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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะของ อบต.ผาสามยอด อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย และเพือ่ เปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริก ารสาธารณะของ อบต.ผาสามยอด อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
จาแนกตามภารกิจงาน
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ใ ช้ ใ นการวิจ ัย คือ ประชาชนผู้ ม ารับ บริก ารสาธารณะของ อบต.
ผาสามยอด อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย จานวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และภารกิจงาน โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) สาหรับข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ
อบต.ผาสามยอด อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย แยกพิจารณาตามภารกิจงาน 4 ด้าน คือ ด้านการ
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ด้านการป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย ด้านการจัดเก็บรายได้และ
ภาษี และด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร พิจารณารายประเด็น ได้แก่ ขัน้ ตอนการให้บริการ
ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและสิง่ อานวยความสะดวก วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่า งความพึง พอใจของประชาชนต่อ การให้บ ริก ารสาธารณะ วิเ คราะห์ข้อ มูล โดยสถิติ
One – way ANOVA และใช้ระดับความเชื่อมันอย่
่ างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เป็ นเกณฑ์
ในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานในการวิจยั
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ, การบริการ

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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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากกระแสยุคโลกาภิวฒ
ั น์ท่มี กี ารแข่งขันกันสูงในประเทศไทย อีกทัง้ จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด 2019) ทีท่ าให้การเดินทางเข้าไปใช้บริการสาธารณะ
ของประชาชนในปั จจุบนั ไม่ค่อยได้รบั ความสะดวกเท่าทีค่ วร ทาให้ระบบราชการไทยต้องสร้าง
ศัก ยภาพเพื่อ รองรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงรวมทัง้ ยกระดับขีดความสามารถและระดับ
มาตรฐานการท างานในส่ว นของการให้บ ริก ารสาธารณะต่ อ ประชาชน ซึ่ง ภาครัฐ ได้มีก าร
ปรับ ปรุ ง ระบบงานให้ มีค วามทัน สมัย และค านึ ง ถึ ง หน้ า ที่ ร ับ ผิด ชอบของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
เพือ่ ประโยชน์สุขของประชาชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุค ปั จจุบนั เผชิญความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่
หลากหลาย ทัง้ นี้เ นื่อ งมาจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือ งของประเทศปรับเปลี่ยนตาม
กระแสโลกาภิว ฒ
ั น์ ที่เป็ นแรงผลักดันและส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นอย่ าง
หลีกเลีย่ งไม่ได้ แต่อาจกล่าวได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นส่วนหนึ่งของภาครัฐทาหน้าที่
ผลิต บริก ารสาธารณะท้อ งถิ่น (Local Public goods) กล่ า วคือ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
สามารถผลิตสินค้าและบริการที่มปี ระสิทธิภาพสูง เนื่องจากการทางานที่ใกล้ชิดกับประชาชน
รู้ ข้อ มู ล และความต้ อ งการ รวมทัง้ สามารถตอบสนองต่ อ ปั ญ หาท้ อ งถิ่น ได้ อ ย่ า งรวดเร็ว
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2563)
การให้บริการทีด่ แี ละมีคุณภาพจาเป็ นต้องอาศัยการจัดการงานบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
การศึกษาทาความเข้าใจลักษณะของการบริการจึงเป็ นเรื่องสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการทางานบริการทุกระดับ หรือหน่วยงานบริการทุกประเภท เพือ่ ทีจ่ ะทาให้
การบริการสามารถบรรลุเป้ าหมายและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มารับบริการ อีกทัง้ ยังจะ
ช่วยให้ผู้บริหารสามารถทราบข้อมูลเพื่อนาไปดาเนินการปรับปรุงการทางานตามข้อเสนอแนะ
จากการสารวจแล้วหาแนวทางพัฒนาให้การบริการอย่างมีคุณภาพ และสร้างความประทับใจ
ให้กบั ประชาชนผูร้ บั บริการมากยิง่ ขึน้
อบต.ผาสามยอด อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย เป็ นอีกหน่ ว ยงานบริหารราชการส่ว น
ท้อ งถิ่น รูป แบบหนึ่ ง มีฐ านะเป็ น นิ ติบุ ค คล มีห น้ า ที่ ในการจัด ท าบ ารุ ง รัก ษา และให้บ ริก าร
สาธารณะแก่ ป ระชาชน โดยยึด หลัก การว่ า ประชาชนต้อ งได้ร ับ การบริก ารสาธารณะที่ดี
มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการขององค์กรมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบ
ต่อ ผู้ใ ช้บริก ารมากขึ้น รวมทัง้ ส่งเสริมให้ประชาชนและชุ มชนมีส่วนร่ว มในการตัดสินใจร่วม
ดาเนินการและติดตามตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาตรฐานที่ อบต.ผาสามยอด สามารถนาไปใช้เป็ น
แนวทางในการบริห ารและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์ และ
ความพึงพอใจแก่ประชาชน (จิรพงษ์ สุทธะมุสกิ .2556) ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ

