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หนังสือรับรองผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจ 

ของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ประจ าปีงบประมาณ 2564) 

 

โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจฯ 
วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

123 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

 
วันท่ี 20 กันยายน 2564 

  

ขอรับรองว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ได้รับการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการ (ประจ าปีงบประมาณ 2564) โดยสรุปผลคะแนน ดังนี้ 
 

ท่ี รายการประเมิน ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ 

คะแนน ความหมายของ
ระดับคะแนน 

1 ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 95.50 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 
2 ด้านการศึกษา 95.49 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 
3 ด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 95.57 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 
4 ด้านรายได้หรือภาษ ี 95.54 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 95.53 10 พึงพอใจมากที่สุด 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล  
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  

ผู้ได้รับมอบอ านาจจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของ

ประชาชนผู้รับบริการตามตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ และเพื่อศึกษาโครงการ/กิจกรรม 

ท่ีประชาชนมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมากท่ีสุด และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ท่ีประชาชนผู้รับบริการ

ต้องการให้ฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยประเมินงาน 4 ด้าน ได้แก่ 

งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง งานด้านการศึกษา งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณ

ภัย และงานด้านรายได้หรือภาษี ท้ังนี้ มีเกณฑ์ช้ีวัดในการส ารวจ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้าน

ช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก และด้านความพึงพอใจ

โดยภาพรวม 

การประเมินผล ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีถูกสุ่มเลือก และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ท่ีเกี่ยวข้อง ประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการ พบว่า ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน มีจ านวนประชากร

8,273 คน ชาย 4,169 คน หญิง 4,104 คน จ านวนครัวเรือนท้ังส้ิน 2,274 ครัวเรือน 

การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจความพึงพอใจครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 230 คน โดย

ใช้หลักการค านวณของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่น π = 0.65 คะแนน z=2 ผลจากการส ารวจความ

พึงพอใจของผู้รับบริการ จ าแนกรายละเอียดได้ ดังนี้ 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอ

โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) สรุปได้ว่า ประชำชนผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ

มำกกว่ำร้อยละ 95 (เกณฑ์คะแนนที่ได้ คือ 10 คะแนน) ทั้ง 4 ด้ำน คือ 

1. ความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนน

ศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 

95.50 หมายถึง ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

2. ความพึงพอใจงานด้านการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัด

ขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 95.49 หมายถึง 

ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 
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3. ความพึงพอใจงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

หัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึง

พอใจ ร้อยละ 95.57 หมายถึง ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

4. ความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา 

จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 95.54 

หมายถึง ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

ท้ังนี้ กล่าวโดยสรุปได้ว่า ประชำชนผู้มำรับบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน อ ำเภอ

โนนศิลำ จังหวัดขอนแก่น มีควำมพึงพอใจต่องำนทั้ง 4 ด้ำนข้ำงต้น โดยเฉลี่ยเท่ำกับ ร้อยละ 95.53 

กล่ำวคือ มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด 

สรุประดับความพึงพอใจเฉล่ียต่อโครงการ/คะแนน และการแปลค่า 

ท่ี รำยกำรประเมิน ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ 

คะแนน ควำมหมำยของ
ระดับคะแนน 

1 ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 95.50 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 
2 ด้านการศึกษา 95.49 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 
3 ด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 95.57 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 
4 ด้านรายได้หรือภาษ ี 95.54 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ย 95.53 10 พึงพอใจมำกที่สุด 
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แผนภาพแสดงร้อยละของระดับความพึงพอใจของโครงการโดยสรุป 
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ค ำน ำ 
 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติ
ด้านคุณภาพการให้บริการ เป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีจะท าให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทราบถึงผล
สะท้อนกลับและระดับความพึงพอใจของประชาชนของผู้มารับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้าน
ต่าง ๆ ท่ีส าคัญจากท้ังหมด 11 ด้าน ได้แก่  

(1) งานด้านบริการกฎหมาย  

(2) งานด้านทะเบียน  

(3) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง  

(4) งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล  

(5) งานด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ  

(6) งานด้านการศึกษา  

(7) งานด้านเทศกิจ หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

(8) งานด้านรายได้หรือภาษี  

(9) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  

(10) งานด้านสาธารณสุข  

(11) งานด้านอื่น ๆ  
ผลท่ีได้จากการประเมิน สามารถน าไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

รวมทั้งใช้วัดระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินเพื่อประกวดในโครงการต่าง ๆ อันจะส่งผลดีโดยรวมท้ังกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เป็นผู้ให้บริการ และต่อผู้รับบริการ  

คณะท างานโครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามตัวช้ีวัดท่ี 1 มิ ติ ท่ี  2 มิ ติ ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ท าการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการในโครงการ/กิจกรรม
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ต้อง
ขอขอบคุณประชาชนผู้รับบริการท่ีถูกเลือกสุ่มตัวอย่าง และทีมผู้ช่วยนักวิจัย ซึ่งเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจและประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้  

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล  
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  

ผู้ได้รับมอบอ านาจจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทท่ี 1  

บทน ำ 

1.1 ควำมส ำคัญของปัญหำ 

จากกระแสของการกระจายอ านาจท่ีเริ่มก่อตัวขึ้นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญอื่น ๆ จะพบว่า ภารกิจและอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ านวนมากขึ้นตามไป

ด้วย ไม่ว่าจะเป็นภารกิจหน้าท่ีท่ีจ าเป็นต้องปฏิบัติ ภารกิจหน้าท่ีท่ีอาจจะจัดท าให้เกิดขึ้น และภารกิจหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมาย (โกวิทย์ พวงงาม, 2554; เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2555) ส่วนหนึ่งเพราะสภาพการเมืองไทยขณะนั้นมี

ลักษณะของความเป็นประชาธิปไตยอย่างสูงและยังไม่มีความขัดแย้งอย่างรุนแรง จึงท าให้เกิดความร่วมมือในการ

ปฏิรูปประเทศจากหลายภาคส่วน แนวคิดการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นจึงถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอย่าง

ชัดเจน ซึ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญทุกฉบับก่อนหน้านี้ ท้ังการกระจายอ านาจทางด้านการปกครอง ด้านการบริหาร 

ด้านงบประมาน ด้านบุคลากร ตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการมีอิสระภายใต้การก ากับดูแลของ

ภาครัฐส่วนอื่น ซึ่งจะเห็นได้จากความเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจนคือการให้ผู้บริหารและสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงของประชาชน จากอดีตท่ีถูกแต่งต้ังโดยส่วนกลางหรือเป็นข้าราชการสังกัดหน่วยงานอื่น 

ในส่วนของภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบนั้น มีลักษณะท่ีกว้างขวางขึ้น จากเริ่มแรกท่ีมี

หน้าท่ีเฉพาะการรักษาความสะอาดและการจัดสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกสาธารณูปโภค สาธารณูปการเท่านั้น 

แต่พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ

วางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  กล่าวคือ 

ครอบคลุมภารกิจและกิจการท่ีหลากหลายเป็นอย่างยิ่ง (อ้างใน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2542) 

ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น พบว่ามีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก นอกจากการเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกผู้แทนเข้าไปท าหน้าท่ีในการบริหารท้องถิ่น รวมถึงการมีส่วนร่วมต้ังแต่

กระบวนการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมตรวจสอบ และร่วมติดตามประเมินผลแล้ว   ในส่วนของ

รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540  ยังได้บัญญัติให้ประชาชนสามารถลงช่ือถอดถอนผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

ได้ อีกท้ังยังสามารถเข้าช่ือเพื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550        



องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ปีงบประมาณ 2564]  
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ได้บัญญัติเพิ่มอ านาจประชาชนในการลงประชามติ ดังนั้น การท่ีประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งนอกจากจะท าให้

ภาคประชาสังคมเกิดความเข้มแข็งและเกิดกระบวนการเรียนรู้พื้นฐานของกระบวนการประชาธิปไตยแล้ว ยังช่วย

ให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสอีกด้วย (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2558) 

ท านองเดียวกัน รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 ก าหนดให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่ง

การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ท้ังนี้ มาตราท่ีส าคัญคือ มาตรา 250 ระบุว่า องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีและอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน

ในท้องถิ่น ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดท่ีสมควรให้เป็นหน้าท่ี

และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าการร่วมด าเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการ

มอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมหรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงาน

ของรัฐด าเนินการนั้นก็ได้ 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 มาตรา 250 ได้ระบุต่ออีกว่า รัฐต้องด าเนินการให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีท่ีเหมาะสม รวมท้ัง  ส่งเสริมและ

พัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังนี้ เพื่อให้สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ 

ในระหว่างท่ียังไม่อาจด าเนินการได้ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพลางก่อน 

กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การ

จัดท าบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการก ากับดูแลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องท าเพียงเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์

ของประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความ

เหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ (อ้างใน ส านักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร, 2560) 

ประเด็นส าคัญท่ีต้องย้ าคือ เพื่อการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ

กิจการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรมีการส ารวจและประเมินผลการท างานอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อันประกอบด้วย 1) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การตรากฎหมาย

ท่ีถูกต้องเป็นธรรม การบังคับการเป็นไปตามกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ

และความยุติธรรมของประชาชน 2) หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม 3) หลัก
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ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตรงกันข้ามกับการทุจริตคอร์รัปชัน 

และการฉ้อราษฎร์บังหลวง 4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ทางการเมือง การบริหาร และการจัดสรรทรัพยากรของชุมชน อันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 5) หลักความ

พร้อมรับผิด (Accountability) หมายถึง การมีจิตส านึกในหน้าท่ีร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  สิทธิและหน้าท่ี และ

ปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และเคารพความคิดเห็นท่ีแตกต่างตามหลักประชาธิปไตย และ 6) หลักความคุ้มค่า 

(Value for Money) หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด (อริย์ธัช 

แก้วเกาะสะบ้า, 2560) 

ไม่เพียงเท่านั้น การประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นตัวช้ีวัดส าคัญ

เพื่อใช้วัดระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การ

ประเมินเพื่อประกวดในโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการประกวดขอรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการ

บริหารจัดการท่ีดีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ท่ีมี

ความเป็นเลิศของสถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น นอกจากนี้ จากเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการจัดบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังระดับความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) 

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) มีมติเห็นชอบ

ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ซึ่งในการขอรับการประเมินเพื่อขอรับเงินรางวัลประจ าปี ดังกล่าว ต้องมีการด าเนินการส ารวจความพึง

พอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ โดย

ให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ท่ีได้มาตรฐานและเป็นกลาง โดย

ในการส ารวจและประเมินความพึงพอใจในแต่ละงาน อย่างน้อยต้องมีการก าหนดกรอบงานท่ีจะประเมิน

ประกอบด้วย (1) ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ (2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ (3) ความพึง

พอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และ (4) ความพึงพอใจต่อส่ิงอ่านวยความสะดวก 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐท่ีมีองค์ความรู้ระดับประเทศ มีความโดดเด่นใน

ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มาตรฐานและเป็นกลาง โดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นอกจากมีการจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอกด้านการบริหารกิจการสาธารณะ
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แล้ว วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นได้ท าการวิจัย การบริการวิชาการ และการสร้างผลประโยชน์ให้กับหน่วยงาน

เครือข่ายในพื้นท่ีและชุมชนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมานานมากกว่าหนึ่งทศวรรษ หากมินับถึงงานวิจัย/

งานส ารวจอื่น ๆ จ านวนมาก วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นได้ท าการส ารวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน

อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ประจ าปีงบประมาณ 2563) โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วม 58 แห่ง จังหวัด

มหาสารคาม 1 แห่ง และจังหวัดอุบลราชธานี 60 แห่ง (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น, 2563) ดังนั้น วิทยาลัยการ

ปกครองท้องถิ่นจึงให้ความส าคัญกับการท างานร่วมกับท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค

ประชาสังคมและภาคประชาชน ภายใต้ความเช่ือของคณะท่ีว่า “พลังเปล่ียนแปลงโลกอยู่ท่ีท้องถิ่น” พร้อมหวังว่า 

รายงานส ารวจนี้สามารถเป็นเกณฑ์ส่วนหนึ่งเพื่อช้ีวัดระดับมาตรฐานการให้บริการ ระดับความเป็นธรรมาภิบาล 

ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมและความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน รวมท้ัง ใช้วัดระดับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการท่ีดี เป็นต้น 

1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัด

ขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) อยู่ในระดับใด โครงการ/กิจกรรม ด้านใดท่ีประชาชนมีระดับความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการมากท่ีสุด ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ด้านใดท่ีประชาชนผู้รับบริการต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน 

1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา 

จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามตัวชี้วัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ และเพื่อศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ท่ีประชาชนมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมากท่ีสุด และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ท่ีประชาชน

ผู้รับบริการต้องการให้ฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน 
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1.4 ระเบียบวิธีกำรวิจัย 

การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัด

ขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีถูกสุ่มเลือก และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ท่ีเกี่ยวข้องและจาก

ข้อเสนอแนะท่ีอยู่ท้ายแบบสอบถาม 

1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย ประกอบด้วย 3 ขอบเขต ได้แก่  
1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
รายงานวิจัยเชิงส ารวจนี้จะพิจารณาการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการในองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านขอบเขตการประเมิน
ลักษณะของงาน 4 ด้าน ได้แก่ 

(1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
(2) งานด้านการศึกษา 
(3) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
(4) งานด้านรายได้หรือภาษี 

 

1.5.2 ขอบเขตด้านพื้นท่ี 
ศึกษาการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
1.5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ศึกษาโครงการ/กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือ นับจากวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563-30 

กันยายน พ.ศ. 2564 
 นอกจากนี้ ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม จะมีการส ารวจในอย่างน้อย 5 ประเด็น ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน การเข้าร่วมกิจกรรม
ท่ีจัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ี ในช่วงปีงบประมาณ 2564 และการท าแบบส ารวจและประเมิน
ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) ด้านกระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการท่ีมีความคล่องตัว 

รวดเร็ว เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มีความเป็นธรรมโดยการจัดล าดับ

ก่อน-หลัง และไม่เลือกปฏิบัติ 
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3) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน 

โทรศัพท์ ช่องทางให้บริการมีความทันสมัย เช่น ผ่านระบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ไลน์ เฟซบุ๊ก ช่องทางการ

ให้บริการมีความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย มีความเพียงพอ ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการ ระบบแจ้งเตือนหรือร้องเรียน

ไปยังผู้บริหาร มีช่องทางรับฟังความเห็น เช่น ตู้รับฟังความเห็น เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ 

4) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ได้แก่ มีจ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ แต่งกายสุภาพ มีอัธยาศัยดี 

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจ เต็มใจในการให้บริการ แนะน าให้ผู้รับบริการแก้ปัญหาได้ พูดจาสุภาพ ให้บริการอย่างรวดเร็ว 

ไม่รับสินบน และค านึงถึงความเท่าเทียมขณะให้บริการ 

5) ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก สถานท่ีต้ังของอบต. มีความสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการ 

สถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าด่ืม ห้องน้ า ท่ีนั่งคอยรับบริการ ทางลาดส าหรับผู้พิการ สถานท่ีให้บริการมี

ความสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างและอุณหภูมิเหมาะสม มีอุปกรณ์ เครื่องมือให้บริการเพียงพอ มีป้าย

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการท่ีเข้าใจง่ายและชัดเจน 
 

1.6 ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

หัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก ่
1) เพื่อใช้วัดระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับ

เกณฑ์การประเมินเพื่อประกวดในโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการประกวดขอรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีการบริหารจัดการท่ีดีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ท่ีมี
ความเป็นเลิศของสถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น 

2) ผลจากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการสามารถน าไปใช้เป็นเกณฑ์ (Criteria) เพื่อเป็น
ตัวชี้วัดในการวัดระดับคุณภาพการให้บริการ และคุณภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

3) ทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติ
ด้านคุณภาพการให้บริการ 

4) เพื่อไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุง การให้บริการตามตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น 

5) ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการน าไปใช้อ้างอิงเพื่อพัฒนาการให้บริการ เพื่อยกระดับความพึงพอใจและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป 
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6) ท าให้ทราบลักษณะโครงการ/กิจกรรม ท่ีผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด และโครงการ/
กิจกรรม ท่ีประชาชนมีระดับความพึงพอใจน้อยหรือไม่พอใจ 

7) ท าให้ทราบถึงศักยภาพ สมรรถนะความสามารถในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

8) ท าให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทัศนะของประชาชน
ผู้รับบริการ 

9) เป็นตัวอย่างให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ในการพิจารณาถึงจุดแข็ง-จุดอ่อนของโครงการ/
กิจกรรม ดังกล่าว 
 

 



   

  

   

บทที่ 2  

แนวคิดทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้าน

คุณภาพการให้บริการ อาศัยแนวคิดทฤษฎี ข้อมูลพื้นฐานและกรอบแนวคิดการวิจัย โดยจะไล่เรียงหัวข้อดังนี้ 

2.1 แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 

2.1.1 แนวคิดและความส าคัญของการกระจายอ านาจ 

2.1.2 ความส าคัญของนวัตกรรม 

2.1.3 นวัตกรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น 

2.1.4 ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นกับการบริการกิจการสาธารณะ 

2.1.5 ความส าคัญของการประเมินโครงการ 

2.2 ข้อมูลพื้นฐานพื้นที่ 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย
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2.1 แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 

