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พ.ศ. 2564 โดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยางตามวิธีของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือม่ันท่ี 95 เปอรเซน็ต   
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บทคัดยอ 
 

  การดำเนินการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของ ขององคการ

บริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร เปนผูดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการ กลุมตัวอยางใน

การศึกษาครั้งนี้ ไดแก ประชาชนในเขตปกครองของ องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน 

จังหวัดสกลนคร  ไดแก เจาหนาที่ของรัฐ  หนวยงานของรัฐและเอกชน  ประชาชน นักเรียน/นักศึกษา ที่มาขอรับ

บริการ กับองคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  โดยใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  โดยมี

ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจในแตละงาน จำนวน 400 ชุด พบวา  

  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  
อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ในการใหบริการ 4 งาน ไดแก งานดานรายไดหรือภาษี งานดานพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการชุมชน  งานดานสาธารณสุข  และงานโครงสรางพื้นฐาน  ตามประเด็นความพึงพอใจทั้ง 4 
ดาน ไดแก ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  และ 
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการ  ขององคการบริหารสวนตำบลคำ
สะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ทั้ง 4 งาน อยู ในระดับมากที่สุด  คะแนนเฉลี ่ยเทากับ 4.82        
คิดเปน รอยละ  96.42  โดยพึงพอใจดานงานดานสาธารณสุข มากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ งานดานพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการชุมชน  งานโครงสรางพ้ืนฐาน  และงานดานรายไดหรือภาษี  ตามลำดับ
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บทท่ี 1 บทนำ 

1.1. ที่มาและความสำคัญของปญหา 
การปกครองทองถ่ินเปนรูปแบบการปกครองที่เกิดจากระบบการกระจายอำนาจการปกครอง

จากรัฐบาลไปยังทองถิ่น ใหสามารถดำเนินกิจการใดๆ ไดตามขอบเขตที ่กฎหมายกำหนด ซึ ่งมี

วัตถุประสงคเพื่อเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลในการจัดบริการสาธารณะใหสามารถตอบสนอง

ความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง โดยการปกครองทองถิ่นเปนผลมาจากความคิดของ

หลักการกระจายอำนาจการปกครองสูองคกรทองถิ่นของประเทศไทยเรามีมาตั้งแตป 2475 ซึ่งรัฐบาล

ในแตละยุคสมัยตางก็ใหความสำคัญโดยการกำหนดและดำเนินการตามนโยบายเพื่อใหมีการกระจาย

อำนาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

การถือกำเนิดของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 นับเปนวางรากฐาน

ที่สำคัญในเรื่องการกระจายอำนาจในการปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการวางพ้ืนฐานในการปฏิรูป

การเมือง การปกครอง และสังคม เพ่ือใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาประเทศ

ไดมากขึ้น ทั้งในเรื่องการกระจายอำนาจ การปฏิรูประบบราชการและการพัฒนาทองถ่ิน  

ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังคงสานเจตนารมณในเรื่อง

หลักการกระจายอำนาจและเนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โดยใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อใหการจัดทำและการใหบริการ

สาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคำนึงถึงการมีสวนรวม

ของประชาชน เพื่อสรางระบบการบริหารและบริการของหนวยงานภาครัฐที่รวดเร็ว เสมอภาค เปน

ธรรมและเปนที่พึงพอใจแกประชาชนมากที่สุด  

องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร   เปนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีบทบาทหนาที่สำคัญในการบริหารราชการให

เปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ในหมวด 14 การปกครองสวน

ทองถิ่นมาตรา 283 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอำนาจหนาที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำ

บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น และนอกจากนี้องคการบริหารสวนตำบลยัง

เปนหนวยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญมากในการพัฒนาทองถิ่น ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการ
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วางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการและการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดลอมและดานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน แตในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานของเทศบาลตำบล จำเปนตองรับทราบระดับ

ความพึงพอใจของผูใชบริการ และขอเสนอแนะตางๆ เพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนาการทำงานใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด (วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน. 2553: 4) 

จากเหตุผลดังกลาว การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการของ องคการบริหาร
สวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร จึงถือเปนเครื่องมือและแนวทางคุณภาพ
ในการปฏิบัติงานดานบริการทองถิ่นตามความคาดหวังของประชาชน เพื่อเปนประโยชนตอการ
พัฒนาการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนผูบริการ ไดอยางเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนสูงสุดในโอกาสตอไป 

 

1.2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  

อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในการใหบริการ 4 ดาน ไดแก ดานกระบวนการขั้นตอนการ

ใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบล

คำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในงานที่ใหบริการจำนวน 4 งาน ไดแก  งานดาน

รายไดหรือภาษี  งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน  งานดานสาธารณสุข         งาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะตางๆ ของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

1.3. ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

การศึกษานี ้ มีจุดมุงหมาย เพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร ประจำปงบประมาณ      

พ.ศ. 2564 ทั้งนี้คณะผูดำเนินงานไดทำการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร ใน 4 งาน 

ดังตอไปนี้ ไดแก 

1. งานดานรายไดหรือภาษี   
2. งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน   
3. งานดานสาธารณสุข   
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4. งานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 โดยในแตละงานนั ้นไดทำการศึกษาและประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีการกำหนด

กรอบงานที่ทำการศึกษาและประเมินความพึงพอใจ ประกอบดวย 

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

1.3.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษา  ไดแก ประชาชนในเขตปกครองขององคการบริหารสวนตำบลคำ
สะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร   เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐและเอกชน    ท่ีมา
รับบริการหรือติดตอ องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนครใน
รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 10,966คน  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ประชาชนในเขตปกครองขององคการบริหารสวนตำบล
คำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนครเจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐและเอกชนที่มารับ
บริการหรือติดตอองคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนครในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยางตามวิธีของ Taro Yamane ที่ระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95 เปอรเซ็นต จำนวน 400 ตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
โดยไดกำหนดความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมใหเกิดระหวางคาจริงและคาประมาณรอย
ละ 0.05 
 

1.3.3 ขอบเขตดานตัวแปร 
 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ ไดแก การใหบริการขององคการบริหารสวน

ตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร และตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของ

ประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัด

สกลนคร 

1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  กรอบแนวคิดการวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระคือการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร  และตัวแปรตาม ไดแก      

ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวาง

แดนดิน จังหวัดสกลนคร  ดังแสดงในภาพที่ 1.1 
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 ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่  1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ทราบระดับความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอ

สวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ในการใหบริการ 4 ดาน ไดแก ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 

ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผู ใหบริการ และดานอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความ

สะดวก 

2. ทราบความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลคำ

สะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร   ในงานที่ใหบริการจำนวน 4 งาน ไดแก งานดาน

รายไดหรือภาษี  งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน  งานดานสาธารณสุข  งานโครงสราง

พ้ืนฐาน   

3. ทราบปญหาและขอเสนอแนะตางๆ ของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดนิ จังหวัดสกลนคร 

1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
  ในการศึกษาครั้งนี้ มีคำศัพทหลายคำที่เกี่ยวของควรทำความเขาใจ เพื่อใหมีความเขาใจ

ถูกตองตรงกัน จึงขอนิยามศัพทเฉพาะไว ดังตอไปนี้ 

1. หมู 
2. เพศ 
3. อายุ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. ความถี่ในการรรับบริการ  

ใน 1 รอบป 
 

ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด ใน 4 งาน 
1. งานดานรายไดหรือภาษี 
2. งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน 
3. งานดานสาธารณสุข 
4. งานโครงสรางพ้ืนฐาน 

คุณภาพการใหบริการ 4 ดาน 
      1. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 
      2. ดานชองทางการใหบริการ 
      3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
      4. ดานอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
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 ประชาชน หมายถึง ผูขอรับบริการ ผูมาติดตองานหรือผูมีสวนไดสวนเสียกับการใหบริการ
ขององคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ไดแก ประชาชน
โดยทั่วไป เจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานของรัฐและเอกชน 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก นึกคิดในทางที่ดี ความชอบและความประทับใจของ
ประชาชนการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัด
สกลนคร ตองานดานรายไดหรือภาษ ี งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน  งานดานสาธารณสุข  
งานโครงสรางพื้นฐาน  ทั้งนี้ตามกรอบคุณภาพการใหบริการ 4 ดาน คือ ขั้นตอนการใหบริการ ชอง
ทางการใหบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก 
 ขั้นตอนการใหบริการ หมายถึง การที่องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด อำเภอสวาง       
แดนดิน จังหวัดสกลนคร ไดจัดระบบขั้นตอนการใหบริการไวคอยบริการสำหรับผู มาติดตอขอรับ
บริการอยางมีความชัดเจน มีการติดประกาศ แจงขั้นตอนการใหการบริการที่ชัดเจนเขาใจงาย ไม
ยุงยากซับซอน เปนตน 

 ชองทางการใหบริการ หมายถึง การที่องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด อำเภอสวาง  
แดนดิน จังหวัดสกลนคร  ไดจัดใหมีชองทางการใหบริการไวคอยบริการสำหรับผูมาติดตอขอรับ
บริการ โดยการจัดใหมีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย เพียงพอและตอบรับกับความตองการของ
ประชาชน รวมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาชองทางการใหบริการอยางตอเนื่อง เปนตน 

 เจาหนาที่ผู ใหบริการ หมายถึง การที่องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด อำเภอสวาง       
แดนดิน จังหวัดสกลนคร  ไดจัดใหมีเจาหนาที่ผูใหบริการไวคอยบริการสำหรับผูมาติดตอขอรับบริการ 
โดยเจาหนาที่ผูใหบริการมีการตอนรับ ทักทาย และมีความรูความสามารถในการใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนตน 

 สิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง การที่องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด อำเภอสวาง 
แดนดิน จังหวัดสกลนคร  ไดจัดสิ่งอำนวยความสะดวกไวคอยบริการสำหรับผูมาติดตอขอรับบริการ
อยางเพียงพอและเหมาะสม เชน อาคารสถานที่ สถานที่จอดรถ ปายบงชี้จุดใหบริการที่ชัดเจนและ
เขาใจงาย เปนตน 
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บทท่ี 2  เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

      การศกึษาครั้งน้ี คณะผูดำเนินงานไดศึกษาขอมูลจากเอกสารและวรรณกรรมตางๆ ตางประเทศ ที่มีความ

เกี่ยวของกับการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อชวย

ใหเกิดความรูความเขาใจในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี ้

2.1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับองคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด 
2.2 ความหมายและความสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
2.3 วัตถุประสงคและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ  
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการใหบริการ 

2.6 วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

2.1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด 
 ประวัติและท่ีตั้งสำนักงาน 
 ประวัติองคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด   เดิมอยูในพื้นที่ของตำบลโพนสูงตามลักษณะปกครอง
พ้ืนที่ตอมาไดแยกจัดตั้งเปนตำบลคำสะอาด  เมื่อวันที่  13 ตุลาคม  2514  ยกฐานะจากสภาตำบลเปนองคการ
บริหารสวนตำบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  30  มกราคม  2539  มีหมูบานในเขตจำนวน  
14  หมู บ าน  สมาชิกสภาองคการบริหารส วนตำบล จำนวน  16  คน  ที ่ทำการตั ้ งอย ู ท ี ่หม ู   12                    
บานคำสะอาดพัฒนา  ตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร   

 ลักษณะทั่วไป สภาพภูมิศาสตร 
 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบสูงสลับกับที่ลุมอยูหางจากอำเภอสวางแดนดิน  ออกมาทางทิศ
ตะวันตก  21  กิโลเมตร  มีพื้นที ่  95  ตารางกิโลเมตร  (59,375 ไร)  มีเขตติดตอดังนี ้

ทิศเหนือ จรดตำบลโพนสูง อำเภอสวางแดนดิน,ตำบลออมกอ, ตำบลดงเย็น ,อำเภอ
บานดุง  จังหวัดอุดรธานี,  

  ทิศใต  จรดกับตำบลบงใตและตำบลบานตาย อ.สวางแดนดิน 
  ทิศตะวันออก จรดกับตำบลโพนสูง, ตำบลสวางแดนดิน, ตำบลบานตาย อ.สวางแดนดิน 
  ทิศตะวันตก จรดตำบลบงใต อ.สวางแดนดิน และตำบลทุงฝน อ.ทุงฝน 

