
บทท่ี ๑ 

บทนํา 

๑.๑  ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การปกครองสวนทองถ่ินถือเปนการปกครองท่ีมีความสําคัญอยางมากสําหรับเขตชุมชนตางๆ โดยเฉพาะ

เขตชุมชนท่ีมีการปกครองแบบระบบประชาธิปไตย โดยในทางทฤษฎีจะเห็นวา รัฐบาลซ่ึงเปนกลไกในการ

บริหารประเทศยังมีภาระหนาท่ีอีกมากมายท่ีจะตองคอยดูแลและทําใหประชาชนมีความเปนอยู ท่ีดี 

สะดวกสบาย และ มีความสุขในการดํารงชีวิต อยางไรก็ตามรัฐบาลไมเพียงท่ีจะมีหนาท่ีตองคอยดูแลประชาชน

แลว รัฐบาลยังตองมีหนาท่ีในการบริหารประเทศ ไมวาจะเปนงานทางดานเศรษฐกิจ การเมือง  และ สังคม ซ่ึง

เปนส่ิงท่ีสําคัญ แตก็เปนไปไมไดท่ีรัฐบาลจะบริหารจัดการและดูแลประชาชนไดอยางท่ัวถึงทุกภาคสวน ดังน้ัน 

เพ่ือลดภาระหนาท่ีของรัฐบาล รัฐบาลจึงไดมีการกอต้ังองคการบริหารสวนทองถ่ินแตละทองถ่ินข้ึนมา เพ่ือคอย

ทําหนาท่ีในกํากับดูแลและการกระจายอํานาจการบริหารงานของรัฐบาลใหสามารถเขาถึงประชาชนหรือแหลง

เขตชุมชนตาง  ๆไดอยางท่ัวถึง รวดเร็ว และ ทันเวลา  

การปกครองสวนทองถ่ินไดถือกําเนิดข้ึนในปพุทธศักราช ๒๔๗๖ ซ่ึงแยกออกมาจากกรมการปกครอง

เพ่ือรองรับภารกิจเก่ียวกับการสงเสริม สนับสนุนองคการปกครองสวนทองถ่ินโดยตรง องคการบริหารสวน

ตําบล  คือ หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน มีฐานะเปนนิติบุคคลและราชการสวนทองถ่ิน จัดต้ังข้ึนตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ องคการบริหารสวนตําบล มีความสําคัญ

ตอทองถ่ินเปนอยางมาก เพราะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด แตใกลชิดกับประชาชนมาก

ท่ีสุด โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนท่ีชนบท และในฐานะท่ีเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึง องคการ

บริหารสวนตําบล จึงมีสวนสําคัญย่ิงในการทําใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ีไดมีโอกาสในการปกครองตนเองตาม

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันท่ีตองการกระจายอํานาจใหกับทองถ่ินมากข้ึน 

องคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ  อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในอดีตเปนสภาตําบลนิติบุคคล

ไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๓๙ และไดรับการประกาศเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาด

กลาง เม่ือวันท่ี ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการกํากับดูแลของนายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด และ 

กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ นายยงคชาย ภูอาง เปนผูบริหารสูงสุด

ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ มีภารกิจอํานาจหนาท่ีภายใตระเบียบกฎหมาย ขอบังคับและมติ 

ครม. ท่ีเก่ียวของ เพ่ือชวยแบงเบาภาระรัฐบาลเพ่ือคอยดูแลประชาชนหรือแหลงชุมชนตางๆ ท่ีไดรับหมอบ

หมายจากรัฐบาลใหมีความสุขเจริญรุงเรือง ซ่ึงปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ ต้ังอยูบนถนน วาริช

ภูมิ-กุดบาก หมูท่ี ๑๓ ตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร อยูหางจากท่ีวาการอําเภอวาริชภูมิ

ประมาณ ๕ กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ ๑๓๑.๕o ตารางกิโลเมตร โดยมีจํานวนหมูบานในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลวาริชภูมิ มีจํานวนท้ังหมด ๑๗ หมูบาน ดังน้ี ๓ บานธาตุ ๔ บานหวยบาง ๕ บานกุดตะกาบ 