2.1.1 แนวคิดและความส าคัญของการกระจายอ านาจ 

 แนวคิดและหลักการกระจายอ านาจ ถือเป็นแนวคิดท่ีมีความส าคัญต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการท่ีจะตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ฉะนั้น การท าความเข้าใจ

ถึงความหมายของหลักการกระจายอ านาจจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดนี้ให้มากยิ่งขึ้น มีผู้ให้

ความหมายของการกระจายอ านาจไว้หลากหลายดังต่อนี้ 

 ศิสิน กุสลานุภาพ และสุรเชษฐ์ ชิระมณี (2526, น. 39) ได้ให้ความหมายว่า การกระจายอ านาจ หมายถึง 

การกระจายหน้าท่ีและอ านาจจากรัฐบาลกลางไปสู่หน่วยงานระดับรองลงไป  

เสน่ห์ จุ้ยโต และคณะ (2530, น. 8) แสดงทัศนะว่า การกระจายอ านาจคือ การท่ีรัฐบาลนั้นเปิดโอกาสให้

ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในท้องถิ่นตนเอง โดยการเลือกผู้ปกครองท่ีเป็นคนในท้องถิ่น ซึ่งอ านาจใน

ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ และการบังคับบัญชานั้นเป็นหน้าท่ีของหน่วยการปกครองท่ีจะท าหน้าท่ีปกครองตนเอง 

รัฐบาลกลางเป็นเพียงผู้ตรวจตราและควบคุมดูแลให้ท้องถิ่นปฏิบัติไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีวางเอาไว้  

จรูญ สุภาพ (2531, น. 84) และชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539, น. 22) ได้แสดงทัศนะท่ีสอดคล้องกันเกี่ยวกับ

การกระจายอ านาจไว้ว่า ถือเป็นวิธีที่รัฐมอบอ านาจปกครองบางส่วนให้กับองค์กรอื่นท่ีไม่ได้เป็นเกี่ยวเนื่องกับส่วน

ของหน่วยบริหารราชการส่วนกลางในการไปจัดกิจกรรมให้บริการด้านสาธารณะบางอย่าง  โดยมีความอิสระตาม

สมควร รวมถึงการมีอ านาจท่ีจะพิจารณาตัดสินใจในเรื่องส าคัญ ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น โดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับการ

บังคับบัญชาเพียงแต่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานราชการของส่วนกลางเท่านั้น 

รวมถึงมีนักคิดอีกหลายท่านท่ีมีความเห็นคล้ายกับการกระจายอ านาจ อาทิ เช่น  ธเนศวร์ เจริญเมือง 

(2542, น. 290) วิทยา เชียงกูล (2543, น. 62) เดโช สวนานนท์ (2545, น. 14-15) และสยาม ด าปรีดา (2547, น. 

228) ได้ให้ค านิยามการกระจายอ านาจ หมายถึง การบริหารจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น หรือขององค์กรนั้น ซึ่ง

ราชการบริหารส่วนกลางเพียงควบคุมก ากับดูแลแต่ไม่ได้เข้าไปบังคับบัญชาส่ังการแต่อย่างใด 

นอกจากนี้ ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2535) ได้ให้ค านิยามว่า การกระจายอ านาจในศัพท์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

หมายถึง การขยายและมอบหมายให้หน่วยท่ีเล็กลงไปเป็นผู้ด าเนินการหรือตัดสินใจแทนส่วนส านักงานใหญ่ การ

กระจายอ านาจแบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ  
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1.การลดความแออัดของส านักงานใหญ่ หรือ Deconcentration ซึ่งหมายถึง ส านักงานใหญ่มอบหมาย

ให้หน่วยย่อยเป็นผู้ด าเนินการ หรือตัดสินใจแทน แต่อ านาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังอยู่ท่ีส านักงานใหญ่ 

2.การด าเนินการหรือการตัดสินใจตกเป็นของหน่วยย่อย หรือ Devolution ซึ่งหมายถึง การท่ีหน่วยย่อย

สามารถตัดสินใจด าเนินงานได้เอง โดยไม่ต้องขออนุญาต หรือถูกทักท้วงจากส านักงานใหญ่ 

นอกเหนือจากการให้ความหมายการกระจายอ านาจในข้างต้นแล้ว ยังได้มีการจ าแนกความหมายของการ

กระจายอ านาจไว้ตามทฤษฎีด้ังเดิม และแนวคิดทฤษฎีใหม่ (ช านาญ ยุวบูรณ์, 2503 น. 8-9 อ้างถึงใน ตระกูล มีชัย

, 2538 น. 1-2) โดยแนวทฤษฎีด้ังเดิมได้ให้ความหมาย 2 ลักษณะ คือ 

1.ลักษณะการกระจายอ านาจตามอาณาเขต (Decentralization by Territory) หมายถึง การมอบอ านาจ

ให้แก่ท้องถิ่นในการจัดท ากิจกรรมหรือบริการสาธารณะต่าง ๆ ภายในเขตของตนเอง ท าให้ท้องถิ่นมีอิสระในการ

ปกครองตนเองมากขึ้น 

2.ลักษณะการกระจายอ านาจตามกิจการ (Decentralization by function) หมายถึง การมอบอ านาจ

ให้แก่สาธารณะสามารถจัดท ากิจการประเภทใดประเภทหนึ่งได้ ท้ังนี้เพื่อให้ความอิสระในการด าเนินงานให้

เหมาะสมกับเทคนิคท่ีน ามาใช้ของงานนั้น 

ส าหรับความหมายของการกระจายอ านาจตามทฤษฎีสมัยใหม่ท่ีเน้นย้ ากับการพิจารณาตามบริบทท่ีว่า

เป็น “การรวมอ านาจ” หรือ “การกระจายอ านาจ” นั้น ควรจะพิจารณาว่าอ านาจท่ีจะตัดสินช้ีขาดนั้นอยู่กับ

องค์กรปกครองเดียวหรือหลายองค์กรปกครอง ถ้ารวมอยู่ในองค์กรปกครองเดียวเรียกว่า การรวมอ านาจ แต่ถ้า

อ านาจตกอยู่กับหลายองค์กรจะเรียกว่า การกระจายอ านาจ แนวคิดทฤษฎีนี้ไม่เห็นด้วยในประเด็นท่ีจะแยก

ความหมายของการกระจายอ านาจออกเป็นการกระจายอ านาจตามอาณาเขตและการกระจายอ านาจตามกิจการ 

เพราะการท่ีจะพิจารณาว่ากระจายอ านาจหรือไม่นั้น ควรพิจารณาว่าองค์กรนั้นมีอ านาจตัดสินช้ีขาดหรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม ได้มีข้อถกเถียงเกี่ยวกับความหมายท่ีแท้จริงของการกระจายอ านาจ โดยมองว่าค าว่า “การ

กระจายอ านาจ” (Decentralization) มีความหมาย 2 นัย นัยแรก มองว่าการกระจายอ านาจหมายถึงการโอน

อ านาจ (Devolution) (ศุภสวัสด์ิ ชัชวาล, 2545, น.7) เป็นค าท่ีสะท้อนถึงการกระจายอ านาจท่ีมีระดับสูงกว่า 

ความหมายในนัยท่ี 2 คือ การกระจายอ านาจท่ีหมายถึงการแบ่งอ านาจ (Deconcentration) เพราะการกระจาย

อ านาจในความหมายของการแบ่งอ านาจนั้น ดูเหมือนจะเป็นเพียงการกระจายอ านาจท่ีเกิดขึ้นในหน่วยราชการ

หรือกลไกของรัฐบาลด้วยกันเองมากกว่า ในขณะท่ีการกระจายอ านาจในความหมายท่ีสองนั้น อาจหมายถึงการ

กระจายอ านาจท่ีมีขอบเขตกว้างขวาง โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นการกระจายอ านาจท่ีเกิดขึ้นภายใต้หน่วยราชการหรือ
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กลไกของรัฐบาลด้วยกันเอง แต่อาจจะเป็นการกระจายอ านาจลงไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็น

อิสระ 

จากการทบทวนค านิยามของการกระจายอ านาจข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การกระจายอ านาจหมายถึง 

การกระจายอ านาจ/หน้าท่ีของรัฐบาลกลางสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรดังกล่าวจัดท าบริการ

สาธารณะให้แก่คนในท้องถิ่น หรือให้อ านาจในการตัดสินใจบางอย่างโดยมีอิสระตามสมควร โดยเปิดโอกาสให้

ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง รัฐบาลกลางมีบทบาทเพียงเป็นหน่วยในการควบคุมดูแล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ท้องถิ่นนั้นด าเนินการตามมาตรฐานท่ีต้ังเอาไว้ 

2.1.1.1 วัตถุประสงค์ของการกระจายอ านาจ 

ตระกูล มีชัย  (2538, น.19) ให้ความเห็นว่า การกระจายอ านาจต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ 3 ประการ

คือ 

1. ประสิทธิภาพของหน่วยราชการเพื่อการบริหาร การจัดการ และการให้บริการประชาชน 

2. ประสิทธิภาพของการท างาน 

3. ช่วยพัฒนาบรรยากาศการท างานของข้าราชการและพนักงานให้มีความกระตือรือร้นมีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท้ัง 3 ประการ ตระกูล มีชัย ระบุว่า การกระจายอ านาจควรเป็นไปภายใต้

หลักการ คือ 1) ให้มีการกระจายอ านาจ วินิจฉัย ส่ังการ และการบริหารลงไปยังหน่วยซึ่งรับผิดชอบบริการใกล้ชิด

ประชาชนให้มากท่ีสุด 2) ผู้รับมอบอ านาจต้องมีความพร้อมในการรับมอบหน้าท่ี ความรับผิดชอบและอ านาจท่ีมาก

ขึ้น โดยผู้กระจายอ านาจต้องให้การสนับสนุนอย่างเพียงพอ 3) ต้องสร้างดุลยภาพระหว่างหน้าท่ีความรับผิดชอบ

กับอ านาจหน้าท่ีท่ีเพิ่มขึ้น 4) การกระจายอ านาจต้องเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และบรรยากาศของการท างาน และก่อประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมโดยรวม และ 5) การกระจายอ านาจต้อง

เป็นไปโดยมีเป้าหมายชัดเจนท่ีสามารถประเมินได้ และต้องมีการตระเตรียมข้ันตอนให้เป็นระบบเพียงพอก่อนการ

ด าเนินการ 
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2.1.1.2 ลักษณะส าคัญของหลักการกระจายอ านาจปกครอง 

ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539, น. 22-23), ธเนศวร์ เจริญเมือง (2542, น. 291) และ สันสิทธิ์ ชวลิตธ ารง (2546, 

น. 43) มีมุมมองเกี่ยวกับหลักการกระจายอ านาจปกครองว่า มีลักษณะส าคัญคล้ายคลึงกันดังต่อไปนี้ 

1. มีการจัดต้ังองค์การขึ้นเป็นนิติบุคคลเพิ่มขึ้นจากส่วนกลาง หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้มี

หน้าท่ี งบประมาณ และทรัพย์สินเป็นของตนเองต่างหาก และไม่ขึ้นตรงต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนกลาง 

ส่วนกลางเพียงแต่ควบคุมดูแลให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น 

2. มีการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองอย่างใกล้ชิด ถ้าไม่มีการเลือกต้ังคณะผู้บริหารท้องถิ่นเลย ก็ไม่

นับว่าเป็นการกระจายอ านาจการปกครองให้แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

3. มีอิสระในการปกครองได้ตามสมควร การกระจายอ านาจการปกครองนั้นต้องก าหนดให้หน่วยการ

ปกครองท้องถิ่นมีอ านาจอิสระในการบริหารงานหรือจัดท ากิจการท่ีได้รับมอบหมายได้เองตามสมควร คือมีอ านาจ

วินิจฉัยได้เองด้วยงบประมาณและเจ้าหน้าท่ีของตนเอง 

4. มีงบประมาณและรายได้ของท้องถิ่น ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครองนั้น หน่วยการปกครอง

ท้องถิ่นจะต้องมีงบประมาณของตนเอง ซึ่งแยกต่างหากจากส่วนกลาง โดยมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากร 

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และทรัพย์สิน ตลอดจนเงินอุดหนุน (ถ้ามี) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการต่าง ๆ 

5. มีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานของตนเอง นอกจากจะมีงบประมาณแยกออกเป็นสัดส่วนของตนเองแล้ว การ

กระจายอ านาจปกครองนั้น จะต้องมีเจ้าหน้าท่ีอันเป็นพนักงานของตนเองเป็นส่วนใหญ่หรือท้ังหมด เจ้าหน้าท่ี

เหล่านี้มิได้สังกัดกระทรวง ทบวง กรม ในส่วนกลางโดยตรง แต่เป็นเจ้าหน้าท่ีของท้องถิ่นแต่ละแห่งนั้นนั่นเอง 

ปธาน สุวรรณมงคล (2547, น. 17-18) ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการกระจายอ านาจ ดังต่อไปนี้  

1) การกระจายภารกิจหน้าท่ี รัฐได้มอบภารกิจหน้าท่ีบางประการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รับผิดชอบด าเนินการแทนรัฐ เช่น การจัดการศึกษาบางระดับ การให้บริการสาธารณะสุข เป็นต้น 

2) การกระจายอ านาจการตัดสินใจ ในภารกิจหน้าท่ีท่ีรัฐบาลมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไป

ด าเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีอ านาจตัดสินใจอิสระในภารกิจหน้าท่ีนั้นด้วย 
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3) การกระจายทรัพยากรการบริหาร เมื่อรัฐบาลมอบอ านาจหน้าท่ีและอ านาจตัดสินใจไปให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จะต้องมอบทรัพยากรการบริหารด้วยเช่นกัน ได้แก่ รายได้จากการจัดเก็บภาษีในเขต  

จ านวนบุคลากรท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย 

4) การกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมในการจัดการบ้านเมืองให้แก่ประชาชน เป็นการเปิดมิติให้ประชาชน

ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม เช่น การให้สิทธิแก่ประชาชนเข้าลงช่ือ เพื่อ

ขอให้มีการพิจารณาถอดถอนนักการเมืองท้องถิ่นที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งต่อไป เป็นต้น 

5) การกระจายความรับผิดชอบท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ การกระจายอ านาจหน้าท่ีและทรัพยากร

ทางการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องควบคู่ไปกับการท าให้ผู้บริหารได้ด้วย โดยมีการก ากับดูแลจาก

รัฐและประชาชนในท้องถิ่นด้วย (Accountability) ท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ด้วย โดยมีการก ากับดูแลจากรัฐและ

ประชาชนในท้องถิ่นด้วย 

2.1.1.3 ประเภทของการกระจายอ านาจ (Decentralization Types) 

นอกจากเหนือจากความหมาย ลักษณะส าคัญและปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการกระจายอ านาจท่ีได้น าเสนอไป

แล้วนั้น ยังสามารถจ าแนกประเภทของการกระจายอ านาจโดยแบ่งได้เป็น 6 ประเภท (Manor, 1999) โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) การกระจายอ านาจโดยจ าเป็นหรือโดยปริยาย (Decentralization by default) 

การกระจายอ านาจโดยจ าเป็นหรือโดยปริยายนี้ เกิดมาจากภาวะท่ีองค์กร หน่วยงาน หรือรัฐบาลกลาง ไม่

สามารถบริหารงานหรือท าหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพจนกระท่ังเกิดความล้มเหลวในการท างาน จึงท าให้ภาค

ประชาชนหรือภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมเกิดความตระหนักและลุกขึ้นมาเรียกร้องเพื่อให้มีการกระจายอ านาจให้กับ

กลุ่มประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการท างานด้วยตัวเอง 

2) การแปรรูปกิจการของภาครัฐ (Privatization) 

รูปแบบของการกระจายอ านาจในลักษณะของการแปรรูปกิจการของภาครัฐนี้มีลักษณะแบบการ “โยก

โอน” (handover) ภารกิจหรือการให้บริการสาธารณะอย่างใดอย่างหนึ่งของรัฐบาลไปให้กับภาคเอกชนท าหน้าท่ี

แทน ซึ่งหลักการในลักษณะนี้อยู่บนพื้นฐานท่ีว่าหากภาคเอกชนให้บริการสาธารณะหรือท าหน้าท่ีใดได้ดีกว่ารัฐ ก็

ควรจะโยกโอนหน้าท่ีนั้นให้กับเอกชนท าหน้าท่ีแทน เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าทางการบริหาร
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ทรัพยากร เพราะหากรัฐยังให้บริการอยู่ก็จะส่งผลให้การให้บริการสาธารณะในด้านนั้นมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

ต่ า ดังนั้น การให้เอกชนเข้ามาท าหน้าท่ีแทนจึงเป็นการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า 

3) การกระจายอ านาจภายใต้แนวความคิดเรื่องการแบ่งอ านาจทางการบริหาร (Deconcentration / 

Administrative decentralization) 

รูปแบบของการกระจายอ านาจในลักษณะของการแบ่งอ านาจทางการบริหารนี้ เป็นลักษณะท่ี หน่วยงาน

ภาครัฐจากส่วนกลาง ได้แบ่งอ านาจหน้าท่ีมาให้กับหน่วยงานท่ีมีระดับรองลงมาจากส่วนกลางท่ีกระจายในพื้นท่ี

ต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานนี้มีอ านาจในการด าเนินงานในพื้นท่ีของตนเองในระดับหนึ่ง แต่อ านาจหน้าท่ี นโยบาย หรือ

บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในพื้นท่ีดังกล่าวยังถือว่าเป็นบุคลากรท่ีแบ่งแยกออกมาจากส่วนกลาง ดังนั้น บุคคลากรและ

อ านาจหน้าท่ีต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีได้รับการแบ่งแยกอ านาจมานี้ยังคงขึ้นอยู่กับส่วนกลางเป็นส าคัญ 

4) การกระจายอ านาจภายใต้หลักการมอบอ านาจ (Delegation) 

รูปแบบการกระจายอ านาจในลักษณะของหลักการมอบอ านาจนี้ ถือได้ว่าหลักการมอบอ านาจนั้นมี

ลักษณะของความเป็นอิสระในการท างานมากกว่าหลักการแบ่งอ านาจ ซึ่งการมอบอ านาจในท่ีนี้ส่วนใหญ่จะ

พิจารณาในมิติของการมอบอ านาจ “หน้าท่ี” หรือ “ภารกิจ” ให้กับหน่วยงานหรือองค์กรประเภทต่าง ๆ แต่ยัง

ไม่ได้พิจารณาหรือเน้นไปยังการมอบอ านาจเชิงพื้นท่ี ซึ่งหลักการมอบอ านาจในลักษณะนี้สามารถยกตัวอย่าง

หน่วยงานท่ีได้รับมอบอ านาจ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน องค์กรอิสระ หรือองค์กรพิเศษท่ี

ท าหน้าท่ีเฉพาะโครงการ ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรเหล่านี้ ได้รับมอบอ านาจหน้าท่ีและภารกิจในการด าเนินงาน

อย่างใดอย่างหนึ่งจากส่วนกลาง แต่ก็ยังอยู่ภายใต้การก ากับดูแลจากรัฐบาลกลางผ่านมาตรฐาน กลไกทางกฎหมาย

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอยู่ท้ังทางตรงและทางอ้อม 

5) การกระจายอ านาจภายใต้หลักการโอนอ านาจ (Devolution) 

ภายใต้แนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจนั้น หลักการกระจายอ านาจแบบถ่ายโอนอ านาจ (devolution) 

ถือได้ว่าเป็นรูปแบบการกระจายอ านาจท่ีมีความกว้างขวางมากท่ีสุด มากกว่าการแบ่งอ านาจ (deconcentration) 

และการมอบอ านาจ (delegation) เนื่องจากการถ่ายโอนอ านาจนี้รัฐบาลกลางได้ถ่ายโอนอ านาจหน้าท่ีในการ

ด าเนินงานด้านต่าง ๆ มาให้กับหน่วยงานระดับรองลงมา ซึ่งการถ่ายโอนอ านาจหน้าท่ีจากรัฐบาลมาพร้อม “ความ

เป็นอิสระ” ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการ พัฒนา แก้ไขปัญหา ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ซึ่งไม่ได้มอง

เพียงแค่มิติในการถ่ายโอนอ านาจหน้าท่ีอย่างเดียว แต่ยังพิจารณาถึงมิติในบริหารงานเชิงพื้นท่ีของแต่ละแห่งด้วย  

ดังนั้น การถ่ายโอนอ านาจนี้จึงให้ความอิสระในการตัดสินใจทางการบริหารและปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ แก่หน่วยงาน
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ท่ีได้รับการถ่ายโอน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศ

อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น โดยการถ่ายโอนอ านาจนี้ บทบาทของรัฐบาลกลางหรือหน่วยงานส่วนกลางจะเข้า

มาแทรกแซงการใช้อ านาจหรือการบริหารงานของท้องถิ่นได้อย่างจ ากัดมากหรือแทรกแซงไม่ได้เลย ตลอดจนไม่มี

บทบาทในการควบคุมให้ท้องถิ่นปฏิบัติงานภายใต้การบังคับบัญชาจากส่วนกลาง แต่หน่วยงานส่วนกลางหรือ

รัฐบาลจะเป็นเพียงแต่ผู้คอยก ากับดูแลหรือให้ปรึกษาในการท างานด้านต่าง ๆ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ

ปฏิบัติตามหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การถ่ายโอนอ านาจนี้

สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

ระดับท่ี 1. การถ่ายโอนอ านาจทางการบริหาร (Administrative devolution) ซึ่งหากจะอธิบายให้เกิด

ความชัดเจนมากท่ีสุด การถ่ายโอนอ านาจทางการบริหารนี้สามารถอธิบายได้ผ่านรูปแบบของ “การปกครองตนเอง

ของท้องถิ่น (local-self-government)” โดยการถ่ายโอนอ านาจทางการบริหารนี้ หน่วยงานระดับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นถือว่าได้รับการถ่ายโอนอ านาจท้ังทางการบริหาร อ านาจหน้าท่ี และการคลัง อย่างกว้างขวางและมี

ความเป็นอิสระในการด าเนินงานมากพอสมควร ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกาสในการด าเนินงานเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่น โดยทรัพยากรและความสามารถของท้องถิ่น เพื่อคนในท้องถิ่น ได้อย่างอิสระและสมบูรณ์ เนื่องจาก

การถ่ายโอนอ านาจทางการบริหารนี้ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทรัพยากรเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น

งบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น ตลอดจนมีอิสระในการใช้ทรัพยากรของตนเองเหล่านี้ในการท างานเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างอิสระ 

ระดับท่ี 2. การถ่ายโอนอ านาจทางนิติบัญญัติ (Legislative devolution) ถือได้ว่าเป็นการถ่ายโอนอ านาจ

ท่ีกว้างขวางและสูงสุดเมื่อพิจารณาการถ่ายโอนอ านาจภายใต้รูปแบบการปกครองประเทศแบบรัฐเด่ียว (unitary 

state) จนถึงขั้นคล้ายคลึงกับการปกครองในระบอบสหพันธรัฐ ยกตัวอย่างเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ประเทศสหราชอาณาจักร (Bogdanor, 1999)  ซึ่งการถ่ายโอนอ านาจในลักษณะนี้ถือได้ว่า รัฐบาลกลางได้ถ่ายโอน

อ านาจมาให้หน่วยงานระดับรองลงมาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในเชิงอ านาจหน้าท่ีและในเชิงพื้นท่ีเพื่อให้

ท้องถิ่นก าหนดชะตาชีวิตของท้องถิ่นเองได้อย่างเต็มท่ี มีอ านาจในการจัดต้ังสภาท่ีเป็นสภาของท้องถิ่นเอง (local 

assembly) เพื่ออกกฎหมายบังคับใช้ในท้องถิ่นได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งสภาท้องถิ่นนี้ถือว่าเป็นสภานิติบัญญัติของ

ท้องถิ่น ซึ่งยังถือเป็นส่วนหนึ่งของรัฐมิได้แยกตัวออกไปจากรัฐแต่อย่างใด แต่สภาท้องถิ่นที่ว่านี้มีอ านาจหน้าท่ีอย่าง

อิสระในการออกกฎหมาย นโยบาย เพื่อบังคับใช้ในพื้นท่ีหรือในท้องถิ่นของตน โดยรัฐบาลกลางไม่สามารถมา

แทรกแซงหรือควบคุมการท างานของท้องถิ่นได้ 

6) การกระจายอ านาจทางการคลัง (Fiscal decentralization) 
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โดยพื้นฐานแล้วการกระจายอ านาจทางการคลังถือเป็นปัจจัยท่ีขาดไม่ได้ภายใต้การกระจายอ านาจ เพราะ

หากมีการกระจายอ านาจหน้าท่ีเพียงอย่างเดียว ก็มิอาจส่งผลให้หน่วยงานท่ีได้รับการกระจายอ านาจสามารถ

ท างานหรือขับเคล่ือนไปได้หากไม่ได้รับการกระจายอ านาจทางการคลัง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ “มีแค่หน้าท่ี แต่

ไม่มีเงิน” ก็ไม่สามารถท างานได้ ซึ่งการกระจายอ านาจทางการคลังนี้ เป็นการกระจายอ านาจหน้าท่ีในการบริหาร

จัดการงบประมาณและการคลังจากส่วนกลางมาให้ท้องถิ่น พร้อมกับเงินงบประมาณท่ีถูกจัดจ าแนกโดยยึดตาม

ภารกิจหรือการจัดแบ่งบริการสาธารณะออกเป็นประเภทต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่แล้ว การกระจายอ านาจทางการคลัง

นี้เองยังส่งผลให้ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้ท่ีเป็นรายได้ของท้องถิ่นเองผ่านมาตรการทางการคลังหรือภาษี

ประเภทต่าง ๆ อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การกระจายอ านาจทางการคลังในอีกมิติหนึ่งก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ

ควบคุมการท างานของท้องถิ่นผ่านมาตรการและเงื่อนไขทางการคลังรูปแบบต่าง ๆ อีกดว้ย 

2.1.1.4 จุดแข็งของการกระจายอ านาจ 

ส าหรับแนวคิดการกระจายอ านาจ (Decentralization) นั้น สามารถวิเคราะห์ประเด็นท่ีเป็นจุดแข็งการ

กระจายอ านาจได้ในมิติต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ (Mikesell, 2007) 

จุดแข็งของการกระจายอ านาจ  

1) การกระจายอ านาจสามารถสะท้อนความต้องการในระดับพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี (Spatial) เนื่องจากเป็น

การเปิดโอกาสให้คนในพื้นท่ีได้บริหารจัดการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจึง

ท าให้เกิดการสะท้อนปัญหาและความต้องการของคนในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดการบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพภายใต้ความเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นท่ี 

2) การกระจายอ านาจส่งผลให้เกิดการมีข้อมูลข่าวสาร การให้บริการสาธารณะและการตอบสนองความ

ต้องการท่ีดีกว่า เนื่องจากการกระจายอ านาจส่งผลให้เกิดการกระจายทรัพยากรอย่างเท่าเทียมในการบริหาร

จัดการท้องถิ่นและการให้บริการสาธารณะ ส่งผลให้เกิดการตอบสนองความต้องการของคนในพื้นท่ีได้อย่างตรงจุด 

ผ่านการปฏิบัติงานโดยคนในท้องถิ่นเอง 

3) การกระจายอ านาจก่อให้เกิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางการบริหารและการพัฒนาร่วมกัน

ระหว่างท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นวิธีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพผ่านการบริหารงานแบบความร่วมมือระหว่าง

ท้องถิ่นด้วยกัน หรือระหว่างท้องถิ่นกับภาคเอกชนในพื้นท่ี  
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4) การกระจายอ านาจมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งท่ีก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทางการบริหารกิจการสาธารณะ

รูปแบบใหม่ เนื่องจากเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้คิด ได้สร้างสรรค์วิธีในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นของตนใน

รูปแบบต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทางการบริหารกิจการสาธารณะได้เป็นอย่างดี 

5) การกระจายอ านาจส่งผลให้มีการสร้างความรับผิดชอบ การติดตามและตรวจสอบการท างานของ

ภาครัฐมากขึ้น เนื่องจากประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นท่ีของตนเองได้อย่างเต็มท่ี 

ผ่านมิติทางการเมืองท้องถิ่น การถอดถอน และการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการท างานของข้าราชการใน

ท้องถิ่น 

6) การกระจายอ านาจก่อให้เกิดการแบ่งเบาภาระการบริหารงานของหน่วยงานส่วนกลางท้ังภาระทางด้าน

หน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะ ภาระทางการคลัง ภาระทางการบริหาร และภาระทางทรัพยากรบุคคล มิติต่าง ๆ 

เหล่านี้ การกระจายอ านาจถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการแบ่งเบาภาระการท างานของหน่วยงานส่วนกลาง 

7) การกระจายอ านาจก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ พัฒนา และเสริมสร้างรากฐานประชาธิปไตย เนื่องจากเป็น

การกระจายอ านาจจากรัฐบาลกลางไปยังท้องถิ่น เพื่อให้คนในท้องถิ่นได้เรียนรู้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

ด้วยความสามารถของคนในท้องถิ่นเอง ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย การกระจายอ านาจจึงถือ

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจากระดับฐาน

รากของสังคม 

2.1.1.5 ปรัชญาพื้นฐานรองรับการกระจายอ านาจ 

ส าหรับปรัชญาพื้นฐานรองรับการกระจายอ านาจนั้น สามารถจ าแนกพิจารณาออกเป็น 4 ประเด็น (ชูวงศ์ 

ฉายะบุตร, 2539: 26) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 

    วัตถุประสงค์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีส าคัญคือ เพื่อการกระจายอ านาจหน้าท่ีในการ

ท างานจากหน่วยงานส่วนกลางไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าท่ีแทน

ส่วนกลางในการให้บริการสาธารณะหรือหน้าท่ีเฉพาะกิจอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีได้รับมอบหมาย นอกจากจะเป็นการ

แบ่งเบาภาระในการปฏิบัติงานแล้ว การปกครองท้องถิ่นยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทางการคลัง และภาระทาง

ทรัพยากรของหน่วยงานส่วนกลางได้เป็นอย่างดีอีกด้วย  
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2) เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

  การปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายส าคัญอันเป็นหลักการพื้นฐานคือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม

จากประชาชนในพื้นท่ีเพื่อร่วมกันท างาน บริหารจัดการท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและ

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างตรงจุด เพราะแต่เดิมท่ีเน้นการปกครองแบบรวมศูนย์

นั้น บุคลากรจากส่วนกลางท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีในท้องถิ่นไม่ใช่คนท่ีอยู่ในท้องถิ่นมาก่อนและส่วนกลางไม่ทราบปัญหา

หรือไม่มีความเช่ียวชาญในพื้นท่ีจึงท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ดังนั้น การปกครองส่วนท้องถิ่นจึง

เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาหรืออุดช่องว่างทางการบริหารเหล่านี้ 

3) เพื่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทางการบริหาร 

  จากท่ีได้กล่าวไป การปกครองท้องถิ่นเป็นการปกครองท่ีได้รับการกระจายอ านาจมาจากราชการ

ส่วนกลาง ท้ังการกระจายอ านาจทางการเมือง การบริหาร การกระจายอ านาจทางการคลังรวมถึงบุคลากร ถ่าย

โอนมายังท้องถิ่น ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณและบุคลากรเป็นของตนเอง ส่งผลให้เกิดการลด

ค่าใช้จ่ายหรือภาระทางการคลังของระบบราชการ เกิดความคุ้มค่าทางการบริหาร และส่งผลให้การท างานเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่นแต่ละพื้นท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะได้บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในพื้นท่ีมากกว่าบุคคลจาก

ภายนอกท่ีส่งมาจากส่วนกลาง  

4) เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะและสถานศึกษาทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่คนในท้องถิ่น 

 การปกครองส่วนท้องถิ่นถือได้ว่าเป็น “โรงเรียนเพื่อฝึกฝนประชาธิปไตย” ให้แก่ประชาชนท่ีอยู่ในท้องถิ่น 

เนื่องจากการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองและการ

บริหารในระดับท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง ตลอดจน ส่งผลให้ประชาชนได้รับสิทธิในการเข้าถึงอ านาจทางการเมือง 

สวัสดิการ ผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีอยู่ในท้องถิ่น จึงท าให้เกิดการกระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในทางการเมือง การปกครอง และการบริหารในระดับท้องถิ่นมากขึ้น ท าให้ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีการท างาน การ

แก้ไขปัญหา การบริหารจัดการ และการจัดการปกครองในระดับท้องถิ่น ด้วยศักยภาพและความสามารถของคนใน

ท้องถิ่นเอง ฝึกฝนทักษะในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจากระดับชุมชนและระดับต าบล อันมีผลโดยตรง

ต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยจากระดับฐานรากของสังคม 

2.1.2 ความส าคัญของนวัตกรรม 

 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความคิด การกระท า หรือส่ิงของท่ีเป็นส่ิงใหม่ ค าว่าใหม่นั้นไม่จ าเป็น

ว่าต้องเป็นส่ิงแรกท่ีอุบัติขึ้นบนโลก แต่ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของบุคคลว่าส่ิงท่ีถูกสร้างขึ้นนั้นเป็นส่ิงใหม่หรือไม่ 
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ความเห็นของบุคคลจึงกลายเป็นตัวตัดสินการตอบสนองของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงนั้น หากเขาเห็นว่าอะไรเป็นส่ิงใหม่

ส าหรับเขา ส่ิงนั้นก็จะเป็นนวัตกรรม ส่วนค าว่า “ใหม่” ท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมมิใช่จ าเป็นว่าต้องเป็นความรู้ใหม่

ของบุคคล แต่อาจเป็นความรู้เกี่ยวกับส่ิงหนึ่งท่ีมีมานานแล้ว แต่ยังไม่ได้ปรับเปล่ียนทัศนคติท่ีจะชอบหรือยอมรับ 

(Roger, 1983, p.11) ในขณะท่ีนักวิชาการนามอุโฆษอย่าง โจเซฟ ชุมปีเตอร์ (Joseph Schumpeter, 1984) 

กล่าวถึงนวัตกรรมไว้ว่า เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เดิม กระบวนการผลิตใหม่ 

แหล่งทรัพยากรใหม่ ตลาดใหม่ หรือองค์การใหม่ ในขณะท่ีนักวิชาการผู้เช่ียวชาญในงานวิจัยด้านนวัตกรรมใน

ปัจจุบันอย่าง Richard Wolfe (1994, pp.417-419) กล่าวว่า นวัตกรรมโดยท่ัวไปมีต้ังแต่ความคิดใหม่ ส่ิงใหม่ 