 ลักษณะภูมิอากาศ         
 สภาพภูมิอากาศมีท้ังหมด 3 ฤดู คือฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว    
  - ฤดูรอนเริ่มประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ ถึงประมาณเดือนพฤษภาคม    
  - ฤดูฝนเริ่มจากตนเดือนมิถุนายน ถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม   
  - ฤดูหนาวเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ 

 ลักษณะของดิน         
 ลักษณะของดินเปนดินรวนปนทราย การใชที่ดิน พื้นท่ีสวนใหญใชในการประกอบอาชีพดาน
เกษตรกรรมและเปนที่อยูอาศัย 
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 ดานการเมือง/การปกครอง 

 เขตการปกครอง         
 ลักษณะของเขตการปกครอง แบงเขตการปกครองเปน 14 หมูบาน ไดแก 
  1. บานคำสะอาด หมูที่ 1        
  2. บานดงจันทู หมูท่ี 2     
  3. บานหนองหมากแซว หมูที่ 3 
  4. บานปลวก หมูที่ 4 
  5. บานยางคำ หมูท่ี 5 
  6. บานนาดินจี่ หมูท่ี 6 
  7. บานหนองไผ หมูที่ 7 
  8. บานคำสะอาด 2 หมูที่ 8 
  9. บานแสงตะวัน หมูที่ 9 
  10. บานหนองหมากแซว หมูที่ 10 
  11. บานธาตุโสภา หมูที่ 11 
  12. บานคำสะอาด พัฒนา หมูที่ 12 
  13. บานปลวก หมูที่ 13 
  14. บานปลวก หมูที่ 14 
  มีพ้ืนที่ทั้งหมดจำนวน 95 ตารางกิโลเมตร  
  หางจากกรุงเทพฯประมาณ  620 กิโลเมตร 
  หางจากที่วาการอำเภอประมาณ      21 กิโลเมตร 
  หางจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 108 กิโลเมตร 
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โดยมีผูนำชุมชนและประธานประชาคมแตละหมูบาน ดังนี้ 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมูที่ รายชื่อ ตำแหนงผูใหญบาน เบอรโทรศัพท 
1 นายยอดชาย  เจริญมงคล กำนันตำบลคำสะอาด 089-5751323 
2 นายวทัญู  รุงเรือง บานดงจันทู  หมู 2 096-6804485 
3 นายเสถียร  ศรีประชัย บานหนองหมากแซว หมู 3 089-5775618 
4 วาง บานปลวก หมู 4  
5 นายภานุเดช  อุมจันสา บานบานยางคำ หมู 5 080-0070302 
6 นายถนัด  ออนละมุล บานบานนาดินจี ่ หมู 6 098-1017322 
7 นายศุภชัย  จันดีศร ี บานหนองไผ หมูที่ 7  093-5187369 
8 นายปรีชา  สายศร บานคำสะอาด 2 หมู 8 087-2143228 
9 นายวันชัย  สิมรีย บานแสงตะวัน 080-6939049 
10 นายฉลวย  จอมประมาณ บานหนองหมากแซว หมู 10 093-6509623 
11 นายสุบิน  คำคอ บานธาตุโสภา 062-1283083 
12 นายขวัญเมือง  สุวรรณสน บานคำสะอาดพัฒนา 089-5221311 
13 นางลำไย  พรมบุตร บานปลวก หมู 13 093-5526715 

14 นายประหยัด  ขำขาว บานปลวก หมู 14 063-0125583 
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รายชื่อประธานประชาคมแตละหมูบาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที ่ รายชื่อ ตำแหนง 
ประธานประชาคม 

ตำแหนง 
ระดับตำบล 

1 นายยอดชาย  เจริญมงคล ประธานประชาคม หมูที่ 1 กรรมการ 
2 นางสมใจ  ศิริดล ประธานประชาคม หมูที่ 2 กรรมการ 
3 นายสวาท  จอมประมาณ ประธานประชาคม หมูที่ 3 กรรมการ 
4 นายถวิลย  อนุสนธิ์ ประธานประชาคม หมูที่ 4 กรรมการ 
5 นายธีระวัฒน  โพนเฉลียว ประธานประชาคม หมูที่ 5 ประธานประชาคมระดับตำบล 
6 นางบุญฉลอง  อัมวงษา ประธานประชาคม หมูที่ 6 กรรมการ 
7 นายจันทรทร  ดวงสีทอง ประธานประชาคม หมูที่ 7 กรรมการ 
8 นายบุญจันทร  ทองทา ประธานประชาคม หมูที่ 8 กรรมการ 
9 นายประไพร  ยืนนาน ประธานประชาคม หมูที่ 9 กรรมการ 
10 นายนารอน  ลิ้มวงค ประธานประชาคม หมูที่ 10 กรรมการ 
11 นายเสงี่ยม  ตนสาย ประธานประชาคม หมูที่ 11 กรรมการ 
12 นายบุญเรือง  สุวรรณสน ประธานประชาคม หมูที่ 12 กรรมการ 
13 นางเสงี่ยม  สีชัยมูล ประธานประชาคม หมูที่ 13 กรรมการ 

14 นายประหยัด  ขำขาว ประธานประชาคม หมูที่ 14 กรรมการ 
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การเลือกตั้ง 
  ตำบลคำสะอาด  แบงเขตเลือกตั้งออกเปน 14 เขต 
    จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  6,638 คน 
    (ขอมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563) 
 
 ทำเนียบบุคลากร 
  ฝายบริหาร 

นายกองคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด 
นางทองพูล  บุญคง 

รองนายกองคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด 
นายสมจิต  พรมผัน 

รองนายกองคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด 
นายบุญตา  วิเศษทรัพย 

เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด 
นายหนูกร  ไชยเสนา 
 

 ฝายนิติบัญญัติ 
1. นายกวีพล  ศรีชุมพล  ประธานสภา 
2. นายปานศักดิ์  นามสาขา รองประธานสภาฯ 
3. นายสัมฤทธิ์  กองพันธ 
4. นายธวัช  ขันทะมาศ 
5. นายอภิสิทธิ์ ชัยมัชฉิม 
6. นายบัญชา  อุดมพร 
7. นายสุริยันต  บุญลือ 
8. นายอินแปลง  จันดีศรี 
9. นายสุรพล  ยินดี  
10.  นายทศพร  ขาวสนิท 
11. นางหนูจันทร  กองวงษา 
12. นายภู  สืบสม 
13. นายทรงกรด  ตวนเครือ 
14. นางมุกดา  แกวอุนเรือน 
15. นายวันเฉลิม  สีภักดี 
16. นายวรวุฒิ  พรมบุตร 
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สวนราชการ 
สำนักปลัด 

          1. ปลัดองคการบริหารสวนตำบล   
นางลำพูน  วงเวียน  (ปลัด  อบต.)  

2. รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
       นายรำไพ  โคตะมา  (นักบริหารงานอบต.)   
  3. หัวหนาสำนักปลัด 
        นางสาวอารีย  สำพะโว   
  4. นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
       - วาง -  
  5.  เจาพนักงานธุรการ 

       - วาง –  
6.  นักทรัพยากรบุคคล 

      นายพิษณุ  เอ่ียมขอพ่ึง  
                7. นักวิชาการสาธารณสุข 
                 นางสุธิมา  เฉยฉิว   
  8. นิติกร   
   นายนิพนธ  ชิณสาย 
  9. นักวิชาการเกษตร 
   นายยุทธพงศ  ชมเชย 
  10. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   นายพงศกร  จันทรคง 
  11. ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   นายชาญณรงค  ไกขัน 
  12. ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
   นางสาวศรีประไพ  สายสอน 
  13. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
   นางสาวมานิตา   พิณทอง 
  14. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
    - วาง – 1 อัตรา  
  15. ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข 
   นางสาวพรทิพย  โคราช 

16. ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร 
 นายศิริคงคา  สารโพธิ์คำ 
17. คนตกแตงสวน 
 นายชินกร   ยินด ี
18. พนักงานขับรถยนต 
 นายรังสรรค  สิมรีย 
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19. พนักงานขับรถกูชีพกูภัย 
 - วาง 2 อัตรา- 
20. พนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 
 นายสุริยนต  สีกัณหา 
21. พนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 
 นายปรีดา  อักษรกลาง 
22. นักการภารโรง 
 นายสุวิทย  บุญเสริม 
23. พนักงานดับเพลิง 
 นายฐิติกร  ตนสาย 
24. พนักงานดับเพลิง 
 - วาง 1 อัตรา 
25. คนงานทั่วไป (แมบาน) 
 - วาง – 
กองคลัง 
1. ผูอำนวยการกองคลัง 
 นางรัตชณี  หงษทอง (นักบริหารงานคลัง) 
2. นักวิชาการเงินและบัญชี 
 นางจันทรฉาย  พูลสงา 
3. นักวิชาการพัสดุ 
 - วาง – 
4. เจาพนักงานพัสดุ 
 นางรจนา  เจริญมงคล 
5. เจาพนักงานการเงินและบัญช ี
 - วาง - 
6. เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
 นางสาวมัทวรรณ  ตนสาย 
7. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
 นางสาวศิริรักษ  ตนสาย 
8. ผูชวยเจาพนักงานการเงนิและบัญชี 
 นางสาวสุธิดา  คอสาเกษ 
9. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 นางสาวสุภาวิณี  สายมายา  
10. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 นางสาวศิริพร  สารมานิตย 
11. ผูชวยชางสำรวจ 
 นางสาวชบาไพร  ภาคะ 
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112 ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 
 นางสาวอำนวย  พรสวัสดิ์ 
 
กองชาง 
1. ผูอำนวยการกองชาง 
 วาที่รอยตรีธีรชน  กาญบุตร (นักบริหารงานชาง) 
2. วิศวกรโยธา 
 - วาง – 
3. นายชางโยธา 
 - วาง – 
4. นายชางสำรวจ 
 นายวัยวุฒิ  บุตรขันธ 
5. เจาพนักงานธุรการ 
 - วาง – 
6. ผูชวยนายชางเขียนแบบ 
 นายจันทา  สีแกว 
7. ผูชวยนายชางไฟฟา 
 นายปยะพงษ  หาริตะวัน 
8. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 นางสาวมุกระวี  จันทรศร ี
9. ผูชวยนายชางสำรวจ 
 - วาง – 
10. ผูชวยนายชางโยธา 
 นางสาวพรนภา  บุญลือ 
11. พนักงานขับรถยนต  
 นายธวัชชัย  ตนสาย 
12. คนงานทั่วไป (พนักงานสูบน้ำ) 
 - วาง – 
13. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเชาไฟฟา) 
 นายธนกฤต  พราหมณนอย 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
1. ผูอำนวยการกองการศึกษา  

  - วาง – 
2. นักวิชาการศกึษา 

  นายไพรลา  ทานะขันธ  
3. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

  นางสาวอัจฉรา  พรมยิ่ง 
4. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 
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  นางสาวธัญวรัตน  สุตะคาน 
5. ครู จำนวน 11 คน  

  1. นางบรรจง ตนสาย   ตำแหนง ครูชำนาญการ คศ.2 
  2. นางอำนาจ ศรชีุมพล  ตำแหนง ครูชำนาญการ คศ.2 
  3. นางธัญญรัตน ตวนเครือ  ตำแหนง ครูชำนาญการ คศ.2 
  4. นางรุงนภา แกวกันยา  ตำแหนง ครูชำนาญการ คศ.2 
  5. นางธนัฐดา สืบสม   ตำแหนง ครูชำนาญการ คศ.2 
  6. นางเจษฎาพร กำแหงมิตร  ตำแหนง ครูชำนาญการ คศ.2 
  7. นางศรีสะอาง เจริญมงคล  ตำแหนง ครูชำนาญการ คศ.2 
  8. นางลัดดาวรรณ สืบสม   ตำแหนง ครูชำนาญการ คศ.2 
  9. นางสาวนุชเนตร ไขศรี   ตำแหนง ครูชำนาญการ คศ.2 
  10. นางพรทิภา  บุญสาร   ตำแหนง ครูชำนาญการ คศ.2 
  11. นางสาวยุวณี  ภักดีราช  ตำแหนง ครูชำนาญการ คศ.2 

7. ผูดูแลเด็ก จำนวน 10 คน 
  1. นางสาวอุทัยวัลย  ทองปาน 
  2. นางสาวโสภา  จันทะกิจ 
  3. นางกัลนิฐา  เหมะธุลิน 
  4. นางมณีกานต  นะธิศรี 
  5. นางสาวยุพิน  วงเวียน 
  6. นางปรัชญา  โกษาแสง 
  7. นางสังวร  แสนภพ 
  8. นางประภาส  กุลชาติ 
 
