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คำนำ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  ในการให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  
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ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในงานที่ให้บริการจำนวน 4 งาน 
ได้แก่ งานด้านการศึกษา  งานด้านรายได้หรือภาษี  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  และงานด้านโยธา   

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนที่มารับบริการหรือติดต่อ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร   
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 1,152,282 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ประชาชนในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
เอกชนที่มารับบริการหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร   ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์   

 เอกสารฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแนว
ทางการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  ในปีต่อๆไป 
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บทคัดย่อ 
 

  การดำเนินการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นผู้ดำเนินการสำรวจ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชา ชนในเขต
ปกครองของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หน่วยงานของรัฐและเอกชน  ประชาชน 
นักเรียน/นักศึกษา ที่มาขอรับบริการ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร   โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
หรือพ้ืนที่ (Area Sampling )  โดยมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในแต่ละงาน จำนวน 400 ชุด พบว่า  

  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร             
ในการให้บริการ 4 งาน ได้แก่ งานด้านการศึกษา งานด้านรายได้หรือภาษี  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม  งานด้านโยธา  ตามประเด็นความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้าน
ช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  ทั้ง 18 อำเภอ จำนวน  4 งาน ได้แก่ งานด้าน
การศึกษา  งานด้านโยธา  งานด้านรายได้หรือภาษี  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.81  คิดเป็นร้อยะ 96.12   โดยพึงพอใจงานด้านการศึกษา มากเป็นอันดับแรก รองลงมา
คือ งานด้านโยธา งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และงานด้านรายได้หรือภาษี ตามลำดับ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

บทท่ี 1 บทนำ 
1.1. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการบริการ แก่
ชุมชนและสังคมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ   ดังนั้นจึงมีโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร   เพ่ือเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพ   ประสิทธิผล   
และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสกลนคร  ได้ดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อขอประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร  ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยกำหนดตัวชี้วัด  มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ  
 ทั้งนี้ประกาศ  กจ., กท. และ ก.อบต. เรื ่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
เงื ่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2558  กำหนดให้ กจ., กท. และ ก.อบต. จังหวัด  ดำเนินการคัดเลือกและขึ้นบัญชีสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดที่
ได้มาตรฐานและเป็นกลาง  เพ่ือให้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามตัวชี้วัดมิติที่ 2 
มิติด ้านคุณภาพการให้บริการ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจัดจ้างสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด
ตามบัญชีรายชื ่อสถาบันการศึกษาที ่ กจ., กท. และ ก.อบต. จังหวัด  คัดเลือกขึ ้นบัญชีไว้เพ่ือ
ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
โดยให้ดำเนินการสำรวจกับผู้บริการสาธารณะโดยตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งปีงบประมาณ
ที่ขอรับการประเมินผล  และประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เรื่อง  
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   พ.ศ. 2558  กำหนดให้  “องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดจ ้าง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด  เพ่ือดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ตามมิติที่ 2 
และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ”  เพ่ือเป็นประโยชน์
ในการใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไป  
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1.2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

มิติที่ 2 ในการให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร ในงานที่ให้บริการจำนวน 4 งาน ได้แก่  งานด้านการศึกษา งานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม  งานด้านโยธา  และงานด้านรายได้หรือภาษี 

3. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

1.3. ขอบเขตของการวิจัย 
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การศึกษานี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้คณะผู้ดำเนินงานได้ทำ
การสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร ใน 4 งาน ดังต่อไปนี้ ได้แก่ 

1. งานด้านการศึกษา  
2. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   
3. งานด้านโยธา   
4. งานด้านรายได้หรือภาษี  

 โดยในแต่ละงานนั ้นได้ทำการศึกษาและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  มีการกำหนดกรอบงานที่ทำการศึกษาและประเมิน
ความพึงพอใจ ประกอบด้วย 

 1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
 2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
 3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

1.3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ ประชาชนในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร  ประกอบด้วย  ประชาชนทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐและ
เอกชนที่มารับบริการหรือติดต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ซึ่งมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,152,282  คน  
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่มารับ
บริการหรือติดต่อกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในพื้นที่ 18 อำเภอ ประกอบด้วย  อำเภอ
เมืองสกลนคร  กุสุมาลย์  กุดบาก  คำตากล้า  โคกศรีสุพรรณ  เจริญศิลป์  เต่างอย  นิคมน้ำอูน  บ้าน
ม่วง  พรรณานิคม  พังโคน  โพนนาแก้ว  ภูพาน  วานรนิวาส  วาริชภูมิ  สว่างแดนดิน  ส่องดาว  และ
อากาศอำนวย  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ Taro 
Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 1,600 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบกลุ่มหรือพ้ืนที่ (Area Sampling )  โดยได้กำหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้
เกิดระหว่างค่าจริงและค่าประมาณร้อยละ 0.05 
 

1.3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การให้บริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร  และตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร   

1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  กรอบแนวคิดการวิจัยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระคือการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  และตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  ดังแสดงในภาพที่ 1 

 ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

ภาพที่  1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

งานที่ให้บริการทั้ง 4 งาน 
1. งานด้านโยธา 
2. งานด้านการศึกษา 
3. งานด้านรายได้หรือภาษี 
4. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ใน 4 ด้าน 

      1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
      2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
      3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
      4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 



 

 
 

 ประเมินความพึงพอใจ 

การใหบ้ริการประชาชน 
4 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในการ

ให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั ้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ          
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 

2. ทราบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร ในงานที่ให้บริการจำนวน 4 งาน ได้แก่ งานด้านการศึกษา งานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม  งานด้านโยธา  และงานด้านรายได้หรือภาษี 

3. ทราบปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
  ในการศึกษาครั้งนี้ มีคำศัพท์หลายคำที่เกี่ยวข้องควรทำความเข้าใจ เพื่อให้มีความเข้าใจ

ถูกต้องตรงกัน จึงขอนิยามศัพท์เฉพาะไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ประชาชน หมายถึง ผู้ขอรับบริการ ผู้มาติดต่องานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  ได้แก่ ประชาชนทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐและเอกชน  ที่มารับบริการหรือติดต่อกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ใน
พ้ืนที่ 18 อำเภอ ประกอบด้วย  อำเภอเมืองสกลนคร  กุสุมาลย์  กุดบาก  คำตากล้า  โคกศรีสุพรรณ  
เจริญศิลป์  เต่างอย  นิคมน้ำอูน  บ้านม่วง  พรรณานิคม  พังโคน  โพนนาแก้ว  ภูพาน  วานรนิวาส  
วาริชภูมิ  สว่างแดนดิน  ส่องดาว  และอากาศอำนวย  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้ส ึก นึกคิดในทางที ่ดี ความชอบและความประทับใจ           
ของประชาชนการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ต่องานด้านการศึกษา งานด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  งานด้านโยธา  และงานด้านรายได้หรือภาษี  ตามมิติที่ 2 คุณภาพ
การให้บริการจำแนกตามรายด้าน  4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทาง
การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

 ขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้จัดระบบ
ขั้นตอนการให้บริการไว้คอยบริการสำหรับผู ้มาติดต่อขอรับบริการอย่างมีความชัดเจน มีการ         
ติดประกาศ แจ้งขั้นตอนการให้การบริการที่ชัดเจนเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เป็นต้น 

 ช่องทางการให้บริการ หมายถึง การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  ได้จัดให้มี
ช่องทางการให้บริการไว้คอยบริการสำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ โดยการจัดให้มีช่องทางการ
ให้บริการที่หลากหลาย เพียงพอและตอบรับกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งมีการปรับปรุง
และพัฒนาช่องทางการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
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 เจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ หมายถึง การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  ได้จัดให้มี
เจ้าหน้าที ่ผู้ให้บริการไว้คอยบริการสำหรับผู ้มาติดต่อขอรับบริการ โดยเจ้าหน้าที ่ผู้ ให้บริการมี        
การต้อนรับ ทักทาย และมีความรู้ความสามารถในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

 สิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง การทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  ได้จัดสิ่งอำนวย
ความสะดวกไว้คอยบริการสำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการอย่างเพียงพอและเหมาะสม เช่น อาคาร
สถานที่ สถานที่จอดรถ ป้ายบ่งชี้จุดให้บริการที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เป็นต้น 
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บทท่ี 2  เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
      การศึกษาครั้งนี้ คณะผู้ดำเนินงานได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและวรรณกรรมต่างๆ ต่างประเทศ 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนครเพ่ือช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

2.1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
2.2  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2.3 ความหมายและความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ 
2.6 วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

2.1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  
 ข้อมูลด้านกายภาพ   
 ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นที่
ราบสูงล้อมรอบด้วยภูเขาและป่าไม้เส้นรุ้งที่ ๑๖ องศา ๔๕ ลิปดาถึง ๑๘ องศา ๑๕ ลิปดาเหนือและ
เส้นแวงที่ ๑๐๓ องศา ๑๕ ลิปดาถึง ๑๐๔ องศา ๓๐ ลิปดาตะวันออกมีขนาดพ้ืนที่ประมาณ ๔, ๖๐๕. 
๗๖ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๖,๐๐๓,๖๐๒ ไร่ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล ๑๗๒ เมตร  ห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ ๖๔๗ กิโลเมตร  ทางรถยนต์  ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ ๒ 
จังหวัดมุกดาหาร  ประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร  และสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ ๓ จังหวัดนครพนม
ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร  ซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  จังหวัดสกลนคร  มีอาณาเขตติดต่อกับเขตจังหวัดดังต่อไปนี้ 
 ทิศเหนือ จรดอำเภอเฝ้าไร่  อำเภอโซ่พสิัย  จังหวัดหนองคาย 
     อำเภอพรเจริญ  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 
     อำเภอนาทม  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
 ทิศตะวันออก จรดอำเภอนาหว้า  อำเภอโพนสวรรค์  อำเภอนาแก  อำเภอวังยาง   
     อำเภอปลาปาก  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 
 ทิศใต้จรด อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร 
     อำเภอนาคู  อำเภอเขาวง  อำเภอสมเด็จ  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์
     อำเภอวังสามหมอ  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 
 ทิศตะวันตก    จรดอำเภอไชยวาน  อำเภอหนองหาน  อำเภอทุ่งฝน  อำเภอบ้านดุง 
     จังหวัดอุดรธานี  
 ลักษณะภูมิประเทศ  ด้านทิศใต้เป็นเทือกเขาสูงจากนั้นจะค่อยๆเอียงลาดลงมาทางทิศเหนือ
และทิศตะวันออกพื้นที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ ๑๗๒ เมตรขนาดพื้นที่ของจังหวัดสกลนคร
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เป็นลำดับ ๑๙ ของประเทศและลำดับ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ลักษณะภูมิประเทศแต่ละ
บริเวณดังนี ้
 พื้นที่ตอนใต้  สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงบนเทือกเขาภูพาน  และที่ราบระหว่างหุบเขามีสภาพ
พื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาดอยู่บริเวณอำเภอกุดบากมีลำธารและลำห้วยอันเกิดจากเทือกเขามีสภาพ
หลายแห่งมีป่าไม้และทุ่งหญ้าเหมาะสำหรับการเลี้ยงสัตว์ 
 พื้นที่ตอนตะวันออก  สภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาดรวมถึงบริเวณที่ติดกับอำเภอนาแก
จังหวัดนครพนมพื้นที่ตะวันตกสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาด
เหมาะสำหรับการทำไร่บริเวณที่ติดกับอุดรธานีประมาณ ๓ กิโลเมตรยาวประมาณ ๑๘ กิโลเมตร
ระดับน้ำ 
 พ้ืนที่ตอนกลาง  สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบต่ำเหมาะแก่การทำนาโดยเฉพาะท้องที่อำเภอเมืองที่มี
หนองหารทำให้มีน้ำตลอดปีมีอาณาเขตกว้างประมาณ ๗ กิโลเมตรยาวประมาณ ๑๘ กระมาณ ๓-5 
เมตรหนองหารเป็นที่รองรับน้ำจากแม่น้ำต่างๆหลายสาย 
 พื้นที่ตอนเหนือ  สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดมีสภาพเป็นป่าปนไร่ป่าส่วนใหญ่เป็นพวก
ป่าแดงโปร่งมีไม้เต็ง  ไม้รัง  พลวง  เหนือท่ีตั้งอำเภออากาศอำนวยและริมน้ำสงครามเป็นที่ราบลุ่มน้ำ
ท่วม  ซึ่งทำนาได้บางส่วนเท่านั้น  ส่วนใหญ่จะทิ้งไว้รกร้างว่างเปล่ามีพวกไม้พุ่มเตี้ยและหญ้าขึ้นปก
คลุมทั่วไป 
 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะทั่วไปสกลนครเป็นจังหวัดหนึ่งในจำนวน ๒๐ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง
เป็นภาคที่แห้งแล้งกว่าภาคอื่นๆในประเทศไทย  เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงดอนดินเป็น
หินตะกอน  ดูดซับน้ำและเก็บรักษาน้ำไว้ไม่ได้  แม้ปริมาณน้ำฝนที่ตกแท้จริงแล้วค่อนข้างพอใจกว่า
ภาคเหนือและภาคกลาง 
 ฤดูกาล 
 ฤดูฝน  โดยทั่วไปจะเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  รวมเวลา 
๔ - ๕ เดือนฝนที่ตกส่วนค่อนข้างพอใจเป็นฝนที่เกิดจากพายุดีเปรสชันที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลจีนใต้
ส่วนที่เกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีไม่ค่อนข้างพอใจนักถ้าปีใดพายุดีเปรสชันเข้าน้อยปีนั้นจะ
แห้งแล้ง  โดยปกติจะมีพายุดีเปรสชั่นถึงพายุโซนร้อนเข้าเฉลี่ยปีละ ๑ - ๒ ลูก  สกลนครมีปริมาณ
น้ำฝนเฉลี ่ยคาบ ๓๐ ปี     (พ. ศ. ๒๕๒๔ ๒๕๕๓ มาตรฐานองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก) เท่ากับ 
๑,๖๔๔.5 มิลลิเมตร  มีค่าใกล้เคียงกับจังหวัดอุดรธานี  มุกดาหาร  นครพนม  และจังหวัด
อุบลราชธานี  ซึ่งค่อนข้างพอใจกว่าจังหวัด      ในภาคกลางและภาคเหนือ 
 ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภพันธ์ รวมเวลา ๔ เดือนใน
ตอนต้นเดือนตุลาคม  เป็นระยะเปลี่ยนฤดูระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาว อาจมีฝนตกได้เป็นบางวัน         
ฤดูหนาวของจังหวัดสกลนครมีลักษณะอากาศหนาวอย่างชัดเจนกระแสลมที่เย็นและแห้งพัดมาจาก
ประเทศจีนคือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือความหนาวเย็น  มีผลกระทบต่อดินฟ้าอากาศในจังหวัด
สกลนคร  เคยมีอุณหภูมิต่ำสุดจนถึง -1.๔ องศาเซลเซียสเมื่อวันที่ 5 มกราคม ๒๕๑๗ ที่สถานีอากาศ
เกษตรสกลนคร  ซึ่งอยู่ที ่ศูนย์วิจัยพืชไร่สกลนคร   บ้านนาคำ  ตำบลห้วยยาง  อำเภอเมืองจังหวัด
สกลนคร  ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์   ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  รวมระยะเวลาประมาณ        
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๓ เดือน  ระยะนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหมดกำลังลง  ลมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้อ่าวไทย
จะพัดมาแทนที่  และเป็นระยะหนึ่งที่ประเทศไทยได้รับแสงแดดกล้าที่สุดทำให้มีความร้อนและแห้ง
แล้งสถิติภูมิอากาศสูงที่สุดของสกลนครคือ ๔๑.๙ องศาเซลเซียสเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๐๐ ที่มา: 
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสกลนคร 
 