หรือการประดิษฐ์ใหม่ ท่ีสามารถน ามาให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนั้นจึงมีสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดอันเป็นท่ีมาของ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Productive Innovation) นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) และนวัตกรรม

กระบวนการ (Process Innovation) ในด้านสหภาพยุโรป ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า เป็นการปรับใช้

ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ การตลาดหรือรูปแบบองค์กรใหม่ ท่ีก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงมูลค่าในแง่ของ

ผลประโยชน์ด้านการเงิน ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี และความมีประสิทธิภาพ (European Parliament Research 

Service, 2016, Online) 

 จากนิยามข้างต้น พอจะสรุปองค์ประกอบส าคัญในการสร้างความหมายของค าว่า “นวัตกรรม” ได้สาม

ประการ คือ 1) ความใหม่ (Novelty) ท่ีเพียงพอจะเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 2) ความมีคุณค่า (Value) เช่น 

การสร้างผลก าไรให้กับบริษัท เพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการท างาน หรือ ปรับปรุงความเป็นอยู่ของผู้ใช้ให้ดี

ยิ่งขึ้น และ 3) เกิดการยอมรับจากคนในสังคม (Adoption) ท่ีจะเปล่ียนมาใช้ในส่ิงใหม่นั้น ท้ังนี้ นวัตกรรม สามารถ

จัดเป็น 5 ประเภท ดังนี้ (ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2547, น.5; European Parliament Research Service, 

2016, Online; Schumpeter, 1984; Edison, Ali and Torkar, 2013, pp.1394-1395) 

 1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product innovation) เป็นการผลิตสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ี

ส่งผลต่อการปรับเปล่ียนท้ังทางด้านเทคนิคเฉพาะทาง องค์ประกอบ วัสดุ ซอฟแวร์ เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ ให้

ความส าคัญต่อการปรับเปล่ียนการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตสินค้า สร้างสินค้าท่ีมีความแตกต่าง 

 2) นวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) เป็นการเปล่ียนแนวทาง หรือวิธีการผลิตสินค้า หรือ

การให้บริการในรูปท่ีแตกต่างออกไปจากเดิม ด้วยการพัฒนาสร้างสรรค์กระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางเทคโนโลยีตลอดจนความรู้กระบวนการและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการ

ประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ ๆ ท่ีส่งผลให้กระบวนการการผลิตและการท างานโดยรวมให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 
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 3) นวัตกรรมการตลาด (Marketing innovation) คือการพัฒนาตลาดใหม่ท่ีมีการปรับปรุงวิธีการในการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุผลิตภัณฑ์ การจัดวางตราสินค้า การส่งเสริมการขาย (Promotion) และการบริการ 

รวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ให้กับตลาด การจัดวางต าแหน่งของนวัตกรรม เช่น รูปแบบการผลิต การน าการ

ปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ ท่ีมีนัยส าคัญต่อการปรับปรุงการตลาดมาปรับใช้ 

 4) นวัตกรรมองค์การ (Organization innovation) คือการสร้างการเปล่ียนแปลงโครงสร้างธุรกิจ การ

ปฏิบัติการ ตัวแบบ และอาจรวมถึงกระบวนการ การตลาดและรูปแบบธุรกิจเป็นนวัตกรรมท่ีเน้นการเพิ่มขีด

ความสามารถในการจัดการ และบริหารองค์การ ซึ่งจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการมา

ปรับปรุงการบริหารภายในองค์การ รวมถึงการเปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตและการเงินเพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมใน

โครงสร้างการจัดการ, ระบบบรรษัทภิบาล, ระบบการเงิน และระบบค่าตอบแทนลูกจ้าง 

 5) นวัตกรรมการจัดการ (Management innovation) การสร้างนวัตกรรมการจัดการนั้นองค์การจะต้อง

ใช้ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการมาปรับปรุงระบบโครงสร้างเดิมขององค์การซึ่งรูปแบบการบริหารจะเป็นไปใน

ลักษณะการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งจะท าให้เกิดความคิดเห็นใหม่ ๆ เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า และสามารถสร้างรายได้และน าไปสู่ผลก าไรให้กับบริษัทได้ เช่น การบริหารองค์การใน

ลักษณะท่ีเป็นงานประจ ากับสายการบังคับบัญชาท่ีเป็นแบบโครงการ เป็นต้น 

 ความส าคัญของนวัตกรรม  

 นวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง กระท่ังในปัจจุบันกลายเป็นตัวแบบการพัฒนา

ประเทศส าคัญท่ีเรียกว่า ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายท่ีจะเปล่ียนเศรษฐกิจ

แบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม เช่น การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม การขับเคล่ือนภาคอุตสาหกรรม

ด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ การผลิตท่ีเน้นภาคบริการมากขึ้น เป็นต้น (สุรัชพงศ์ สิกขาบัณฑิต, 2561 , 

ออนไลน์) อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงเฉพาะประเด็นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น นวัตกรรมยังส่งผลส าคัญต่อการ

พัฒนาประเด็นด้านอื่น ๆ ดังนี้ (OECD, 2012, pp. 10-25) 

 1) การเพิ่มการพัฒนาและลดช่องว่างทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เนื่องจากประเทศต่าง ๆ มีทรัพยากรท่ี

แตกต่างกัน ดังนั้น การเติบโตอาจไม่ครอบคลุม ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคในการพัฒนา อันกลายเป็นอุปสรรค

ในการด ารงชีวิตของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นรายได้ ความสามารถทักษะในชีวิต กิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสถานการณ์ในประเทศก าลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่ ทว่านวัตกรรมได้เข้ามาท าให้การพัฒนา

ดังกล่าวครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
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 1.1) การช่วยลดช่องว่างในมาตรฐานการด ารงชีวิตของผู้คนในสังคม (ระหว่างคนจน-คนรวย) เช่น การท า

ให้สินค้ามีราคาถูกลง ท าให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย (คนจน) สามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น (innovation for low and 

middle-income groups) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินค้าและบริการท่ีมีความจ าเป็นต่อสุขภาพ หรืออาหารการกิน 

ท้ังยังสามารถปรับปรุงสวัสดิการให้กับประชาชนท่ีมีรายได้น้อยให้สามารถท าได้ง่ายข้ึน และท าให้เข้าถึงประชากร

ได้มากขึ้น 

 1.2) ช่วยส่งเสริมให้ “ผู้ประกอบการรากหญ้า” (Grassroot Entrepreneurship) สามารถเข้าสู่กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น เช่น การเปล่ียนจากการผลิตการเกษตรหรืองานอุตสาหกรรม (ฝีมือ) แบบด้ังเดิมไปสู่การ

ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งบ่อยครั้งเป็นนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่นท่ีช่วย

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้ มักไม่ถูกนับรวมในระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นทางการ

และเป็นชนช้ันท่ีอยู่ล่างสุดหากน าสังคมไปเปรียบเทียบในรูปแบบพีระมิด ด้วยเหตุนี้ นวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การใช้

มือถือแบบสมาร์ทโฟน ท่ีท าหน้าท่ีได้หลายประการ จะช่วยท าให้พวกเขาเหล่านี้สามารถถูกนับรวมกับระบบ

เศรษฐกิจแบบเป็นทางการได้ 

 1.3) เกิดการปรับปรุงการเสมอภาคด้านค่าจ้างเนื่องจากการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท าให้ช่องว่าง

ระหว่างค่าจ้างแคบลง เนื่องจากผู้คนต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ไปพร้อม ๆ กัน เช่น ประเทศก าลังพัฒนาและ

ประเทศเศรษฐกิจใหม่ ต้องน าเข้าเครื่องจักรท่ีมีความทันสมัย ก่อให้เกิดการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิต  และ

การปรับเปล่ียนค่าจ้างแรงงานให้เพิ่มมากขึ้น 

 2) การพัฒนาด้านการศึกษา ทักษะ และทุนมนุษย์ เนื่องจากการศึกษาและทักษะเป็นพื้นฐานส าคัญของ

นวัตกรรม การมีงบประมาณท่ีจ ากัดด้านการศึกษาจึงยากท่ีจะปรับปรุง/พัฒนาการศึกษาให้อยู่ในระดับสูง ดังนั้น 

นวัตกรรมจึงจะช่วยให้ยกระดับการศึกษาได้ ด้วยการส่งเสริมการศึกษาจากภายนอก (ประเทศ) หรือการยกระดับ

ทักษะฝีมือจากการฝึกอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศท่ีมีนวัตกรรมระดับสูง ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความ

จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับประเทศก าลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่ท่ีจะแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างศักยภาพและ

ทักษะฝีมือ  

 3) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา เนื่องจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ซึ่งเป็น

นวัตกรรมอันทรงพลัง ช่วยลดต้นทุนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เช่น การเรียนรู้ของนักวิทยาศาสตร์และนวัตกรใน

ประเทศก าลังพัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศจากประเทศท่ีพัฒนาแล้วและมีการใช้นวัตกรรมระดับสูง ซึ่ง

สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยียังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถแสวงหา
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ลูกค้าได้ท่ัวโลก นวัตกรรมเช่นนี้ก่อให้เกิดห่วงโซ่อุปทานระดับโลก และท าให้เทคโนโลยีนั้นถูกส่งต่ออย่างรวดเร็ว

ผ่านบรรษัทข้ามชาติ 

 4) นวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นในสภาพโลกาภิวัตน์ ส่งผลส าคัญต่อประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศและการ

ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่ท่ี

นวัตกรรมจะส่งผลกระทบมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก 

 4.1) การเปิดตลาดการค้าของประเทศก าลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่น ามาซึ่งการแข่งขันในการ

ลงทุนด้านผลิตสินค้า จึงท าให้อ านาจการผลิตจากผู้ผลิตภายในประเทศลดต่ าลง การแข่งขันดังกล่าวท าให้เกิดการ

ปรับปรุงการผลิตอย่างมโหฬารด้วยการใช้สมรรถนะของนวัตกรรม 

 4.2) เปิดโอกาสให้ประเทศก าลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก

ประเทศท่ีมีนวัตกรรมระดับสูง 

 4.3) การบูรณาการทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศท าให้ขนาดทางเศรษฐกิจขยายมากขึ้นและมีความ

เฉพาะเจาะจงมากขึ้น 

 4.4) การเปิดเสรีด้านการค้าก่อให้เกิดการสร้างความช านาญเฉพาะด้าน น ามาซึ่งการผลิตท่ีเน้นการ

ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ สุดท้ายจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการปรับปรุงโครงสร้างของระบบสวัสดิการระดับประเทศ 

โดยเฉพาะในประเทศท่ีต้องการผลักดันการผลิตสินค้าและบริการผ่านการสร้างนวัตกรรม 

 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ นวัตกรรมช่วยให้เศรษฐกิจเกิดการเติบโตได้อย่างรวดเร็วและได้

ท้าทายกับปัญหาท่ีแก้ไขได้ยากของประเทศก าลังพัฒนา เช่น ความยากจน และสุขภาพ ยกตัวอย่างเช่น ปัญหา

ความยากจนซึ่งมีสาเหตุประการหนึ่งจากการขาดโอกาสและเช่ือมโยงกับการมีสุขภาพไม่ดี ก่อให้เกิดศักยภาพด้าน

ก าลังคนถดถอย ด้ังนั้น ความท้าทายของปัญหาสังคมเช่นนี้ สามารถน านวัตกรรมเข้ามาเป็นตัวเร่งในการแก้ปัญหา

ได้ เช่น ประเทศอินเดียในทศวรรษ 1960 ท่ีมี “การปฏิวัติเขียว” (Green Revolution) โดยการน านวัตกรรมเข้า

มาช่วยในการเพาะปลูก การผลิตสัตว์ การชลประทาน ซึ่งผลท่ีตามมาคือมีท้ังการเพิ่มจ านวนผลผลิตทางการเกษตร

และลดความอดอยากในประเทศ 

2.1.3 นวัตกรรมกับการพัฒนาท้องถ่ิน 

 นวัตกรรมได้ถูกเสนอในทฤษฎีความได้เปรียบเชิงแข่งขันของ Porter (1985) เป็นเครื่องมือส าคัญต่อการ

ขับเค ล่ือนการให้บริการภาครัฐ ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวคิดการบริหาร 
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ภาครัฐแนวใหม่  (New public management) ซึ่ ง เป็นการน าแนวทางการบริหารในภาคเอกชนหรื อ 

อุตสาหกรรมมาใช้ในภาครัฐ จึงเห็นได้ว่า นวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ ท่ี  

ไม่เน้นเป็น “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ( Innovation Products)” แต่เป็น “การบริการท่ีเป็นกระบวนการใหม่   

(Service Processes)” หรือเป็นการบริการท่ีมีกระบวนการท่ีเปล่ียนแปลง/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous 

Change/Improvement) ในลักษณะเดียวกับนวัตกรรมสังคมท่ีมุ่งการแก้ไขปัญหาสังคมดังเช่นความส าเร็จของ

แผนงานนวัตกรรมสังคม (Social Innovation Plan)  ท่ีริ เริ่มด าเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย

นายกเทศมนตรีเมืองโซล ในช่วงปี 2006-2010 ด้วยการระดมความคิดสร้างสรรค์จากบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ

พัฒนาเมืองโซลสู่มหานครอันดับต้นของโลกและเพิ่มความสุขของประชากร ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ

น าไปใช้พัฒนาเมืองจนประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายข้างต้นได้ (O’Byrne & Others, 2014, p.53) 

 ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร) ได้จัดต้ังศูนย์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบ 

ราชการไทยขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางของการรวบรวมข้อมูลทางนวัตกรรมของการบริหารจัดการ จากหน่วยงาน  

ภาครัฐทุกภาคส่วน โดยศูนย์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบราชการภาครัฐ ( 2561) ได้ก าหนดค านิยามของ 

นวั ตก ร รมภาครั ฐ  หมายถึ ง แนว คิด  วิ ธี  และ รู ปแบบใหม่ ๆ  ในการพัฒนาอ ง ค์กร  ( Organization 

Development) การด าเนินงาน (Work Process) และการให้บริการ (Service Delivery) อันเป็นผลมาจากการ

สร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล และคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ท่ีครอบคลุมท้ังการบริการ 

การบริหาร นวัตกรรมทางความคิด และเชิงนโยบาย โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มี

ความสอดคล้องกับ "ศาสตร์พระราชา" หรือหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย-

เดช บรมนาถบพิตร คือ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มาเป็นหัวใจของการด าเนินงาน Government innovation lab 

เพื่อเปิดพื้นท่ีให้กับประชาชนและหน่วยงานจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ออกแบบ สร้างสรรค์ และ

ร่วมทดลองการบริการแบบใหม่ของภาครัฐ 

 นวัตกรรมของภาครัฐ: ความเป็นผู้ประกอบการ 

 แม้ว่าความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เป็นแนวคิดจากภาคเอกชน แต่จ านวนงานวิจัย 

และหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน กลับเพิ่งเริ่มมีมากขึ้นในช่วงส่ีสิบปีท่ีผ่านมาเท่านั้น (วรรณา ประยุกต์ 

วงศ์, 2561) ท่ีส าคัญยังมีงานวิจัยท่ีพบว่าผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้รวบรวมปัจจัยและทุนมาผลิตสินค้าหรือบริการ 

อย่างสร้างสรรค์/คิดค้นนวัตกรรมในระบบเศรษฐกิจได้นั้น มีพฤติกรรมท่ีแตกต่างจากผู้ประกอบการใน  

ความหมายเดิมด้วย ดังท่ี Sarasvathy (2001) ได้ท าวิ จัยพฤติกรรมของผู้ประกอบการจ านวนมาก พบว่า 
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ผู้ประกอบการเหล่านั้นมีหลักตรรกะการตัดสินใจคล้ายคลึงกัน เป็นหลักตรรกะท่ีแตกต่างจากหลักตรรกะเดิมท่ี  

เรียกว่าหลักตรรกะพยากรณ์ (Predictive Logic) คือการวางเป้าหมายท่ีต้องการ และมองหาทรัพยากรท่ีจะท าให้

บรรลุในเป้าหมายดังกล่าว เป็นการมองกระบวนการประกอบการเป็นแบบเชิงเส้นเป็นลักษณะการ 

เปล่ียนแปลงแบบเป็นขั้นเป็นตอน ตามแผนท่ีคาดการณ์หรือพยากรณ์ไว้ ขณะท่ีผู้ประกอบการเหล่านั้น ใช้ 

แนวคิดตรงข้ามคือ เป็นลักษณะการคิดถึงผลลัพธ์ท่ีคาดหวังไปพร้อมกับวิธีการท่ีต้องด าเนินการ (Effectual 

Theory) อาศัยหลักตรรกะสร้างสรรค์กลับคิดพลิกไปอีกด้านคือ วางเป้าหมายจากทรัพยากรท่ีอยู่ในมือ เขาจะ  

ลงมือท าจากส่ิงท่ีมีอยู่  มากกว่าการรอเวลาให้ได้ในส่ิงท่ีต้องการแล้วค่อยลงมือท า เป็นการตัดสินใจใน  

สถานการณ์ท่ีไม่สามารถคาดเดาและไม่แน่นอน 

 นวัตกรรมกับท้องถ่ิน 

 ลักษณะแหล่งก าเนิดของนวัตกรรมท้องถิ่นข้างต้น สอดคล้องกับความเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ นั้นก็คือ