  9. นางสาวณัฐกานต  อาปอง 
  10. นางสาวปวีณา  แกวโพนทอง 
  11. นางสาวสุนิศา  ปานเชียงวงษ 
  12. ผูดูแลเด็ก - วาง – 1 อัตรา 
 

กองสวัสดิการสังคม 
1. ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม  

  นายกำพล  กอนตาล (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) 
2. นักพัฒนาชุมชน 

  นางสาวรัสฎา  มงคลนำ 
3. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

  นายพงศทวี  กุลชาติ 
4. ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

  นายธวัชชัย  เหมะธุลิน 
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 หนวยตรวจสอบภายใน 

  1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน       
   - วาง - 

  
ยานพาหนะขององคการบริหารสวนตำบลคำสะอาดมีดังนี้ 

1.รถยนตบรรทุก (ปคอัพ) 2 ประตู   จำนวน  2  คัน 
2.รถยนตบรรทุก (ปคอัพ) 4 ประตู   จำนวน  3  คัน 
3.รถยนตกูชีพกูภัย     จำนวน  1  คัน 
4.รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค    จำนวน  1  คัน 
5. รถกระเชาไฟฟา     จำนวน  1  คัน 
6.รถจักรยานยนต     จำนวน  1  คัน 
     รวมจำนวน  9  คัน 
 
ประชากร 
 มีประชากรท้ังหมด  10,966  คน  แยกเปนชาย  5,480  คน  หญิง  5,486  คน  จำนวน 
3,357 ครัวเรือน ขอมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2564   
(ขอมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอสวางแดนดิน) 

หมูบาน จำนวน
ครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม 

บานคำสะอาด หมูที่ 1 268 386 413 799 
บานดงจันทู หมูที่ 2 257 451 460 911 
บานหนองหมากแซว หมูที่ 3 276 477 455 932 
บานปลวก หมูที่ 4 235 289 323 612 
บานยางคำ หมูที่ 5 280 458 438 896 
บานนาดินจี่ หมูที่ 6 212 288 318 606 
บานหนองไผ หมูที่ 7 166 307 277 584 
บานคำสะอาด 2 หมูที่ 8 353 573 547 1,120 
บานแสงตะวัน หมูที่ 9 264 478 450 928 
บานหนองหมากแซว หมูที่ 10 297 426 466 892 
บานธาตุโสภา หมูที่ 11 175 303 291 594 
บานคำสะอาดพัฒนา หมูที่ 12 284 475 457 932 
บานปลวกหมูที่ 13 153 295 291 586 
บานปลวก หมูที่ 14 137 274 300 574 

รวม 3,357 5,480 5,486 10,966 
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สภาพทางสังคม 
 การศึกษา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน   7   แหง  ดังนี ้
 1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดสุวรรณวิสุทธาราม 
 2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดสีมาธิการาม 
 3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดอัมพวัน 
 4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  บานยางคำ 
 5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  บานดงจันทู 
 6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานหนองหมากแซว 
 7. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานหนองไผ 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน  6 แหง (ขยายโอกาส 1 แหง) 
        คือโรงเรียนบานคำสะอาด 
ศูนยการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย จำนวน 1 แหง 
 

 การสาธารณูปโภค 
  - มีระบบไฟฟาเขาถึงทุกหมูบาน   (การใชคิดเปนรอยละ  100 ) 
  - ประปาหมูบานเขาถึงทุกหมูบาน (การใชรอยละ 100 ) 
  - โรงน้ำดื่มชุมชน จำนวน 9 แหง ไดแก หมูที่ 1 ,หมูที่ 2 ,หมูที่ 5, หมูที่ 6, หมูที่ 8, หมูที่ 10, 
หมูที่ 11, หมูที่ 12, หมูที่ 13 
 สาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 1 แหง  ตั้งอยูหมูที ่ 12  บานคำสะอาดพัฒนา  ตำบลคำ
สะอาด อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร   
  - ศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจำหมูบาน  จำนวน   14  หมูบาน 
 การสังคมสงเคราะห 
  - ผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  จำนวน  1,241 ราย 
  - ผูมีสิทธิไดรับเบี้ยความพิการ  จำนวน    424 ราย 
  - ผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จำนวน      24 ราย 
  ขอมูลกองสวัสดิการสังคม ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564  
 
ดานระบบบริการพื้นฐาน 

การคมนาคมขนสง 
  - การคมนาคม/ขนสง ใชเสนทางบกโดยใชถนนสาย 10035 หนองยางชิ้น นาดินจี่ เปน
เสนทางหลักในการคมนาคมขนสงการจราจร มีผูใชยวดยานพาหนะทางบก คือรถยนต และรถจักรยานยนต  
 การไฟฟา 
  - มีครัวเรือนที่ใชไฟฟา ทุกครัวเรือน คิดเปนรอยละ 100   
  - หนวยงานเจาของไฟฟาคือ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 การประปา 
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  - มีครัวเรือนที่ใชน้ำประปา ทุกครัวเรือน 
  - ประปาหมูบาน จำนวน  14 จุด 
 โทรศัพท 
  - มีการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ มีเครือขายครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด โดยผูใหบริการไดแก 
AIS ,True และ Dtac 
 ไปรษณียและการสื่อสาร 
  - มีไปรษณียเอกชนท่ีไดรับอนุญาต จำนวน 1 แหง 
  - มีผูใหบริการระบบอินเตอรเน็ต ไดแก บริษัท 3BB ,True , TOT 

ดานเศรษฐกจิ 
การเกษตรประชาชนสวนประกอบอาชีพเกษตร ทำนา ประมาณรอยละ  65   สวนหรือพืชไรรอยละ  

30  อื่นๆ   ประมาณรอยละ 5 
1. ดานปศุสัตว   เลี้ยงไวเพียงพอสำหรับบริโภคและจำหนาย เชน โค  กระบือ เปด ไก 
2. รานจำหนายแกส ใชในครัวเรือน จำนวน  6   แหง   
3. มีโรงสี  จำนวน     10   แหง 
4. รานเกมสและอินเตอรเน็ต  จำนวน  5  ราน 
5. รานขายอาหาร  จำนวน  9  ราน 
6. รานคา ขายของชำ จำนวน  30  ราน 
7. รานซอมรถ  จำนวน  10  ราน 
8. รานคอนกรีต หลอเสา  จำนวน 2 ราน 
9. สถานพยาบาล  จำนวน  1  แหง 
10. รานเสริมสวย  จำนวน  6 ราน 
11. รานหลอแบบพิมพวัด  จำนวน 1 แหง 
12. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 แหง 
13. การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

- การจัดตั้งกลุมอาชีพตาง ๆจำนวน  20  กลุม   
- การจัดตั้งศูนยสาธิตการตลาด (รานคาชุมชน) จำนวน 8  แหง  คือ  หมูท่ี 1, หมูที่ 5,        
        หมูที่ 6, หมูที่ 8, หมูที่ 11, หมูที่ 12, หมูที่ 13   
- กลุมอาชีพที่มีชื่อเสียงมีผลงานคือกลุมทอผาไหม  หมูที ่3  บานหนองหมากแซว  โดย      
        ไดรับรางวัลชนะเลิศประเภทการประกวดผาไหมหลายครั้ง 
- กลุมทอผายอมคราม 

  - กองทุนหมูบาน 13 กองทุน 
 

      7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  มีวัดและสำนักสงฆ  จำนวน    

      18  แหง 
 

 7.2 วัดที่สำคัญ  อาทิเชน 
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วัดปาบานปลวก หมูที่ 11  สิ่งสำคัญมีโบราณสถานเกาแกโบสถ และศิลาแลงสมัยขอม 
วัดปาภูมิพิทักษ หมูที่ 7  บานหนองไผ  สิ่งท่ีสำคัญมีโบสถและสิมมา  ซึ่งเปนรูป          

สี่เหลี่ยม  สมัยขอม 
 

 7.3 โบราณสถานและแหลงทองเที่ยว  
  -  วัดปาภูมิพิทักษ บานหนองไผ หมูที่ 7 มี ธาตุศิลาแลงและสิมมา  สมัยขอม  

-  วัดปาบานปลวก  ซึ่งมีตนไมใหญที่เกิดขึ้นบนยอดเจดียโบราณ เชื่อวาตนไมนี้ไดโอบอุม
เจดียนี้ไวไมใหพังทะลาย 
-  วัดหงษาวดี ตั้งอยูท่ีบานยางคำ หมูที่ 5 ซึ่งอยูระหวางการสำรวจของกรมศิลปากร เปน
แหลงทองเที่ยวทางโบราณสถานที่สำคัญ 

  -  วัดปาสามัคคีทาหลวง  ตั้งอยูท่ีบานหนองหมากแซว ซึ่งเปนวัดเกาแก 
-  ศาลเจาปูศรีสุทธิโธ หรือ ปูหนองดูน ตั้งอยูท่ีบานปลวก ซึ่งเปนที่เปนท่ีเคารพบูชาของ
ประชาชนตำบลคำสะอาด 

  -  อางเก็บน้ำหวยบง  ตั้งอยูที่ บานคำสะอาด 2 หมูที่ 8  สภาพภูมทิัศนบริเวณรอบๆ 
สวยงามสามารถปรับปรุงเปนแหลงทองเที่ยวมีเนื้อที่ประมาณ  200  ไร 

 
 7.4 ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเชื่อ 

ชาวตำบลคำสะอาดไดรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมโบราณของตนไว   
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ประเพณีท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา   ซึ่งตนเลื่อมใสศรัทธาโดยจำแนกไดดังนี้ 

1) บุญผะเหวดหรือบุญเดือนสี่ บุญที่มีการเทศนผะเหวดหรือมหาชาติ  เรียกบุญพระเวส 
หนังสือมหาชาติหรือเวสสันดรชาดกเปนหนังสือชาดกที่แสดงจริยาวัตรของพระพุทธเจาคราวพระองค
เสวยพระชาติเปนพระเวสสันดรเปนหนังสือเรื่องยาว มี 13 กัณฑ  บุญพระเวสสันดรกำหนดทำใน
เดือนสี่   

2) บุญบั้งไฟ  หรือเรียกวา  บุญเดือนหก  การนำเอาดินประสิว (ขี้เกีย) โปรตัสเซี่ยมไนเตรท  
มาคั ่วผสมกับถาน เรียกวา หมื่อ เอาหมื่อใส กระบอกไมไผ (ปจจุบันพัฒนาเปนทอพลาสติกหรือ
ทอพีวีซี) ตำใหแนน   แลวเจาะรู เรียกวา  บั้งไฟ      

3) บุญเขาพรรษาการอยู ประจำในอาวาสแหงเด ียวตลอด 3 เด ือนในฤดูฝน เร ียกวา    
เขาพรรษาโดยปกติกำหนดเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8  เปนวันเขาพรรษา ซึ่งชาวบานจะมีการถวายผา
อาบน้ำฝน  ถวายเทียนพรรษา  และมีการทำบุญ  เปนตน 

4) บุญออกพรรษา  การออกจากเขตจำกัด ไปพักแรมที่อ่ืนได  เรียกวา ออกพรรษา    พรรษา
หมายถึง  ฤดูฝน ปหนึ่งม ี4 เดือน  คือ ตั้งแตแรม 1 ค่ำ  เดือน 8 ถึง  ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12  ในระยะ 4 
เดือน 3 เดือนแรกใหเขาพรรษากอน   เขาครบกำหนด 3 เดือน แลวใหออกพรรษา อีก 1 เดือน  ใหหา
ผาจีวรมาผลัดเปลี่ยนการทำบุญมีใหทาน เปนตน   