ดัง นัน้ ผู้ว ิจ ัย จึง มีค วามสนใจส ารวจความพึง พอใจของประชาชนต่ อ การให้บ ริก าร
สาธารณะของ อบต.ผาสามยอด ตามภารกิจ งาน 4 ด้า น ได้แ ก่ 1) ด้า นพัฒ นาชุ ม ชนและ
สวัสดิการสังคม 2) ด้านป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3) ด้านการจัดเก็บรายได้และภาษี 4)
ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต.
ผาสามยอด อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
2. เพือ่ เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต.
ผาสามยอด อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย จาแนกตามภารกิจงาน
สมมติ ฐานของการวิ จยั
ประชาชนที่รบั บริการประเภทงานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลผาสามยอด อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย แตกต่างกัน
ขอบเขตการวิ จยั
ตัวแปรต้น คือ ข้อมูลทัวไป
่ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และภารกิจงาน 4
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 2) ด้านการป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
3) ด้านการจัดเก็บรายได้และภาษี 4) ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ตัว แปรตาม ได้แ ก่ ปั จ จัย ที่มีผ ลต่ อ ความพึง พอใจของประชาชนต่ อ การให้ บ ริก าร
สาธารณะของ อบต.ผาสามยอด อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย จาแนกเป็ น 4 ประเด็น คือ 1)
ขัน้ ตอนการให้บริการ 2) ช่องทางการให้บริการ 3) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4) สิง่ อานวยความ
สะดวก
พื้นที่ศกึ ษา ได้แก่ ประชาชนผู้รบั บริการในเขตพื้นที่ตาบลผาสามยอด อาเภอเอราวัณ
จังหวัดเลย
วรรณกรรมและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ฟิ ลิป คอทเลอร์ (Philip Kotler. 1993) ได้ใ ห้ค านิ ย าม การบริก ารว่ า กิจ กรรมที่ ไ ม่
สามารถจับต้องได้ (Intangible) ถูกนาเสนอโดยอีกฝ่ ายให้กบั อีกฝ่ ายหนึ่ง
พีระพัฒน์ ตันตรัตนพงษ์ (2544 : 7) สิง่ สาคัญของการบริการ คือ การให้บริการอย่าง
เท่ า เทีย มกัน และมีค วามเสมอภาคเป็ น ธรรม มีค วามตรงต่ อ เวลา ต่ อ เนื่ อ งและสม่ า เสมอ
ยึดประโยชน์สาธารณะเป็ นสาคัญ

