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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
ตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอ
สีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ซ่ึงได้แก่ ประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแดง ที่มารับบริการ โดยมีประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร และด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความ
สะดวก  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มาใช้บริการ และเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563)
ต าบลหนองแดง แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 7,298 คน
แยกเป็น เพศชาย 3,615 คน เพศหญิง 3,683 คน 
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจความพึงพอใจครั้งน้ี ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
229 คน 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มาใช้บริการ และเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563)
ต าบลหนองแดง แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 7,298 คน
แยกเป็น เพศชาย 3,615 คน เพศหญิง 3,683 คน 
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจความพึงพอใจครั้งน้ี ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

229 คน โดยใช้หลักการค านวณของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น π = 0.65 คะแนน z 
=2 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) สรุปได้ว่า ผู้รับบริกำรมีควำมพึง
พอใจไม่เกินร้อยละ 95 (เกณฑ์คะแนนที่ได้ คือ 9 คะแนน) ทั้ง 4 ด้าน คือ  

(1) ความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง พบว่า ประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 90.2 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจมาก (เกณฑ์คะแนนที่ได้ 
เท่ากับ 9 คะแนน) 

(2) ความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึง
พอใจร้อยละ 90.5 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจมาก (เกณฑ์คะแนนที่ได้ เท่ากับ 9 คะแนน) 

(3) ความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบว่า ประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 90.8 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจมาก (เกณฑ์คะแนนที่ได้ 
เท่ากับ 9 คะแนน) 



 

 

  

  

 

 

ข 

(4) ความพึงพอใจงานด้านสาธารณสุข พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึง
พอใจร้อยละ 90.7 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจมาก (เกณฑ์คะแนนที่ได้ เท่ากับ 9 คะแนน) 
 สรุประดับความพึงพอใจเฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน /คะแนน และการแปลค่า 

 

ที่ 
 

ด้ำนภำรกิจ 
ร้อยละของ

ระดับควำมพึง
พอใจ 

คะแนน 
(เต็ม 10) 

 

กำรแปลค่ำ 
 

1 โยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 90.2 9 พอใจมาก 

2 รายได้หรือภาษี 90.5 9 พอใจมาก 

3 พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 90.8 9 พอใจมาก 

4 สาธารณสุข 90.7   9 พอใจมาก 

ระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยทั้ง 4 ด้ำน 90.55 9 พอใจมาก 
 

 แผนภาพแสดงระดับความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน 
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 แผนภาพแสดงระดับความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน (ต่อ) 
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ค ำน ำ 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามตัวชี้วัดที่ 1 
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ(ประจ าปีงบประมาณ 2563) เป็นอีกช่องทางหน่ึงที่จะท าให้
ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงผลสะท้อนกลับและระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนของผู้มารับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้านต่างๆ ที่ส าคัญจากทั้งหมด 11 
ด้าน ได้แก่  

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

ผลที่ได้จากการประเมิน สามารถน าไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองและ
เป็นระบบ รวมทั้งใช้วัดระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ซ่ึง
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินเพ่ือประกวดในโครงการต่างๆ ซ่ึงจะส่งผลดีโดยรวมทั้งกับ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงเป็นผู้ให้บริการ และต่อผู้รับบริการ 

โครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ โดยวิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขอขอบคุณประชาชนผู้รับบริการที่ถูกเลือกสุ่ม
ตัวอย่าง และทีมผู้ช่วยนักวิจัยซ่ึงเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจและประเมินความพึงพอใจในครั้งน้ี 

 
     รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล 

วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน 
       ผู้ได้รับมอบอ านาจจากอธิการบดี มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
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ภาคผนวก 

 

 
ตัวอย่างแบบสอบถาม ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามตัวชี้วัดที่ 1 มิตทิี่ 2 มิตดิ้านคุณภาพการให้บริการ 
โดย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามตัวชี้วัดที่ 1 
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ซ่ึงได้แก่ ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มารับบริการ โดยมีประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน คือ 

(1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 
จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

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

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

(4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการ
จัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มาใช้บริการ และเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563)
ต าบลหนองแดง แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 7,298 คน
แยกเป็น เพศชาย 3,615 คน เพศหญิง 3,683 คน 
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจความพึงพอใจครั้งน้ี ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

229 คน โดยใช้หลักการค านวณของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น π = 0.65 คะแนน z 
=2 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ 95 ขึ้นไป 
หมายถึง พอใจมาก เกณฑ์การให้คะแนน 9 คะแนน (เต็ม 9 คะแนน) หากไม่เกินร้อยละ 50 ถือว่า 
ผู้รับบริการไม่พอใจคุณภาพการให้บริการ เกณฑ์การให้คะแนน 0 คะแนน (จากเต็ม 10 คะแนน) 
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 การศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563)  ก าหนดขอบเขตในการ
ประเมินของลักษณะงาน 4 ด้าน ได้แก่  

(1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
(2) งานด้านรายได้หรือภาษี 
(3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
(4) งานด้านสาธารณสุข 

 

5.1  สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) สรุปได้ว่า ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจไม่เกินร้อยละ 95 (เกณฑ์คะแนนที่ได้ คือ 9 คะแนน) ทั้ง 4 ด้าน คือ  

(1) ความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563)  พบว่า 
ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 90.2 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจมาก (เกณฑ์
คะแนนที่ได้ เท่ากับ 9 คะแนน) 

(2) ความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563)  พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจร้อยละ 90.5 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจมาก (เกณฑ์คะแนนที่ได้ เท่ากับ 9 
คะแนน) 

(3) ความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) พบว่า 
ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 90.8 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจมาก (เกณฑ์
คะแนนที่ได้ เท่ากับ 9 คะแนน) 

(4) ความพึงพอใจงานด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563)  พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 90.7 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจมาก (เกณฑ์คะแนนที่ได้ เท่ากับ 9 คะแนน) 
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ตารางที่ 5.1 สรุประดับความพึงพอใจเฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน /คะแนน และการแปลค่า 
 

 

ที่ 
 

ด้านภารกิจ 
ร้อยละของ

ระดับความพึง
พอใจ 

คะแนน 
(เต็ม 10) 

 

การแปลค่า 
 

1 โยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 90.2 9 พอใจมาก 

2 รายได้หรือภาษี 90.5 9 พอใจมาก 

3 พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 90.8 9 พอใจมาก 

4 สาธารณสุข 90.7   9 พอใจมาก 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน 90.55 9 พอใจมาก 
 
 

ภาพที่ 5.1 แผนภาพแสดงระดับความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน 

 

 
 
 
 

89.9
90

90.1
90.2
90.3
90.4
90.5
90.6
90.7
90.8

90.2

90.5

90.8

90.7
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ภาพที่ 5.1 แผนภาพแสดงระดับความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

90.2

90.5

90.8

90.7
89.9
90

90.1
90.2
90.3
90.4
90.5
90.6
90.7
90.8

โยธา การขออนุญาต
ปลูกส่ิงก่อสร้าง

รายได้หรือภาษี

พัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม

สาธารณสุข
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5.2  อภิปรายผล  
 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563)  สรุปได้ว่า ประชาชนผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจกิจกรรม/โครงการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประจ าปีงบประมาณ 2563 
มากที่สุด โดยพบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 90.8 หมายถึง ผู้รับบริการพึง
พอใจมาก (เกณฑ์คะแนนที่ได้ คือ 9) 
 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยมีประเด็น
ในการส ารวจ 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากร และด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก พอจะสรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ 
(วัดจากการรวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วย) ในด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความ
เพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น 
ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่เท่าเทียม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.9 รองลงมา และความพึง
พอใจด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ ความ
ทันสมัยของช่องทาง ความสะดวกสบายของช่องทาง ความพอเพียง/ทั่วถึง คิดเป็นร้อยละ 90.8 
ความพึงพอใจด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการจัด
พ้ืนที่ สถานที่พักรอ ร้อยละ 90.7 ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ 
ขั้นตอนการกรอกเอกสาร จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวก
ทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 90.6 ตามล าดับ 
 ด้านการอภิปรายผล เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจากบันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า 
"ท้องถ่ิน : ทบทวน ท้าทาย เพ่ือการจัดบริการสาธารณะ" โดยสถาบันพระปกเกล้า (2561: 3-23) 
สรุปว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับดี  ซ่ึงมีความสอดคล้องกับความพึงพอใจของประชาชนที่เคยได้รับบริการจาก
องค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน เมื่อส ารวจประชาชนที่เคยติดต่อหรือขอใช้บริการจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พบว่า มีประชาชนเพียงร้อยละ 39.5 ที่เคยติดต่อหรือขอใช้บริการ แต่ประชาชนกลุ่มน้ี
เกือบทั้งหมด หรือร้อยละ 93.1 มีความพึงพอใจต่อบริการขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน และหากดู
สถิติในช่วงหกปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2555 - 2560) พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ประชาชน
ที่พึงพอใจต่อบริการขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ินมีจ านวนมากกว่า ร้อยละ 90 ของผู้ที่เคยติดต่อ
หรือขอใช้บริการทั้งหมด และมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง คิดเป็นร้อยละ 91.6, 92.2, 92.1 
และ 93.1 ตามล าดับ 
 บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ประชาชนพอใจ สถาบันพระปกเกล้า 
(2561: 3-23) สรุปว่า ในปี พ.ศ. 2560 บริการสาธารณะของรัฐและองค์ปกครองส่วนท้องถ่ินที่
ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก ไฟฟ้า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ 90.8 อันดับสอง โรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 89.3 อันดับสาม ถนน 
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ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 85.1 อันดับส่ี ศูนย์เด็กเล็ก ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อย
ละ 84.60 และอันดับห้า บริการสาธารณสุขและศูนย์อนามัย ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 
83.30 
 และในช่วงสามปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560 บริการสาธารณะของรัฐและ
องค์กรปกรองส่วนท้องถ่ินที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก ไฟฟ้า 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 90.83 อันดับสอง โรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อย
ละ 88.90 อันดับสาม ศูนย์เด็กเล็ก ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 83.40 อันดับส่ี ถนน 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 83.27 และอันดับห้า บริการสาธารณสุขและศูนย์อนามัย 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 82.87 
 ด้านบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ประชาชนยังไม่เคยพอใจ สถาบัน
พระปกเกล้า (2561: 3-23) สรุปว่า ในปี พ.ศ. 2560 บริการสาธารณะของรัฐและองค์ปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก อินเตอร์เน็ตชุมชน 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 35.6 อันดับสอง การฝึกอาชีพ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ 55.5 อันดับสาม ระบบการขนส่งมวลชน (รถประจ าทาง) ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ 57.5 อันดับส่ี การจัดการน้ าเสีย ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 64.8 และอันดับห้า 
การจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน (ป่า/น้ า) ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 67.6 

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

 
 แต่ข้อค้นพบจากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563)  มีข้อค้นพบที่
แตกต่างจากสถาบันพระปกเกล้า (2561: 3-23) ที่สรุปว่า ในปี พ.ศ. 2560 บริการสาธารณะของ
รัฐและองค์ปกครองส่วนท้องถ่ินที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก 
ไฟฟ้า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 90.8 อันดับสอง โรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ 89.3 อันดับสาม ถนน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 85.1 อันดับส่ี ศูนย์เด็กเล็ก 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 84.60 และอันดับห้า บริการสาธารณสุขและศูนย์อนามัย 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 83.30 
 กล่าวคือ ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) กลับพบว่า ประชาชนผู้รับบริการมี
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ความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึง
พอใจร้อยละ 90.8 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจมาก (เกณฑ์คะแนนที่ได้ คือ 9) ความพึงพอใจ
งานด้านสาธารณสุข พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 90.7 หมายถึง 
ผู้รับบริการพึงพอใจ (เกณฑ์คะแนนที่ได้ คือ 9) ความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) พบว่า 
ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 90.5 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจมาก (เกณฑ์
คะแนนที่ได้ คือ 9) และความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง พบว่า 
ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 90.2 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจ (เกณฑ์คะแนนที่
ได้ คือ 9) ตามล าดับ 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

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

1) ควรสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการสร้างตัวชี้วัดเพ่ือประเมินคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ส าคัญทั้ง 11 ด้าน ได้แก่  

(1) งานด้านบริการกฎหมาย 
(2) งานด้านทะเบียน 
(3) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
(4) งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 
(5) งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
(6) งานด้านการศึกษา 
(7) งานด้านเทศกิจ หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
(8) งานด้านรายได้หรือภาษี 
(9) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
(10) งานด้านสาธารณสุข 
(11) งานด้านอ่ืนๆ 
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2) จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกิจกรรม/โครงการงานด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
(ประจ าปีงบประมาณ 2563)  พบว่า โดยเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจการ
ให้บริการน้อยที่สุดเม่ือเทียบกับทั้ง 4 ด้านข้างต้น 

โดยกลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง
แกไ้ขปัญหาที่ส าคัญดังต่อไปนี้ (ปีงบประมาณ 2563)  

(1) ต้องการไฟฟ้าส่องแสงสว่างตามถนน  
(2) ต้องการให้เพ่ิมคลองส่งน้ าในพ้ืนที่ท าการเกษตรให้ครอบคลุม 
(3) ต้องการให้จัดท าบ่อขยะ และมีรถบริการเก็บขยะตามหมู่บ้าน 
(4) ต้องการท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าเน่าเสีย และ

ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขังถนนบริเวณหน้าบ้าน  
(5) ต้องการให้มีการปรับปรุงน้ าประปาให้มีความสะอาด โดยอยากให้มี

เครื่องกรองน้ า เน่ืองจากน้ ามีสีขุ่น เค็ม มีกลิ่น และน้ าไม่ค่อยไหล 
(6) ต้องการให้มีพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพในชุมชน 
(7) เร่งรัดซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน และถนนระหว่างหมู่บ้าน เน่ืองจาก 

ถนนหลายจุดช ารุด ทรุดตัวเป็นหลุมลึก ขรุขระ ต้องการถนนคอนกรีต เพ่ือลดปัญหาการ

เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากประชาชนต้องใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นประจ า จึงต้องการให้ออก

ส ารวจถนนภายในหมู่บ้าน พร้อมทั้งซ่อมแซมถนนให้พร้อมใช้งานเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่จะ

เกิดขึ้น ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน  

 5.3.2  ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไปที่ส าคัญ ได้แก่ 

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

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



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
ตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอ
สีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563)  ซ่ึงได้แก่ ประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่มารับบริการโดยตรง โดยมีประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน คือ  

(1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 
จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

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

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

(4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการ
จัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มาใช้บริการ และเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563)
ต าบลหนองแดง แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 7,298 คน
แยกเป็น เพศชาย 3,615 คน เพศหญิง 3,683 คน 
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจความพึงพอใจครั้งน้ี ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

229 คน โดยใช้หลักการค านวณของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น π = 0.65 คะแนน z 
=2 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ ระดับความพึงพอใจๆไม่เกินร้อยละ 95 ขึ้นไป 
หมายถึง พอใจมาก เกณฑ์การให้คะแนน 9 คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) หากไม่เกินร้อยละ 50 ถือ
ว่า ผู้รับบริการไม่พอใจคุณภาพการให้บริการ เกณฑ์การให้คะแนน 0 คะแนน (จากเต็ม 10 
คะแนน) 
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 การศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563)  ก าหนดขอบเขตในการ
ประเมินของลักษณะงาน 4 ด้าน ได้แก่  

(1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
(2) งานด้านรายได้หรือภาษี 
(3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
(4) งานด้านสาธารณสุข 

 

4.1  ลักษณะทั่วไปของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
  

 ผลจากการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.0 
ส่วนเพศชาย ร้อยละ 47.0 ด้านอายุ พบว่า กลุ่มอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 40-49 ปี ร้อยละ 26.5 
รองลงมา อยู่ในช่วงอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 24.0 ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 17.7 อยู่ในช่วงอายุ 
30-39 ปี ร้อยละ 16.1 ช่วงอายุ 20-29 ปี ร้อยละ 9.4 และช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี ร้อยละ 6.3 
ตามล าดับ 
 ในด้านศาสนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100.0 ด้านอาชีพ 
พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ ร้อยละ 70.3 รองลงมา ประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 7.6 เป็นผู้ว่างงานหรือไม่มีอาชีพที่แน่นอนท า ร้อยละ 7.0 ค้าขาย/ ธุรกิจ
ส่วนตัว ร้อยละ 6.5 เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้างของรัฐฯ ร้อยละ 3.5 อาชีพเป็น
พนักงาน ลูกจ้างบริษัทเอกชน ร้อยละ 3.1 เป็นนักศึกษา นักเรียน ร้อยละ 2.0 ตามล าดับ 
 ด้านระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 
63.6 รองลงมา ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 -3) ร้อยละ 8.6 ส าเร็จ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ร้อยละ 8.0 ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 7.4 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 6.1 
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 4.8 และ
ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ร้อยละ 1.5 ตามล าดับ 
 ในด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วงต่ ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน 
ร้อยละ 63.7 รองลงมา เป็นบุคคลที่มีรายได้อยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 10.2 
เป็นบุคคลที่ไม่มีรายได้ ร้อยละ 10.1 มีรายได้อยู่ในช่วง 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 7.6 มีรายได้
อยู่ในช่วง 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 5.2 และมีรายได้อยู่ในช่วง 20,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 
3.2 ตามล าดับ 
 ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพ้ืนที่ ในช่วง
ปีงบประมาณ 2563 พบว่า ส่วนใหญ่เคยเข้าร่วม ร้อยละ 92.0 และไม่เคยเข้าร่วม ร้อยละ 8.0
ตามล าดับ 
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 สุดท้าย ด้านการท าแบบส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดไม่เคยท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รายละเอียดตามตารางที่ 4.1  
ภาพที่ 4.1 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองแดง อ.สีชมพู (1) 

 
 

ภาพที่ 4.2 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองแดง อ.สีชมพู (2)  
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ภาพที่ 4.3 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองแดง อ.สีชมพู (3) 

 
 
ภาพที่ 4.4 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองแดง อ.สีชมพู (4)  
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ตารางที่ 4.1  ข้อมูลลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ร้อยละ (จ านวน) 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

รวม 

 
47.0 
53.0 

100 (229) 

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

รวม 

 
6.3 
9.4 
16.1 
26.5 
24.0 
17.7 

100 (229) 

ศาสนา 
พุทธ 
อิสลาม 
คริสต์ 
อื่นๆ 

รวม 

 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 

100 (229) 

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

รวม 

 
7.0 
70.3 
7.6 
6.5 
3.1 
2.0 
3.5 
0.0 

100 (229) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ร้อยละ (จ านวน) 

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

รวม 

 
0.0 
63.6 
8.6 
8.0 
7.4 
4.8 
6.1 
1.5 

100 (229) 

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

รวม 

 
10.1 
63.7 
10.2 
7.6 
5.2 
3.2 

100 (229) 

การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพ้ืนที่ ในช่วงปีงบประมาณ 2563 

