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บทคดัย่อ 
 

การวจิยันี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิาร
สาธารณะของ อบต.ผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย และเพือ่เปรยีบเทยีบความพงึพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บรกิารสาธารณะของ อบต.ผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย 
จ าแนกตามภารกจิงาน  

 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนผู้มารับบริการสาธารณะของ อบต.            
ผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย จ านวน 200 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืใน
การเกบ็ขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และภารกิจงาน โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ส าหรบัขอ้มูลเกี่ยวกบัระดบัความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารสาธารณะของ  
อบต.ผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย แยกพจิารณาตามภารกจิงาน 4 ดา้น คอื ดา้นการ
พฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ดา้นการป้องกนับรรเทาสาธารณภยั ดา้นการจดัเกบ็รายได้และ
ภาษี และด้านการให้บรกิารขอ้มูลข่าวสาร พจิารณารายประเด็น ได้แก่ ขัน้ตอนการให้บรกิาร 
ช่องทางการให้บรกิาร เจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิารและสิง่อ านวยความสะดวก วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมตฐิานเพื่อเปรยีบเทยีบความ
แตกต่างความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ     
One – way ANOVA และใชร้ะดบัความเชื่อมัน่อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เป็นเกณฑ์
ในการยอมรบัหรอืปฏเิสธสมมตฐิานในการวจิยั 
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Abstract 
 

The purpose of this research was to study the level of people's satisfaction 
towards the public service of Tambon Pha Sam Yot Subdistrict Administrative 
Organization, Erawan District, Loei Province and to compare the people's satisfaction 
towards the public service of Pha Sam Yot Subdistrict Administrative Organization, 
Amphoe Pha Sam Yot. Erawan, Loei Province, classified by mission 

 
The sample group used in the research was 200 people who received public 

services at the Pha Sam Yot Subdistrict Administrative Organization, Erawan District, Loei 
Province. The questionnaire was used as a tool to collect data. The statistics used to 
analyze the personal factors of the sample were gender, age, education level, occupation 
and job task by using frequency, percentage, and standard deviation (S.D.). Public 
services of Subdistrict Administrative Organization Pha Sam Yot, Erawan District, Loei 
Province are divided into 4 areas of mission, namely community development and social 
welfare. Disaster Prevention and Mitigation revenue collection and tax and information 
services Consider each issue, including the service process. service channel Service 
personnel and facilities Data were analyzed using mean, percentage and standard 
deviation. The hypothesis testing was to compare the differences in people's satisfaction 
with the public service. Data were analyzed by one-way ANOVA statistic and used a 
statistically significant confidence level of .05 as a criterion for accepting or rejecting 
research hypotheses. 
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บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 จากกระแสยุคโลกาภวิฒัน์ที่มกีารแข่งขนักนัสูงในประเทศไทย อกีทัง้จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา (โควดิ 2019) ทีท่ าใหก้ารเดนิทางเขา้ไปใชบ้รกิารสาธารณะ
ของประชาชนในปัจจุบนัไม่ค่อยได้รบัความสะดวกเท่าทีค่วร ท าใหร้ะบบราชการไทยต้องสร้าง
ศักยภาพเพื่อรองรบักบักระแสการเปลี่ยนแปลงรวมทัง้ยกระดบัขีดความสามารถและระดบั
มาตรฐานการท างานในส่วนของการให้บริการสาธารณะต่อประชาชน ซึ่งภาครัฐได้มีการ
ปรับปรุงระบบงานให้มีความทันสมัย และค านึงถึงหน้าที่ร ับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน             
เพือ่ประโยชน์สุขของประชาชน 
 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคปัจจุบนัเผชิญความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่
หลากหลาย ทัง้นี้เนื่องมาจากสภาพสงัคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศปรบัเปลี่ยนตาม
กระแสโลกาภิวฒัน์ ที่เป็นแรงผลกัดนัและส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
หลกีเลีย่งไม่ได ้แต่อาจกล่าวไดว้่า องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นสว่นหน่ึงของภาครฐัท าหน้าที่
ผลิตบริการสาธารณะท้องถิ่น (Local Public goods) กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถผลติสนิค้าและบรกิารที่มปีระสทิธภิาพสูง เนื่องจากการท างานที่ใกล้ชิดกบัประชาชน    
รู้ข้อมูลและความต้องการ รวมทัง้สามารถตอบสนองต่อปัญหาท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว
(มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี2563) 
 