5) บุญประเพณีกอเจดียทราย วัดทาหลวง เกิดจากความเชื่อวาเปนการสรางปราสาทหรือที่
อยูไวบนสวรรค  เวลาที่ตายไปจะไดมีที่อยูอาศัยซึ่งไดสรางไวกอนแลว  เพราะในสมัยกอนคนจะเชื่อใน
ระบบโลกภูมิเรื่องสวรรคทั้งนี้ ถือเปนอีกหนึ่งประเพณีที่ชาวตำบลคำสะอาด  ยังรวมกันอนุรักษและสืบ
สานไวจวบจนปจจุบันประเพณีกอพระเจดียทรายกลบธาตุจัดขึ ้นในชวงสงกรานตของทุกปเปน
ประเพณี  
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นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเดิมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแตโบราณ  คือ ฮีตสิบสองคองสิบสี่  ฮีตสิบ
สอง  มาจากคำ 2 คำ คือ ฮีต กับ สิบสอง ฮีตมาจากคำวา จารีต หมายถึงสิ่งที่ปฏิบัติสืบตอกันมาจน
กลายเปนประเพณีที่ดีงาม ชาวอีสาน เรียกวา จาฮีต หรือ  ฮีต สิบสอง หมายถึง เดือนทั้ง 12 เดือน ใน
หนึ่งปฮีตสิบสอง จึงหมายถึง ประเพณีที่ประชาชนชาวอีสานไดปฏิบัติสืบตอกันมาตางๆ  ทั้งสิบสอง
เดือนในแตละปประเพณีทั้งสิบสองเดือนที่ชาวอีสานถือปฏิบัติกันมานั้นลวนเปนประเพณีที่สงเสริมให
คนในชุมชน ไดออกมารวมกิจกรรมพบปะสังสรรคกันเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงและเพื่อความสมาน
สามัคคีมคีวามรักใครกัน ของคนในทองถิ่น ซึ่งเปนการสืบทอดสิ่งที่ดีงามมาจวบจนปจจุบัน   ประเพณี
อีสานสวนใหญจะมีเอกลักษณแตกตางจากประเพณีภาคอื่นๆ(อาจคลายคลึงกับประเพณีของทาง
ภาคเหนือบางเพราะมีที่มาคอนขางใกลชิดกัน)ประเพณีอีสาน ไดรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมลานชาง  
(แถบหลวงพระบางประเทศลาว)  จึงจะเห็นไดวาประเพณีของชาวอีสาน และชาวลาวมีความคลายกัน
เพราะมีที่มาเดียวกันและชาวอีสานและชาวลาวก็ไปมาหาสูกันเปนประจำเยี่ยงญาติพี่นองทำใหมีการ
ถายเทวัฒนธรรมระหวางกันดวย 

คองสิบสี ่หมายถึง  ครองธรรม 14 อยาง เปนกรอบหรือแนวทางที่ใชปฏิบัติระหวางกัน ของ
ผูปกครองกับผูใตปกครอง พระสงฆ และระหวางบุคคลทั่วไป เพ่ือความสงบสุขรมเย็นของ 
บานเมือง คองสิบสี่มีหลายแบบหลายประเภท พอจะยกตัวอยางไดดังนี้ 

  คองสิบสี่แบบที ่1  กลาวถึงผูเก่ียวของกับครอบครัวในสังคมตลอดจนผูมีหนาที่ปกครอง 
บานเมือง       
 

คองสิบสี่แบบที่ 2   กลาวถึงหลักการที่พระมหากษัตริยทรงปฏิบัติในการปกครอง 
บานเมืองและขอที่ประชาชนควรปฏิบัติตอพระมหากษัตริย   และจารีต
ประเพณีที่พึงปฏิบัติใหบานเมืองสงบสุข 

คองสิบสี่แบบที่ 3  กลาวถึงธรรมที่พระราชาพึงยึดถือปฏิบัติ และเนนหนักใหประชาชน 
ปฏิบัติตามจารีตประเพณี   และขอท่ีคนในครอบครัวพึงปฏิบัติตอกัน 
 

คองสิบสี่แบบที ่4 กลาวถึงไปแนวทางฮีตบานครองเมือง  คือการดำเนินการปกครอง 
บานเมืองเพ่ือใหบานเมืองอยูเปนสุขและปฏิบัติตามประเพณ ี

     8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
  - ปาไม มีพื้นที่เปนปาสงวนแหงชาติ ในเขตตำบล ปริมาณรอยละ  20  ของพื้นที่ตำบล        
  - ดิน มีลักษณะเปนดินรวน  เหมาะแกการเพาะปลูก 
  - แหลงน้ำ  มีลำน้ำสงครามพาดผานตำบลคำสะอาด 

 
 9. ดานอ่ืน ๆ  

   9.1 ดานการรักษาความสงบเรียบรอย 
  - การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนอยูในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอสวางแดนดิน 

- มีศูนยตำรวจชุมชนอาสาสมัครแจงขาว  จำนวน  1  แหง   
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- มีศูนย อปพร. 1  แหง ตั้งอยูท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด และ 
สมาชิก อปพร.จำนวน 200  คน 

   9.2 เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น(ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) 
  ประชาชนทั้ง 14 หมูบาน มีวิถีชีวิตที่พ่ึงพาการเกษตรและความตองการแหลงน้ำใน
การทำการเกษตรแหลงน้ำสำคัญ 

- แมน้ำสงคราม ,ลำหวยเสาคำ,ลำหวยไร,ลำหวยคำชน,หวยหนองชาด, หวยน้ำเค็ม 
หวยวังแสง, หวยหมากเตน,หวยแซง,  

- อางเก็บน้ำหวยบง,อางเก็บน้ำคำปลาฝา  
- หนองบอ,หนองเลิงเปอย, หนองปลวก, หนองยาง, หนองคึกฤทธิ์,หนองตะไก,หนอง

ดูน,หนองน้ำหมาก,หนองกุดแกลบ,หนองเลิงเปอยใหญ,หนองความ,หนองบุงเปอย, 
หนองไผ, หนองกระตึก 
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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 เองเพ่ือ
ประโยชนในการบริหารตามหนาที่ และเพื่อใชบังคับประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ เชน เทศบัญญัติ 
ขอบัญญัติขอบังคับ สุขาภิบาล เปนตน  

2. สิทธิที่เปนหลักในการดำเนินการบริหารทองถิ่น คือ อำนาจในการกำหนดงบประมาณ เพ่ือ
บริหารกิจการตามอำนาจหนาที่ของหนวยการปกครอง ทองถ่ินนั้นๆ  
          ทั้งนี้ หนวยการปกครองทองถ่ินจะเปนองคกรที่จำเปนในการบริหาร และการปกครองตนเอง
โดยจัดแบงเปนสองฝาย คือ องคการฝายบริหาร และองคการฝายนิติบัญญัติ เชน การปกครองทองถิ่น
แบบองคการบริหารสวนตำบลจะมีคณะผูบริหารเปนฝายบริหาร และสภาองคการบริหารสวนตำบล
เปนฝายนิติบัญญัต ิ
           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
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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. การปกครองทองถิ ่นเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล เนื ่องจากความจำเปนบาง
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  
              5. การปกครองทองถิ่นจะเปนแหลงสรางผูนำทางการเมือง การบริหารของประเทศใน
อนาคต ผูนำหนวยการปกครองทองถิ่นยอมเรียนรูประสบการณทางการเมือง การไดรับเลือกตั้ง การ
สนับสนุนจากประชาชนในทองถิ่นยอมเปนพื้นฐานที่ดีตออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝกฝน
ทักษะทางการบริหารงานในทองถ่ินอีกดวย  

    6. การปกครองทองถ่ินสอดคลองกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเอง การ

ปกครองทองถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ทาใหเกิดการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองทั้งทาง

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การดำเนินงานพัฒนาชนบท ที่ผานมายังมีอุปสรรคสำคัญประการหนึ่ง 

คือ การมีสวนรวมจากประชาชนในทองถิ่นอยางเต็มที่ ซึ่งการพัฒนาชนบทที่สัมฤทธิ์ผลนั้นจะตองมา

จากการริเริ่มชวยตนเองของทองถิ่นทำใหเกิดความรวมมือรวมแรงกันโดยอาศัยโครงสรางความเปน

อิสระในการปกครองตนเอง 
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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
งบประมาณของตนเองเพียงพอที่จะดำเนินการสรางสรรคความเจริญใหกับทองถ่ินได  

             2. เพ่ือสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง 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. เพ่ือใหหนวยการปกครองทองถิ ่นเปนสถาบันที ่ใหการศึกษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแกประชาชน จากการที่การปกครองทองถิ่นเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ปกครองตนเอง โดยการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นเลือกเขาไปทำหนาที่ฝายบริหาร 
หรือฝายนิติบัญญัติ การปฏิบัติหนาที่ที่แตกตางกันนี้มีสวนในการสงเสริมการเรียนรูถึงกระบวนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติไดเปนอยางดี  
 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
               กิตติธัช อิ่มวัฒนกุล (2553: 7-8 อางถึง ชูวงศ ฉายะบุตร. 2539) องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีหนาที่ในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังนี้  
               1. ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล ทั้งทางดานการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใชในการ
ดำเนินการ  
               2. เพ่ือสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง  

               3. เพื ่อใหหนวยการปกครองทองถิ ่นเปนสถาบันที ่ใหการศึกษาการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยแกประชาชน  

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

มนุษยที่จะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไมไดดุลยภาพในรางกาย เมื่อ

มนุษยสามารถขจัดสิ่งตางๆ ดังกลาวไดแลว มนุษยก็จะไดรับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนตองการ  

 Wolman (1973) กลาววา ความพึงพอใจคือความรู สึกมีความสุขเมื่อไดรับผลสำเร็จตาม

ความมุงหมายที่ตองการหรือแรงจูงใจ  

 Mullins. (1985: 280) กลาววา ความพึงพอใจ เปนทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ ใน

หลายๆ ดาน เปนสภาพภายใน ท่ีมีความสัมพันธกับความรูสึกของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในความ

ตองการหรือคาดหวัง  

 วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์ (2545) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่ดีของบุคคลท่ีไดรับการ

ตอบสนอง เมื่อบรรลุวัตถุประสงคในสิ่งที่ตองการก็จะทำใหรูสึกดี ชอบและสบายใจ หากสอดคลองกับ

ความคาดหวัง 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 หรือมคีวามรูสึกในทางท่ีด ี

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

นามธรรม การที่เราจะทราบวาบุคคล มีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่

คอนขางสลับซับซอน จึงเปนการยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แตสามารถวัดโดยออม โดยการวัด

ความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้น ซึ่งการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตองตรงกับความรูสึกที่แทจริงจึงจะ

สามารถวัดความพึงพอใจนั้นได 

 พจนานุกรมบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 กลาวไววา “พึง” เปนคำชวยกริยาอ่ืน หมายความวา

“ควร” เชน พึงใจ หมายความวา พอใจ ชอบใจ และคำวา “พอ” หมายความวา “เทาที่ตองการเต็ม

ความตองการ ถูก ชอบ” เมื่อนำคำมาผสมกัน “พึงพอใจ” หมายถึง ชอบใจหรือถูกใจตามที่ตองการ 

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

ไดรับความสำเร็จตามความมุงหวังและความตองการ 

 Heider (1953 อางใน วิโรจน ไพรีพินาศ: 2540) ไดอธิบายถึง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของ

บุคคล และนำมาซึ่งความรูสึกพึงพอใจตอสิ่งตางๆ ไดดังนี ้

1. ความเชื่อ คานิยม 
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2. สิ่งแวดลอม 
3. ภาษาเปนสื่อของความคดิ 
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
สถานท่ี เวลาอยางเพียงพอ เหมาะสม และตองมีคุณภาพดวย 
           Naumann & Giel (1995) เสนอแนวคิดเกี ่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาวา ขึ ้นอยู กับ
องคประกอบ 3 สวน ไดแก 
 1. คุณภาพของสินคาและบริการ (Quality Product & Service) ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการรับรู

ของลูกคา เมื่อลูกคารับรูวาสินคาหรือบริการที่ไดมา มีคุณภาพดีก็จะรูสึกพอใจในสินคาหรือบริการน้ัน 

 2. ราคา (Price) เปนสวนประกอบที่จะทำใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ เมื่อลูกคาไดเปรียบ
เทียบความยุติธรรมของราคา และเห็นวามีราคาเหมาะสม ก็จะเกิดความพึงพอใจ แตถาลูกคารูสึกวา
สินคานั้นไมเหมาะสมกับราคา ก็จะเกิดความไมพึงพอใจ 
 3. ภาพลักษณรวม (Corporate image) มีผลตอความพึงพอใจเชนกันควรมีภาพลักษณรวม 
ท้ังการดำ เนินธุรกิจทั่วไป การมีคณุธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมดวย 
           วิรุฬ พรรณเทวี (2542) ไดใหความหมายไววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกภายในจิตใจของ
มนุษยที่ไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับแตละบุคคลวาจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางไร ถาคาดหวังหรือ
ความตั้งใจมากและไดรับการตอบสนองดวยดี จะมีความพึงพอใจมาก แตในทางตรงกันขามอาจ
ผิดหวังหรือไมพึงพอใจเปนอยางยิ่ง เมื่อไมไดรับการตอบสนองตามที่คาดไว ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสิ่งที ่ตน
ตั้งใจไววาจะมีมากหรือนอย 
            กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546) กลาววา ความพึงพอใจของมนุษยเปนการแสดงออกทาง

