


                                                                         
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 
เรื่อง  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินการโครงการของ 

หน่วยงานในภาพรวม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
.................................................................. 

 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ  ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการ
ดำเนินการโครงการของหน่วยงานในภาพรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจประชาชน
ในการดำเนินงานโครงการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยเป็นผู้มารับบริการในห้วงระยะเวลาตั้งแต่
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๔ 
 

บัดนี้ การดำเนินการสำรวจความพึงพอใจประชาชนในการดำเนินการโครงการของหน่วยงานใน
ภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของ
ประชาชนตามผลการสรุปรายละเอียด ดังนี้ 
 

  ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสัมภาษณ์ 
   (๑) เพศ  
    ๑) ชาย   ร้อยละ ๔๓.๕๐         ๒) หญิง      ร้อยละ    ๕๖.๕๐ 
 
   (๒) อายุ 
    ๑) อายุไม่เกิน ๒๐ ปี  ร้อยละ ๑๘.๐๐ 
    ๒) ๒๑-๔๐ ปี   ร้อยละ  ๓๑.๒๕ 
    ๓) ๔๑-๖๐ ปี   ร้อยละ  ๓๑.๐๐ 
    ๔) อายุมากกว่า ๖๐ ปี ขึ้นไป  ร้อยละ ๑๙.๗๕ 
   
   (๓) ระดับการศึกษา 
    ๑) ประถมศึกษา   ร้อยละ  ๓๘.๗๕ 
    ๒) มัธยมศึกษาตอนต้น  ร้อยละ  ๓๒.๐๐    
    ๓) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ  ๒๓.๐๐    
    ๔) ปริญญาตรี   รอ้ยละ    ๕.๒๕    
    ๕) สูงกว่าปริญญาตรี  ร้อยละ    ๑.๐๐    
      
   (๔) อาชีพ 
    ๑) เกษตรกร   ร้อยละ ๔๖.๗๕ 
    ๒) ผู้ประกอบการ  ร้อยละ   ๑.๕๐ 
    ๓) ข้าราชการ   ร้อยละ   ๓.๕๐ 
    ๔) นักเรียน/นักศึกษา  ร้อยละ ๒๐.๗๕ 
    ๕) พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ร้อยละ   ๒.๗๕ 
    ๖) ธุรกิจส่วนตัว   ร้อยละ   ๗.๕๐ 
    ๗) รับจ้างทั่วไป   ร้อยละ ๑๕.๗๕ 
    ๘) อื่นๆ    ร้อยละ   ๑.๕๐ 

                                          / ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจ..... 
 



 
                                                        -๒- 
 
   ตอนที่ ๒ กรอบงานที่ทำการศึกษาและประเมินความพึงพอใจประกอบด้วย 
 

   ๑. ด้านขั้นตอนการให้บริการ  คะแนนภาพรวม  ร้อยละ ๙๕.๑๐ 
  ๒. ด้านช่องทางการให้บริการ  คะแนนภาพรวม  ร้อยละ ๙๔.๖๘ 
  ๓. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  คะแนนภาพรวม  ร้อยละ ๙๖.๔๕ 

  ๔. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  คะแนนภาพรวม  ร้อยละ ๙๖.๘๓   
   คะแนนรวมเฉลี่ย     ร้อยละ  ๙๕.๗๗ 
  ตอนที่ ๓ ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในงานที่ให้บริการจำนวน ๔ งาน  
๑.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  คิดเป็น  ร้อยละ ๙๓.๖๓ 
๒.งานด้านรายได้หรือภาษี    คิดเป็น  ร้อยละ ๙๖.๓๒ 
๓.งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส คิดเป็น  ร้อยละ ๙๗.๗๙ 
๔.งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ   คิดเป็น  ร้อยละ ๙๕.๓๒ 

 

สรุป   ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนในการดำเนินการโครงการของ
หน่วยงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ทั้ง ๔ งาน พบว่าประชาชน ซึ่งประกอบด้วยประชาชน
โดยทั่วไป เจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่
มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภู มิ โดยมีความพึงพอใจการให้บริการอยู่ในระดับ มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย ๔.๗๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๖  ที่สำคัญพอสรุป ได้ดังนี้ 

- ข้อเสนอแนะ 
๑.๑ ดีทุกอย่าง 
๑.๒ บริการดีรวดเร็ว 
 

 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  เดือน มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

                 ลงชื่อ   
                         (   นายยงค์ชาย   ภูอ่าง   ) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 
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คำนำ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ไดศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการ

ของ องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร    ในการใหบริการ 4 ดาน ไดแกดานกระบวนการ

ขั้นตอนการใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  และ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก  

และศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.

สกลนคร   ในงานที่ใหบริการจำนวน 4 งาน ไดแก งานดานรายไดหรือภาษี งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งานสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ    

 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนในเขตปกครองขององคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริช

ภูมิ จ.สกลนคร    เจาหนาที ่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชนที่มารับบริการหรือติดตอ  ในรอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 11,365 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนในเขต

ปกครองขององคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชนที่มารับบริการ

หรือติดตอองคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย

กำหนดขนาดกลุมตัวอยางตามวิธีของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอรเซ็นต   

 เอกสารฉบับน้ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร หวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนแนว

ทางการใหบริการของ องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร  ในปตอๆไป 
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บทคัดยอ 
 

  การดำเนินการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของ ขององคการ

บริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   โดยใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

สกลนคร เปนผูดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการ กลุมตัวอยางในการศึกษา

ครั้งนี้ ไดแก ประชาชนในเขตปกครองของ องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ไดแก 

เจาหนาที่ของรัฐ  หนวยงานของรัฐและเอกชน  ประชาชน นักเรียน/นักศึกษา ที่มาขอรับบริการ กับองคการ

บริหารสวนตำบลวาริชภูมิ โดยใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  โดยมีผูตอบแบบประเมินความ

พึงพอใจในแตละงาน จำนวน 400 ชุด พบวา  

  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ          
อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ในการใหบริการ 4 งาน ไดแก งานดานรายไดหรือภาษี งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามประเด็นความพึงพอใจทั้ง 4 
ดาน ไดแก ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  และ 
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด  คะแนนเฉลี่ยเทากับ  4.79   
คิดเปนรอยละ 95.76 โดยพึงพอใจ  งานสงเคราะหผู สูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส  มากเปนอันดับแรก 
รองลงมาคือ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ และงานดานรายไดหรือภาษี  
ตามลำดับ
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บทท่ี 1 บทนำ 

1.1. ที่มาและความสำคัญของปญหา 
การปกครองทองถ่ินเปนรูปแบบการปกครองที่เกิดจากระบบการกระจายอำนาจการปกครอง

จากรัฐบาลไปยังทองถิ่น ใหสามารถดำเนินกิจการใดๆ ไดตามขอบเขตที ่กฎหมายกำหนด ซึ ่งมี

วัตถุประสงคเพื่อเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลในการจัดบริการสาธารณะใหสามารถตอบสนอง

ความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง โดยการปกครองทองถิ่นเปนผลมาจากความคิดของ

หลักการกระจายอำนาจการปกครองสู องคกรทองถิ่นของประเทศไทยเรามีมาตั ้งแตป 2475 ซึ่ง

รัฐบาลในแตละยุคสมัยตางก็ใหความสำคัญโดยการกำหนดและดำเนินการตามนโยบายเพื่อใหมีการ

กระจายอำนาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

การถือกำเนิดของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 นับเปนวางรากฐาน

ที่สำคัญในเรื่องการกระจายอำนาจในการปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการวางพ้ืนฐานในการปฏิรูป

การเมือง การปกครอง และสังคม เพ่ือใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาประเทศ

ไดมากขึ้น ท้ังในเรื่องการกระจายอำนาจ การปฏิรูประบบราชการและการพัฒนาทองถ่ิน  

ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังคงสานเจตนารมณในเรื่อง

หลักการกระจายอำนาจและเนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โดยใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อใหการจัดทำและการใหบริการ

สาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคำนึงถึงการมีสวนรวม

ของประชาชน เพื่อสรางระบบการบริหารและบริการของหนวยงานภาครัฐที่รวดเร็ว เสมอภาค เปน

ธรรมและเปนที่พึงพอใจแกประชาชนมากที่สุด  

องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร     เปนองคกรปกครองสวน

ทองถิ ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีบทบาทหนาที ่สำคัญในการบริหารราชการใหเปนไปตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ในหมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่นมาตรา 

283 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอำนาจหนาที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะ

เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น และนอกจากนี้องคการบริหารสวนตำบลยังเปนหนวยงานหนึ่ง

ที่มีบทบาทสำคัญมากในการพัฒนาทองถิ่น ทั้งในดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการ

ลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
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สิ ่งแวดลอมและดานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ ่น แตในการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของเทศบาลตำบล จำเปนตองรับทราบระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ และขอเสนอแนะตางๆ เพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนาการทำงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน. 2553: 4) 

จากเหตุผลดังกลาว การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการของ องคการบริหาร
สวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   จึงถือเปนเครื ่องมือและแนวทางคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานดานบริการทองถิ่นตามความคาดหวังของประชาชน เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   ใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนผูบริการ ไดอยางเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดใน
โอกาสตอไป 

 

1.2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ       

อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ในการใหบริการ 4 ดาน ไดแก ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 

ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบล

วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   ในงานที่ใหบริการจำนวน 4 งาน ไดแก  งานดานรายไดหรือภาษี          

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส งานกองทุน

หลักประกันสุขภาพ          

3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะตางๆ ของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   

1.3. ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

การศึกษานี ้ มีจุดมุงหมาย เพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้

คณะผูดำเนินงานไดทำการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูม ิอ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   ใน 4 งาน ดังตอไปนี้ ไดแก 

1. งานดานรายไดหรือภาษี  
2. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
3. งานสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส    
4. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ   
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 โดยในแตละงานนั ้นไดทำการศึกษาและประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   มีการกำหนดกรอบงานที่

ทำการศึกษาและประเมินความพึงพอใจ ประกอบดวย 

 1. ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ 
 2. ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ 
 3. ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ 
 4. ความพึงพอใจตอสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

1.3.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษา  ไดแก ประชาชนในเขตปกครองขององคการบริหารสวนตำบล
วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร     เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐและเอกชน    ที่มารับบริการ
หรือติดตอ องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร  ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ซึ่งมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 11,365 คน  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ประชาชนในเขตปกครองขององคการบริหารสวนตำบล
วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร  เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐและเอกชนที่มารับบริการหรือ
ติดตอองคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร  ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยางตามวิธีของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื ่อมั่นที่ 95 เปอรเซ็นต 
จำนวน 400 ตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยไดกำหนดความ
คลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมใหเกิดระหวางคาจริงและคาประมาณรอยละ 0.05 
 

1.3.3 ขอบเขตดานตัวแปร 
 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ ไดแก การใหบริการขององคการบริหารสวน

ตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   และตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของประชาชนตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   

1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  กรอบแนวคิดการวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระคือการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร    และตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจ

ของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร    ดัง

แสดงในภาพที่ 1.1 
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 ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 
 
 

  
 
 
 
 

 

ภาพที่  1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. ทราบระดับความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริช

ภูมิ จ.สกลนคร    ในการใหบริการ 4 ดาน ไดแก ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทาง

การใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 

2. ทราบความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลวาริช

ภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร  ในงานที่ใหบริการจำนวน 4 งาน ไดแก งานดานรายไดหรือภาษี งาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส  งานกองทุน

หลักประกันสุขภาพ     

3. ทราบปญหาและขอเสนอแนะตางๆ ของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   

1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
  ในการศึกษาครั้งนี้ มีคำศัพทหลายคำที่เกี่ยวของควรทำความเขาใจ เพื่อใหมีความเขาใจ

ถูกตองตรงกัน จึงขอนิยามศัพทเฉพาะไว ดังตอไปนี้ 

 ประชาชน หมายถึง ผูขอรับบริการ ผูมาติดตองานหรือผูมีสวนไดสวนเสียกับการใหบริการ
ขององคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร    ไดแก ประชาชนโดยทั่วไป เจาหนาที่
ของรัฐและหนวยงานของรัฐและเอกชน 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก นึกคิดในทางที่ดี ความชอบและความประทับใจของ
ประชาชนการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   ตองานดาน
รายไดหรือภาษี งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานสงเคราะหผู ส ูงอายุ ผู พิการ และ

การใหบริการ 
1. งานดานรายไดหรือภาษี 
2. งานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
3. งานสงเคราะหผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูดอยโอกาส 
4. งานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการ
ใหบริการ 4 ดาน 

      1. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 
      2. ดานชองทางการใหบริการ 
      3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
      4. ดานอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
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ผูดอยโอกาส   งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ    ทั้งนี้ตามกรอบคุณภาพการใหบริการ 4 ดาน คือ 
ขั้นตอนการใหบริการ ชองทางการใหบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก 
 ขั้นตอนการใหบริการ หมายถึง การที่องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.พรรณานิคม       
จ.สกลนคร ไดจัดระบบขั้นตอนการใหบริการไวคอยบริการสำหรับผูมาติดตอขอรับบริการอยางมีความ
ชัดเจน มีการติดประกาศ แจงข้ันตอนการใหการบริการที่ชัดเจนเขาใจงาย ไมยุงยากซับซอน เปนตน 

 ชองทางการใหบริการ หมายถึง การที่องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.พรรณานิคม      
จ.สกลนคร  ไดจัดใหมีชองทางการใหบริการไวคอยบริการสำหรับผูมาติดตอขอรับบริการ โดยการจัด
ใหมีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย เพียงพอและตอบรับกับความตองการของประชาชน รวมท้ังมี
การปรับปรุงและพัฒนาชองทางการใหบริการอยางตอเนื่อง เปนตน 

 เจาหนาที่ผู ใหบริการ หมายถึง การที่องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.พรรณานิคม        
จ.สกลนคร ไดจัดใหมีเจาหนาที่ผูใหบริการไวคอยบริการสำหรับผูมาติดตอขอรับบริการ โดยเจาหนาที่
ผูใหบริการมีการตอนรับ ทักทาย และมีความรูความสามารถในการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
เปนตน 

 สิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง การที่องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.พรรณานิคม        
จ.สกลนครไดจัดสิ่งอำนวยความสะดวกไวคอยบริการสำหรับผูมาติดตอขอรับบริการอยางเพียงพอ
และเหมาะสม เชน อาคารสถานที่ สถานที่จอดรถ ปายบงชี้จุดใหบริการที่ชัดเจนและเขาใจงาย เปน
ตน 
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บทท่ี 2  เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

      การศึกษาครั้งนี้ คณะผูดำเนินงานไดศึกษาขอมูลจากเอกสารและวรรณกรรมตางๆ ตางประเทศ 

ที่มีความเก่ียวของกับการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เพ่ือชวยใหเกิดความรูความเขาใจในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี ้

2.1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับองคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   
2.2 ความหมายและความสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
2.3 วัตถุประสงคและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใหบริการ 

2.6 วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

2.1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   
๑. ดานกายภาพ 

            องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิในอดีตมีฐานะเปนสภาตำบลนิติบุคคล ไดรับการยก
ฐานะเปนองคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗   เมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๓๙  และไดรับการประกาศเปนองคการบริหารสวน
ตำบลขนาดกลางเมื่อวันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  ในการกำกับดูแลของนายอำเภอ ผูวาราชการจังหวัด
และระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกองคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ นายยงคชาย  ภูอาง   เปน
ผูบริหารสูงสุดภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ   มีภารกิจอำนาจหนาที่ภายใตระเบียบ
กฎหมาย ขอบังคบัและมติ ครม. ที่เก่ียวของ 

