 97.00 10 

4. งานด้านสาธารณสุข 4.88 มากที่สุด 97.60 10 

รวม 4.86 มากที่สุด 97.20 10 

 

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการงานต่าง ๆ 
จ าแนกตามงานที่ให้บริการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 
97.20 ระดับคะแนน 10 คะแนน เมื่อเรียงล าดับร้อยละความพึงพอใจจากมากที่สุดไปหาน้อย คือ 
งานด้านสาธารณสุข  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.88 คิดเป็นร้อยละ 97.60 ระดับคะแนน 10 คะแนน รองลงมา คือ งานด้านเทศกิจหรือป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20 ระดับคะแนน 10 คะแนน งานด้านการจัดเก็บภาษีและด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00 ระดับคะแนน 10 คะแนน ตามล าดับ  

 
4.6 ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะ 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ  1) เพ่ือ
ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  จ าแนกตามงานที่มาขอรับบริการ 4 งาน ได้แก่ 1) งานด้านการจัดเก็บ
ภาษี  2) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 3) งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม    
4) งานด้านสาธารณสุข และ 2) เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขจากการศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการ
ด าเนินงานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปผล
การศึกษาได้ ดังนี้ 
  5.1 สรุปผลการวิจัย 

  5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

  5.2 ข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับริการที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง ในครั้งนี้ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน 
ที่มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เพ่ือประเมินระดับ
ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 จากการส ารวจ พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20 ระดับคะแนน 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงตามล าดับ
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมากสุดไปน้อยสุด ได้ดังนี้ 1) ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.90 คิดเป็นร้อยละ 98.00 
ระดับคะแนน 10 คะแนน 2) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.88 คิดเป็นร้อยละ 97.60 ระดับคะแนน 10 คะแนน 3) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80 ระดับคะแนน 10 คะแนน และ 4) ด้านช่องทางการ
ให้บริการ โดยมีค่าเฉล่ียเทา่กับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60 ระดับคะแนน 10 คะแนน  ตามล าดับ 

 นอกจากนี้ผลการส ารวจ พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการงาน
ต่าง ๆ จ าแนกตามงานที่ให้บริการ 4 งาน ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20 ระดับคะแนน 10 คะแนน เมื่อพิจารณาตามงานที่
ให้บริการ 4 งาน โดยเรียงตามล าดับ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมาก
สุดไปน้อยสุด ได้ดังนี้ 1) งานด้านสาธารณสุข ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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ที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.88 คิดเป็นร้อยละ 97.60 ระดับคะแนน 10 คะแนนเท่ากัน 2) งานด้าน
เทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20 ระดับคะแนน 10 คะแนน 3) งานด้านการจัดเก็บ
ภาษี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00 ระดับ
คะแนน 10 คะแนน และ 4)งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00 ระดับคะแนน 10 คะแนน ตามล าดับ 

 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการอยู่ใน
ระดับมากที่สุดในทุกด้าน แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัด
สระบุรี   มีศักยภาพในการให้บริการที่ดี ไม่ว่าจะเป็นด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้การจัดบริการ
สาธารณะที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ        
มีความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงน ามาซึ่งความพึงพอใจที่ประชาชนรับรู้
และรู้สึกได้ต่อการได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพระดับมากที่สุดในทุกด้านและทุกงาน ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดเรื่องคุณภาพการให้บริการเป็นปัจจัยส าคัญที่พบต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในการ
ให้บริการภาครัฐตามที่ Hokanson (1995) ได้ท าการศึกษาไว้ และผลการส ารวจยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุธรรม ขนาบศักดิ์ (2560) และอัญชลี ดุสิติสุทธิรัตน์, ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ, และสุวิมล 
นภาผ่องกุล (2559)  
 อย่างไรก็ตาม นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2555) ได้กล่าวถึงหลักของการจัดบริการสาธารณะที่
ดีนั้น ต้องมุ่งเน้นเรื่องความเสมอภาคในการปฏิบัติและได้รับประโยชน์จากการบริการ และความ
ต่อเนื่องในการให้บริการ รวมทั้งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให้บริการสาธารณะให้มีความเหมาะสม
กับเหตุการณ์และความจ าเป็นของประชาชนและเพ่ือประโยชน์สาธารณะ กล่าวคือ การบริการที่ดีต้อง
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงได้เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของประชาชนผู้มา
รับบริการอย่างสม่ าเสมอ 
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 จากผลการส ารวจความพึงพอใจ จะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอ      
วังม่วง จังหวัดสระบุรี สามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามความ
ต้องการของประชาชนในระดับมากที่สุด อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง 
ก็ควรพัฒนารูปแบบและวิธีการการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการให้บริการ
สาธารณะมีคุณภาพเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่มีการเปล่ียนแปลงตาม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต และในส่วนข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการนั้นพบว่า ไม่มีผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นถึงบริการที่เป็นปัญหาและอุปสรรค หรือส่ิงที่ต้องการให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ หรืออาจ
กล่าวอีกทางหนึ่งได้ว่าการบริการสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัด
สระบุรี ได้จัดให้บริการประชาชนในปัจจุบันนั้นเป็นบริการสาธารณะที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