ปลายฝั น สุ ข ารม ย์ (2534:21) การบริ ก าร ตรงกั บ ภาษาอั ง กฤษว่ า Service
คือ การกระทาทีเ่ ปี่ ยมไปด้วยการช่วยเหลือการให้ความช่วยเหลือการดาเนินการทีเ่ ป็ นประโยชน์
ต่อผู้อ่นื จากข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล
2 ฝ่ ายทีม่ ปี ฏิกริ ยิ าสัมพันธ์ต่อกัน กิจกรรมดังกล่าวไม่มตี วั ตน เป็ นสิง่ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้ และไม่มใี คร
เป็ นเจ้าของ
Michael R. Fitzgerald & Robert F. Durant (1980 ) กล่ า วว่ า ความพึง พอใจว่ า คือ
การประเมิน ผลการปฏิบัติง านการให้ บ ริก ารงานด้ า นต่ า งๆ ของท้อ งถิ่น ความพึง พอใจ
(satisfaction) เป็ นนามธรรม ไม่เห็นเป็ นรูปร่าง วัดความพึงพอใจโดยตรงไม่ได้
ภนิดา ชัยปั ญญา (2541 : 11) ความพึงพอใจ คือ ความรู้สกึ ที่ได้รบั ความสาเร็จตาม
มุ่งหวังตามความต้องการ
ชรินีเดช จินดา กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความคิดของคนที่มตี ่อสิง่ หนึ่งสิง่ ใดเมื่อ
บุคคลได้รบั การตอบสนองความต้องการในระดับหนึ่งความรูส้ กึ ดังกล่าวจะลดลงและไม่เกิดขึน้
วิชยั เหลืองธรรมชาติ กล่าวถึง ความพึงพอใจ เกี่ยวข้องกับความต้องการของคนเมื่อ
ได้รบั การตอบสนองตามความต้องการซึง่ ต่างคนต่างมีความต้องการพืน้ ฐานไม่ต่างกัน
สมพงศ์ เกษมสิน ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกบความพึงพอใจไว้ว่า บุคคลจะเกิดความพึง
พอใจจะต้องมีการจูงใจและได้กล่าวถึงการจูงใจว่าการจูงใจเป็ นการชักจูงให้ผู้อ่นื ปฏิบัติต าม
โดยมีมลู เหตุ 2 ประการ คือ ความต้องการทางร่างกายและความต้องการทางจิตใจ
สง่า ภู่ณรงค์ กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ เมื่อได้รบั ความสาเร็จ
ตามความมุ่งหมายหรือเป็ นความรูส้ กึ ขัน้ สุดท้ายทีไ่ ด้รบั ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
สนิ ท เหลื อ งบุ ต รนาค ให้ ค วามหมายความพึง พอใจ หมายถึ ง ท่ า ที ค วามรู้ ส ึ ก
ความคิด เห็น ที่มีผ ลต่ อ สิ่ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ภายหลัง จากที่ไ ด้ ร ับ ประสบการณ์ ใ นสิ่ง นั ้น มาแล้ ว
ในลัก ษณะทางบวก คือ พอใจ นิ ย ม ชอบ สนับ สนุ น หรือ มีเ จตคติท่ีดีต่ อ บุ ค คล เมื่อ ได้ร ับ
ตอบสนองความ ต้องการในทางเดียวกันหากไม่ได้รบั การตอบสนองตามความต้องการจะเกิด
ความไม่พอใจเกิดขึน้
อุทยั พรรณ สุดใจ กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ทัศนคติของคนต่อสิง่ ๆ หนึ่ง เป็ นไปได้ทงั ้
ด้านบวกและด้านลบ
วิรุฬ พรรณเทวี กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรูส้ กึ ของคนทีม่ คี วามต่างกัน คาดหวัง
ต่างกัน บางคนคาดหวังมากและได้รบั การตอบกลับด้วยดี จะพึงพอใจมาก ตรงกันข้ามหากไม่ได้
รับการตอบสนองตามที่คาดหวัง อาจอาจผิดหวังจะไม่พงึ พอใจเป็ นอย่างยิง่ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สิง่ ที่
ตัง้ ใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อยอยู่ทป่ี ระสบการณ์ทแ่ี ต่ละบุคคล