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนทีมผู้บริหาร การพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น ต้องอาศัยความต่อเนื่องของ

ผู้บริหาร ตลอดจนนโยบาย/วิธีการบริหาร นอกจากนี้ยังมีแหล่งก าเนิดนวัตกรรมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีมาจากภาครัฐ ด้วยการใช้แรงจูงใจคืองบประมาณสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มเติมจากเงินรางวัล ด้วย

โครงการนวัตกรรมท้องถิ่นได้ถูกก าหนดให้เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญประการหนึ่งในการประกวดการบริหารจัดการ

ท่ีดี โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องการส่งเสริมหรือกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคิดริเริ่ม 

หรือมีมุมมองท่ีต่างไปจากเดิมในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดการบริการสาธารณะ หรือในการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือเกิดประโยชน์คุ้มค่ามากขึ้น โดยผู้วิจัยบางกลุ่มในฐานะผู้ประเมิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมด พบความไม่ลงตัวของการด าเนินโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น 9 ลักษณะ ได้แก่ 

1) ตอบสนองความต้องการส่วนตัวผู้น า จึงมุ่งการช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาพื้นท่ีเฉพาะหรือกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม 2) 

ลอกเลียน แต่ไม่ปรับใช้ ใช้ตัวแบบส าเร็จรูปในการด าเนินโครงการนวัตกรรมจากการไปศึกษาดูงานจากภายนอก 

แต่ไม่ปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) มองเล็ก แทนท่ีจะมองภาพใบใหญ่ เป็น

โครงการท่ีมีผลกระทบน้อย หรือแสดงได้ไม่ชัดเจน 4) ขาด Impact ในการแก้ปัญหา เป็นโครงการท่ีไม่สามารถ

แก้ไขปัญหานั้นได้ 5) คลอดแล้วทิ้ง เป็นโครงการท่ีสนับสนุนเงินให้กับกลุ่มต่าง ๆ แต่ขาดปัจจัย/กระบวนเกื้อหนุน

ให้เกิดความเข้มแข็ง 6) เป็นนวัตกรรมเฉพาะกิจ เป็นการจัดงานเฉพาะกิจ หรือการประกวดต่าง ๆ เช่น การ

ประกวดชุมชนสะอาด 7) ลงทุนสูงหรือไม่คุ้มค่า เนื่องจากต้นทุนการด าเนินการสูง 8) เล็กใหญ่ไม่สมส่วน ความยาก

ง่ายของนวัตกรรมไม่สอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดเล็ก งบประมาณน้อย กลับท าโครงการท่ีใช้งบประมาณจ านวนมาก และ 9) เป็นนวัตกรรมไม่สุก คือยังไม่
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สรุปผลการด าเนินโครงการ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจรีบชิงส่งเข้ามาประกวดก่อน (วีระศักด์ิ เครือเทพ 

และคณะ, 2560: 93-95) 

 ท้ังนี้ ความไม่ลงตัวท้ัง 9 ประการดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับข้อจ ากัดของแหล่งก าเนิดนวัตกรรมท่ีมาจาก

ภาครัฐส่วนกลาง อีกท้ังยังเป็นการน าเสนอเพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงเพื่อพัฒนา

โครงการนวัตกรรมท้องถิ่นในปีถัดไป จึงไม่ได้น าเสนอลักษณะนวัตกรรมท่ีได้รับรางวัล รวมถึงประเด็นการ

บริหารงานแบบเครือข่ายหรือสร้างความร่วมมือ โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และผู้น าท้องท่ี คือก านันและผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้น าชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนานวตักรรมสมัยใหม่ 

เรียกว่า กลยุทธ์นวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation) ท่ีบริษัทเอกชนเปิดโอกาสให้บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ 

เข้ามาช่วยพัฒนานวัตกรรม สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนสร้าง การเติบโต

ยอดขายแบบก้าวกระโดดภายในระยะเวลาสองปี (O’Byrne & Others, 2014, p. 56) ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว 

เป็นประเด็นส าคัญต่อการสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นทั้งในระดับผลผลิต คือสามารถด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ

สอดคล้องกับคุณลักษณะชุมชนท่ีพึงประสงค์ 8 มิติ และระดับผลลัพธ์ คือ นวัตกรรมจากรูปแบบกิจกรรม/โครงงาน

และการด าเนินงาน 

2.1.4 ความส าคัญของการปกครองท้องถ่ินกับการบริการกิจการสาธารณะ 

 กระแสการกระจายอ านาจเป็นพัฒนาการส าคัญของประเทศต่าง ๆ นับจากทศวรรษท่ี 1980 เป็นต้นมา 

ตามทฤษฎีแล้ว การกระจายอ านาจต้องครอบคลุมท้ัง 3 องค์ประกอบคือ 1) การกระจายอ านาจด้านการคลังโดย

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government Organization: LGO) มีความรับผิดชอบจัดการกับ

งบประมาณของตนเองและสามารถมีรายได้เป็นของตนเอง 2) กระจายอ านาจทางการเมืองท่ีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น สามารถออกกฎหมายใช้ในท้องถิ่นของตนเองได้ เช่นเดียวกับผู้บริหารมาจากการเลือกต้ังเสียงข้างมากใน

ท้องถิ่นและ 3) การกระจายอ านาจทางด้านการบริหารท่ีมีความรับผิดชอบในการบริการเรื่องต่างๆ ท้ังการศึกษา 

สาธารณสุข  โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ฯลฯ ความส าคัญของการกระจายอ านาจจะช่วยนิยามบทบาท

หน้าท่ีใหม่ของรัฐบาลกลางในการร่วมกันในกระบวนการพัฒนา (Grindle, 2007) 

ในความเป็นจริงแล้ว โลกการบริหารสมัยใหม่ถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท้องถิ่นท่ี

รองรับภารกิจการกระจายอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตนเองและมีส่วนร่วมต่อ

การบริหารจัดการสาธารณะ  Game and Wilson (2011) ช้ีว่าภารกิจส าคัญของรัฐบาลท้องถิ่นมีอย่างน้อย 6 

ประการคือ 1.การเสริมสร้างชุมชน (building community) 2.การถนอมรักษาชุมชน (caring for community) 

3.การให้การศึกษาแก่ชุมชน (educating community) 4.การสร้างความบันเทิงให้แก่ชุมชน (entertaining 
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community) 5.การปกป้องรักษาชุมชน (protecting community) 6.การสนับสนุนชุมชน (supporting 

community) ขณะท่ีท้ัง Lewis and Catron (1996) ย้ าว่า การบริการสาธารณะเป็นความไว้วางใจสาธารณะ 

(public trust) ความไว้วางใจในท่ีนี้ นอกจากโยงใยไปถึงการท าหน้าท่ีของตัวเองอย่างจริงใจและซื่อสัตย์ เพื่อ

สนับสนุนในเรื่องของผลประโยชน์สาธารณะ (public interest) ความไว้วางในยังเกี่ยวข้องกับภาษีของพลเมือง

เพราะงบประมาณท่ีใช้บริหารสาธารณะต่างมาจากเงินของพลเมืองท้ังส้ิน ส่วน Thompson (1985) ช้ีเพิ่มเติมว่า 

นอกจากเรื่องภาษีท่ีมาจากพลเมืองแล้ว การบริหารท่ีควรเน้นแนวคิดกระจายอ านาจ เนื่องจาก ประการแรก การ

บริหารต่าง ๆ และนโยบายสาธารณะสามารถท่ีจะไปกระทบความกินดีอยู่ดีประชาชนได้ ไม่จ ากัดว่าเป็นนโยบายใด 

และประการต่อมา เมื่อส่งผลกระทบต่อการกินดีอยู่ดีประชาชน การบริหารท่ีเป็นธรรมจึงเป็นเรื่องส าคัญเพราะ 

แทนท่ีจะดูแลผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม แต่ควรต้องดูแลผลประโยชน์สาธารณะให้ท่ัวถึงและต้องได้รับการยอมรับ

อย่างท่ัวถึงจากสาธารณะจึงจะถือได้ว่าเป็นการบริหารท่ีดี 

ในส่วนของสังคมไทยนั้น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ระบุภารกิจและอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 

  ตารางที่ 2.1 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 (อ้างใน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2542) 

 

กรุงเทพมหานคร (ตามมาตรา 16 และ 17) 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา 

(ตามมาตรา 16)  
มีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็ก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ตามมาตรา 17) 

มีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ 
1. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
2. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า 

และทางระบายน้ า 
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่า

ข้าม และท่ีจอดรถ 
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 

1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และ
ประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ
ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

2. การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่ใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

3. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

4. การแบ่งสรรเงินซึง่ตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
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8. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
9. การจัดการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการ

เกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย 
13. การจัดให้มีและบ ารุงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
14. การส่งเสริมกีฬา 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค 

และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนา

ท้องถิ่น 
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง 
18. การก าจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย 
 

5. การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ท่ีดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

6. การจัดการศึกษา 
7. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และ

สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
8. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการ

พัฒนาท้องถิ่น 
9. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
10. การจัดต้ังและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
11. การก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม 
12. การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
13. การจัดการและดูแลสถานีขนส่งท้ังทางบกและทาง

น้ า 
14. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
15. การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท า

กิจการไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคล
อื่นหรือจากสหการ 

16. การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าท่ี
เช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่ 

19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และ
การรักษาพยาบาล 

20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเล้ียงสัตว์ 
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ  

24. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

17. การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง 
18. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และ

วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่ 
19. การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล 

การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
20. การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
21. การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
22. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
23. การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยใน

จังหวัด 
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25. การผังเมือง 
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและ

สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

31. กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

 

24. จัดท ากิจการใดอันเป็นอ านาจและหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีอยู่ในเขตและ
กิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นร่วมกนัด าเนินการหรือให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดท า ท้ังนี้ ตามท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

25. สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพฒันาท้องถิ่น 

26. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น 

27. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

28. จัดท ากิจการอื่นใดตามท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

29. กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

  
 

2.1.5 ความส าคัญของการประเมินโครงการ 

หากพิจารณาความหมายและองค์ประกอบของค าว่า “โครงการ”  ซึ่งหมายถึง แผนงานท่ีประกอบด้วย

กิจกรรมหลายกิจกรรม ท่ีระบุรายละเอียดชัดเจน อาทิ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบ วิธีการ หรือขั้นตอน

ในการด าเนินงาน งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน ตลอดจนผลผลิตหรือผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ การระบุไว้

ชัดเจนย่อมจะท าให้สามารถน าโครงการไปปฏิบัติได้ง่าย และติดตามก ากับดูแล  ตลอดจนประเมินผลโครงการได้

ง่าย (สมพิศ  สุขแสน, 2547) โดยองค์ประกอบท่ีดีของโครงการโดยท่ัวไปประกอบด้วย 1) ความสามารถในการ

แก้ไขปัญหาขององค์การหรือหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) มีรายละเอียด วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีชัดเจน 

สามารถน าไปปฏิบัติได้ และมีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ 3) รายละเอียดของโครงการต้อง

เกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของโครงการ จะต้องสอดคล้องกับปัญหาหรือหลักการและเหตุผล 
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วิธีการด าเนินงานจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4) สามารถสนองตอบต่อความต้องการของสังคม ของกลุ่มคน

ส่วนใหญ่ และนโยบายของประเทศชาติ 5) รายละเอียดของโครงการ ต้องเข้าใจได้ง่าย และสามารถด าเนิน

โครงการได้ 6) เมื่อน าโครงการไปปฏิบัติแล้วต้องสามารถติดตามและประเมินผลได้ง่าย 7) โครงการต้องก าหนดขึ้น

จากข้อมูลปัญหาและความต้องการท่ีเป็นความจริง และเป็นข้อมูลท่ีได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ 8) โครงการ

ต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากรทุกด้าน อย่างเพียงพอ อาทิ งบประมาณ บุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น และ 

9) โครงการจะต้องมีระยะเวลาด าเนินงานท่ีแน่ชัดเพื่อเป็นหลักประกันว่ากิจกรรมของโครงการจะต้องท าให้เสร็จ

ส้ินเมื่อไร ป้องกันการเพิกเฉย หรือการขาดความรับผิดชอบ ซึ่งอาจท าให้โครงการล้มเหลวหรือเสียหายได้ (มยุรี 

อนุมานราชธน, 2543) 

ในส่วนของการประเมินโครงการนั้น เป็นกระบวนการในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อท่ีจะท า

ความเข้าใจความก้าวหน้า ความส าเร็จ ประสิทธิผล ตลอดจน อุปสรรคของโครงการ นอกจากนี้ การประเมิน

โครงการเป็นแนวทางส าคัญของการจัดการโครงการซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจและการก าหนดนโยบายท่ีมีต่อ

โครงการใดก็ตามได้ในอนาคตภายภาคหน้า อีกท้ัง เป้าหมายของการประเมินโครงการมีความส าคัญหลายประการ 

อาทิ 1) เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ 2) เพื่อหาแนวทางเปล่ียนแปลงใน

แผนของโครงการ 3) เพื่อเตรียมตัวน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ ไม่ว่าจะเป็น รายงานระหว่าง

การด าเนินโครงการหรือรายงานหลังจากท่ีโครงการเสร็จส้ินลงแล้ว 4) เพื่อช้ีแจงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายใน

องค์กรและภายนอกองค์กรท่ีมีต่อโครงการ 5) เพื่อการวางแผนในการพัฒนาให้โครงการเกิดความยั่งยืน 6) เพื่อ

เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมรายรอบและปัจจัยต่าง ๆ อันส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของโครงการ  7) 

เพื่อเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับประชากรกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 8) เพื่อน าเสนอถึงส่ิงดีงามและคุณค่าของโครงการ

ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและต่อภาคสาธารณะ 9) เพื่อวางแผนและขบคิดถึงโครงการอื่น ๆ ต่อไป 10) เพื่อเปรียบเทียบ

โครงการต่าง ๆ อันน าไปสู่การวางแผนในอนาคต และ 11) เพื่อเป็นข้อมูลในเชิงประจักษ์ส าหรับการตัดสินใจต่าง ๆ 

ในภายภาคหน้า (Zarinpoush, 2006) 

ขณะท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ม.ป.ป.) ระบุถึง เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผล

โครงการ ไว้ 8 เกณฑ์ ได้แก่ 

1) เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) ประกอบด้วย (1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา (2) 

จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ (3) ทรัพยากรท่ีใช้ไปในช่วงเวลา และ (4) ระยะเวลาท่ีใช้ไป 

2) เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประกอบด้วย (1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย (2) ผลิตภาพต่อ

ก าลังคน (3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา และ (4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ 
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3) เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) ประกอบด้วย (1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย (2) ระดับการมีส่วน

ร่วม  (3) ระดับความพึงพอใจ และ (4) ความเส่ียงของโครงการ 

4) เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) ประกอบด้วย (1) คุณภาพชีวิต (2) ทัศนคติและความเข้าใจ และ (3) การ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

5) เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) ประกอบด้วย (1) ประเด็นปัญหาหลัก (2) มาตรการหรือกลยุทธ์

ในการแก้ไขปัญหา และ (3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

6) เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) ประกอบด้วย (1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic 

viability) (2) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) และ (3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล 

7) เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) ประกอบด้วย (1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ (2) ความเป็น

ธรรมระหว่างเพศ และ (3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity) 

8) เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) ประกอบด้วย (1) ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม  (2) 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และ (3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม 

อนึ่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ม.ป.ป.) ย้ าว่า “เกณฑ์และตัวช้ีวัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็น

เครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่งครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้าน

ทรัพยากร และมิติด้านส่ิงแวดล้อม เกณฑ์และตัวช้ีวัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ใน

ลักษณะท่ีเป็นพลวัต ในทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการ เพื่อวัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการ

พัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยก าหนดและวัดตัว

แปรเฉพาะเพื่อประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม (Composite indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป” 
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2.2 ข้อมูลพื้นฐานพื้นที ่

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

1.  ด้านกายภาพ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันจัดต้ังขึ้นเมื่อ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 

1.1 ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันต้ังอยู่ทิศตะวันออกของอ าเภอโนนศิลาต้ังอยู่หมู่ท่ี10บ้านหนองแวง 

ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากอ าเภอโนนศิลาประมาณ 9 กิโลเมตร  
 ทิศเหนือ     ติดเขต อบต หนองน้ าใสและต าบลแคนเหนืออ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

 ทิศใต้        ติดเขต อบต. โจดหนองแก อ าเภอพลและอบต.วังหิน อ. หนองสองห้อง จังหวัด     
ขอนแก่น 
 ทิศตะวันออก    ติดเขต อบต. ป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
 ทิศตะวันตก      ติดเขตเทศบาลโนนศิลา อ. โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มกับมีพื้นท่ีสูงต่ าสลับเป็นลูกคล่ืนไม่มีแม่น้ าไหลผ่านสภาพดินล้วนปน
ทราย ไม่อุ้มน้ า การใช้ประโยชน์ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตรกรรมโดยอาศัยแหล่งน้ าจากธรรมชาติเป็นหลัก 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ต าบลบ้านหันมีลักษณะภูมิอากาศร้อนขึ้นสลับกับฤดูแล้ง มีตอนกลางวัน และตอนกลางคืนอากาศจะ
แตกต่างกันมากตอนกลางวันอากาศร้อนจัดมากตอนกลางคืนอากาศจะเย็นในบางปีภาวะฝนท้ิงช่วงท าให้ปริมาณ
น้ าในแหล่งน้ าตามธรรมชาติมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอแก่การเกษตร 