ไม่เคยเข้าร่วม 
เคยเข้าร่วม 

รวม 

 
 

8.0 
92.0 

100 (229) 

การท าแบบส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่เคยท า 
เคยท า 

รวม 

 
 

100.0 
0.0 

100 (229) 
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4.2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แดง 
  
 ผลจากการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ก าหนดขอบเขต
ในการประเมินของลักษณะงาน 4 ด้าน ได้แก่  

(1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
(2) งานด้านรายได้หรือภาษี 
(3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
(4) งานด้านสาธารณสุข 

 

 โดยมีประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน คือ  
(1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 

จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

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

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

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

โดยมีรายละเอียดตามล าดับดังน้ี 
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4.2.1  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
 

 จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) 
โดยมีประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน คือ  

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 
จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

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

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

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการ
จัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
 ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจงานงานด้านโยธา 
การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ร้อยละ 90.2 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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ตารางที่ 4.2 ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง  
 

ค ากล่าว 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่
ทราบ/
ไมต่อบ 

รวม 

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

18.2 71.8 5.4 4.6 0.0 100 
(229) 90.0 

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

18.6 71.7 5.8 3.9 0.0 100 
(229) 90.3 

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

19.3 71.1 5.8 3.8 0.0 100 
(229) 90.4 

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวย
ความสะดวก ความสะอาด 
ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ 
สถานที่พักรอ 

18.1 72.1 5.1 4.7 0.0 100 
(229) 90.2 

โดยสรุปความพึงพอใจใน 
ง า น ด้ า น โ ย ธ า  ก า ร ข อ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

18.6 71.6 5.5 4.3 0.0 100 
(229) 90.2 

 
Std. Deviation (SD) = 0.9871 Minimum = 0.00  Maximum = 4.00 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง โดยมี
ประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่/บุคลากร และด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ผลจากตารางที่ 4.2 สรุปได้ว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจ (วัดจากการรวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วย) ในด้าน
เจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้ม
แย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่เท่าเทียม มากที่สุด ร้อยละ 
90.4 รองลงมา ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางใน
การให้บริการ ความทันสมัยของช่องทาง ความสะดวกสบายของช่องทาง ความพอเพียง/ทั่วถึง 
ร้อยละ 90.3 ความพึงพอใจด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสม
ของการจัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ ร้อยละ 90.2 และความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ 
กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการ
ขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย ร้อยละ 90.0 ตามล าดับ 
 ในด้านภาพรวมความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) 

พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 90.2 (รายละเอียดดังตารางที่ 4.2) 

ภาพที่ 4.5 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองแดง อ.สีชมพู (5)  

 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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4.2.2  งานด้านรายได้หรือภาษ ี
 

 จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) โดยมีประเด็นในการ
ส ารวจ 4 ด้าน คือ  

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 
จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

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

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

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการ
จัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
 ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจงานด้านรายได้
หรือภาษี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปี
งบประมาณ 2563) ร้อยละ 90.5 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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ตารางที่ 4.3 ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี 
 

ค ากล่าว 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่
ทราบ/
ไมต่อบ 

รวม 

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

20.1 70.2 5.1 4.6 0.0 100 
(229) 90.3 

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

20.6 70.0 5.8 3.6 0.0 100 
(229) 90.6 

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

20.9 69.8 6.1 3.2 0.0 100.0 
(229) 90.7 

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวย
ความสะดวก ความสะอาด 
ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ 
สถานที่พักรอ 

20.5 69.9 5.5 4.1 0.0 100.0 
(229) 90.4 

โดยสรุปความพึงพอใจใน
งานด้านรายได้หรือภาษี 

20.5 70.0 5.6 3.9 0.0 100.0 
(229) 90.5 

 
Std. Deviation (SD) = 0.8287  Minimum = 0.00  Maximum = 4.00 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี โดยมีประเด็นในการส ารวจ 4 
ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร และด้าน
สถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ผลจากตารางที่ 4.3 พอจะสรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจ (วัดจากการรวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วย) ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การ
แต่งกาย การต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการ
ให้บริการที่เท่าเทียม คิดเป็นร้อยละ 90.7 รองลงมา ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 
ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ ความทันสมัยของช่องทาง ความ
สะดวกสบายของช่องทาง ความพอเพียง/ทั่วถึง ร้อยละ 90.6  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากร ได้แก่ และในด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของ
การจัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ มากที่สุด ร้อยละ 90.4 ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ 
กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการ
ขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย ร้อยละ 90.3 ตามล าดับ 
 ในด้านภาพรวมความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) พบว่า 
ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 90.5 (รายละเอียดดังตารางที่ 4.3) 
 
ภาพที่ 4.6 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองแดง อ.สีชมพู (6)  

 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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4.2.3  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 

 จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) โดยมี
ประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน คือ  

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 
จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

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

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

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการ
จัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
 ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจงานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
(ประจ าปีงบประมาณ 2563) ร้อยละ 90.8 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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ตารางที่ 4.4 ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 

ค ากล่าว 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่
ทราบ/
ไมต่อบ 

รวม 

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

18.8 71.8 5.1 4.3 0.0 100 
(229) 90.6 

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

19.2 71.6 5.0 4.2 0.0 100 
(229) 90.8 

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

18.1 72.8 6.2 2.9 0.0 100 
(229) 90.9 

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวย
ความสะดวก ความสะอาด 
ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ 
สถานที่พักรอ 

18.9 71.8 5.6 3.7 0.0 100 
(229) 90.7 

โดยสรุปความพึงพอใจใน
งานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม 

18.8 72.0 5.5 3.7 0.0 100 
(229) 90.8 

 
Std. Deviation (SD)  = 0.8331  Minimum = 0.00  Maximum = 4.00 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยมีประเด็น
ในการส ารวจ 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากร และด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ผลจากตารางที่ 4.4 พอจะสรุปได้ว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจ (วัดจากการรวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วย) ในด้าน
เจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้ม
แย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่เท่าเทียม มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 90.9 รองลงมา และความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของ
ช่องทางในการให้บริการ ความทันสมัยของช่องทาง ความสะดวกสบายของช่องทาง ความ
พอเพียง/ทั่วถึง คิดเป็นร้อยละ 90.8 ความพึงพอใจด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความ
สะอาด ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ ร้อยละ 90.7 ความพึงพอใจด้านขั้นตอน
การให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดง
ขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 90.6 ตามล าดับ 
 ในด้านภาพรวมความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 
2563) พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 90.8 (รายละเอียดดังตารางที่ 
4.4) 
 
ภาพที่ 4.7 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองแดง อ.สีชมพู (7)  

 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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4.2.4  งานด้านสาธารณสุข 
 

 จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) โดยมีประเด็นในการ
ส ารวจ 4 ด้าน คือ  

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร  
จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

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

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

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการ
จัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
 ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจงานด้าน
สาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปี
งบประมาณ 2563) ร้อยละ 90.7 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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ตารางที่ 4.5 ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านสาธารณสุข  
 

ค ากล่าว 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่
ทราบ/
ไมต่อบ 

รวม 

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

22.1 68.3 6.2 3.4 0.0 100.0 
(229) 90.4 

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

21.9 68.8 5.2 4.1 0.0 100.0 
 (229) 90.7 

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

22.5 68.4 5.8 3.3 0.0 100.0 
(229) 90.9 

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวย
ความสะดวก ความสะอาด 
ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ 
สถานที่พักรอ 

22.1 68.5 5.4 4.0 0.0 100.0 
(229) 90.6 

โดยสรุปความพึงพอใจในงาน
ด้านสาธารณสุข 

22.2 68.5 5.6 3.7 0.0 100.0 
(229) 90.7 

 
Std. Deviation (SD) = 0.8167  Minimum = 0.00  Maximum = 4.00 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านสาธารณสุข โดยมีประเด็นในการส ารวจ 4 
ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร และด้าน
สถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ผลจากตารางที่ 4.5 พอจะสรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจ (วัดจากการรวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วย) ในด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ 
ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ 
กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่เท่าเทียม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.9 รองลงมา 
ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 
ความทันสมัยของช่องทาง ความสะดวกสบายของช่องทาง ความพอเพียง/ทั่วถึง ร้อยละ 90.7 
ความพึงพอใจด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการจัด
พ้ืนที่ สถานที่พักรอ ร้อยละ 90.6 และความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการ
ให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ 
ความสะดวกทันสมัย ร้อยละ 90.4 ตามล าดับ 
 ในด้านภาพรวมความพึงพอใจงานด้านด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) พบว่า 
ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 90.7 (รายละเอียดดังตารางที่ 4.5) 
 
ภาพที่ 4.8 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองแดง อ.สีชมพู (8)  

 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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ภาพที่ 4.9 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองแดง อ.สีชมพู (9) 

 
 
ภาพที่ 4.10 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองแดง อ.สีชมพู (10) 
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ภาพที่ 4.11 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองแดง อ.สีชมพู (11) 

 
 
ภาพที่ 4.12 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองแดง อ.สีชมพู (12) 
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80 

ภาพที่ 4.13 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองแดง อ.สีชมพู (13) 

 
 
ภาพที่ 4.14 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองแดง อ.สีชมพู (14) 
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ภาพที่ 4.15 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองแดง อ.สีชมพู (15) 

 
 
ภาพที่ 4.16 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองแดง อ.สีชมพู (16) 
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ภาพที่ 4.17 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองแดง อ.สีชมพู (17) 

 
 
ภาพที่ 4.18 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองแดง อ.สีชมพู (18) 

 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 
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ภาพที่ 4.19 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองแดง อ.สีชมพู (19) 

 
 
ภาพที่ 4.20 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองแดง อ.สีชมพู (20) 

 



บทท่ี 3 
ระเบียบวธิีการวิจยั 

 
 การน าเสนอวิธีด าเนินการวิจัย ของการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ประกอบด้วย 
รูปแบบการวิจัย ขอบเขตการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ โดยมีรายละเอียด
ตามล าดับดังน้ี 
 

3.1  รูปแบบการวิจัย 
  

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอ
สีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ถูก
สุ่มเลือก และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
(Documentary Research) ที่เกี่ยวข้อง 
 

3.2  ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตการวิจัยในครั้งน้ี แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 

1) ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563)  ก าหนดขอบเขตในการ
ประเมินของลักษณะงาน 4 ด้าน ได้แก่  

(1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
(2) งานด้านรายได้หรือภาษี 
(3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
(4) งานด้านสาธารณสุข 
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 โดยแต่ละกิจกรรม/โครงการ จะส ารวจใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 
(1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ

เดือน การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพ้ืนที่ ในช่วงปีงบประมาณ 
2563 และการท าแบบส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

(2) ด้านกระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 
จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

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

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

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

2) ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่ 
 ศึกษาเฉพาะข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่และมารับบริการใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 
2563) ซ่ึงพบว่า ต าบลหนองแดง แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีจ านวนประชากร
ทั้งส้ิน 7,298  คนแยกเป็น เพศชาย 3,615 คน เพศหญิง 3,683 คน 
 

3) ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ 2563 (12 เดือน) รายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการด าเนินงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตลอดปีงบประมาณ 
(12 เดือน) 
ที่ กิจกรรมการด าเนินงาน ช่วงเวลา (เดือน/ปี) 
1 ด าเนินการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลตลอดปีงบประมาณ 2563 26-30 กันยายน 2563 

2 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานส ารวจความพึง
พอใจ 

1-5 ตุลาคม 2563 

3 ปรับปรุง แก้ไขรายงานส ารวจความพึงพอใจ 6-10 ตุลาคม 2563 
4 ส่งมอบงานส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 15 ตุลาคม 2563 

 
3.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มาใช้บริการ และเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563)
ต าบลหนองแดง แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 7,298 คน
แยกเป็น เพศชาย 3,615 คน เพศหญิง 3,683 คน 
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจความพึงพอใจครั้งน้ี ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

229 คน โดยใช้หลักการค านวณของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น π = 0.65 คะแนน z 
=2 
 หลักการค านวณของ Taro Yamane  มีสูตรดังน้ี 
 

n =
N

1+𝑁(𝑒)
2 

 n = จ านวนของขนาดตัวอย่าง 
 N = จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
 e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ในการวิจัยครั้งน้ี ก าหนดให้มีค่า e = 0.065) 
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ตารางที่ 3.2 ประชากร (N) และกลุ่มตัวอย่าง (n) 

หมู่ที ่  ชื่อหมู่บ้าน  ประชากร (N) จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง (n) ชาย หญิง รวม 

1 บ้านหนองแดง 327 315 642 20 

2 บ้านหนองโก 263 269 532 16 

3 บ้านหนองทุ่ม 531 555 1086 30 

4 บ้านซ่งหนองขาม 251 241 492 15 

5 บ้านโคกจัก๊จั่น 359 380 739 26 

6 บ้านสันติสุข 341 351 692 20 

7 บ้านโพธิ์ทอง 345 365 710 26 

8 บ้านหนองขาม 206 197 403 15 

9 บ้านมิตรสัมพันธ์ 529 550 1,079 35 

10 บ้านโพธิ์ชัย 193 191 384 10 

11 บ้านห้วยโจด 270 269 539 16 

 รวม  3,615 3,683 7,298 229 
 

 
 ดังนั้น  

n =
N

1+𝑁(𝑒)
2 

 n = 229 
 N = 7,298 
 e =  0.065 
 

3.4  การสร้างเครื่องมือ 
 

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามตัวชี้วัดที่ 1 
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563)  มีการสร้างเครื่องมือตามล าดับดังน้ี 

1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากต าราเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี  
(พ.ศ. 2562-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีที่ผ่านมา ยุทธศาสตร์และแนว
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ทางการพัฒนาในช่วงส่ีปี บัญชีโครงการพัฒนา การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการ
ติดตามประเมินผล เป็นต้น 

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

3) ร่างแบบสอบถาม เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย โดยการวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบร่วมของโครงการ/กิจกรรม ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ งานด้านโยธา 
การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
และงานด้านสาธารณสุข 

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

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

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ด าเนินการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลตลอดปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 26-30 
กันยายน 2563 โดยมีทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นที่ 
2-4 ซ่ึงได้ผ่านการศึกษาหรือผ่านการอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (ทาง
สังคมศาสตร์) และการวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนามความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ การตอบแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการเป็นผู้กรอกข้อมูลแบบสอบถามด้วย
ตนเอง หรือให้คณะนักวิจัยหรือคณะตัวแทนทีมงานผู้ช่วยนักวิจัยอ่านแบบสอบถามให้ฟังแล้วกรอก
แบบสอบถามให้ 
 

3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 

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

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามตัวชี้วัดที่ 1 
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ ดังน้ี 
 
ตารางที่ 3.3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ 
 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 

เกณฑ์ให้คะแนน  การแปลค่า 

มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป 10 พอใจมากที่สุด 
ไม่เกินร้อยละ 95 9 พอใจมาก 

ไม่เกินร้อยละ 90 8 

ไม่เกินร้อยละ 85 7 

ไม่เกินร้อยละ 80 6 พอใจปานกลาง 

ไม่เกินร้อยละ 75 5 

ไม่เกินร้อยละ 70 4 

ไม่เกินร้อยละ 65 3 พอใจน้อยที่สุด 

ไม่เกินร้อยละ 60 2 

ไม่เกินร้อยละ 55 1 
ไม่เกินร้อยละ 50 0 ไม่พอใจ 

 



บทที่ 2 

กรอบแนวคิด และการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ตัวชี้วัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอ
สีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) อาศัยกรอบแนวคิดและการศึกษาวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 1) ความหมาย ความส าคัญ หลักการพื้นฐานของการปกครองท้องถิ่น 2) 
แนวคิดการบริการสาธารณะ (Public Services) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3) 
การศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 
 

2.1 ความหมาย ความส าคัญ หลักการพื้นฐานของการปกครองท้องถิ่น 
 

 นิยามความหมายของการปกครองท้องถิ่น ได้มีนักวิชาการท้ังในและต่างประเทศได้ให้
ความหมายไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วค านิยามต่าง ๆ มีสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกัน จะ
แตกต่างกันบ้างในรายละเอียดย่อยและส านวนในการเขียนและการพรรณนาอธิบายเท่านั้น โดย
ผู้เขียนจะน าเสนอเฉพาะนิยามความหมายส าคัญของนักวิชาการท่ีได้รับการยอมรับ และมักจะถูก
น าไปอ้างอิงถึงในการเขียนต าราและงานวิชาการส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 

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

 “โดยท่ัวไปกล่าวได้ว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นการปกครองท่ีมีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากการ
จัดเขตพื้นท่ีในการปกครอง โดยชุมชนผู้จัดการปกครองเหล่านี้ไม่มีอ านาจอธิปไตยของตัวเอง แต่มี
สิทธิในการจัดการปกครองโดยกฎหมายได้ให้อ านาจไว้ ชุมชนเหล่านี้มีสิทธิจัดตั้งองค์กรท่ีจ าเป็น
ส าหรับจัดการภารกิจต่าง ๆ ของตัวเอง โดยนัยดังกล่าวนี้ การด ารงไว้ซึ่งอ านาจหน้าท่ีในการ
ปกครองท้องถิ่นจึงเป็นเงื่อนไขท่ีส าคัญและมีความจ าเป็นต่อการปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง  อนึ่ง 
การปกครองท้องถิ่นต้องปลอดจากการควบคุมภายนอก เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่น (local community) 
สามารถบริหารกิจการของตัวเองได้อย่างอิสระ โดยความเป็นอิสระนี้ จะต้องครอบคลุมไปในทุก
กิจกรรมของท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขแห่งกฎหมายของรัฐ และในฐานะท่ีท้องถิ่นเป็นผู้ครอบครอง
อ านาจอธิปไตยส่วนหนึ่งของรัฐเอาไว้ ท้องถิ่นจึงต้องได้รับการดูแลคุ้มครองจากรัฐด้วย อย่างไรก็
ตาม เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ท่ีประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมทางการปกครองของตัวเอง
ตลอดเวลา ดังนั้น การใช้อ านาจของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นสามารถท าได้โดยผ่านการ
เลือกต้ัง และใช้มติข้างมากเป็นเครื่องมือในการตัดสินเร่ืองราวต่างๆ ของท้องถิ่น” 
 เดเนียล  วิท (Daniel Wit, 1967: 14-21 อ้างถึงใน ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539: 23-24) 
นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง เร่ืองท่ีรัฐบาลกลางให้อ านาจ หรือกระจายอ านาจไปให้
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หน่วยการปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอ านาจในการปกครองร่วมกัน
ท้ังหมด หรือบางส่วนในการบริหารท้องถิ่น  ตามหลักการท่ีว่า ถ้าอ านาจการปกครองมาจาก
ประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลของท้องถิ่นก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อ
ประชาชน ดังนั้น การบริหารการปกครองท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรของตนเอง อันเกิดจากการ
กระจายอ านาจของรัฐบาลกลางโดยให้องค์กรอันมิได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลกลาง มีอ านาจในการ
ตัดสินใจและบริหารงานภายในท้องถิ่นในเขตอ านาจของตน 
 แฮรีส จี มอนตากู (Haris G. Montagu, 1984: 574 อ้างถึงใน ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 
2539: 24) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองซึ่งหน่วยการปกครองท้องถิ่นได้มี
การเลือกตั้งโดยอิสระเพื่อเลือกผู้ท่ีมีหน้าท่ีบริหารการปกครองท้องถิ่น มีอ านาจอิสระพร้อมความ
รับผิดชอบซึ่งตนสามารถท่ีจะใช้ได้โดยปราศจากการควบคุมของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลาง 
หรือภูมิภาค แต่ท้ังนี้หน่วยการปกครองท้องถิ่นยังต้องอยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วยอ านาจสูงสุดของ
ประเทศ ไม่ได้กลายเป็นรัฐอิสระใหม่แต่อย่างใด 
  