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั

การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะของ อบต.ผาสามยอด อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยใช้วธิ กี ารเชิงสารวจ (Survey
Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้คอื ประชาชนในพื้นที่ อบต.ผาสามยอด จานวน 10
หมูบ่ า้ น คานวณโดยใช้โปรแกรม G*Power จานวน 200 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจยั ในครัง้ นี้คอื แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต.ผาสามยอด ซึง่ แบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
ส่วนที่ 2 ประเด็นสอบถามเกี่ยวกับการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนต่อ การ
ให้บริการสาธารณะของ อบต.ผาสามยอด อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของ อบต.ผาสามยอด โดยใช้
รูปแบบของคาถามปลายเปิ ด (Open Ended Questions)
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ใช้เวลา 1 เดือน คือ เดือนมิถุนายน โดย
ดาเนินการประสานงานกับผู้ นาในพื้นที่ ชี้แจงให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้ช่วยเก็บข้อมูลวิจ ัย
เกีย่ วกับรายละเอียดในแบบสอบถาม วิธกี ารเก็บแบบสอบถาม ในพืน้ ทีต่ าบลผาสามยอดจานวน
10 หมู่บา้ น จากนัน้ รวบรวมแบบสอบถามมาลงข้อมูลเพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตติ ่อไป
ผลการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวบข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนามาประมวลผลวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่งผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพศหญิง จานวน 130 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 65 และเพศชาย จานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 35
กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นช่ ว งอายุ 31-40 ปี จ านวน 58 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 29
อายุ 21-30 ปี จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.50 อายุ 51 ปี ขึ้นไป จานวน 44 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 22 อายุ 41-50 ปี จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.50 และอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20
ปี จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 3
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดับ ประถมศึ ก ษา จ านวน 64 คน
คิดเป็ นร้อยละ 32 มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 31 มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวส. จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 20 ปริญญาตรี จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.50
และสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.50
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จานวน 133 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.50
ค้าขาย/นักธุรกิจ จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.50 รับจ้าง จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 11
อาชีพอื่น ๆ จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 4 อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 4 คน
คิดเป็ นร้อยละ 2
กลุ่ มตัว อย่างส่วนใหญ่ ใช้บริการงานด้านการจัดเก็บรายได้และภาษี จานวน 81 คน
คิดเป็ นร้อยละ 40.50 ด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ
30ด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 17 ด้านการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.50
2. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ
อบต.ผาสามยอด อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต.ผาสามยอด อาเภอ
เอราวัณ จังหวัดเลย แยกตามภารกิจงาน 4 ด้าน โดยภาพรวมเฉลี่ยมีความพึงพอใจต่อ การ
ให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.21, S.D. = 0.99 ) เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจราย
ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุด คือ ด้านการจัดเก็บรายได้และภาษี ( X = 3.47, S.D. = 0.96) รองลงมา
คือ ด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ( X = 3.36, S.D. = 1.07 ) ด้านการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ( X = 3.07, S.D. = 0.99 ) และด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ( X = 2.95,
S.D. = 0.94)
ผลการวิเคราะห์ รายประเด็น โดยเฉลี่ยพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
( X = 3.41, S.D. = 0.97 ) พิจารณาประเด็นที่มคี ่ าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ช่องทางการให้บริการ
( X = 3.49, S.D. = 1.02 ) รองลงมา คือ ขัน้ ตอนการให้ บ ริก าร ( X = 3.46, S.D. = 1.14 )
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( X = 3.44, S.D. = 0.86 ) และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยต่าสุด คือ สิง่ อานวยความ
สะดวก ( X = 3.23, S.D. = 0.86 )
ผลการวิเคราะห์รายข้อ ประเด็น ขัน้ ตอนการให้บริการ พบว่า ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ระยะเวลาในการให้บ ริก าร ( X = 3.56, S.D. = 1.00 ) รองลงมาคือ กระบวนการ ความถู ก
ต้องการให้บริการ ( X = 3.53, S.D. = 1.13 ) ความสะดวกของการให้บริการ ( X = 3.51, S.D.
= 1.24 ) การติดป้ ายบอกจุดบริการ ( X = 3.41, S.D. = 1.22 ) และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ
การประชาสัมพันธ์ขนั ้ ตอนการให้บริการ โดยเฉลีย่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X =
3.18, S.D. = 1.09 )