การใหบ้รกิารทีด่แีละมคีุณภาพจ าเป็นต้องอาศยัการจดัการงานบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ 
การศกึษาท าความเข้าใจลกัษณะของการบรกิารจงึเป็นเรื่องส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ส าหรบั
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานบรกิารทุกระดบั หรอืหน่วยงานบรกิารทุกประเภท เพือ่ทีจ่ะท าให้
การบรกิารสามารถบรรลุเป้าหมายและสร้างความพงึพอใจสูงสุดแก่ผู้มารบับรกิาร อกีทัง้ยงัจะ
ช่วยให้ผู้บรหิารสามารถทราบขอ้มูลเพื่อน าไปด าเนินการปรบัปรุงการท างานตามขอ้เสนอแนะ
จากการส ารวจแล้วหาแนวทางพฒันาให้การบรกิารอย่างมคีุณภาพ และสร้างความประทบัใจ
ใหก้บัประชาชนผูร้บับรกิารมากยิง่ขึน้ 

 

 อบต.ผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย เป็นอีกหน่วยงานบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีหน้าที่ ในการจัดท าบ ารุงรักษา และให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน โดยยึดหลักการว่า ประชาชนต้องได้รับการบริการสาธารณะที่ดี           
มคีุณภาพมาตรฐาน การบรหิารจดัการขององคก์รมคีวามโปร่งใส มปีระสทิธภิาพและรบัผดิชอบ
ต่อผู้ใช้บริการมากขึ้น รวมทัง้ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจร่วม
ด าเนินการและตดิตามตรวจสอบ เพื่อใหไ้ดม้าตรฐานที่ อบต.ผาสามยอด สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการบรหิารและให้บรกิารอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์และ
ความพงึพอใจแก่ประชาชน (จริพงษ์ สุทธะมุสกิ.2556) สง่ผลใหป้ระชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึน้  



 

 ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะของ อบต.ผาสามยอด ตามภารกิจงาน  4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านพัฒนาชุมชนและ
สวสัดกิารสงัคม 2) ด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 3) ด้านการจดัเก็บรายได้และภาษี 4) 
ดา้นการใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสาร  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพือ่ศกึษาระดบัความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารสาธารณะของ อบต.  
ผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย 

2. เพือ่เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารสาธารณะของ อบต.
ผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย จ าแนกตามภารกจิงาน 

 
สมมติฐานของการวิจยั 

ประชาชนที่รบับรกิารประเภทงานต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะ
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย แตกต่างกนั 

 
ขอบเขตการวิจยั 

ตวัแปรต้น คอื ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และภารกจิงาน 4 

ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม 2) ดา้นการป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 

3) ดา้นการจดัเกบ็รายไดแ้ละภาษ ี4) ดา้นการใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสาร 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะของ อบต.ผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย จ าแนกเป็น 4 ประเด็น คือ 1) 
ขัน้ตอนการให้บรกิาร 2) ช่องทางการให้บรกิาร 3) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร 4) สิง่อ านวยความ
สะดวก 

พื้นที่ศกึษา ได้แก่ ประชาชนผู้รบับรกิารในเขตพื้นที่ต าบลผาสามยอด อ าเภอเอราวณั 
จงัหวดัเลย  

 
วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ฟิลิป คอทเลอร์ (Philip Kotler. 1993) ได้ให้ค านิยาม การบริการว่า กิจกรรมที่ ไม่
สามารถจบัตอ้งได ้(Intangible) ถูกน าเสนอโดยอกีฝ่ายใหก้บัอกีฝ่ายหน่ึง  

พรีะพฒัน์ ตนัตรตันพงษ์ (2544 : 7) สิง่ส าคญัของการบรกิาร คอื การให้บรกิารอย่าง
เท่าเทียมกัน และมีความเสมอภาคเป็นธรรม มีความตรงต่อเวลา ต่อเนื่องและสม ่าเสมอ         
ยดึประโยชน์สาธารณะเป็นส าคญั  