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

1) มิติทางสังคม (Social Dimension) การปกครองเป็นการรวมกลุ่มของประชาชนท่ี
อาศัยอยู่ในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งซึ่งมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
เฉพาะท่ีแตกต่างจากพื้นท่ีอื่น ๆ 

 

2) มิติทางเศรษฐกิจ (Economic Dimension) การปกครองท้องถิ่นจะช่วยน าไปสู่การ
กระจายอ านาจในทางเศรษฐกิจ ลดการแทรกแซงของส่วนกลางในการวางแผนและพัฒนา แต่ใน
ขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจของแต่ละท้องถิ่นย่อมน ามาสู่ความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชาติโดยปริยาย 
 

3) มิติทางภูมิศาสตร์ (Geographic Dimension) การปกครองท้องถิ่นมาจาก
แนวความคิดท่ีว่า ประชาชนในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งย่อมมีจิตส านึก มีความคิด ความรู้สึกท่ีแตกต่าง
จากประชาชนในพื้นท่ีอื่น ๆ ในประเทศเดียวกัน และย่อมมองเห็นถึงประโยชน์ท่ีตนจะได้รับแตกต่าง
จากชุมชน หรือสังคมท่ีอยู่ติดกับตนและพื้นท่ีอื่น ๆ ด้วย ประโยชน์ท่ีแตกต่างในแต่ละพื้นท่ีย่อมท า
ให้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในแต่ละพื้นท่ีแตกต่างกันด้วย  ดังนั้น ปัญหาท่ีแตกต่างกันย่อมต้องแก้ไขแตกต่าง
กันท้ังในด้านวิธีการ แนวทางการเมือง การบริหารและกฎหมาย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นความจ าเป็นท่ี
จะต้องมีการปกครองท้องถิ่นเกิดขึ้น 
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4) มิติทางกฎหมาย (Legal Dimension)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับเป็น
หน่วยงานของรัฐท่ีท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนผลประโยชน์สาธารณชนในพื้นท่ี ท าหน้าท่ีเป็นส่วนหนึ่งใน
ด้านอ านาจอธิปไตยของรัฐ มีอิสระในการด าเนินงานในระดับหนึ่ง 
 

5) มิติทางการเมือง (Political Dimension) มิตินี้นับว่ามีความส าคัญท่ีสุดส าหรับ
แนวคิดของการปกครองท้องถิ่น เพราะการปกครองท้องถิ่นมีหน่วยงานต่าง ๆ ท าหน้าท่ีแบ่งเบา
ภาระของภาครัฐในส่วนกลาง จากการส่งมอบอ านาจ หรือกระจายอ านาจแก่ท้องถิ่นในรูปแบบ
ต่างๆ และยังเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะถือว่า 
สังคมใดก็ตามไม่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหากปราศจากการปกครองท้องถิ่น 
 

6) มิติทางการบริหาร (Administrative Dimension)  การปกครองท้องถิ่น คือ การ
บริหารองค์กรท่ีมีส่วนผสมร่วมกันของการเมือง การบริหารและเทคโนโลยี 

 
 ธเนศวร์  เจริญเมือง (2553: 27) ได้สรุปความหมายของการปกครองท้องถิ่นโดย
ปรับปรุงจากแนวคิดของ Dilys M. Hill (1974: 23 อ้างถึงใน ธเนศวร์  เจริญเมือง, 2553: 27) 
โดยสรุปว่า  
 การปกครองท้องถิ่นก็คือ ระบบการบริหารและจัดการกิจการสาธารณะ และทรัพยากร
ต่าง ๆ ของท้องท่ีหนึ่งภายในรัฐหนึ่ง เป็นท้องท่ีอันมีขอบเขตชัดเจน (defined boundaries) ภายใน
รัฐนั้น มีฐานะเป็นนิติบุคคล (legal entity) มีโครงสร้างด้านอ านาจและหน้าท่ีท่ีก าหนดโดยกฎหมาย
ท่ัวไปและ/หรือกฎหมายพิเศษ (an institutional structure with powers and duties laid down 
in general and/or special statutes) 
 ธเนศวร์  เจริญเมือง (2553: 29) สรุปว่า ค าว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นค ารวม ส่วน
จะมีลักษณะอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ อันหลากหลายในแต่ละประเทศ ปัจจัยส าคัญ คือ (1) 
ประวัติศาสตร์ของประเทศ (2) ความเข้มแข็งของท้องถิ่น (3) ความเข้มแข็งของรัฐ (4) อุดมการณ์
และนโยบายของรัฐ และ (5) ปัจจัยภายนอก 
 

 บูฆอรี ยีหมะ (2550: 14) สรุปความหมายและสาระส าคัญของการปกครองท้องถิ่นว่า
หมายถึง การปกครองของชุมชนหนึ่ง ๆ ซึ่งมีอ านาจอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีด้านต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนท่ีอยู่ภายในชุมชนตามขอบเขตอ านาจท่ีได้รับจากรัฐบาลกลางหรือส่วนกลาง 
โดยจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีสิทธิตามกฎหมายในการตรา
กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนมีงบประมาณท่ีมาจากการจัดเก็บภาษีและรายได้
ในรูปต่าง ๆ ภายในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการด าเนินงาน  สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นมา
จากการเลือกตั้งของประชาชน มีเจ้าหน้าท่ี หรือบุคลากรในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอง 
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 อุดม ทุมโฆสิต (2551 : 222) ได้ประมวลสาระส าคัญของการปกครองท้องถิ่นตาม
แนวคิดแบบดั้งเดิมของนักวิชาการท้ังในและต่างประเทศ แล้วสรุปว่า การปกครองท้องถิ่น 
หมายถึง “การจัดการปกครองของท้องถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่น” การจัดการปกครองดังกล่าว 
กระท าโดยการเลือกคณะบุคคลเข้ามาด าเนินการจัดการปกครอง ซึ่งท้องถิ่นและชุมชนดังกล่าว 
อาจมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกันในด้านอาณาเขต จ านวนประชากร ความเจริญมั่งคั่ง ท าให้
ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีลักษณะทางการปกครองเป็นการเฉพาะของตนเอง 
  

 โกวิทย์ พวงงาม (2552: 29-30; 2549: 3-5) ได้ประมวลหลักการส าคัญของการ
ปกครองท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้ 

1) การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซึ่งชุมชนเหล่านั้นอาจมีความแตกต่างกันในด้านความ
เจริญ จ านวนประชากรหรือขนาดของพื้นท่ี เช่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นของไทยจัดเป็นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) รูปแบบพิเศษ ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ตามเหตุผลดังกล่าว 

2) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอ านาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามความเหมาะสม กล่าวคือ อ านาจของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีขอบเขตพอควรเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากมีอ านาจมาก
เกินไปไม่มีขอบเขต 

3) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) ท่ีจะ
ด าเนินการปกครองตนเอง  สิทธิตามกฎหมายแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

 3.1) หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีสิทธิท่ีจะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารตามหน้าท่ีและเพื่อใช้บังคับประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น เทศบัญญัติ เป็นต้น 

 3.2) สิทธิท่ีจะเป็นหลักในการด าเนินการบริหารท้องถิ่น คือ อ านาจในการก าหนด
งบประมาณเพื่อบริหารกิจการตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ 

4) มีองค์กรท่ีจ าเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง องค์กรท่ีจ าเป็นของท้องถิ่น
จัดแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ องค์กรฝ่ายบริหาร และองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น การปกครองท้องถิ่น
แบบเทศบาลจะมีคณะเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหาร และสภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ หรือกรุงเทพ
มหานคร จะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ เป็นฝ่ายบริหาร สภากรุงเทพฯ เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นต้น 

5) ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น จากแนวความคิดท่ีว่า
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นท่ีจะรู้ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาของตนเองอย่างแท้จริง หน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีคนในท้องถิ่นมาบริหารงานเพื่อให้สมเจตนารมณ์และความต้องการ
ของชุมชนและอยู่ภายใต้การควบคุมของประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกให้ประชาชน
ในท้องถิ่นเข้าใจในระบบและกลไกของประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอีกด้วย 
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 จากค านิยามความหมายของนักวิชาการท้ังในและต่างประเทศท่ีได้กล่าวมาแล้วดังกล่าว
ข้างต้น ผู้เขียนขอสรุปความหมายและสาระส าคัญของการปกครองท้องถิ่นว่า หมายถึ ง  การ
ปกครองของชุมชนท้องถิ่น (local community)  ซึ่งมีอ านาจอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีด้านต่าง ๆ 
เพื่อประโยชน์ของประชาชนท่ีอยู่ภายในชุมชนตามขอบเขตอ านาจท่ีได้รับจากรัฐบาลกลางหรือ
ส่วนกลาง โดยจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) หรือรูปแบบพิเศษอื่นๆ ตามลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่าง
กันในด้านอาณาเขต จ านวนประชากร ความเจริญมั่งคั่ง หรือตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนด
รูปแบบเอาไว้  ซึ่งองค์กรปกครองท้องถิ่นดังกล่าวนี้มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีสิทธิ อ านาจหน้ าท่ี 
รวมท้ังการมีอ านาจในการตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
หรือกฎหมายอื่น ๆ ก าหนด  ตลอดจนมีงบประมาณ ไม่ว่าจะได้จากการจัดเก็บภาษีอากร มีรายได้ 
หรือเงินสนับสนุนต่างๆ  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในท้องถิ่น มีองค์กร เจ้าหน้าท่ี และ
บุคลากรท่ีจ าเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง ท่ีส าคัญ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน และต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้มี
ส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น 
 

2.2  แนวคิดการบริการสาธารณะ (Public Services) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

 ภารกิจหลักอย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การจัดท าบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชนในท้องถิ่นของตนแทนรัฐบาลท่ีไม่สามารถจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนได้
อย่างท่ัวถึง การจัดบริการสาธารณะดังกล่าวเป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจจากรัฐบาลไปสู่
องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน
ต าบล เทศบาล กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็น
ตัวแทนของรัฐในการจัดบริการสาธารณะ จึงอาจกล่าวได้ว่า การจัดให้มีการบริการสาธารณะเป็น
หน้าท่ีส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีต้องรับผิดชอบต่อรัฐและประชาชนในท้องถิ่น 
 
 2.2.1 ความหมายของการบริการสาธารณะ 
 มีผู้ให้ความหมายของการบริการสาธารณะไว้อย่างหลากหลาย กล่าวคือ  
 การบริการสาธารณะ หมายถึง การบริการหรือกิจกรรมท่ีรัฐจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือเพื่อตอบสนองความต้องการของส่วนรวม โดยเป็นกิจการท่ีอยู่ในความอ านวยการ
หรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองท่ีจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการ
ส่วนรวมของประชาชน (อรทัย ก๊กผล, 2552: 4) อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชน
และสร้างการพัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาประเทศชาติใน
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ภาพรวม โดยมีหลักการท่ีเป็นประเด็นส าคัญในการจัดบริการสาธารณะคือ การจัดบริการ
สาธารณะต้องด าเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม สามารถตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น มีความเสมอภาค ความต่อเนื่อง และความโปร่งใสในการให้บริการ (นราธิป ศรีราม, 
2557: 1-6) 
 
 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า (2552 : 4) ให้ความหมายว่า 
การบริการสาธารณะ หมายถึง “บริการหรือกิจกรรมท่ีรัฐจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อ
ตอบสนองความต้องการส่วนรวม” 
 ประยูร กาญจนดุล กล่าวว่า การบริการสาธารณะ หมายถึง “กิจการท่ีอยู่ในความ
อ านวยการหรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองท่ีจัดท าเพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชน” (ประยูร กาญจนดุล อ้างถึงใน นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2554: 75) 
 นอกจากนี้ นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2554: 75) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การจัดท าบริการ
สาธารณะบางอย่างนั้น รัฐหรือฝ่ายปกครองไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้จัดท าเอง แต่สามารถมอบหมายให้
หน่วยงานอื่นจัดท าแทนได ้
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การบริการสาธารณะ คือ การจัดท า
กิจการของภาครัฐซึ่งภาครัฐอาจจะเป็นผู้จัดท าเองหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นจัดท า เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม 
 
 2.2.2 หลักสากลในการจัดบริการสาธารณะ 

แนวคิดพื้นฐานท่ัวไปซึ่งเป็นสากลในการแบ่งแยกการจัดกิจการสาธารณะระหว่างรัฐบาล
กลางและท้องถิ่น ได้แก่ (วุฒิสาร ตันไชย, 2557) 

1) หลักผลประโยชน์มหาชน (Public Interest) ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
 (1) ประโยชน์มหาชนของรัฐ ได้แก่ ประโยชน์ท่ีเป็นส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงของสี

ชมพเูมืองกลุ่มใหญ่ท่ีสุดของรัฐ เป็นความต้องการส่วนรวมของประชาชนท่ัวท้ังประเทศ ท่ีมีลักษณะ
เหมือน ๆ กันและมีความส าคัญต่อความเป็นเอกภาพของรัฐ ดังนั้น จึงต้องอาศัยองค์กรกลางเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าท่ี หรือหากรัฐมอบให้ท้องถิ่นด าเนินการ รัฐก็จะต้องเป็นผู้ควบคุมนโยบายให้ท้องถิ่น
ด าเนินการตามนโยบายเพื่อผลประโยชน์ของรัฐหรือความเป็นเอกภาพของรัฐ เช่น การป้องกัน
ประเทศ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เป็นต้น 

 (2) ประโยชน์มหาชนของท้องถิ่น ได้แก่ ประโยชน์ซึ่งเป็นส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง
ของสีชมพเูมืองท่ีอาศัยอยู่ในท้องถิ่นหนึ่งโดยเฉพาะ 

2) ประสิทธิภาพในการจัดการ เป็นการพิจารณาในเร่ืองของคุณภาพของบริการ
สาธารณะท่ีจัดท าขึ้น กล่าวคือ การจัดท าบริการสาธารณะอย่างหนึ่งควรจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
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แก่ประชาชนได้มากท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจากภารกิจในการจัดบริการสาธารณะบางอย่างจ าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีระดับสูง เป็นกิจการขนาดใหญ่หรือเป็นกิจการท่ีจ าเป็นต้องมีการประสานงานระหว่าง
องค์กรต่างๆ หลายหน่วยงาน แต่ภารกิจในการจัดท าบริการสาธารณะบางอย่างเป็นกิจการท่ีไม่
สลับซับซ้อน หรือมีเทคนิคมักนัก จึงต้องมีองค์กรท่ีมีความเหมาะสมท้ังทางด้านการเงิน บุคลากร 
และความสามารถด้านอื่นๆ ท่ีจะจัดท าบริการสาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

3) หลักความรับผิดชอบในการจัดบริการ (Accountability) กิจกรรม ท่ีตอบสนอง
ความต้องการของหน่วยชุมชนระดับใด ควรมอบให้หน่วยการปกครองระดับนั้นเป็นเจ้าของและเป็น
ผู้ด าเนินการ ท้ังนี้เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ สนองตอบความต้องการของประชาชนในชุมชน
ได้ดีท่ีสุด อยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบของชุมชนนั้นๆ แต่หากเป็นกิจกรรมท่ีต้องสนองตอบความ
ต้องการของหน่วยชุมชนท่ีสูงขึ้นไปหรือ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งสนองตอบปัญหาความต้องการของผู้คน
ท้ังประเทศหรือปัญหาของ ชาติโดยรวม ก็ควรมอบให้เป็นหน้าท่ีของรัฐบาลระดับท่ีสูงขึ้นไปตาม
ความเหมาะสม 

4) หลักความสามารถของท้องถิ่น (Local Capability) เกิดจากพื้นฐานแนวคิดว่าการ
ด าเนินกิจกรรมสาธารณะท้ังมวลเป็นหน้าท่ีของหน่วยการปกครองท้องถิ่นในระดับล่างสุดเสมอ 
หน่วยการปกรองท้องถิ่นในระดับสูงขึ้นไปจะเลือกด าเนินกิจกรรมสาธารณะใดๆ ก็ต่อเมื่อท้องถิ่น
ระดับล่างไม่มีศักยภาพท่ีจะด าเนินการได้ หรือหากด าเนินการได้ก็อาจเกิดปัญหากระทบกับท้องถิ่น
อื่นๆ หรือเป็นผลเสียหายต่อประเทศชาติโดยรวม 

5) หลักการก าหนดระดับของหน่วยจัดบริการท่ีมีความรับผิดชอบสูงสุด (Optimal 
accountability) หน่วยจัดบริการท่ีมีความรับผิดชอบสูงสุดในท่ีนี้ หมายถึง หน่วยจัดบริการใน
ระดับ ใด ๆ ก็ตามท่ีมีคุณสมบัติ 2 ประการ ดังต่อไปนี้ ประกอบกันมากท่ีสุด 

 (1) เป็นหน่วยจัดบริการระดับล่างสุด มีความใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการมากท่ีสุด ท่ีมี
ความสามารถในการวางแผน จัดการผลิต และหารายได้มาใช้จ่ายในการจัดบริการได้อย่างสมบูรณ์ 

 (2) เป็นหน่วยจัดบริการท่ีมีพื้นท่ีการให้บริการครอบคลุมประชากร หรือพื้นท่ีท่ี
ได้รับประโยชน์ และผลกระทบจากการให้บริการโดยสมบูรณ์ และประชาชนผู้มีส่วนได้รับ
ผลประโยชน์และผลกระทบจากการจัดบริการสาธารณะท้ังหมดสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการผลิต และควบคุมตรวจสอบผลการด าเนินงานของหน่วยจัดบริการนั้น ๆ ได้โดยตรงมาก
ท่ีสุด 