ลักษณะของดิน 

 ดินในพื้นท่ีจังหวัดสกลนครแบ่งออกได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ได้แก่ บริเวณเทือกเขาทางตอนใต้เป็น
ดินบนภูเขาที่ลาดเชิงเขาทั่วไปส่วนบริเวณที่ราบเป็นดินเกิดบนที่ราบขั้นบันไดสูงที่เก่าๆของลำน้ำ ดิน
เกิดบนที่ราบขั้นบันไดสูงที่เก่าๆของลำน้ำเป็นดินที่มีความสมบูรณ์ต่ำค่อนข้างพอใจดินส่วนใหญ่เป็น
ดินปนทรายซึ่งมีโครงสร้างไม่คงทนเมื่อมีฝนตกทำให้เกิดการกัดกร่อนผิวดินสูง โดยเฉพาะบริเวณท่ีว่าง
เปล่าเป็นเหตุให้ดินถูกน้ำที่ซึมลงไปซะล้างอาหารและสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ลงไปยังส่วนลึกพ้นเขต  
ของรากพืชที่จะดูดเอามาเลี้ยงลำต้นได้ การปรับปรุงดินทำได้ค่อนข้างลำบากเพราะการใส่ปุ๋ยอย่าง
เดียวยังไม่เพียงพอจะต้องดูแลเรื่องการชลประทานและการจัดการบำรุงรักษาดินอื่นๆพร้อมกันไปด้วย 

 นอกจากปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำแล้วจังหวัดสกลนครยังประสบปัญหาด้านดินเค็ม
ตามผลการสำรวจของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า จังหวัดมีพื้นที่ดินเค็มระดับต่างๆ คือที่กลุ่มมีเกลือ
ค่อนข้างพอใจ ๒๐๓.๖๔ ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ ๒.๑ ของพื้นที่รวมทั้งจังหวัด ที่กลุ่มมีเกลือ
เฉยๆ๑๕๖.๕๗ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑.๖ ที่กลุ่มมีเกลือน้อย ๑ ,๓๖๓.๐๖ ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒ และที่สูงประกอบด้วยหินที่มีเกลืออีก ๑ ,๔๓๓.๑๘ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อย
ละ ๑๔.๙ 

 จังหวัดสกลนครมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็มที่มีสาเหตุจากการทำเกลือ ในเขตอำเภอบ้าน
ม่วงและอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร พบว่าบริเวณตำบลหนองกวั่งพื้นที่เสี่ยงได้แก่ที่ลุ่มบ้าน
จานบ้านดงยาง บ้านหนองแอก บริเวณตำบลกุดเรือคำพื้นที่เสี่ยง  ได้แก่ ที่ลุ่มบ้ านจำปาดง,บ้านโคก
ก่องทิศตะวันออกของบ้านนายม, ทิศตะวันออกของบ้านนาดอกไม้,บ้านโพธิ์ศิลา ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ ๒๘,๐๐๐ ไร่ (รวมจากบริเวณตำบลหนองกวั่งด้วย เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดกัน)  ปัญหา
แผ่นดินทรุดตัวเป็นปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พื้นที่ปรากฏปัญหาแผ่นดินทรุดตัว
ประกอบด้วย 

 - บ้านบ่อแดงตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วงได้เกิดการทรุดตัวของพื้นดินภายในหนองบ่อ
แดง อำเภอบ้านม่วง เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๒ หลังจากที่มีการยุบตัวอย่างต่อเนื่องมาแล้วเมื่อปี 
๒๕๓๘ – ๒๕๓๙ ทำให้น้ำสำรองภายในหนองบ่อแดงรั่วไหลลงใต้พื้นดินจนหมด โดยในปี ๒๕๔๔
พบว่า  มีหลุมยุบเพิ่มขึ้นจากเดิม ๔ หลุม พบบริเวณวัดบ้านบ่อแดง ๓ หลุมและในหนองบ่อแดง ๑ 
หลุมในขณะที่  ปี ๒๕๔๔-๒๕๔๗ พบหลุมยุบ ๑ หลุมในหนองบ่อแดงมีการยุบตัวอย่างต่อเนื่องและปี 
๒๕๔๗พบหลุมยุบเพ่ิมอีก ๒ หลุมบริเวณข้างวัดบ่อแดงและข้างห้วยบ่อแดง 
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 - บ้านหนองกวั่ง-โนนแสบง อำเภอบ้านม่วง ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ พบว่ามีการยุบตัวของแผ่นดินขึ้น
หลายครั้งโดยเฉพาะในปี ๒๕๔๒ มีหลุมยุบขนาดใหญ่บริเวณหมู่บ้านโนนแสบง ด้านที่อยู่ใกล้กับพ้ืนที่
นาเกลือและมีรอยแตกที่เกิดขึ้นทั่วไปในหมู่บ้านทั้งสอง ซึ่งจากการตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์โดยกรม
ทรัพยากรธรณีในปี ๒๕๔๒ ตรวจสอบพบว่ามีโพรงมีความลึกอยู่ในช่วง ๓๐-๙๐ เมตร จากผิวดิน  
จากการติดตามตรวจสอบปัญหาหลุมยุบ  ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ พบว่าพื้นที่ผลิตเกลือ
สินเธาว์บ้านโนนแสบง ตำบลหนองกวั่ง มีการยุบตัวอย่างต่อเนื่องและจากการติดตามปัญหาแผ่นดิน
ทรุดตัวพบว่าได้เกิดแผ่นดินทรุดตัวในบริเวณพื้นที่นาเกลือบ้านโนนแสบงและบ้านบ่อแดงอย่าง
ต่อเนื่อง  และพบว่ามีการขยายตัวของขนาดหลุม 

 - บ้านจำปาดงตำบลกุดเรือคำอำเภอวานรนิวาส จากการติดตามและศึกษาสภาพปัญหาหลุม
ยุบ  โดยเพียงตาสาตรักษ์และคณะ พบว่ามีหลุมยุบบริเวณห้วยจำปาดงจำนวน ๖ หลุม ในปี ๒๕๔๔ 
และมีหลุมยุบเพ่ิมขึ้นอีก ๒ หลุม บริเวณข้างห้วยจำปาดงและในห้วยจำปาดง มีขนาดกว้าง ๕ และ ๒ 
เมตร ตามลำดับส่วนในปี ๒๕๔๗ ไม่พบว่ามีหลุมยุบเพ่ิมแต่พบว่ามีรอยแตกร้าวของพ้ืนดินบริเวณข้าง
ห้วยจำปาดงค่อนข้างพอใจขึ้น 

 แนวโน้มของปัญหาแผ่นดินทรุดตัวในอนาคตคาดการณ์ว่าหลุมยุบบริเวณบ้านโนนแสบงและ
บ้านบ่อแดง ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จะมีการขยายตัวขึ้นโดยจะมีความกว้างประมาณ ๔๕
และ ๒๒ เมตร ตามลำดับ ในปี ๒๕๔๘ โดยความถูกต้องของการคาดการณ์ขึ้นอยู่กับสภาพกิจกรรม
ต่างๆ เช่นอัตราการสูบน้ำเกลือในบริเวณข้างเคียงหลุมยุบจะต้องเป็นไปตามปกติ ซึ ่งจากการ
คาดการณ์ดังกล่าวราษฎรที่มีบ้านเรือนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงต้องมีความระมัดระวัง หากพบเห็นรอย
เคลื ่อนเข้ามาในพื้นที ่บริเวณที่อยู ่อาศัยอาจมีความจำเป็นต้องอพยพออกจากบริเวณดังกล่าว 
นอกจากนี้ได้มีการกำหนดให้พื้นที่ที่มีการประกอบกิจการ  การทำเกลือสินเธาว์เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการ
เกิดดินถล่ม  (แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๔ ปี, 2561) 

ลักษณะของป่าไม้ 

 พื้นที่ป่าไม้จังหวัดสกลนครในปัจจุบัน  พบในบริเวณที่อยู่ใกล้กับแนวเทือกเขาภูพานเป็นส่วน
ใหญ่นอกจากนั้นจะกระจายเป็นหย่อมๆตามท้องที่อำเภอต่างๆภายในจังหวัดสำหรับสภาพป่าไม้ที่
ยังคงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติอยู่จะพบในท้องที่อำเภอภูพาน อำเภอส่องดาว อำเภอเต่างอย 
และอำเภอโคกศรีสุพรรณ โดยป่าที่พบส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นป่าผลัดใบป่าเต็งรังประเภทป่าแดง และ
ป่าโปร่งพันธุ์ไม้ที่สำคัญที่พบได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้พลวง ไม้ยาง ไม้ประดู่ ไม้มะค่าโมง ไม้มะค่าแต้ 
ไม้แดง และไม้ไผ่ป่า เป็นต้น 

 

 



 

 
 

 ประเมินความพึงพอใจ 

การใหบ้ริการประชาชน 
10 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

ตารางที่  1  แสดงพื้นท่ีป่าไม้ 

ปี พ.ศ. พื้นที่ (ตร.กม.) พื้นที่ป่าไม้ (ไร่) % ของพ้ืนที่จังหวัด 
2536 ๑,๔๑๗ ๘๘๕,๖๒๕ ๑๔.๗๕ 
2538 ๑,๓๙๓ ๘๗๐,๖๒๕ ๑๔.๕ 
2541 ๑,๓๖๑ ๘๕๐,๖๒๕ ๑๔.๑๗ 
2547 ๒,๐๔๘ ๑,๒๘๐,๐๐๐ ๒๑.๓๒ 
2552 ๑,๙๑๐.๙๐ ๑,๑๙๓,๗๕๐ ๑๙.๘๙ 
2556 1,753.05 1,095,795.99 18.28 
2557 1,695.42 1,059,636.98 17.65 (-3.30%) 

 

 

2558 1,692.12 1,057,015.20 17.61 (-0.25) 

หมายุเหตุ พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 9605.76 ต.ร.กม. หรือ 6,003,602 ไร่ 

 พื้นที่ป่าของประเทศไทย (จังหวัดสกลนคร) ปี พ.ศ. 2552 ใช้ข้อมูลร่วมกับพื้นที่ป่าของ
ประเทศไทย (จังหวัดสกลนคร) ปี พ.ศ. 2551 มาจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม Land sat 5 TM 
ปี พ.ศ.2551 - 2552 มาตราส่วน 1: 50,000 และ ปี พ.ศ.2536-2547 อ้างอิงจากข้อมูลสถิติ
กรมป่าไม้ ปี 2552 

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
 - พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 9,605.76 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,003,602 ไร่ 
 - พ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดสกลนคร 1,691.12 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,057,015.20 ไร่ (ปี ๒๕๕๘) 
 - พ้ืนที่การเกษตร 2,767,855 ไร่ 
 รวมทั้งสิ้น 3,824,870.20ไร่ (พ้ืนที่ป่าไม้+พื้นที่การเกษตร) 
 - คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร ร้อยละ 63.71 

พื้นที่ป่าไม้จังหวัดสกลนคร ปี 2558 อ้างอิงจากใช้ภาพถ่ายดาวเทียมจากสำนักพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน) หรือ  GISDA ทราบผลเมื ่อเดือนเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 (หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุดที่ นร ๑๒๐๓.๒/๓๙๑ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน 
๒๕๕๙ ) 
 

ข้อมูลด้านการเมือง/การปกครอง 

เขตการปกครอง  จังหวัดสกลนครแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๑๘  อำเภอ  ๑๒๕  ตำบล  
๑,๕๒๐  หมู่บ้าน  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ๑  แห่ง  เทศบาลนคร  ๑  แห่ง  เทศบาลตำบล ๖๕ 
แห่ง  องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ๗๔ แห่ง  และแบ่งเขตพ้ืนที่ดังนี้ 
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ตารางที่  2  แสดงอาณาเขตการปกครองจังหวัดสกลนคร  

 

ลำดับ 
อำเภอ 

เขตปกครองจังหวัดสกลนคร 

ตำบล หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล พื้นที่ (ไร่) 

๑ เมืองสกลนคร ๑๖ ๑๗๓ ๘ ๙ ๕๗๑,๔๗๔ 
๒ สว่างแดนดิน ๑๖ ๑๘๙ ๑๑ ๗ ๖๐๖,๒๕๐ 
๓ วานรนิวาส ๑๔ ๑๘๒ ๙ ๖ ๖๒๕,๖๒๕ 
๔ พรรณานิคม ๑๐ ๑๓๕ ๓ ๘ ๔๒๑,๑๑๒ 
๕ บ้านม่วง ๙ ๙๘ ๘ ๒ ๕๓๑,๒๕๐ 
๖ อากาศอำนวย ๘ ๙๔ ๓ ๖ ๓๖๕,๖๒๕ 
๗ วาริชภูม ิ ๕ ๗๑ ๒ ๔ ๒๙๗,๕๗๘ 
๘ พังโคน ๕ ๖๙ ๒ ๔ ๒๓๙,๘๔๔ 
๙ กุสุมาลย์ ๕ ๗๑ ๕ ๑ ๒๘๓,๗๕๐ 

๑๐ เจริญศิลป์ ๕ ๕๙ ๕ ๑ ๒๕๐,๖๒๕ 
๑๑ โพนนาแก้ว ๕ ๕๓ ๒ ๓ ๒๒๐,๐๐๐ 
๑๒ ภูพาน ๔ ๖๕ ๒ ๒ ๔๑๗,๕๐๐ 
๑๓ คำตากล้า ๔ ๖๑ ๓ ๒ ๒๕๑,๒๕๐ 
๑๔ โคกศรีสุพรรณ ๔ ๕๓ ๓ ๑ ๑๓๒,๕๐๐ 
๑๕ ส่องดาว ๔ ๔๖ - ๕ ๑๙๘,๕๙๔ 
๑๖ เต่างอย ๔ ๓๒ ๔ - ๒๐๕,๐๐๐ 
๑๗ นิคมน้ำอูน ๔ ๒๙ ๔ - ๑๐๑,๒๕๐ 
๑๘ กุดบาก ๓ ๔๐ - ๔ ๒๘๔,๓๗๕ 