ปลายฝัน สุ ขารมย์  (2534:21) การบริการ  ตรงกับภาษาอังกฤษว่ า  Service                 
คอื การกระท าทีเ่ป่ียมไปดว้ยการช่วยเหลอืการใหค้วามช่วยเหลอืการด าเนินการทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อผู้อื่น จากข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การบรกิาร หมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล     
2 ฝ่ายทีม่ปีฏกิริยิาสมัพนัธต์่อกนั กจิกรรมดงักล่าวไม่มตีวัตน เป็นสิง่ทีจ่บัตอ้งไม่ได้ และไม่มใีคร
เป็นเจา้ของ  
 

Michael R. Fitzgerald & Robert F. Durant (1980 ) กล่าวว่า ความพึงพอใจว่า คือ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานการให้บริการงานด้านต่างๆ ของท้องถิ่น ความพึงพอใจ 
(satisfaction) เป็นนามธรรม ไม่เหน็เป็นรปูร่าง วดัความพงึพอใจโดยตรงไม่ได ้  

 

ภนิดา ชยัปัญญา (2541 : 11) ความพงึพอใจ คอื ความรู้สกึที่ได้รบัความส าเร็จตาม
มุ่งหวงัตามความตอ้งการ  
 

ชรนิีเดช จินดา กล่าวว่า ความพงึพอใจ คอื ความคดิของคนที่มตี่อสิง่หนึ่งสิง่ใดเมื่อ
บุคคลไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการในระดบัหนึ่งความรูส้กึดงักล่าวจะลดลงและไม่เกดิขึน้  

 

วชิยั เหลอืงธรรมชาติ กล่าวถงึ ความพงึพอใจ เกี่ยวขอ้งกบัความต้องการของคนเมื่อ
ไดร้บัการตอบสนองตามความตอ้งการซึง่ต่างคนต่างมคีวามตอ้งการพืน้ฐานไม่ต่างกนั  

 

สมพงศ์ เกษมสนิ ให้ความคดิเหน็เกี่ยวกบความพงึพอใจไว้ว่า บุคคลจะเกดิความพงึ
พอใจจะต้องมกีารจูงใจและได้กล่าวถึงการจูงใจว่าการจูงใจเป็นการชกัจูงให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม   
โดยมมีลูเหตุ 2 ประการ คอื ความตอ้งการทางร่างกายและความตอ้งการทางจติใจ 

  

สงา่ ภู่ณรงค ์กล่าวว่า ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึทีเ่กดิขึน้เมื่อไดร้บัความส าเรจ็
ตามความมุ่งหมายหรอืเป็นความรูส้กึขัน้สุดทา้ยทีไ่ดร้บัผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์  

 

สนิท เหลืองบุตรนาค ให้ความหมายความพึงพอใจ หมายถึง ท่าทีความรู้สึก          
ความคิดเห็น ที่มีผลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายหลังจากที่ได้รับประสบการณ์ในสิ่งนั ้นมาแล้ว            
ในลักษณะทางบวก คือ พอใจ นิยม ชอบ สนับสนุน หรือมีเจตคติที่ดีต่อบุคคล เมื่อได้รับ
ตอบสนองความ ต้องการในทางเดยีวกนัหากไม่ได้รบัการตอบสนองตามความต้องการจะเกิด
ความไม่พอใจเกดิขึน้ 

  

อุทยัพรรณ สุดใจ กล่าวว่า ความพงึพอใจ คอื ทศันคตขิองคนต่อสิง่ๆ หนึ่ง เป็นไปไดท้ัง้
ดา้นบวกและดา้นลบ 
 

วริุฬ พรรณเทว ีกล่าวว่า ความพงึพอใจ คอื ความรูส้กึของคนทีม่คีวามต่างกนั คาดหวงั
ต่างกนั บางคนคาดหวงัมากและไดร้บัการตอบกลบัดว้ยด ีจะพงึพอใจมาก ตรงกนัขา้มหากไม่ได้
รบัการตอบสนองตามที่คาดหวงัอาจอาจผดิหวงัจะไม่พงึพอใจเป็นอย่างยิง่ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสิง่ที่
ตัง้ใจไวว้่าจะมมีากหรอืน้อยอยู่ทีป่ระสบการณ์ทีแ่ต่ละบุคคล  