  
 2.2.3 หลักเกณฑ์ส าคัญในการจัดท าบริการสาธารณะ 
 การจัดท าบริการสาธารณะ หน่วยงานท่ีจัดท าต้องยึดตามหลักเกณฑ์ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
(นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2554: 85-94) 
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 1) ความเสมอภาค หลักเกณฑ์ข้อนี้มีความส าคัญเพราะรัฐไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการ
จัดท าบริการสาธารณะเพื่อผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนทุกคน กล่าวคือ ประชาชนทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติหรือได้รับ
ประโยชน์จากบริการสาธารณะอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
 2) ความต่อเนื่อง เนื่องจากบริการสาธารณะเป็นกิจการท่ีมีความจ าเป็นต่อประชาชน 
กิจการดังกล่าวจึงถูกจัดท าอย่างต่อเนื่อง เพราะหากหยุดชะงั กลง ประชาชนย่อมได้รับความ
เดือดร้อนในทางใดทางหนึ่งได้ 
 3) การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การบริการสาธารณะท่ีดีจะต้องได้รับการปรับปรุงอยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น สนองตอบความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 
หรือเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความจ าเป็นท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 
 2.2.4 ประเภทของการบริการสาธารณะ 
 1) ภารกิจพื้นฐาน หมายถึง การบริการสาธารณะพื้นฐานท่ีส าคัญ ซึ่งทุกรัฐต้องจัดท า
ให้กับประชาชน ไม่สามารถละเลยได้ เนื่องจากเป็นหลักประกันความมั่นคงปลอดภัยขั้นพื้นฐาน 
ภารกิจประเภทนี้เก่ียวข้องกับการป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาทและการยุติข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้น การดูแล
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชนและประเทศ การรักษาความมั่นคงและ
ปลอดภัยจากการรุกรานภายนอก เป็นต้น การบริการในลักษณะนี้ ประชาชนไม่ต้องเสียค่าบริการ
ให้กับรัฐโดยตรง 
 2) ภารกิจล าดับรอง หมายถึง บริการสาธารณะท่ีจัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น การให้บริการทางการศึกษา การรักษาพยาบาล การขนส่ง
คมนาคม การส่งเสริมด้านกีฬา การประกันการว่างงาน ฯลฯ โดยการบริการสาธารณะประเภทนี้
สามารถเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมจากประชาชนท่ีมาใช้บริการได้ แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นการ
จัดบริการสาธารณะเพื่อแสวงหาก าไร (ประยูร กาญจนดุล อ้างถึงใน วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง
ท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2552: 5-6) 
 จะเห็นได้ว่า การบริการสาธารณะเป็นสิ่งท่ีส าคัญและจ าเป็นต่อคุณภาพชี วิตของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก แม้ว่ารัฐจะไม่สามารถจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในทุกส่วนของ
ประเทศได้เอง แต่รัฐก็สามารถมอบหมายให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะต่างๆ แทนได้ 
ส่วนรัฐนั้นมีหน้าท่ีในการควบคุมมาตรฐานการจัดท าบริการสาธารณะของหน่วยงานท่ีได้รับ
มอบหมาย ซึ่งอาจจะท าผ่านการประเมินในรูปแบบต่างๆ  
 2.2.5 รูปแบบและประเภทการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 



องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 

 

 

  

 

26 

 การก่อตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยทุกรูปแบบต้องก าหนดรูปแบบ
วิธีการและประเภทบริการสาธารณะท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดท าได้ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น  ก าหนดให้มีการ
จัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น ท้ังนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
และความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่นของประชากร 
และพื้นท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ ประกอบกัน 
 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีและอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ 
และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดท่ีสมควรให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจ
โดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลัก ในการด าเนินการใด ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เก่ียวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหน้าท่ีและอ านาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรท่ี
เกี่ยวกับหน้าท่ีและอ านาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
 ในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดท่ีเป็นหน้าท่ีและอ านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าการร่วมด าเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการ
มอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น
มากกว่าการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมหรือ
มอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการนั้นก็ได้ รัฐต้องด าเนินการให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีท่ีเหมาะสม รวมท้ังส่งเสริม
และพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังนี้ เพื่อให้สามารถด าเนินการตามวรรค
หนึ่ ง ได้อย่างเพียงพอ ในระหว่าง ท่ียัง ไม่อาจด าเนินการได้ ใ ห้ รัฐจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสีชมพูางก่อน 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายท่ีเก่ียวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดท าบริการสาธารณะ การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาการเงินและการคลัง และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
ต้องท าเพียงเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของ
ประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริตและการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง
ความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ และต้องมี
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บทบัญญัติเก่ียวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการก้าวก่ายการปฏิบัติ
หน้าท่ีของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย (มาตรา 150) 
 ในการก าหนดรูปแบบและประเภทการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทย ต้องก าหนดอ านาจหน้าท่ีผ่านกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติใน 2 ประเภท คือ 
 (1) อ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งรวมถึงในแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีออกตาม
ความในพระราชบัญญัติด้วย 
 (2) อ านาจตามกฎหมายจัดต้ังองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 2.2.6 รูปแบบบริการสาธารณะท้องถิ่นไทย 

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

 1) การจัดท าบริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการเอง 
 โดยท่ัวไปการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมักเป็นผู้ด าเนินการเองโดยอาศัยทรัพยากรงบประมาณ บุคลากร และองค์ความรู้ ตาม
อ านาจในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามอ านาจของกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2551 ก าหนดให้รูปแบบการจัดท าบริการสาธารณะท่ีองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่าย
โอน “ภารกิจท่ีแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการหรือผลิตบริการสาธารณะนั้นๆ ได้เอง
โดยมีกฎหมายให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว และ/หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เคยด าเนินการอยู่แล้ว โดยสามารถรับโอนได้ทันทีและขอบเขตการท างานอยู่ในพื้นท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” นอกจากนี้มีภารกิจท่ีรัฐยังคงด าเนินการอยู่แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถจะด าเนินการได้ต้อง “เป็นภารกิจให้บริการสาธารณะท่ีกฎหมายก าหนดให้บริการ
สาธารณะท่ีกฎหมายก าหนดให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ีในภารกิจเดียวกัน 
และยังคงก าหนดให้รัฐด าเนินการอยู่ต่อไป ในกรณีนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินการได้เช่นเดียวกัน” โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยยังนิยมจัดบริการสาธารณะด้วย
ตนเองในฐานะหน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 อย่างไรก็ตาม การจัดบริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ
เอง แม้จะเป็นรูปแบบพื้นฐานท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังในและต่างประเทศยังใช้ อยู่ พบว่า
รูปแบบดังกล่าวเหมาะสมกับการบริการสาธารณะบางประเภทท่ีไม่สมควรหรือยังไม่มีความพร้อม



องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 

 

 

  

 

28 

ในถ่ายโอนให้ผู้อื่นด าเนินการในรูปแบบอื่น เช่น บริการสาธารณะท่ีเก่ียวกับการป้องกันประเทศ 
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การสร้างเสถียรภาพและการวางแผนเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม รูปแบบนี้อาจไม่เหมาะสมกับการบริการสาธารณะบางประเภทท่ี
ต้องอาศัยความคล่องตัวในการบริหารจัดการท่ีเป็นอิสระจากระบบการบริหารงานภาครัฐ และการ
บริการสาธารณะท่ีต้องท าร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานรัฐประเภทอื่นๆ 
 
 2) การจัดท าบริการสาธารณะโดยให้ผู้อื่นด าเนินการแทน 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร้องขอให้รัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นด าเนินการแทน หรือองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมอบให้เอกชน
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีแทนได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไม่มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการแทนแต่อย่างใด 
 การจัดท าบริการสาธารณะโดยให้ผู้อื่นด าเนินการแทนมีข้อได้เปรียบเพราะช่วยให้องค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแบ่งเบาภาระการจัดการบริการสาธารณะให้ผู้อื่นด าเนินการแทน และ
ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้อื่นท่ีมีความพร้อมและเชี่ยวชาญในการจัดบริการสาธารณะบางประเภทมากกว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการแทนได้แต่ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ต้องก ากับผู้ท่ีได้รับมอบให้ด าเนินการตามเงื่อนไขท่ีก าหนด อย่างไรก็ตาม
รูปแบบนี้อาจประสบปัญหาถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีศักยภาพในการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของผู้อื่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือขาดความสามารถในการออกแบบข้อก าหนดและ
หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการจัดบริการสาธารณะให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติตาม 
 
 3) การจัดท าบริการสาธารณะโดยการจัดตั้งสหการ (Syndicate หรือ Union)
 การจัดตั้งสหการเป็นรูปแบบการจัดบริการสาธารณะประเภทหนึ่งท่ีมีอยู่ในกฎหมาย
เก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยมายาวนาน ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีสามารถจัดตั้งสหการได้ 4 ประเภท ยกเว้นองค์การบริหารส่วนต าบล คือ  
  (1) เทศบาล ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2496 มาตรา 58 ก าหนดว่าถ้ามีกิจการ
อันใดอยู่ภายใต้อ านาจหน้าท่ีของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปท่ีจะรวมกันท าเพื่อให้เกิดประโยชน์
อย่างยิ่ง ก็ให้จัดเป็นองค์กรขึ้นเรียกว่าสหการ มีสภาพเป็นทบวงการเมือง และมีคณะกรรมการ
บริหารประกอบด้วยผู้แทนของเทศบาลเก่ียวข้องอยู่ด้วย การจัดตั้งสหการจะกระท าการได้ก็แต่โดย
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งจะก าหนดอ านาจหน้าท่ีและระเบียบการด าเนินงานไว้ การยุบเลิก
สหการให้เป็นพระราชกฤษฎีกาโดยก าหนดวิธีการจัดการทรัพย์สินไว้ด้วย 
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  (2) กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกรุงเทพ
มหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 95 ก าหนดให้ถ้ากิจการใดอยู่ภายใต้อ านาจหน้า ท่ีของ
กรุงเทพมหานคร กรุงเทมหานครอาจอาจด าเนินการร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่นได้โดยจัดตั้งองค์การเรียกว่า สหการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
และมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้แทนของกรุงเทพ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเก่ียวข้องแล้วแต่กรณี การจัดตั้งสหการจะกระท าได้โดยตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกานั้นให้ก าหนดชื่อ อ านาจหน้าท่ี และวิธีการด าเนินการ 
เมื่อจะยุบเลิกสหการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ระบุวิธีการจัดการทรัพย์ไว้ด้วย 
  (3) เมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 
2542 มาตรา 69 ก าหนดให้เมืองพัทยาร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งองค์กรขึ้นเรียกว่า สหการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อกิจการ
ใดอันอยู่ภายใต้อ านาจหน้าท่ีเมืองพัทยาได้ การจัดตั้งสหการจะท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
โดยระบุชื่อ อ านาจหน้าท่ี และวิธีการบริการและการด าเนินงานไว้ และเมื่อจะยุบเลิกสหการให้ตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกา โดยระบุวิธีการจัดการทรัพย์ไว้ด้วย 
  (4) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก าหนดให้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 17 ก าหนดให้ “ท า
กิจการไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือการสหการ” 
 นอกจากนี้ แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 
2551 ก าหนดให้ภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ใน
ลักษณะการร่วมมือหรือรูปแบบสหการเป็นภารกิจซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรอื่นเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีผลกระทบต่อประชาชนไม่เฉพาะในเขตพื้นท่ีใดพื้นท่ี
หนึ่งโดยเฉพาะแต่มีผลกระทบต่อประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นด้วย หรือมีความ
จ าเป็นต้องลงทุนจ านวนมาก และไม่คุ้มค่าหากต่างฝ่ายต่างด าเนินการเอง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
ไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดท่ีร่วมกันจัดตั้งสหการแต่อย่างใด 
 การจัดท าบริการสาธารณะโดยการจัดตั้งสหการมีข้อได้เปรียบส าหรับการจัดบริการ
สาธารณะในอาณาบริเวณท่ีอยู่นอกเหนือเขตพื้นท่ีตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งแต่ 1 แห่งขึ้นไป เนื่องจากบริการสาธารณะบางประเภทต้องอาศัยความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนมากในการบริการ เช่น การจัดการพื้นท่ีทางธรรมชาติ การจัดการ
ระบบการคมนาคม ฯลฯ นอกจากนี้ รูปแบบสหการมีข้อได้เปรียบในการช่วยให้การจัดบริการ
สาธารณะเกิดการประหยัดต้นทุนจากขนาด (Economic of Scale) เพราะการท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่งร่วมกันจัดบริการจะช่วยให้เกิดการประหยัดและความคุ้มค่ามากขึ้น อีก
ท้ังช่วยให้เกิดการระดมทุนร่วมกันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดบริการสาธารณะท่ีต้องใช้
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งบประมาณจ านวนมาก เช่น การจัดบริการรถดับเพลิงร่วมกัน หรือการจัดรถขนส่งประจ าทาง
ร่วมกันอาจอาศัยความร่วมมือกันระหว่างพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่ง 
เพื่อให้การใช้รถดับเพลิงเกิดความคุ้มค่าหรือเพื่อให้การเดินรถประจ าทางมีเส้นทางการเดินรถท่ี
ครอบคลุมมากขึ้น อีกท้ังสามารถระดมทุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดซื้อและอ านวยการ
ให้เกิดการใช้รถดับเพลิงและการเดินรถประจ าทางได้มากขึ้นมากกว่าการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพียงแห่งเดียวด าเนินการ 
 
 4) การจัดท าบริการสาธารณะโดยการว่าจ้าง (Out Sourcing) 
 ท่ีผ่านมามีการเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้วิธีการว่าจ้างให้
บุคคลภายนอกเข้ามาจัดบริการสาธารณะ โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
จัดท าบริการสาธารณะโดยอาศัยการว่าจ้างได้ตามข้อ 5 ของระเบียบท่ีก าหนดให้ “การจ้าง” 
หมายความรวมถึงการจ้างท าของและการรับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการ
จ้างเหมาบริการแต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นการรับขนใน
การเดินทางไปราชการตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
การจ้างท่ีปรึกษาการจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น มท.0313.4/ว 1452 การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยเปิดโอกาสให้เทศบาล สุขาภิบาล และเมืองพัทยาเบิกจ่าย
ค่าจ้างเหมา เอกชนท่ีเก่ียวกับบริการสาธารณะท้ัง 4 ท่ีต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 คือ 
  (1) การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ ไม่รวมถึงบ้านพักของ
ข้าราชการ 
  (2) การจ้างเหมาท าความสะอาดท่ีท าการ 
  (3) การจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ หรือสวนไม้ประดับ หรือสวนหย่อม หรือสนาม
หญ้าของทางราชการ 
  (4) การจ้างเหมาอื่นๆ ท่ีเป็นกิจการในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น การจ้างเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล การจ้างครูฝึกสอนออกก าลังกาย 

นอกจากนี้ ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแต่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจซื้อบริการจากเอกชน หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็น
ภารกิจท่ีต้องใช้เทคนิค ทักษะ วิชาการ ความรู้ความช านาญและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการเองหรือด าเนินการเองแล้วไม่มีประสิทธิภาพ
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หรือไม่คุ้มทุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถซื้อบริการจากเอกชน หรือหน่วยงานอื่นท่ีมี
ประสบการณ์ หรือเคยด าเนินการ 

 
5) การจัดท าบริการสาธารณะโดยการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยสามารถด าเนินงานในรูปแบบกิจการพาณิชย์ตามท่ี
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อย่างไรก็ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทมีรูปแบบการด าเนินกิจการพาณิชย์ท่ี
สามารถท าได้ตามท่ีกฎหมายก าหนดแตกต่างกัน และในทางกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ได้ เช่น เทศบาลสามารถมีรูปแบบการด าเนินกิจการพาณิชย์ได้มากถึง 
4 รูปแบบ (การด าเนินการด้วยตนเอง การก่อตั้งบริษัทจ ากัดหรือถือหุ้นในบริษัทจ ากัด การก่อตั้ง
สหการ และการให้เอกชนร่วมลงทุน) แต่องค์การบริหารส่วนต าบลมีรูปแบบการด าเนินกิจการ
พาณิชย์ได้เพียง 2 รูปแบบ (ด าเนินการด้วยตนเอง และเอกชนร่วมลงทุน) 

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

การจัดการสาธารณะในรูปแบบการพาณิชย์ งานวิจัยของวุฒิสาร ตันไชยและคณะ (2558) 
ค้นพบว่า กิจการพาณิชย์มีข้อได้เปรียบเพราะสามารถหารายได้และแสวงหาผลก าไรให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลดภาระด้านงบประมาณจากภาครัฐ อย่างไรก็ตาม การด าเนินกิจการ
พาณิชย์อาจประสบปัญหาการด าเนินงานได้ถ้าขาดการบริหารจัดการเพื่อมีรายได้ท่ีเพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน หรือขาดความสามารถในการด าเนินงานทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญเฉพาะของการ
จัดบริการสาธารณะ 
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 2.2.7 อ านาจหน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 โดยข้อมูลจากบันทึกเร่ืองเด่นรางวัลพระปกเกล้า ท้องถิ่นกับบริการสาธารณะ (สถาบัน
พระปกเกล้า, 2560: 3-16) ในประเด็นอ านาจหน้าท่ีในการจัดการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปว่า ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าท่ีในการ
จัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหลากหลายประเภท ซึ่งเป็นบริการ
สาธารณะท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ท้ังมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม และยังเก่ียวกับประชากรทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิด เด็กและเยาวชน วัยท างาน และ
ผู้สูงอายุ ยกตัวอย่างเช่น การสร้างทางเดิน ทางเท้า สะพาน ถนนหนทาง ทางระบายน้ า การ
จัดการสถานีขนส่งทางบกและทางน้ า การจัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ท่ีจอดรถ การจัดให้มีตลาด 
การจัดให้มีไฟฟ้า ประปา น้ าสะอาด การจัดให้มีห้องน้ าสาธารณะ การจัดการขยะมูลฝอย การ
บ าบัดน้ าเสีย การผังเมือง การควบคุมอาคาร การสังคมสงเคราะห์ การจัดการศึกษา ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมการท่องเท่ียว การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมกีฬา 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การดูแล
รักษาท่ีสาธารณประโยชน์ การดูแลโบราณสถาน และการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น 
 