๖ บานเหลา ๗ บานกุดพราว ๘ บานขอนขวาง ๙ บานหนองแวง ๑o บานโพนไผ ๑๑ บานภูแฉะ ๑๒ บาน

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D


๒ 
 

โพนทอง ๑๓ บานดงสีชมพู ๑๔ บานหวยบาง ๑๕ บานดงนอย ๑๗ บานกุดตะกาบทุง ๑๘ บานตาดโพนไผ 

๑๙ บานหนองแวงคํา ๒o บานธาตุพัฒนา นอกจากน้ีองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิยังมีพันธกิจและ

จุดมุงหมายท่ีคอยชวยพัฒนาใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี เชน จัดใหมีและบํารุงโครงสรางพ้ืนฐานและ

สาธารณูปโภค สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของชุมชน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของชุมชน สงเสริมและพัฒนาดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

สงเสริมและเสริมสรางการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอม สงเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี และ เสริมสรางความรูรักสามัคคีและเสริมสรางความม่ันคงของชาติ แตบางคร้ังถึงแมวาจะมีพันธ

กิจท่ีเปนส่ิงชวยทําใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี แตบางคร้ังการบริหารจัดการหรือการกระจายอํานาจสูแหลง

ชุมชนตางๆ ยังมีความขอจํากัดอยู ซ่ึงทําใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ีอาจเกิดความไมพึงพอใจได ฉะน้ันความพึง

พอใจในการรับบริการของประชาชนตอการใหบริการขององคกรจึงเปนเรื่องท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง

ใหความสําคัญเปนอยางย่ิง 

จากเหตุผลดังกลาว การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการองคการบริหารสวนตําบลวาริช

ภูมิ จึงถือเปนเคร่ืองมือและตัวบงช้ีถึงคุณภาพในการปฏิบัติงานดานบริการสวนทองถ่ินตามความคาดหวังของ

ประชาชน เพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ ใหสามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนผูบริการ ไดอยางเต็มศักยภาพ และ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน

ตอไปในอนาคต  

๑.๒  วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ อําเภอ

วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๓  ขอบเขตของการศึกษา 

๑.๓.๑  ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยคร้ังน้ี มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท้ังน้ีคณะผูดําเนินงาน

ไดจัดทําการสํารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล

วาริชภูมิ ใน ๔ ดาน ดังตอไปน้ี ไดแก 

๑. งานดานสนับสนุนนํ้าอุปโภค-บริโภค 

๒. งานดานรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

๓. งานดานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

๔. งานดานสงเสริมสุขภาพปองกันและควบคุมโรค 

โดยในแตละงานน้ันไดทําการศึกษาและประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิมีการกําหนดกรอบงานท่ีทําการศึกษาและประเมินความพึงพอใจ 

ประกอบดวย 



๓ 
 

๑. ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ 

๒. ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ 

๓. ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

๔. ความพึงพอใจตอส่ิงอํานวยความสะดวก 

๑.๓.๒  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนในเขตการปกครองขององคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ 

เจาหนาท่ีของรัฐ หนวยงานของรัฐและเอกชนท่ีมารับบริการหรือติดตอองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ 

อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด ๑๑,๕๘๕ คน  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนในเขตการปกครองขององคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ 

เจาหนาท่ีของรัฐ หนวยงานของรัฐและเอกชนท่ีมารับบริการหรือติดตอองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ 

อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามวิธีของ 

Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ ๙๕ จํานวน ๔๐๐ ตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) โดยไดกําหนดความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางท่ียอมใหเกิดระหวางคาจริงและ

คาประมาณรอยละ ๕  

๑.๓.๓  ขอบเขตดานตัวแปร 

ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ ไดแก การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ 

และตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ 

๑.๔  กรอบแนวความคิดของการศึกษา 

กรอบแนวความคิดการศึกษาครั้งนี้แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระคือการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ และตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ ดังแสดงในภาพท่ี ๑.๑   

    ตัวแปรอิสระ                       ตัวแปรตาม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑.๑ แสดงกรอบแนวคิดของการศึกษา 

ภาระงานบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูม ิ

จังหวัดสกลนคร  

๑. งานดานสนับสนุนนํ้าอุปโภค-บริโภค  

๒. งานดานรับชําระภาษีโรงเรือนและ

ท่ีดิน  

๓. งานดานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

๔. งานดานสงเสริมสุขภาพปองกันและ

ควบคุมโรค 

ความพึ งพอ ใจของปร ะชาชนต อก า ร

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวาริช

ภูมิ 

      ๑. ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ 

      ๒. ความพึงพอใจตอชองทางการ

ใหบริการ 

      ๓. ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

      ๔. ความพึงพอใจตอส่ิงอํานวยความ

สะดวก 



๔ 
 

๑.๕  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

๑.๕.๑ ไดทราบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิตอ

งานดานสนับสนุนนํ้าอุปโภค-บริโภค งานดานรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน งานดานกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ และ งานดานสงเสริมสุขภาพปองกันและควบคุมโรค 