วิธีด าเนินการวิจยั 
 

การวจิยันี้ มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาระดบัความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิาร
สาธารณะของ อบต.ผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย โดยใชว้ธิกีารเชงิส ารวจ (Survey 
Research) ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้คอืประชาชนในพื้นที่ อบต.ผาสามยอด จ านวน 10 
หมูบ่า้น ค านวณโดยใชโ้ปรแกรม G*Power จ านวน 200 คน 

เครื่องมอืที่ใช้ในการด าเนินการวจิยัในครัง้นี้คอื แบบสอบถามความพงึพอใจของ
ประชาชนต่อการใหบ้รกิารสาธารณะของ อบต.ผาสามยอด ซึง่แบ่งเป็น 3 สว่น ดงันี้ 
 สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี 
 ส่วนที่ 2 ประเด็นสอบถามเกี่ยวกับการประเมินความพงึพอใจของประชาชนต่อการ
ใหบ้รกิารสาธารณะของ อบต.ผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย  

ส่วนที่ 3 ขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะต่อการด าเนินงานของ อบต.ผาสามยอด โดยใช้
รปูแบบของค าถามปลายเปิด (Open Ended Questions) 

 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง ใชเ้วลา 1 เดอืน คอื เดอืนมถิุนายน โดย

ด าเนินการประสานงานกบัผู้น าในพื้นที่ ชี้แจงให้ความรู้ ความเข้าใจกบัผู้ช่วยเก็บข้อมูลวจิัย

เกีย่วกบัรายละเอยีดในแบบสอบถาม วธิกีารเกบ็แบบสอบถาม ในพืน้ทีต่ าบลผาสามยอดจ านวน 

10 หมู่บา้น จากนัน้รวบรวมแบบสอบถามมาลงขอ้มลูเพือ่วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติติ่อไป 
 

ผลการวิจยั 
 

ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวบขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง และน ามาประมวลผลวเิคราะหข์อ้มูล ซึ่งผล
การวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
 1. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย  เพศหญงิ จ านวน 130 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 65 และเพศชาย จ านวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ  31-40 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29       
อายุ 21-30 ปี จ านวน 49 คน คดิเป็นร้อยละ 24.50 อายุ 51 ปี ขึ้นไป จ านวน 44 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 22 อายุ 41-50 ปี จ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.50 และอายุน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 20 
ปี จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา จ านวน 64 คน              
คดิเป็นรอ้ยละ 32 มธัยมศกึษาตอนตน้/ปวช. จ านวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31 มธัยมศกึษาตอน



ปลาย/ปวส. จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20 ปรญิญาตร ีจ านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.50 
และสงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.50  
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกร จ านวน 133 คน คดิเป็นร้อยละ 66.50 
คา้ขาย/นักธุรกจิ จ านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.50 รบัจา้ง จ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11  
อาชพีอื่น ๆ จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4 อาชพีรบัราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ จ านวน 4 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 2  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการงานด้านการจดัเก็บรายได้และภาษี จ านวน 81 คน     
คดิเป็นร้อยละ 40.50 ด้านการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม จ านวน 60 คน คดิเป็นร้อยละ 
30ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17 ดา้นการให้บรกิาร
ขอ้มลูขา่วสาร จ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.50  
 

 2. ผลการวเิคราะห์ระดบัความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารสาธารณะของ 
อบต.ผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย  

ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารสาธารณะของ อบต.ผาสามยอด อ าเภอ

เอราวณั จงัหวดัเลย แยกตามภารกิจงาน 4 ด้าน โดยภาพรวมเฉลี่ยมคีวามพงึพอใจต่อการ

ใหบ้รกิารอยู่ในระดบัปานกลาง (X =3.21, S.D. = 0.99 ) เมื่อพจิารณาระดบัความพงึพอใจราย

ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงทีสุ่ด คอื ดา้นการจดัเกบ็รายไดแ้ละภาษ ี(X = 3.47, S.D. = 0.96) รองลงมา 