 2.2.8 ประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 ในด้านประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า นับเป็น
เวลาสองทศวรรษท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลายเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการบริการ
สาธารณะให้ประชาชน หากพิจารณาถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีช่วงสองปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ 2558 – 2559) พบว่า ในปีงบประมาณ 2558 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบท้ังหมด จ านวน 7,285 แห่ง จาก 7,852 แห่ง (ไม่รวม
กรุงเทพมหานคร) คิดเป็นร้อยละ 92.78 สามารถจัดบริการสาธารณะได้โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ขั้นต่ า (มีผลการประเมินประสิทธิภาพด้านการบริการสาธารณะเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป)  
 ท้ังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสามารถจัดบริการสาธารณะได้โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ขั้นต่ าแบ่งเป็น องค์การปกครองส่วนจังหวัด 72 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.74 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดท้ังหมด เทศบาลนคร 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.67 ของเทศบาลนครท้ังหมด 
เทศบาลเมือง 173 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.19 ของเทศบาลเมืองท้ังหมด เทศบาลต าบล 2,092 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.73 ของเทศบาลต าบลท้ังหมด ององค์การบริหารส่วนต าบล 4,918 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 92.18 ของององค์การบริหารส่วนต าบลท้ังหมด และเมืองพัทยา 1 แห่ง 
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 นอกจากนี้ ในช่วงสองปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ 2558 – 2559) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยภาพรวมท้ังประเทศสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดี หรือ
มีผลการประเมินเฉลี่ยของท้ังสองปี คิดเป็นร้อยละ 73.76 โดยในปี 2559 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะได้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าปี 2558  
 ในช่วงสองปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ 2558–2559) การบริการสาธารณะท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการได้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก 
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 93.15 อันดับสอง ด้านการส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกาส มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 85.34 อันดับสาม ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 82.16 อันดับสี่ ด้านระบบระบายน้ า มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อย
ละ 80.16 และอันดับห้า ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น มีผลการ
ประเมินเฉลี่ยร้อยละ 79.11 ขณะท่ี การบริการสาธารณะท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
จัดบริการได้มีประสิทธิภาพน้อยท่ีสุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 59.31 อันดับสอง ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า มีผล
การประเมินเฉลี่ยร้อยละ 62.24 อันดับสาม ด้านการส่งเสริมกีฬา มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 
65.34 อันดับสี่ ด้านงานสาธารณสุข มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 65.41 และอันดับห้า ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 66.54 (สถาบัน
พระปกเกล้า, 2560: 3-16) 
 ท้ังนี้ในงบประมาณ 2558 และ 2559 การบริการสาธารณะด้านไฟฟ้าสาธารณะเป็น
ประเภทการบริการสาธารณะท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการได้มีประสิทธิภาพใน
ระดับดีเด่น ขณะท่ี ในงบประมาณ 2558 การบริการสาธารณะด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็น
ประเภทการบริการสาธารณะท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการได้มีประสิทธิภาพต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าหรือควรปรับปรุง และในงบประมาณ 2559 การบริการสาธารณะด้าน
ถนน ทางเดิน และทางเท้าเป็นประเภทการบริการสาธารณะท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
จัดบริการได้มีประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าหรือควรปรับปรุง 
 
 2.2.9 ความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 ด้านความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวมท้ัง
ประเทศในช่วงสองปี คือ ปีงบประมาณ 2558 และ 2559 อยู่ระดับดี และมีความสอดคล้องกับ
ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ได้รับบริการ โดยในช่วงห้าปีท่ีผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ.2555 – 
2559 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับสูง โดยเฉพาะ
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ในปี พ.ศ. 2557-2559 มีความพึงพอใจในระดับสูงถึงร้อยละ 91.6 และ 92.2 และ 92.1 
ตามล าดับ 
 หากพิจารณาแยกตามประเภทบริการสาธารณะ พบว่า ในช่วงสองปีท่ีผ่านมา (ปี พ.ศ.
2558 และ 2559) บริการสาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีประชาชนพึงพอใจห้า
ล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก ไฟฟ้า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 90.85 อันดับสอง 
โรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 88.7 อันดับสาม ศูนย์เด็กเล็ก ค่าเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจร้อยละ 82.8 อันดับสี่ บริการสาธารณสุขและศูนย์อนามัย ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ 82.65 และอันดับห้า ถนน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 82.35  
 ส าหรับบริการสาธารณะของรัฐและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีประชาชนพึ่งพอใจน้อยท่ีสุด
ในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก อินเตอร์เน็ตชุมชน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 38.05 
อันดับสอง การฝึกอาชีพ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 54.15 อันดับสาม ระบบขนส่ง
มวลชน (รถประจ าทาง) ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 57.65 อันดับสี่ การจัดการน้ าเสีย 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 62.6 และอันดับห้า สิ่งแวดล้อมในชุมชน (ป่า/น้ า) ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 66.55 (สถาบันพระปกเกล้า, 2560: 3-16) 
 
 ข้อมูลจากบันทึกเร่ืองเด่นรางวัลพระปกเกล้า "ท้องถิ่น : ทบทวน ท้าทาย เพื่อการ
จัดบริการสาธารณะ" โดยสถาบันพระปกเกล้า (2561: 3-23) สรุปว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในระดับดี  ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับความพึงพอใจของประชาชนท่ีเคยได้รับบริการจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อส ารวจ
ประชาชนที่เคยติดต่อหรือขอใช้บริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า มีประชาชนเพียงร้อย
ละ 39.5 ท่ีเคยติดต่อหรือขอใช้บริการ แต่ประชาชนกลุ่มนี้เกือบท้ังหมด หรือร้อยละ 93.1 มีความ
พึงพอใจต่อบริการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และหากดูสถิติในช่วงหกปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2555 - 
2560) พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ประชาชนท่ีพึงพอใจต่อบริการขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจ านวนมากกว่า ร้อยละ 90 ของผู้ท่ีเคยติดต่อหรือขอใช้บริการท้ังหมด และมีจ านวนเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 91.6, 92.2, 92.1 และ 93.1 ตามล าดับ 
 
 บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนพอใจ 
 ในปี พ.ศ. 2560 บริการสาธารณะของรัฐและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีประชาชนพึงพอใจ
มากท่ีสุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก ไฟฟ้า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 90.8 อันดับ
สอง โรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 89.3 อันดับสาม ถนน ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจร้อยละ 85.1 อันดับสี่ ศูนย์เด็กเล็ก ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 84.60 และอันดับห้า 
บริการสาธารณสุขและศูนย์อนามัย ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 83.30 
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 และในช่วงสามปีท่ีผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560 บริการสาธารณะของรัฐและ
องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นท่ีประชาชนพึงพอใจมากท่ีสุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก ไฟฟ้า 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 90.83 อันดับสอง โรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อย
ละ 88.90 อันดับสาม ศูนย์เด็กเล็ก ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 83.40 อันดับสี่ ถนน 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 83.27 และอันดับห้า บริการสาธารณสุขและศูนย์อนามัย 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 82.87 
 

 บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนยังไม่เคยพอใจ 

ในปี พ.ศ. 2560 บริการสาธารณะของรัฐและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีประชาชนพึงพอใจ
น้อยท่ีสุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก อินเตอร์เน็ตชุมชน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 
35.6 อันดับสอง การฝึกอาชีพ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 55.5 อันดับสาม ระบบการ
ขนส่งมวลชน (รถประจ าทาง) ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 57.5 อันดับสี่ การจัดการน้ า
เสีย ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 64.8 และอันดับห้า การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน (ป่า/
น้ า) ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 67.6 

และในช่วงสามปีท่ีผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560 บริการสาธารณะของรัฐและ
องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นท่ีประชาชนพึงพอใจน้อยท่ีสุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก 
อินเตอร์เน็ตชุมชน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 37.23 อันดับสอง การฝึกอาชีพ ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 54.60 อันดับสาม ระบบขนส่งมวลชน (รถประจ าทาง) ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจร้อยละ 57.60 อันดับสี่ การจัดการน้ าเสีย ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 
63.33 และอันดับห้า สิ่งแวดล้อมชุมชน (ป่า/น้ า) ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 66.90 
 
 2.2.10 ความท้าทายในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 แม้ว่าปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะได้มีประสิทธิภาพใน
ระดับดีและประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้ใน
ระดับสูงดังท่ีกล่าวข้างต้น แต่จากวันนี้เป็นต้นไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการภายใต้
สภาวการณ์ใหม่ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ในระดับโลกและ
ประเทศ ท้ังนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ระบุ
สถานการณ์และแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนท้ังในระดับโลกและระดับประเทศ ดังนี้ 

สถานการณ์และแนวโน้มระดับโลก ประกอบด้วย 5 เรื่องได้แก่ 
1) สถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจโลก มีตลาดเกิดใหม่ท่ีมีบทบาทสูงขึ้น ตลาดการเงินโลก

เข้าสู่สถานการณ์ไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินท่ีมีความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว ท าให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือทางการเงินใหม่ๆ รวมท้ังมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ี



องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 

 

 

  

 

36 

หลากหลายส่งผลต่อการเปิดเสรีทางด้านการค้ามากขึ้น ซึ่งจะเปิดโอกาสท่ีส าคัญของการพัฒนา
ประเทศไทย 

2) การวิจัยและด้านการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด เป็น
กุญแจส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิตของคน ท าให้
เกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ท่ีผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายสาขา 
มนุษย์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจ ากัด มีการแย่งชิงแรงงานท่ีมีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีและมีทักษะหลายด้านในตลาดแรงงาน ขณะเดียวกันเกิดความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ 
เช่นความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยี เป็นต้น 

3) สถานการณ์และแนวโน้มสังคมโลก การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจและ
รูปแบบการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศท่ีพัฒนาแล้วเป็นกลุ่มส าคัญท่ีให้มีการ
บริโภคสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น แต่อาจก่อให้เกิดการแย่งชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคนท่ีมี
ศักยภาพสูง ขณะเดียวกันการเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกท่ีผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและเกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย แต่อาจก่อให้เกิดวิกฤตทาง
วัฒนธรรมเนื่องจากการขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมท่ีดี 

4) สถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลก วาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 เป็น
ทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. 2015 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ประกอบด้วย 
17 เป้าหมาย และ 168 เป้าประสงค์ รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีทวีความเข้มข้นขึ้น จะมีส่วนส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทย
ในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและ
รุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อการผลิตในภาคเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 

5) สถานการณ์ความมั่นคงโลก ประเทศมหาอ านาจมีแนวโน้มใช้อ านาจทางทหารและ
เศรษฐกิจเข้าแทรกแซงกิจการภายในประเทศต่างๆ รวมถึงเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศด้าน
อาณาเขตทางบก การอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลและภูมิศาสตร์ เพื่อผลประโยชน์และการแย่งชิง
ทรัพยากร นอกจากนั้น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และอาชญากรรมทางไซเบอร์จะทวี
ความรุนแรงและวิธีการที่ทับซ้อนมากขึ้น 

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

ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.1 สูงเป็นอันดับท่ี 22 ของโลก ส่งผลให้รายได้ต่อหัวของประชาชนเพิ่มขึ้น 
สามารถขยับฐานะการพัฒนาประเทศเป็นประเทศรายได้ปานกลางตอนบนในปี พ.ศ. 2553 
โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น ภาคการ
ผลิตมีการสั่งสมองค์ความรู้และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยยังคงมี
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ความหลากหลายของฐานการผลิตท่ีมีความแข็งแกร่งในระดับโลก อันดับความสามารถในการ
แข่งขันโดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เศรษฐกิจไทยกลับเข้าสู่เสถียรภาพและอยู่ในเกณฑ์แข็งแกร่ง
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ในช่วง 8 ปี ท่ีผ่าน
มา เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราการขยายตัวท่ีต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจการส่งออก
ของประเทศไทยปรับตัวลดลงท้ังในด้านการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม มีสาเหตุจาก
จุดอ่อนท่ีส าคัญๆ ท้ังด้านปัญหาเชิงโครงสร้าง เงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และปัจจัยทางด้าน
การด าเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจ 

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

3) สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 โดยปี พ.ศ.2557 ประชากรวัยแรงงาน
จะมีจ านวนสูงสุดและเร่ิมลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา คุณภาพ
การศึกษาแลการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ขณะท่ีคนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่
ติดต่อมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหลังของการเสียชีวิต รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพในวัยผู้สูงอายุจะส่งผล
ต่อภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่
ตระหนักถึงความส าคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และมีจิตสาธารณะ 

4) สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฐานทรัพยากรธรรมชาติลดลง
และเสื่อมโทรมเนื่องจากการใช้ประโยชน์เกินศักยภาพในการฟื้นตัวของระบบนิเวศ การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ ายังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจก่อนด าเนินการอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกันการเข้าถึงและการ
จัดสรรการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ า ความ
ขัดแย้ง และข้อพิพาทในระดับพื้นท่ี ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน นอกจากนี้ยังมีปัญหา
มลพิษท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดรูปแบบ
การผลิตและการบริโภคท่ีไม่ยั่งยืน 

5) การเจริญเติบโตของภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจกระจุกตัวใน
กรุงเทพมหานครและภาคกลางท าให้เกิดปัญหาช่องว่างการกระจายรายได้ระหว่างภาค รวมถึง
กลไกการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังไม่สามารถเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ได้ ขณะท่ีการขยายตัวของเมืองในภาคต่างๆ ของประเทศท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้การพัฒนา
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โครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นไม่สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้การ
พัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศมีแนวโน้มการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับสูง
ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนและสมดุลของการพัฒนาพื้นท่ี 

6) ความมั่นคงภายในประเทศ สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งท่ีมี
รากฐานของปัญหามาจากความเห็นต่างทางความคิดและความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
ขณะท่ีสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีการสร้างสถานการณ์โดยมีเป้าหมายให้เกิดความ
สูญเสียต่อเจ้าหน้าท่ีรัฐ นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ท่ี
ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสู่การโจมตีระบบองค์กรขนาดใหญ่ท่ีส่งผลกระทบในวงกว้างและมีมูลค่าความ
สูญเสียสูง 

7) ความร่วมมือระหว่างประเทศและความเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนา การเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศไทยกับนานาประเทศมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคเอเชียเป็นเงื่อนไขส าคัญของประเทศไทยในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า 
การคมนาคมขนส่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีและสารสนเทศ กับกลุ่มประเทศ
ต่างๆท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาค 

8) การบริหารจัดการภาครัฐยังอ่อนแอ ภาครัฐมีขนาดใหญ่และรายจ่ายประจ าเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพต่ า ขาดระบบการท างานท่ีเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายแบบบูรณาการกับหน่วยงานหรือภาคส่วนอื่นๆ การให้บริการประชาชนยังต้องปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานสากล ขณะท่ีการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ขยายให้ในวงกว้างท้ังในภาครัฐ เอกชน 
และองค์กรเอกชน นอกจากนี้ กฎหมายหลายฉบับยังไม่ได้มาตรฐานสากลเนื่องจากล่าสมัยและ
กระบวนการตรากฎหมายยังมีจุดอ่อนหลายประการ ตลอดจนกระบวนการยุติธรรมยังขาด
ประสิทธิภาพและไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค 

สถานการณ์และแนวโน้มต่างๆ เหล่านี้กลายเป็นความท้าทายใหม่ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องเผชิญเพราะเป็นท้ังภัยคุกคามและโอกเสในการพัฒนา ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
เตรียมความพร้อมและท างานเชิงรุกในการจัดบริการสาธารณะท่ีตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ๆ 
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น 
  
 2.2.11 ปัญหาในการจัดบริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา 
 
 จากการด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผ่านมายัง
ประสบกับปัญหาต่างๆมากมายท่ีท าให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถให้บริการสาธารณะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการของการจัดบริการสาธารณะ โดยท้ังนี้สามารถแบ่ง
ปัญหาของการจัดบริการสาธารณะออกได้เป็น 2 ระดับ คือ 
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 ปัญหาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับมหภาคจากปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ในเชิงอ านาจการบริหารจัดการกิจการสาธารณะท่ียังไม่ได้รับอิสระท่ีแท้จริงในการตัดสินใจด าเนิน
นโยบายสาธารณะภายในท้องถิ่นด้วยข้อจ ากัดทางกฎหมายและงบประมาณในการด าเนินการ 
รวมท้ังปัญหาในเชิงโครงสร้างของระบบการบริหารราชการในการจัดบริการสาธารณะท่ียังเน้นการ
รวมศูนย์อ านาจ ขาดความชัดเจน มีความซับซ้อน สายการบังคับบัญชายาว และมีโครงสร้างการ
บริหารท่ีไม่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละท้องถิ่น (รสคนธ์ รัตยเสริมพงศ์, 2557) ซึ่งสาเหตุหลัก
ของปัญหาเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการกระจายอ านาจตามบริบททางการเมืองของ
แต่ละรัฐบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน ท่ีท าให้การขับเคลื่อนนโยบายกระจายอ านาจขาด
ความชัดเจน ไม่มีความต่อเนื่อง และมีความสับสนในการปฏิบัติงานของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องใน
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายกระจายอ านาจท่ีต่างตีความหมายและก าหนดขอบเขตในการ
กระจายอ านาจท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละยุค จนท าให้การปฏิบัติงานขาดเอกภาพและขัดแย้งกันเอง
ในภาพรวมซึ่งส่งผลต่อการส่งเสริมให้เกิดการกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง (วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ, 2558: 39-44) ดังนั้นแนวทางในการแก้ปัญหาจึงควรมีการ
ปรับปรุงให้นโยบายในการกระจายอ านาจของรัฐให้มีความชัดเจน ต่อเนื่อง ท้ังในส่วนของทิศทาง
นโยบายการกระจายอ านาจของรัฐบาลและแนวทางการปฏิบัติงานของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ปัญหาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจุลภาค ท่ีการ
จัดบริการสาธารณะยังไม่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน รวมท้ังไม่สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น นอกจากนี้การบริการสาธารณะยังมีลักษณะท่ีไม่เหมาะสม อันเป็น
ผลจากการให้บริการสาธารณะท่ีไม่ครบถ้วนทุกด้านและท่ัวถึงประชาชนทุกกลุ่ม เช่นอาจเน้ น
ประโยชน์ของบุคคลบางกลุ่มและละเลยประโยชน์ของประชาชนบางกลุ่ม ขาดการล าดับ
ความส าคัญในการจัดบริการสาธารณะท่ีควรมีการเตรียมการล่วงหน้าหรือควรมีการพิจารณาถึง
ความจ าเป็นเร่งด่วน ท าให้การจัดบริการสาธารณะขาดคุณภาพ ขาดความชัดเจน ขาดความเป็น
ธรรมและไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่น ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีส าคัญ คือ 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมท้ังในการเสนอนโยบาย การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน และการตรวจสอบการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (รส
คนธ์ รัตยเสริมพงศ์, 2557) อีกท้ังควรมีการปรับแนวทางการบริหารกิจการสาธารณะในรูปแบบ
ใหม่ๆเพื่อพัฒนาการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา เช่น แนวทางการท างานในลักษณะของเครือข่าย (network) ท่ีเป็นการท างานร่วมมือกัน
ระหว่าง หน่วยงานต่างๆของรัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน สถาบันวิชาชีพ หรือ
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องค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไร เนื่องจากเป็นแนวทางการท างานท่ีให้ความส าคัญกับการแสวงหาแนว
ร่วม (partnership) ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านท่ีเก่ียวข้องเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆท่ี
เกิดขึ้นในท้องถิ่น (วีระศักดิ์ เครือเทพ , 2550: 13-18) ท้ังนี้ ก็เพื่อให้การบริการสาธารณะมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 