รวม ๑๒๕ ๑,๕๒๐ ๗๔ ๖๕ ๖,๐๐๓,๖๐๒ 

ที่มา  :  พ้ืนที่/เขตการปกครอง จากที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร  
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

ที่มา  :  จำนวน อบต./เทศบาล จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 
  (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙) 
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ตารางที่  3  รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  (แห่ง) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

 
๑ 

๑. อำเภอเมืองสกลนคร 
เทศบาลนคร 
     ๑) เทศบาลนครสกลนคร 
เทศบาลตำบล 
     ๑)  เทศบาลตำบลดงมะไฟ 
     ๒)  เทศบาลตำบลท่าแร่ 
     ๓)  เทศบาลตำบลเชียงเครือ 

 ๔)  เทศบาลตำบลธาตุนาเวง 
 ๕)  เทศบาลตำบลงิ้วด่อน 

     ๖)  เทศบาลตำบลหนองลาด 
     ๗)  เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง 
     ๘)  เทศบาลตำบลฮางโฮง 
     ๙)  เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
     ๑)  อบต. ขมิ้น 
     ๒)  อบต. โคกก่อง 
     ๓)  อบต. ดงมะไฟ 
     ๔)  อบต. ดงชน 
     ๕)  อบต. โนนหอม 
     ๖)  อบต. พังขว้าง 
     ๗)  อบต. ม่วงลาย 
     ๘)  อบต. ห้วยยาง 

 
๑ 
 

๙ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๘ 

รวม ๑๘ 
๒. อำเภอกุดบาก 
    เทศบาลตำบล 

 ๑) เทศบาลตำบลกุดบาก 
                ๒) เทศบาลตำบลกุดแฮด 
                ๓) เทศบาลตำบลกุดไห 
               ๔) เทศบาลตำบลนาม่อง 

 องค์การบริหารส่วนตำบล 

 
๔ 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  (แห่ง) 
                - ไม่มี    

รวม ๔ 
๓. อำเภอกุสุมาลย์                                                                                                                                  
    เทศบาลตำบล 
    ๑)  เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ 
    องค์การบริหารส่วนตำบล 
    ๑)   อบต. กุสุมาลย์ 
    ๒)   อบต. นาโพธิ ์
    ๓)   อบต. นาเพียง  
    ๔)   อบต. โพธิไพศาล 
    ๕)   อบต. อุ่มจาน 

 
๑ 
 

๕ 

รวม ๖ 
๔. อำเภอคำตากล้า 
    เทศบาลตำบล 

 ๑) เทศบาลตำบลคำตากล้า  
               ๒) เทศบาลตำบลแพด 

   องค์การบริหารส่วนตำบล 
               ๑) อบต. คำตากล้า 
               ๒) อบต. นาแต้ 
               ๓) อบต. หนองบัวสิม 

 
๒ 
 
 

๓ 

รวม ๕ 
   ๕. อำเภอโคกศรีสุพรรณ 
       เทศบาลตำบล 

    ๑) เทศบาลตำบลตองโขบ 
       องค์การบริหารส่วนตำบล 

               ๑) อบต. ด่านม่วงคำ 
               ๒) อบต. แมดนาท่ม 
               ๓) อบต. เหล่าโพนค้อ 

 
๑ 
 
๓ 
 
 
 

รวม ๔ 
รวม ๔ 

   ๗. อำเภอเจริญศิลป์ 
       เทศบาลตำบล 
       ๑) เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ 

    องค์การบริหารส่วนตำบล 
 ๑) อบต. โคกศิลา 

 
๑ 
 
๕ 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  (แห่ง) 
               ๒) อบต. เจริญศิลป์ 
               ๓) อบต. ทุ่งแก 
               ๔) อบต. บ้านเหล่า 
               ๕) อบต. หนองแปน 

รวม ๖ 
   ๘. อำเภอนิคมน้ำอูน 
       องค์การบริหารส่วนตำบล 

               ๑) อบต. นิคมน้ำอูน 
               ๒) อบต. สุวรรณคาม 
               ๓) อบต. หนองบัว 
               ๔) อบต. หนองปลิง 

 

 
๔ 

รวม ๔ 
๙. อำเภอบ้านม่วง 

    เทศบาลตำบล 
            ๑) เทศบาลตำบลบ้านม่วง 

  ๒) เทศบาลตำบลห้วยหลัว 
 องค์การบริหารส่วนตำบล 

            ๑) อบต. ดงหม้อทอง  
            ๒) อบต. ดงหม้อทองใต้ 
            ๓) อบต. ดงเหนือ 
            ๔) อบต. โนนสะอาด 
            ๕) อบต. บ่อแก้ว 
            ๖) อบต. ม่วง 
            ๗) อบต. มาย 
            ๘) อบต. หนองกวั่ง 

 
๒ 
 
 
๘ 

รวม ๑๐ 
๑๐. อำเภอพรรณานิคม 

    เทศบาลตำบล 
    ๑) เทศบาลตำบลพรรณานิคม 

 ๒) เทศบาลตำบลนาใน 
 ๓) เทศบาลตำบลบัวสว่าง 
 ๔) เทศบาลตำบลพอกน้อย 
 ๕) เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 
 ๖) เทศบาลตำบลไร่ 

 
๘ 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  (แห่ง) 
 ๗) เทศบาลตำบลวังยาง 
 ๘) เทศบาลตำบลพรรณานคร 
 องค์การบริหารส่วนตำบล 

            ๑) อบต. ช้างมิ่ง 
            ๒) อบต. เชิงชุม     
            ๓) อบต. บะฮี 

 
 
๓ 

รวม ๑๑ 
 ๑๑. อำเภอพังโคน 
    เทศบาลตำบล 
    ๑) เทศบาลตำบลพังโคน 
    ๒) เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา 
    ๓) เทศบาลตำบลไฮหย่อง 
    ๔) เทศบาลตำบลแร่ 

 องค์การบริหารส่วนตำบล 
            ๑) อบต. ต้นผึ้ง   
            ๒) อบต. ม่วงไข่ 

 
๔ 
 
 
 
 
๒ 

รวม ๖ 
   ๑๒. อำเภอโพนนาแก้ว 
   เทศบาลตำบล 
    ๑) เทศบาลตำบลนาแก้ว 
    ๒. เทศบาลตำบลเชียงสือ 
    ๓. เทศบาลตำบลบ้านโพน 
    องค์การบริหารส่วนตำบล 

            ๑) อบต. นาตงวัฒนา 
            ๒) อบต. บ้านแป้น 

 
๓ 
 
 
 
๒ 

รวม ๕ 
   ๑๓. อำเภอวานรนิวาส 
    เทศบาลตำบล 
    ๑) เทศบาลตำบลวานรนิวาส 

 ๒) เทศบาลตำบลนาซอ 
 ๓) เทศบาลตำบลหนองแวง 
 ๔) เทศบาลตำบลหนองสนม 
 ๕) เทศบาลตำบลคูสะคาม 
 ๖) เทศบาลตำบลกุดเรือคำ 
องค์การบริหารส่วนตำบล 

 
๖ 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  (แห่ง) 
            ๑) อบต. ขัวก่าย 
            ๒) อบต. คอนสวรรค์ 
            ๓) อบต. เดื่อศรีคันไชย 
            ๔) อบต. นาคำ  

 ๕) อบต. วานรนิวาส 
 ๖) อบต. ศรีวิชัย 
 ๗) อบต. หนองแวงใต้  
 ๘) อบต. อินแปลง 
 ๙) อบต. ธาตุ 

๙ 

รวม ๑๕ 
  ๑๔. อำเภอวาริชภูมิ 
    เทศบาลตำบล 
   ๑) เทศบาลตำบลวาริชภูมิ 

๒) เทศบาลตำบลคำบ่อ 
๓) เทศบาลตำบลปลาโหล 
๔) เทศบาลตำบลหนองลาด 
องค์การบริหารส่วนตำบล 

           ๑) อบต. ค้อเขียว 
           ๒) อบต. วารชิภูม ิ

 
๔ 
 
 
 
 
๒ 

รวม ๖ 
  ๑๕. อำเภอสว่างแดนดิน 
   เทศบาลตำบล 

๑) เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน 
๒) เทศบาลตำบลดอนเขือง 
๓) เทศบาลตำบลบงใต้ 
๔) เทศบาลตำบลพันนา 
๕) เทศบาลตำบลโคกสี 
๖) เทศบาลตำบลบ้านต้าย 
๗) เทศบาลตำบลหนองหลวง 

  องค์การบริหารส่วนตำบล 
           ๑) อบต. ค้อใต ้
           ๒) อบต. คำสะอาด 
           ๓) อบต. ตาลโกน 
           ๔) อบต. ตาลเนิ้ง 

๕) อบต. ทรายมูล 

 
๗ 
 
 
 
 
 
 

 
๑๑ 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  (แห่ง) 
๖) อบต. ธาตุทอง 
๗) อบต. บงเหนือ 
๘) อบต. บ้านถ่อน 
๙) อบต. โพนสูง 
๑๐) อบต. แวง 

          ๑๑) อบต. สว่างแดนดิน 
รวม ๑๘ 

  ๑๖. อำเภอส่องดาว 
   เทศบาลตำบล 

 ๑) เทศบาลตำบลส่องดาว 
 ๒) เทศบาลตำบลท่าศิลา 
 ๓) เทศบาลตำบลปทุมวาปี 
 ๔) เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง 
 ๕) เทศบาลตำบลวัฒนา 

          องค์การบริหารส่วนตำบล 
           - ไม่มี 

 
๕ 
 
 
 
 
 
- 

รวม ๕ 
   ๑๗. อำเภอภูพาน 
    เทศบาลตำบล 
    ๑) เทศบาลตำบลสร้างค้อ 
    ๒) เทศบาลตำบลโคกภู 
    องค์การบริหารส่วนตำบล 

            ๑) อบต. กกปลาซิว 
            ๒) อบต. หลุบเลา 

 
๒ 
 
 
๒ 
 

รวม ๔ 
  ๑๘. อำเภออากาศอำนวย 
  เทศบาลตำบล 

๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
๒) เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา 
๓) เทศบาลตำบลบะหว้า 
๔) เทศบาลตำบลวาใหญ่ 
๕) เทศบาลตำบลโพนแพง 
๖) เทศบาลตำบลท่าก้อน 
องค์การบริหารส่วนตำบล   

           ๑) อบต. นาฮ ี

 
๖ 
 
 
 
 
 
 
๓ 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  (แห่ง) 
           ๒) อบต. โพนงาม 

 ๓) อบต. อากาศ 
รวม ๙ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลนคร 
เทศบาลตำบล 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
 

๑ 
๑ 

๖๕ 
๗๔ 

รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๔๑ 
 

2.2  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พระราชบัญญัติกำหนดแผ่นและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 

             ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผ่นและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

            1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทำแผ่นพัฒนาจังหวัด ตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 
            2. การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
            3. การประสาน และให้ความร่วมมือในการปฎิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
            4. กระแบ่งสรรเงิน ซึ่งตามกฏหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
            5. การคุ้มครอง ดูแล และบำรุ่งรักษาป่าไม้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            6. การจัดการศึกษา 
            7. การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
            8. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
            9. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
          10. การจัดตั้ง และดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
          11. การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลรวม 
          12. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
          13. การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ 
          14. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
          15. การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเอง หรือรวมกับ
บุคคลอื่นหรือจากสหการ 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

          16. การสร้าง และบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน 
          17. การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
          18. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
          19. การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัดการรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
          20. การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ 
          21. การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
          22. การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
          23. การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
          24. จัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจ และหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ที่อยู่ใน
เขตและกิจการนั้น เป็นการสมควรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น รวมกันดำเนินการ หรือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 
          25. สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถื่นอื่น ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
          26. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
          27. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
          28. จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฏหมายอื่นกำหนดให้เป็น
อำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
          29. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กำหนด 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการทั้งภายในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และนอกเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้  

ภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

           1. ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย  
           2. จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  
           3. สนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
           4. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลและราชการส่วนท้ องถิ่น
อ่ืน  
           5. แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้สภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
           6. อำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2498 เฉพาะภายในเขตสภาตำบล  
           7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
           8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
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           9. จัดทำกิจกรรมใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ที่อยู่ในเขต องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและกิจการนั้น เป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกันดำเนินการหรือให้
องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  
         10. จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็น
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด บรรดาอำนาจหน้าที่ ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง 
หรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 
ภายนอกเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

         องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่น หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้ เมื่อได้รับความยินยอมจาก 
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 

2.3 ความหมายและความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอำนาจให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดการ

ปกครอง โดยดำเนินการกันเอง มีอำนาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง กล่าวคือ อำนาจของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมี
ขอบเขตพอควร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
หากมีอำนาจค่อนข้างพอใจเกินไปไม่มีขอบเขต หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ก็จะกลายสภาพเป็นรัฐ
อธิปไตยเอง เป็นผลเสียต่อความม่ันคงของรัฐบาล อำนาจของท้องถิ่นนี้มีขอบเขตที่แตกต่างกันออกไป 
ตามลักษณะความเจริญและความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ซึ่งหน่วยการปกครองท้องถิ่น
จะมีสิทธิตามกฎหมายที่จะดำเนินการปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายสามารถแบ่งได้เป็น  2 
ประเภท คือ (กิตติธัช อ่ิมวัฒนกุล. 2553: 4;  สุพมิตร กอบัวกลาง. 2553: 3) 

1. หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ เองเพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารตามหน้าที่ และเพื่อใช้บังคับประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น เทศบัญญัติ 
ข้อบัญญัติข้อบังคับ สุขาภิบาล เป็นต้น  

2. สิทธิที่เป็นหลักในการดำเนินการบริหารท้องถิ่น คือ อำนาจในการกำหนดงบประมาณ 
เพ่ือบริหารกิจการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยการปกครอง ท้องถิ่นนั้นๆ  
          ทั้งนี้ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะเป็นองค์กรที่จาเป็นในการบริหาร และการปกครองตนเอง
โดยจัดแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ องค์การฝ่ายบริหาร และองค์การฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น การปกครองท้องถิ่น
แบบองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีคณะผู้บริหารเป็นฝ่ายบริหาร และสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ 
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           ปัจจุบันราชการส่วนท้องถิ่น มีอยู่ 5 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองพัทยา 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) (สุพมิตร           
กอบัวกลาง. 2553: 3 อ้างถึง ชูวงศ์ ฉายะบุตร. 2539) 

ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     สุพมิตร กอบัวกลาง (2553: 3-5) ได้อธิบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญ
หลายประการต่อการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 

1. การปกครองท้องถิ่น คือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย              
(Basic Democracy) เพราะการปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่
ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหาร
ท้องถิ่นเกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย อันจะนำมาซึ่ง
ความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้ง
ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร การเลือกตั้งจะเป็นการฝึกฝนให้ประชาชนใช้ดุลพินิจเลือกผู ้แทนที่
เหมาะสม สำหรับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปบริหารกิจการของท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นผู้นำในท้องถิ่นจะได้ใช้
ความรู้ความสามารถบริหารงานท้องถิ่น เกิดความคุ้นเคยมีความชำนาญในการใช้สิทธิและหน้าที่ของ
พลเมือง ซึ่งจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติต่อไป  

    2. การปกครองท้องถิ่นทำให้ประชาชนในท้องถิ ่นรู ้จ ักการปกครองตนเอง (Self-
Government) หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใช่
เป็นการปกครองอันเกิดจากคำสั่งเบื้องบน การปกครองตนเอง คือการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครอง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท้องถิ่นโดยอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจจากประชาชนแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตย
ต่างๆ เช่น เปิดโอกาสให้ประชาชนออกเสียงประชามติ ให้ประชาชนมีอำนาจถอดถอน ซึ่งจะทำให้
ประชาชนเกิดความสานึกในความสำคัญของตนต่อท้องถิ่นประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรคปัญหา 
และช่วยกันแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตน นอกจากนี้ การปกครองตนเองในรูปของการปกครอง
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง หรือการกระจายอำนาจไปในระดับต่ำสุด ซึ่งเป็นฐานสำคัญยิ่งของการพัฒนา
ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

               3. การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เนื่องจากความจำเป็นบาง
ประการ ดังนี้ ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพิ่มขึ ้น ซึ่งจะเห็นได้จาก 
งบประมาณที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบ้านเมืองและกิจการบางอย่างเป็นเรื่ อง
เฉพาะท้องถิ่นนั้นไม่เกี่ยวพันกับท้องถิ่นอื่น และไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็น
การสมควรที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นดาเนินการดังกล่าวเอง เป็นต้น  
               4. การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย และมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากรประชาชน 
ความต้องการ และปัญหาย่อมต่างกันออกไป ผู้ที่ให้บริการ หรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด และสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ถึงปัญหา และความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี 
การบริหารงานจึงจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
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              5. การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้นำทางการเมือง การบริหารของประเทศใน
อนาคต ผู้นำหน่วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การได้รับเลือกตั้ง การ
สนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่นย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึกฝน
ทักษะทางการบริหารงานในท้องถิ่นอีกด้วย  

    6. การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเอง การ
ปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ทาให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การดำเนินงานพัฒนาชนบท ที่ผ่านมายังมีอุปสรรคสำคัญประการหนึ่ง 
คือ การมีส่วนร่วมจากประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ซึ่งการพัฒนาชนบทที่สัมฤทธิ์ผลนั้นจะต้องมา
จากการริเริ่มช่วยตนเองของท้องถิ่นทำให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกันโดยอาศัยโครงสร้างความเป็ น
อิสระในการปกครองตนเอง 

วัตถุประสงค์และหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
วัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

               สุพมิตร กอบัวกลาง (2553: 5-6 อ้างถึง ชูวงศ์ ฉายะบุตร: 2539) ได้อธิบายถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังนี้  
             1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศ จะต้องอาศัย
เงินงบประมาณเป็นหลัก หากเงินงบประมาณจำกัดภารกิจที่จะต้องบริการให้กับชุมชนต่างๆ อาจไม่
เพียงพอ ดังนั ้น หากจัดให้มีการปกครองท้องถิ ่น หน่วยการปกครองท้องถิ ่นนั ้นๆ ก็สามารถมี
งบประมาณของตนเองเพียงพอที่จะดำเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้  
             2. เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เนื่องจากประเทศ
มีขนาดกว้างใหญ่ ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ย่อมมีความแตกต่างกัน การรอรับการ
บริการจากรัฐบาลแต่อย่างเดียวอาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและล่าช้า หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นท่ีมีประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้  
             3. เพื่อความประหยัด โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนก็ต่างไปด้วย การจัดตั้งหน่วยปกครองท้องถิ่นขึ้นจึงมีความจำเป็น โดยให้อำนาจหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ในการบริหาร
กิจการของท้องถิ่น ทำให้ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลที่จะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศ
เป็นอันค่อนข้างพอใจ และแม้จะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้าง แต่ก็มีเงื่อนไขที่
กำหนดไว้อย่างรอบคอบ  
              4. เพื ่อให้หน่วยการปกครองท้องถิ ่นเป็นสถาบันที ่ให้การศึกษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน จากการที่การปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเอง โดยการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร 
หรือฝ่ายนิติบัญญัติ การปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกันนี้มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี  
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
               กิตติธัช อ่ิมวัฒนกุล (2553: 7-8 อ้างถึง ชูวงศ์ ฉายะบุตร. 2539) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังนี้  
               1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ทั้งทางด้านการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินการ  
               2. เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  
               3. เพื ่อให้หน่วยการปกครองท้องถิ ่นเป็นสถาบันที ่ให้การศึกษาการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน  

ความหมายของความพึงพอใจ 

 วิทยาลัยนครราชสีมา (2555: 7-8) ความพึงพอใจหรือพอใจ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
“Satisfaction” ความพึงพอใจมีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมาย ดังนี้  
 Davis (1967) กล่าวว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์ คือ ความพยายามของ
มนุษย์ที่จะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย เมื่อ
มนุษย์สามารถขจัดสิ่งต่างๆ ดังกล่าวได้แล้ว มนุษย์ก็จะได้รับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนต้องการ  

 Wolman (1973) กล่าวว่า ความพึงพอใจคือความรู้สึกมีความสุขเมื่อได้รับผลสำเร็จตาม
ความมุ่งหมายที่ต้องการหรือแรงจูงใจ  

 Mullins. (1985: 280) กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ ใน
หลายๆ ด้าน เป็นสภาพภายใน ที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในความ
ต้องการหรือคาดหวัง  

 วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์ (2545) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่ดีของบุคคลที่ได้รับ
การตอบสนอง เมื ่อบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ ่งที ่ต้องการก็จะทำให้รู ้สึกดี ชอบและสบายใจ หาก
สอดคล้องกับความคาดหวัง หรือค่อนข้างพอใจกว่าที่คาดหวังไว้ก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจ  

 ปริญญา จเรรัชต์ และคณะ (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ท่าทีความรู้สึกหรือ
ทัศนคติในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติ ร่วมปฏิบัติหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ โดย
ผลตอบแทนที่ได้รับ รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อ
งานที่ทำ 

 วาทินี  ไล้ง้อ (2549) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการ ทำให้บุคคลมีความรู้สึกในทางบวก หรือมีความรู้สึกในทางที่ดี 

 เนตร หงส์ไกรเลิศ (2550: 13-14) กล่าวว่า ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทัศนคติที่
เป็นนามธรรม การที่เราจะทราบว่าบุคคล มีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ี
ค่อนข้างสลับซับซ้อน จึงเป็นการยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวัดโดยอ้อม โดยการวัด
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ความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งการแสดงความคิดเห็นนั้นจะต้องตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงจึงจะ
สามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้ 

 พจนานุกรมบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 กล่าวไว้ว่า “พึง” เป็นคำช่วยกริยาอื่น หมายความ
ว่า“ควร” เช่น พึงใจ หมายความว่า พอใจ ชอบใจ และคำว่า “พอ” หมายความว่า “เท่าที่ต้องการ
เต็มความต้องการ ถูก ชอบ” เมื่อนำคำมาผสมกัน “พึงพอใจ” หมายถึง ชอบใจหรือถูกใจตามที่
ต้องการ 

 Wolman (1973 อ้างใน ภนิดา ชัยปัญญา: 2541) กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึก
ที่ได้รับความสำเร็จตามความมุ่งหวังและความต้องการ 

 Heider (1953 อ้างใน วิโรจน์ ไพรีพินาศ: 2540) ได้อธิบายถึง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
ของบุคคล และนำมาซึ่งความรู้สึกพึงพอใจต่อสิ่งต่างๆ ได้ดังนี้ 

1. ความเชื่อ ค่านิยม 
2. สิ่งแวดล้อม 
3. ภาษาเป็นสื่อของความคิด 
4. การวิเคราะห์คำพูด หรือสถานการณ์ 
5. ประสบการณ์ ผลของการกระทำ เหตุผล ความสามารถ ความพยายาม 
6. อารมณ์ ความรู้สึก และเจตคติ 
7. ความเข้าใจต่อบุคคลอื่น 
8. การมีผลตอบแทน 
9. ความคาดหวัง 
10. การคำนึงถึงประโยชน์และโทษ 
11. การเกิดผลต่อส่วนรวม 

Mullins (1954) ได้เสนอแนวคิดในการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ ได้แก่ 
 1. การให้บริการที่เสมอภาค (Equitable service) หมายถึง การให้บริการประชาชนทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน ใช้กฎระเบียบและมาตรฐานเดียวกัน 
 2. การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง การให้บริการที่ตรงเวลาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง บริการของภาครัฐที่ต้องคำนึงถึงการตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัด 
 3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการด้านวัสดุอุปกรณ์
สถานที่ เวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม และต้องมีคุณภาพด้วย 
           Naumann & Giel (1995) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าว่า ขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 
 1. คุณภาพของสินค้าและบริการ (Quality Product & Service) ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้
ของลูกค้า เมื่อลูกค้ารับรู้ว่าสินค้าหรือบริการที่ได้มา มีคุณภาพดีก็จะรู้สึกพอใจในสินค้าหรือบริการนั้น 
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 2. ราคา (Price) เป็นส่วนประกอบที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เมื่อลูกค้าได้เปรียบ
เทียบความยุติธรรมของราคา และเห็นว่ามีราคาเหมาะสม ก็จะเกิดความพึงพอใจ แต่ถ้าลูกค้ารู้สึกว่า
สินค้านั้นไม่เหมาะสมกับราคา ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ 
 3. ภาพลักษณ์ร่วม (Corporate image) มีผลต่อความพึงพอใจเช่นกันควรมีภาพลักษณ์รว่ม 
ทั้งการดำเนินธุรกิจทั่วไป การมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 
           วิรุฬ พรรณเทวี (2542) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจ
ของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวัง
หรือความตั้งใจค่อนข้างพอใจและได้รับการตอบสนองด้วยดี จะมีความพึงพอใจค่อนข้างพอใจ แต่
ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดไว้ 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตนตั้งใจไว้ว่าจะมีค่อนข้างพอใจหรือน้อย 
            กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่เป็นนามธรรม การที่จะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการ
แสดงออกท่ีซับซ้อน ซึ่งต้องมีสิ่งเร้าจึงจะเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 

            จากความหมายและคำนิยามดังกล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการ ทำให้บุคคลมี
ความรู้สึกในทางที่ดีหรือทางบวก ชอบ เห็นด้วย สนับสนุนหรือมีความรู้สึกในทางที่ดี 

ลักษณะของความพึงพอใจ 

 วิทยาลัยนครราชสีมา (2555: 8 อ้างถึงใน อัจฉรา สมสวย (2545: 5-6) กล่าวถึงลักษณะ
ของความพึงพอใจไว้ ดังนี้ 

 1. ความพึงพอใจคือการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดบุคคลจำเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและการตอบสนองความต้องการของบุคคล
ด้วยการตอบโต้กับบุคคลอ่ืนและสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันทำให้แต่ละคนมีประสบการณ์การเรียนรู้สิ่ง
ที่จะได้รับตอบแทนแตกต่างกัน 

 2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงใน
สถานการณ์หนึ่ง 

 3 ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความคาดหวัง
ของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู ้สึกที่แสดงออกมาในระดับ
ค่อนข้างพอใจน้อยได้ ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ 

 นอกจากนีค้วามพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกกำหนดจากความรู้สึกของแต่ละบุคคล 
โดยจากการพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ ้นจริงและผลตอบแทนที่เขามี
ความรู้สึกว่าเขาควรจะได้รับแล้ว ถ้าหากผลตอบแทนที่ได้รับจริงค่อนข้างพอใจกว่าผลตอบแทนที่เขา
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คาดว่าจะได้รับย่อมจะก่อให้เกิดความพึงพอใจขึ้น ซึ่งความพอใจจะค่อนข้างพอใจหรือน้อยหรือไม่พึง
พอใจนั้น ขึ้นอยู่กับความยุติธรรมของผลตอบแทน 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 มหาวิทยาลัยมหิดล (2558: 44-45) ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นการแสดงออกถึง
ความรู้สึกในทางบวกของผู้รับบริการต่อการให้บริการซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ที่สำคัญๆ มีดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535: 39-40) 

 1. สถานที่บริการ การเข้าถึงการบริการได้สะดวก เมื ่อประชาชนมีความต้องการย่อม
ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการ ทำเล ที่ตั้ง และการกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึง เพ่ืออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญ 

 2. การส่งเสริมแนะนำ การบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึ้นได้จากการได้ยิน
ข้อมูลข่าวสาร หรือบุคคลอื่นกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก ซึ่งหากตรงกับความ
เชื่อถือที่มีก็จะมีความรู้สึกกับบริการดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการตามมาได้ 

 3. ผู ้ให้บริการ ผู้บริหารการบริการและผู้ปฏิบัติบริการล้วนเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญ
ต้องการปฏิบัติงานบริการให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผู้บริหารการบริการที่วางนโยบาย
การบริการโดยคำนึงถึงความสำคัญของประชาชนเป็นหลัก ย่อมสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานบริการที่ตระหนักถึง
ประชาชนเป็นสำคัญ แสดงพฤติกรรมการบริการและสนองบริการต่อผู้รับบริการที่ต้องการด้วยความ
สนใจ เอาใจใส่อย่างเต็มท่ีด้วยจิตสานึกของการบริการ 

 4. สภาพแวดล้อมของการบริการ และบรรยากาศของการบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการหรือลูกค้า ซึ่งมักชื่นชมสภาพแวดล้อมของการบริการเกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคาร
สถานที่ การตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์และการให้สีสัน การจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน ตลอดจน
ออกแบบวัสดุเครื่องใช้บริการ 