อย่างไรก็ตามในมุมมองของคณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ควรจะปรับปรุงเพ่ือก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการเพ่ิมมากขึ้น 
คือ ควรจัดท าป้ายประกาศขั้นตอน/หรือเอกสารแนะน าการมาติดต่อขอรับบริการในงานต่าง  ๆ ให้
ชัดเจน ทั่วถึง และเพียงพอต่อการให้บริการมากขึ้น หรือทดแทนป้ายที่ช ารุด ควรเพ่ือช่องทางบริการ
ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การให้บริการประชาชนผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ 
เฟซบุ๊ค หรือ ไลน์ บนสมาร์ทโฟน เป็นต้น เพ่ือเป็นช่องทางบริการตนเอง (Self Service) ที่ประชาชน
สามารถเข้าไปตรวจสอบบริการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองในเบ้ืองต้นควรให้ความรู้กับประชาชนในการ
บริการผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ และมีการประเมินผลการให้การบริการผ่านช่องทางออนไลน์ 
เนื่องจากช่องทางการบริการออนไลน์จะเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริการของรัฐให้สอดรับกับ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งยังเป็นกลไกส าคัญในการกระบวนการพัฒนาตามหลักการไทยแลนด์ 4.0 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสิทธิผล 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

         จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี” ในทุกด้านพบว่ามีระดับความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน เพ่ือเป็นการพัฒนาการให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอ      
วังม่วง จังหวัดสระบุรีตรงกับความต้องการของประชาชนมากย่ิงขึ้น ผู้ส ารวจมีข้อเสนอแนะจาก
ประชาชนที่เข้ามารับบริการ จากแบบสอบถามที่ได้รับกลับมา ส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงการบริการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ดังนี้ 
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5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 
                   1. งานด้านการจัดเก็บภาษี  

            ประชาชนต้องการใหเ้จ้าหน้าที่ควรมีการประชาสัมพันธ์ก่อนถึงระยะเวลาช าระ 
ภาษีให้มากและแจกแผ่นพับเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ ขั้นตอนการช าระภาษี ก าหนดระยะเวลาการ
รับช าระภาษี นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการช าระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต โดยลงข้อมูล
ข่าวสารในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะท าให้
ประชาชนได้ทราบและเข้าใจการจัดเก็บรายได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ช าระภาษีเต็มใจและยินยอม
มาช าระภาษีตามก าหนดเวลา      

       2. งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย    
                       ประชาชนต้องการให้หน่วยงานมีโครงการอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนางาน
ของหน่วยงาน เพ่ือเป็นการจัดองค์ความรู้เพ่ิมเติมให้เข้าใจหน้าที่ในงานมากขึ้น อันน าไปสู่การพัฒนา
งานด้านเทศกิจและเป็นที่ชื่นชมจากหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ควรน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้
ในกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถจัดบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึ้น 

                 3. งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

                       ประชาชนต้องการให้หน่วยงานมีการพัฒนาชุมชนให้สามารถเป็นที่รู้จักของคน  
อ่ืน ๆ เช่น การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือเป็นการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้รู้จักชุมชนนั้น ๆ 
มากขึ้น  
                4. งานด้านสาธารณสุข 

                    ประชาชนต้องการให้มีช่องทางการให้บริการในรูปแบบการรับบริการ ณ จุดเดียว 
(One Stop Service) นอกจากนี้การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในรูปแบบออนไลน์
มาใช้ในการส่งเสริมการให้บริการประชาชน เพ่ือให้สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น 
 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 

 

        1) ผลการศึกษา พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านใด ผู้บริหาร
ควรน าผลดังกล่าวเพ่ือวางแผนในการพัฒนา ก าหนดนโยบายเพื่อนาไปใช้ในงานด้านอ่ืน ๆ ต่อไป  

        2) ผู้บริหารควรก าหนดและชี้แจงนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารงานและการ 
บริการในแต่ละดา้นต่อสาธารณะชนอย่างท่ัวถึง 

        3)  ผู้บริหารควรมีนโยบายที่มุ่งเน้นความส าคัญต่อโครงการต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในชุมชนในพ้ืนที่ 
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5.3.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 