2.3  การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

 การส ารวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้ดังนี้ 
 ข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีของส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบท่ี 1 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งใบสมัคร
เข้าประกวดท้ังสิ้น 378 แห่ง แบ่งเป็นรางวัลประเภทดี เลิศ จ านวน 13 แห่ง รางวัลประเภทโดด
เด่น จ านวน 90 แห่ง และรางวัลประเภทท่ัวไป จ านวน 275 แห่ง ซึ่งจากการคัดกรอง ใบสมัคร
ของคณะท่ีปรึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผ่าน
เข้ารอบท่ี 2 จ านวน 250 แห่ง โดยคณะท่ีปรึกษาและนักวิจัยในพื้นท่ีได้ลงพื้นท่ีตรวจประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ัง 250 แห่ง ตามเกณฑ์ ตัวชี้วัดและวิธีการคิดค านวณคะแนนตามท่ี
คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัล ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  
 ผลการตรวจประเมินของคณะท่ีปรึกษาและนักวิจัยในพื้นท่ีพบว่า จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ัง 250 แห่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย 72.56 คะแนน ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 8.27 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุด คือ เทศบาล
เมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ในประเภทดีเลิศซึ่งได้ 92.64 คะแนน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่ น ท่ี ได้คะแนนต่ าสุด คือ องค์การบ ริหารส่วนต าบลปากกราน อ. เมือง จ .
พระนครศรีอยุธยา ในประเภทท่ัวไป ซึ่งได้ 47.05 คะแนน   
 ส าหรับรางวัลองค์การบริหารส่วนต าบล ประเภทท่ัวไป คณะอนุกรรมการก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อให้เป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้ใช้
ค่าคะแนน T-score เท่ากับ 56 คะแนนเป็นเกณฑ์  คัดกรององค์การบริหารส่วนต าบล ประเภท
ท่ัวไป เข้าสู่รอบท่ี 3 ซึ่งจากเกณฑ์ดังกล่าวท าให้มีองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีเข้ารอบจ านวน 23 
แห่ง โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีคะแนน T-score สูงสุด คือ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ (T-score = 68.83) และองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีคะแนน 
T-score ต่ าสุด คือ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี (T-score = 56.30) 
โดยส่วนใหญ่องค์การบริหารส่วนต าบล ประเภทท่ัวไปท่ีผ่านเข้ารอบกระจุกตัวอยู่ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และ ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา, 2562ก: 1-2) 
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 ส าหรับรางวัลเทศบาลต าบล ประเภทท่ัวไป คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็น รางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดก าหนดให้ใช้ค่า
คะแนน T-score เท่ากับ 56 คะแนนเป็นเกณฑ์คัดกรอง เทศบาลต าบล ประเภทท่ัวไปเข้าสู่รอบท่ี 
3 ซึ่งจากเกณฑ์ดังกล่าวท าให้มีเทศบาลต าบลท่ีเข้ารอบจ านวน 23 แห่ง โดยเทศบาล ต าบลมี
คะแนน T-score สูงสุด คือ เทศบาลต าบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (T-score = 73.42) และ
เทศบาลต าบลท่ีมี คะแนน T-score ต่ าสุด คือ เทศบาลต าบลบ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี (T-
score = 56.77) โดยส่วนใหญ่เทศบาลต าบล ประเภทท่ัวไปท่ีผ่านเข้ารอบกระจุกตัวอยู่ในเขต
ภาคเหนือ (อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และ ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา, 2562ข: 1-2) 
 
 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2560) ได้จัดท าเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการศึกษาคร้ังนี้เป็นการพัฒนา
เกณฑ์ชีวัดมาตรฐานบริการสาธารณะและค่าเป้าหมายขั้นต่ า (minimum service standard: 
MSS) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการด าเนินภารกิจหลัก 8 ด้าน โครงสร้าง
พื้นฐาน ผังเมือง สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต การศึกษา การรักษาความสงบ
เ รียบ ร้อยภายในชุมชน การส่ง เส ริมเศรษฐกิจชุมชนและการท่อง เ ท่ียว การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
โบราณสถาน เพื่อน าไปส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการบริการสาธารณะของ อปท. เพื่อให้ภาค
ประชาสังคมมีข้อมูลส าหรับติดตามการปฏิบัติงานของ อปท. และเพื่อให้หน่วยงานรัฐมีข้อมูล
ส าหรับก าหนดมาตรการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 คณะวิจัยได้ด าเนินงานหลายขั้นตอนเพื่อให้ไดต้ัวแบบเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ า เริ่ม
ตั้งแต่การทบทวนวรรณกรรมและภารกิจตามกฎหมายหรืออ านาจหน้าท่ีของ อปท. การทบทวน
ประสบการณ์ต่างประเทศในการจัดท าเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะและการน าไปใช้ 
(ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย) จากนั้นจึงจัดท าตัวแบบเกณฑ์ชี้วัดในขั้นต้นเพื่อ
ไปทดสอบ (pilot) ในพื้นท่ี อปท. น าร่องจ านวน 12 แห่ง จัดประชุมกลุ่มย่อยจ านวน 3 คร้ังเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัดให้มีความสมบูรณ์ และด าเนินการจัดเก็บข้อมูลการ
ด าเนินงานจริงของ อปท. ตามเกณฑ์ชี้วัดด้วยวิธีส ารวจทางไปรษณีย์ (mail survey) ได้ข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่าง อปท. จ านวน 1,008 แห่ง และน าข้อมูลมาประมวลเป็นค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท. หลังจากนั้น จึงได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยขึ้นอีกจ านวน 9 คร้ังเพื่อ
น าเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นและในขั้นสุดท้ายเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะและน าไป
ปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ก่อนน าไปใช้งานจริงต่อไป 
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 หลักการส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะท่ีคณะวิจัยก าหนดขึ้น 
คือ หลัก Feasibility, Affordability และ Accountability หรือหลัก “FAA” โดยมุ่งให้เป็นเกณฑ์
ชี้วัดท่ีใช้งานได้ง่ายและใช้ได้จริง ไม่มีภาระในการจัดเก็บข้อมูลวัดผลการด าเนินงานแก่ อปท. ท่ีมาก
เกินไป เป็นเกณฑ์ชี้วัดท่ีสามารถน าไปใช้ก าหนดแนวทางการจัดสรรรายจ่ายขั้นต่ า (expenditure 
need) ให้แก่อปท. และใช้เป็นเคร่ืองมือกระตุ้นหรือจูงใจให้ อปท. ด าเนินงานจัดบริการสาธารณะ
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี ในภาพรวมได้ คณะนักวิจัยจึงได้พัฒนาเกณฑ์
ชี้วัดขึ้นจ านวน 442 เกณฑ์ชี้วัด แบ่งเป็นเกณฑ์ชี้วัดภารกิจหลัก หรือ Core Indicators ซึ่งเป็น
ภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของ อปท. จ านวน 322 เกณฑ์ชี้วัด และเกณฑ์ชี้วัดภารกิจเสริม หรือ 
Auxiliary Indicators ซึ่งเป็นตามความต้องการของประชาชนหรือตามความจ าเป็นของพื้นท่ี 
จ านวน 120 เกณฑ์ชี้วัด ชุดของเกณฑ์ชี้วัดเหล่านี้ครอบคลุมกิจกรรมการด าเนินงานท่ีหลากหลาย
ของ อปท. ท้ังในด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ซึ่งได้แก่โครงการ/กิจกรรมท่ี อปท. ด าเนินการ ผลผลิต 
(Output) และผลลัพธ์ (Outcome) จากการด าเนินงานของ อปท. ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนหรือต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ท้ังนี้ จ านวนเกณฑ์ชี้วัดท่ีจะน าไปใช้กับ อปท. ในแต่ละ
ประเภทมีจ านวนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขอบเขตภารกิจ อ านาจหน้าท่ี และศักยภาพทางการเงินการ
คลังขององค์กร 
 ผลการส ารวจในคร้ังนี้มีหลายประการ จ าแนกได้ตามล าดับต่อไปนี้ 

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

2) คณะนักวิจัยพบว่า อปท. ส่วนใหญ่ยังขาดการด าเนินการวัดผลลัพธ์หรือผลส าเร็จ 
(Outcome or impact evaluation) จากการด าเนินโครงการบริการสาธารณะท่ีมีต่อการพัฒนา
ชุมชนหรือคุณภาพชีวิตของประชาชนและมักไม่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานหรือ
ฐานข้อมูลในการจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ เพื่อประกอบการวางแผนและการตัดสินใจเท่าใดนัก 
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โดยเฉพาะ อปท. ขนาดเล็ก ดังเช่น อบต. หรือเทศบาลต าบล ข้อจ ากัดเหล่านี้ควรได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขต่อ 

3) การวิเคราะห์การด าเนินภารกิจตามเกณฑ์ชี้วัดบริการสาธารณะของ อปท. ในเชิง
ลึกพบว่ามีความทับซ้อนในการด าเนินงานระหว่าง อปท. ระดับบนและระดับล่าง พอสมควร 
โดยเฉพาะในภารกิจท่ีมีลักษณะ “งานง่าย” หรือ “งานขั้นพื้นฐาน” ดังเช่น การพัฒนาถนนและ
เส้นทางการจราจร การระบายน้ า การดูแลและใช้ประโยชน์จากท่ีสาธารณะหรือพื้นท่ีสีเขียว งาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้ด้อยโอกาสต่างๆ งานจัดการศึกษา
ระดับเด็กเล็ก อนุบาล และประถมศึกษา งานส่งเสริมอาชีพและการเกษตร งานจัดการขยะชุมชน 
และงานส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี เป็นต้น ความทับซ้อนในการด าเนินงาน
เหล่านี้ท าให้เกิดความสิ้นเปลืองและขาดการหนุนเสริมซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลท่ีสูงขึ้นในระบบการปกครองท้องถิ่นแบบสองชั้นในปัจจุบัน 

ในทางกลับกัน “งานยาก” หรืองานท่ีต้องใช้เทคนิคการด าเนินการขั้นสูง หรืองานท่ี
ต้องการจัดการโดยใช้ความอุตสาหะอย่างต่อเนื่อง กลับพบว่า อปท. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังมิได้
ด าเนินการหรือมิการด าเนินการในขอบเขตท่ีจ ากัด และกลายเป็นช่องว่างในระบบบริการสาธารณะ
ของพื้นท่ีท่ีท าให้ประชาชนมิได้รับบริการอย่างเต็มท่ีหรือ อปท. โดยรวมไม่สามารถจัดการแก้ปัญหา
ได้อย่างลุล่วง อาทิ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งรวมในจังหวัด/เขตเมือง การจัดการผังเมือง
และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การจัดการน้ าเสีย รวมถึงการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ า ดิน 
น้ าใต้ดิน และสารเคมีตกค้างในดิน การจัดการห่วงโซ่เศรษฐกิจชุมชนให้ครบวงจร การพัฒนาทักษะ
ช่างฝีมือแรงงาน การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา การจัดสถานสงเคราะห์/สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ ผู้
พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส การจัดการภัยพิบัติ การบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความปลอดภัยและจัด
ระเบียบชุมชน และงานดูแลอนุรักษ์โบราณสถาน เป็นต้น 

ด้วยเหตุนี้ คณะนักวิจัยจึงได้เสนอแนวทางการจัดแบ่งภารกิจระหว่าง อปท. ด้วยกัน 
โดยสังเคราะห์ “ตัวแบบความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นในระบบสองชั้น (Two-Tier Local 
Collaboration: TTLC” ซึ่งได้ใช้ข้อมูลการด าเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดบริการสาธารณะของ อปท. 
เป็นแนวทาง ตัวแบบท่ีน าเสนอคือ การใช้แนวคิดการจัดการแบบห่วงโซ่การผลิต (Supply-chain: 
SCM) และการจัดการแบบร่วมคิดร่วมท า (Co-planning, Co-production: CPPM) ในการก าหนด
ขอบเขตภารกิจและรูปแบบการหนุนเสริมร่วมมือกันในการด าเนินงานบริการสาธารณะระหว่าง 
อบจ. เทศบาล และ อบต. ต่างคนต่างท า (Conventional: CVM) หรือร่วมมือกันแบบหลวมๆ 
ผ่านระบบการอุดหนุนหรือการประสานแผน (Brotherhood: BHM) ตัวแบบใหม่ท่ีน าเสนอดังกล่าว
สามารถน าไปประมวลเป็นบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการก าหนดแนวทาง
จัดบริการสาธารณะและการสร้างความร่วมมือระหว่าง อปท. ในระบบสองชั้นได้ต่อไป 
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4) เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะสามารถน าไปใช้ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์การ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นในลักษณะต่างๆ เป็นการเฉพาะได้ (Strategic vision driven by local public 
service standards) ในการนี้คณะนักวิจัยได้จัดท าแบบเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าในการ
จัดบริการสาธารณะของ อปท. ขึ้นเป็นการเฉพาะส าหรับการพัฒนาเมืองที่มีคุณลักษณะพิเศษต่างๆ 
อาทิ เมืองน่าอยู่ เมืองเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว เมืองประวัติศาสตร์ และเมือง/ชุมชน
เกษตรกรรม เพื่อ อปท. น าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนงาน โครงการ และ/หรือระดับ
ผลส าเร็จท่ีมีความเข้มข้นสูงขึ้นส าหรับการบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นท่ีมีอัตลักษณ์
เฉพาะด้านได้ต่อไป 

5) คณะนักวิจัยได้ประมาณการรายจ่ายท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดบริการสาธารณะ 
(Minimum expenditure needs) โดยอ้างอิงปริมาณงานหรือผลงานโดยเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
อปท. จ านวน 1,008 แห่งในปีงบประมาณ 2559 ผลการประมาณรายจ่ายต่อหัวประชากรแตกต่าง
กันไปตามแต่ประเภทของ อปท. ตั้งแต่ 1,845.53 บาทต่อประชากรถึง 15,740.37 บาทต่อ
ประชากร และในภาพรวม อปท. ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 5.952 แสนล้านบาท (ไม่
นับรวมกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) แต่ปัจจุบัน อปท. ได้รับงบประมาณโดยรวมเพียง 5.652 
แสนล้านบาทเท่านั้น ในการนี้ รัฐควรสนับสนุนทรัพยากรให้แก่ อปท. เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2.99 
หมื่นล้านบาท (เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5.3 จากปัจจุบัน) เพื่อให้ อปท. สามารถจัดบริการได้มี
คุณภาพมาตรฐานโดยเฉลี่ยไม่เหลื่อมล้ าแตกต่างกัน แต่ถ้าหากรัฐบาลคาดหวังให้ อปท. ทั้ง 7,851 
แห่งสามารถจัดบริการสาธารณะได้ครบถ้วนตามค่าเป้าหมายขั้นต่ าแล้วก็ต้องให้การสนับสนุนทาง
ทรัพยากรเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 7.94 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 140.6 จาก
ระดับท่ี อปท. ได้รับในปัจจุบัน แนวทางดังกล่าวนี้จะท าให้ อปท. มีรายได้รวมราว 1.36 ล้านล้าน
บาทและส่งผลให้สัดส่วนรายได้ของ อปท. ต่อรายได้ของรัฐบาลอยู่ท่ี 50 : 50 โดยประมาณ 

ข้อค้นพบดังกล่าวนี้เป็นเร่ืองส าคัญยิ่งและมีความสอดคล้องกับกระแสการกระจาย
อ านาจสากลในหลายๆ ประเทศท่ีมีสัดส่วนรายได้ของ อปท. ใกล้เคียง(หรือสูงกว่า)รายได้สุทธิของ
รัฐบาลกลาง อาทิ ประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น และถือเป็นประเด็น
นโยบายการกระจายอ านาจทางการคลังให้แก่ อปท. ในยุคต่อไปท่ีต้องอาศัยการตัดสินใจและการ
ผลักดันร่วมกันจากทุกฝ่ายอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการกระจายอ านาจหน้าท่ีและถ่ายโอนภารกิจ
ความรับผิดชอบให้กับ อปท. อย่างต่อเนื่อง 

ในการนี้ คณะนักวิจัยจึงเสนอแนะให้รัฐปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรรายได้ระหว่าง อปท. 
ด้วยกันโดยค านึงถึง “รายจ่ายขั้นต่ าส าหรับการจัดบริการสาธารณะท่ีจ าเป็น (assigned 
expenditure)” เป็นส าคัญ (หรือใช้หลักการ “งานน าเงิน”) มากกว่าหลักการก าหนด “ความเป็น
เจ้าของภาษีให้แก่ อปท. แต่ละประเภท (assigned revenue)” ดังท่ีได้ใช้กันต่อเนื่องหลายปีจวบ
จนถึงปัจจุบัน (หรือหลักการ “เงินน างาน”) ซึ่งวิธีปฏิบัติดังกล่าวนอกจากจะท าให้เกิดความไม่สมดุล
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ระหว่างรายได้ท่ี อปท. ได้รับการจัดสรรจริงกับความจ าเป็นด้านรายจ่ายของ อปท. แต่ละประเภท
ท่ีมีความแตกต่างกันแล้ว (fiscal gap) ยังเป็นการไม่กระตุ้นหรือไม่สร้างแรงจูงใจให้กับ อปท. มุ่ง
จัดบริการสาธารณะอย่างเต็มท่ีอีกด้วย การจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. ตามแนวทางการก าหนด
ประเภทภาษี ท่ี ใช้อยู่ ในปัจจุบันจึงควรได้ รับการยกเคร่ืองต่อไปเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบ 
(accountability) ของ อปท. ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 

ตามแนวทางนี้ รัฐจะต้องปรับเปลี่ยนภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. โดยน า
ภาษีและเงินอุดหนุนทุกประเภทมารวมกัน (pooled taxes and transfers) แล้วจัดสรรให้แก่ อปท. 
โดยอิงรายจ่ายท่ีจ าเป็นต่อประชากรหักด้วยภาษีท้องถิ่น อปท. อย่างเข้มงวดเพิ่มขึ้นเพื่อเป็น
หลักประกันว่า อปท. จะน าเงินรายได้ท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐไปจัดบริการสาธารณะตรงตาม
มาตรฐานเกณฑ์ชี้วัดท่ีก าหนดไม่มีการใช้ดุลพินิจอันไม่เหมาะสมในการน าเงินรายได้ไปใช้เพื่อการอื่น
ท่ีมิใช่ประเด็นส าคัญเร่งด่วนของชุมชน แนวทางดังกล่าวนี้ได้ยืดถือปฏิบัติมาเป็นเวลานานในกรณี
ของประเทศญี่ปุ่น (ระบบ Local Allocation Taxes: LAT) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นระบบท่ี
ช่วยกระตุ้นให้ อปท. จัดบริการสาธารณะได้ตามมาตรฐานท่ีรัฐก าหนดและยังมีส่วนช่วยลดความ
เหลื่อมล้ าทางการคลัง (fiscal gap) ระหว่าง อปท. แห่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้วย 