คอื ด้านการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม ( X = 3.36, S.D. = 1.07 ) ด้านการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั (X = 3.07, S.D. = 0.99 ) และดา้นการใหบ้รกิารขอ้มลูข่าวสาร (X = 2.95, 

S.D. = 0.94)  
 

ผลการวเิคราะห์ รายประเดน็ โดยเฉลี่ยพบว่า มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก    
( X = 3.41, S.D. = 0.97 ) พจิารณาประเด็นที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื  ช่องทางการให้บริการ     
( X = 3.49, S.D. = 1.02 ) รองลงมา คือ ขัน้ตอนการให้บริการ ( X = 3.46, S.D. = 1.14 ) 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร ( X = 3.44, S.D. = 0.86 ) และขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด คอื สิง่อ านวยความ
สะดวก (X = 3.23, S.D. = 0.86 )  

 

ผลการวเิคราะห์รายขอ้ ประเดน็ ขัน้ตอนการให้บรกิาร พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื 
ระยะเวลาในการให้บริการ ( X = 3.56, S.D. = 1.00 ) รองลงมาคือ กระบวนการ ความถูก
ต้องการใหบ้รกิาร ( X = 3.53, S.D. = 1.13 ) ความสะดวกของการใหบ้รกิาร (X = 3.51, S.D. 
= 1.24 ) การติดป้ายบอกจุดบรกิาร ( X = 3.41, S.D. = 1.22 )  และข้อที่มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด คอื 
การประชาสมัพนัธ์ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร โดยเฉลีย่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (X = 
3.18, S.D. = 1.09 )  

 
 
 
 
 



 
 

ผลการวเิคราะห์รายขอ้ ประเดน็ ช่องทางการให้บรกิาร พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื 
การออกหน่วยบริการนอกส านักงาน ( X = 3.64, S.D. = 1.12 ) รองลงมาคือ บริการใน
ส านกังาน (X = 3.48, S.D. = 0.97 ) บรกิารผ่านผูน้ าในพืน้ที ่(X = 3.46, S.D. = 0.95 ) บรกิาร
ผ่านเฟสบุคส ์ไลน์ ส านักงาน (X = 3.44, S.D. = 1.06 )  และขอ้ทีม่คี่าเฉลี่ยต ่าสุด คอื บรกิาร
ผ่านเวป็ไซตส์ านกังาน (X = 3.42, S.D. = 1.02 )  
 

ผลการวเิคราะห์รายขอ้ ประเดน็ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื 
ความรู้ความสามารถในการให้บรกิารของเจ้าหน้าที่ ( X = 3.55, S.D. = 0.84 ) รองลงมาคือ 
ความตรงต่อเวลาของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( X = 3.44, S.D. = 0.87 ) ความเสมอภาคการ
ใหบ้รกิารของเจา้หน้าที่ (X = 3.43, S.D. = 0.86 ) การแต่งกายของเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร ( X
= 3.40, S.D. = 0.83 )  และขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด คอื จ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร ( X = 3.37, 
S.D. = 0.88 )  

 

ผลการวเิคราะห์รายขอ้ ประเดน็ สิง่อ านวยความสะดวก พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื 

มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา (โควดิ 2019) (X = 3.50, S.D. = 0.92 ) 

รองลงมาคอื สถานทีส่ าหรบัจอดรถของผูม้ารบับรกิาร (X = 3.34, S.D. = 0.88 ) การจดัสถานที่

ส าหรบัผูม้ารบับรกิาร (X = 3.23, S.D. = 0.84 ) บรกิารน ้าดื่ม ตดิตัง้พดัลม หรอืแอร ์ไว ้ณ จุด

บรกิาร (X = 3.07, S.D. = 0.80 ) และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด คอื หอ้งน ้าหรอืหอ้งสว้มไวส้ าหรบั  

ผูม้ารบับรกิาร (X = 3.03, S.D. = 0.85 )  

 3. ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะของ อบต.ผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย แยกตามภารกจิงาน  

พบว่า ประชาชนทีม่คีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะตามภารกจิงาน ดา้นการ