  1) ควรศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมส าหรับการเพ่ิมคุณภาพในการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง เช่น การบริการในงานต่าง ๆ ผ่านส่ือออนไลน์  

  2) ควรเพ่ิมระยะเวลาจัดท าวิจัยให้เริ่มตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือให้ข้อมูลมีความ
ชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

  3) ควรศึกษาและวิจัยเพ่ิมเติมในประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการและการ
ให้บริการผ่านสื่อออนไลน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง อย่างเป็นระบบ 

 4) ควรศึกษาและวิจัยเพ่ิมเติมประเด็นการพัฒนาสมรรถนะคุณภาพในการให้บริการ
หน่วยงานต่าง ๆ และสมรรถนะของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
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ภาคผนวก ก. 
ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 

 
1) งานด้านการจัดเก็บภาษี  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

        

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4) งานด้านสาธาณสุข 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

      
 

     

      

 
 



ภาคผนวก ข. 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 
เทศต าบล..................... อ าเภอ............................จังหวัด........................ 

 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง  โปรดลงเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความต้องการของท่านมากท่ีสุด 
 

1.  เพศ  ชาย   หญิง  

2.  อายุ   ต่ ากว่า 24 ปี   25-34 ปี   35-44 ปี 
   45-54 ปี   55-64 ปี   65 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.     อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
   ปริญญาตรี   ปริญญาโท 
   สูงกว่าปริญญาโท   อ่ืนๆ ................................. 

4.  อาชีพ   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษัท 
   รับจ้างทั่วไป   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 
   เกษตรกรรม/ประมง   เกษียณ/ข้าราชการบ าเหน็จ,บ านาญ 
   นักเรียน/นักศึกษา   ว่างงาน 
   อ่ืนๆ ระบุ ........................  

5.  รายได้ต่อเดือน   ต่ ากว่า  3,000  บาท   3,001 - 5,000  บาท 

   5,001 - 10,000 บาท   10,001 - 20,000 บาท 

   20,001  บาทข้ึนไป  
 

6.  งานที่ท่านมาติดต่อขอรับบริการ ........................................................................................... ............................  
 

7.  ท่านเคยมาขอรับบริการงานในข้อ 6 กี่ครั้งต่อปี   
             น้อยกว่า  3  ครั้งต่อปี    
             3 - 5  ครั้งต่อปี    
             มากกว่า  5  ครั้งต่อปี 

ส่วนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
 

ค าชี้แจง โปรดระบุงานที่ต้องการประเมินความพึงพอใจ     
โปรดแสดงความคิดเห็นโดยใส่เครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด   

 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 

 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 

 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 



 
 

ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ 

 มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการให้บริการ 5 4 3 2 1 

1.  ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะน าข้ันตอนในการให้บริการ      

2.  มีป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย      

3.  ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน      

4.  มีการให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อน-หลัง      

5. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว      

ด้านช่องทางการให้บริการ 5 4 3 2 1 

1.  มีช่องทางการให้บริการทีห่ลากหลายช่องทาง      

2.  มีช่องทางการให้บริการที่ชัดเจน เหมาะสม      

3.  ความพอเพียงต่อช่องทางการให้บริการ      

4.  ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว      

5.  จัดให้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวก เช่น กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ เว็บไซด์ หรืออีเมล์  
    เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา              

     

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 5 4 3 2 1 

1. เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี เช่น     
   สามารถตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า น่าเชื่อถือ เป็นต้น 

     

2.  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง      

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมในการให้บริการ      

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ      

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว      

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 5 4 3 2 1 

1. สถานท่ีให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ และสภาพแวดล้อมดี                              

2. ความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการ เช่น เอกสารค าขอ ปากกา เป็นต้น      

3. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ที่น่ังคอยรับบริการ ห้องสุขา   
   สถานท่ีจอดรถ เป็นต้น 

     

4. มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น  
   แบบสอบถาม  

     

5. มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน      

 

ส่วนที่  3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 



 

 

ภาคผนวก ค. 
ตัวอย่างประชาชนผู้รับบริการท่ีมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ 

 
 

 
  

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



ภาคผนวก ง. 
รายชื่อคณะผู้ด าเนินการวิจัย  

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์               ที่ปรึกษา          
    รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพองค์การ  
    และกิจการสภามหาวิทยาลัย  

2. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา  ธรรมประมวล   ที่ปรึกษา 
    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    
3. อาจารย์ชวลิต ศุภศักดิ์ธ ารง                               นักวิจัย     

4. อาจารย์ดร. อังคณา อุดมพันธ์                            ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
5. อาจารย์เบญจพร บุญสยมภู    ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
6. อาจารย์วันวิสา แย้มกระจ่าง     ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 
 

 

 