6) ในประเด็นสุดท้าย คณะนักวิจัยพบว่ารัฐและ อปท. จะต้องสร้างระบบสนับสนุน
หลายประการเพื่อกระตุ้นให้การด าเนินงานของ อปท. บรรลุค่าเป้าหมายมาตรฐานเกณฑ์ชี้วัด อาทิ 
การปรับปรังแก้ไขกฎหมายหรือแนวทางการตีความอ านาจหน้าท่ีเพื่อให้ อปท. สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามเกณฑ์ชี้วัด การพัฒนาระบบพัฒนาบุคลากรเพื่อเติมเต็มศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะ 
การปรับเปลี่ยนระบบก าหนดแผนงานและแผนงบประมาณของ อปท. โดยใช้เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน
บริการสาธารณะเป็นเข็มทิศ รวมถึงการใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดในการติดตาม
และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ อปท. ในระยะยาว เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป การศึกษาในคร้ังนี้นอกจากจะท าให้เกิดความเข้าใจใหม่ในทางวิชาการ
และเปิดพื้นท่ีเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดการอภิปรายในประเด็นการก าหนดมาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการจัดบริการสาธารณะของ อปท. และประเด็นการกระจายอ านาจทางการคลัง 
(fiscal decentralization) แล้วนั้น ยังช่วยให้เกิดแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ อปท. ในการ
จัดบริการสาธารณะ อาทิ การน าเกณฑ์ชี้วัดเป็นแนวทางในการจัดจัดท าแผนงาน การจัดสรรงบ
ประมาณ และติดตามผลส าเร็จของการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ส่วนภาคประชาสังคม
สามารถใช้ข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดเป็นแนวทางในการเรียกร้องบริการสาธารณะและติดตามการท างาน
ของ อปท. และส าหรับภาครัฐก็สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ก าหนดแนวทางพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นในงานท่ี อปท. ปฏิบัติไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วน ใช้ในการทบทวนแนวทางการจัดสรรภาษี
และเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. เพื่อมุ่งการบรรลุเป้าหมายในมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ 
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อปท. และสามารถใช้ข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะส าหรับก ากับดูแลการท างานของ 
อปท. ได้ต่อไป 
 
 กรวรรณ สังขกร, สุรีย์ บุญญานุพงศ์, ศิริศักดิ์ มีเมล์, กาญจนา จี้รัตน์ และเพ็ญพิชชา 
สุรินต๊ะ (2555) ท าวิจัยเร่ือง “โครงการส ารวจคุณภาพความพึงพอใจงานบริการสาธารณะตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ประจ าปี 2555” ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่องานบริการสาธารณะตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูนอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 80.23) ผลการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานในโครงการตามแผนฯ พบว่า การด าเนินงานโครงการพัฒนาส่วนมากมีผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับดี โดยการปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ ได้ให้ความส าคัญต่อเกณฑ์ ผลกระทบของ
โครงการ (Impacts) และเกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) ค่อนข้างสูงมีการให้
ความส าคัญต่อผลท่ีจะเกิดขึ้นต่อประชากรเป้าหมายและให้ความระมัดระวังต่อความเสียหายท่ีจะ
เกิดขึ้นจากโครงการมากท่ีสุด ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตาม
โครงการฯ ในระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ 85.11) โดยมีความพึงพอใจต่อด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรม และด้านคุณภาพการให้บริการระดับมากท่ีสุด(ร้อยละ 85.05 และ 86.03 
ตามล าดับ) และมีความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการให้บริการ และด้าน
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการในระดับมาก (ร้อยละ 83.91 และ 83.67 ตามล าดับ) ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานโดยองค์การบริการส่วนจังหวัดล าพูนควร ด าเนินโครงการให้ครอบคลุม
ในทุกแนวทางของทุกยุทธศาสตร์พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนการจัดท าแผนงานโครงการ
พัฒนาและแผนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผลพัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
ความรู้โดยเฉพาะการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การปรับปรุงเว็บไซต์ การสร้างเครือข่าย
ทางสังคม (Social Networks) พัฒนาระบบติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลเพื่อ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคและปัจจัยท่ีท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนงาน และ
โครงการควรมีแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้เตรียมพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวการพัฒนาด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาด้านการสาธารณสุขเพิ่มการบูรณาการท างานร่วมกับเครือข่ายภาค
ประชาชน รวมท้ังเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นท่ีในการปฏิบัติงานในระดับชุมชนท้องถิ่น 
 
  

 กิตติธัช อิ่มวัฒนกุล (2553) วิจัยความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมานี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
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ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย โดยรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นและประชาชนในเขตพื้นท่ีบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จานวน 9 แห่ง เพื่อน าผลการศึกษามาบันทึกข้อมูล 
ประมวลผล วิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลความพึงพอใจของประชาชน โดยใช้วิธีของ Taro 
Yamane เพื่อหาจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนท้ังหมด และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ประชาชนอย่างเป็นสัดส่วนเพื่อให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละต าบล ไม่น้อยกว่า 398 คน ซึ่ง
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาจึงเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด ส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลจะใช้โปรแกรม SPSS เพื่อวัดค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล จากผลการศึกษาท าให้
ทราบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลด้านโครงสร้าง
พื้นฐานท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านถนน ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง และด้านประปา อีกท้ังระดับความพึง
พอใจของประชาชนของแต่ละต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนต่อไป 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ (2553) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
สาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี 2553” พบว่า  

1) ความพึงพอใจด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนมีความพึงพอใจการให้บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานมากท่ีสุดคือ สภาพการใช้งานไดของป้ายจราจร/สัญญาณไฟจราจร/สัญญาณ
จราจรบนพื้นถนนในความรับผิดชอบของ อบจ. และพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ การจัดให้มีความส่อง
สว่างบริเวณป้ายจอดรถโดยสารสาธารณะ (ท่ีมีรถประจ าทางให้บริการเวลากลางคืน) ในความ
รับผิดชอบของ อบจ.  

2) ความพึงพอใจด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนมีความพึงพอใจการให้บริการ
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตมากท่ีสุด คือ การสนับสนุนการกีฬาและการออกก าลังกายของ
เยาวชนและประชาชน และพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ การป้องกันปัญหาและการบ าบัดผู้ติดยาเสพติด  

3) ความพึงพอใจด้านการจัดระเบียบชุมชนประชาชนมีความพึงพอใจการให้บริการด้าน
การจัดระเบียบชุมชนฯมากท่ีสุด คือ การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัยพิบัติใน
จังหวัด และพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ การรณรงค์ให้ความรู้ฝึกอบรมประชาชนให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากสาธารณภัย/ภัยพิบัติ  

4) ความพึงพอใจด้านส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว ประชาชนมี
ความพึงพอใจการให้บริการด้านส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียวมากท่ีสุด คือ
การจัดกิจกรรมสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ์การทองเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพึง
พอใจน้อยท่ีสุด คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการทองเท่ียวภายในจังหวัด  
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5) ความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ประชาชนมีความพึงพอใจการให้บริการด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมมากท่ีสุด คือ การให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภายในจังหวัด และพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ การให้ความรู้ ฝึกอบรมแกประชาชนเพื่อลดปริมาณขยะ
และคัดแยกขยะ  

6) ความพึงพอใจด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ประชาชนมีความ
พึงพอใจการให้บริการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากท่ีสุด คือ 
การด าเนินงานอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รองลงมา คือ การให้ความรูกับประชาชนเก่ียวกับประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท่ีส าคัญของจังหวัด  

7) ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของ อบจ. ในภาพรวมและรายด้าน 
ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของ อบจ.ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ส่วนรายด้าน พบว่า รายด้านท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย = 0.73) และพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ค่าเฉลี่ย = 0.62) รวมความพึงพอใจทุกด้านมีค่าเฉลี่ย = 0.67 หรือมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งถือว่าไมผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดท้ังในภาพรวมและรายด้าน ไดแกด้าน
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้านการจัดระเบียบชุมชนฯ 
และด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สวนรายด้านท่ีผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ไดแก ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
และด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

 การศึกษาวิจัย ของ เนตร หงส์ไกรเลิศ (2550) เร่ือง การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกระทึก  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามและการศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Quantitative 
Research) ประชากรท่ีศึกษา ได้แก่ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
กระทึก อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกใน 4 โครงการ ได้แก่ การให้บริการ
ด้านงานพัฒนาสวัสดิการสังคม การให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี (ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย 
ภาษีโรงเรือน) การให้บริการด้านการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และการให้บริการด้านการควบคุม
และป้องกันโรค 
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 ในแต่ละโครงการได้ส ารวจ 4 ประเด็น ประกอบด้วย 
 ส่วนท่ี 1   ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพ อาชีพ 
ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิก รายได้ ระยะเวลาท่ีเข้ามาอยู่ในเขต อบต. การเข้าร่วมกิจกรรม 
 ส่วนท่ี 2 ด้านบุคลากร ความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ี การแต่งกาย การต้อนรับ 
ความสุภาพยิ้มแย้ม เต็มใจในการให้บริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า ให้บริการท่ีเท่าเทียม 
 ส่วนท่ี 3 ด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของ
การจัดพื้นท่ี สถานท่ีพักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย ห้องสุขา 
 ส่วนท่ี 4 ด้านกระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอก
เอกสาร จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะอาด ความทันสมัย 
และรวดเร็ว 
 ผลการศึกษา พบว่า กิจกรรมท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางกระทึกจัดขึ้น ท้ัง 4 
โครงการ โดยแบ่งความพึงพอใจออกเป็นแต่ละด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านสถานท่ี และสิ่งอ านวย
ความสะดวก และด้านกระบวนการให้บริการ ผู้มารับบริการให้ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมท้ัง 
3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก คิดเป็นร้อยละ 73 
 

 เนตร หงส์ไกรเลิศ, ดุษณี ด ามี, เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม และปราณี สุทธิสุคนธ์ (2550) ได้
ท าวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ตลาด” พบว่า  

1) ด้านบุคลากร พบว่า ผู้มารับบริการให้ระดับของความพึงพอใจอยู่ระดับปานกลาง คือ 
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 หรือร้อยละ 71.6  

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

3) ด้านกระบวนการการให้บริการ พบว่า ผู้มารับบริการให้ระดับของความพึงพอใจกับ
การได้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับปานกลาง คือ โดยเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 
หรือร้อยละ 71.4 
 โดยภาพรวมแล้ว ความพึงพอใจของประชาชนชาวต าบลท่าตลาดท่ีมีต่อการให้บริการ
ของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตลาด อยู่ในระดับปานกลาง กิจกรรมท่ีประชาชน
ให้ค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุดได้แก่ งานด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก ดังนั้น ข้อค้นพบท่ีได้แสดงให้
เห็นถึงความต้องการด้านสาธารณูปโภคในส านักงาน ซึ่งควรได้รับการปรับปรุงในล าดับแรก ส่วน
งานท่ีเก่ียวข้องกับบุคลากร มีข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างท่ัวถึงเป็นระยะๆ 
ตลอดปี แม้ว่าภารกิจในส านักงานจะมีจ านวนมาก การพัฒนาบุคลากรควรเป็นภารกิจหนึ่งท่ีส าคัญ
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เช่นกัน เพื่อการพัฒนาคุณภาพด้านการบริการให้กับประชาชนในพื้นท่ี อันจะส่งผลให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าตลาดอยู่ในใจของชาวท่าตลาดสืบไป 

 พวงเพชร สุวรรณชาติ (2553) วิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ระหว่าง พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553” 
พบว่า 

1) ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นหญิง อายุต่ ากว่า 30 ปี ประกอบอาชีพ
รับจ้างท่ัวไป การศึกษาระดับปริญญาตรี/หรือเทียบเท่า มากท่ีสุด โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
5,000 – 10,000 บาท และอาศัยอยู่ในชุมชน 1-5 ปี 

2) ระดับความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มตัวอย่างต่อการด าเนินการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ระหว่าง พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553 โดยภาพรวมและพิจารณา
ในแต่ละโครงการอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

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

4) ปัญหาและข้อเสนอแนะท่ัวไปของประชาชนกลุ่มตัวอย่างต่อการด าเนินการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลนครหาดใหญ่ มีรายละเอียด ดังนี้ คือ ควรปรับปรุงก่อสร้างทาง
เท้าให้ท่ัวถึงและเพียงพอต่อการใช้บริการของประชาชน และควรจัดระเบียบทางเท้าเพื่อให้เป็นทาง
สัญจรไปมาได้สะดวกแก่ผู้สัญจร ควรปรับปรุงซ่อมแซมถนนและทางเท้าท่ีช ารุดให้ใช้งานได้ดีท่ัวถึง
และใช้เวลาให้เหมาะสมกับการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจราจร ควรเอาใจใส่ใน
การเก็บขยะใน คูระบายน้ าอย่างสม่ าเสมอเพื่อป้องกันขยะอุดตัน ขยายคูระบายน้ าเพื่อให้ทันใน
สภาวะฉุกเฉินในการระบายน้ า และจัดอบรมประชาชนในชุมชนให้มีความรู้ ควรด าเนินการแก้ไข
เคร่ืองหมายจราจรและสัญญาณไฟจราจรท่ีไม่ชัดเจนและเพิ่มตามจุดต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม ควร
ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติมในจุดท่ีล่อแหลมต่อการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม และ
จัดการตรวจตราแก้ไขอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดช ารุด 
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2.4  กรอบแนวคิดการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยได้ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังภาพท่ี 2.1  
 การศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563)  ก าหนดขอบเขตในการ
ประเมินของลักษณะงาน 4 ด้าน ได้แก่  

(1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
(2) งานด้านรายได้หรือภาษี 
(3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
(4) งานด้านสาธารณสุข 

 
 โดยแต่ละกิจกรรม/โครงการ จะส ารวจใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 

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

(2) ด้านกระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 
จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

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

(4) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ี การแต่งกาย 
การต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการท่ี
เท่าเทียม และ  

(5) ด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการ
จัดพื้นท่ี สถานท่ีพักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา 
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ภาพท่ี 2.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  
 

 
 

 

 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้รับบริการ 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากร 

ปัจจัยด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัจจัยด้านช่องทางการใหบ้ริการ 



บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2560 ก าหนดให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลัก
แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน ทั้งน้ี ตามวิธีการและรูปแบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่กฎหมายบัญญัติ การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบใดให้
ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ินและความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ 
จ านวนและความหนาแน่นของประชากร และพ้ืนที่ที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบกัน (มาตรา 249) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ การ
จัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และอ านาจโดยเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักใน
การด าเนินการใดให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซ่ึงต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
 ในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็นหน้าที่และอ านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ถ้าการร่วมด าเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการ
มอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถ่ิน
มากกว่าการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะด าเนินการเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะร่วมหรือ
มอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการน้ันก็ได้ 
 รัฐต้องด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือ
การจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ทั้งน้ี เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามวรรคหน่ึงได้อย่างเพียงพอ ในระหว่างที่ยังไม่อาจ
ด าเนินการได้ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปสีชมพูางก่อน 
 กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
อิสระในการบริหาร การจัดท าบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
การเงินและการคลัง และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือ
การคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกัน
การทุจริตและการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ (มาตรา 250) 
 การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซ่ึง
ต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละท้องถ่ินและองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันเพ่ือให้สามารถพัฒนา
ร่วมกันหรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกันได้ (มาตรา 251) 
 ในการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินมีส่วนร่วมด้วย ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 253) เป็นต้น 
 ข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดีของส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบที่ 1 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งใบสมัคร
เข้าประกวดทั้งส้ิน 378 แห่ง แบ่งเป็นรางวัลประเภทดี เลิศ จ านวน 13 แห่ง รางวัลประเภทโดด
เด่น จ านวน 90 แห่ง และรางวัลประเภททั่วไป จ านวน 275 แห่ง ซ่ึงจากการคัดกรอง ใบสมัคร
ของคณะที่ปรึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ผ่าน
เข้ารอบที่ 2 จ านวน 250 แห่ง โดยคณะที่ปรึกษาและนักวิจัยในพ้ืนที่ได้ลงพ้ืนที่ตรวจประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้ง 250 แห่ง ตามเกณฑ์ ตัวชี้วัดและวิธีการคิดค านวณคะแนนตามที่
คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือให้เป็นรางวัล ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด (ภาพที่ 1.1) 
 
ภำพที่ 1.1 เกณฑ์ตัวชี้วัดและวิธีการคิดค านวณคะแนนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ 2562  
   
 

 
 
 
 