จดัเก็บรายได้และภาษี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.55, S.D. = 0.94 ) รองลงมาคือ ด้านพฒันา

ชุมชนและสวัสดิการสังคม ( X = 3.36, S.D. = 1.07 ) ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        

( X = 3.07, S.D. = 0.99 ) และด้านการให้บรกิารขอ้มูลข่าวสาร มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด ( X = 2.95, 

S.D. = 0.92 )  

 

 

 

 



ตาราง ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะของ อบต.ผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย แยกตามประเดน็ภารกจิงาน  
 

ประเดน็ 
ความพงึพอใจ 

ภารกจิงาน 

พฒันาชุมชนและ
สวสัดกิารสงัคม 

ป้องกนับรรเทา 
สาธารณภยั 

  จดัเกบ็รายได ้     บรกิารขอ้มลู 
     และภาษ ี           ขา่วสาร 

𝑥 S.D. 𝑥 S.D. 𝑥 S.D.        𝑥       S.D. 

ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร   
 

ช่องทางการใหบ้รกิาร 

3.33 
 

3.43 

1.10 
 

1.08 

2.99 
 

3.03 

0.95 
 

0.99 

3.58     0.91      2.75    0.96 
 

3.68     0.93      3.05    0.78 
 

เจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 
 

3.28 
 

1.07 
 

2.96 
 

1.01 
   

 3.46     1.05      2.88     0.94 
 

สิง่อ านวยความสะดวก 
 

3.39 
 

1.01 
 

3.29 
 
 

0.99 
  

 3.47     0.87      3.12     1.01 
 

 รวม 3.36 1.07 3.07 0.99  3.55     0.94      2.95     0.92 
 

 สมมติฐาน คือ ประชาชนที่ร ับบริการประเภทงานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ใหบ้รกิารสาธารณะของ อบต.ผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย แตกต่างกนั 
 H0 : ประชาชนที่ร ับบริการประเภทงานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะของ อบต.ผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย แตกต่างกนั 
 H1 : ประชาชนที่ร ับบริการประเภทงานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะของ อบต.ผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ไมแ่ตกต่างกนั 
 

 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของประชาชนที่รบั
บรกิารประเภทงานต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะของ อบต.ผาสามยอด 
อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย แตกต่างกนั ตามประเดน็ภารกจิงาน โดยการใช้สถติ ิOne – Way 
ANOVA เพือ่ทดสอบสมมตฐิาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า 
 1. ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร  พบว่า ค่า  F = 1.633 และค่า Sig. = .056 แสดงว่า ประชาชน
ที่ร ับบริการประเภทงานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต.            
ผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่เท่ากบั .056   
ซึง่มากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
 2. ช่องทางการใหบ้รกิาร พบว่า ค่า  F = 2.346 และค่า Sig. = .003 แสดงว่า ประชาชน
ที่ร ับบริการประเภทงานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต.            
ผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีเ่ท่ากบั .003 
ซึง่น้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้



 3. เจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร พบว่า ค่า  F = 3.148 และค่า Sig. = .000 แสดงว่า ประชาชน
ที่ร ับบริการประเภทงานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต.            
ผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีเ่ท่ากบั .000 
ซึง่น้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
 4. สิง่อ านวยความสะดวก พบว่า ค่า  F = 2.378 และค่า Sig. = .003 แสดงว่า ประชาชน
ที่ร ับบริการประเภทงานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต.         
ต าบลผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีเ่ท่ากบั 
.003 ซึง่น้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
 

ตาราง การวเิคราะหค์วามแปรปรวนเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระดบัความพงึพอพอใจของ
ประชาชนต่อการใหบ้รกิารสาธารณะของ อบต.ผาสามยอด แยกรายดา้นรายประเดน็  
 

ความพงึพอใจของ 
ประชาชน 

แหล่งของ
ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร   
 

 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

30.142 
185.653 
 215.795 

18 
181 
199 

1.675 
1.026 

1.633 0.56 

ช่องทางการใหบ้รกิาร ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

38.783 
177.012 
215.795 

17 
182 
199 

2.281 
.973 

2.346 0.03* 

เจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 
 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