ผลการวิเคราะห์รายข้อ ประเด็น ช่องทางการให้บริการ พบว่า ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
การออกหน่ ว ยบริก ารนอกส านั ก งาน ( X = 3.64, S.D. = 1.12 ) รองลงมาคือ บริก ารใน
สานักงาน ( X = 3.48, S.D. = 0.97 ) บริการผ่านผูน้ าในพืน้ ที่ ( X = 3.46, S.D. = 0.95 ) บริการ
ผ่านเฟสบุคส์ ไลน์ สานักงาน ( X = 3.44, S.D. = 1.06 ) และข้อทีม่ คี ่าเฉลี่ยต่าสุด คือ บริการ
ผ่านเว็ปไซต์สานักงาน ( X = 3.42, S.D. = 1.02 )
ผลการวิเคราะห์รายข้อ ประเด็น เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ความรู้ความสามารถในการให้บริการของเจ้าหน้ าที่ ( X = 3.55, S.D. = 0.84 ) รองลงมาคือ
ความตรงต่อ เวลาของเจ้าหน้ าที่ผู้ใ ห้บริการ ( X = 3.44, S.D. = 0.87 ) ความเสมอภาคการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ( X = 3.43, S.D. = 0.86 ) การแต่งกายของเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ ( X
= 3.40, S.D. = 0.83 ) และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยต่าสุด คือ จานวนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( X = 3.37,
S.D. = 0.88 )
ผลการวิเคราะห์รายข้อ ประเด็น สิง่ อานวยความสะดวก พบว่า ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ
มาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด 2019) ( X = 3.50, S.D. = 0.92 )
รองลงมาคือ สถานทีส่ าหรับจอดรถของผูม้ ารับบริการ ( X = 3.34, S.D. = 0.88 ) การจัดสถานที่
สาหรับผูม้ ารับบริการ ( X = 3.23, S.D. = 0.84 ) บริการน้ าดื่ม ติดตัง้ พัดลม หรือแอร์ ไว้ ณ จุด
บริการ ( X = 3.07, S.D. = 0.80 ) และข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าสุด คือ ห้องน้ าหรือห้องส้วมไว้สาหรับ
ผูม้ ารับบริการ ( X = 3.03, S.D. = 0.85 )
3. ผลการวิเคราะห์เ ปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ การให้บ ริก าร
สาธารณะของ อบต.ผาสามยอด อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย แยกตามภารกิจงาน
พบว่า ประชาชนทีม่ คี วามพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะตามภารกิจงาน ด้านการ
จัดเก็บรายได้แ ละภาษี มีค่ าเฉลี่ยสูงสุ ด ( X = 3.55, S.D. = 0.94 ) รองลงมาคือ ด้านพัฒนา
ชุ ม ชนและสวัส ดิก ารสัง คม ( X = 3.36, S.D. = 1.07 ) ด้า นป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย
( X = 3.07, S.D. = 0.99 ) และด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( X = 2.95,
S.D. = 0.92 )

ตาราง ผลการวิเ คราะห์ เ ปรีย บเทีย บระดับ ความพึง พอใจของประชาชนต่ อ การให้บ ริก าร
สาธารณะของ อบต.ผาสามยอด อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย แยกตามประเด็นภารกิจงาน
ภารกิจงาน
ประเด็น
ความพึงพอใจ

พัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม
S.D.
𝑥

ป้ องกันบรรเทา
สาธารณภัย
𝑥 S.D.