 

๑.๑. ที่ตั้งและอาณาเขต 
        องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ   ตั้งอยูบนถนน  วาริชภูมิ –  กุดบาก  หมูที่ ๑๓ 
ตำบลวาริชภูมิ   อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร  อยูหางจากที่วาการอำเภอวาริชภูมิประมาณ  ๕  
กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  ๑๔๐  ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียง 
ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนิคมน้ำอูน  อำเภอนิคมน้ำอูน  จังหวัดสกลนคร 
ทิศใต  ติดกับ ตำบลคำบอ  อำเภอวาริชภูม ิ  จังหวัดสกลนคร 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองลาด  อำเภอวาริชภูม ิ  จังหวัดสกลนคร 

 

ชองทางการติดตอส่ือสาร 
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                 โทรศัพท ๐ -๔๒๙๗ – ๓๗๖๙      โทรสาร. ๐-๔๒๙๗-๓๗๖๙   

                http : //www.waritchaphum.go.th   
 

๑.๒. ลักษณะภูมิประเทศ 

         องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ มีพื้นที่เปนที่ราบลุม  ภูเขา และที่ราบเชิงเขา พื้นที่
สวนใหญเหมาะแกการเกษตรกรรม มีความอุดมสมบูรณสามารถปลูกพืชผักผลไมไดหลายชนิด
โดยเฉพาะพืชผลนอกฤดูและผลไมตาง ๆ อาทิ เชน  สมเขียวหวาน  มะมวง พุทรา  ลำไย  มะขาม
หวาน และแกวมังกร นอกจากนี้ยังมีการปลูกหวาย และยางพาราเปนจำนวนมากสามารถสรางรายได
เปนอยางดี  
 ๑.๓. ลักษณะภูมิอากาศ 
 จากลักษณะภูมิประเทศดังกลาว  ทำใหพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ  มีฤดูกาล   
๓  ฤด ู
  ๑.  ฤดูหนาว ในชวงเดอืนพฤศจิกายน -       เดือนกุมภาพันธ 
  ๒.  ฤดูรอน ในชวงเดือนมีนาคม -       เดือนพฤษภาคม  
  ๓.  ฤดูฝน ในชวงเดือนมิถุนายน -       เดือนตุลาคม 

๑.๔. ลักษณะของดิน 
 

         องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ มีพื้นที่เปนที่ราบลุม  ภูเขา และที่ราบเชิงเขา พื้นที่
สวนใหญเหมาะแกการเกษตรกรรม มีความอุดมสมบูรณสามารถปลูกพืชผักผลไมไดหลายชนิด
โดยเฉพาะพืชผลนอกฤดูและผลไมตาง ๆ อาทิ เชน  สมเขียวหวาน  มะมวง พุทรา  ลำไย  มะขาม
หวาน และแกวมังกร นอกจากนี้ยังมีการปลูกหวาย และยางพาราเปนจำนวนมากสามารถสรางรายได
เปนอยางดี  
 
 ๑.๕. ลักษณะของแหลงน้ำ 
  แหลงน้ำในเขตองคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ ประกอบดวย 
 
บึง หนองอ่ืน ๆ      ๓๖ แหง  ไดแก 
๑)   หนองแบน ม.๓, ม.๗, ม.๒๐ ๑๕)  หนองอียอย  ม.๙  ๒๙)  หนองแฝก   ม.๑๔ 
๒)   หนองบัวใหญ ม. ๑๙  ๑๖)  หนองหญาปลอง  ม.๙ ๓๐)  หนองกกโพธิ์  ม.๒๐ 
๓)   หนองบัว  ม.๓  ๑๗)  หนองอ่ึง  ม.๑๐  ๓๑)  หนองปลาดุก  ม.๑๗ 
๔)   หนองทางวัว  ม.๔  ๑๘)  หนองบุงฟา  ม.๑๐  ๓๒)  หนองหญาปลอง  ม.๑๗ 
๕)   หนองโพนนอย   ม.๔ ๑๙)  หนองกอไผ  ม.๑๐  ๓๓ หนองเม็ก  ม.๑๘ 
๖)   หนองโพนใหญ  ม.๔  ๒๐0)  หนองสโน  ม.๑๐  ๓๔)  หนองบัวนอย  ม.๑๙ 
๗)   หนองเม็ก   ม.๕  ๒๑)  หนองคำขี้หมา  ม.๑๑ ๓๕)  หนองสองหอง  ม.๑๙ 
๘)   หนองปาชา   ม.๕  ๒๒)  หนองสโน  ม.๑๒  ๓๖)  หนองแวง  ม.๑๙ 
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๙)  หนองยิ่งม่ัง  ม.๕  ๒๓)  หนองลุมพุก  ม.๑๒   
๑๐)  หนองกุดพราว  ม.๗  ๒๔)  หนองไขนุน  ม.๑๓   
๑๑)  หนองไผ   ม.๗  ๒๕)  หนองยางเดี่ยว  ม.๑๓   
๑๒)  หนองมวง   ม.๘  ๒๖)  หนองกานเหลือง  ม.๑๓  
๑๓)  หนองคำลี้  ม.๘  ๒๗)  หนองเม็ก   ม.๑๓   
๑๔)  หนองแวง  ม.๘  ๒๘)  หนองหัวชาง  ม.๑๔ 
        
แหลงน้ำที่สรางข้ึน 
๑.  ฝาย  ๙ แหง  ๔.  ถังเก็บน้ำฝน  ๓๖ แหง 
๒.  บอโยก ๑๙ แหง  ๕.  ประปาบาดาล ๗ แหง 
๓.  คลอง ๔ สาย  ๖.  สระ   ๗ แหง 

 
แหลงน้ำธรรมชาติ 
ลำหวย, ลำน้ำ  ๑๓ สาย ไดแก 
๑.  หวยกุดพราว  ๒.  หวยโขไมแดง  ๓.  หวยกุดอีออน  
๔.  หวยกุดจาน  ๕.  หวยน้ำเค็ม   ๖.  หวยเหล็กไฟ 
๗.  ลำหวยบาง  ๘.  หวยแสด   ๙.  หวยศาลา 
๑๐. หวยปลาหาง ๑๑. หวยคำมวง   ๑๒. ลำหวยแลง 
๑๓. ลำหวยกุดขี ้

๑.๖. ลักษณะของไมและปาไม 

 ไมและปาไมขององคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ สวนใหญจะมีหนาแนนในเขต

ภูเขา โดยมีภูอางสอซึ่งอยูในเขตตำบลวาริชภูมิ และมีปาสาธารณะของแตละหมูบาน นอกจากนั้นก็จะ

มีปาไมจากสวนยางพารา ซึ่งมีการปลูกอยูมากในเขตตำบลวาริชภูม ิ

๒. ดานการเมืองการปกครอง 

    ๒.๑. เขตการปกครอง  
         องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ  แบงเขตการปกครองออกเปน ๑๗  หมูบาน  ดังนี ้
หมูที่  ๓  บานธาตุ  นายอัคเดช      พจนา   เปนผูใหญบาน 
หมูที่  ๔  บานหวยบาง  นายรุงโรจน     นันทราช   เปนผูใหญบาน 
หมูที่  ๕  บานกุดตะกาบ  นายประสงค    บุญสุภาพ   เปนผูใหญบาน 
หมูที่  ๖  บานเหลา  นายสุพจน       พุทธานุญมี  อุปรรค เปนผูใหญบาน 
หมูที่  ๗  บานกุดพราว  นายทวีศักดิ์    ยางธิสาร   เปนผูใหญบาน 
หมูที่  ๘  บานขอนขวาง  นายบุญนึก       ศิลจักร   เปนผูใหญบาน 
หมูที่  ๙  บานหนองแวง  นายปองปรีดา   โพธิ์ชัย   เปนผูใหญบาน 
หมูที่  ๑๐  บานโพนไผ  นายวีระ            ดอกดวง  เปนผูใหญบาน 
หมูที่  ๑๑  บานภูแฉะ  นายสมเดช พิมเภา   เปนผูใหญบาน 
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หมูที่  ๑๒  บานโพนทอง  นายดอนสวรรค  จันทรโพธิ์  เปนผูใหญบาน 
หมูที่  ๑๓  บานดงศรีชมภ ู นายศรีจันทร    โอพาตะ    เปนผูใหญบาน 
หมูที่  ๑๔  บานหวยบาง  นายณัฐพงศ       โอพาตะวงศ  เปนผูใหญบาน 
หมูที่  ๑๕  บานดงนอย  นายนิวัฒน        เหมะธุลิน  เปนผูใหญบาน 
หมูที่  ๑๗  บานกุดตะกาบทุง นายลำไพ เปงคำภา  เปนผูใหญบาน 
หมูที่  ๑๘  บานตาดโพนไผ นายสันติ   สุราษฎร   เปนผูใหญบาน 
หมูที่  ๑๙  บานหนองแวงคำ นายชารี   เมืองแทน  เปนผูใหญบาน 
หมูที่  ๒๐  บานธาตุพัฒนา นายพงษศักดิ์     หัศกรรจ  เปนผูใหญบาน 
 

    ๒.๒. การเลือกตั้ง  

          องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น เมื่อ
วันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕  โดยสภาองคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ  มีสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตำบล ทั้งหมด  ๒๖  คน ดังนี ้
 ๑.นายปญญา มาดี  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล 
 ๒.นายสมศักดิ์ เหมือนหมาย รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล 
 ๓.นายศรีสวาท หัศกรรจ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   หมูที่  ๓ 
 ๔.นายสาย สุทธิอาจ       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   หมูที่  ๔ 
 ๕. นายธวชัชัย พรหมพินิจ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   หมูท่ี  ๕ 
 ๖. นายชูเกียรต ิ พาเสนห  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   หมูที่  ๕  
 ๗.นายรำไพ มหาโคตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   หมูท่ี  ๖ 
 ๘. นายระพีพรรณ  สุทธิอาจ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   หมูที่  ๗ 
 ๙. นายปญญา ศรีพรหมษา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   หมูท่ี  ๗ 
 ๑๐. นายประทิน นนดารา       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   หมูท่ี  ๘ 
 ๑๑. นายรักธรรม จันทรโพธิ ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   หมูที่  ๘ 
 ๑๒. นายศรทอง โพธิ์ชัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   หมูท่ี  ๙ 
 ๑๓. นายบู ยางธิสาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   หมูที่  ๙ 
 ๑๔. นายสมาน การไร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   หมูที่  ๑๐ 
 ๑๕. นายพิจิตร หลอดเงิน       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   หมูท่ี  ๑๑ 
 ๑๖. นายไพรวัลย สมบัติด ี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   หมูท่ี  ๑๑ 
 ๑๗. นายเหรียญชัยธรรมจักร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   หมูที่  ๑๒ 
 ๑๘. นายสลัด วารีย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   หมูท่ี  ๑๓ 
 ๑๙. นายสมปอง นามวงศ       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   หมูท่ี  ๑๓ 
 ๒๐. นางรุงทอง เจริญชัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   หมูท่ี  ๑๕ 
 ๒1. นายทนง ศิริพัฒน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   หมูท่ี  ๑๗ 
 ๒2. นายวิรัช บุญรักษา       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   หมูท่ี  ๑๗ 
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 ๒3. นายถวิล ราชคำ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   หมูท่ี  ๑๘ 
 ๒4. นายสีใคร เมืองแทน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   หมูท่ี  ๑๙ 
 ๒5. นายประยูร อินทรพาณิชย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   หมูที่  ๒๐ 
โดยมี  นางอาภรณ    สวางศรี   ปลัดองคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ  ดำรงตำแหนง เลขานุการ

สภาองคการบริหารสวนตำบลวาริชภูม ิ

คณะผูบริหาร  ประกอบดวย 
  นายยงคชาย ภูอาง  นายกองคการบริหารสวนตำบล 
  นายชาญชัย อุระแสง  รองนายกองคการบริหารสวนตำบล 
  นายวัชรพงษ สุรินทราช รองนายกองคการบริหารสวนตำบล 
  นางเสาวลักษณ  วารีย  เลขานุการองคการบริหารสวนตำบล 
๓. ประชากร 

๓.๑. ขอมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร 
มีประชากรทั้งสิ้น    ๑๑,๕๘๕   คน แยกเปนชาย    ๕,๗๒๐  คน หญิง   

๕,๘๖๕ คน 
ในเขตตำบลวาริชภูมิ มีจำนวนครัวเรือน ๓,๙๘๗   ครัวเรือน   แยกเปนรายหมูบาน ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงจำนวนประชากร  ครัวเรือน  องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ * 

หมูที่ บาน 
ประชากร 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

๓ ธาตุ ๓๐๓ ๓๔๙ ๖๕๒ ๒๕๘ 
๔ หวยบาง ๑๒๘ ๑๕๖ ๒๘๔ ๑๑๘ 
๕ กุดตะกาบ ๖๐๑ ๖๓๗ ๑,๒๓๘ ๓๘๖ 
๖ เหลา ๕๑๘ ๕๑๔ ๑,๐๓๒ ๓๐๙ 
๗ กุดพราว ๕๓๐ ๕๒๗ ๑,๐๕๗ ๔๒๒ 
๘ ขอนขวาง ๓๔๔ ๓๔๔ ๖๘๘ ๒๓๑ 
๙ หนองแวง ๒๗๕ ๒๕๕ ๕๓๐ ๑๘๙ 
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๑๐ โพนไผ ๓๓๘ ๓๓๖ ๖๗๔ ๒๗๐ 
๑๑ ภูแฉะ ๑๙๙ ๒๑๗ ๔๑๖ ๑๘๖ 
๑๒ โพนทอง ๑๖๘ ๑๗๗ ๓๔๕ ๑๐๖ 
๑๓ ดงศรีชมภ ู ๓๕๕ ๓๓๔ ๖๘๙ ๓๑๖ 
๑๔ หวยบาง ๒๗๘ ๒๙๐ ๕๖๘ ๒๐๐ 
๑๕ ดงนอย ๑๒๙ ๑๓๑ ๒๖๐ ๑๐๘ 
๑๗ กุดตะกาบทุง ๓๑๖ ๓๓๖ ๖๕๒ ๒๐๘ 
๑๘ ตาดโพนไผ ๕๙๔ ๕๙๒ ๑,๑๘๖ ๔๖๗ 
๑๙ หนองแวงคำ ๓๙๘ ๓๘๒ ๗๘๐ ๓๑๓ 
๒๐ ธาตุพัฒนา ๒๘๒ ๓๐๒ ๕๘๔ ๒๓๕ 
 รวม ๕,๗๕๖ ๕,๘๗๙ ๑๑,๖๓๕ ๔,๓๒๒ 

 

๓.๒. ชวงอายุและจำนวนประชากร 

   ตารางแสดงจำนวนประชากรแยกตามชวงอายุ 

ชวงอายุ ชาย  หญิง รวม 

อายุ    ๐   ถึง   ๑๗   ป ๑,๒๑๕ ๑,๑๕๕ ๒,๓๗๐ 

อายุ  ๑๘   ถึง   ๖๐   ป ๓,๖๕๖ ๓,๗๓๓ ๗,๓๘๙ 

อายุ  ๖๑   ถึง  ๑๕๐  ป ๘๗๔  ๑,๐๐๒ ๑,๘๗๖ 

รวม ๕,๗๔๕ ๕,๘๙๐ ๑๑,๖๓๕ 

 
 
 
๔. สภาพทางสังคม 
    ๔.๑. การศึกษา 
  โรงเรียนเอกชน   ๑   แหง   ไดแก  
    ๑)  โรงเรียนอนุบาลสุรียาพร  
 