46.572 
169.223 
215.795 

16 
183 
199 

2.911 
0.925 

3.148 0.00* 

สิง่อ านวยความ
สะดวก 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

37.146 
178.649 
215.795 

16 
183 
199 

2.322 
0.976 

2.378 .003* 

หมายเหตุ : ตวัเลขในตาราง คอื ค่า Sig.* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเปรยีบเทียบความแตกต่างของประชาชนที่รบั
บรกิารประเภทงานต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะของ อบต.ผาสามยอด 
อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย แตกต่างกนั ตามประเดน็ภารกจิงาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั   
 



สรปุและอภิปรายผล 
 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต.         
ผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ในครัง้นี้ มขี้อค้นพบที่น ามาอภิปรายผล ดงัต่อไปนี้    
ในภาพรวมประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะอยู่ในระดบัพอใจปานกลาง 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจริพงษ์ สุทธะมุสกิ (2556) พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนต่อการ
ใหบ้รกิารของ ทต.ละอุ่น จงัหวดัระนอง ในภาพรวม อยู่ในระดบัพอใจปานกลาง 
 

 แสดงว่า การที่ประชาชนส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิาร ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัพอใจปานกลาง ม ี3 ประเด็น คอื ขัน้ตอนการให้บรกิาร เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก ส่วนประเดน็ ช่องทางการให้บรกิารอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก เพราะมกีาร
ใหบ้รกิารผ่านผูน้ าในพืน้ที ่และการออกหน่วยบรกิารนอกส านกังาน ซึง่ถอืเป็นการอ านวยความ
สะดวก ลดเวลาเดนิทางไปรบับรกิารทีส่ านกังานใหก้บัประชาชนได้เป็นอย่างด ีและเมื่อพจิารณา
รายประเด็น พบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการประเด็นช่องทางการให้บริการ มีความ      
พึงพอใจเป็นอันดบั 1 รองลงมาคือ ประเด็นขัน้ตอนการให้บริการ และประเด็นเจ้าหน้าที่ผู้
ใหบ้รกิาร สิง่อ านวยความสะดวก ทัง้ 2 ประเดน็ มคีวามพงึพอใจเท่ากนัเป็นอนัดบัสุดทา้ย อาจ
เป็นเพราะจ านวนเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิารมไีม่เพยีงพอ ความตรงต่อเวลาของเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร         
ความเสมอภาคการใหบ้รกิารของเจ้าหน้าที่ สถานทีส่ าหรบัจอดรถของผู้มารบับรกิาร หรอืการ
บริการน ้ าดื่ม ติดตัง้พัดลม แอร์ไม่เพียงพอ จึงท าให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า          
ไมท่ัว่ถงึ ไม่ประทบัใจเท่าทีค่วร 
 

 จากการทดสอบสมมติฐาน ตามประเด็นภารกิจงาน พบว่า ประชาชนที่ร ับบริการ
ประเภทงานต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะของ อบต.ผาสามยอด อ าเภอ
เอราวณั จงัหวดัเลย ไม่แตกต่างกนั เพราะแต่ละงานบรกิารย่อมมทีัง้จุดเด่นและจุดดอ้ยด้วยกนั
ทัง้สิน้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ผูบ้รหิาร อบต.ผาสามยอด ควรก าชบัเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิารดา้นต่างๆ ทีม่คี่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก ให้รกัษามาตรฐานการบรกิารให้คงอยู่ต่อไป ทัง้นี้เพื่อด ารง
ความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารสาธารณะของ อบต.ผาสามยอดไวต้่อไป  

 

ส าหรบัขอ้ที่ควรปรบัปรุงคอืเรื่องของความตรงต่อเวลาของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิารความ
เสมอภาคการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที ่เพือ่ใหก้ารบรกิารของเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิารมปีระสทิธภิาพ 
มคีวามน่าเชื่อถอื และสรา้งความประทบัใจ และพงึพอใจใหก้บัประชาชนผูม้ารบับรกิารสาธารณะ
ของ อบต.ผาสามยอด อ าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย ต่อไป 
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