 5. กระบวนการบริการ วิธีการนำเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นส่วนสำคัญในการ
สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ประสิทธิภาพของการจัดการระบบการบริการส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานแก่ผู้รับบริการมีความคล่องตัวและสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้องมี
คุณภาพ เช่น การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดระบบข้อมูลของการสำรองห้องพัก โรงแรมหรือ
สายการบิน การใช้เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ เป็นต้น 

 จากปัจจัยดังกล่าวสรุปได้ว่า ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งผันแปรไปตามปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความคาดหวังของบุคคล ในแต่ละ
สถานการณ์ ช่วงเวลาหนึ่งบุคคลอาจจะไม่พอใจต่อสิ่งหนึ่งเพราะไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แต่ในช่วง
เวลาหนึ่งอาจพึงพอใจต่อสิ่งหนึ่งที่คาดหวังไว้ได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้องบุคคลสามารถเปลี่ยน
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ความรู้สึกเดิมต่อสิ่งนั้นได้อย่างทันทีทันใด นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีสามารถแสดงออก
ในระดับค่อนข้างพอใจน้อยได้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ 
ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้เวลาเป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบความคาดหวังของการบริการ 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ ความหมายของการให้บริการ เนื่องจากการปฏิรูป

ระบบราชการตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมี วัตถุประสงค์หลักในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อที่
เรียกว่า ผู้รับบริการนั่นเอง องค์กรของรัฐ จะต้องตอบสนองความต้องการของคนหลายกลุ่ม การ
ให้บริการขององค์กรหรือหน่วยงานในภาครัฐเป็นลักษณะงานที่ต้องมีการติดต่อ ประชาสัมพันธ์กับ
ประชาชนที่ขอรับบริการโดยตรงเพ่ือให้ประชาชนผู้ขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีแนวคิด
การให้บริการของนักวิชาการ โดยยกตัวอย่างพอสังเขป ดังนี้   จากการศึกษาความหมายของคำว่า 
ให้บริการได้มีผู้ให้ความหมายในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ดังต่อไปนี้ 

  สุนันทา ทวีผล (2550, หน้า 13) กล่าวถึงการให้บริการ สรุปได้ดังนี้  
   1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์และ 

บริการที่องค์การจัดให้นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมดมิใช่เป็น  
การจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแล้วนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุด

ในการ เอ้ืออำนวยประโยชน์และบริการแล้วยังไม่คุ้มค่ากับการดำเนินงานนั้น ๆ               
2. หลักความสม่ำเสมอ กล่าวคือ การให้บริการต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่ องและสม่ำเสมอ 

มิใช่ทำๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติ               
 3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาค 

และเท่าเทียมกัน                
4. หลักความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการบริการจะต้องไม่ค่อนข้างพอใจจนเกินกว่าผล

ที่จะ ได้รับ               
 5. หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย 

สะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่ค่อนข้างพอใจนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาระ ยุ่งยากใจให้แก่ผู้
บริการหรือ ผู้ใช้บริการค่อนข้างพอใจจนเกินไป 

วิทยาลัยนครราชสีมา (2555: 8) การให้บริการ เป็นหน้าที่หลักสำคัญในการบริการงานใน
ภาครัฐ โดยเฉพาะงาน ที่จะต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรงโดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการส่งต่อการบริการ (Delivery service) ให้แก่ผู้รับบริการ 

  สม ิต ส ัชฌุกร (2542 , หน้า 13 อ ้างถ ึงใน ส ุน ันทา ทว ีผล , 2550 , หน้า 14)                  
ให้ความหมายว่า การบริการเป็นการปฏิบัติงานที่กระทำหรือติดต่อเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ การให้
บุคคลต่าง ๆ ได้ใช้ ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั ้งด้วยความพยายามใด ๆ  ก็ตามด้วยวิธีการ
หลากหลายในการทำให้ บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือจัดได้ว่าเป็นการให้บริการทั้งสิ้น 
การอำนวยความสะดวก การสนองความต้องการของผู้ใช้บริการก็เป็นการให้บริการ การให้บริการจึง
สามารถดำเนินการได้ หลากหลายวิธี จุดสำคัญคือ เป็นการช่วยเหลือและอำนวยประโยชน์แก่
ผู้ใช้บริการ 
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John D. Millett (1951:397-400) กล่าวไว้ว่า คุณค่าประการแรกของการบริการงาน  
รัฐกิจทั้งหมดคือ การปฏิบัติงานด้วยการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจซึ่งมีลักษณะสำคัญ  5 
ประการคือการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equivalent services) การให้บริการอย่างรวดเร็ว
ทันเวลา (Timely services) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample services) การให้บริการ อย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous services) และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive services) 

เนตร หงส์ไกรเลิศ (2550: 15-16) ปัจจุบันองค์กรหลายแห่ง ได้มีการพัฒนาคุณภาพการ
บริการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพราะคุณภาพการบริการถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้องค์กร
ประสบความสำเร็จ ในอดีตมีการประเมินคุณภาพการบริการจากมาตรฐานที่องค์กรได้กำหนดไว้ แต่
สำหรับปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า คุณภาพการบริการสามารถวัดได้จากการรับรู้ของผู้รับบริการ 

Parasuraman (1985) ได้กล่าวว่า คุณภาพการบริการ คือ ความสามารถในการสนองความ
ต้องการของผู้มารับบริการ เมื่อพิจารณาคุณภาพของสินค้า มักจะพิจารณาจากตัวสินค้าและยึดถือผล
ที่สินค้าตอบสนองความต้องการเป็นสำคัญ ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงกระบวนการผลิตแต่สำหรับคุณภาพ
ของบริการ จะมีความแตกต่างกันออกไปเนื่องจากลักษณะสำคัญของบริการคือ บริการเป็นสิ่งที่จับ
ต้องไม่ได้ มีความหลากหลายในตัวเอง ไม่สามารถแบ่งแยก หรือเก็บรักษาได้ ทำให้คุณภาพการบริการ
ถูกประเมินทั ้งจากกระบวนการให้บริการ (Process) และผลลัพธ์ที ่เกิดขึ ้นของการบริการนั้น 
(Outcome) โดยเฉพาะการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ 
          Scardina (1994) ได้เสนอแนวคิดในการประเมินคุณภาพบริการ ซึ่งประกอบด้วย 

1. สิ่งที่จับต้องได้ (Tangible) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ บุคลากร เวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ 

2. ความเชื่อมั่นต่อผู ้ให้บริการ (Reliability) ได้แก่ ความสามารถในการให้บริการอย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และเหมาะสม 

3. การสนองตอบผู้รับบริการ (Responsiveness) ได้แก่ ความพร้อมที่จะให้บริการตามความ
ต้องการ 

4. การให้ความเชื่อมั่นผู้รับบริการ (Assurance) ได้แก่ ความรู้ อัธยาศัยของเจ้าหน้าที่และ
ความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ 

5. ความเอาใจใส่ (Empathy) ได้แก่ การดูแลและสนใจผู้ป่วยอย่างท่ัวถึง 
จินตนา บุญบงการ (2539) ได้ให้ความหมายของการบริการว่า เป็นสิ่งที่สัมผัสได้ยากเสื่อม

สูญสภาพได้ง่าย บริการจะมีขึ้นทันทีและส่งมอบให้ผู้รับทันที ดังนั้น การบริการจึงเป็ นกระบวนการ
ของกิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการ แต่ปรากฏในรูปของเวลา สถานที่ 
รูปแบบ และเป็นสิ ่งเอื ้ออำนวยทางจิตวิทยาให้เกิดความพึงพอใจ ซึ ่งตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า  
SERVICE ซึ่งม ี7 ตัวอักษร และสามารถให้ความหมายได้ ดังนี้ 

S = Smiling & Sympathy ยิ้มแย้ม และเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความลำบาก
ยุ่งยากของผู้มารับบริการ 

E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงค์จากผู้มารับบริการอย่างรวดเร็ว 
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ทันใจ โดยไม่ต้องเอ่ยปากเรียกร้อง 
R = Respectful แสดงความนับถือและให้เกียรติแก่ผู้มารับบริการ 
V = Voluntaries Manner การให้บริการที่ทำอย่างสมัครใจ เต็มใจ 
I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการ และภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย 
C = Courtesy ความอ่อนน้อม อ่อนโยน 
E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น และให้บริการค่อนข้างพอใจกว่าที่

ผู้รับบริการคาดหวัง 
สมชัย วุฒิปรีชา (2534) กล่าวว่า ในการทำงานให้สำเร็จ และมีประสิทธิภาพให้ยึดหลัก 4 ร 

คือ ริเริ่ม รวดเร็ว เรียบร้อย และร่วมมือร่วมใจ ตลอดจนต้องมีความจริงใจของเพื่อนร่วมงานเป็น
พ้ืนฐาน 

อุทัย หิรัญโต (2530) กล่าวว่า ผลเสียของความล่าช้าในการปฏิบัติราชการส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการให้บริการแก่ประชาชน กล่าวคือ ความล่าช้าในการปฏิบัติราชการเป็นสาเหตุหนึ่งที่
นำไปสู่ความล้มเหลว และเสื่อมประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนทำลายศรัทธาของประชาชนที่มีต่อ
ราชการ ซึ่งมูลเหตุของความล่าช้าในการปฏิบัติราชการอาจเกิดจากปัจจัยส่วนบุคคล ดังนี้ 

1. การทำงานที่ไม่มีแผน 
2. ขาดความรับผิดชอบ 
3. ขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน 
4. ขาดการควบคุมโดยใกล้ชิด 
5. ขาดการติดตามงาน 
6. ขาดระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ 
7. หวังผลประโยชน์ส่วนตัว 

 8. ขาดความเข้าใจในวิธีการทำงานที่ถูกต้อง 
 

2.6 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในการให้บริการนั้น มีผู้ให้ความสนใจทำการศึกษาวิจัย    

ไว้ในหลากหลายแง่มุม ดังต่อไปนี้ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 2563 ได้ศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.
สกลนคร  ในการให้บริการ 4 งาน ได้แก่ งานด้านการศึกษา งานด้านสาธารณสุข งานด้านรายได้หรือ
ภาษี งานด้านอื่น (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) ตามประเด็นความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และ 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด  คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ  4.79   คิดเป็นร้อยละ 95.76 โดยพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี  มากเป็นอันดับแรก 
รองลงมาคืองานด้านสาธารณสุข งานด้านอื่น (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) และงานด้าน
การศึกษา  ตามลำดับ 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 2563  ได้ศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ ของเทศบาลตำบลโคกสี อำเภอสว่ างแดนดิน  จังหวัด
สกลนคร   ในการให้บริการ 4 งาน ได้แก่ งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (งานกู้ชีพ) งานด้านการเจ็ด
เก็บภาษี   งานด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ  และงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตามประเด็นความพึงพอใจทั้ง 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที ่ผู้
ให้บริการ  และ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด  
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.81  คิดเป็น ร้อยละ  96.30  โดยพึงพอใจงานด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ   มาก
เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ งานด้านการเจ็ดเก็บภาษี   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   และงานบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน (งานกู้ชีพ)   ตามลำดับ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 2563  ได้ศึกษาความความพึง
พอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อ.อากาศ
อำนวย จ.สกลนคร   ในการให้บริการ 4 งาน ได้แก่ งานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง งาน
ด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานด้านรายได้หรือภาษี   และงานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม ตามประเด็นความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.79   คิดเป็นร้อยละ 
95.76 โดยพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี  มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคืองานด้านรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และงานด้านโยธา การขอ
อนุญาตสิ่งปลูกสร้าง  ตามลำดับ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 2563  ศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า 
จังหวัดสกลนคร ในการให้บริการ 4 งาน ได้แก่ งานด้านพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม (กอง
สวัสดิการสังคม)  งานด้านการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  งานด้านรายได้หรือภาษี 
(กองคลัง)  และงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักงานปลัด)  ตามประเด็นความพึงพอใจ
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ  และ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ  ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล    คำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนครทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.85  คิดเป็น ร้อยละ  96.61  โดยพึงพอใจด้านอาคารสถานที่และสิ่ง
อำนวยความสะดวกมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  และ
ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  ตามลำดับ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 2563  ศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.
สกลนคร ในการให้บริการ 4 งาน ได้แก่ งานโครงสร้างพื้นฐาน งานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ-กู้ภัย) 
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งานด้านรายได้หรือภาษี   และงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตามประเด็นความพึงพอใจ
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ  และ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด  
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.79   คิดเป็นร้อยละ 95.76 โดยพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี  มากเป็น
อันดับแรก รองลงมาคืองานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ-กู้ภัย) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม และงานโครงสร้างพื้นฐาน  ตามลำดับ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 2563  ศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนครใน
การให้บริการ 4 งาน ได้แก่ งานให้บริการจัดเก็บภาษี  งานสวัสดิการสังคม  งานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  งานด้านส่งเสริมการศึกษา  ตามประเด็นความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และ ด้าน
สิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ  ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร  ทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับมากที่สุด  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.81  
คิดเป็น ร้อยละ  96.30 โดยพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ มากเป็นอันดับแรก  รองลงมาคือ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  และด้านด้านกระบวนการ
และข้ันตอนการให้บริการ   ตามลำดับ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 2563 ศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัด
สกลนคร  ในการให้บริการ 4 งาน ได้แก่ งานบริการทางการศึกษา  งานด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  งานด้านจัดเก็บรายได้  และงานด้านสวัสดิการสังคมให้บริการเบี้ยยังชีพ  ตามประเด็น
ความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนครทั้ง 4 งาน อยู่
ในระดับมากที่สุด  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.85  คิดเป็น ร้อยละ  96.61  โดยพึงพอใจด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุด รองลงมาคือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านช่องทางการ
ให้บริการ  และด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  ตามลำดับ
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บทท่ี 3 วิธีดำเนินการวิจัย 
 

ในการศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร  เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) ผู้ดำเนินการ  ได้ดำเนินการ ดังรายละเอียด
หัวข้อต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
3.3 การทดสอบเครื่องมือการศึกษา 
3.4 วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 วธิีการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนที่มารับบริการหรือติดต่อองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,152,282  คน 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในเขตปกครองของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนที่มารับบริการหรือติดต่อองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธี
ของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์ ดังสมการด้านล่าง จากนั้นเก็บตัวอย่าง
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบกลุ่มหรือพ้ืนที่ (Area Sampling )   

n =      N  
1 + N (e)2 

   โดยที่ n = จำนวนขนาดตัวอย่างประชาชนที่ต้องการ  
          N = จำนวนประชากรทั้งหมด  

e = ค่าความคลาดเคลื่อน (0.05) 
      แทนค่าสูตร n =             1,152,282   =   399.86 