๑.๕.๒ เปนแนวทางเพ่ือประกอบการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานขององคการบริหาร

สวนตําบลวาริชภูมิ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจในการใหบริการประชาชนภายใตประสิทธิภาพของการ

ดําเนินงานมากข้ึน   

๑.๕.๓ ผลจากการศึกษาทําใหผูบริหารทองถ่ินและหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขาใจถึงสภาพ

และปญหาของประชาชนท่ีมาขอใชบริการในหนวยงาน และนําไปสูการปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับความ

ตองการของประชาชนอยางแทจริง 

๑.๕.๔ ผลจากการศึกษาทําใหไดแนวทางสําหรับผูบริหารและหนวยงานองคการบริหารสวนตําบลวาริช

ภูมิในการศึกษาหาทางเลือกใหมในการจัดระบบบริหารจัดการการใหบริการของหนวยงานแบบครบวงจรท้ังใน

ดานความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ ดานความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ดานความพึงพอใจตอ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ และ ดานความพึงพอใจตอส่ิงอํานวยความสะดวก สําหรับผูมาขอรับบริการ 

๑.๖  นิยามศัพทเฉพาะ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี มีคําศัพทหลายคําท่ีเก่ียวของควรทําความเขาใจ เพ่ือใหมีความเขาใจถูกตองตรงกัน 

จึงขอนิยามศัพทเฉพาะไว ดังตอไปน้ี 

๑.๖.๑ ประชาชน หมายถึง ผูขอรับบริการ ผูมาติดตองานหรือผูมีสวนไดสวนเสียกับการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ ไดแก ประชาชนโดยท่ัวไป เจาหนาท่ีของรัฐและหนวยงานของรัฐและ

เอกชน 

๑.๖.๒ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก นึก คิดในทางท่ีดี ความชอบและความประทับใจของ

ประชาชนการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิในงาน ๔ ดานงานบริการ ไดแก งานดาน

สนับสนุนนํ้าอุปโภค-บริโภค งานดานรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน งานดานกองทุนหลักประกันสุขภาพ และ 

งานดานสงเสริมสุขภาพปองกันและควบคุมโรค ท้ังน้ีตามกรอบคุณภาพการใหบริการ ๔ ดาน คือ ดานความพึง

พอใจตอข้ันตอนการใหบริการ ดานความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ดานความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผู

ใหบริการ และ ดานความพึงพอใจตอส่ิงอํานวยความสะดวก  

๑.๖.๓ ขั้นตอนการใหบริการ หมายถึง การท่ีองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิไดจัดระบบข้ันตอนการ

ใหบริการไวคอยบริการสําหรับผูมาติดตอขอรับบริการอยางมีความชัดเจนมีการติดประกาศ แจงข้ันตอนการให

การบริการท่ีชัดเจนเขาใจงาย ไมยุงยากซับซอน เปนตน  

๑.๖.๔ ชองทางการใหบริการ หมายถึง การท่ีองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิไดจัดใหมีชองทางการ

ใหบริการไวคอยบริการสําหรับผูมาติดตอขอรับบริการ โดยการจัดใหมีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 



๕ 
 

เพียงพอและตอบรับกับความตองการของประชาชน รวมท้ังมีการปรับปรุงและพัฒนาชองทางการใหบริการ

อยางตอเน่ือง เปนตน  

๑.๖.๕ เจาหนาที่ผูใหบริการ หมายถึง การท่ีองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิไดจัดใหมีเจาหนาท่ีผู

ใหบริการไวคอยบริการสําหรับผูมาติดตอขอรับบริการ โดยเจาหนาท่ีผูใหบริการมีการตอนรับ ทักทาย และมี

ความรูความสามารถในการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน  

๑.๖.๖ สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง การท่ีองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิไดจัดส่ิงอํานวยความ

สะดวกไวคอยบริการสําหรับผูมาติดตอขอรับบริการอยางเพียงพอและเหมาะสม เชน อาคารสถานท่ี สถานท่ี

จอดรถ ปายบงช้ีจุดใหบริการท่ีชัดเจนและเขาใจงาย เปนตน 

 

 