1.4 ลักษณะของดิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  มีเนื้อที่ประมาณ 75.42 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 47,140 ไร่ 

เดิมมี 16 หมู่บ้าน ปัจจุบันหมู่ท่ี 1 , 2, แยกข้ึนกับเทศบาลโนนศิลาโดยส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนปนทรายและมีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ 
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2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 
 จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน จ านวน  14   หมู่บ้าน 
 หมู่ท่ี 3   บ้านหนองไฮ    หมู่ท่ี 10   บ้านหนองแวง 
 หมู่ท่ี 4   บ้านห้วยแคน    หมู่ท่ี 11   บ้านหนองไฮน้อย 
 หมู่ท่ี 5   บ้านวังยาว    หมู่ท่ี 12   บ้านหนองแวงน้อย 
 หมู่ท่ี 6   บ้านหนองขี้เห็น    หมู่ท่ี 13   บ้านหนองทุ่ม 
          หมู่ท่ี 7   บ้านห้างข้าว              หมู่ท่ี 14   บ้านกุดหลง  
          หมู่ท่ี 8   บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ   หมู่ท่ี 15   บ้านดอนกู่ 
 หมู่ท่ี 9   บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ   หมู่ท่ี 16   บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ 

 
2.2  การเลือกต้ัง 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันได้แบ่งเขตการเลือกต้ังออเป็นหนึ่งเขตการเลือกต้ังมีจ านวน14 

หมู่บ้านแบ่งออกเป็น 14 หน่วยเลือกต้ังหน่วยเลือกต้ังท่ี 1 หมู่ท่ี 3 หน่วยเลือกต้ังท่ี 2 หมู่ท่ี 4 หน่วยเลือกต้ังท่ี 3 
หมู่ท่ี 5 หน่วยเลือกตั้งท่ี 4 หมู่ท่ี 6 หน่วยเลือกตั้งท่ี 5 หมู่ท่ี 7 หน่วยเลือกตั้งท่ี 6 หมู่ท่ี 8 หน่วยเลือกตั้งท่ี 7 หมู่ท่ี 
9 หน่วยเลือกตั้งท่ี 8 หมู่ท่ี 10 หน่วยเลือกตั้งท่ี 9 หมู่ท่ี 11 หน่วยเลือกตั้งท่ี 10 หมู่ท่ี 12 หน่วยเลือกตั้งท่ี 11 หมู่ท่ี 
13 หน่วยเลือกตั้งท่ี 12 หมู่ท่ี 14 หน่วยเลือกตั้งท่ี 13 หมู่ท่ี 15  หน่วยเลือกตั้งท่ี 14 หมู่ท่ี 16 
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3.ประชากร 
 ประชากรท้ังส้ิน 8,273 คน แยกเป็นชาย 4,169 คนเป็นหญิง 4,104 คน  มีความหนาแน่นเฉล่ีย 110   
คนต่อตารางกิโลเมตร   
 

ตารางที่ 2.2 แสดงจ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
    ชือ่หมู่บ้าน หมู่ที่ ชาย หญิง รวม ครัวเรอืน 

บ้านหนองไฮ 
บ้านห้วยแคน 
บ้านวังยาว 
บ้านหนองขี้เห็น 
บ้านห้างข้าว 
บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ 
บ้านหนองน้ าขุ่นใต้ 
บ้านหนองแวง 
บ้านหนองไฮน้อย 
บ้านหนองแวงน้อย 
บ้านหนองทุ่ม 
บ้านกุดหลง 
บ้านดอนกู่ 
บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

238 
297 
513 
465 
240 
313 
341 
241 
462 
385 
112 
116 
156 
290 

223 
308 
492 
500 
234 
285 
313 
247 
469 
380 
127 
122 
143 
271 

461 
605 

1,005 
965 
474 
598 
654 
488 
921 
765 
239 
238 
299 
561 

132 
154 
297 
244 
141 
151 
157 
131 
279 
223 
69 
71 
78 
147 

          รวมทั้งหมด 14 4,169 4,104 8,273 2,274 
 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา  
 4.1.1 โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน      7    แห่ง   ดังนี้ 
       -  โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์  หมู่ท่ี   3 
       -  โรงเรียนบ้านห้วยแคน    หมู่ท่ี   4 
      -  โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี   หมู่ท่ี   5 
      -  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น      หมู่ท่ี   6 
      -  โรงเรียนเบญจคามสามัคคี   หมู่ท่ี   7 
   -  โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา   หมู่ท่ี   9 
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   -  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ าขุ่นเหนือ  หมู่ท่ี  16 
    4.1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) 4 แห่ง ดังนี้ 
                    -  โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์            หมู่ท่ี    3   
          -  โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี              หมู่ท่ี   5 

              -  โรงเรียนเบญจคามสามัคคี                     หมู่ท่ี    7 
   -  โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา    หมู่ท่ี    9 

- การจัดการศึกษา    

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันได้ด าเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ปฏิบัติ

ตามนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2540  มาตรา 78 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา  30 กระทรวงมหาดไทย ให้มีนโยบายถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปีการศึกษา 2543   คือ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัน ซึ่งมีจ านวนเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาอยู่ในศูนย์เด็กเล็ก จ านวน    95  คน เป็น

ชาย 60 คน หญิง  49 คน โดยมีครูดูแลเด็กอนุบาลจ านวน 5  คน  ดังนี้ 

    1.  นางถวิลวงษ์  ศรีโฮมจันทร์ 

   2.  นางสาวสุธาวดี มูลบุญ 

   3.  นางปราริชาติ     ศรีเมืองช่าง 

   4.  นางสาวณัฐณิชา สุดน้อย 

   5.  นายประวิทย์  สุภา 

     

ชั้นที่  จ านวนนักเรียน รวม 
ชาย หญิง 

เด็กเล็ก    
อนุบาลช้ันปีท่ี  1 60 60 109 

รวม 60 60 109 
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4.2  การสาธารณสุข 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประจ าต าบล จ านวน   2   แห่ง 

ต้ังอยู่ท่ีบ้านหัน หมู่ท่ี 1 และบ้านวังยาว หมู่ท่ี 5 ต.บ้านหัน อ. โนนศิลา จ. ขอนแก่น 

-  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ    100 % 

4.3  ด้านอาชญากรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นแต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินของ

ประชาชนซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับฝ่ายปกครองได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว 

-  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอโนนศิลา              1  แห่ง 

-  อาสาต ารวจบ้าน     30 นาย 

-  ต ารวจสายตรวจต าบล    2   นาย 

-  ลูกเสือชาวบ้าน     34  นาย 

-  อปพร.       45  นาย 

-  อสม.       164 คน 

-  กู้ชีพ       7    คน 

วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันสามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและ

งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดโดยติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยกและต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ 

ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 

4.4  ด้านยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล จากการท่ีทางสถานีต ารวจภูธรอ าเภอโนนศิลาได้

แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีผู้ค้าและผู้เสพแต่เมื่อเทียบกับ

พื้นท่ีอื่น ๆ ถือว่ามีน้อย เหตุผลก็เนื่องจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น าชุมชน ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแล

โดยการรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส และฝึกอบรมให้ความรู้ร่วมกับอ าเภอโนนศิลา และ สถานี

ต ารวจภูธรอ าเภอโนนศิลา 
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4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
ส่งเสริมสวัสดิการสังคม จ านวน  
- ประชากรท่ีได้อุดหนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน ได้รับเบี้ยจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

บ้านหนองไฮ 
บ้านห้วยแคน 
บ้านวังยาว 
บ้านหนองขี้เห็น 
บ้านห้างข้าว 
บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ 
บ้านหนองน้ าขุ่นใต้ 

69 
103 
162 
147 
51 
82 
77 
70 
147 
115 
41 
28 
36 
80 

บ้านหนองแวง 
บ้านหนองไฮน้อย 
บ้านหนองแวงน้อย 
บ้านหนองทุ่ม 
บ้านกุดหลง 
บ้านดอนกู่ 
บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ 
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- จ านวน ประชากรท่ีได้อุดหนุนเบ้ียยังชีพผู้พิการ 

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน ได้รับเบี้ยจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

บ้านหนองไฮ 
บ้านห้วยแคน 
บ้านวังยาว 
บ้านหนองขี้เห็น 
บ้านห้างข้าว 
บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ 
บ้านหนองน้ าขุ่นใต้ 

29 
45 
44 
31 
26 
23 
40 
34 
63 
44 
12 
12 
19 
21 

บ้านหนองแวง 
บ้านหนองไฮน้อย 
บ้านหนองแวงน้อย 
บ้านหนองทุ่ม 
บ้านกุดหลง 
บ้านดอนกู่ 
บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ 
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- จ านวน ประชากรท่ีได้อุดหนุนเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ได้รับเบี้ยจากนโยบายของรัฐบาล 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

บ้านหนองไฮ 

บ้านห้วยแคน 

บ้านวังยาว 

บ้านหนองขี้เห็น 

บ้านห้างข้าว 

บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ 

บ้านหนองน้ าขุ่นใต้ 

1 

2 

2 

- 

- 

1 

3 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

บ้านหนองแวง 

บ้านหนองไฮน้อย 

บ้านหนองแวงน้อย 

บ้านหนองทุ่ม 

บ้านกุดหลง 

บ้านดอนกู่ 

บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก ทางน้ า ทางราง ฯลฯ) 
 การคมนาคมติดต่อกับอ าเภอโดยใช้ถนนเส้นทางต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นถนนหินคลุกและถนนลาดยาง
บางสายในต าบลออกมาเช่ือมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (มิตรภาพ) 
 -  การคมนาคมติดต่อภายในต าบล สภาพเป็นถนนดิน ถนนหินคลุก ช่วงฤดูฝนการสัญจรไปมาล าบาก 
 -  ถนนทางหลวงชนบท หรือ รพช. และถนนกรมโยธาธิการเช่ือต่อระหว่างหมู่บ้านและอ าเภอโนน
ศิลา 
 - ถนนเส้นทางรถไฟสาย กรุงเทพ – หนองคาย  
 -  ถนนลูกรังเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน 
 5.2  การไฟฟ้า 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันโดยสภาพพื้นท่ีทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน ยกเว้น
ครัวเรือนท่ีได้แยกออกใหม่ซึ่งห่างจากชุมชนหมู่บ้านจึงยังไม่มีไฟฟ้าใช้ท่ัวถึงดังนี้ 

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน จ านวนครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

บ้านหนองไฮ 
บ้านห้วยแคน 
บ้านวังยาว 
บ้านหนองขี้เห็น 
บ้านห้างข้าว 
บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ 
บ้านหนองน้ าขุ่นใต้ 

- 
- 
- 
- 
5 
1 

 11 
2 
- 

15 
- 
2 
4 

   2 

บ้านหนองแวง 
บ้านหนองไฮน้อย 
บ้านหนองแวงน้อย 
บ้านหนองทุ่ม 
บ้านกุดหลง 
บ้านดอนกู่ 
บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ 
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5.3 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 มีท้ังหมด 12  สาย 

หมู่ที่ ชื่อล าหว้ย ความยาว/กิโลเมตร ฝาย 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

บ้านหนองไฮ 

บ้านห้วยแคน 

บ้านวังยาว 

บ้านหนองข้ีเห็น 

บ้านห้างข้าว 

บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ 

บ้านหนองน้ าขุ่นใต้ 

บ้านหนองแวง 

บ้านหนองไฮน้อย 

บ้านหนองแวงน้อย 

บ้านหนองทุ่ม 

บ้านกุดหลง 

บ้านดอนกู่ 

บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ 

500  เมตร 

2,000  เมตร 

1,000  เมตร 

600  เมตร 

400  เมตร 

2,000  เมตร 

2,000  เมตร 

- 

1,500  เมตร 

3,000  เมตร 

1,000  เมตร 

- 

1,000  เมตร 

1,500  เมตร 

1 

1 

3 

3 

2 

1 

4 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

- แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

ฝาย    จ านวน  9 แห่ง 

บ่อน้ าต้ืน             จ านวน  16 แห่ง 

บ่อน้ าโยก   จ านวน  32 แห่ง 

ประปาหมู่บ้าน   จ านวน  14 แห่ง 
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5.4 การโทรศัพท์ 
สามารถรับ/ส่ง สัญญาณโทรศัพท์มือถือในระดับหมู่บ้าน/ต าบล ได้ชัดเจนด้วยเครือข่าย ดีแทค  AIS 

            -  โทรศัพท์สาธารณะประจ าหมู่บ้าน  จ านวน            20    แห่ง  
   -  โทรศัพท์บ้าน    จ านวน     -    เลขหมาย 

 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันมีการรับส่งไปรษณีย์ไปในชุมชนทุกหมู่บ้านในอ าเภอโนนศิลา 

 

 6. ระบบเศรษฐกิจ 
          6.1 การเกษตร 
 ท านา ประมาณ                        60    % 
 ท าสวน    ท าไร่  เล้ียงสัตว์       30   % 
 รับราชการ ค้าขาย รับจ้างท่ัวไป        10   % 

          6.2 การปศุสัตว์ 
 เป็นการประกอบการในลักษณะเล้ียงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เช่น การ
เล้ียงไก่ การเล้ียงเป็ด โค กระบือ ในพื้นท่ีโดยประมาณ 

          6.3  การบริการ 
 โรงแรม      -  แห่ง 
 ร้านเสริมสวย     14 แห่ง 

          6.4 การท่องเที่ยว 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันได้จัดกิจกรรมบุญกุมข้าวร่วมกับอ าเภอโนนศิลา 

          6.5 การอุตสาหกรรม 
 จ านวนอุตสาหกรรมขนาดเล็กโรงสีขนาดเล็ก   จ านวน   21    แห่ง8 

          6.6 การพาณิชย ์
 - ปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก            จ านวน    -    แห่ง 
 - โรงสีขนาดใหญ่                 จ านวน   -     แห่ง 
 -  โรงขนนจีน    จ านวน   3    แห่ง 
 -  ร้านค้าขาย    จ านวน   20   แห่ง 
 -  ร้านซ่อมยานยนตร์    จ านวน   13   แห่ง 
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 -  ร้านรับซื้อของเก่า    จ านวน   4   แห่ง 
 -  ร้านขายปุ๋ย    จ านวน   1   แห่ง 

          6.7 แรงงาน 
 อาชีพหลักของคนในพื้นท่ีต าบลบ้านหันส่วนใหญ่คือการท านา  ท าไร่บางส่วนไปท างานในต่างจังหวัด 
และยังมีอาชีพเสริม คือการปลูกข้าว การเล้ียงสัตว์ ปลูกอ้อย ปลูกมันส าปะหลัง 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
          7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนในต าบลบ้านหันส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธโดยมีศาสนสถาน 13 แห่ง 
 1.   วัดป่าสันติวนาราม  หมู่ท่ี  3 
 2.   วัดอัมพวนาราม   หมู่ท่ี  4 
 3.   วัดสว่างน้ าใส   หมู่ท่ี  5 
 4.    วัดสว่างโนนงาม   หมู่ท่ี  6 
 5.    วัดบ้านห้างข้าว   หมู่ท่ี  7 
 6.    วัดวิสุทธิการาม   หมู่ท่ี  8 
 7.    วัดศรีบุญเรือง   หมู่ท่ี   9 
 8.   วัดเทพาราม   หมู่ท่ี  10 
 9.   วัดนราธิวาส   หมู่ท่ี  11 
 10.   วัดเทพนิมิต   หมู่ท่ี  12 
 11.   วัดป่าสามัคคีธรรม  หมู่ท่ี  13 
 12.   วัดอัมพาราม   หมู่ท่ี  14 
 13.   วัดแก้วกู่ชัยมงคล   หมู่ท่ี  15 
   ส านักสงฆ์       จ านวน       1    แห่ง   
  โบสถ์    จ านวน       -     แห่ง   
  มัสยิด     จ านวน       -     แห่ง  
  ศาลเจ้า    จ านวน       -     แห่ง   

7.2 ประเพณีและงานประจ าป ี
ประเพณีขึ้นบ้านใหม่   เดือน  มกราคม 
 เดือนอ้าย บุญเข้ากรรม  คือพีให้พระภิกษุต้องอาบัติสังฆาพิลาส ต้องประพฤติวิฐาน พิธีเข้ากรรม เข้าไป

อยู่ในขอบเขตจ ากัด เพื่อทรมานร่างกายและจิตใจให้หายจากการกระท าท่ีได้กระท ามา 
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เดือนยี่บุญคุณลาน คือการท าบุญสู่ขวัญข้าวที่นวดเสร็จแล้วเอาไปไว้ที่สถาน หรือเรียกว่า บุญสู่ขวัญลาน 
เดือนสาม บุญข้าวจี คือจะมีการปั้นข้าวเหนียวจ่ีไฟให้สุก บุยข้าวจี่นิยมท ากันในปลายเดือนสาม 
เดือนส่ี คือบุญเผวท คือการท าบุญมหาชาติ ฟังเทศก์ เรื่องเวชสันดรชาดกประกอบไปด้วย คาถา พันคาถา 