 โรงเรียนประถมศึกษา   ๖   แหง   ไดแก   
    ๑) โรงเรียนบานธาตุ-กุดพราว   

๒) โรงเรียนบานหวยบาง   
๓) โรงเรียนบานกุดตะกาบ   
๔) โรงเรียนบานหนองแวง   
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๕) โรงเรียนบานตาดโพนไผ   
๖) โรงเรียนบานเหลา– โพนทอง-ขอนขวาง 
 

 โรงเรียนมัธยมศึกษา    ๑    แหง   ไดแก     
๑) โรงเรียนวาริชวิทยา 
 

 ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก      ๘    แหง    ไดแก     
๑) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงศรีชมพู      
๒) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระธาตุศรีมงคล   
๓) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดพราว       
๔) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดตะกาบ      
๕) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพนไผ       
๖) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวง      
๗) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเหลา 
๘) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขอนขวาง 

    ๔.๒. สาธารณสุข 

 

 

  จำนวนอาสาสมัครดานสาธารณสุข 
-  อสม.     ๒๒๐          คน 

  อัตราการมีและใชสวมราดน้ำ 
-  รอยละ  ๑๐๐ 

      เครื่องพนหมอกควัน      จำนวน           ๔     เครื่อง 
                รถบรรทุกขยะ              จำนวน           ๑     คัน 
    ๔.๓. อาชญากรรม 
          ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

๑.  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  จำนวน  ๑๗๖  คน 
๒.  จุดพักสายตรวจ   จำนวน   ๒  แหง 

ประเภท จำนวน (แหง) หมายเหตุ 

๑. โรงพยาบาลของรัฐ 

๒. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 

๓. สถานพยาบาลเอกชน 

๑ 

๑ 

๓ 

โรงพยาบาลวาริชภูม ิ

บานตาดโพนไผ 
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    ๔.๔. ยาเสพติด 
 องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ มีโครงการเกี่ยวกับการปองกันยาเสพติด อาทิเชน การ
แขงขันกีฬาตานยาเสพติดภายในเขตตำบล โครงการฟนฟูและบำบัดผูติดยาเสพติด เปนตน 
 
    ๔.๕. การสังคมสงเคราะห 
 ขอมูลเบี้ยยังชีพในเขตองคการบริหารสวนตำบลวาริชภูม ิ
 - ผูสูงอาย ุ  จำนวน    ๑,๗๙๓  คน 
 - ผูพิการ  จำนวน       ๗๗๗  คน 
 - ผูปวยโรคเอดส  จำนวน         ๓๓  คน 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
    ๕.๑. การคมนาคมขนสง 
                   การคมนาคมตำบลวาริชภูมิ มีทางหลวง เลขที่  ๒๒๗  เปนเสนทางหลักที่ใช
ในการคมนาคม ถนนลาดยางสายบานธาตุ-กุดบาก, สายวาริชภูม-ิกุดบาก ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในตำบล และถนนลูกรังภายในตำบล 
     ๕.๒. การไฟฟา 

 -  ไฟฟาเขาถึงทุกหมูบาน    คดิเปนรอยละ   ๑๐๐ 

 -  จำนวนประชากรที่ใชไฟฟาครบทุกครัวเรือน  คิดเปนรอยละ   ๙๘ 

     ๕.๓. การประปา 
           - ประปาเขาถึงทุกหมูบาน   คิดเปนรอยละ  ๑๐๐ 
           - จำนวนประชากรที่ใชประปาครบทุกครัวเรือน คิดเปนรอยละ ๙๑ 
     ๕.๔. โทรศพัท  ระบบโทรศัพทในเขตตำบลวาริชภูมิ สวนใหญเปนโทรศัพทมือถือ และ
โทรศพัทบาน ซึ่งสามารถติดตอสื่อสารไดสะดวก 
     ๕.๕. ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง  

 มีสำนักงานไปรษณียประจำอำเภอ ตั้งอยูหางจากตำบลวาริชภูมิ ประมาณ ๕ กิโลเมตร 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 
    ๖.๑.การเกษตร 
 ประชากรสวนใหญประมาณรอยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ไดแก ทำนา ทำ
สวน เลี้ยงสัตว ที่เหลือประกอบอาชีพสวนตัวและรับจาง 
    ๖.๒.การประมง 
 การประมงในเขตตำบลวาริชภูมิ  คือ  การเลี้ยงปลาในบอดิน  เลี้ยงปลาในกระชัง และเลี้ยง
ปลาในบอดิน โดยเลี้ยงกระจายอยูตามหมูบานตางๆ 
    ๖.๓.การปศุสัตว 
 การปศุสัตวในเขตตำบลวาริชภูมิ คือ การเลี้ยงไกไข ไกพื้นเมือง เลี้ยงโค-กระบือ การเลี้ยง
สุกร ซึ่งมีการเลี้ยงตามหมูบานตางๆ 
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    ๖.๔.การบริการ 
 หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตำบลวาริชภูม ิ
 - ปมน้ำมัน                ๓ แหง 
 - ถังบนดิน (แบบหลอด) - แหง 
 - กาซหุงตม  ๔ แหง 
 - โรงส ี   ๑๑ แหง 
 - โรงงานอุตสาหกรรม - แหง 
 - รานเสริมสวย  ๘ แหง 
 - รานคา   ๗๗ แหง 
 - โรงแรม  ๔ แหง 
    ๖.๕.การทองเที่ยว 

  สถานที่ทองเที่ยวในเขตตำบลวาริชภูมิ ไดแก วัดพระธาตุศรีมงคล ตั้งอยูบานธาตุ หมูที่ ๓ 
และน้ำตกดานแต ตั้งอยูบานหนองแวง หมูที่ ๙ 
    ๖.๖. การอุตสาหกรรม 
 ในเขตตำบลวาริชภูมิไมมีอุตสาหกรรมในพื้นที ่
    ๖.๗.การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
 - กลุมไวทเมา  ๑ กลุม 
 - กลุมเมล็ดพันธุขาว ๑  กลุม 
 - กลุมไมผลมะมว ง ๑  กลุม 
 - กลุมดอกไมประดิษฐ ๒  กุลม 
 - กลุมน้ำยาลางจาน ๑  กลุม 
 - กลุมปุยชีวภาพ  ๑ กลุม 
 - กลุมทอผา  ๔ กลุม 
    ๖.๘. แรงงาน 
  ประชากรสวนใหญประมาณรอยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ไดแก ทำนา ทำ
สวน เลี้ยงสัตว ที่เหลือประกอบอาชีพสวนตัวและรับจาง 
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
    ๗.๑.การนับถือศาสนา 
 ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ โดยมีขอมูล ศาสนสถาน ดังนี ้
 สถาบันทางศาสนาในเขตพ้ืนที่ตำบลวาริชภูม ิ
  ๑) วัดพระธาตุศรีมงคล    หมูที่  ๓,๒๐       
   ๒) วัดทวีวิทยาราม  หมูที่  ๔,๑๔    
   ๓) วัดศรีสะอาด  หมูที่  ๑๗  

๔) วัดบานเหลาสามัคคี   หมูที่  ๖  
๕) วัดโนนสะเคียน บานกุดพราว   หมูที่ ๗ 
๖) วัดโนนกลาง หมูที่ ๘  
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๗) วัดศรีบุญเรือง  หมูที่ ๙,๑๙   
๘) วัดเวฬุวัน หมูที่ ๑๘   
๙) วัดบานโพนทอง  หมูท่ี ๑๒  
๑๐) วัดบานดงศรีชมพู   หมูที่  ๑๓   
๑๑) วัดอารามแสงอรุณ   หมูที่  ๑๑    
๑๒) วัดปาบานกุดตะกาบ  หมูที่  ๕ 

    ๗.๒.ประเพณีและงานประจำป 
 งานประจำปที่สำคัญของตำบลวาริชภูมิ ไดแก งานประเพณีบุญบั้งไฟลานนมัสการองคพระ
ธาตุศรีมงคล บานธาตุ และบานธาตุพัฒนา งานประเพณีบุญบั้งไฟ บานกุดพราว งานภูไทรำลึก และ
งานบุญประเพณีตามฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ เปนตน 
 
    ๗.๓.ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถิ่น 
 ภูมิปญญาทองถิ่นที่โดดเดน  ของตำบลวาริชภูมิ คือ ภูมิปญญาเกี่ยวกับการทำปุยอินทรีย
ชีวภาพไวใชเองในชุมชน และภูมิปญญาเก่ียวกับดนตรีพื้นเมือง 
 ภาษาถิ่น  ของตำบลวาริชภูมิ คือ ภาษาภูไท 
 
    ๗.๔.สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเดน  คือ  กลุมมะมวงตำบลวาริชภูมิ แกวมังกร และ
หวายท่ีนิยมนำมาทำเปนแกงหวาย ซุปหวาย  
 
๘. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
    ๘.๑.น้ำ 
แหลงน้ำที่สรางข้ึน 
  ๑.  ฝาย  ๙ แหง  ๔.  ถังเก็บน้ำฝน  ๓๖ แหง 

๒.  บอโยก ๑๙ แหง  ๕.  ประปาบาดาล ๗ แหง 
   ๓.  คลอง ๔ สาย  ๖.  สระ   ๗ แหง 
 
  แหลงน้ำธรรมชาต ิ

         ลำหวย, ลำน้ำ  ๑๓ สาย ไดแก 
  ๑.  หวยกุดพราว  ๒.  หวยโขไมแดง  ๓.  หวยกุดอีออน
  

๔.  หวยกุดจาน  ๕.  หวยน้ำเค็ม   ๖.  หวยเหล็กไฟ 
  ๗.  ลำหวยบาง  ๘.  หวยแสด   ๙.  หวยศาลา 
  ๑๐. หวยปลาหาง ๑๑. หวยคำมวง   ๑๒. ลำหวยแลง 
  ๑๓. ลำหวยกุดขี ้
    ๘.๒.ปาไม 
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ไมและปาไมของตำบลวาริชภูมิ สวนใหญจะมีหนาแนนในเขตภูเขา โดยมีภูอางสอซึ่งอยูใน
เขตตำบลวาริชภูมิ และมีปาสาธารณะของแตละหมูบาน นอกจากนั้นก็จะมีปาไมจากสวนยางพารา ซึ่ง
มีการปลูกอยูมากในเขตตำบลวาริชภูม ิ
    ๘.๓.ภูเขา 
 ภูเขาในเขตตำบลวาริชภูมิ ไดแก ภูอางสอ 
    ๘.๔.คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ทรัพยากรปาไม เปนทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณในเขตตำบลวาริชภูม ิ
๑๐. อื่นๆ  
      ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น  

๑  โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
                       องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ  แบงสวนการบริหารออกเปน  หนวยงานตาง 
ๆ ดังนี้ 

๑.  สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
๒.  กองคลัง 
๓.  กองชาง 
๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๕.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๖.  กองสวัสดิการสังคม 
๗.  กองสงเสริมการเกษตร 

อัตรากำลังพนักงานสวนตำบลและลูกจางองคการบริหารสวนตำบลวาริชภูม ิ
พนักงานสวนตำบล   จำนวน    ๓๔   คน 
สำนักงานปลัด    จำนวน   ๖   คน     ประกอบดวย 
 ๑. นักบริหารงานทองถ่ิน     จำนวน     ๑     คน 
 ๒. หัวหนาสำนักปลัด         จำนวน     ๑     คน 
 ๓. นักวิเคราะหนโยบายและแผน   จำนวน     ๑     คน 
 ๔. นักทรัพยากรบุคคล    จำนวน     ๑     คน 
 ๕. เจาพนักงานธุรการ    จำนวน     ๑     คน 
 ๖. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน     ๑     คน 
 
 
กองคลัง    จำนวน   ๕    คน  ประกอบดวย 
 ๑. ผูอำนวยการกองคลัง    จำนวน     ๑    คน 
 ๒. นักวิชาการเงินและบัญชี   จำนวน     ๑    คน 
 ๓. เจาพนักงานการเงินและบัญชี   จำนวน    ๑     คน 
 ๔. เจาพนักงานจัดเก็บรายได   จำนวน     ๑     คน 
 ๕. เจาพนักงานพัสดุ    จำนวน     ๑     คน 
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กองชาง    จำนวน   ๓  คน   ประกอบดวย 
 ๑. ผูอำนวยการกองชาง    จำนวน     ๑     คน 
 ๒. นายชางโยธา     จำนวน     ๑     คน 
 ๓. เจาพนักงานธุรการ    จำนวน     ๑     คน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   จำนวน   ๓   คน  ประกอบดวย 
 ๑. ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จำนวน     ๑     คน 
 ๒. นักวิชาการสาธารณสุข    จำนวน     ๑     คน 
 ๓. เจาพนักงานธุรการ    จำนวน    ๑     คน 
กองการศึกษา     จำนวน   ๑๔   คน  ประกอบดวย 
 ๑. ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ   จำนวน    ๑    คน 
 ๒. นักวิชาการศึกษา    จำนวน     ๑    คน 

๓. คร ู      จำนวน   ๑๑   คน 
๔. เจาพนักงานธุรการ    จำนวน     ๑    คน 

กองสวัสดิการสังคม     จำนวน   ๒  คน  ประกอบดวย 
 ๑. ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม  จำนวน     ๑     คน 
 ๒. นักพัฒนาชุมชน    จำนวน     ๑     คน 
กองสงเสริมการเกษตร     จำนวน   ๑  คน  ประกอบดวย 
 ๑. ผูอำนวยการกองสงเสริมการเกษตร  จำนวน     ๑    คน  
ลูกจางประจำ      จำนวน   ๑   คน  ประกอบดวย 
 ๑. พนักงานขับรถยนต    จำนวน     ๑     คน 
พนักงานจางตามภารกิจ     จำนวน    ๒๐   คน    ประกอบดวย 
 สำนักปลัด  จำนวน    ๒   คน 
 ๑. ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล   จำนวน     ๑     คน 
  ๒. พนักงานขับรถยนต    จำนวน     ๑     คน 
 กองคลัง  จำนวน    ๔   คน 

๑.  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน    ๑     คน 
 ๒. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ    จำนวน    ๑     คน 
 ๓.  ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  จำนวน     ๑     คน 
 ๔. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   จำนวน     ๑     คน 
 กองชาง  จำนวน   ๒   คน 
  ๑. ผูชวยนายชางไฟฟา    จำนวน     ๑     คน 
 ๒. ผูชวยนายชางสำรวจ    จำนวน     ๑     คน 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม        จำนวน   ๒   คน 

๑. พนักงานขับรถยนต    จำนวน     ๑     คน 
๒. ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข   จำนวน     ๑     คน 
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 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน    ๘   คน 
 ๑. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก    จำนวน     ๘     คน 
 กองสวัสดิการสังคม    จำนวน  ๑  คน 

๕.  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน   จำนวน    ๑     คน 
 กองสงเสริมการเกษตร   จำนวน  ๑  คน 
  ๑. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   จำนวน     ๑     คน 

พนักงานจางทั่วไป        จำนวน   ๓   คน   ประกอบดวย 
 ๑. คนงานทั่วไป     จำนวน     ๑     คน 
 ๒. ผูชวยครูผูดูแลเด็กดูแลเด็ก   จำนวน     ๑     คน 
 ๓. ภารโรง     จำนวน     ๑     คน 

 
 

2.2 ความหมายและความสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

2.2.1 ความหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

การปกครองทองถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอำนาจใหประชาชนในทองถิ่นจัดการ

ปกครอง โดยดำเนินการกันเอง มีอำนาจอิสระในการปฏิบัติหนาที่ตามความเหมาะสม เพื่อใหเกิด

ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่อยางแทจริง กลาวคือ อำนาจของหนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมี

ขอบเขตพอควร เพื่อใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของหนวยการปกครองทองถิ่นอยางแทจริง 

หากมีอำนาจมากเกินไปไมมีขอบเขต หนวยการปกครองทองถิ่นนั้น ก็จะกลายสภาพเปนรัฐอธิปไตย

เอง เปนผลเสียตอความมั่นคงของรัฐบาล อำนาจของทองถิ่นนี้มีขอบเขตที่แตกตางกันออกไป ตาม