จัดเก็บรายได้
และภาษี
𝑥 S.D.

บริการข้อมูล
ข่าวสาร
𝑥
S.D.

ขัน้ ตอนการให้บริการ

3.33

1.10

2.99

0.95

3.58

0.91

2.75 0.96

ช่องทางการให้บริการ

3.43

1.08

3.03

0.99

3.68

0.93

3.05 0.78

เจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ

3.28

1.07

2.96

1.01

3.46

1.05

2.88

0.94

สิง่ อานวยความสะดวก

3.39

1.01

3.29

0.99

3.47

0.87

3.12

1.01

3.36

1.07

3.07

0.99

3.55

0.94

2.95

0.92

รวม

สมมติฐ าน คือ ประชาชนที่ร ับ บริก ารประเภทงานต่ า งกัน มีค วามพึง พอใจต่ อ การ
ให้บริการสาธารณะของ อบต.ผาสามยอด อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย แตกต่างกัน
H0 : ประชาชนที่ร ับ บริก ารประเภทงานต่ า งกัน มีค วามพึง พอใจต่ อ การให้บ ริก าร
สาธารณะของ อบต.ผาสามยอด อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย แตกต่างกัน
H1 : ประชาชนที่ร ับ บริก ารประเภทงานต่ า งกัน มีค วามพึง พอใจต่ อ การให้บ ริก าร
สาธารณะของ อบต.ผาสามยอด อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ไม่แตกต่างกัน
ผลการวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนเพื่อ เปรียบเทียบความแตกต่างของประชาชนที่รบั
บริการประเภทงานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต.ผาสามยอด
อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย แตกต่างกัน ตามประเด็นภารกิจงาน โดยการใช้สถิติ One – Way
ANOVA เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า
1. ขัน้ ตอนการให้บริการ พบว่า ค่า F = 1.633 และค่า Sig. = .056 แสดงว่า ประชาชน
ที่ร ับ บริก ารประเภทงานต่ า งกัน มีค วามพึง พอใจต่ อ การให้ บ ริก าร สาธารณะของ อบต.
ผาสามยอด อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่เี ท่ากับ .056
ซึง่ มากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
2. ช่องทางการให้บริการ พบว่า ค่า F = 2.346 และค่า Sig. = .003 แสดงว่า ประชาชน
ที่ร ับ บริก ารประเภทงานต่ า งกัน มีค วามพึง พอใจต่ อ การให้ บ ริก าร สาธารณะของ อบต.
ผาสามยอด อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ เ่ี ท่ากับ .003
ซึง่ น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้

3. เจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ พบว่า ค่า F = 3.148 และค่า Sig. = .000 แสดงว่า ประชาชน
ที่ร ับ บริก ารประเภทงานต่ า งกัน มีค วามพึง พอใจต่ อ การให้ บ ริก าร สาธารณะของ อบต.
ผาสามยอด อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ เ่ี ท่ากับ .000
ซึง่ น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
4. สิง่ อานวยความสะดวก พบว่า ค่า F = 2.378 และค่า Sig. = .003 แสดงว่า ประชาชน
ที่ร ับ บริก ารประเภทงานต่ า งกัน มีค วามพึง พอใจต่ อ การให้ บ ริก าร สาธารณะของ อบต.
ตาบลผาสามยอด อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ เ่ี ท่ากับ
.003 ซึง่ น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
ตาราง การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความพึงพอพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต.ผาสามยอด แยกรายด้านรายประเด็น
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

แหล่งของ
ความ
แปรปรวน
ขัน้ ตอนการให้บริการ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