1 + 1,152,282(0.05)2 

 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในแต่ละด้าน เท่ากับ  399.86 คน ที่ระดับความคลาดเคลื่อน ±
๕% เพื่อการเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน คณะทำงานใช้แบบสอบถาม 400 ชุด/งานที่ประเมิน รวมเป็น
จำนวน 1,600 ชุด ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื ่องมือที ่ใช ้ในการศึกษาใช้ในการวิจ ัยครั ้งนี ้ เป ็นแบบสอบถาม (Questionnaires)         
ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ      
พ.ศ. 2564 ที่ยึดความตรงตามเนื้อหา (Content validity) เป็นหลัก ด้วยการตรวจสอบเนื้อหาที่ใช้
ตั้งเป็นคำถาม โดยการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการวิจัย  และอาศัยเอกสารกับรายงานการวิจัยที่
เกี่ยวข้องเป็นหลัก 

แบบสอบถามเป็นแบบมาตรฐาน ซ ึ ่งม ีคำถามกำหนดอย่างแน่นอนไว ้ล ่วงหน้าเป็น
แบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง  ประกอบด้วย 4 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานการให้บริการ 
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสกลนคร โดยใช้หลักเกณฑ์การแปลความหมายข้อมูลดังนี้ 
คะแนน  5  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.50 – 5.00  อยู่ในระดับ พอใจ 
คะแนน  4  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.50 – 4.49  อยู่ในระดับ ค่อนข้างพอใจ 
คะแนน  3  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50 – 3.49  อยู่ในระดับ เฉยๆ 
คะแนน  2  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.50 – 2.49  อยู่ในระดับ ไม่ค่อยพอใจ 
คะแนน  1  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.49  อยู่ในระดับ ไม่พอใจ 
ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

3.3 การทดสอบเครื่องมือการศึกษา  

แบบสอบถามฉบับนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล โดยมีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 
1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องความพึงพอใจของประชากรต่อ 

การให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จากนั้นกำหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
กำหนดนิยาม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 
จากนั้นนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วนำมาปรับปรุง 

3. ปรับปรุงแบบสอบถามตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 
4. ก่อนการทดสอบแบบสอบถาม ได้ประชุมพนักงานสัมภาษณ์ ประกอบด้วยหัวหน้าทีม 

ทำงาน 1 คน เจ้าหน้าที่จำนวน 5 คน และนักศึกษาจำนวน 5 คน ซึ่งเป็นบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อสร้างความเข้าใจในการเก็บข้อมูล 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นความจริง และถูกต้อง  
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
หลังจากสร้างความเข้าใจในการเก็บข้อมูลแล้วนั้น คณะทำงาน ได้ศึกษาทบทวนเส้นทางและ

จุดที ่ต้องไปเก็บข้อมูลให้แม่นยำ  เพื ่อให้ได้ข้อมูลของผู ้รับบริการงานทั้ง 4 งาน ประกอบด้วย        
งานด้านการศึกษา งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  งานด้านโยธา  และงานด้านรายได้หรือ
ภาษี  ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ คณะทำงานได้จัดทำแบบสอบถามไว้จำนวน 400 ชุด/งาน รวมทั้งสิ้น 
1,600 ชุด   

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 นำข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้ ไปทำการวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
และคำนวณร้อยละ จำแนกเป็นรายข้อของคำถาม การคำนวณผลทั ้งหมดกระทำด้วยเครื ่อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  

3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลในการวิจัย ได้แก่  

1. ร้อยละ (Percentage) 
 เป็นค่าสถิติที่นิยมใช้กันค่อนข้างพอใจโดยเป็นการเปรียบเทียบความถี่ หรือจำนวนที่ต้องการ
กับความถ่ีหรือจำนวนทั้งหมดที่เทียบเป็น 100 จะหาค่าร้อยละจากสูตรต่อไปนี้ (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 
2549) 

   

 
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) 
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3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นการวัดการกระจายที่นิยมใช้กันค่อนข้างพอใจเขียนแทนด้วย  S.D.  หรือ S 

 
 
           4. หาค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  
            เป็นค่าความเชื่อมั่นที่คำนวณหาได้จากสูตรครอนบราช (Cronbach) การหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบโดยแบบทดสอบค่าคะแนนที่ได้อาจจะเป็นค่าอะไรก็ได้ที่มีค่าค่อนข้างพอใจกว่า 1 
สูตรที่ใช้ในการคำนวณมีดังนี้ 

   = 












 −
− 2ts

2
is11n

n  

  เมื่อ  
      แทน    ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
   n    แทน   จำนวนข้อของแบบทดสอบ 

        2iS   แทน   ความแปรปรวนของแบบทดสอบรายข้อ 

   2
tS    แทน  ความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

  
5. การสุ่มตัวอย่างแบบพื้นที่ (Area Sampling )   

ในการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร คณะทำงานเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบกลุ่มหรือพื้นที่  (Area Sampling )  เนื่องจาก         
มีประชากรอยู่กระจัดกระจายกัน หลักการที่สำคัญคือ ให้สมาชิกภายในกลุ่มย่อยมีคุณสมบัติแตกตา่ง
กันพอใจ  แต่ในขณะเดียวกันก็มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มน้อยที่สุด กลุ่มของประชากรเป็นกลุ่ม
ย่อยๆ โดยใช้ท้องที่ทางภูมิศาสตร์เป็นหลัก ในพื้นที่ 18 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองสกลนคร  
กุสุมาลย์  กุดบาก  คำตากล้า  โคกศรีสุพรรณ  เจริญศิลป์  เต่างอย  นิคมน้ำอูน  บ้านม่วง  พรรณา
นิคม  พังโคน  โพนนาแก้ว  ภูพาน  วานรนิวาส  วาริชภูมิ  สว่างแดนดิน  ส่องดาว  และอากาศ
อำนวย โดยมีขนาดของประชากร ดังนี้ 
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ตารางที่  4 แสดงจำนวนประชากรและขนาดของประชากรในการเก็บข้อมูล 

พื้นที่ ประชากร ตัวอย่าง 
เมืองสกลนคร 196,995 68 
กุสุมาลย์ 47,738 17 
กุดบาก 33,083 11 
คำตากล้า 40,028 14 
โคกศรีสุพรรณ 34,463 12 
เจริญศิลป์ 45,216 16 
เต่างอย 24,252 8 
นิคมน้ำอูน 14,797 5 
บ้านม่วง 71,052 25 
พรรณานิคม 80,679 28 
พังโคน 53,049 18 
โพนนาแก้ว 36,856 13 
ภูพาน 37,014 13 
วานรนิวาส 126,049 44 
วาริชภูม ิ 52,884 18 
สว่างแดนดิน 151,587 53 
ส่องดาว 34,779 12 
อากาศอำนวย 71,761 25 

รวม 1,152,282 400 
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บทท่ี 4 ผลการดำเนินงานวิจัย 
 

การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการดำเนินการวิจัยดังนี้ 

4.1   ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานการให้บริการ 
4.2   ผลการศึกษาความพึงพอใจงานด้านการศึกษา 
4.3   ผลการศึกษาความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี   
4.4   ผลการศึกษาความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
4.5   ผลการศึกษาความพึงพอใจงานด้านโยธา 
4.6   ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน   

จังหวัดสกลนคร ในภาพรวม 
 

4.1  ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานการให้บริการ 
 จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานการให้บริการของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร ในพื้นที่ 18 อำเภอ โดยใช้เลือกวิธีการเก็บข้อมูลแบบกลุ่มหรือพ้ืนที่ (Area Sampling)  
 สกลนคร ในพื้นที่ 18 อำเภอ ประกอบด้วย  อำเภอเมืองสกลนคร  กุสุมาลย์  กุดบาก  คำตากล้า  
โคกศรีสุพรรณ  เจริญศิลป์  เต่างอย  นิคมน้ำอูน  บ้านม่วง  พรรณานิคม  พังโคน  โพนนาแก้ว        
ภูพาน  วานรนิวาส  วาริชภูมิ  สว่างแดนดิน  ส่องดาว  และอากาศอำนวย  ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 พบว่า  ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานการให้บริการ โดยจำแนกตามประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
จำแนกตามหน่วยงานที่มาติดต่อขอรับบริการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการบริการจากสำนัก
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ สำนักช่าง  กองการเจ้าหน้าที่  
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  กองคลัง  กองพัสดุและทรัพย์สิน  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร  หน่วยตรวจสอบภายใน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  และสำนักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตามลำดับ สำหรับช่องทางการติดต่อ ประชาชนส่วนใหญ่ ติดต่อ
ในรูปแบบ walk in /walk out รองลงมาคือ โทรศัพท์  และ  Social media  ช่วงเวลาของการรับ
บริการส่วนใหญ่แล้วมาในช่วงเวลา 10.01 – 12.00 น.  มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ช่วงเวลา  
12.01 – 14.00 น.  ช่วงเวลา  8.30 – 10.00 น.  และช่วงเวลา  14.01 – 17.00 น.  และ
ความถี่ของการรับบริการจาก อบจ.สกลนคร ส่วนใหญ่ รับบริการ 2 – 3 ครั้ง/ปี รองลงมาคือ 1 ครั้ง/
ปี  6 ครั้งข้ึนไป/ปี  และ 4-5 ครั้ง/ปี  ตามลำดับ 
 
 
 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามประเด็นต่างๆ ดังนี้ จำแนก
ตามเพศ พบว่าผู้ตอบแบบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 41 - 
60 ปี  รองลงมาคือ 21 - 40 ปี  อายุไม่เกิน 20 ปี  และ 60 ปีขึ ้นไป  เมื่อจำแนกตามระดับ
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การศึกษาของผู้รับบริการ ส่วนมากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รองลงมาคือ 
ระดับประถมศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับปวส. (ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง)  ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  เมื่อจำแนกตามอาชีพของผู้รับบริการแล้ว 
ส่วนใหญ่ประกอบเกษตรกร มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ นักเรียน / นักศึกษา  รับจ้างทั่วไป  
ข้าราชการ  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว  ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท  ผู้ประกอบการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ว่างงาน   แม่บ้าน และอ่ืนๆ และเม่ือจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีรายได้มากกว่า 10,000 บาท มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ 5,001 - 6,000 บาท  
9,001 – 10,000 บาท  4,001 – 5,000 บาท   8,001 – 9,000 บาท  3,001 – 4,000 
บาท  น้อยกว่า  1,000 บาท  7,001 – 8,000 บาท  6,001 – 7,000 บาท  2,001 – 3,000 
บาท  และ 1,001 – 2,000 บาท  ตามลำดับ  
 
ตารางที่  5  พ้ืนที่และจำนวนประชากร 

พื้นที่ ประชากร ตัวอย่าง 
เมืองสกลนคร              196,995  68 
กุสุมาลย์                47,738  17 
กุดบาก                33,083  11 
คำตากล้า                40,028  14 
โคกศรีสุพรรณ                34,463  12 
เจริญศิลป์                45,216  16 
เต่างอย                24,252  8 
นิคมน้ำอูน                14,797  5 
บ้านม่วง                71,052  25 
พรรณานิคม                80,679  28 
พังโคน                53,049  18 
โพนนาแก้ว                36,856  13 
ภูพาน                37,014  13 
วานรนิวาส              126,049  44 
วาริชภูม ิ                52,884  18 
สว่างแดนดิน              151,587  53 
ส่องดาว                34,779  12 
อากาศอำนวย                71,761  25 

รวม          1,152,282  400 
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ตารางที่  6  ข้อมูลพ้ืนฐานการให้บริการ 
หน่วยงานที่มาติดต่อขอรับบริการ จำนวน ร้อยละ 
กองการเจ้าหน้าที่ 69 17.25 
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 7 1.75 
กองคลัง 22 5.50 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 11 2.75 
กองพัสดุและทรัพย์สิน 20 5.00 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 59 14.75 
สำนักช่าง 71 17.75 
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 111 27.75 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 17 4.25 
หน่วยตรวจสอบภายใน 13 3.25 

รวม 400 100.00 
ช่องทางการติดต่อ จำนวน ร้อยละ 
Social media 71 17.75 
walk in /walk out 272 68.00 
โทรศัพท์ 57 14.25 

รวม 400 100.00 
ช่วงเวลาของการมารับบริการ จำนวน ร้อยละ 
8.30 – 10.00 น. 88 22.00 
10.01 – 12.00 น. 186 46.50 
12.01 – 14.00 น. 90 22.50 
14.01 – 17.00 น. 36 9.00 

รวม 400 100.00 
ความถี่ในการมารับบริการ จำนวน ร้อยละ 
1 ครั้ง/ป ี 112 28.00 
2 – 3 ครั้ง/ป ี 212 53.00 
4-5 ครั้ง/ป ี 37 9.25 
6 ครั้งข้ึนไป/ปี 39 9.75 

รวม 400 100.00 
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ตารางที่  7  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 223 55.75 
หญิง 177 44.25 

รวม 400 100.00 
อายุ จำนวน ร้อยละ 
21 - 40 ป ี 138 34.50 
41 - 60 ป ี 225 56.25 
60 ปีขึ้นไป 12 3.00 
อายุไม่เกิน 20 ปี 25 6.25 

รวม 400 100.00 
ระดับการศึกษาสูงสุด จำนวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 96 24.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 60 15.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 103 25.75 
ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 58 14.50 
ปริญญาตรี 69 17.25 
ปริญญาโท 11 2.75 
ปริญญาเอก 3 0.75 

รวม 400 100.00 
อาชีพ จำนวน ร้อยละ 
เกษตรกร 106 26.50 
แม่บ้าน 3 0.75 
ข้าราชการ 55 13.75 
ค้าขาย 33 8.25 
ธุรกิจส่วนตัว 33 8.25 
นักเรียน / นักศึกษา 70 17.50 
ผู้ประกอบการ 9 2.25 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 9 2.25 
รับจ้างทั่วไป 65 16.25 
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 10 2.50 
ว่างงาน 6 1.50 
อ่ืนๆ 1 0.25 

รวม 400 100.00 
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รายได้เฉลี่ย/เดือน จำนวน ร้อยละ 
น้อยกว่า  1,000 บาท 26 6.50 
1,001 – 2,000 บาท 9 2.25 
2,001 – 3,000 บาท 14 3.50 
3,001 – 4,000 บาท 29 7.25 
4,001 – 5,000 บาท 44 11.00 
5,001 – 6,000 บาท 53 13.25 
6,001 – 7,000 บาท 16 4.00 
7,001 – 8,000 บาท 19 4.75 
8,001 – 9,000 บาท 33 8.25 
9,001 – 10,000 บาท 49 12.25 
มากกว่า 10,000 บาท 108 27.00 

รวม 400 100.00 
 

4.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจงานด้านโยธา 
จากการศึกษาความพึงพอใจด้านการศึกษา ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ทั้ง 18 