พฤติกรรมที่เปนนามธรรม การที่จะทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตโดยการ

แสดงออกที่ซับซอน ซึ่งตองมีสิ่งเราจึงจะเปนแรงจูงใจของบุคคลนั้นใหเกิดความพึงพอใจในงานนั้น 
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            จากความหมายและคำนิยามดังกลาวขางตน พอสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรูสึกนึกคิดของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อไดรับการตอบสนองความตองการ ทำใหบุคคลมี

ความรูสึกในทางท่ีดีหรือทางบวก ชอบ เห็นดวย สนับสนุนหรือมีความรูสกึในทางที่ด ี

2.4.2 ลักษณะของความพึงพอใจ 

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

ความพึงพอใจไว ดังนี ้

 1. ความพึงพอใจคือการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่งหนึ่ง

สิ่งใดบุคคลจำเปนตองปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัวและการตอบสนองความตองการของบุคคล

ดวยการตอบโตกับบุคคลอ่ืนและสิ่งตางๆ ในชีวิตประจำวันทำใหแตละคนมีประสบการณการเรียนรูสิ่ง

ที่จะไดรับตอบแทนแตกตางกัน 

 2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งท่ีคาดหวังกับสิ่งท่ีไดรับจริงใน

สถานการณหนึ่ง 

 3 ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยแวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้น 

ความพึงพอใจเปนความรูสึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรไดตามปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับความคาดหวัง

ของบุคคลในแตละสถานการณ นอกจากนี้ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่แสดงออกมาในระดับมาก

นอยได ขึ้นอยูกับความแตกตางของการประเมินสิ่งที่ไดรับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว 

 นอกจากนี้ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกกำหนดจากความรูสึกของแตละบุคคล 
โดยจากการพิจารณาความแตกตางระหวางผลตอบแทนที่เกิดขึ ้นจริงและผลตอบแทนที่เขามี
ความรูสึกวาเขาควรจะไดรับแลว ถาหากผลตอบแทนที่ไดรับจริงมากกวาผลตอบแทนที่เขาคาดวาจะ
ไดรับยอมจะกอใหเกิดความพึงพอใจขึ้น ซึ่งความพอใจจะมากหรือนอยหรือไมพึงพอใจนั้น ขึ้นอยูกับ
ความยุติธรรมของผลตอบแทน 

 2.4.3 ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 มหาวิทยาลัยมหิดล (2558: 44-45) ความพึงพอใจของผู รับบริการเปนการแสดงออกถึง

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 
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 3. ผูใหบริการ ผูบริหารการบริการและผู ปฏิบัติบริการลวนเปนบุคคลที่มีบทบาทสำคัญ

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

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 ดังตอไปนี้ 

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

บริการที่องคการจัดใหนั้นจะตองตอบสนองความตองการของบุคคลเปนสวนใหญหรือทั้งหมดมิใชเปน  
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การจัดใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแลวนอกจากจะไมเกิดประโยชนสูงสุด
ในการ เอ้ืออำนวยประโยชนและบริการแลวยังไมคุมคากับการดำเนินงานนั้น ๆ               

2. หลักความสม่ำเสมอ กลาวคือ การใหบริการตองดำเนินการอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ 

มิใชทำๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผูบริการหรือผูปฏิบัติ               

 3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยางเสมอภาค และ

เทาเทียมกัน                

4. หลักความประหยัด คาใชจายที่ตองใชในการบริการจะตองไมมากจนเกินกวาผลที่จะ 

ไดรับ               

 5. หลักความสะดวก บริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติไดงาย 

สะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนัก ทั้งยังไมเปนการสรางภาระ ยุงยากใจใหแกผูบริการหรือ 

ผูใชบริการมากจนเกินไป 

วิทยาลัยนครราชสีมา (2555: 8) การใหบริการ เปนหนาที่หลักสำคัญในการบริการงานใน

ภาครัฐ โดยเฉพาะงาน ทีจ่ะตองมีการติดตอสัมพันธกับประชาชนโดยตรงโดยหนวยงานและเจาหนาที่

ผูใหบริการมีหนาที่ในการสงตอการบริการ (Delivery service) ใหแกผูรับบริการ 

  สมิต สัชฌุกร (2542, หนา 13 อางถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550, หนา 14) ใหความหมายวา 

การ บริการเปนการปฏิบัติงานที่กระทำหรือติดตอเกี่ยวของกับผูใชบริการ การใหบุคคลตาง ๆ ไดใช 

ประโยชนในทางใดทางหนึ่ง ทั้งดวยความพยายามใด ๆ ก็ตามดวยวิธีการหลากหลายในการท าให 

บุคคลตาง ๆ ที่เก่ียวของไดรับความชวยเหลือจัดไดวาเปนการใหบริการทั้งสิ้น การอำนวยความสะดวก 

การสนองความตองการของผูใชบริการก็เปนการใหบริการ การใหบริการจึงสามารถดำเนินการได 

หลากหลายวิธี จุดสำคัญคือ เปนการชวยเหลือและอำนวยประโยชนแกผูใชบริการ 

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

ทั้งหมดคือ การปฏิบัติงานดวยการใหบริการที่กอใหเกิดความพึงพอใจซึ่งมีลักษณะสำคัญ 5 ประการ

คือการใหบริการอยางเทาเทียมกัน (Equivalent services) การใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา 

(Timely services) การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample services) การใหบริการ อยางตอเนื่อง 

(Continuous services) และการใหบริการอยางกาวหนา (Progressive services) 

เนตร หงสไกรเลิศ (2550: 15-16) ปจจุบันองคกรหลายแหง ไดมีการพัฒนาคุณภาพการ

บริการอยางตอเนื่องและเปนระบบเพราะคุณภาพการบริการถือเปนปจจัยที่สำคัญที่ทำใหองคกร

ประสบความสำเร็จ ในอดีตมีการประเมินคุณภาพการบริการจากมาตรฐานที่องคกรไดกำหนดไว       

แตสำหรับปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวา คุณภาพการบริการสามารถวัดไดจากการรับรูของผูรับบริการ 

Parasuraman (1985) ไดกลาววา คุณภาพการบริการ คือ ความสามารถในการสนองความ
ตองการของผูมารับบริการ เม่ือพิจารณาคุณภาพของสินคา มักจะพิจารณาจากตัวสินคาและยึดถือผล
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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. ความเชื ่อมั ่นตอผู ใหบริการ (Reliability) ไดแก ความสามารถในการใหบริการอยาง
รวดเร็ว ถูกตอง และเหมาะสม 

3. การสนองตอบผูรับบริการ (Responsiveness) ไดแก ความพรอมที่จะใหบริการตามความ
ตองการ 

4. การใหความเชื่อมั่นผูรับบริการ (Assurance) ไดแก ความรู อัธยาศัยของเจาหนาที่และ

ความสามารถในการสรางความเชื่อมั่นใหแกผูรับบริการ 

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

สูญสภาพไดงาย บริการจะมีขึ้นทันทีและสงมอบใหผูรับทันที ดังนั้น การบริการจึงเปนกระบวนการ
ของกิจกรรมในการสงมอบบริการจากผูใหบริการไปยังผูรับบริการ แตปรากฏในรูปของเวลา สถานที่ 
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
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นำไปสูความลมเหลว และเสื่อมประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสวนทำลายศรัทธาของประชาชนที่มีตอ
ราชการ ซึ่งมูลเหตุของความลาชาในการปฏิบัติราชการอาจเกิดจากปจจัยสวนบุคคล ดังนี ้

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

 8. ขาดความเขาใจในวิธีการทำงานที่ถูกตอง 

2.6 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
การศึกษาเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในการใหบริการนั้น มีผูใหความสนใจทำการศึกษาวิจัย ไว

ในหลากหลายแงมุม ดังตอไปนี ้
มหาวิทยาลัยมหิดล (2558: บทสรุปสำหรับผูบริหาร) ไดศึกษา ความพึงพอใจของประชาชน

ตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลนครออมนอย อำเภอกระทุ มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผล

การศึกษาพบวา ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการของเทศบาลนครออมนอย อำเภอกระทุม

แบน จังหวัดสมุทรสาคร ตามกรอบงานท่ีประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอนการ

ใหบริการ ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความ

พึงพอใจตอสิ่งอา นวยสะดวก ในภาพรวม พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ

ในระดับมากที่สุด รอยละ 97.62 มีคะแนนคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ10 (มากกวารอยละ 95 

ขึ้นไป) มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการสูงที่สุด คือ งานบริการดานสาธารณสุข มีระดับความ

พึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.05 รองลงมาเปนงานงานบริการดานทะเบียน มีระดับความพึง

พอใจของผูรับบริการรอยละ 97.90 งานบริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม รอยละ 97.43 

งานบริการดานรายไดหรือภาษี มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.39 และ งานบริการ

ดานโยธา การขออนุญาตกอสราง มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.35 ตามลำดับ โดย

ทุกงานมีคะแนนคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) 

ชนะดา วีระพันธ (2555) ไดศกึษา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตำบลบานเกา อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของ

ประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลบานเกา อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

โดยรวมอยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณา เปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด คอื ดานการใหบริการอยางเพียงพอ รองลงมาคือ ดานการใหบริการอยางเสมอภาคและดานการ

ใหบริการอยางกาวหนา ตามลำดับ โดยในดานการใหบริการอยางเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจ

ในเรื่องอาคารสถานที่ใหบริการมีความเหมาะสม ในดาน การใหบริการอยางเสมอภาค ประชาชนมี

ความพึงพอใจในเรื ่องเจาหนาที ่บริการดวยความยิ้มแยม แจมใส และในดานการใหบริการอยาง
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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 ร ับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั ้ง 3 งานบริการใน 3 

ประเด็น ปรากฏวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจในงานบริการ ดานบรรเทาสาธารณภัยในระดับมาก 

งานบริการดานรถสุขาเคลื่อนที่ และงานดานจัดเก็บรายไดมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และใน

ภาพรวมทั้ง 3 งานบริการอยูในระดับมากทีสุ่ด 

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

พอใจตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลเสมาใหญในดานกระบวนการ ขั้นตอน

การใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 โดยเรื่องชองทางการใหบริการที่

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. ตั้งอยูในแหลงที่สะดวกแกการ

เดินทางไปรับบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.40 
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บทท่ี 3 วิธีดำเนินการวิจัย 
 

ในการศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลคำ

สะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนครเปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) ผูดำเนินการ  

ไดดำเนินการ ดังรายละเอียดหัวขอตอไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา  
3.3 การทดสอบเครื่องมือการศึกษา 
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5 วิธีการวิเคราะหขอมูล 
3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนในเขตปกครองขององคการบริหารสวนตำบลคำ

สะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร  เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชน

ที่มารับบริการหรือติดตอองคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร  

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 10,966คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนในเขตปกครองของ องคการบริหารสวนตำบล

คำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร  เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงาน

เอกชนที่มารับบริการหรือติดตอองคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัด

สกลนคร ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยางตามวิธีของ Taro Yamane 

ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอรเซ็นต ดังสมการดานลาง จากนั้นเก็บตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบ

บังเอิญ (Accidental Sampling) 

n =      N  
1 + N (e)2 

   โดยที ่n = จำนวนขนาดตัวอยางประชาชนท่ีตองการ  
          N = จำนวนประชากรท้ังหมด  

e = คาความคลาดเคลื่อน (0.05) 
      แทนคาสูตร n =             10,966  =  371 

1 + 10,966 (0.05)2 
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 ดังนั้นกลุมตัวอยางที่ศึกษาในแตละดาน เทากับ  371  คน ที่ระดับความคลาดเคลื่อน ±5% 
เพ่ือการเก็บขอมูลใหครบถวน คณะทำงานใชแบบสอบถาม 400 ชุด ในการเก็บขอมูลครั้งนี้ 
 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ความพึง

พอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร  

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยึดความตรงตามเนื้อหา (Content validity) เปนหลัก ดวยการ

ตรวจสอบเนื้อหาที่ใชตั้งเปนคำถาม โดยการวิเคราะหวัตถุประสงคของการวิจัย  และอาศัยเอกสารกับ

รายงานการวิจัยที่เก่ียวของเปนหลัก 

แบบสอบถามเปนแบบมาตรฐาน ซ ึ ่ งม ีคำถามกำหนดอยางแนนอนไว ล วงหนาเปน

แบบสอบถามท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึนเอง  ประกอบดวย 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยใชหลักเกณฑการแปลความหมายขอมูล