ลักษณะความเจริญและความสามารถของประชาชนในทองถิ่นนั้น ซึ่งหนวยการปกครองทองถิ่นจะมี

สิทธิตามกฎหมายที่จะดำเนินการปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท 

คือ (กิตติธัช อิ่มวัฒนกุล. 2553: 4;  สุพมิตร กอบัวกลาง. 2553: 3) 

1. หนวยการปกครองทองถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบขอบังคับตางๆ เองเพื่อ
ประโยชนในการบริหารตามหนาที่ และเพื่อใชบังคับประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ เชน เทศบัญญัติ 
ขอบัญญัติขอบังคบั สุขาภิบาล เปนตน  

2. สิทธิที่เปนหลักในการดำเนินการบริหารทองถิ่น คือ อำนาจในการกำหนดงบประมาณ 
เพ่ือบริหารกิจการตามอำนาจหนาที่ของหนวยการปกครอง ทองถ่ินนั้นๆ  
          ทั้งนี้ หนวยการปกครองทองถ่ินจะเปนองคกรที่จาเปนในการบริหาร และการปกครองตนเอง
โดยจัดแบงเปนสองฝาย คือ องคการฝายบริหาร และองคการฝายนิติบัญญัติ เชน การปกครองทองถิ่น
แบบองคการบริหารสวนตำบลจะมีคณะผูบริหารเปนฝายบริหาร และสภาองคการบริหารสวนตำบล
เปนฝายนิติบัญญัต ิ
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           ปจจุบันราชการสวนทองถิ่น มีอยู 5 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองพัทยา 

เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) และองคการบริหารสวนตำบล (อบต.) (สุพมิตร           

กอบัวกลาง. 2553: 3 อางถึง ชูวงศ ฉายะบุตร. 2539) 

2.2.2 ความสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     สุพมิตร กอบัวกลาง (2553: 3-5) ไดอธิบายองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสำคัญ
หลายประการตอการพัฒนาประเทศ ดังนี ้

1. การปกครองทองถ่ิน คือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic  
Democracy) เพราะการปกครองทองถิ่นจะเปนสถาบันฝกสอนการเมืองการปกครองใหแกประชาชน 
ใหประชาชนรูสึกวาตนมีความเก่ียวพันกับสวนไดสวนเสียในการปกครอง การบริหารทองถ่ินเกิดความ
รับผิดชอบ และหวงแหนตอประโยชนอันพึงมีตอทองถิ่นที่ตนอยูอาศัย อันจะนำมาซึ่งความศรัทธา
เลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝายนิติบัญญัติ 
ฝายบริหาร การเลือกตั้งจะเปนการฝกฝนใหประชาชนใชดุลพินิจเลือกผูแทนที่เหมาะสม สำหรับผูที่
ไดรับเลือกตั้งเขาไปบริหารกิจการของทองถิ่นนับไดวาเปนผูนำในทองถิ่นจะไดใชความรูความสามารถ
บริหารงานทองถ่ิน เกิดความคุนเคยมีความชำนาญในการใชสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ซึ่งจะนำไปสู
การมีสวนรวมทางการเมืองในระดับชาติตอไป  

    2.  การปกครองท องถ ิ ่ นทำให ประชาชนในท องถ ิ ่ นร ู  จ ั กการปกครองตนเอง                 
(Self-Government) หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่งก็คือ การปกครอง
ตนเองมิใชเปนการปกครองอันเกิดจากคำสั่งเบื้องบน การปกครองตนเอง คือการที่ประชาชนมีสวน
รวมในการปกครอง ซึ่งผูบริหารทองถิ่นนอกจากจะไดรับเลือกตั้งมาเพื่อรับผิดชอบบริหารทองถิ่นโดย
อาศัยความรวมมือรวมใจจากประชาชนแลว ผูบริหารทองถิ่นจะตองฟงเสียงประชาชนดวยวิถีทาง
ประชาธิปไตยตางๆ เชน เปดโอกาสใหประชาชนออกเสียงประชามติ ใหประชาชนมีอำนาจถอดถอน 
ซึ่งจะทำใหประชาชนเกิดความสานึกในความสำคัญของตนตอทองถิ่นประชาชนจะมีสวนรับรู ถึง
อุปสรรคปญหา และชวยกันแกไขปญหาของทองถิ่นของตน นอกจากนี้ การปกครองตนเองในรูปของ
การปกครองทองถิ่นอยางแทจริง หรือการกระจายอำนาจไปในระดับต่ำสุด ซึ่งเปนฐานสำคัญยิ่งของ
การพัฒนาระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
               3. การปกครองทองถิ่นเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล เนื่องจากความจำเปนบาง
ประการ ดังนี้ ภารกิจของรัฐบาลมีอยูอยางกวางขวาง นับวันจะขยายเพิ่มขึ ้น ซึ่งจะเห็นไดจาก 
งบประมาณที่เพิ่มขึ้นในแตละปตามความเจริญเติบโตของบานเมืองและกิจการบางอยางเปนเรื่อง
เฉพาะทองถิ่นนั้นไมเกี่ยวพันกับทองถิ่นอื่น และไมมีสวนได สวนเสียตอประเทศโดยสวนรวม จึงเปน
การสมควรที่จะใหประชาชนในทองถิ่นดาเนินการดังกลาวเอง เปนตน  
               4. การปกครองทองถิ่นสามารถสนองความตองการของทองถิ ่นตรงเปาหมาย และมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากทองถิ่นมีความแตกตางกันไมวาทางสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากรประชาชน 
ความตองการ และปญหายอมตางกันออกไป ผูที่ใหบริการ หรือแกไขปญหาใหถูกจุด และสอดคลอง
กับความตองการของประชาชนก็ตองเปนผูที่รูถึงปญหา และความตองการของประชาชนเปนอยางดี 
การบริหารงานจึงจะเปนไปอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
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              5. การปกครองทองถิ่นจะเปนแหลงสรางผูนำทางการเมือง การบริหารของประเทศใน
อนาคต ผูนำหนวยการปกครองทองถิ่นยอมเรียนรูประสบการณทางการเมือง การไดรับเลือกตั้ง การ
สนับสนุนจากประชาชนในทองถิ่นยอมเปนพื้นฐานที่ดีตออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝกฝน
ทักษะทางการบริหารงานในทองถ่ินอีกดวย  

    6. การปกครองทองถ่ินสอดคลองกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเอง การ

ปกครองทองถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ทาใหเกิดการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองทั้งทาง

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การดำเนินงานพัฒนาชนบท ที่ผานมายังมีอุปสรรคสำคัญประการหนึ่ง 

คือ การมีสวนรวมจากประชาชนในทองถิ่นอยางเต็มที่ ซึ่งการพัฒนาชนบทที่สัมฤทธิ์ผลนั้นจะตองมา

จากการริเริ่มชวยตนเองของทองถิ่นทำใหเกิดความรวมมือรวมแรงกันโดยอาศัยโครงสรางความเปน

อิสระในการปกครองตนเอง 

2.3 วัตถุประสงคและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

2.3.1 วัตถุประสงคขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

               สุพมิตร กอบัวกลาง (2553: 5-6 อางถึง ชูวงศ ฉายะบุตร: 2539) ไดอธิบายถึงองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินวามีวัตถุประสงคในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังนี้  
             1. ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล เปนสิ่งที่เห็นไดชัดวาในการบริหารประเทศ จะตองอาศัย
เงินงบประมาณเปนหลัก หากเงินงบประมาณจำกัดภารกิจที่จะตองบริการใหกับชุมชนตางๆ อาจไม
เพียงพอ ดังนั ้น หากจัดใหมีการปกครองทองถิ ่น หนวยการปกครองทองถิ ่นนั ้นๆ ก็สามารถมี
งบประมาณของตนเองเพียงพอที่จะดำเนินการสรางสรรคความเจริญใหกับทองถิ่นได  

             2. เพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง เนื่องจากประเทศ
มีขนาดกวางใหญ ความตองการของประชาชนในแตละทองที่ยอมมีความแตกตางกัน การรอรับการ
บริการจากรัฐบาลแตอยางเดียวอาจไมตรงตามความตองการที่แทจริงและลาชา หนวยการปกครอง
ทองถ่ินที่มีประชาชนในทองถิ่นเปนผูบริหารจึงจะสามารถตอบสนองความตองการนั้นได  
             3. เพื่อความประหยัด โดยที่ทองถิ่นแตละแหงมีความแตกตางกัน สภาพความเปนอยูของ
ประชาชนก็ตางไปดวย การจัดตั้งหนวยปกครองทองถิ่นขึ้นจึงมีความจำเปน โดยใหอำนาจหนวยการ
ปกครองทองถิ่นจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเปนวิธีการหารายไดใหกับทองถิ่น เพื่อนำไปใชในการบริหาร
กิจการของทองถิ่น ทำใหประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลที่จะตองจายใหกับทองถิ่นทั่วประเทศ
เปนอันมาก และแมจะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปใหบาง แตก็มีเงื ่อนไขที่กำหนดไว
อยางรอบคอบ  

              4. เพื่อใหหนวยการปกครองทองถิ ่นเปนสถาบันที ่ใหการศึกษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแกประชาชน จากการที่การปกครองทองถิ่นเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ปกครองตนเอง โดยการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นเลือกเขาไปทำหนาที่ฝายบริหาร 
หรือฝายนิติบัญญัติ การปฏิบัติหนาที่ที่แตกตางกันนี้มีสวนในการสงเสริมการเรียนรูถึงกระบวนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติไดเปนอยางดี  
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
               กิตติธัช อิ่มวัฒนกุล (2553: 7-8 อางถึง ชูวงศ ฉายะบุตร. 2539) องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีหนาที่ในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังนี้  
               1. ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล ทั้งทางดานการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใชในการ
ดำเนินการ  
               2. เพ่ือสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง  

               3. เพื่อใหหนวยการปกครองทองถิ ่นเปนสถาบันที ่ใหการศึกษาการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยแกประชาชน  

2.4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 วิทยาลัยนครราชสีมา (2555: 7-8) ความพึงพอใจหรือพอใจ ตรงกับภาษาอังกฤษวา 
“Satisfaction” ความพึงพอใจมีผูใหความหมายไวหลายความหมาย ดังนี้  
 Davis (1967) กลาววา พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย คือ ความพยายามของ

มนุษยที่จะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไมไดดุลยภาพในรางกาย เมื่อ

มนุษยสามารถขจัดสิ่งตางๆ ดังกลาวไดแลว มนุษยก็จะไดรับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนตองการ  

 Wolman (1973) กลาววา ความพึงพอใจคือความรูสึกมีความสุขเมื่อไดรับผลสำเร็จตาม

ความมุงหมายที่ตองการหรือแรงจูงใจ  

 Mullins. (1985: 280) กลาววา ความพึงพอใจ เปนทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ ใน

หลายๆ ดาน เปนสภาพภายใน ท่ีมีความสัมพันธกับความรูสึกของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในความ

ตองการหรือคาดหวัง  

 วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์ (2545) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่ดีของบุคคลที่ไดรับ

การตอบสนอง เมื ่อบรรลุวัตถุประสงคในสิ ่งที ่ตองการก็จะทำใหรู ส ึกดี ชอบและสบายใจ หาก

สอดคลองกับความคาดหวัง หรือมากกวาที่คาดหวังไวก็จะมีความรูสึกพึงพอใจ  

 ปริญญา จเรรัชต และคณะ (2546) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ทาทีความรูสึกหรือ

ทัศนคติในทางที ่ดีของบุคคลที ่มีตองานที่ปฏิบัติ รวมปฏิบัติหรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ โดย

ผลตอบแทนที่ไดรับ รวมทั้งสภาพแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของ เปนปจจัยที่กอใหเกิดความพึงพอใจตอ

งานที่ทำ 

 วาทินี  ไลงอ (2549) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

เมื่อไดรับการตอบสนองความตองการ ทำใหบุคคลมีความรูสึกในทางบวก หรือมีความรูสึกในทางที่ด ี

 เนตร หงสไกรเลิศ (2550: 13-14) กลาววา ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนทัศนคติที่

เปนนามธรรม การที่เราจะทราบวาบุคคล มีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่

คอนขางสลับซับซอน จึงเปนการยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แตสามารถวัดโดยออม โดยการวัด
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ความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้น ซึ่งการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตองตรงกับความรูสึกที่แทจริงจึงจะ

สามารถวัดความพึงพอใจนั้นได 

 พจนานุกรมบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 กลาวไววา “พึง” เปนคำชวยกริยาอื่น หมายความ

วา“ควร” เชน พึงใจ หมายความวา พอใจ ชอบใจ และคำวา “พอ” หมายความวา “เทาที่ตองการ

เต็มความตองการ ถูก ชอบ” เมื่อนำคำมาผสมกัน “พึงพอใจ” หมายถึง ชอบใจหรือถูกใจตามที่

ตองการ 

 Wolman (1973 อางใน ภนิดา ชัยปญญา: 2541) กลาววา ความพึงพอใจ เปนความรูสึก

ที่ไดรับความสำเร็จตามความมุงหวังและความตองการ 

 Heider (1953 อางใน วิโรจน ไพรีพินาศ: 2540) ไดอธิบายถึง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม

ของบุคคล และนำมาซึ่งความรูสึกพึงพอใจตอสิ่งตางๆ ไดดังนี ้

1. ความเชื่อ คานิยม 
2. สิ่งแวดลอม 
3. ภาษาเปนสื่อของความคิด 
4. การวิเคราะหคำพูด หรือสถานการณ 
5. ประสบการณ ผลของการกระทำ เหตุผล ความสามารถ ความพยายาม 
6. อารมณ ความรูสึก และเจตคต ิ
7. ความเขาใจตอบุคคลอ่ืน 
8. การมีผลตอบแทน 
9. ความคาดหวัง 
10. การคำนึงถึงประโยชนและโทษ 
11. การเกิดผลตอสวนรวม 

Mullins (1954) ไดเสนอแนวคิดในการสรางความพึงพอใจในการใหบริการ ไดแก 
 1. การใหบริการที่เสมอภาค (Equitable service) หมายถึง การใหบริการประชาชนทุกคน
อยางเทาเทียมกัน ใชกฎระเบียบและมาตรฐานเดียวกัน 
 2. การใหบริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง การใหบริการที่ตรงเวลาโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง บริการของภาครัฐที่ตองคำนึงถึงการตรงตอเวลาอยางเครงครัด 
 3. การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การใหบริการดานวัสดุอุปกรณ
สถานที่ เวลาอยางเพียงพอ เหมาะสม และตองมีคณุภาพดวย 
           Naumann & Giel (1995) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาวา ขึ้นอยูกับ
องคประกอบ 3 สวน ไดแก 
 1. คุณภาพของสินคาและบริการ (Quality Product & Service) ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการรับรู

ของลูกคา เมื่อลูกคารับรูวาสินคาหรือบริการที่ไดมา มีคุณภาพดีก็จะรูสึกพอใจในสินคาหรือบริการนั้น 
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 2. ราคา (Price) เปนสวนประกอบที่จะทำใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ เมื่อลูกคาไดเปรียบ
เทียบความยุติธรรมของราคา และเห็นวามีราคาเหมาะสม ก็จะเกิดความพึงพอใจ แตถาลูกคารูสึกวา
สินคานั้นไมเหมาะสมกับราคา ก็จะเกิดความไมพึงพอใจ 
 3. ภาพลักษณรวม (Corporate image) มีผลตอความพึงพอใจเชนกันควรมีภาพลักษณรวม 
ทั้งการดำ เนินธุรกิจทั่วไป การมีคณุธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมดวย 
           วิรุฬ พรรณเทวี (2542) ไดใหความหมายไววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกภายในจิตใจ
ของมนุษยที่ไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับแตละบุคคลวาจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางไร ถาคาดหวัง
หรือความตั้งใจมากและไดรับการตอบสนองดวยดี จะมีความพึงพอใจมาก แตในทางตรงกันขามอาจ
ผิดหวังหรือไมพึงพอใจเปนอยางยิ่ง เมื่อไมไดรับการตอบสนองตามที่คาดไว ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสิ่งที่ตน
ตั้งใจไววาจะมีมากหรือนอย 
            กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546) กลาววา ความพึงพอใจของมนุษยเปนการแสดงออกทาง

พฤติกรรมที่เปนนามธรรม การที่จะทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตโดยการ

แสดงออกที่ซับซอน ซึ่งตองมีสิ่งเราจึงจะเปนแรงจูงใจของบุคคลนั้นใหเกิดความพึงพอใจในงานนั้น 

            จากความหมายและคำนิยามดังกลาวขางตน พอสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรูสึกนึกคิดของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อไดรับการตอบสนองความตองการ ทำใหบุคคลมี

ความรูสึกในทางท่ีดีหรือทางบวก ชอบ เห็นดวย สนับสนุนหรือมีความรูสึกในทางที่ด ี

2.4.2 ลักษณะของความพึงพอใจ 

 วิทยาลัยนครราชสีมา (2555: 8 อางถึงใน อัจฉรา สมสวย (2545: 5-6) กลาวถึงลักษณะ

ของความพึงพอใจไว ดังนี ้

 1. ความพึงพอใจคือการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่งหนึ่ง

สิ่งใดบุคคลจำเปนตองปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัวและการตอบสนองความตองการของบุคคล

ดวยการตอบโตกับบุคคลอ่ืนและสิ่งตางๆ ในชีวิตประจำวันทำใหแตละคนมีประสบการณการเรียนรูสิ่ง

ที่จะไดรับตอบแทนแตกตางกัน 

 2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งท่ีไดรับจริงใน

สถานการณหนึ่ง 

 3 ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยแวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้น 

ความพึงพอใจเปนความรูสึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรไดตามปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับความคาดหวัง

ของบุคคลในแตละสถานการณ นอกจากนี้ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่แสดงออกมาในระดับมาก

นอยได ขึ้นอยูกับความแตกตางของการประเมินสิ่งที่ไดรับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว 

 นอกจากนี้ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกกำหนดจากความรูสึกของแตละบุคคล 
โดยจากการพิจารณาความแตกตางระหวางผลตอบแทนที่เกิดขึ ้นจริงและผลตอบแทนที่เขามี
ความรูสึกวาเขาควรจะไดรับแลว ถาหากผลตอบแทนที่ไดรับจริงมากกวาผลตอบแทนที่เขาคาดวาจะ
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ไดรับยอมจะกอใหเกิดความพึงพอใจขึ้น ซึ่งความพอใจจะมากหรือนอยหรือไมพึงพอใจนั้น ขึ้นอยูกับ
ความยุติธรรมของผลตอบแทน 

 2.4.3 ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 มหาวิทยาลัยมหิดล (2558: 44-45) ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนการแสดงออกถึง

ความรูสึกในทางบวกของผูรับบริการตอการใหบริการซึ่งปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ที่สำคัญๆ มีดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535: 39-40) 

 1. สถานที่บริการ การเขาถึงการบริการไดสะดวก เมื ่อประชาชนมีความตองการยอม

กอใหเกิดความพึงพอใจตอการบริการ ทำเล ที่ตั้ง และการกระจายสถานท่ีบริการใหทั่วถึง เพื่ออำนวย

ความสะดวกแกประชาชนจึงเปนเรื่องสำคัญ 

 2. การสงเสริมแนะนา การบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการเกิดขึ้นไดจากการไดยิน

ขอมูลขาวสาร หรือบุคคลอื่นกลาวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก ซึ่งหากตรงกับความ

เชื่อถือที่มีก็จะมีความรูสึกกับบริการดังกลาว อันเปนแรงจูงใจผลักดันใหมีความตองการตามมาได 

 3. ผู ใหบริการ ผูบริหารการบริการและผูปฏิบัติบริการลวนเปนบุคคลที่มีบทบาทสำคัญ

ตองการปฏิบัติงานบริการใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผูบริหารการบริการที่วางนโยบาย

การบริการโดยคำนึงถึงความสำคัญของประชาชนเปนหลัก ยอมสามารถตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการใหเกิดความพึงพอใจไดงาย เชนเดียวกับผูปฏิบัติงานหรือพนักงานบริการที่ตระหนักถึง

ประชาชนเปนสำคัญ แสดงพฤติกรรมการบริการและสนองบริการตอผูรับบริการที่ตองการดวยความ

สนใจ เอาใจใสอยางเต็มที่ดวยจิตสานึกของการบริการ 

 4. สภาพแวดลอมของการบริการ และบรรยากาศของการบริการมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ

ของผูรับบริการหรือลูกคา ซึ่งมักชื่นชมสภาพแวดลอมของการบริการเก่ียวของกับการออกแบบอาคาร

สถานที่ การตกแตงภายในดวยเฟอรนิเจอรและการใหสีสัน การจัดแบงพื้นที่เปนสัดสวน ตลอดจน

ออกแบบวัสดุเครื่องใชบริการ 

 5. กระบวนการบริการ วิธีการนาเสนอบริการในกระบวนการบริการเปนสวนสำคัญในการ

สรางความพึงพอใจใหกับประชาชน ประสิทธิภาพของการจัดการระบบการบริการสงผลใหการ

ปฏิบัติงานแกผูรับบริการมีความคลองตัวและสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางถูกตองมี

คุณภาพ เชน การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาจัดระบบขอมูลของการสำรองหองพัก โรงแรมหรือ

สายการบิน การใชเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ เปนตน 

 จากปจจัยดังกลาวสรุปไดวา ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยแวดลอมและ

สถานการณที่เกิดขึ้น ซึ่งผันแปรไปตามปจจัยที่เขามาเกี่ยวของกับความคาดหวังของบุคคลในแตละ

สถานการณ ชวงเวลาหนึ่งบุคคลอาจจะไมพอใจตอสิ่งหนึ่งเพราะไมเปนไปตามที่คาดหวัง แตในชวง

เวลาหนึ่งอาจพึงพอใจตอสิ่งหนึ่งที่คาดหวังไวไดรับการตอบสนองอยางถูกตองบุคคลสามารถเปลี่ยน
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ความรูสึกเดิมตอสิ่งนั้นไดอยางทันทีทันใด นอกจากนี้ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่สามารถแสดงออก

ในระดับมากนอยไดข้ึนอยูกับความแตกตางของการประเมินสิ่งที่ไดรับจริงกับสิ่งท่ีคาดหวังไว สวนใหญ

ประชาชนจะใชเวลาเปนมาตรฐานในการเปรียบเทียบความคาดหวังของการบริการ 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใหบริการ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใหบริการ ความหมายของการใหบริการ เนื่องจากการปฏิรูป

ระบบราชการตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมี วัตถุประสงคหลักในการใหบริการแกประชาชนผูมาติดตอที่
เรียกวา ผูรับบริการนั่นเอง องคกรของรัฐ จะตองตอบสนองความตองการของคนหลายกลุม การ
ใหบริการขององคกรหรือหนวยงานในภาครัฐเปนลักษณะงานที่ตองมีการติดตอ ประชาสัมพันธกับ
ประชาชนท่ีขอรับบริการโดยตรงเพ่ือใหประชาชนผูขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว มีแนวคิด
การใหบริการของนักวิชาการ โดยยกตัวอยางพอสังเขป ดังนี้   จากการศึกษาความหมายของคำวา 
ใหบริการไดมีผูใหความหมายในลักษณะที่คลายคลึงกัน ดังตอไปนี ้

  สุนันทา ทวีผล (2550, หนา 13) กลาวถึงการใหบริการ สรุปไดดงันี้  
   1. หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลสวนใหญ กลาวคือ ประโยชนและ 

บริการที่องคการจัดใหนั้นจะตองตอบสนองความตองการของบุคคลเปนสวนใหญหรือทั้งหมดมิใชเปน  
การจัดใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแลวนอกจากจะไมเกิดประโยชนสูงสุด

ในการ เอ้ืออำนวยประโยชนและบริการแลวยังไมคุมคากับการดำเนินงานนั้น ๆ               
2. หลักความสม่ำเสมอ กลาวคือ การใหบริการตองดำเนินการอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ 

มิใชทำๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผูบริการหรือผูปฏิบัติ               

 3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยางเสมอภาค 

และเทาเทียมกัน                

4. หลักความประหยัด คาใชจายที่ตองใชในการบริการจะตองไมมากจนเกินกวาผลที่จะ 

ไดรับ               

 5. หลักความสะดวก บริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติไดงาย 

สะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนัก ทั้งยังไมเปนการสรางภาระ ยุงยากใจใหแกผูบริการหรือ 

ผูใชบริการมากจนเกินไป 

วิทยาลัยนครราชสีมา (2555: 8) การใหบริการ เปนหนาที่หลักสำคัญในการบริการงานใน

ภาครัฐ โดยเฉพาะงาน ที่จะตองมีการติดตอสัมพันธกับประชาชนโดยตรงโดยหนวยงานและเจาหนาท่ี

ผูใหบริการมีหนาที่ในการสงตอการบริการ (Delivery service) ใหแกผูรับบริการ 

  สมิต สัชฌุกร (2542, หนา 13 อางถึงใน ส ุน ันทา ทวีผล, 2550, หนา 14) ให

ความหมายวา การ บริการเปนการปฏิบัติงานที่กระทำหรือติดตอเกี่ยวของกับผูใชบริการ การให

บุคคลตาง ๆ ไดใช ประโยชนในทางใดทางหนึ ่ง ทั ้งดวยความพยายามใด ๆ ก็ตามดวยวิธีการ

หลากหลายในการท าให บุคคลตาง ๆ ที่เกี ่ยวของไดรับความชวยเหลือจัดไดวาเปนการใหบริการ
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ทั้งสิ้น การอำนวยความสะดวก การสนองความตองการของผูใชบริการก็เปนการใหบริการ การ

ใหบริการจึงสามารถดำเนินการได หลากหลายวิธี จุดสำคัญคือ เปนการชวยเหลือและอำนวย

ประโยชนแกผูใชบริการ 

John D. Millett (1951:397-400) กลาวไววา คุณคาประการแรกของการบริการงาน รัฐ

กิจทั้งหมดคือ การปฏิบัติงานดวยการใหบริการที ่กอใหเกิดความพึงพอใจซึ่งมีลักษณะสำคัญ 5 

ประการคือการใหบริการอยางเทาเทียมกัน (Equivalent services) การใหบริการอยางรวดเร็ว

ทันเวลา (Timely services) การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample services) การใหบริการ อยาง

ตอเนื่อง (Continuous services) และการใหบริการอยางกาวหนา (Progressive services) 

เนตร หงสไกรเลิศ (2550: 15-16) ปจจุบันองคกรหลายแหง ไดมีการพัฒนาคุณภาพการ

บริการอยางตอเนื่องและเปนระบบเพราะคุณภาพการบริการถือเปนปจจัยที่สำคัญที่ทำใหองคกร

ประสบความสำเร็จ ในอดีตมีการประเมินคุณภาพการบริการจากมาตรฐานที่องคกรไดกำหนดไว แต

สำหรับปจจุบันเปนท่ียอมรับกันวา คณุภาพการบริการสามารถวัดไดจากการรับรูของผูรับบริการ 

Parasuraman (1985) ไดกลาววา คุณภาพการบริการ คือ ความสามารถในการสนองความ
ตองการของผูมารับบริการ เม่ือพิจารณาคุณภาพของสินคา มักจะพิจารณาจากตัวสินคาและยึดถือผล
ที่สินคาตอบสนองความตองการเปนสำคัญ ไมจำเปนตองคำนึงถึงกระบวนการผลิตแตสำหรับคุณภาพ
ของบริการ จะมีความแตกตางกันออกไปเนื่องจากลักษณะสำคัญของบริการคือ บริการเปนสิ่งที่จับ
ตองไมได มีความหลากหลายในตัวเอง ไมสามารถแบงแยก หรือเก็บรักษาได ทำใหคุณภาพการบริการ
ถูกประเมินทั ้งจากกระบวนการใหบริการ (Process) และผลลัพธที ่เกิดขึ ้นของการบริการนั้น 
(Outcome) โดยเฉพาะการมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางผูใหและผูรับบริการ 
          Scardina (1994) ไดเสนอแนวคิดในการประเมินคุณภาพบริการ ซึ่งประกอบดวย 

1. สิ่งที่จับตองได (Tangible) ไดแก เจาหนาที่ บุคลากร เวชภัณฑ เครื่องมือและอุปกรณ
ตางๆ 

2. ความเชื่อมั่นตอผู ใหบริการ (Reliability) ไดแก ความสามารถในการใหบริการอยาง
รวดเร็ว ถูกตอง และเหมาะสม 

3. การสนองตอบผูรับบริการ (Responsiveness) ไดแก ความพรอมที่จะใหบริการตามความ
ตองการ 

4. การใหความเชื่อมั่นผูรับบริการ (Assurance) ไดแก ความรู อัธยาศัยของเจาหนาที ่และ

ความสามารถในการสรางความเชื่อมั่นใหแกผูรับบริการ 

5. ความเอาใจใส (Empathy) ไดแก การดูแลและสนใจผูปวยอยางทั่วถึง 
จินตนา บุญบงการ (2539) ไดใหความหมายของการบริการวา เปนสิ่งที่สัมผัสไดยากเสื่อม

สูญสภาพไดงาย บริการจะมีขึ้นทันทีและสงมอบใหผูรับทันที ดังนั้น การบริการจึงเปนกระบวนการ
ของกิจกรรมในการสงมอบบริการจากผูใหบริการไปยังผูรับบริการ แตปรากฏในรูปของเวลา สถานท่ี 
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รูปแบบ และเปนสิ ่งเอื้ออำนวยทางจิตวิทยาใหเกิดความพึงพอใจ ซึ ่งตรงกับภาษาอังกฤษคำวา 
SERVICE ซึ่งม ี7 ตัวอักษร และสามารถใหความหมายได ดังนี ้

S = Smiling & Sympathy ยิ้มแยม และเอาใจเขามาใสใจเรา เห็นอกเห็นใจตอความลำบาก
ยุงยากของผูมารับบริการ 

E = Early Response ตอบสนองตอความประสงคจากผูมารับบริการอยางรวดเร็ว 
ทันใจ โดยไมตองเอยปากเรียกรอง 

R = Respectful แสดงความนับถือและใหเกียรติแกผูมารับบริการ 
V = Voluntaries Manner การใหบริการที่ทำอยางสมัครใจ เต็มใจ 
I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณของผูใหบริการ และภาพลักษณขององคกรดวย 
C = Courtesy ความออนนอม ออนโยน 
E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือรน และใหบริการมากกวาที่ผูรับบริการ

คาดหวัง 
สมชัย วุฒิปรีชา (2534) กลาววา ในการทำงานใหสำเร็จ และมีประสิทธิภาพใหยึดหลัก 4 ร 

คือ ริเริ่ม รวดเร็ว เรียบรอย และรวมมือรวมใจ ตลอดจนตองมีความจริงใจของเพื่อนรวมงานเปน
พ้ืนฐาน 