อำเภอที่มีต่อการให้บริการงานด้านโยธา  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  พบว่า 

ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.25  โดยประชาชนส่วน
ใหญ่ พึงพอใจทั้งในระดับมากที่สุดทั้ง 6 ประเด็น โดยพึงพอใจ มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 
มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ  มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ   มีผังลำดับขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน  ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการ
ผู้รับบริการ  มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการ  และขั้นตอนการ
ให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน  ตามลำดับ 

 ด้านช่องทางการให้บริการ 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.87 คิดเป็นร้อยละ 97.49 โดยประชาชนส่วน
ใหญ่พึงพอใจในระดับมากที่สุดทั้ง 7 ประเด็น โดยพึงพอใจ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน
เสียงตามสาย/เอกสาร  มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ  มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ  มีการให้บริการนอกเวลาราชการ  มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่   เข้าถึง
ช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก   มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง  และมีช่องทาง
การให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ ตามลำดับ   
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ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  

 ผลการศึกษาความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.83  คิดเป็นร้อยละ 96.60 โดยประชาชนส่วน
ใหญ่พึงพอใจในระดับมากที่สุดทั้ง  6 ประเด็น โดยพึงพอใจเจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับ
การปฏิบัติหน้าที่  มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือก
ปฏิบัติ  เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการตอบข้อซักถาม  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจ
ใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการให้บริการ  เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่  และเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม  
ตามลำดับ 

 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.84 คิดเป็นร้อยละ 94.88  โดยประชาชนส่วน
ใหญ่พึงพอใจในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ประเด็น โดยพึงพอใจสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ  มากเป็น
อันดับแรก รองลงมาคือ การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ  ป้าย
ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย  สถานที่ตั้งของหน่วยงาน 
สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  และสถานที่ให้บริการโดยรวมมีความสะอาด  ตามลำดับ 

 สรุป ผลการศึกษาความพึงพอใจด้านการศึกษา ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร        
ทั้ง 18 อำเภอที่มีต่อการให้บริการงานด้านโยธา  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  พบว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู ่ในดับ  มากที ่ส ุด คะแนนเฉลี ่ย 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80  
รายละเอียดดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่  8  ผลการประเมินพึงพอใจงานด้านโยธา ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร 

ด้านที่ประเมิน N Mean Std.  ร้อยละ แปรผล 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ           
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไมยุ่่งยาก 
ซับซ้อน มีความชัดเจน 

400 4.76 0.428 95.20 มากที่สุด 

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 400 4.84 0.369 96.75 มากที่สุด 
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ
แนะนำขั้นตอนการให้บริการ 

400 4.80 0.399 96.05 มากที่สุด 

1.4 มีผังลำดบัขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

400 4.81 0.391 96.25 มากที่สุด 

1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 
ตรงต่อความต้องการผู้รับบริการ 

400 4.81 0.395 96.15 มากที่สุด 

1.6 มีการให้บริการตามลำดับกอ่น-หลัง 400 4.86 0.353 97.10 มากที่สุด 
เฉลี่ย 400 4.81 .372 96.25 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการใหบ้ริการ             
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ 

400 4.83 .376 96.60 มากที่สุด 

2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผา่น
เสียงตามสาย/เอกสาร 

400 4.89 .361 97.80 มากที่สุด 

2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 400 4.85 .360 97.00 มากที่สุด 
2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น
ของผู้รับบริการ 

400 4.89 .310 97.80 มากที่สุด 

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 400 4.89 .310 97.80 มากที่สุด 
2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว 
และสะดวก 

400 4.88 .325 97.60 มากที่สุด 

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่ 400 4.89 .319 97.80 มากที่สุด 
เฉลี่ย 400 4.87 .354 97.49 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ           
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกาย
สุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 

400 4.79 .408 95.80 มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับ
การปฏิบัติหนา้ที ่

400 4.87 .334 97.40 มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการ
ให้บริการ 

400 4.81 .391 96.20 มากที่สุด 
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ด้านที่ประเมิน N Mean Std.  ร้อยละ แปรผล 
3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ตอบข้อซักถาม 

400 4.84 .367 96.80 มากที่สุด 

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค 
ไม่เลือกปฏิบัต ิ

400 4.86 .350 97.20 มากที่สุด 

3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตยส์จุริตในการ
ปฏิบัติหนา้ที ่

400 4.81 .393 96.20 มากที่สุด 

เฉลี่ย 400 4.83 .378 96.60 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก            
4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

400 4.81 .395 96.20 มากที่สุด 

4.2 สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ 400 4.90 .304 98.00 มากที่สุด 
4.3 สถานที่ให้บริการโดยรวมมคีวามสะอาด 400 4.81 .393 96.20 มากที่สุด 
4.4 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 

400 4.87 .342 97.40 มากที่สุด 

4.5 ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพนัธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

400 4.83 .380 96.60 มากที่สุด 

เฉลี่ย 400 4.84 .366 96.88 มากที่สุด 
เฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน 400 4.84 .346 96.80 มากที่สุด 
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4.3  ผลการศึกษาความพึงพอใจงานด้านการศึกษา 
จากการศึกษาความพึงพอใจงานด้านการศึกษา  ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ทั้ง 

18 อำเภอที่มีต่อการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  
พบว่า 

ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.87 คิดเป็นร้อยละ 97.37 โดยประชาชนส่วน
ใหญ่ พึงพอใจทั้งในระดับมากที่สุดทั้ง  6 ประเด็น โดยพึงพอใจ  มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 
มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ  มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี ้แจง และแนะนำขั ้นตอนการ
ให้บริการ  ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการผู้รับบริการ  มีผังลำดับ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน  มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ  และ 
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน ตามลำดับ 

 ด้านช่องทางการให้บริการ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.90 คิดเป็นร้อยละ 98.03 โดยประชาชนส่วน
ใหญ่พึงพอใจในระดับมากที่สุดทั้ง 7 ประเด็น โดยพึงพอใจ  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน
เสียงตามสาย/เอกสาร  มากเป็นอับดับแรก รองลงมาคือ  เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และ
สะดวก  มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ  มีการให้บริการนอกเวลาราชการ  มี
ช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง   มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่  และมีช่องทางการ
ให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ  ตามลำดับ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.89  คิดเป็นร้อยละ 97.83  โดยประชาชนส่วน
ใหญ่พึงพอใจในระดับมากที่สุดทั้ง  6 ประเด็น โดยพึงพอใจ เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับ
การปฏิบัติหน้าที่   มากเป็นอับดับแรก รองลงมาคือ   เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติ  เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการตอบข้อซักถาม   เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
ในการปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม  
และเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการให้บริการ 
ตามลำดับ 
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ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 

ผลการศึกษาความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.88 คิดเป็นร้อยละ 97.68 โดยประชาชนส่วน
ใหญ่พึงพอใจในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ประเด็น โดยพึงพอใจ  สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ  มากเป็น
อับดับแรก รองลงมาคือ   การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ  
สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  สถานที่ให้บริการโดยรวมมีความสะอาด   
ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย  ตามลำดับ 

สรุป  ผลการศึกษาความพึงพอใจด้านโยธา ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ทั้ง 18 
อำเภอที่มีต่อการให้บริการงานด้านการศึกษา  พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 4.89 คิดเป็นร้อยละ 97.73 

ตารางที่  9  ผลการประเมินพึงพอใจงานด้านการศึกษา ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

ด้านที่ประเมิน N Mean Std.  ร้อยละ แปรผล 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ           
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไมยุ่่งยาก 
ซับซ้อน มีความชัดเจน 

400 4.79 .408 95.80 มากที่สุด 

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 400 4.86 .347 97.20 มากที่สุด 
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ
แนะนำขั้นตอนการให้บริการ 

400 4.89 .313 97.80 มากที่สุด 

1.4 มีผังลำดบัขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

400 4.88 .325 97.60 มากที่สุด 

1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 
ตรงต่อความต้องการผู้รับบริการ 

400 4.89 .313 97.80 มากที่สุด 

1.6 มีการให้บริการตามลำดับกอ่น-หลัง 400 4.90 .294 98.00 มากที่สุด 
เฉลี่ย 400 4.87 .333 97.37 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการใหบ้ริการ             
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ 

400 4.88 .322 97.60 มากที่สุด 

2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผา่น
เสียงตามสาย/เอกสาร 

400 4.92 .264 98.40 มากที่สุด 

2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 400 4.89 .313 97.80 มากที่สุด 
2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น
ของผู้รับบริการ 

400 4.91 .287 98.20 มากที่สุด 

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 400 4.90 .290 98.00 มากที่สุด 
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ด้านที่ประเมิน N Mean Std.  ร้อยละ แปรผล 
2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว 
และสะดวก 

400 4.92 .268 98.40 มากที่สุด 

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่ 400 4.89 .307 97.80 มากที่สุด 
เฉลี่ย 400 4.90 .293 98.03 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ           
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกาย
สุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 

400 4.87 .334 97.40 มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับ
การปฏิบัติหนา้ที ่

400 4.92 .264 98.40 มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการ
ให้บริการ 

400 4.87 .331 97.40 มากที่สุด 

3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ตอบข้อซักถาม 

400 4.89 .304 97.80 มากที่สุด 

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค 
ไม่เลือกปฏิบัต ิ

400 4.91 .279 98.20 มากที่สุด 

3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตยส์จุริตในการ
ปฏิบัติหนา้ที ่

400 4.89 .304 97.80 มากที่สุด 

เฉลี่ย 400 4.89 .303 97.83 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก            
4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

400 4.87 .331 97.40 มากที่สุด 

4.2 สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ 400 4.92 .264 98.40 มากที่สุด 
4.3 สถานที่ให้บริการโดยรวมมคีวามสะอาด 400 4.87 .331 97.40 มากที่สุด 
4.4 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 

400 4.89 .307 97.80 มากที่สุด 

4.5 ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพนัธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

400 4.87 .334 97.40 มากที่สุด 

เฉลี่ย 400 4.88 .313 97.68 มากที่สุด 
เฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน 400 4.89 .346 97.73 มากที่สุด 
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4. 4  ผลการศึกษาความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี 
จากการศึกษาความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี  ของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 

ทั้ง 18 อำเภอท่ี พบว่า 

ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ   พบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.67 คิดเป็นร้อยละ 93.37 โดยประชาชนส่วน
ใหญ่ พึงพอใจทั้งในระดับมากที่สุดทั้ง  6 ประเด็น โดยพึงพอใจ  มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 
และแนะนำข้ันตอนการให้บริการ   มากเป็นอับดับแรก รองลงมาคือ   มีการให้บริการตามลำดับก่อน-
หลัง  มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน  มีความสะดวก รวดเร็วในการ
ให้บริการ  ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการผู้รับบริการ และ ขั้นตอน
การให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน ตามลำดับ 

 ด้านช่องทางการให้บริการ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ  พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.14 โดยประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจใน
ระดับมากที่สุดทั้ง 7 ประเด็น โดยพึงพอใจ  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/
เอกสาร   มากเป็นอับดับแรก รองลงมาคือ  เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก มีการ
จัดโครงการออกบริการนอกสถานที่  มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง  มีการให้บริการนอกเวลา
ราชการ  มีกล่องเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ   มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ ตามลำดับ  

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.69  คิดเป็นร้อยละ 93.83 โดยประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับ
มากที่สุดทั้ง  6 ประเด็น โดยพึงพอใจเจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่    มาก
เป็นอับดับแรก รองลงมาคือ  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ  เจ้าหน้าที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ 
และมีความพร้อมในการให้บริการ   เจ้าหน้าที ่มีความรู ้ ความสามารถในการตอบข้อซักถาม   
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม  ตามลำดับ 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 

ผลการศึกษาความพึงพอใจด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  พบว่า ประชาชน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.70 คิดเป็นร้อยละ 94.08 โดยประชาชนส่วน
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ใหญ่พึงพอใจในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ประเด็น โดยพึงพอใจ  สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ  มากเป็น
อับดับแรก รองลงมาคือ  การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ  ป้าย
ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย   สถานที่ให้บริการโดยรวม
มีความสะอาด และ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  ตามลำดับ   

สรุป  ผลการศึกษาความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี  ของประชาชนในพื้นที่จังหวัด
สกลนคร ทั้ง 18 อำเภอ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ  มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.69       
คิดเป็นร้อยละ 93.86 

ตารางที่  10  ผลการประเมินพึงพอใจด้านรายได้หรือภาษี ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

ด้านที่ประเมิน N Mean Std.  ร้อยละ แปรผล 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ           
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไมยุ่่งยาก 
ซับซ้อน มีความชัดเจน 

400 4.63 .481 92.60 มากที่สุด 

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 400 4.66 .473 93.20 มากที่สุด 
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ
แนะนำขั้นตอนการให้บริการ 

400 4.70 .457 94.00 มากที่สุด 

1.4 มีผังลำดบัขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

400 4.67 .468 93.40 มากที่สุด 

1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 
ตรงต่อความต้องการผู้รับบริการ 

400 4.65 .475 93.00 มากที่สุด 

1.6 มีการให้บริการตามลำดับกอ่น-หลัง 400 4.70 .459 94.00 มากที่สุด 
เฉลี่ย 400 4.67 .372 93.37 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการใหบ้ริการ             
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ 

400 4.67 .470 93.40 มากที่สุด 

2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผา่น
เสียงตามสาย/เอกสาร 

400 4.76 .425 95.20 มากที่สุด 

2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 400 4.70 .455 94.00 มากที่สุด 
2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น
ของผู้รับบริการ 

400 4.68 .467 93.60 มากที่สุด 

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 400 4.70 .457 94.00 มากที่สุด 
2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว 
และสะดวก 

400 4.72 .450 94.40 มากที่สุด 

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่ 400 4.72 .477 94.40 มากที่สุด 
เฉลี่ย 400 4.71 .354 94.14 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ           
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ด้านที่ประเมิน N Mean Std.  ร้อยละ แปรผล 
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกาย
สุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 

400 4.63 .483 92.60 มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับ
การปฏิบัติหนา้ที ่

400 4.76 .425 95.20 มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการ
ให้บริการ 

400 4.68 .465 93.60 มากที่สุด 

3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ตอบข้อซักถาม 

400 4.66 .472 93.20 มากที่สุด 

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค 
ไม่เลือกปฏิบัต ิ

400 4.71 .453 94.20 มากที่สุด 

3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตยส์จุริตในการ
ปฏิบัติหนา้ที ่

400 4.71 .454 94.20 มากที่สุด 

เฉลี่ย 400 4.69 .378 93.83 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก            
4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

400 4.65 .476 93.00 มากที่สุด 

4.2 สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ 400 4.77 .420 95.40 มากที่สุด 
4.3 สถานที่ให้บริการโดยรวมมคีวามสะอาด 400 4.66 .472 93.20 มากที่สุด 
4.4 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 