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

ภำพที่ 1.2 การกระจายตัวขององค์การบริหารส่วนต าบล ประเภททั่วไป ที่ผ่านเข้ารอบที่ 3 
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 ด้านข้อมูลจากสถาบันพระปกเกล้า ซ่ึงเป็นอีกสถาบันที่ได้ตรวจประเมินและให้รางวัลที่ชื่อ
ว่า "รางวัลสถาบันพระปกเกล้า" เพ่ือให้รางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศ 
โดยแยกเป็น 3 ประเภท คือ  
  (1) รางวัลด้านการเสริมสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  (2) รางวัลด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และ 
  (3) รางวัลด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม  
 โดยข้อมูลจากบันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ท้องถ่ินกับบริการสาธารณะ (สถาบัน
พระปกเกล้า, 2560: 3-16) ในประเด็นอ านาจหน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน สรุปว่า ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินหลากหลายประเภท ซ่ึงเป็นบริการ
สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ทั้งมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และ
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ส่ิงแวดล้อม และยังเกี่ยวกับประชากรทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิด เด็กและเยาวชน วัยท างาน และ
ผู้สูงอายุ ยกตัวอย่างเช่น การสร้างทางเดิน ทางเท้า สะพาน ถนนหนทาง ทางระบายน้ า การ
จัดการสถานีขนส่งทางบกและทางน้ า การจัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ การจัดให้มีตลาด 
การจัดให้มีไฟฟ้า ประปา น้ าสะอาด การจัดให้มีห้องน้ าสาธารณะ การจัดการขยะมูลฝอย การ
บ าบัดน้ าเสีย การผังเมือง การควบคุมอาคาร การสังคมสงเคราะห์ การจัดการศึกษา ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมกีฬา 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน การจัดการส่ิงแวดล้อม การดูแล
รักษาที่สาธารณประโยชน์ การดูแลโบราณสถาน และการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณีท้องถ่ิน เป็นต้น 
 และในด้านประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่า 
นับเป็นเวลาสองทศวรรษที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกลายเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการบรกิาร
สาธารณะให้ประชาชน หากพิจารณาถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่ช่วงสองปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2558 – 2559) พบว่า ในปีงบประมาณ 2558 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกือบทั้งหมด จ านวน 7,285 แห่ง จาก 7,852 แห่ง (ไม่รวม
กรุงเทพมหานคร) คิดเป็นร้อยละ 92.78 สามารถจัดบริการสาธารณะได้โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ขั้นต่ า (มีผลการประเมินประสิทธิภาพด้านการบริการสาธารณะเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป)  
 ทั้งน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สามารถจัดบริการสาธารณะได้โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ขั้นต่ าแบ่งเป็น องค์การปกครองส่วนจังหวัด 72 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.74 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดทั้งหมด เทศบาลนคร 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.67 ของเทศบาลนครทั้งหมด 
เทศบาลเมือง 173 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.19 ของเทศบาลเมืองทั้งหมด เทศบาลต าบล 2,092 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.73 ของเทศบาลต าบลทั้งหมด ององค์การบริหารส่วนต าบล 4,918 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 92.18 ของององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด และเมืองพัทยา 1 แห่ง 
 นอกจากน้ี ในช่วงสองปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2558 – 2559) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยภาพรวมทั้งประเทศสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดี หรือ
มีผลการประเมินเฉลี่ยของทั้งสองปี คิดเป็นร้อยละ 73.76 โดยในปี 2559 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินสามารถจัดบริการสาธารณะได้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าปี 2558  
 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2558 – 2559) การบริการสาธารณะที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดบริการได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก 
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 93.15 อันดับสอง ด้านการส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกาส มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 85.34 อันดับสาม ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 82.16 อันดับส่ี ด้านระบบระบายน้ า มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อย
ละ 80.16 และอันดับห้า ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน มีผลการ
ประเมินเฉลี่ยร้อยละ 79.11 ขณะที่ การบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ
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จัดบริการได้มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 59.31 อันดับสอง ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า มีผล
การประเมินเฉลี่ยร้อยละ 62.24 อันดับสาม ด้านการส่งเสริมกีฬา มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 
65.34 อันดับส่ี ด้านงานสาธารณสุข มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 65.41 และอันดับห้า ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 66.54 (สถาบัน
พระปกเกล้า, 2560: 3-16) 
 ด้านความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยภาพรวมทั้ง
ประเทศในช่วงสองปี คือ ปีงบประมาณ 2558 และ 2559 อยู่ระดับดี และมีความสอดคล้องกับ
ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ได้รับบริการ โดยในช่วงห้าปีที่ผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ.2555 – 
2559 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับสูง หาก
พิจารณาแยกตามประเภทบริการสาธารณะ พบว่า ในช่วงสองปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2558 และ 
2559) บริการสาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ประชาชนพึงพอใจห้าล าดับแรก 
ได้แก่ อันดับแรก ไฟฟ้า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 90.85 อันดับสอง โรงเรียน ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 88.7 อันดับสาม ศูนย์เด็กเล็ก ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 
82.8 อันดับส่ี บริการสาธารณสุขและศูนย์อนามัย ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 82.65 
และอันดับห้า ถนน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 82.35 ส าหรับบริการสาธารณะของรัฐ
และองค์ปกครองส่วนท้องถ่ินที่ประชาชนพ่ึงพอใจน้อยที่สุดในห้าล าดับแรก ได้แก่  อันดับแรก 
อินเตอร์เน็ตชุมชน ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 38.05 อันดับสอง การฝึกอาชีพ ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 54.15 อันดับสาม ระบบขนส่งมวลชน (รถประจ าทาง) ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจร้อยละ 57.65 อันดับส่ี การจัดการน้ าเสีย ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 
62.6 และอันดับห้า ส่ิงแวดล้อมในชุมชน (ป่า/น้ า) ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจร้อยละ 66.55 
 โดยเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน รวมทั้งระดับความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือ
เป็นเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) มีมติเห็นชอบ
ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงในการขอรับการประเมินเพ่ือขอรับเงินรางวัลประจ าปี 
ดังกล่าว ต้องมีการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ โดยให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่ได้มาตรฐานและเป็นกลาง 
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 รวมทั้ง การประเมินและส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์
ส่วนหน่ึงเพ่ือชี้วัดระดับความเป็นธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมและความเชื่อถือ
ไว้วางใจของประชาชน เพ่ือใช้วัดระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการ ซ่ึงสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินเพ่ือประกวดในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการรางวัล
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดีของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
ประจ าปีงบประมาณ 2562-2563  รางวัลพระปกเกล้าส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มี
ความเป็นเลิศประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 เป็นต้น  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงเป็นสถาบันศึกษาของรัฐที่มีองค์ความรู้ระดับประเทศ มีความ
โดดเด่นในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มาตรฐานและเป็นกลาง โดยวิทยาลัยการปกครอง
ท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท าบริการวิชาการให้กับหน่วยงานในพ้ืนที่และชุมชนท้องถ่ินใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้จัดท าโครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามประกาศหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 เพ่ือด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติ
ด้านคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 
2563) และใช้เป็นเกณฑ์ส่วนหน่ึงเพ่ือชี้วัดระดับมาตรฐานการให้บริการ ระดับความเป็นธรรมาภิ
บาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมและความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน รวมทั้งใช้วัดระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี เป็นต้น 
 

1.2  โจทย์วิจัย/ปัญหำวิจัย 
 

 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) อยู่ในระดับใด กิจกรรม/โครงการด้านใดที่
ประชาชนมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมากที่สุด ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ด้านใดที่ประชาชน
ผู้รับบริการต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน 

 

1.3  วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

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

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอ
สีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ถูก
สุ่มเลือก และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
(Documentary Research) ที่เกี่ยวข้อง 

 

1.5  ขอบเขตกำรวิจัย 
 

 การศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563)  ก าหนดขอบเขตในการ
ประเมินของลักษณะงาน 4 ด้าน ได้แก่  

(1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
(2) งานด้านรายได้หรือภาษี 
(3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
(4) งานด้านสาธารณสุข 

 
 โดยแต่ละกิจกรรม/โครงการ จะส ารวจใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 

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

(2) ด้านกระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 
จัดล าดับการให้บรกิาร ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

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

(4) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย 
การต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่
เท่าเทียม และ  
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(5) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการ
จัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
 

1.6  ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการที่ส าคัญ ได้แก่ 

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

2) ผลการส ารวจสามารถน าไปใช้เป็นเกณฑ์ (Criteria) เพ่ือเป็นตัวชี้วัดในการวัดระดับ
คุณภาพการให้บริการ และคุณภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 

3) ทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
ตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ   

4) เพ่ือไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุง การให้บริการตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติ
ด้านคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ดียิ่งขึ้น 

5) ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการน าไปใช้อ้างอิงเพ่ือพัฒนาการให้บริการ เพ่ือยกระดับความ
พึงพอใจและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไป 

6) ท าให้ทราบลักษณะกิจกรรม/ โครงการที่ประชาชนมีระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการมากที่สุด และกิจกรรม/ โครงการที่ประชาชนมีระดับความพึงพอใจน้อยหรือไม่พอใจ 

7) ท าให้ทราบถึงศักยภาพ สมรรถนะความสามารถในการให้บริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

8) รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามทัศนะ
ของประชาชนผู้รับบริการ  
 
 
 
 

1.7  สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแดง 
  

1.7.1  ที่ตั้งของหมู่บ้ำนหรือชุมชนหรือต ำบล 
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ที่ตั้งของหมู่บ้ำน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง ตั้งอยู่บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ต าบลหนองแดง 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ห่างจากอ าเภอสีชมพูประมาณ 14 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ติดต่อกับต าบล
ใกล้เคียง ดังน้ี 

  ทิศเหนือ ติดเขตต าบลศรีสุข อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 
  ทิศใต้  ติดเขตต าบลซ ายาง อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 
  ทิศตะวันออก ติดเขตต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 
  ทิศตะวันตก ติดเขตต าบลบ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 

เน้ือที่  

เน้ือที่ทั้งหมด 25,625 ไร่ หรือประมาณ 41 ตารางกิโลเมตร 

ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของต าบลหนองแดง มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ดอน ทางด้านทิศ 

ตะวันออกและทิศใตข้องต าบลมีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม ซ่ึงเป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน มีล าห้วย หนองน้ า
กระจายอยูท่ั่วต าบล และมีจดุสูงสุดของต าบลอยู่ที่ระดบั 239 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
 

ลักษณะของดิน 
จากการส ารวจทรัพยากรดิน โดยส่วนมาตรฐานการส ารวจจ าแนกดินและที่ดิน ส านักงาน

ส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดินพบว่าทรัพยากรดินในต าบลหนองแดงมีสภาพดินในที่ดอนและที่
ลุ่มในที่ น้ียังมีพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดซ่ึงเป็นพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการท าการเกษตรหรือไม่สามารถท า
การเกษตรได้ เช่น ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง แหล่งน้ า พ้ืนที่หินโผล่ เป็นต้น  

นอกจากน้ี จากการศึกษายังพบว่าลักษณะดินที่เป็นปัญหาหลักต่อการท าการเกษตรของ
ต าบลน้ีคือ ดินตื้น ซ่ึงพบในที่ดอน  
 

1.7.2 ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง  
   เขตกำรปกครอง    
  มีจ านวนทั้งส้ิน  11  หมู่บ้าน 
   หมู่ที่  1  บ้านหนองแดง 
   หมู่ที่  2  บ้านหนองโก 
   หมู่ที่  3  บ้านหนองทุ่ม 
   หมู่ที่  4  บ้านซ่งหนองขาม 
   หมู่ที่  5  บ้านโคกจั๊กจั่น 
   หมู่ที่  6  บ้านสันติสุข 
   หมู่ที่  7  บ้านโพธิ์ทอง 
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   หมู่ที่  8  บ้านหนองขาม 
   หมู่ที่  9  บ้านมิตรสัมพันธ์ 
   หมู่ที่  10 บ้านโพธิ์ชัย 
   หมู่ที่  11 บ้านห้วยโจด  

กำรเลือกตั้ง 
รายงานสรุปการเลือกตั้งเปรียบเทียบกับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถ่ิน ครั้งที่เลือกตั้งประจ าปี  
1/2555 เขตเลือกตั้ง 1 วันที่เลือกตั้ง 30/09/2555 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี 

1) นายสมโภช  มูลกัณฑ์   1,505  ได้รับการเลือกตั้ง 
2) นายบุญแย่ม  กาสี   1,478  ไม่ได้รับการเลือกตั้ง 
3) นายบุญโชติ  ไชยหงษา   844  ไม่ได้รับการเลือกตั้ง 
จ านวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมด  3,927  คน 
จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมด  3,927  คน 

 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน ครั้งที่เลือกตั้งประจ าปี 1/2555 เขตเลือกตั้ง 1-11 วันที่
เลือกตั้ง 30/09/2555 ประกอบด้วยรายละเอียด  ดังน้ี 

จ านวนสมาชิกสภาท้องถ่ิน    22   คน   
จ านวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมด  3,927  คน 
จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมด  3,927  คน 

 
1.7.3 ประชำกร 
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร ประชากรของต าบลหนองแดง มีจ านวนทั้งส้ิน 7,298   

คน แยกเป็น เพศชาย 3,615 คน เพศหญิง 3,683 คน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 
 

ตำรำงที่ 1.1 จ านวนประชากรต าบลหนองแดง 
 
ต ำบล/หมู่บ้ำน ชำย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
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ต ำบลหนองแดง 3,615 3,683 7,298 
หมู่ที่ 1  บ้ำนหนองแดง 327 315 642 
หมู่ที่ 2  บ้ำนหนองโก 263 269 532 
หมู่ที่ 3  บ้ำนหนองทุ่ม 531 555 1,086 
หมู่ที่ 4  บ้ำนซ่งหนองขำม 251 241 492 
หมู่ที่ 5  บ้ำนโคกจ๊ักจ่ัน 359 380 739 
หมู่ที่ 6  บ้ำนสันติสุข 341 351 692 
หมู่ที่ 7  บ้ำนโพธิ์ทอง 345 365 710 
หมู่ที่ 8  บ้ำนหนองขำม 206 197 403 
หมู่ที่ 9  บ้ำนมิตรสมัพันธ์ 529 550 1,079 
หมู่ที่ 10 บ้ำนโพธิ์ชัย 193 191 384 
หมู่ที่ 11  บ้ำนห้วยโจด 270 269 539 

 

1.7.4 สภำพทำงสังคม 
กำรศึกษำ 
ต าบลหนองแดง มีสถานศึกษาให้บรกิารด้านการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรยีน ดังน้ี 

ประกอบด้วยสถานศึกษา 7 แห่ง 
1) กศน.ต าบลหนองแดง 
2) โรงเรียนบ้านหนองแดง 
3) โรงเรียนบ้านหนองโก 
4) โรงเรียนบ้านสันติสุข 
5) โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค ์
6) โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 
7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแดง 

 
สำธำรณสุข 
ต าบลหนองแดง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแดง จ านวน 1 แห่ง   
อำชญำกรรม 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองแดง เกี่ยวกับด้านอาชญากรรมน้ัน ส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับ 

คดีอาญา และคดีแพ่ง ฯลฯ 
กำรสังคมสงเครำะห์ 
ต าบลหนองแดง ในด้านการสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วย การช่วยเหลือเกี่ยวกับเบี้ย 
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ยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตลอดจน
การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวม เช่น เหตุวาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย และเหตุการณ์เร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล  
 

1.7.5 ระบบบริกำรพ้ืนฐำน 
 กำรคมนำคมขนส่ง  
 ด้านการคมนาคมขนส่งภายในต าบลและต าบลใกล้เคียง มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข
2153 สายชุมแพ-ศรีบุญเรือง-หนองบัวล าภู ถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้าน เป็นถนนลาดยาง ถนน
คอนกรีต ถนนลูกรัง ถนนลงสู่พ้ืนที่ทางการเกษตร การคมนาคมไม่สะดวก เน่ืองจากถนนแคบ เป็น
หลุมเป็นบ่อ  

กำรไฟฟ้ำ 
ประชากรในต าบลหนองแดง มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน การขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรง

ต่ าสู่พ้ืนที่การเกษตรยังไม่เพียงพอ 

กำรประปำ 
ประชากรในต าบลหนองแดง มีประปาใช้ทุกครัวเรือน 

โทรศัพท์  
ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลหนองแดง ใช้ โทรศัพท์มือถือที่ในปัจจุบันนอกจากจะมี

ความสามารถพ้ืนฐานของโทรศัพท์แล้ว ยังมีคุณสมบัติพ้ืนฐานของโทรศัพท์มือถือที่เพ่ิมขึ้นมา เช่น  
การส่งข้อความส้ัน SMS ปฏิทิน นาฬิกาปลุก ตารางนัดหมาย เกม การใช้อินเตอร์เน็ต บลูทูธ  
อินฟราเรด กล้องถ่ายรูป วิทยุ เครื่องเล่นเพลง และ GPS ซ่ึงเป็นเครื่องส่ือสารของประชาชนใน
ต าบลหนองแดงของคนในยุคปัจจุบัน 

ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ในระบบไปรษณีย์ภายในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองแดง เป็นการยึดโยงการใช้บรกิารไปรษณีย์ 

อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ซ่ึงไปรษณีย์อ าเภอสีชมพู เป็นหน่วยบริการในทุกต าบลภายในเขต
พ้ืนที่อ าเภอสีชมพู โดยเสียค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม 
 

1.7.6 ระบบเศรษฐกิจ 
กำรเกษตร  
มีเน้ือที่ 15,432 ไร่ หรือร้อยละ 77.51 ของพ้ืนที่ต าบล พ้ืนที่เขตการเกษตรกรรมเป็น

บริเวณที่อยู่นอกเขตที่มีการประกาศเป็นเขตป่าไม้ตามกฎหมายหรืออยู่ในพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
การเกษตรกรรม เขตเกษตรกรรมน้ีเกษตรกรใช้พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรกรรมเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นนา
ข้าว พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก หรือไม้ยืนต้น แต่เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของที่ดินส าหรับการ
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เกษตรกรรมและทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่น้ี สามารถแบ่งพ้ืนที่เขตเกษตรกรรมเป็น 3 เขตคือ เขต
เกษตรกรรมพัฒนา เขตเกษตรกรก้าวหน้า เขตเร่งรัดการพัฒนาเกษตร   

กำรปศุสัตว ์
ประชากรของต าหนองแดง เกี่ยวกับการปศุสัตว์ ดังน้ี เป็นการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการค้าหรือ

บริโภค  เช่น โคเน้ือ ปลา กบ กระบือ แพะ และสัตว์ปีกต่างๆ 

กำรท่องเที่ยว   
ต าบลหนองแดง มีเขตพ้ืนที่ติดต่อกับระบบชลประทาน ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ าห้วย

ลอมไผ่ ประชาชนในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียงนิยมมาพักผ่อน   

อุตสำหกรรม 
ต าบลหนองแดง มีโรงสีข้าวขนาดเล็ก 27 แห่ง ปั๊มน้ ามันและก๊าซ 3 แห่ง มีห้างหุ้นส่วน

ประกอบเกี่ยวกับ เหล็ก ปูน ไม้ ท่อ และวัสดุ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ จ านวน 3 ห้าง 

กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 
 สถาบันเกษตรกร มีบทบาทในการประกอบอาชีพเกษตรและการด ารงชีวิตของเกษตรกร
ซ่ึงด าเนินการด้านสถาบันเกษตรกรมีอยู่หลายกลุ่ม โดยมีหน่วยงานของทางราชการเป็นผู้สนับสนุน  
ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มทอผ้า กลุ่มไม้ผล กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่ม
เพาะเห็ด กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ กลุ่มข้าวเกรียบว่าว 
 แหล่งสินเชื่อเพ่ือการเกษตร มีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  
สหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน 

 แรงงำน 
 แรงงานภาคเกษตรส่วนใหญ่ใช้แรงงานในครัวเรือน การจ้างแรงงานมีมากช่วงปักด า
เกี่ยวข้าว ปลูกตัดอ้อย มีแรงงานวัยหนุ่มสาวอพยพไปท างานภาคอุตสาหกรรมต่างถ่ินมากขึ้น 
 
 1.7.7 ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
 กำรนับถือศำสนำ  
 ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ต าบลหนองแดง นับถือศาสนาพุทธ 

 ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 
 ประชากรมีภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาที่ใช้ในการส่ือสารส่วนใหญ่เป็นภาษาอีสาน 
 
 

สินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
มีการรวมกลุ่มของประชากรเพ่ือการประกอบอาชีพ เช่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มแปรรูปผลิต 
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การเกษตร กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มเลี้ยงปลา เป็นต้น ของที่ระลึกต าบลหนองแดง ระดับ  OTOP คือ 
ข้าวเกรียบว่าว 
 

1.7.8 ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 น้ ำ 
 มีแหล่งน้ าทางธรรมชาติ ได้แก่ ห้วยทรายขาว ห้วยโป่ง ห้วยน้อย ห้วยบง ห้วยข่า  
ห้วยลอมไผ่ เป็นต้น 

 ป่ำไม้ 
 มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่ยังคงเป็นสภาพเป็นป่าไม้สมบูรณ์ร้อยละ 0.14 ของพ้ืนที่ต าบล 

 ทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก  
เป็นที่นา ไร่ สวน ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่
สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.3 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองแดง อ.สีชมพู (1) 
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ภำพที่ 1.4 ทีมงานนักวิจัย ลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองแดง อ.สีชมพู (2) 

 
 
ภำพที่ 1.5 ทีมงานนักวิจัย ลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองแดง อ.สีชมพู (3) 
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ภำพที่ 1.6 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองแดง อ.สีชมพู (4) 

 
 