จัดเป็นกัณฑ์ได้ 13 กัณฑ์ เช่ือว่าฟังจบในวันเดียวจะได้กุศลแรง 
เดือนห้า คือบุญสงกรานต์หรือบุญสรงน้ า เป็นบุญที่ลูกหลานจะได้สมมา พ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย เพื่อเป็นการ

ทดแทนพระคุณท่ีเล้ียงดูเรามา บางแห่งก็มีการรดน้ าเป็นท่ีสนุกสนาน 
เดือนหก คือบุญบั้งไฟ บุญบวชนาค บุญบ้องไฟท่ีท ากันเมื่อก่อนเช่ือว่าท าเพื่อบูชาเทวดาอารักษ์มหาศักดิ์

หลักเมืองเป็นประเพณีท าบุญเพื่อขอฝนเพื่อให้ฝนตดต้องตามฤดูการ ปัจจุบันมีการบวชลูกชายและเข้าพรรษาใน
เทศกาลนี้ด้วย 

เดือนเจ็ด คือบุญช าฮะ สวดถอดบ้านเล้ียงปู่ตา คือการท าบุญเพื่อชะล้างส่ิงท่ีไม่ดีเดือดร้อนบ้านเมือง
จ าเป็นต้องท าให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข เกิดขโมย ฆ่าฟันกัน ผู้คน วัวควาย บ้านเมืองมีเพศภัยต่าง ๆ จึงท าบุญช า
ฮะ กับส่ิงท่ีท าให้บ้านเมืองเดือดร้อน 

เดือนแปด คือบุญเข้าพรรษา บุญเข้าพรรษาท่ีท าเป็นบุญท่ีท าขึ้นเพื่อปฏิบัติตนอยู่ในศีลลธรรมเป็นการ
ก าหนดให้พระสงฆ์ประจ าอยู่ท่ีวัด ไม่ให้เดินทางไปมา ซึ่งอาจจะไปท าความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรของ
ชาวบ้าน 

เดือนเก้า คือบุญข้าวประดับดินการท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผีเปรด หรือญาติท่ีตายแล้ว ข้าวประดับดิน 
ได้แก่ ข้าว ของหวาน พร้อมด้วยหมากพลู บุหรี่ ห่อด้วยใบตอง แล้วไปวางไว้ตามพื้นดิน 

เดือนสิบ คือบุญข้างสากเป็นบุญที่ท าเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ตายหรือเปรต โดยมีเวลาห่างจากบุญข้าวประดับดิน
เพียง 15วันเป็นเวลาท่ีเปรตต้องกลับไปอยู่ท่ีของตน ซึ่งท้ังสองบุญนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกันคือการห่อข้าวส่งให้
เปรต รวมทั้งบรรพบุรุษญาติพี่น้องของผู้ท าบุญด้วยและเปรตไม่มีญาติด้วย และทุคนให้ความส าคัญกับบุญนี้มาก 
เพราเช่ือว่าผีบรรพบุรุษจะมีความหิว ก าลังรอส่วนบุญจากงานนี้เมื่อถึงงานบญุจึงท ากันอย่างศรัทธา และพี่น้องแม้
จะอยู่ห่างไกลก็ต้องกลับบ้านไปเยี่ยมเยียนกัน และมีของฝากให้กัน                            

เดือนสิบเอ็ด คือบุญออกพรรษา เป็นการสักการะพระพุทธบาท อธิฐานให้มีความสุขตลอดไป 
เดือนสิบสอง คือบุญกฐินเป็นการท าบุญใหญ่โดยจะจัดท าผ้ากฐินเพื่อน าไปถวายแก่พระสงฆ์ซึง่การท าบุญ

กฐินมีการก าหนดวัดท่ีจะท าบุญและก าหนดวัน เวลา ท่ีจะทอดถวาย เพื่อการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องท่ีตาย
ไปแล้ว 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แก่ 

วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน วิธีการเล้ียงไหม และการทอผ้าไหม วิธีการทอเส่ือจากต้นกก และ
วิธีการจับปลาธรรมชาติ ภาษาถิ่นส่วนใหญ่ร้อยละ 99 % พูดภาษาอีสาน 
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7.4 สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นในครัวเรือนและเหลือเอาไว้

จ าหน่ายได้แก่ เส่ือท่ีทอจากต้นกก ผ้าท่ีทอจากผ้าไหม เครื่องจักรสานท่ีท าจากไม่ไผ่ 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า มีแหล่งน้ าธรรมชาติท่ีส าคัญ คือล าห้วยสายต่าง ๆ ในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นล าห้วยตาม
ธรรมชาติ 
 8.2 ป่าไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันไม่มีป่าไม้ 

 8.3  ภูเขา ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันไม่มีภูเขา 

 8.4  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันมีพื้นสูงต่ าเป็นเนิน        
ส่วนใหญ่ดินเป็นดินร่วนปนทรายและมีการระบายน้ าได้ดี 
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2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ภาพที่ 2.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 

ปัจจัยด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

ปัจจัยด้านช่องทางการให้บริการ 

ความพึงพอใจของ

ประชาชน

ผู้รับบริการ 



 
  

บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การน าเสนอวิธีด าเนินการวิ จัย ของการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

หัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) ประกอบด้วย รูปแบบการวิจัย ขอบเขตการ

วิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพการให้บริการ โดยมีรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 

3.1 รูปแบบการวิจัย 

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา 

จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูล

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีถูกสุ่มเลือก และใช้วิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2 ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

 1) ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 การศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) ก าหนดขอบเขตในการประเมินของลักษณะงาน 

4 ด้าน ได้แก่ 

(1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 

(2) งานด้านการศึกษา 

(3) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

(4) งานด้านรายได้หรือภาษี 
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โดยแต่ละกิจกรรม/โครงการ จะส ารวจใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 

(1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน การเข้าร่วม

กิจกรรมท่ีจัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ี ในช่วงปีงบประมาณ 2564 และการท าแบบส ารวจ

และประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) ด้านกระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการท่ีมีความ

คล่องตัว รวดเร็ว เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มีความเป็นธรรมโดย

การจัดล าดับก่อน-หลัง และไม่เลือกปฏิบัติ 

(3) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน 

โทรศัพท์ ช่องทางให้บริการมีความทันสมัย เช่น ผ่านระบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ไลน์ เฟซบุ๊ก ช่องทางการ

ให้บริการมีความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย มีความเพียงพอ ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการ ระบบแจ้งเตือนหรือ

ร้องเรียนไปยังผู้บริหาร มีช่องทางรับฟังความเห็น เช่น ตู้รับฟังความเห็น เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ 

(4) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ได้แก่ มีจ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ แต่งกายสุภาพ มี

อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจ เต็มใจในการให้บริการ แนะน าให้ผู้รับบริการแก้ปัญหาได้ พูดจาสุภาพ 

ให้บริการอย่างรวดเร็ว ไม่รับสินบน และค านึงถึงความเท่าเทียมขณะให้บริการ 

(5) ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก สถานท่ีต้ังของอบต. มีความสะดวกต่อการเดินทางมาใช้

บริการ สถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าด่ืม ห้องน้ า ท่ีนั่งคอยรับบริการ ทางลาดส าหรับผู้พิการ 

สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างและอุณหภูมิเหมาะสม มีอุปกรณ์ เครื่องมือให้บริ การ

เพียงพอ มีป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการท่ีเข้าใจง่ายและชัดเจน 

2) ขอบเขตด้านประชากรและพื้นท่ี 

ศึกษาเฉพาะข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีและมารับบริการในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) ซึ่งพบว่า องค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านหัน มีจ านวนประชากรท้ังส้ิน 8,273 คน ชาย 4,169 คน หญิง 4,104 คน จ านวน

ครัวเรือนท้ังส้ิน 2,274 ครัวเรือน 

 3) ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ 2564  รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3.1 กิจกรรมด าเนินงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตลอดปีงบประมาณ  

ที่ กิจกรรมการด าเนินงาน ช่วงเวลา (เดือน/ปี) 
1 ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลตลอดปีงบประมาณ 2564 มิถุนายน - กันยายน 2564 
2 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานส ารวจความพึงพอใจ กรกฎาคม - กันยายน 2564 
3 ปรับปรุง แก้ไขรายงานส ารวจความพึงพอใจ สิงหาคม - กันยายน 2564 
4 ส่งมอบงานส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กันยายน - ตุลาคม 2564 

 

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ท่ีมาใช้บริการ และเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านหัน มีจ านวนประชากรท้ังส้ิน 8,273 คน ชาย 4,169 คน หญิง 4,104 คน จ านวนครัวเรือน

ท้ังส้ิน 2,274  ครัวเรือน การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจความพึงพอใจครั้งนี้ ได้ก าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง 230 คน โดยใช้หลักการค านวณของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่น π = 0.65 คะแนน z=2 

หลักการค านวณของ Taro Yamane มีสูตรดังนี้ 

 

 n = 
𝑁

1+𝑁(𝑒)
2 

   

 n = จ านวนขนาดตัวอย่าง 

 N = จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 

 e = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ (ในการวิจัยครั้งนี้ ก าหนดให้มีค่า e = 0.065) 

 จากสูตรข้างต้น ค านวณจ านวณกลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษา ดังนี้ 

 n = 230 

 N = 8,273 

e = 0.065 
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ตารางที่ 3.2 ประชากร (N) และกลุ่มตัวอย่าง (n)  

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร (N) จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง (n) ชาย หญิง รวม 

3 บ้านหนองไฮ 238 223 461 13 
4 บ้านห้วยแคน 297 308 605 17 
5 บ้านวังยาว 513 492 1,005 28 
6 บ้านหนองขี้เห็น 465 500 965 27 
7 บ้านห้างข้าว 240 234 474 13 
8 บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ 313 285 598 17 
9 บ้านหนองน้ าขุ่นใต้ 341 313 654 18 
10 บ้านหนองแวง 241 247 488 14 
11 บ้านหนองไฮน้อย 462 469 921 26 
12 บ้านหนองแวงน้อย 385 380 765 21 
13 บ้านหนองทุ่มบ้านกุดหลง 112 127 239 7 
14 บ้านกุดหลง 116 122 238 6 
15 บ้านดอนกู่ 156 143 299 8 
16 บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ 290 271 561 15 

     รวม 4,169 4,104 8,273 230 
 

ที่มา: ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

 

3.4 การสร้างเครื่องมือ 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติ

ด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปี

งบประมาณ 2564) มีการสร้างเครื่องมือตามล าดับ ดังนี้  

1) ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นจากต าราเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

ต าบล แผนด าเนินการประจ าปีงบประมาณ 2564 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 สภาพ

ท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงส่ีปี บัญชีโครงการพัฒนา การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

และการติดตามประเมินผล เป็นต้น 

2) ศึกษารายละเอียดจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ หัวหน้าส่วน

สวัสดิการสังคม เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น 

3) ร่างแบบสอบถาม เพื่อวัดระดับความพึงพอใจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยของ

โครงการ 

4) หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อแก้ไขและปรับปรุง 

5) น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วทดลองให้กลุ่มเป้าหมายอ่าน เพื่อทดสอบความเข้าใจ 

6) ปรับปรุงแบบสอบถาม เพื่อจัดท าเป็นต้นฉบับ 

7) เก็บข้อมูลกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยวิธี (1) ให้กลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการกรอกแบบสอบถาม

ด้วยตนเอง หรือ (2) กรณีกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการไม่สะดวกหรือไม่พร้อมจะกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง จะ

ให้คณะนักวิจัยหรือคณะทีมงานอ่านให้ฟังในลักษณะถาม-ตอบ แล้วคณะนักวิจัยจะกรอกแบบสอบถามให้แทน 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ด าเนินการลงพื้นท่ีส ารวจข้อมูลตลอดปีงบประมาณ 2564 โดยมีทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยการ

ปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช้ันปีท่ี 2-4 ซึ่งได้ผ่านการศึกษาหรือผ่านการอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับ

การวิจัยเชิงคุณภาพ (ทางสังคมศาสตร์) และการวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลภาคสนามความ

พึงพอใจจากผู้รับบริการ การตอบแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการเป็นผู้กรอกข้อมูลแบบสอบถามด้วย

ตนเอง หรือให้คณะนักวิ จัยหรือคณะตัวแทนทีมงานผู้ช่วยนักวิ จัยอ่านแบบสอบถามให้ฟังแล้วกรอก

แบบสอบถามให้ 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อ ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลเบื้องต้น 

เช่น ร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าต่ าสุด (Minimum) และ

ค่าสูงสุด (Maximum) 



องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ปีงบประมาณ 2564]  

 

 

51 

3.7 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติ

ด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปี

งบประมาณ 2564) มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ ดังนี้ 

ตารางที่ 3.3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

เกณฑ์ให้คะแนน การแปลค่า 

มากกว่าร้อยละ 95 10 พอใจมากท่ีสุด 
ไม่เกินร้อยละ 95 9 พอใจมาก 
ไม่เกินร้อยละ 90 8 
ไม่เกินร้อยละ 85 7 
ไม่เกินร้อยละ 80 6 พอใจปานกลาง 
ไม่เกินร้อยละ 75  5 
ไม่เกินร้อยละ 70 4 
ไม่เกินร้อยละ 65 3 พอใจน้อยท่ีสุด 
ไม่เกินร้อยละ 60 2 
ไม่เกินร้อยละ 55 1 
ไม่เกินร้อยละ 50 0 ไม่พอใจ 

 

 



   
 

 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
 

ผลจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม ตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 
มิติด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปี
งบประมาณ 2564) ซึ่งได้แก่ ประชาชนในเขตอบต.ท่ีมารับบริการโดยตรง โดยมีประเด็นในการส ารวจ 5 ด้าน คือ  

(1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการท่ีมีความคล่องตัว 
รวดเร็ว เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มีความเป็นธรรมโดยการจัดล าดับ
ก่อน-หลัง และไม่เลือกปฏิบัติ 

(2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน 
โทรศัพท์ ช่องทางให้บริการมีความทันสมัย เช่น ผ่านระบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ไลน์ เฟซบุ๊ก ช่องทางการ
ให้บริการมีความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย มีความเพียงพอ ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการ ระบบแจ้งเตือนหรือร้องเรียน
ไปยังผู้บริหาร มีช่องทางรับฟังความเห็น เช่น ตู้รับฟังความเห็น เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ 

(3) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ได้แก่ มีจ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ แต่งกายสุภาพ มีอัธยาศัยดี 
ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจ เต็มใจในการให้บริการ แนะน าให้ผู้รับบริการแก้ปัญหาได้ พูดจาสุภาพ ให้บริการอย่างรวดเร็ว 
ไม่รับสินบน และค านึงถึงความเท่าเทียมขณะให้บริการ  

(4) ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก สถานท่ีต้ังของอบต. มีความสะดวกต่อการเดินทางมาใช้
บริการ สถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าด่ืม ห้องน้ า ท่ีนั่งคอยรับบริการ ทางลาดส าหรับผู้พิการ สถานท่ี
ให้บริการมีความสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างและอุณหภูมิเหมาะสม มีอุปกรณ์ เครื่องมือให้บริการเพียงพอ มีป้าย
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการท่ีเข้าใจง่ายและชัดเจน 

(5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของอบต. แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการท่ีดี ให้บริการอย่าง
ท่ัวถึง ประชาชนสามารถเขา้ใช้ บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น เมื่อเทียบกับ
ก่อนรับบริการ และโครงการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ท่ีมาใช้บริการ และเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
หัน มีจ านวนประชากรท้ังส้ิน 8,273 คน ชาย 4,169 คน หญิง 4,104 คน จ านวนครัวเรือนท้ังส้ิน 2,274 ครัวเรือน 
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การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจความพึงพอใจครั้งนี้ ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 230 คน โดยใช้

หลักการค านวณของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่น π = 0.65 คะแนน z =2  
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป หมายถึง พอใจ

มากท่ีสุด เกณฑ์การให้คะแนน 10 คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) หากไม่เกินร้อยละ 50 ถือว่า ผู้รับบริการไม่พอใจ
คุณภาพการให้บริการ เกณฑ์การให้คะแนน 0 คะแนน (จากเต็ม 10 คะแนน)  

การศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) ก าหนดขอบเขตในการประเมินของลักษณะงาน 4 
ด้าน ได้แก่ 

(1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 

(2) งานด้านการศึกษา 

(3) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

(4) งานด้านรายได้หรือภาษี 

 

4.1 ลักษณะท่ัวไปของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.5 ส่วนเพศชาย ร้อยละ 45.5 ด้านอายุ พบว่า 

กลุ่มอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 50 – 59 ปี ร้อยละ 33 รองลงมา ช่วงอายุ 40 – 49 ปี ร้อยละ 24 ช่วงอายุ30 – 39 ปี 
ร้อยละ 18 ช่วงอายุ 20 – 29 ปี ร้อยละ 12.5 อายุต่ ากว่า 20 ปี ร้อยละ 6.5 และอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 6  
ตามล าดับ  

ในด้านศาสนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100.0 ตามล าดับ ในด้านอาชีพ พบว่า ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ ร้อยละ 65.5 รองลงมา ประกอบ อาชีพรับจ้างท่ัวไป ร้อยละ 13 เป็น
นักศึกษา นักเรียน ร้อยละ 6 ว่างงาน ไม่ได้ท างาน ร้อยละ 5 พนักงาน ลูกจ้างบริษัทเอกชน ร้อยละ 5 ค้าขาย 
ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 4  และข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้างของรัฐ ร้อยละ 1.5  ตามล าดับ  