ดังนี้ 

            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 นอยท่ีสุด 

 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะของประชาชนผูรับบริการที่มีตอปญหา อุปสรรค ในการรับบริการ

องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

3.3 การทดสอบเครื่องมือการศึกษา  

แบบสอบถามฉบับนี้ ผูวิจัยไดศกึษาขอมูล โดยมีข้ันตอนในการสราง ดังนี ้

1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของในเรื่องความพึงพอใจของประชากรตอ 
การใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร  จากนั้น
กำหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย กำหนดนิยาม เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2. สรางแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการ 
บริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร  และตรวจสอบเนื ้อหาของ
แบบสอบถามเพื่อใหครอบคลุมวัตถุประสงค 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 ่อใหไดขอมูลของผู รับบริการงานทั้ง 4 งาน ประกอบดัวย        

งานดานรายไดหรือภาษี  งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน  งานดานสาธารณสุข  งาน

โครงสรางพ้ืนฐาน  ในการเก็บขอมูลในครั้งนี้ คณะทำงานไดจัดทำแบบสอบถามไวจำนวน 400 ชุด   

3.5 การวิเคราะหขอมูล  
 นำขอมูลทั้งหมดที่รวบรวมได ไปทำการวิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่ คาเฉลี่ยเลขคณิต 

และคำนวณรอยละ จำแนกเปนรายขอของคำถาม การคำนวณผลทั ้งหมดกระทำดวยเครื ่อง

คอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป  

3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล และประมวลผลในการวิจัย ไดแก  

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

 
2. คาเฉลี่ย (Mean) 
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3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนการวัดการกระจายที่นิยมใชกันมากเขียนแทนดวย  S.D.  หรือ S 
 

 
 
           4. หาคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับดวยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  
            เปนคาความเชื่อมั่นที่คำนวณหาไดจากสูตรครอนบราช (Cronbach) การหาคาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบโดยแบบทดสอบคาคะแนนที่ไดอาจจะเปนคาอะไรก็ไดที่มีคามากกวา 1 สูตรที่ใชใน
การคำนวณมีดังนี้ 

   = 
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  เม่ือ  

      แทน    คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
   n    แทน   จำนวนขอของแบบทดสอบ 
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บทท่ี 4 ผลการดำเนินงานวิจัย 
 

การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  

อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการดำเนินการวิจัยดังนี ้

4.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจ 

4.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

4.1.2 งานดานรายไดหรือภาษี   

4.1.3 งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน   

4.1.4 งานดานสาธารณสุข  

4.1.5 งานโครงสรางพ้ืนฐาน    

4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน 

ตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ในภาพรวม 
 

4.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจ 

4.1.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษา ขอมูลทั่วไปของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มี

ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ในงาน

ที่ใหบริการจำนวน 4 งาน ไดแก งานดานรายไดหรือภาษี  งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน       

งานดานสาธารณสุข  และงานโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งผูตอบแบบสอบถามเปนประชาชนในพื้นที่ ตำบลคำ

สะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร จากการสุมตัวอยางจำนวน 400 คน โดยจำแนกขอมูล

ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดดังนี ้

จำนวนผูตอบแบบสอบถามในพื้นที่ บานคำสะอาด 2 หมูที่ 8 มากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ 
บานดงจันทู  หมูที่ 2 บานหนองหมากแซว หมูที่ 3 บานแสงตะวัน  หมูที่ 9 และบานคำสะอาดพัฒนา 
หมูที ่ 12  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน ผูหญิง  โดยมีชวงอายุอยูระหวาง อายุ 41 - 60 ป ระดับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร สวนใหญรับบริการจากองคการบริหาร
สวนตำบลคำสะอาด 1 ครั้ง/ป  รายละเอียดดังตาราง 

 
 

ตารางที่  1 แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
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ประเมินความพึงพอใจการใหบริการของ องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร   
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการโดย  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

  จำนวน รอยละ 

ชุมชน 

บานคำสะอาด หมูที่ 1 29 7.25 
บานดงจันทู  หมูที ่2 33 8.25 
บานหนองหมากแซว หมูที่ 3 33 8.25 
บานปลวก หมูที่ 4 22 5.50 
บานบานยางคำ หมูที่ 5 32 8.00 
บานบานนาดินจี ่ หมูที่ 6 22 5.50 
บานหนองไผ  หมูที ่7  24 6.00 
บานคำสะอาด 2 หมูที่ 8 42 10.50 
บานแสงตะวัน  หมูที ่9 33 8.25 
บานหนองหมากแซว หมูที่ 10 32 8.00 
บานธาตุโสภา  หมูที ่11 23 5.75 
บานคำสะอาดพัฒนา หมูที่ 12 33 8.25 
บานปลวก หมูที่ 13 22 5.50 
บานปลวก หมูที่ 14 20 5.00 

รวม 400 100 

เพศ 
ชาย 185 46.25 
หญิง 215 53.75 

รวม 400 100 

ชวงอายุ 

อายุไมเกิน 20ป 5 1.25 
อายุ 21 - 40 ป 125 31.25 
อายุ 41 - 60 ป 203 50.75 
อาายุ 60 ปขึ้นไป 67 16.75 

รวม 400 100 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 260 65 
มัธยมศกึษาตอนตน 42 10.5 
มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 77 19.25 
ปวส. 16 4 
ปริญญาตรี 5 1.25 

รวม 400 100 

อาชีพ 

เกษตรกร 316 79 
ผูประกอบการ 26 6.5 
ขาราชการ 13 3.25 
นักเรียน/นักศึกษา 21 5.25 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 9 2.25 
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ประเมินความพึงพอใจการใหบริการของ องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร   
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการโดย  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

ธุรกิจสวนตัว 15 3.75 
รวม 400 100 

ความถี่การใชบริการ 

1 ครั้ง/ป 246 61.5 
2 – 3 ครั้ง/ป 65 16.25 
4-5 ครั้ง/ป 35 8.75 
6 ครั้งข้ึนไป/ป 54 13.5 

รวม 400 100 
 

4.1.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตองานดานรายไดหรือภาษี 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที ่ม ีต องานดานรายไดหร ือภาษี ซ ึ ่งผ ู ตอบ

แบบสอบถามนั ้นเปนประชาชนในพื้นที ่ องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน 

จังหวัดสกลนคร  จำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา 

ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ ผลการศึกษาพบวา  ประชาชน มีความพึงพอใจตอ 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.82 คิดเปนรอยละ 96.43 โดยประชาชนมีความพึง

พอใจอยูในระดับมากที่สุด ทั้ง 6 ประเด็น โดย พึงพอใจประเด็นมีการใหบริการตามลำดับกอน-หลัง มาก

เปนอันดับแรก รองลงมาคือ มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน  มีความชัดเจน

ในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการใหบริการ  ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม ตรงตอ

ความตองการผูรับบริการ  มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ  และขั้นตอนการใหบริการมีระบบ ไม

ยุงยาก ซับซอน มีความชัดเจน  ตามลำดับ 

ดานชองทางการใหบริการ ผลการศึกษา พบวา  ประชาชน มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.48 คิดเปนรอยละ 89.62 โดยประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ที่สุด ทั้ง 7 ประเด็น โดย พึงพอใจประเด็นเขาถึงชองทางการใหบริการที่รวดเร็ว และสะดวก  มากเปน

อันดับแรก รองลงมาคือ มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของผูรับบริการ  มีชองทางการใหบริการ

เพียงพอตอผูใชบริการ  มีการใหบริการนอกเวลาราชการ  มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานเสียง

ตามสาย/เอกสาร  มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง  และมีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่  

ตามลำดับ 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ผลการศึกษา พบวา ประชาชน มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.80 คิดเปนรอยละ 95.91 โดยประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ที่สุด ทั้ง 6 ประเด็น โดย พึงพอใจประเด็นเจาหนาที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตงกายสุภาพการวางตัว

เรียบรอยเหมาะสม  มากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการตอบขอ

ซักถาม  เจาหนาที่ใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่  เจาหนาที่ใหบริการดวยความเอาใจใส 

กระตือรือรน เต็มใจ และมีความพรอมในการใหบริการ  เจาหนาที่มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติ

หนาที่  และเจาหนาที่ใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ตามลำดับ 
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ประเมินความพึงพอใจการใหบริการของ องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร   
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการโดย  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

ดานอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ผลการศึกษา พบวา ประชาชน มีความพึง

พอใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.75 คิดเปนรอยละ 95.03 โดยประชาชนมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ทั้ง 5 ประเด็น โดย พึงพอใจประเด็น สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกใน

การเดินทางมารับบริการ  มากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ  ปายขอความบอกจุดบริการ/ปาย

ประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจงาย  การจัดสถานที่และอุปกรณความเปนระเบียบ สะดวกตอ

การใชบริการ  สถานที่ใหบริการโดยรวมมีความสะอาด  และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ  ตามลำดับ 

สรุป  ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีตองานดานรายไดหรือภาษี ดานกระบวนการ

และขั้นตอนการใหบรกิาร  ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  และดานอาคารสถานท่ี

และสิ่งอำนวยความสะดวก  ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 

4.71 คิดเปนรอยละ 94.25 โดยมีความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ มากเปนอันดับแรก  รองลงมา

คือ ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  และดานสิ่งอำนวยความสะดวก

ตามลำดับ  รายละเอียดดังแสดงในตาราง 

ตาราง 1  แสดงคาคะแนนเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตองานดานรายไดหรือภาษ ี
ของ องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ประเด็นความพึงพอใจ N Mean Std. รอยละ แปรผล 

ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 
     

1.1 ขั้นตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน มคีวามชัดเจน 400 4.71 .470 94.30 มากที่สุด 
1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ 400 4.80 .467 96.10 มากที่สุด 
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนำขั้นตอนการ
ใหบริการ 

400 4.82 .451 96.40 มากที่สุด 

1.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน 400 4.85 .406 96.90 มากที่สุด 

1.5 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม ตรงตอความตองการ
ผูรับบริการ 

400 4.81 .460 96.15 มากที่สุด 

1.6 มีการใหบริการตามลำดับกอน-หลัง 400 4.94 .184 98.70 มากที่สุด 

เฉลี่ย 400 4.82 .204 96.43 มากที่สุด 
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 91.75 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 89.62 มาก 
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ประเมินความพึงพอใจการใหบริการของ องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร   
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการโดย  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

ประเด็นความพึงพอใจ N Mean Std. รอยละ แปรผล 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
     

3.1 เจาหนาที่พูดจาสภุาพอัธยาศยัด ีแตงกายสภุาพการวางตัว
เรียบรอยเหมาะสม 

400 4.92 .233 98.45 มากที่สุด 

3.2 เจาหนาที่ใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบตัหินาที ่ 400 4.82 .209 96.40 มากที่สุด 
3.3 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน เตม็ใจ และมี
ความพรอมในการใหบริการ 

400 4.81 .253 96.20 มากที่สุด 

3.4 เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการตอบขอซักถาม 400 4.83 .148 96.60 มากที่สุด 

3.5 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัต ิ 400 4.63 .178 92.60 มากที่สุด 
3.6 เจาหนาที่มีความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบัตหินาที ่ 400 4.76 .208 95.20 มากที่สุด 

เฉลี่ย 400 4.80 .095 95.91 มากที่สุด 
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

     

4.1 สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ 400 4.88 .275 97.55 มากที่สุด 
4.2 สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ 400 4.61 .140 92.20 มากที่สุด 

4.3 สถานที่ใหบริการโดยรวมมีความสะอาด 400 4.64 .178 92.80 มากที่สุด 

4.4 การจัดสถานที่และอุปกรณความเปนระเบียบ สะดวกตอการใช
บริการ 

400 4.80 .213 96.00 มากที่สุด 

4.5 ปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจน
และเขาใจงาย 

400 4.83 .294 96.60 มากที่สุด 

เฉลี่ย 400 4.75 .134 95.03 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวมทั้ง 4 ดาน 400 4.71 .090 94.25 มากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตองานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตองานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน  ซึ่ง

ผูตอบแบบสอบถามนั้นเปนประชาชนในพื้นที่ องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน 

จังหวัดสกลนคร จำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา 
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ประเมินความพึงพอใจการใหบริการของ องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร   
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการโดย  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ ผลการศึกษา พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจ 

โดยภาพรวม รวมอยูในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.85 คิดเปนรอยละ 97.07 โดยประชาชนมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ทั้ง 6 ประเด็น โดย พึงพอใจประเด็น มีการใหบริการตามลำดับกอน-หลัง  

มากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ  ขั้นตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน มีความชัดเจน  มีผัง

ลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน  ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม ตรง

ตอความตองการผูรับบริการ  มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั ้นตอนการใหบริการ   

และมีความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ  ตามลำดับ 

 ดานชองทางการใหบริการ ผลการศึกษา พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.87 คิดเปนรอยละ 97.38 โดยประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ที่สุด ทั้ง 7 ประเด็น โดย พึงพอใจประเด็น มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่ มากเปนอันดับแรก 

รองลงมาคือ  มีกลองเพื่อรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของผูรับบริการ  มีการใหบริการนอกเวลาราชการ  

มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ  มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานเสียงตามสาย/

เอกสารมีชองทางการใหบริการหลายชองทาง และเขาถึงชองทางการใหบริการที่รวดเร็ว และสะดวก  

ตามลำดับ 

ดานเจาหนาที่ผู ใหบริการ ผลการศึกษา ประชาชนชาวมีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู ใน

ระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.92 คิดเปนรอยละ 98.36 โดยประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ที่สุด ทั้ง 6 ประเด็น โดย พึงพอใจประเด็น เจาหนาที่ใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ มาก

เปนอันดับแรก รองลงมาคือ  เจาหนาที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตงกายสุภาพการวางตัวเรียบรอย

เหมาะสม  เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการตอบขอซักถาม  เจาหนาที่มีความซื่อสัตยสุจริตในการ

ปฏิบัติหนาที่  เจาหนาที่ใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจ และมีความพรอมในการ

ใหบริการ  และเจาหนาที่ใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ  ตามลำดับ 

ดานอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ผลการศึกษา พบวา ประชาชน มีความพึง

พอใจ โดยภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.93 คิดเปนรอยละ 98.68 โดยประชาชนมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ทั้ง 5 ประเด็น โดย พึงพอใจประเด็น สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ มาก

เปนอันดับแรก รองลงมาคือ  การจัดสถานที่และอุปกรณความเปนระเบียบ สะดวกตอการใชบริการ  

สถานที่ใหบริการโดยรวมมีความสะอาดสถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  

และปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจงาย  ตามลำดับ 

สรุป  ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีตองานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน   
ในดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผู ใหบริการ  
และดานอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด  คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.89  คิดเปนรอยละ  97.87  โดยประชาชนพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความ
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ประเมินความพึงพอใจการใหบริการของ องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร   
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการโดย  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

สะดวก  มากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ  และ
ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  ตามลำดับ  ดังแสดงในตาราง 

 
ตาราง 2 แสดงคาคะแนนเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตองานดานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการชุมชนขององคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ประเด็นความพึงพอใจ N Mean Std. รอยละ แปรผล 
1.1 ข้ันตอนการใหบริการมรีะบบ ไมยุงยาก ซับซอน มี
ความชัดเจน 

400 4.88 .383 97.65 มากที่สุด 

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ 400 4.76 .553 95.10 มากที่สุด 
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนำ
ขั้นตอนการใหบริการ 

400 4.84 .456 96.75 มากที่สุด 

1.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการอยาง
ชัดเจน 

400 4.87 .401 97.40 มากที่สุด 

1.5 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม ตรงตอ
ความตองการผูรับบริการ 

400 4.86 .428 97.20 มากที่สุด 

1.6 มีการใหบริการตามลำดับกอน-หลัง 400 4.92 .310 98.30 มากที่สุด 
เฉลี่ย 400 4.85 .223 97.07 มากที่สุด 

2.1 มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ 400 4.87 .395 97.40 มากที่สุด 
2.2 มีการประชาสมัพันธขอมูลขาวสารผานเสียงตาม
สาย/เอกสาร 

400 4.86 .404 97.20 มากที่สุด 

2.3 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง 400 4.85 .372 97.05 มากที่สุด 
2.4 มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของ
ผูรับบริการ 

400 4.89 .331 97.70 มากที่สุด 

2.5 มีการใหบริการนอกเวลาราชการ 400 4.88 .392 97.60 มากที่สุด 
2.6 เขาถึงชองทางการใหบริการท่ีรวดเร็ว และสะดวก 400 4.81 .401 96.20 มากที่สุด 
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที ่ 400 4.93 .279 98.50 มากที่สุด 

เฉลี่ย 400 4.87 .166 97.38 มากที่สุด 
3.1 เจาหนาที่พูดจาสภุาพอัธยาศยัด ีแตงกายสภุาพการ
วางตัวเรียบรอยเหมาะสม 

400 4.94 .255 98.80 มากที่สุด 

3.2 เจาหนาที่ใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบติั
หนาที ่

400 4.97 .230 99.30 มากที่สุด 

3.3 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน 
เต็มใจ และมีความพรอมในการใหบริการ 

400 4.89 .371 97.75 มากที่สุด 

3.4 เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการตอบขอ
ซักถาม 

400 4.93 .279 98.50 มากที่สุด 

3.5 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือก
ปฏิบัต ิ

400 4.88 .334 97.65 มากที่สุด 

3.6 เจาหนาที่มีความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบัตหินาที ่ 400 4.91 .304 98.15 มากที่สุด 
เฉลี่ย 400 4.92 .121 98.36 มากที่สุด 



 
 

องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร  43 
 

ประเมินความพึงพอใจการใหบริการของ องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร   
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการโดย  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

ประเด็นความพึงพอใจ N Mean Std. รอยละ แปรผล 
4.1 สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ 

400 4.92 .283 98.45 มากที่สุด 

4.2 สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ 400 4.98 .178 99.55 มากที่สุด 
4.3 สถานที่ใหบริการโดยรวมมีความสะอาด 400 4.94 .264 98.70 มากที่สุด 
4.4 การจัดสถานที่และอุปกรณความเปนระเบียบ 
สะดวกตอการใชบริการ 

400 4.95 .238 99.00 มากที่สุด 

4.5 ปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มี
ความชัดเจนและเขาใจงาย 

400 4.89 .331 97.70 มากที่สุด 

เฉลี่ย 400 4.93 .125 98.68 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวมทั้ง 4 ดาน 400 4.89 .082 97.87 มากที่สุด 

 

4.1.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตองานดานสาธารณสุข 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตองานดานสาธารณสุข  ซึ่งผูตอบแบบสอบถาม

นั้นเปนประชาชนในพื้นที่ องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

จำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา 

ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ ผลการศึกษา พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจ 

โดยภาพรวมอยูระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.83 คิดเปนรอยละ 96.67 โดยประชาชนมีความพึงพอใจ

อยูในระดับมากที่สุด ทั้ง 6 ประเด็น โดย พึงพอใจประเด็น มีการใหบริการตามลำดับกอน-หลัง มากเปน

อันดับแรก รองลงมาคือ มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน  มีความชัดเจนใน

การอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการใหบริการ  ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม ตรงตอ

ความตองการผูรับบริการ  มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ  ขั้นตอนการใหบริการมีระบบ ไม

ยุงยาก ซับซอน มีความชัดเจน ตามลำดับ 

 ดานชองทางการใหบริการ ผลการศกึษา พบวา ประชาชน มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.93 คิดเปนรอยละ 98.67 โดยประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ที่สุด ทั้ง 7 ประเด็น โดย พึงพอใจประเด็น มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่ มากเปนอันดับแรก 

รองลงมาคือ มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง  เขาถึงชองทางการใหบริการที่รวดเร็ว และสะดวก  

มีการใหบริการนอกเวลาราชการ  มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ  มีการประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารผานเสียงตามสาย/เอกสาร  และมีกลองเพื่อรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของผูรับบริการ  

ตามลำดับ 

 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ผลการศึกษา พบวา ประชาชน มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยูใน

ระดับ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.94 คิดเปนรอยละ 98.76 โดยประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ที่สุด ทั้ง 6 ประเด็น โดย พึงพอใจประเด็น เจาหนาที่ใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ มาก

เปนอันดับแรก รองลงมาคือ เจาหนาที ่ใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที ่  เจาหนาที่



 
 

องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร  44 
 

ประเมินความพึงพอใจการใหบริการของ องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร   
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการโดย  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

ใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจ และมีความพรอมในการใหบริการ  เจาหนาที่มีความรู 

ความสามารถในการตอบขอซักถาม  เจาหนาที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตงกายสุภาพการวางตัวเรียบรอย

เหมาะสม และเจาหนาที่มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ ตามลำดับ 

ดานอาคารสถานที่และสิ ่งอำนวยความสะดวก ผลการศึกษา ประชาชน มีความพึงพอใจ    

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.94 คิดเปนรอยละ 98.89 โดยประชาชนมีความพึง

พอใจอยูในระดับมากที่สุด ทั้ง 5 ประเด็น โดย พึงพอใจประเด็น  สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ มาก

เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การจัดสถานที่และอุปกรณความเปนระเบียบ สะดวกตอการใชบริการ  

สถานที่ใหบริการโดยรวมมีความสะอาดสถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  

และปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจงาย  ตามลำดับ 

 สรุป ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีตองานดานสาธารณสุขในดานกระบวนการและ

ขั้นตอนการใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  และดานอาคารสถานที่และ

สิ่งอำนวยความสะดวก  ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  คะแนนเฉลี่ยเทากับ 

4.91 คิดเปนรอยละ  98.25  โดยพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก  มากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ 

ดานเจาหนาที่ผู ใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ  และ ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ  

ตามลำดับ  ดังแสดงในตาราง 

ตาราง 3 แสดงคาคะแนนเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตองานดานสาธารณสุข ของ
องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ประเด็นความพึงพอใจ N Mean Std. รอยละ แปรผล 
1.1 ข้ันตอนการใหบริการมรีะบบ ไมยุงยาก ซับซอน มี
ความชัดเจน 

400 4.72 .509 94.31 มากที่สุด 

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ 400 4.77 .552 95.36 มากที่สุด 
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนำขั้นตอน
การใหบริการ 

400 4.86 .452 97.18 มากที่สุด 

1.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการอยาง
ชัดเจน 

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 

2.1 มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ 400 4.91 .376 98.18 มากที่สุด 
2.2 มีการประชาสมัพันธขอมูลขาวสารผานเสียงตามสาย/
เอกสาร 

400 4.91 .376 98.18 มากที่สุด 

2.3 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง 400 4.96 .271 99.19 มากที่สุด 
2.4 มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของผูรับบริการ 400 4.89 .448 97.83 มากที่สุด 
2.5 มีการใหบริการนอกเวลาราชการ 400 4.94 .326 98.79 มากที่สุด 
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ประเมินความพึงพอใจการใหบริการของ องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร   
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการโดย  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

ประเด็นความพึงพอใจ N Mean Std. รอยละ แปรผล 
2.6 เขาถึงชองทางการใหบริการท่ีรวดเร็ว และสะดวก 400 4.95 .234 99.04 มากที่สุด 
2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที ่ 400 4.97 .191 99.44 มากที่สุด 

เฉลี่ย 400 4.93 .167 98.67 มากที่สุด 
3.1 เจาหนาที่พูดจาสภุาพอัธยาศยัด ีแตงกายสภุาพการ
วางตัวเรียบรอยเหมาะสม 

400 4.93 .273 98.59 มากที่สุด 

3.2 เจาหนาที่ใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบติั
หนาที ่

400 4.96 .235 99.14 มากที่สุด 

3.3 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน 
เต็มใจ และมีความพรอมในการใหบริการ 

400 4.94 .277 98.89 มากที่สุด 

3.4 เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการตอบขอซักถาม 400 4.93 .269 98.64 มากที่สุด 
3.5 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัต ิ 400 4.96 .214 99.24 มากที่สุด 
3.6 เจาหนาที่มีความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบัตหินาที ่ 400 4.90 .311 98.03 มากที่สุด 

เฉลี่ย 400 4.94 .113 98.76 มากที่สุด 
4.1 สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ 

400 4.93 .276 98.54 มากที่สุด 

4.2 สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ 400 4.97 .185 99.49 มากที่สุด 
4.3 สถานที่ใหบริการโดยรวมมีความสะอาด 400 4.94 .248 98.89 มากที่สุด 
4.4 การจัดสถานที่และอุปกรณความเปนระเบียบ สะดวก
ตอการใชบริการ 

400 4.96 .214 99.24 มากที่สุด 

4.5 ปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มี
ความชัดเจนและเขาใจงาย 