อุทัย หิรัญโต (2530) กลาววา ผลเสียของความลาชาในการปฏิบัติราชการสงผลกระทบ
โดยตรงตอการใหบริการแกประชาชน กลาวคือ ความลาชาในการปฏิบัติราชการเปนสาเหตุหนึ่งที่
นำไปสูความลมเหลว และเสื่อมประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสวนทำลายศรัทธาของประชาชนที่มีตอ
ราชการ ซึ่งมูลเหตุของความลาชาในการปฏิบัติราชการอาจเกิดจากปจจัยสวนบุคคล ดังนี ้

1. การทำงานที่ไมมีแผน 
2. ขาดความรับผิดชอบ 
3. ขาดความกระตือรือรนในการทำงาน 
4. ขาดการควบคุมโดยใกลชิด 
5. ขาดการติดตามงาน 
6. ขาดระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
7. หวังผลประโยชนสวนตัว 

 8. ขาดความเขาใจในวิธีการทำงานที่ถูกตอง 

2.6 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
การศึกษาเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในการใหบริการนั้น มีผูใหความสนใจทำการศึกษาวิจัย    

ไวในหลากหลายแงมุม ดังตอไปนี ้
มหาวิทยาลัยมหิดล (2558: บทสรุปสำหรับผูบริหาร) ไดศึกษา ความพึงพอใจของประชาชน

ตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลนครออมนอย อำเภอกระทุ มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผล

การศึกษาพบวา ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการของเทศบาลนครออมนอย อำเภอกระทุม

แบน จังหวัดสมุทรสาคร ตามกรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอข้ันตอนการ

ใหบริการ ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความ
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พึงพอใจตอสิ่งอา นวยสะดวก ในภาพรวม พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ

ในระดับมากที่สุด รอยละ 97.62 มีคะแนนคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ10 (มากกวารอยละ 

95 ขึ้นไป) มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการสูงที่สุด คือ งานบริการดานสาธารณสุข มีระดับ

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.05 รองลงมาเปนงานงานบริการดานทะเบียน มีระดับความ

พึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.90 งานบริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม รอยละ 

97.43 งานบริการดานรายไดหรือภาษี มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.39 และ 

งานบริการดานโยธา การขออนุญาตกอสราง มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.35 

ตามลำดับ โดยทุกงานมีคะแนนคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) 

ชนะดา วีระพันธ (2555) ไดศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลบานเกา อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจ

ของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลบานเกา อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

โดยรวมอยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณา เปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุด คอื ดานการใหบริการอยางเพียงพอ รองลงมาคือ ดานการใหบริการอยางเสมอภาคและดานการ

ใหบริการอยางกาวหนา ตามลำดับ โดยในดานการใหบริการอยางเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจ

ในเรื่องอาคารสถานที่ใหบริการมีความเหมาะสม ในดาน การใหบริการอยางเสมอภาค ประชาชนมี

ความพึงพอใจในเรื ่องเจาหนาที ่บริการดวยความยิ้มแยม แจมใส และในดานการใหบริการอยาง

กาวหนา ประชาชนมีความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผู ใหบริการมีความรับผิดชอบและมุงมั่นในการ

ปฏิบัติงาน ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลบานเกา อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบวา เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

การศึกษา และอาชีพ ตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลบานเกา 

อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไมแตกตางกัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (2555: บทสรุปผูบริหาร) ไดศึกษาความพึง

พอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา ความพึง

พอใจของผู รับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั ้ง 3 งานบริการใน 3 

ประเด็น ปรากฏวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจในงานบริการ ดานบรรเทาสาธารณภัยในระดับมาก 

งานบริการดานรถสุขาเคลื่อนที่ และงานดานจัดเก็บรายไดมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และใน

ภาพรวมทั้ง 3 งานบริการอยูในระดับมากที่สุด 

วิทยาลัยนครราชสีมา (2555: บทสรุปผูบริการ) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการที่มี
ตอคุณภาพการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจำป
งบประมาณ 2555 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตำบลเสมาใหญ โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.36 โดยดาน
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เจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.37 รองลงมา ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 และดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.34 ตามลำดับ ดังนี ้
            1. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ผลการสำรวจ พบวา กลุมตัวอยาง มีความพึง

พอใจตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลเสมาใหญในดานกระบวนการ ขั้นตอน

การใหบริการ โดยรวมอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 โดยเรื ่องชองทางการใหบริการที่

หลากหลาย มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.48 

           2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ผลการสำรวจ พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพ

การใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลเสมาใหญในดานเจาหนาที่ผูใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 โดยเรื่องความเปนกันเองกับประชาชนที่มารับบริการของเจาหนาที่ มี

คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.48 

           3. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ผลการสำรวจ พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพ

การใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลเสมาใหญในดานสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรวม อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 โดยเรื่องสถานที่ใหบริการหรือ อบต. ตั้งอยูในแหลงที่สะดวกแก

การเดินทางไปรับบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.40 
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บทท่ี 3 วิธีดำเนินการวิจัย 
 

ในการศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบล

วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร  เปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) ผูดำเนินการ  ได

ดำเนินการ ดังรายละเอียดหัวขอตอไปนี ้

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา  
3.3 การทดสอบเครื่องมือการศึกษา 
3.4 วธิีการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5 วธิีการวิเคราะหขอมูล 
3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนในเขตปกครองขององคการบริหารสวนตำบลวาริช

ภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร    เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชนท่ีมารับบริการหรือ

ติดตอองคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร  ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จำนวน 11,365  คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนในเขตปกครองของ องคการบริหารสวนตำบล

วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร    เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชนที่มารับบริการ

หรือติดตอองคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   ในรอบปงบประมาณ           

พ.ศ. 2564 โดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยางตามวิธีของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 

เปอรเซ็นต ดังสมการดานลาง จากนั ้นเก็บตัวอยางโดยใชวิธ ีการสุ มแบบบังเอิญ (Accidental 

Sampling) 

n =      N  
1 + N (e)2 

   โดยที ่n = จำนวนขนาดตัวอยางประชาชนท่ีตองการ  
          N = จำนวนประชากรท้ังหมด  

e = คาความคลาดเคลื่อน (0.05) 
      แทนคาสูตร n =             11,365  =  386.40 

1 + 11,365 (0.05)2 
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 ดังนั้นกลุมตัวอยางที่ศึกษาในแตละดาน เทากับ  386 คน ที่ระดับความคลาดเคลื่อน ±5% 
เพ่ือการเก็บขอมูลใหครบถวน คณะทำงานใชแบบสอบถาม 400 ชุด ในการเก็บขอมูลครั้งนี ้
 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชในการศกึษาใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ความพึง

พอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร    ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยึดความตรงตามเนื้อหา (Content validity) เปนหลัก ดวยการตรวจสอบ

เนื้อหาที่ใชตั้งเปนคำถาม โดยการวิเคราะหวัตถุประสงคของการวิจัย  และอาศัยเอกสารกับรายงาน

การวิจัยที่เก่ียวของเปนหลัก 

แบบสอบถามเปนแบบมาตรฐาน ซ ึ ่ งม ีคำถามกำหนดอยางแนนอนไว ล วงหนาเปน

แบบสอบถามที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นเอง  ประกอบดวย 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   โดยใชหลักเกณฑการแปลความหมายขอมูลดังนี ้

            คะแนน  5  คาเฉลี่ยระหวาง  4.50 – 5.00  อยูในระดับ มากที่สุด 
คะแนน  4  คาเฉลี่ยระหวาง  3.50 – 4.49  อยูในระดับ มาก 
คะแนน  3  คาเฉลี่ยระหวาง  2.50 – 3.49  อยูในระดับ ปานกลาง 
คะแนน  2  คาเฉลี่ยระหวาง  1.50 – 2.49  อยูในระดับ นอย 
คะแนน  1  คาเฉลี่ยระหวาง  1.00 – 1.49  อยูในระดับ นอยทีสุ่ด 

 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะของประชาชนผูรับบริการที่มีตอปญหา อุปสรรค ในการรับบริการ

องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   

3.3 การทดสอบเครื่องมือการศึกษา  
แบบสอบถามฉบับนี้ ผูวิจัยไดศกึษาขอมูล โดยมีข้ันตอนในการสราง ดังนี ้

1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของในเรื่องความพึงพอใจของประชากรตอ 
การใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร    จากนั้นกำหนดกรอบ
แนวคิดท่ีใชในการวิจัย กำหนดนิยาม เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2. สรางแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการ 
บริหารสวนตำบลวาริชภูม ิอ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามเพ่ือให
ครอบคลุมวัตถุประสงค จากนั้นนำไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลวนำมาปรับปรุง 

3. ปรับปรุงแบบสอบถามตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ 
4. กอนการทดสอบแบบสอบถาม ไดประชุมคณะทำงาน ประกอบดวยหัวหนาทีม 
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ทำงาน 1 คน เจาหนาที่จำนวน 5 คน และนักศึกษาจำนวน 5 คน ซึ่งเปนบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อสรางความเขาใจในการเก็บขอมูล 
เพ่ือใหไดขอมูลที่เปนความจริง และถูกตอง  

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล  
หลังจากสรางความเขาใจในการเก็บขอมูลแลวนั้น คณะทำงาน ไดศึกษาทบทวนเสนทางและ

จุดที ่ตองไปเก็บขอมูลใหแมนยำ  เพื ่อใหไดขอมูลของผูรับบริการงานทั้ง 4 งาน ประกอบดัวย        

งานดานรายไดหรือภาษี งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ และ

ผูดอยโอกาส   งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในการเก็บขอมูลในครั ้งนี้ คณะทำงานไดจ ัดทำ

แบบสอบถามไวจำนวน 400 ชุด   

3.5 การวิเคราะหขอมูล  
 นำขอมูลทั้งหมดที่รวบรวมได ไปทำการวิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่ คาเฉลี่ยเลขคณิต 

และคำนวณรอยละ จำแนกเปนรายขอของคำถาม การคำนวณผลทั ้งหมดกระทำดวยเครื ่อง

คอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป  

3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล และประมวลผลในการวิจัย ไดแก  

1. รอยละ (Percentage) 
 เปนคาสถิติที่นิยมใชกันมากโดยเปนการเปรียบเทียบความถี่ หรือจำนวนที่ตองการกับความถี่
หรือจำนวนทั้งหมดที่เทียบเปน 100 จะหาคารอยละจากสูตรตอไปนี้ (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2549) 

 
2. คาเฉลี่ย (Mean) 
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3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนการวัดการกระจายที่นิยมใชกันมากเขียนแทนดวย  S.D.  หรือ S 
 

 
 
           4. หาคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับดวยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  
            เปนคาความเชื่อมั่นที่คำนวณหาไดจากสูตรครอนบราช (Cronbach) การหาคาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบโดยแบบทดสอบคาคะแนนที่ไดอาจจะเปนคาอะไรก็ไดที่มีคามากกวา 1 สูตรท่ีใชใน
การคำนวณมีดังนี้ 
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บทท่ี 4 ผลการดำเนินงานวิจัย 
 

การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ            

อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการดำเนินการวิจัยดังนี ้

4.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจ 

4.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

4.1.2 งานดานรายไดหรือภาษี 

4.1.3 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

4.1.4 งานสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 

4.1.5 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน 

องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร    ในภาพรวม 

4.3 ผลการศึกษา ขอเสนอแนะของประชาชนผูรับบริการที่มีตอองคการบริหารสวนตำบล      

องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร     

 4.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจ 

4.1.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษา ขอมูลทั่วไปของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มี

ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ในงานที่ใหบริการจำนวน 

4 งาน ไดแก งานดานรายไดหรือภาษี งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานสงเคราะหผูสูงอายุ ผู

พิการ และผูดอยโอกาส   งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  และ ซึ่งผูตอบแบบสอบถามเปนประชาชนใน

พ้ืนที่ ตำบลวาริชภูม ิอ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  จากการสุมตัวอยางจำนวน 400 คน โดยจำแนกขอมูล

ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดดังนี ้

จำนวนผู ตอบแบบสอบถามในพื้นที่โดยจำแนกตามความหนาแนนของประชากรที ่อาศัยอยู 
พบวา  ประชากรในพื้นที่หมู  5 บานกุดตะกาบ ตอบแบบสอบถามมากเปนอันดับหนึ ่ง เนื ่องมากมี
ประชากรมากที่สุด รองลงมาคือ หมู 18 บานตาดโพนไผ โดยสวนใหญผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง  
สวนใหญมีชวงอายุอยูระหวาง อายุ 21 - 40 ป  และจบการศึกษาระดับประถมศึกษา  มากเปนอันดับ
แรก รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนตน สวนใหญแลวประกอบอาชีพเกษตรกร  ทั้งนี้ประชาชนสวนใหญ
ใชบริการองคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   1 ครั้ง/ป  รายละเอียดดังแสดงใน
ตาราง 
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ตารางที่  1 แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  จำนวน รอยละ 

ชุมชน 

หมู 3 บานธาตุ 22 5.50 

หมู 4 บานหวยบาง 10 2.50 

หมู 5 บานกุดตะกาบ 43 10.75 

หมู 6 บานเหลา 35 8.75 

หมู 7 บานกุดพราว 36 9.00 

หมู 8 บานขอนขวาง 24 6.00 

หมู 9 บานหนองแวง 18 4.50 

หมู 10 บานโพนไผ 23 5.75 

หมู 11 บานภูแฉะ 14 3.50 

หมู 12 บานโพนทอง 12 3.00 

หมู 13 บานดงศรชีมภ ู 24 6.00 

หมู 14 บานหวยบาง 20 5.00 

หมู 15 บานดงนอย 9 2.25 

หมู 17 บานกุดตะกาบทุง 22 5.50 

หมู 18 บานตาดโพนไผ 41 10.25 

หมู 19 บานหนองแวงคำ 27 6.75 

หมู 20 บานธาตุพัฒนา 20 5.00 

รวม 400 100 

เพศ 

ชาย 174 43.5 

หญิง 226 56.5 

รวม 400 100 

ชวงอายุ 

อายุไมเกิน 20ป 72 18 

อายุ 21 - 40 ป 125 31.25 

อายุ 41 - 60 ป 124 31 

อาายุ 60 ปข้ึนไป 79 19.75 

รวม 400 100 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 155 38.75 

มัธยมศกึษาตอนตน 128 32 
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  จำนวน รอยละ 

มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 92 23 

ปริญญาตรี 21 5.25 

สูงกวาปริญญาตรี 4 1 

รวม 400 100 

อาชีพ 

เกษตรกร 187 46.75 

ผูประกอบการ 6 1.5 

ขาราชการ 14 3.5 

นักเรียน/นักศึกษา 83 20.75 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 11 2.75 

ธุรกิจสวนตัว 30 7.5 

รับจางท่ัวไป 63 15.75 

อ่ืน 6 1.5 

รวม 400 100 

ความถี่การใชบริการ 

1 ครั้ง/ป 265 66.25 

2 – 3 ครั้ง/ป 97 24.25 

4-5 ครั้ง/ป 27 6.75 

6 ครั้งข้ึนไป/ป 11 2.75 

รวม 400 100 
 

 

4.1.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตองานดานรายไดหรือภาษี 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตองานดานรายไดหรือภาษี งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ซึ่งผูตอบแบบสอบถามนั้นเปนประชาชนในพ้ืนที่ องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ 

อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  จำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา 

ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ ผลการศึกษาพบวา  ประชาชน มีความพึงพอใจอยู

ในระดับ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.74 คิดเปนรอยละ  94.83 โดยประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากที่สุดทั้ง 6 ประเด็น โดยพึงพอใจประเด็น มีการใหบริการตามลำดับกอน-หลัง มากเปนอันดับ

แรก รองลงมาคือ   มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน  มีความชัดเจนในการ

อธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการใหบริการ  ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม ตรงตอความ