400 4.72 .448 94.40 มากที่สุด 

4.5 ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพนัธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

400 4.72 .446 94.40 มากที่สุด 

เฉลี่ย 400 4.70 .452 94.08 มากที่สุด 
เฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน 400 4.69 .346 93.86 มากที่สุด 
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4.5  ผลการศึกษาความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
จากการศึกษาความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ของประชาชนในพื้นที่จังหวัด
สกลนคร ทั้ง 18 อำเภอ พบว่า 

ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.40  โดยประชาชนส่วน
ใหญ่ พึงพอใจทั้งในระดับมากที่สุดทั้ง  6 ประเด็น โดยพึงพอใจ มีมีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง    
มากเป็นอับดับแรก รองลงมาคือ  มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี ้แจง และแนะนำขั ้นตอนการ
ให้บริการ  มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ  ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อ
ความต้องการผู้รับบริการ   มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน  และขั้นตอน
การให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน  ตามลำ 

 ด้านช่องทางการให้บริการ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.20 โดยประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับ
มากที่สุดทั้ง 7 ประเด็น โดยพึงพอใจ  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร  
มากเป็นอับดับแรก รองลงมาคือ   มีการให้บริการนอกเวลาราชการ   มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ  เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก  มีการจัดโครงการออก
บริการนอกสถานที่  มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง และ มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ  ตามลำดับ 

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ  อยู่
ในระดับ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.82  คิดเป็นร้อยละ 96.37 โดยประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุดทั้ง  6 ประเด็น โดยพึงพอใจ   เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่   
มากเป็นอับดับแรก รองลงมาคือ  เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการตอบข้อซักถาม  เจ้าหน้าที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ   
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการให้บริการ  และ 
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม ตามลำดับ 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 

ผลการศึกษาความพึงพอใจด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่าประชาชนมี
ความพึงพอใจ  อยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.48 โดยประชาชนส่วน
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ใหญ่พึงพอใจในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ประเด็น โดยพึงพอใจสถานที่ให้บริการโดยรวมมีความสะอาด   
มากเป็นอับดับแรก รองลงมาคือ ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย  สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  การจัดสถานที่และอุปกรณ์
ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ  และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ  ตามลำดับ 

 สรุป ผลการศึกษาความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   ของประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ทั้ง 18 อำเภอที่ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับ มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 4.81  คิดเป็นร้อยละ 96.11 

ตารางที่  11  ผลการประเมินพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

ด้านที่ประเมิน N Mean Std.  ร้อยละ แปรผล 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ           
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไมยุ่่งยาก 
ซับซ้อน มีความชัดเจน 

400 4.73 .443 94.60 มากที่สุด 

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 400 4.78 .413 95.60 มากที่สุด 
1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ
แนะนำขั้นตอนการให้บริการ 

400 4.79 .408 95.80 มากที่สุด 

1.4 มีผังลำดบัขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

400 4.75 .429 95.00 มากที่สุด 

1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 
ตรงต่อความต้องการผู้รับบริการ 

400 4.76 .425 95.20 มากที่สุด 

1.6 มีการให้บริการตามลำดับกอ่น-หลัง 400 4.81 .391 96.20 มากที่สุด 
เฉลี่ย 400 4.77 .418 95.40 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการใหบ้ริการ             
2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ 

400 4.77 .418 95.40 มากที่สุด 

2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผา่น
เสียงตามสาย/เอกสาร 

400 4.84 .367 96.80 มากที่สุด 

2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 400 4.79 .404 95.80 มากที่สุด 
2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น
ของผู้รับบริการ 

400 4.82 .383 96.40 มากที่สุด 

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 400 4.83 .376 96.60 มากที่สุด 
2.6 เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว 
และสะดวก 

400 4.82 .380 96.40 มากที่สุด 

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่ 400 4.80 .397 96.00 มากที่สุด 
เฉลี่ย 400 4.81 .389 96.20 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ           
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ด้านที่ประเมิน N Mean Std.  ร้อยละ แปรผล 
3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกาย
สุภาพการวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 

400 4.79 .408 95.80 มากที่สุด 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับ
การปฏิบัติหนา้ที ่

400 4.84 .360 96.80 มากที่สุด 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการ
ให้บริการ 

400 4.80 .395 96.00 มากที่สุด 

3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ตอบข้อซักถาม 

400 4.83 .374 96.60 มากที่สุด 

3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค 
ไม่เลือกปฏิบัต ิ

400 4.82 .378 96.40 มากที่สุด 

3.6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตยส์จุริตในการ
ปฏิบัติหนา้ที ่

400 4.83 .372 96.60 มากที่สุด 

เฉลี่ย 400 4.82 .381 96.37 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก            
4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

400 4.81 .401 96.20 มากที่สุด 

4.2 สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ 400 4.80 .358 96.00 มากที่สุด 
4.3 สถานที่ให้บริการโดยรวมมคีวามสะอาด 400 4.85 .391 97.00 มากที่สุด 
4.4 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 

400 4.81 .358 96.20 มากที่สุด 

4.5 ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพนัธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

400 4.85 .431 97.00 มากที่สุด 

เฉลี่ย 400 4.82 .388 96.48 มากที่สุด 
เฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน 400 4.81 .346 96.11 มากที่สุด 
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4.6  ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในภาพรวม 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ทั้ง 18 
อำเภอ จำนวน  4 งาน ได้แก่ งานด้านโยธา  งานด้านการศึกษา  งานด้านรายได้หรือภาษี  และงาน
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  ในกระบวนการให้บริการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ
และข้ันตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านอาคารสถานที่
และสิ่งอำนวยความสะดวก   โดยการใช้แบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจ จำนวน 400 ชุด 
จากผลการสำรวจสรุปได้ว่า  

 งานด้านโยธา  ประชาชนมีความพึงพอใจการให้บริการงานด้านการศึกษา  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.84 คิดเป็น     
ร้อยละ 96.80 

 งานด้านการศึกษา ประชาชนมีความพึงพอใจการให้บริการงานด้านโยธา  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.89   คิดเป็น
ร้อยละ 97.73   

 งานด้านรายได้หรือภาษี  ประชาชนมีความพึงพอใจการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี      
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 
4.69  คิดเป็นร้อยละ 93.86 

งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  ประชาชนมีความพึงพอใจการให้บริการงาน
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  โดยมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.81  คิดเป็นร้อยละ 96.11 

สรุป  ประชาชนมีความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร         
ทั้ง 18 อำเภอ จำนวน  4 งาน ได้แก่ งานด้านการศึกษา  งานด้านโยธา  งานด้านรายได้หรือภาษี  
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  อยู่ในระดับ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.81  คิดเป็นร้อยะ 
96.12 รายละเอียดดังแสดงในตาราง
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ตารางที่  12  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในภาพรวม 

ด้าน งานด้านโยธา 
งานด้านพัฒนา

ชุมชนและ
สวัสดิการสังคม 

งานด้าน
การศึกษา 

งานด้านรายได้
หรือภาษี 

เฉลี่ย 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.81 4.77 4.87 4.67 4.78 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.87 4.81 4.90 4.71 4.82 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.83 4.82 4.89 4.69 4.81 
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 4.84 4.82 4.88 4.70 4.81 

คะแนนเฉลี่ย 4.84 4.81 4.89 4.69 4.81 
คิดเป็นร้อยละ 96.80 96.11 97.73 93.86 96.12 

สรุประดับความพึงพอใจ มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 
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บทท่ี 5 สรุปผลการดำเนินงานวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวดั
สกลนคร ในการให้บริการ 4 ด้าน  

5.1.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  
  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร ในการให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ของงานทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานด้าน
การศึกษา  งานด้านรายได้หรือภาษี  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  และงานด้านโยธา  
พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60 

5.1.2 ด้านช่องทางการใหบ้ริการ  
 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สกลนคร ในการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ของงานทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานด้านการศึกษา
งานด้านรายได้หรือภาษี  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  และงานด้านโยธา  พบว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.82  คิดเป็นร้อยละ 96.46 

5.1.3 ด้านเจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการ  
 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สกลนคร ในการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ของงานทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานด้านการศึกษางาน
ด้านรายได้หรือภาษี  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  และงานด้านโยธา  พบว่า ประชาชน
มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.16 

5.1.4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร ในการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ของงานทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานด้านการศึกษา
งานด้านรายได้หรือภาษี  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  และงานด้านโยธา  พบว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.81  คิดเป็นร้อยละ 96.28 

5.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในงานที่ให้บริการจำนวน 4 งาน  

5.2.1 งานด้านโยธา 
  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 400 ชุด พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80 
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5.2.2 งานด้านการศึกษา 

  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 400 ชุด พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู ่ในระดับ      
มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.89 คิดเป็นร้อยละ 97.73 

5.2.3 งานด้านรายได้หรือภาษี 
  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 400 ชุด พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู ่ในระดับ      
มากที่สุด  คะแนนเฉลี่ย 4.69 คิดเป็นร้อยละ 93.86  

5.2.4 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 400 ชุด พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู ่ในระดับ      
มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.11 

  สรุป  

  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร  ในการให้บริการ 4 งาน ได้แก่ งานด้านโยธา  งานด้านการศึกษา  งานด้านรายได้หรือภาษี  
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  ตามประเด็นความพึงพอใจทั ้ง 4 ด้าน ได้แก่  ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และ ด้าน
สิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.81      
คิดเป็นร้อยละ 96.12  โดยพึงพอใจงานด้านการศึกษา  มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ งานด้าน
โยธา  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  และงานด้านรายได้หรือภาษี  ตามลำดับ 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

 



 

 
 

 ประเมินความพึงพอใจ 

การใหบ้ริการประชาชน 
59 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

 

 

 



 

 
 

 ประเมินความพึงพอใจ 

การใหบ้ริการประชาชน 
60 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

 

 

 



 

 
 

 ประเมินความพึงพอใจ 

การใหบ้ริการประชาชน 
61 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

 

 

 



 

 
 

 ประเมินความพึงพอใจ 

การใหบ้ริการประชาชน 
62 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  

 
 

    
 

แบบสอบถาม 
เรื่อง  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 

ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  
 

                แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการของ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร   
เพ่ือนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการและกำหนดนโยบายการให้บริการ
แก่ประชาชนคณะผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 
 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4  ตอน 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานการให้บริการ 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

  ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 
 การตอบแบบสอบถามขอความกรุณาให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ  ให้ถูกต้องเพื่อเป็น 

ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการของ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  
เป็นอย่างยิ่งคำตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับจะไม่มีผลกระทบต่อท่านทางด้านการรับบริการแต่
อย่างใด 
 
 
 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
คณะประเมินจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 



 

 
 

 ประเมินความพึงพอใจ 

การใหบ้ริการประชาชน 
63 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

คำชี้แจง  กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทำเครื่องหมาย ✓ลงใน   หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานการให้บริการ 
หน่วยงานที่มาติดต่อขอรับบริการ 
 กองการเจ้าหน้าที่    สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร   กองคลัง
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
 กองพัสดุและทรัพย์สิน  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  สำนักช่าง    
 สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       หน่วยตรวจสอบภายใน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
ช่องทางการติดต่อ 
 walk in /walk out   โทรศัพท์   Social media  e-mail 
ช่วงเวลาของการมารับบริการ 
    8.30 – 10.00 น.      10.01 – 12.00 น.     12.01 – 14.00 น.     14.01 – 
17.00 น. 
ความถี่ในการมารับบริการ 
   1 ครั้ง/ปี   2 – 3 ครั้ง/ป ี  4-5 ครั้ง/ปี   6 ครั้งข้ึนไป/ปี  
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ   ชาย   หญิง   
2. อายุ   อายุไม่เกิน 20 ปี    21 - 40 ปี    41 - 60 ปี   60 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
  ประถมศึกษา      มัธยมศึกษาตอนต้น           มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   
  ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)           ปริญญาตรี     
   ปริญญาโท     ปริญญาเอก 
4. อาชีพ 
  เกษตรกร    ผู้ประกอบการ   ข้าราชการ      นักเรียน / นักศึกษา 

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ   ธุรกิจส่วนตัว   รับจ้างทั่วไป   แม่บ้าน 
   ค้าขาย      แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ    ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท       
   ว่างงาน      อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................   
5. รายได้เฉลี่ย/เดือน 
   น้อยกว่า  1,000 บาท   1,001 – 2,000 บาท    2,001 – 3,000 บาท    
   3,001 – 4,000 บาท     4,001 – 5,000 บาท      5,001 – 6,000 บาท   
   6,001 – 7,000 บาท      7,001 – 8,000 บาท     8,001 – 9,000 บาท    
   9,001 – 10,000 บาท     ค่อนข้างพอใจกว่า 10,000 บาท 
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ  
5 คะแนน  คือ  พอใจ 2  คะแนน  คือ  ไม่ค่อยพอใจ 
4 คะแนนคือ  ค่อนข้างพอใจ 1  คะแนน  คือ  ไม่พอใจ 
3 คะแนน  คือ  เฉยๆ  

     

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ           
  1. ข้ันตอนการให้บริการมรีะบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน           
  2. มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ           
  3. มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนำข้ันตอนการให้บรกิาร           
  4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน           

  
5. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการ
ผู้รับบริการ 

          

  6. มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง           
ด้านช่องทางการให้บริการ           
  1. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ           
  2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร           
  3. มีช่องทางการให้บริการหลายชอ่งทาง           
  4. มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและขอ้คิดเห็นของผู้รับบริการ           
  5. มีการให้บริการนอกเวลาราชการ           
  6. เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว และสะดวก           
  7. มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานท่ี           

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ           

  
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสภุาพอัธยาศัยดี แต่งกายสภุาพการวางตัวเรียบรอ้ย
เหมาะสม 

          

  2. เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบตัิหน้าที ่           

  
3. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เตม็ใจ และมี
ความพร้อมในการให้บริการ 

          

 
4. เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ ความสามารถในการตอบข้อซักถาม ช้ีแจงข้อ
สงสัย ให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

     

  5. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตัิ           

  
6. เจ้าหน้าทีม่ีความซื่อสัตยส์ุจริตในการปฏิบัตหิน้าท่ี ไมร่ับสินบน ไม่
หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

          

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก           
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ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

  1. สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ           

  
2. สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์
สาธารณะ ท่ีนั่งรอรับบริการ 

          

  3. สถานท่ีให้บริการโดยรวมมีความสะอาด           

  
4. การจดัสถานท่ีและอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้
บริการ 

          

  
5. ป้ายข้อความบอกจดุบริการ/ปา้ยประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 
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ภาคผนวก ค  คำสั่งประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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