30.142
185.653
215.795

18 1.675 1.633
181 1.026
199

0.56

ช่องทางการให้บริการ ระหว่างกลุ่ม 38.783
ภายในกลุ่ม 177.012
รวม
215.795

17 2.281 2.346
182 .973
199

0.03*

เจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

46.572
169.223
215.795

16 2.911 3.148
183 0.925
199

0.00*

สิง่ อานวยความ
สะดวก

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

37.146
178.649
215.795

16 2.322 2.378
183 0.976
199

.003*

หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง คือ ค่า Sig.* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของประชาชนที่รบั
บริการประเภทงานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต.ผาสามยอด
อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย แตกต่างกัน ตามประเด็นภารกิจงาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

สรุปและอภิ ปรายผล
ผลการศึก ษาความพึง พอใจของประชาชนต่ อ การให้บ ริก ารสาธารณะของ อบต.
ผาสามยอด อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ในครัง้ นี้ มีข้อค้นพบที่นามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้
ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะอยู่ใ นระดับพอใจปานกลาง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของจิรพงษ์ สุทธะมุสกิ (2556) พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของ ทต.ละอุ่น จังหวัดระนอง ในภาพรวม อยู่ในระดับพอใจปานกลาง
แสดงว่า การที่ประชาชนส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจต่อการให้บริการ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับพอใจปานกลาง มี 3 ประเด็น คือ ขัน้ ตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ใ ห้บริการ และสิ่ง
อานวยความสะดวก ส่วนประเด็น ช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เพราะมีการ
ให้บริการผ่านผูน้ าในพืน้ ที่ และการออกหน่วยบริการนอกสานักงาน ซึง่ ถือเป็ นการอานวยความ
สะดวก ลดเวลาเดินทางไปรับบริการทีส่ านักงานให้กบั ประชาชนได้เป็ นอย่างดี และเมื่อพิจารณา
รายประเด็น พบว่า ความพึงพอใจต่อ การให้บริการประเด็น ช่อ งทางการให้บ ริการ มีค วาม
พึงพอใจเป็ นอันดับ 1 รองลงมาคือ ประเด็นขัน้ ตอนการให้บริการ และประเด็นเจ้าหน้ า ที่ผู้
ให้บริการ สิง่ อานวยความสะดวก ทัง้ 2 ประเด็น มีความพึงพอใจเท่ากันเป็ นอันดับสุดท้าย อาจ
เป็ นเพราะจานวนเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการมีไม่เพียงพอ ความตรงต่อเวลาของเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ
ความเสมอภาคการให้บริการของเจ้าหน้าที่ สถานทีส่ าหรับจอดรถของผู้มารับบริการ หรือการ
บริก ารน้ า ดื่ม ติด ตัง้ พัด ลม แอร์ ไ ม่ เ พีย งพอ จึง ท าให้ก ารบริก ารประชาชนเกิด ความล่ า ช้ า
ไม่ทวถึ
ั ่ ง ไม่ประทับใจเท่าทีค่ วร
จากการทดสอบสมมติฐ าน ตามประเด็น ภารกิจ งาน พบว่ า ประชาชนที่ร ับ บริก าร
ประเภทงานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต.ผาสามยอด อาเภอ
เอราวัณ จังหวัดเลย ไม่แตกต่างกัน เพราะแต่ละงานบริการย่อมมีทงั ้ จุดเด่นและจุดด้อยด้วยกัน
ทัง้ สิน้
ข้อเสนอแนะ
ผูบ้ ริหาร อบต.ผาสามยอด ควรกาชับเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการด้านต่างๆ ทีม่ คี ่าเฉลีย่ ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ให้รกั ษามาตรฐานการบริการให้คงอยู่ต่อไป ทัง้ นี้เพื่อดารง
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต.ผาสามยอดไว้ต่อไป
สาหรับข้อที่ควรปรับปรุงคือ เรื่องของความตรงต่อเวลาของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการความ
เสมอภาคการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เพือ่ ให้การบริการของเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการมีประสิทธิภาพ
มีความน่าเชื่อถือ และสร้างความประทับใจ และพึงพอใจให้กบั ประชาชนผูม้ ารับบริการสาธารณะ
ของ อบต.ผาสามยอด อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ต่อไป
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