ตองการผูรับบริการ  มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ  และขั้นตอนการใหบริการมีระบบ ไม

ยุงยาก ซับซอน มีความชัดเจน  ตามลำดับ 
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ดานชองทางการใหบริการ ผลการศึกษา พบวา  ประชาชน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คะแนนเฉลี ่ย 4.48 คิดเปนรอยละ 89.63 โดยประชาชนมีความพึงพอใจอยู ในระดับมากที ่สุด              

5 ประเด็น และพึงพอใจในระดับมาก 3 ประเด็น โดยพึงพอใจประเด็น มีกลองเพื่อรับฟงปญหาและ

ขอคิดเห็นของผูรับบริการ มากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ เขาถึงชองทางการใหบริการที่รวดเร็ว และ

สะดวก  มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ  มีการใหบริการนอกเวลาราชการ  มีการ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานเสียงตามสาย/เอกสาร  มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง  มีการ

จัดโครงการออกบริการนอกสถานที่   ตามลำดับ 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ผลการศึกษา พบวา ประชาชน มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 4.77 คิดเปนรอยละ 95.40 โดยประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทั้ง         

6 ประเด็น โดยพึงพอใจประเด็น เจาหนาที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตงกายสุภาพการวางตัวเรียบรอย

เหมาะสม มากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ เจาหนาที่ใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจ 

และมีความพรอมในการใหบริการ  เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการตอบขอซักถาม  เจาหนาที่

ใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที ่เจาหนาที่มีความซื ่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่  

เจาหนาที่ใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ  ตามลำดับ 

ดานอาคารสถานที่และสิ ่งอำนวยความสะดวก ผลการศึกษา พบวา ประชาชน มีความ        

พึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.73 คิดเปนรอยละ 94.64 โดยประชาชนมีความพึงพอใจ

อยูในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ประเด็น โดยพึงพอใจประเด็น สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทาง

มารับบริการ มากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ  ปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความ

ชัดเจนและเขาใจงาย การจัดสถานที่และอุปกรณความเปนระเบียบ สะดวกตอการใชบริการ  สถานที่

ใหบริการโดยรวมมีความสะอาด  สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ  ตามลำดับ 

สรุป  ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีตองานดานรายไดหรือภาษี งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ดานกระบวนการและขั ้นตอนการใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ ดาน

เจาหนาที่ผูใหบริการ  และดานอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  ประชาชนมีความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.68 คิดเปนรอยละ 96.63 โดยพึงพอใจดานเจาหนาที่ผู

ใหบริการ  มากเปนอันดับแรก  รองลงมาคือดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความ

สะดวก และดานชองทางการใหบริการ ตามลำดับ 

ตาราง 1  แสดงคาคะแนนเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตองานดานรายไดหรือภาษี  
ของ องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   

ประเด็นความพึงพอใจ N Mean Std. รอยละ แปรผล 
ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

     

1.1 ขั้นตอนการใหบริการมรีะบบ ไมยุงยาก ซับซอน มีความ
ชัดเจน 

400 4.63 .470 92.60 มากที่สุด 
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ประเด็นความพึงพอใจ N Mean Std. รอยละ แปรผล 
1.2 มคีวามสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ 400 4.72 .467 94.40 มากที่สุด 
1.3 มคีวามชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการ
ใหบริการ 

400 4.74 .451 94.80 มากที่สุด 

1.4 มผัีงลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน 400 4.77 .406 95.40 มากที่สุด 
1.5 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม ตรงตอความ
ตองการผูรับบริการ 

400 4.73 .460 94.60 มากที่สุด 

1.6 มีการใหบริการตามลำดับกอน-หลัง 400 4.86 .184 97.20 มากที่สุด 
เฉลี่ย 400 4.74 .204 94.83 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ 
     

2.1 มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ 400 4.56 .270 91.20 มากที่สุด 
2.2 มีการประชาสมัพันธขอมูลขาวสารผานเสียงตามสาย/
เอกสาร 

400 4.51 .375 90.20 มากที่สุด 

2.3 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง 400 4.29 .270 85.80 มาก 
2.4 มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของผูรับบริการ 400 4.59 .148 91.80 มากที่สุด 
2.5 มีการใหบริการนอกเวลาราชการ 400 4.54 .325 90.80 มากที่สุด 
2.6 เขาถึงชองทางการใหบริการท่ีรวดเร็ว และสะดวก 400 4.59 .140 91.80 มากที่สุด 
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที ่ 400 4.29 .000 85.80 มาก 

เฉลี่ย 400 4.48 .125 89.63 มาก 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

3.1 เจาหนาที่พูดจาสุภาพอัธยาศยัด ีแตงกายสภุาพการวางตัว
เรียบรอยเหมาะสม 

400 4.89 .233 97.80 มากที่สุด 

3.2 เจาหนาที่ใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที ่ 400 4.79 .209 95.80 มากที่สุด 
3.3 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจ 
และมีความพรอมในการใหบริการ 

400 4.81 .253 96.20 มากที่สุด 

3.4 เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการตอบขอซักถาม 400 4.80 .148 96.00 มากที่สุด 
3.5 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัต ิ 400 4.60 .178 92.00 มากที่สุด 
3.6 เจาหนาที่มีความซื่อสตัยสุจรติในการปฏิบัติหนาที ่ 400 4.73 .208 94.60 มากที่สุด 

เฉลี่ย 400 4.77 .095 95.40 มากท่ีสุด 
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

     

4.1 สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ 

400 4.83 .275 96.60 มากที่สุด 

4.2 สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ 400 4.56 .140 91.20 มากที่สุด 
4.3 สถานที่ใหบริการโดยรวมมคีวามสะอาด 400 4.64 .178 92.80 มากที่สุด 
4.4 การจัดสถานที่และอุปกรณความเปนระเบียบ สะดวกตอ
การใชบริการ 

400 4.80 .213 96.00 มากที่สุด 

4.5 ปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความ
ชัดเจนและเขาใจงาย 

400 4.83 .294 96.60 มากที่สุด 

เฉลี่ย 400 4.73 .134 94.64 มากท่ีสุด 
เฉลี่ยรวมทั้ง 4 ดาน 400 4.68 .090 93.63 มากท่ีสุด 
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4.1.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งผูตอบ

แบบสอบถามนั้นเปนประชาชนในพื้นที่ องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร 

จำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา 

ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ ผลการศกึษา พบวา ประชาชน มีความพึงพอใจอยู

ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.76 คิดเปนรอยละ 95.27 โดยประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากที่สุดทั้ง 6 ประเด็น โดยพึงพอใจประเด็น  มีการใหบริการตามลำดับกอน-หลัง มากเปนอันดับแรก 

รองลงมาคือ  ขั้นตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน มีความชัดเจน  มีผังลำดับขั้นตอนและ

ระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน  ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม ตรงตอความตองการ

ผูรับบริการ  มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการใหบริการ   มีความสะดวก 

รวดเร็วในการใหบริการ  ตามลำดับ 

 ดานชองทางการใหบริการ ผลการศึกษา พบวา ประชาชน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.78 คิดเปนรอยละ 95.58 โดยประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดท้ัง 

7 ประเด็น โดยพึงพอใจประเด็น   มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่ มากเปนอันดับแรก 

รองลงมาคือ  มีกลองเพื่อรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของผูรับบริการ  มีการใหบริการนอกเวลาราชการ  

มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ  มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานเสียงตามสาย/

เอกสาร  มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง  เขาถึงชองทางการใหบริการที่รวดเร็ว และสะดวก 

ตามลำดับ 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ผลการศึกษา พบวา ประชาชน มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 4.83 คิดเปนรอยละ  96.56 โดยประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทั้ง 6 

ประเด็น โดยพึงพอใจประเด็น  เจาหนาที่ใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่  มากเปนอันดับ

แรก รองลงมาคือ  เจาหนาที ่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตงกายสุภาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสม  

เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการตอบขอซักถาม  เจาหนาที่มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติ

หนาที่  เจาหนาที่ใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจ และมีความพรอมในการใหบริการ   

เจาหนาที่ใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ  ตามลำดับ 

ดานอาคารสถานที่และสิ ่งอำนวยความสะดวก ผลการศึกษา พบวา ประชาชน มีความ          

พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.89 คิดเปนรอยละ  97.88 โดยประชาชนมีความพึงพอใจ

อยูในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ประเด็น โดยพึงพอใจประเด็น  สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ  มากเปน

อันดับแรก รองลงมาคือ  การจัดสถานที่และอุปกรณความเปนระเบียบ สะดวกตอการใชบริการ   

สถานที่ใหบริการโดยรวมมีความสะอาด  สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  

ปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจงาย  ตามลำดับ 



องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   40 
 

 

ประเมินความพึงพอใจการใหบริการของ องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร   
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการโดย  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

สรุป  ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในดาน
กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  และดาน
อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 4.82 คิดเปนรอยละ  96.32  โดยพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก มากเปนอันดับ
แรก รองลงมาคือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ  และดานกระบวนการขั้นตอน
การใหบริการ  ตามลำดับ 

  
ตาราง 2 แสดงคาคะแนนเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตองานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ขององคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วารชิภมิู จ.สกลนคร   

ประเด็นความพึงพอใจ N Mean Std. รอยละ แปรผล 
ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

     

1.1 ขั้นตอนการใหบริการมรีะบบ ไมยุงยาก ซับซอน มีความ
ชัดเจน 

400 4.79 .383 95.85 มากที่สุด 

1.2 มคีวามสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ 400 4.67 .553 93.30 มากที่สุด 
1.3 มคีวามชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอน
การใหบริการ 

400 4.75 .456 94.95 มากที่สุด 

1.4 มผัีงลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน 400 4.78 .401 95.60 มากที่สุด 
1.5 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม ตรงตอความ
ตองการผูรับบริการ 

400 4.77 .428 95.40 มากที่สุด 

1.6 มีการใหบริการตามลำดับกอน-หลัง 400 4.83 .310 96.50 มากที่สุด 
เฉลี่ย 400 4.76 .223 95.27 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ 
     

2.1 มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ 400 4.78 .395 95.60 มากที่สุด 
2.2 มีการประชาสมัพันธขอมูลขาวสารผานเสียงตามสาย/
เอกสาร 

400 4.77 .404 95.40 มากที่สุด 

2.3 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง 400 4.76 .372 95.25 มากที่สุด 
2.4 มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของผูรับบริการ 400 4.80 .331 95.90 มากที่สุด 
2.5 มีการใหบริการนอกเวลาราชการ 400 4.79 .392 95.80 มากที่สุด 
2.6 เขาถึงชองทางการใหบริการท่ีรวดเร็ว และสะดวก 400 4.72 .401 94.40 มากที่สุด 
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที ่ 400 4.84 .279 96.70 มากที่สุด 

เฉลี่ย 400 4.78 .166 95.58 มากท่ีสุด 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

3.1 เจาหนาที่พูดจาสุภาพอัธยาศยัด ีแตงกายสภุาพการวางตัว
เรียบรอยเหมาะสม 

400 4.85 .255 97.00 มากที่สุด 

3.2 เจาหนาที่ใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที ่ 400 4.88 .230 97.50 มากที่สุด 
3.3 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจ 
และมีความพรอมในการใหบริการ 

400 4.80 .371 95.95 มากที่สุด 

3.4 เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการตอบขอซักถาม 400 4.84 .279 96.70 มากที่สุด 
3.5 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัต ิ 400 4.79 .334 95.85 มากที่สุด 



องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   41 
 

 

ประเมินความพึงพอใจการใหบริการของ องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร   
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการโดย  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

ประเด็นความพึงพอใจ N Mean Std. รอยละ แปรผล 
3.6 เจาหนาที่มีความซื่อสตัยสุจรติในการปฏิบัติหนาที ่ 400 4.82 .304 96.35 มากที่สุด 

เฉลี่ย 400 4.83 .121 96.56 มากท่ีสุด 
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

     

4.1 สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ 

400 4.88 .283 97.65 มากท่ีสุด 

4.2 สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ 400 4.94 .178 98.75 มากที่สุด 
4.3 สถานที่ใหบริการโดยรวมมคีวามสะอาด 400 4.90 .264 97.90 มากที่สุด 
4.4 การจัดสถานที่และอุปกรณความเปนระเบียบ สะดวกตอ
การใชบริการ 

400 4.91 .238 98.20 มากที่สุด 

4.5 ปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความ
ชัดเจนและเขาใจงาย 

400 4.85 .331 96.90 มากที่สุด 

เฉลี่ย 400 4.89 .125 97.88 มากท่ีสุด 
เฉลี่ยรวมทั้ง 4 ดาน 400 4.82 .082 96.32 มากท่ีสุด 

 

4.1.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตองานสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส   

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที ่ม ีต องานสงเคราะหผ ู ส ูงอายุ ผ ู พิการ และ

ผูดอยโอกาส  ซึ่งผูตอบแบบสอบถามนั้นเปนประชาชนในพื้นที่ องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.

วาริชภูมิ จ.สกลนคร   จำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา 

ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ ผลการศกึษา พบวา ประชาชน มีความพึงพอใจอยู

ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.83 คิดเปนรอยละ 96.67 โดยประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากที่สุดทั้ง 6 ประเด็น โดยพึงพอใจประเด็น  มีการใหบริการตามลำดับกอน-หลัง มากเปนอันดับแรก 

รองลงมาคือ  มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน  มีความชัดเจนในการอธิบาย 

ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการใหบริการ ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม ตรงตอความตองการ

ผูรับบริการ มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ และข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน 

มีความชัดเจน  ตามลำดับ 

ดานชองทางการใหบริการ ผลการศึกษา พบวา ประชาชน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.89 คิดเปนรอยละ 97.80 โดยประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดท้ัง 

7 ประเด็น โดยพึงพอใจประเด็น   มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ  มากเปนอันดับแรก 

รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานเสียงตามสาย/เอกสาร  มีชองทางการใหบริการ

หลายชองทาง   มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของผูรับบริการ  มีการใหบริการนอกเวลาราชการ  

เขาถึงชองทางการใหบริการที ่รวดเร็ว และสะดวก   มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่  

ตามลำดับ 
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ประเมินความพึงพอใจการใหบริการของ องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร   
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการโดย  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ผลการศึกษา พบวา ประชาชน มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 4.89 คิดเปนรอยละ  97.79 โดยประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทั้ง       

6 ประเด็น โดยพึงพอใจประเด็น  เจาหนาที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตงกายสุภาพการวางตัวเรียบรอย

เหมาะสม  มากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ  เจาหนาที่ใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่  

เจ าหนาที ่ใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจ และมีความพรอมในการใหบริการ   

เจาหนาที่มคีวามรู ความสามารถในการตอบขอซักถาม เจาหนาที่ใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือก

ปฏิบัติ   เจาหนาที่มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่  ตามลำดับ 

ดานอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ผลการศึกษา พบวา ประชาชน มีความพึง

พอใจอยูในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.94 คิดเปนรอยละ  98.89 โดยประชาชนมีความพึงพอใจ

อยูในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ประเด็น โดยพึงพอใจประเด็น สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทาง

มารับบริการ  มากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ   สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ  สถานที่ใหบริการ

โดยรวมมีความสะอาด  การจัดสถานที ่และอุปกรณความเปนระเบียบ สะดวกตอการใชบริการ         

ปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจงาย   ตามลำดับ 

 สรุป ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีตองานสงเคราะหผู ส ูงอายุ ผู พิการ และ

ผูดอยโอกาส  ในดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผู

ใหบริการ  และดานอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู

ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.89 คิดเปนรอยละ  97.79  โดยพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

มากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานเจาหนาที่ผู ใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ  และดาน

กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  ตามลำดับ 

ตาราง 3 แสดงคาคะแนนเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตองานสงเคราะหผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูดอยโอกาส   ขององคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   

ประเด็นความพึงพอใจ N Mean Std. รอยละ แปรผล 
ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

     

1.1 ขั้นตอนการใหบริการมรีะบบ ไมยุงยาก ซับซอน มีความ
ชัดเจน 

400 4.72 .509 94.31 มากที่สุด 

1.2 มคีวามสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ 400 4.77 .552 95.36 มากที่สุด 
1.3 มคีวามชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการ
ใหบริการ 

400 4.86 .452 97.18 มากที่สุด 

1.4 มผัีงลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน 400 4.89 .396 97.78 มากที่สุด 
1.5 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม ตรงตอความ
ตองการผูรับบริการ 

400 4.85 .462 96.93 มากที่สุด 

1.6 มีการใหบริการตามลำดับกอน-หลัง 400 4.92 .322 98.49 มากที่สุด 
เฉลี่ย 400 4.83 .223 96.67 มากที่สุด 

ดานชองทางการใหบริการ 
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ประเมินความพึงพอใจการใหบริการของ องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร   
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการโดย  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

ประเด็นความพึงพอใจ N Mean Std. รอยละ แปรผล 
2.1 มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ 400 4.87 .376 97.40 มากที่สุด 
2.2 มีการประชาสมัพันธขอมูลขาวสารผานเสียงตามสาย/
เอกสาร 

400 4.87 .376 97.40 มากที่สุด 

2.3 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง 400 4.92 .271 98.40 มากที่สุด 
2.4 มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของผูรับบริการ 400 4.85 .448 97.00 มากที่สุด 
2.5 มีการใหบริการนอกเวลาราชการ 400 4.94 .326 98.80 มากที่สุด 
2.6 เขาถึงชองทางการใหบริการท่ีรวดเร็ว และสะดวก 400 4.91 .234 98.20 มากที่สุด 
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที ่ 400 4.87 .191 97.40 มากที่สุด 

เฉลี่ย 400 4.89 .167 97.80 มากที่สุด 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

3.1 เจาหนาที่พูดจาสุภาพอัธยาศยัด ีแตงกายสภุาพการวางตัว
เรียบรอยเหมาะสม 

400 4.89 .273 97.79 มากที่สุด 

3.2 เจาหนาที่ใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที ่ 400 4.89 .235 97.79 มากที่สุด 
3.3 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจ 
และมีความพรอมในการใหบริการ 

400 4.89 .277 97.79 มากที่สุด 

3.4 เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการตอบขอซักถาม 400 4.89 .269 97.79 มากที่สุด 
3.5 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัต ิ 400 4.89 .214 97.79 มากที่สุด 
3.6 เจาหนาที่มีความซื่อสตัยสุจรติในการปฏิบัติหนาที ่ 400 4.89 .311 97.79 มากที่สุด 

เฉลี่ย 400 4.89 .113 97.79 มากที่สุด 
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

     

4.1 สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ 400 4.93 .276 98.54 มากที่สุด 
4.2 สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ 400 4.97 .185 99.49 มากที่สุด 
4.3 สถานที่ใหบริการโดยรวมมคีวามสะอาด 400 4.94 .248 98.89 มากที่สุด 
4.4 การจัดสถานที่และอุปกรณความเปนระเบียบ สะดวกตอการ
ใชบริการ 

400 4.96 .214 99.24 มากที่สุด 

4.5 ปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความ
ชัดเจนและเขาใจงาย 

400 4.91 .295 98.29 มากที่สุด 

เฉลี่ย 400 4.94 .137 98.89 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวมทั้ง 4 ดาน 400 4.89 .111 97.79 มากที่สุด 

 

4.1.5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตองานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตองานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งผูตอบ

แบบสอบถามนั้นเปนประชาชนในพื้นที่ องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   

จำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา 

 ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ ผลการศกึษา พบวา ประชาชน มีความพึงพอใจอยู

ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.68  คิดเปนรอยละ 93.62 โดยประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากที่สุดทั้ง 6 ประเด็น โดยพึงพอใจประเด็น  มีการใหบริการตามลำดับกอน-หลัง มากเปนอันดับแรก 
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ประเมินความพึงพอใจการใหบริการของ องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร   
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการโดย  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

รองลงมาคือ   ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม ตรงตอความตองการผูรับบริการ   มีผังลำดับ

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน   มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำ

ขั้นตอนการใหบริการ  มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ  ขั้นตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก 

ซับซอน มีความชัดเจน  ตามลำดับ 

 ดานชองทางการใหบริการ ผลการศึกษา พบวา ประชาชน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.79 คิดเปนรอยละ 95.72 โดยประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดท้ัง 

7 ประเด็น โดยพึงพอใจประเด็น   มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่  มากเปนอันดับแรก 

รองลงมาคือ  มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานเสียงตามสาย/เอกสาร   มีชองทางการใหบริการ

หลายชองทาง  มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ   มีกลองเพื่อรับฟงปญหาและขอคิดเห็น

ของผูรับบริการ  มีการใหบริการนอกเวลาราชการ  เขาถึงชองทางการใหบริการที่รวดเร็ว และสะดวก  

ตามลำดับ 

 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ผลการศึกษา พบวา ประชาชน มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 4.80 คิดเปนรอยละ  96.06 โดยประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทั้ง 6 

ประเด็น โดยพึงพอใจประเด็น   เจาหนาที่ใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ  มากเปนอันดับ

แรก รองลงมาคือ เจาหนาที ่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตงกายสุภาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสม   

เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการตอบขอซักถาม   เจาหนาที่ใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติหนาที่   เจาหนาที่ใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจ และมีความพรอมในการ

ใหบริการ  เจาหนาที่มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่  ตามลำดับ 

 ดานอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ผลการศึกษา พบวา ประชาชน มีความพึง

พอใจอยูในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.80 คิดเปนรอยละ  95.90 โดยประชาชนมีความพึงพอใจ

อยูในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ประเด็น โดยพึงพอใจประเด็น การจัดสถานที่และอุปกรณความเปนระเบียบ 

สะดวกตอการใชบริการ  มากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ    สถานที่ตั ้งของหนวยงาน สะดวกในการ

เดินทางมารับบริการ  สิ ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ  สถานที่ใหบริการโดยรวมมีความสะอาด           

ปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจงาย  ตามลำดับ 

สรุป ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีตองานกองทุนหลักประกันสุขภาพ      ในดาน

กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  และดาน

อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 4.77 คิดเปนรอยละ  95.32   โดยพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก มากเปนอันดับ

แรก รองลงมาคือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ  และดานกระบวนการขั้นตอน

การใหบริการ  ตามลำดับ 
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ประเมินความพึงพอใจการใหบริการของ องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูม ิจ.สกลนคร   
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ตาราง 4  แสดงคาคะแนนเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตองานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ขององคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   

ประเด็นความพึงพอใจ N Mean Std. รอยละ แปรผล 
ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

     

1.1 ขั้นตอนการใหบริการมรีะบบ ไมยุงยาก ซับซอน มีความชัดเจน 400 4.55 .659 90.95 มากที่สุด 
1.2 มคีวามสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ 400 4.63 .692 92.60 มากที่สุด 
1.3 มคีวามชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการใหบริการ 400 4.64 .713 92.70 มากที่สุด 
1.4 มผัีงลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน 400 4.71 .626 94.20 มากที่สุด 
1.5 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม ตรงตอความตองการ
ผูรับบริการ 

400 4.74 .574 94.75 มากที่สุด 

1.6 มีการใหบริการตามลำดับกอน-หลัง 400 4.83 .474 96.50 มากที่สุด 
เฉลี่ย 400 4.68 .363 93.62 มากที่สุด 

ดานชองทางการใหบริการ 
     

2.1 มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ 400 4.80 .526 95.95 มากที่สุด 
2.2 มีการประชาสมัพันธขอมูลขาวสารผานเสียงตามสาย/เอกสาร 400 4.82 .488 96.40 มากที่สุด 
2.3 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง 400 4.81 .525 96.15 มากที่สุด 
2.4 มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของผูรับบริการ 400 4.77 .612 95.35 มากที่สุด 
2.5 มีการใหบริการนอกเวลาราชการ 400 4.74 .621 94.70 มากที่สุด 
2.6 เขาถึงชองทางการใหบริการท่ีรวดเร็ว และสะดวก 400 4.68 .599 93.55 มากที่สุด 
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที ่ 400 4.90 .397 97.95 มากที่สุด 

เฉลี่ย 400 4.79 .340 95.72 มากที่สุด 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

3.1 เจาหนาที่พูดจาสุภาพอัธยาศยัด ีแตงกายสภุาพการวางตัวเรียบรอย
เหมาะสม 

400 4.83 .445 96.70 มากที่สุด 

3.2 เจาหนาที่ใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที ่ 400 4.81 .517 96.10 มากที่สุด 
3.3 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจ และมี
ความพรอมในการใหบริการ 

400 4.76 .605 95.10 มากที่สุด 

3.4 เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการตอบขอซักถาม 400 4.83 .478 96.55 มากที่สุด 
3.5 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัต ิ 400 4.86 .417 97.25 มากที่สุด 
3.6 เจาหนาที่มีความซื่อสตัยสุจรติในการปฏิบัติหนาที ่ 400 4.73 .576 94.65 มากที่สุด 

เฉลี่ย 400 4.80 .320 96.06 มากที่สุด 
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

     

4.1 สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ 400 4.80 .480 96.00 มากที่สุด 
4.2 สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ 400 4.80 .536 95.95 มากที่สุด 
4.3 สถานที่ใหบริการโดยรวมมคีวามสะอาด 400 4.78 .517 95.60 มากที่สุด 
4.4 การจัดสถานที่และอุปกรณความเปนระเบียบ สะดวกตอการใช
บริการ 

400 4.86 .421 97.15 มากที่สุด 

4.5 ปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและ
เขาใจงาย 

400 4.74 .573 94.80 มากที่สุด 

เฉลี่ย 400 4.80 .367 95.90 มากที่สุด 
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ประเด็นความพึงพอใจ N Mean Std. รอยละ แปรผล 
เฉลี่ยรวมทั้ง 4 ดาน 400 4.77 .248 95.32 มากที่สุด 

 

4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบล
วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร    ในภาพรวม 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของการใหบริการ  ขององคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริช

ภูมิ จ.สกลนคร    จำนวน 4 งาน  ไดแก  งานดานรายไดหรือภาษี งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

งานสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส   และงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในกระบวนการ

ใหบริการ 4 ดานไดแก  ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ  ดาน

เจาหนาที่ผูใหบริการ  และดานอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  โดยสอบถามประชากรในพ้ืนท่ี

องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   ดวยการใชแบบสอบถามจำนวน  400 ชุด

จากผลการสำรวจ สรุปไดวา  

 งานดานรายไดหรือภาษี ดานกระบวนการและขั ้นตอนการใหบริการ  ดานชองทางการ

ใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  และดานอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  ประชาชนมี

ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.68 คิดเปนรอยละ 93.63 

 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ  ดานชองทาง

การใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  และดานอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  ประชาชน

มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.82 คิดเปนรอยละ 96.32 

งานสงเคราะหผูสูงอายุ ผู พิการ และผู ดอยโอกาส   ในดานกระบวนการและขั ้นตอนการ

ใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  และดานอาคารสถานที่และสิ่งอำนวย

ความสะดวก  ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.89 คิดเปน

รอยละ 97.79 

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ในดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ  ดานชองทาง

การใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  และดานอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  ประชาชน

มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.77  คดิเปนรอยละ 95.32 

สรุป  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการ  ขององคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ          

อ.พรรณานิคม จ.สกลนครทั้ง 4 งาน คือ  งานดานรายไดหรือภาษี งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

งานสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส   งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อยูในระดับ มาก

ที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.79 คิดเปนรอยละ 95.76  รายละเอียดดังแสดงในตาราง 
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ตาราง 5  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตอการใหบริการองคการบริหารสวนตำบล     
วาริชภูม ิอ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  ในภาพรวม 

                                งานท่ีประเมิน 
 
 
 
ประเด็นความพึงพอใจ 

งานดาน
รายได

หรือภาษี  

งานปองกัน
และ

บรรเทาสา
ธารณภัย 

งาน
สงเคราะห
ผูสูงอายุ ผู
พิการ และ

ผูดอยโอกาส  

งานกองทุน
หลักประกนั

สุขภาพ 

เฉลี่ย 

ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 4.74 4.76 4.83 4.68 4.75 

ดานชองทางการใหบริการ 4.48 4.78 4.89 4.79 4.73 

ดานเจาหนาทีผู่ใหบริการ 4.77 4.83 4.89 4.80 4.82 

ดานอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 4.73 4.89 4.94 4.80 4.84 

คะแนนเฉลี่ย 4.68 4.82 4.89 4.77 4.79 

คิดเปนรอยละ 93.63 96.32 97.79 95.32 95.76 

สรุประดับความพึงพอใจ มากที่สุด มากท่ีสุด มากที่สุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 
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บทท่ี 5 สรุปผลการดำเนินงานวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

5.1 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ        
ในการใหบริการ 4 ดาน  

5.1.1 ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ  
  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตำบลวาริชภูมิ  ในการใหบริการ ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ของงานทั้ง 4 งาน ไดแก       

งานดานรายไดหรือภาษี  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ และ

ผูดอยโอกาส  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 4.75 คิดเปนรอยละ 95.10 

5.1.2 ดานชองทางการใหบริการ  
 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบล       

วาริชภูมิ  ในการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ของงานทั้ง 4 งาน ไดแก งานดานรายไดหรือ

ภาษี งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส   งาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ  พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.73 

คิดเปนรอยละ 94.68 

5.1.3 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบล    

วาริชภูมิ  ในการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ของงานทั้ง 4 งาน ไดแก งานดานรายไดหรือ

ภาษี      งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส   

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 

4.82  คิดเปนรอยละ 96.45 

5.1.4 ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบล       

วาริชภูมิ ในการใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ของงานทั้ง 4 งาน ไดแก งานดานรายไดหรือ

ภาษี  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส   งาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ  พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.84 

คิดเปนรอยละ 96.83 
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5.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   ในงานท่ีใหบริการจำนวน 4 งาน  

5.2.1 งานดานรายไดหรือภาษ ี 
 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบล    

วาริชภูม ิโดยใชแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 4.68 คิดเปนรอยละ 93.63 

5.2.2 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ โดย

ใชแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด คะแนน

เฉลี่ย 4.82  คิดเปนรอยละ 96.32 

5.2.3 งานสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพกิาร และผูดอยโอกาส   
 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ โดย

ใชแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด คะแนน

เฉลี่ย 4.89  คิดเปนรอยละ 97.79 

5.2.4 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ โดย

ใชแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ  มากที่สุด คะแนน

เฉลี่ย 4.77  คิดเปนรอยละ 95.32 

 สรุป  

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ       
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  ในการใหบริการ 4 งาน ไดแก งานดานรายไดหรือภาษี งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  งานสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส   งานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  และ  ตามประเด็นความพึงพอใจทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ  
ดานชองทางการใหบริการ  ดานเจาหนาที่ผู ใหบริการ  และ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก พบวา 
ประชาชนในองคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร  มคีวามพึงพอใจการใหบริการ
ของ องคการบริหารสวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร    อยูในระดับ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 
4.79  คิดเปนรอยละ 95.76 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  
คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจหนวยงานการปกครองสวนทองถิ่น 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอยางแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการองคการบริหาร
สวนตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร    
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