400 4.91 .295 98.29 มากที่สุด 

เฉลี่ย 400 4.94 .137 98.89 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวมทั้ง 4 ดาน 400 4.91 .111 98.25 มากที่สุด 

 

4.1.5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตองานโครงสรางพื้นฐาน 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตองานโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งผูตอบแบบสอบถาม

นั้นเปนประชาชนในพื้นที่ องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

จำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา 

 ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ ผลการศึกษา พบวา ประชาชน มีความพึงพอใจ 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.68 คิดเปนรอยละ 93.62 โดยประชาชนมีความพึง

พอใจอยูในระดับมากที่สุด ทั้ง 6 ประเด็น โดย พึงพอใจประเด็น  มีการใหบริการตามลำดับกอน-หลัง 

มากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม ตรงตอความตองการ

ผูรับบริการ  มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน  มีความชัดเจนในการอธิบาย 

ชี้แจง และแนะนำขั ้นตอนการใหบริการ  มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ  และขั้นตอนการ

ใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน มีความชัดเจน  ตามลำดับ 
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ประเมินความพึงพอใจการใหบริการของ องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร   
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการโดย  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

 ดานชองทางการใหบริการ ผลการศึกษา พบวา ประชาชน มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.79  คิดเปนรอยละ 95.72 โดยประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ที่สุด ทั้ง 7 ประเด็น โดย พึงพอใจประเด็น  มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่ มากเปนอันดับ

แรก รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานเสียงตามสาย/เอกสาร  มีชองทางการใหบริการ

หลายชองทาง  มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ  มีกลองเพื่อรับฟงปญหาและขอคิดเห็น

ของผูรับบริการ  มีการใหบริการนอกเวลาราชการ  และเขาถึงชองทางการใหบริการที ่รวดเร็ว และ

สะดวก  ตามลำดับ 

 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ผลการศึกษา พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.80  คิดเปนรอยละ 96.06 โดยประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ที่สุด ทั้ง 6 ประเด็น โดย พึงพอใจประเด็น เจาหนาที่ใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ มาก

เปนอันดับแรก รองลงมาคือ  เจาหนาที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตงกายสุภาพการวางตัวเรียบรอย

เหมาะสม  เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการตอบขอซักถาม  เจาหนาที่ใหบริการวางตัวเหมาะสม

กับการปฏิบัติหนาที่  เจาหนาที่ใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจ และมีความพรอมใน

การใหบริการ  เจาหนาที่มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่  ตามลำดับ 

 ดานอาคารสถานที่และส่ิงอำนวยความสะดวก ผลการศึกษา พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจ 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.80  คิดเปนรอยละ 95.90 โดยประชาชนมีความพึง

พอใจอยูในระดับมากที่สุด ทั้ง 5 ประเด็น โดย พึงพอใจประเด็น การจัดสถานที่และอุปกรณความเปน

ระเบียบ สะดวกตอการใชบริการ มากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ  สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกใน

การเดินทางมารับบริการ  สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ  สถานที่ใหบริการโดยรวมมีความสะอาด  

ปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจงาย  ตามลำดับ 

สรุป ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีตองานโครงสรางพื้นฐาน  ในดานกระบวนการ

และขั้นตอนการใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  และดานอาคารสถานที่

และสิ่งอำนวยความสะดวก  ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  คะแนนเฉลี่ย

เทากับ 4.77 คิดเปนรอยละ  95.32  โดยพึงพอใจดานเจาหนาที ่ผู ใหบริการ  มากเปนอันดับแรก 

รองลงมาคือ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก  ดานชองทางการใหบริการ  และ ดานกระบวนการขั้นตอนการ

ใหบริการ  ตามลำดับ  ดังแสดงในตาราง 
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ประเมินความพึงพอใจการใหบริการของ องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร   
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการโดย  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

 

 

ตาราง 4  แสดงคาคะแนนเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตองานโครงสรางพ้ืนฐาน ของ
องคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ประเด็นความพึงพอใจ N Mean Std. รอยละ แปรผล 
ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ      
1.1 ข้ันตอนการใหบริการมรีะบบ ไมยุงยาก ซับซอน มีความ
ชัดเจน 

400 4.55 .659 90.95 มากที่สุด 

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ 400 4.63 .692 92.60 มากที่สุด 
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนำขั้นตอนการ
ใหบริการ 

400 4.64 .713 92.70 มากที่สุด 

1.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน 400 4.71 .626 94.20 มากที่สุด 
1.5 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม ตรงตอความ
ตองการผูรับบริการ 

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 เจาหนาที่พูดจาสภุาพอัธยาศยัด ีแตงกายสภุาพการวางตัว
เรียบรอยเหมาะสม 

400 4.83 .445 96.70 มากที่สุด 

3.2 เจาหนาที่ใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบตัหินาที ่ 400 4.81 .517 96.10 มากที่สุด 
3.3 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน เตม็ใจ 
และมีความพรอมในการใหบริการ 

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 เจาหนาที่มีความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบัตหินาที ่ 400 4.73 .576 94.65 มากที่สุด 

เฉลี่ย 400 4.80 .320 96.06 มากที่สุด 
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก      
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ประเด็นความพึงพอใจ N Mean Std. รอยละ แปรผล 
4.1 สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ 

400 4.80 .480 96.00 มากที่สุด 

4.2 สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ 400 4.80 .536 95.95 มากที่สุด 
4.3 สถานที่ใหบริการโดยรวมมีความสะอาด 400 4.78 .517 95.60 มากที่สุด 
4.4 การจัดสถานที่และอุปกรณความเปนระเบียบ สะดวกตอ
การใชบริการ 

400 4.86 .421 97.15 มากที่สุด 

4.5 ปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความ
ชัดเจนและเขาใจงาย 

400 4.74 .573 94.80 มากที่สุด 

เฉลี่ย 400 4.80 .367 95.90 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวมทั้ง 4 ดาน 400 4.77 .248 95.32 มากที่สุด 

 

4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตอการใหบริการองคการบริหารสวนตำบลคำ
สะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ในภาพรวม 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของการใหบริการ  ขององคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอ

สวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร  จำนวน 4 งาน  ไดแก  งานดานรายไดหรือภาษี  งานดานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการชุมชน  งานดานสาธารณสุข  และงานโครงสรางพ้ืนฐาน  ในกระบวนการใหบริการ 4 ดาน

ไดแก  ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

และดานอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  โดยสอบถามประชากรในพื้นที่องคการบริหารสวน

ตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร ดวยการใชแบบสอบถามจำนวน  400 ชุดจากผล

การสำรวจ สรุปไดวา  

 งานดานรายไดหรือภาษี ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  และดานอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  ประชาชนมีความพึงพอใจ

ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.71 คิดเปนรอยละ 94.25 โดยมีความพึงพอใจดาน

ชองทางการใหบริการ มากเปนอันดับแรก  รองลงมาคือ ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ  ดาน

เจาหนาที่ผูใหบริการ  และดานสิ่งอำนวยความสะดวกตามลำดับ 

งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน  ในดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ  

ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  และดานอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  

ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.89  คิดเปนรอยละ  

97.87  โดยประชาชนพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก  มากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดาน

เจาหนาที ่ผู ใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ  และดานกระบวนการขั ้นตอนการใหบริการ  

ตามลำดับ 

งานดานสาธารณสุข  ในดานกระบวนการและขั ้นตอนการใหบริการ  ดานชองทางการ

ใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  และดานอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  ประชาชนมี
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ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.91 คิดเปนรอยละ  98.25  โดย

พึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก  มากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  ดาน

ชองทางการใหบริการ  และ ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ  ตามลำดับ 

งานโครงสรางพื ้นฐาน  ในดานกระบวนการและขั ้นตอนการใหบริการ  ดานชองทางการ

ใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  และดานอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  ประชาชนมี

ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.77 คิดเปนรอยละ  95.32  โดย

พึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  มากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก  ดาน

ชองทางการใหบริการ  และ ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ  ตามลำดับ 

สรุป  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการ  ขององคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  

อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนครท้ัง 4 งาน คือ  งานดานรายไดหรือภาษี  งานดานพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการชุมชน  งานดานสาธารณสุข  งานโครงสรางพ้ืนฐาน  อยูในระดับมากที่สุด  คะแนนเฉลี่ยเทากับ 

4.82 คิดเปนรอยละ  96.42  โดยพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก และดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

ดานชองทางการใหบริการ  และดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ  ตามลำดับ ดังแสดงใน

ตาราง 

ตาราง 5  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตอการใหบริการองคการบริหารสวนตำบลคำ
สะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ในภาพรวม 

                                งานท่ีประเมิน 
 
 
 
ประเด็นความพึงพอใจ 

งานดาน
รายได

หรือภาษี 

งานดาน
พัฒนา

ชุมชนและ
สวัสดิการ

ชุมชน 

งานดาน
สาธารณสุข 

งาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

เฉลี่ย 

ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 4.82 4.85 4.83 4.68 4.80 
ดานชองทางการใหบริการ 4.48 4.87 4.93 4.79 4.77 
ดานเจาหนาทีผู่ใหบริการ 4.80 4.92 4.94 4.80 4.86 
ดานอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 4.75 4.93 4.94 4.80 4.86 

คะแนนเฉลี่ย 4.71 4.89 4.91 4.77 4.82 
คิดเปนรอยละ 94.25 97.87 98.25 95.32 96.42 

สรุประดับความพึงพอใจ มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 
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บทท่ี 5 สรุปผลการดำเนินงานวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

5.1 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด    
ในการใหบริการ 4 ดาน  

5.1.1 ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ  
  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลคำ

สะอาด ในการใหบริการ ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ของงานทั้ง 4 งาน ไดแก งานดาน

รายไดหรือภาษ ี งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน  งานดานสาธารณสุข  และงานโครงสราง

พื้นฐาน  พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.80 คิดเปน

รอยละ 95.95 

5.1.2 ดานชองทางการใหบริการ  
 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลคำ

สะอาด ในการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ของงานทั้ง 4 งาน ไดแก งานดานรายไดหรือภาษี  

งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน  งานดานสาธารณสุข  และงานโครงสรางพื้นฐาน  พบวา 

ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.77      คิดเปนรอยละ 

95.35 

5.1.3 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลคำ

สะอาด ในการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ของงานทั้ง 4 งาน ไดแก งานดานรายไดหรอืภาษี  

งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน  งานดานสาธารณสุข  และงานโครงสรางพื้นฐาน  พบวา 

ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.86  คิดเปนรอยละ 97.27 

5.1.4 ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลคำ

สะอาด  ในการใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ของงานทั้ง 4 งาน ไดแก งานดานรายไดหรือ

ภาษี  งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน  งานดานสาธารณสุข  และงานโครงสรางพื้นฐาน  

พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.86  คิดเปนรอยละ 

97.27 
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5.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบล
คำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในงานท่ีใหบริการจำนวน 4 งาน  

5.2.1 งานดานรายไดหรือภาษี  
 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  

โดยใชแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการ งานดาน

รายไดหรือภาษ ีในระดับ มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.71   คิดเปนรอยละ 94.25 

5.2.2 งานดานพฒันาชุมชนและสวัสดิการชุมชน 

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  

โดยใชแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการ งานดาน

พัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน   ในระดับ มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.89 คิดเปนรอยละ 

97.87 

5.2.3 งานดานสาธารณสุข 
 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  

โดยใชแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการ งานดาน

สาธารณสุข  ในระดับ มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.91 คิดเปนรอยละ 98.25  

5.2.4 งานโครงสรางพื้นฐาน 
 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  

โดยใชแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการ งานโครงสราง

พ้ืนฐาน  ในระดับ มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.77 คิดเปนรอยละ 95.32 

 สรุป  

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลคำสะอาด  
อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ในการใหบริการ 4 งาน ไดแก งานดานรายไดหรือภาษี  งาน
ดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน  งานดานสาธารณสุข  และงานโครงสรางพ้ืนฐาน  ตามประเด็น
ความพึงพอใจทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ  
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  และ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก พบวา ประชาชนในองคการบริหารสวน
ตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนครมีความพึงพอใจการใหบริการของ องคการ
บริหารสวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร  อยูในระดับมากที่สุด  คะแนน
เฉลี่ย 4.82  คิดเปนรอยละ 96.42 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  
คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจหนวยงานการปกครองสวนทองถิ่น 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอยางแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการองคการบริหาร
สวนตำบลคำสะอาด  อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร  
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