ด้านระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 65.5 รองลงมา 
ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ร้อยละ 13 ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ร้อยละ 7.5 ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.4-6) ร้อยละ 5.5 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 4.5 ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา ร้อยละ 2.5
และส าเร็จการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ร้อยละ 1.5 ตามล าดับ 

ในด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในรายได้อยู่ในช่วง 5,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 60 
รองลงมา มีรายได้อยู่ในช่วงต่ ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 17.5 มีรายได้อยู่ในช่วง 10,001 – 15,000 บาท ร้อยละ 8 
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มีรายได้อยู่ในช่วง 15,001-20,000  บาท ร้อยละ 7 มีรายได้ 20,001 ขึ้นไป ร้อยละ 4.5 และไม่มีรายได้ ร้อยละ 3 
ตามล าดับ  

ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการท่ีจัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ี ในช่วง ปีงบประมาณ 
2564 พบว่า ส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ร้อยละ 95.0 และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ร้อยละ 5   

สุดท้าย ด้านการท าแบบส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดไม่เคยท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 รายละเอียดตามตารางท่ี 4.1 
ภาพที่ 4.1 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา (1)  

 
 
 
 
 
 
 



 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ปีงบประมาณ 2564]  

 

55 

ภาพที่ 4.2 กิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา (2)  

 
 
ภาพที่ 4.3 กิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา (3)  
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ปัจจัยส่วนบุคคล ร้อยละ (จ านวน) 

เพศ 
      ชาย 
      หญิง 
                รวม 

 
45.5 
54.5 

100 (230) 

อายุ 
      ต่ ากว่า  20  ปี 
      20-29  ปี 
      30-39  ปี 
      40-49  ปี 
      50-59  ปี 
      60  ปีข้ึนไป 
                รวม 

 
6.5 
12.5 
18 
24 
33 
6 

100 (230) 

ศาสนา 
        พุทธ 
        อิสลาม 
        คริสต์ 
        อื่นๆ 
                  รวม 

 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 

100 (230) 

อาชีพ 
         ว่างงาน/ไม่ได้ท างาน 
          เกษตรกร  ชาวนา  ชาวไร่ 
          รับจ้างทั่วไป 
          ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว 
          พนักงาน  ลูกจ้างบริษัทเอกชน 
          นักศึกษา 
          ข้าราชการ  พนักงานของรัฐ  ลูกจ้างของรัฐ ฯ           
          อาชีพอื่นๆ 
                    รวม 

 
5 

65.5 
13 
4 
5 
6 

1.5 
0.0 

100 (230) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนบุคคล ร้อยละ (จ านวน) 

ระดับการศึกษา 
         ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา 
          ประถมศึกษา 
          มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
          มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 
          ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร    
          วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)           
          ปริญญาตรี 
          ปริญญาโทข้ึนไป 
                    รวม 

 
2.5 
65.5 
13 
5.5 

 
7.5 
4.5 
1.5 

100 (230) 

รายได้ต่อเดือน 
          ไม่มีรายได้ 
          ต่ ากว่า  5,000  บาท 
          5,001-10,000  บาท 
          10,001-15,000  บาท 
          15,001-20,000  บาท 
          20,001  บาทขึ้นไป 
                  รวม 

 
3 

17.5 
60 
8 
7 

4.5 
100 (230) 

การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
พื้นที่ ในช่วงปีงบประมาณ 2564 
          ไม่เคยเข้าร่วม 
          เคยเข้ากิจกรรม 
                    รวม 

 
 

5.0 
95 

100 (230) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนบุคคล ร้อยละ (จ านวน) 

การท าแบบส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
          ไม่เคยท า 
           เคยท า 
                   รวม 

 
 

100 
0 

          100 (230) 

 
ภาพที่ 4.4 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา (4) 
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4.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
 ผลจากการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) ก าหนดขอบเขตในการประเมินของ
ลักษณะงาน 4 ด้าน ได้แก่ 

(1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
(2) งานด้านการศึกษา 
(3) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
(4) งานด้านรายได้หรือภาษี 

โดยมีประเด็นในการส ารวจ 5 ด้าน คือ  
(1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการท่ีมีความ

คล่องตัว รวดเร็ว เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มีความเป็นธรรมโดยการ
จัดล าดับก่อน-หลัง และไม่เลือกปฏิบัติ 

(2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ แอปพลิเค
ชัน โทรศัพท์ ช่องทางให้บริการมีความทันสมัย เช่น ผ่านระบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ไลน์ เฟซบุ๊ก ช่องทางการ
ให้บริการมีความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย มีความเพียงพอ ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการ ระบบแจ้งเตือนหรือร้องเรียน
ไปยังผู้บริหาร มีช่องทางรับฟังความเห็น เช่น ตู้รับฟังความเห็น เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ 

(3) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ได้แก่ มีจ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ แต่งกายสุภาพ มี
อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจ เต็มใจในการให้บริการ แนะน าให้ผู้รับบริการแก้ปัญหาได้ พูดจาสุภาพ ให้บริการ
อย่างรวดเร็ว ไม่รับสินบน และค านึงถึงความเท่าเทียมขณะให้บริการ และ  

(4) ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก สถานท่ีต้ังของอบต. มีความสะดวกต่อการเดินทางมา
ใช้บริการ สถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าด่ืม ห้องน้ า ท่ีนั่งคอยรับบริการ ทางลาดส าหรับผู้พิการ สถานท่ี
ให้บริการมีความสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างและอุณหภูมิเหมาะสม มีอุปกรณ์ เครื่องมือให้บริการเพียงพอ มีป้าย
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการท่ีเข้าใจง่ายและชัดเจน 

(5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของอบต. แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการท่ีดี 
ให้บริการอย่างท่ัวถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดี
ขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน 

โดยมีรายละเอียดตามล าดับดังนี้ 
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4.2.1 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  
จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) โดย มีประเด็นในการส ารวจ 5 
ด้าน คือ  

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการท่ีมีความ
คล่องตัว รวดเร็ว เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มีความเป็นธรรมโดยการ
จัดล าดับก่อน-หลัง และไม่เลือกปฏิบัติ 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ แอปพลิเค
ชัน โทรศัพท์ ช่องทางให้บริการมีความทันสมัย เช่น ผ่านระบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ไลน์ เฟซบุ๊ก ช่องทางการ
ให้บริการมีความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย มีความเพียงพอ ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการ ระบบแจ้งเตือนหรือร้องเรียน
ไปยังผู้บริหาร มีช่องทางรับฟังความเห็น เช่น ตู้รับฟังความเห็น เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ 

3) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ได้แก่ มีจ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ แต่งกายสุภาพ มี
อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจ เต็มใจในการให้บริการ แนะน าให้ผู้รับบริการแก้ปัญหาได้ พูดจาสุภาพ ให้บริการ
อย่างรวดเร็ว ไม่รับสินบน และค านึงถึงความเท่าเทียมขณะให้บริการ และ  

4) ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก สถานท่ีต้ังของอบต. มีความสะดวกต่อการเดินทางมา
ใช้บริการ สถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าด่ืม ห้องน้ า ท่ีนั่งคอยรับบริการ ทางลาดส าหรับผู้พิการ สถานท่ี
ให้บริการมีความสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างและอุณหภูมิเหมาะสม มีอุปกรณ์ เครื่องมือให้บริการเพียงพอ มีป้าย
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการท่ีเข้าใจง่ายและชัดเจน 

5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของอบต. แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการท่ีดี 
ให้บริการอย่างท่ัวถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดี
ขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน 

ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉล่ียผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจงานด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปี
งบประมาณ 2564) ร้อยละ 95.50 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.2 ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
ค ากล่าว เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย 
ไม่เห็น

ด้วยอย่าง
ยิ่ง 

ไม่
ทราบ/
ไม่ตอบ 

รวม 

1) ด้านข้ันตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ 
มีความคล่องตัว เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มีการ
จัดล าดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ 

20.4 75.1 3.1 1.4 0 100  
(230) 

95.5 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีการประชาสัมพันธ์
หลากหลายช่องทาง เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบให้บริการมคีวามทันสมัย 
สะดวก ใช้งานง่าย การบริการครอบคลุมทุก พ้ืนที่ มี
ช่องทางแสดงรับฟังความเห็น เช่น ระบบร้องเรียน 
ตู้รับความเห็น 

20.4 75.6 2.6 1.4 0  
 

100  
(230) 

96 

3) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร มีความเพียงพอ พูดจา
และแต่งกายสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ 
แนะน าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ให้บริการอย่าง
เท่าเทียม ไม่รับสินบน 

20.3 75.4 2.4 1.9 0  
100  
(230) 

95.7 

4) ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก การ
เดินทางสะดวก มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าด่ืม 
ห้องน้ า จุดน่ังคอยบริการ สถานที่มี ความปลอดภัย 
อุณหภูมิและแสงสว่างเหมาะสม มีอุปกรณ์อ านวย
ความ สะดวก มีป้ายประชาสัมพันธ์ข้ันตอนการรับ
บริการชัดเจน 

20 75.2 2.9 1.9 0  
 

100  
(230) 

95.2 

5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของอบต. 
แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการที่ดี ให้บริการอย่าง
ทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ บริการได้ตลอดเวลา
ท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน เมื่อ
เทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการด าเนินการ
อย่างต่อเน่ือง มีความย่ังยืน 

20.1 75 3.1 1.8 0  
 

100  
(230) 

95.1 

โดยสรุปความพึงพอใจในงาน ด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง   

20.24 75.26 2.82 1.68 0 100  
(230) 95.50 

 

Std. Deviation (SD) = 0.5213 Minimum = 0.00 Maximum = 4.00 
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ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง  โดยมีประเด็นในการส ารวจ 
5 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ด้านสถานท่ีและส่ิง
อ านวยความสะดวก และภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของอบต. ผลจากตารางท่ี 4.2 พอจะสรุป ได้ว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจ (วัดจากการรวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วย) ในด้านช่องทางการให้บริการ มี
การประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบให้บริการมีความ
ทันสมัย สะดวก ใช้งานง่าย การบริการครอบคลุมทุก พื้นท่ี มีช่องทางแสดงรับฟังความเห็น เช่น ระบบร้องเรียน ตู้
รับความเห็น มากท่ีสุด ร้อยละ 96 รองลงมา ความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร มีความเพียงพอ พูดจาและ
แต่งกายสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ แนะน าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ใหบ้ริการอย่างเท่าเทียม ไม่รับ
สินบน ร้อยละ 95.7 ความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ มีความคล่องตัว เป็นไป
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มีการจัดล าดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 
95.5 ความพึงพอใจในด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก การเดินทางสะดวก มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น 
น้ าด่ืม ห้องน้ า จุดนั่งคอยบริการ สถานท่ีมี ความปลอดภัย อุณหภูมิและแสงสว่างเหมาะสม มีอุปกรณ์อ านวยความ 
สะดวก มีป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการชัดเจน ร้อยละ 95.2 และความพึงพอใจในด้านภาพรวมความ
พึงพอใจ การบริหารงานของอบต. แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการท่ีดี ให้บริการอย่างท่ัวถึง ประชาชนสามารถ
เข้าใช้ บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ และ
โครงการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน ร้อยละ 95.1 ตามล าดับ  

ในด้านภาพรวมความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจร้อยละ 95.50 (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.2)  
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ภาพที่ 4.5 กิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา (5) 

 
 
ภาพที่ 4.6 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา (6) 
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4.2.2 งานด้านการศึกษา 
จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา 

จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) โดยมี ประเด็นในการส ารวจ 5 ด้าน คือ  
1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการท่ีมีความ

คล่องตัว รวดเร็ว เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มีความเป็นธรรมโดยการ
จัดล าดับก่อน-หลัง และไม่เลือกปฏิบัติ 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ แอปพลิเค
ชัน โทรศัพท์ ช่องทางให้บริการมีความทันสมัย เช่น ผ่านระบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ไลน์ เฟซบุ๊ก ช่องทางการ
ให้บริการมีความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย มีความเพียงพอ ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการ ระบบแจ้งเตือนหรือร้องเรียน
ไปยังผู้บริหาร มีช่องทางรับฟังความเห็น เช่น ตู้รับฟังความเห็น เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ 

3) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ได้แก่ มีจ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ แต่งกายสุภาพ มี
อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจ เต็มใจในการให้บริการ แนะน าให้ผู้รับบริการแก้ปัญหาได้ พูดจาสุภาพ ให้บริการ
อย่างรวดเร็ว ไม่รับสินบน และค านึงถึงความเท่าเทียมขณะให้บริการ และ  

4) ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก สถานท่ีต้ังอบต. มีความสะดวกต่อการเดินทางมาใช้
บริการ สถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าด่ืม ห้องน้ า ท่ีนั่งคอยรับบริการ ทางลาดส าหรับผู้พิการ สถานท่ี
ให้บริการมีความสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างและอุณหภูมิเหมาะสม มีอุปกรณ์ เครื่องมือให้บริการเพียงพอ มีป้าย
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการท่ีเข้าใจง่ายและชัดเจน 

5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของอบต. แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการท่ีดี 
ให้บริการอย่างท่ัวถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดี
ขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน 

ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉล่ียผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจงานด้านการศึกษา ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) ร้อยละ 95.49 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.3 ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านการศึกษา 
ค ากล่าว เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย 
ไม่เห็น

ด้วยอย่าง
ยิ่ง 

ไม่
ทราบ/
ไม่ตอบ 

รวม 

1) ด้านข้ันตอนการให้บริการ กระบวนการ
ให้บริการ มีความคล่องตัว เป็นไปตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มี
การจัดล าดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ 

20.4 75.1 2.7 1.7 0 100  
(230) 

95.5 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีการประชาสัมพันธ์
หลากหลายช่องทาง เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบให้บริการมคีวาม
ทันสมัย สะดวก ใช้งานง่าย การบริการครอบคลุม
ทุก พ้ืนที ่มีช่องทางแสดงรับฟังความเห็น เช่น 
ระบบร้องเรียน ตู้รับความเห็น 

20.15 75.5 2.9 1.4 0 100 
(230) 

95.65 

3) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร มีความเพียงพอ พูดจา
และแต่งกายสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใส เต็มใจ
ให้บริการ แนะน าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่รับสินบน 

20.3 75.1 3 1.6 0 100 
(230) 

95.4 

4) ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก การ
เดินทางสะดวก มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ า
ด่ืม ห้องน้ า จุดน่ังคอยบริการ สถานที่มี ความ
ปลอดภัย อุณหภูมิและแสงสว่างเหมาะสม มี
อุปกรณ์อ านวยความ สะดวก มีป้าย
ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนการรับบริการชัดเจน 

20.3 75.7 3 1 0 100 
(230) 

96 

5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของ
อบต. แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการที่ดี 
ให้บริการอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ 
บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนดีข้ึน เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ 
และโครงการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง มีความ
ย่ังยืน 

19 75.9 3.4 1.7 0 100 
(230) 

94.9 

โดยสรุปความพึงพอใจในงาน ด้านการศึกษา 20.03 75.46 3.00 1.48 0 100 
(230) 95.49 

 

Std. Deviation (SD) = 0.5184 Minimum = 0.00 Maximum = 4.00 
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 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านการศึกษา โดยมีประเด็นในการส ารวจ 5 ด้าน คือ ด้านขั้นตอน
การให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้าน เจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก และ
ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของอบต. ผลจากตารางท่ี 4.3 พอจะสรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ 
(วัดจากการรวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วย) ในด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก การเดินทาง
สะดวก มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าด่ืม ห้องน้ า จุดนั่งคอยบริการ สถานท่ีมี ความปลอดภัย อุณหภูมิและแสง
สว่างเหมาะสม มีอุปกรณ์อ านวยความ สะดวก มีป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการชัดเจน มากท่ีสุด ร้อยละ 
96 รองลงมา ความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการ มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เช่น เสียงตาม
สาย เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบให้บริการมีความทันสมัย สะดวก ใช้งานง่าย การบริการครอบคลุมทุก 
พื้นท่ี มีช่องทางแสดงรับฟังความเห็น เช่น ระบบร้องเรียน ตู้รับความเห็น ร้อยละ 95.65 ความพึงพอใจในด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ มีความคล่องตัว เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ 
ทันสมัย ครบถ้วน มีการจัดล าดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 95.5 ความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร 
มีความเพียงพอ พูดจาและแต่งกายสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ แนะน าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่รับสินบน ร้อยละ 95.4 และความพึงพอใจในด้านภาพรวม การบริหารงานของอบต. 
แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการท่ีดี ให้บริการอย่างท่ัวถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ บริการได้ตลอดเวลาท าการ 
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความ
ยั่งยืน  ร้อยละ 94.9 ตามล าดับ 
 ในด้านภาพรวมความพึงพอใจงานด้านการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 
95.49 (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.3) 
ภาพที่ 4.7 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา (7) 
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4.2.3 งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
             จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) โดยม ีประเด็นในการส ารวจ 5 ด้าน 
คือ  

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการท่ีมีความ
คล่องตัว รวดเร็ว เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มีความเป็นธรรมโดยการ
จัดล าดับก่อน-หลัง และไม่เลือกปฏิบัติ 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ แอปพลิเค
ชัน โทรศัพท์ ช่องทางให้บริการมีความทันสมัย เช่น ผ่านระบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ไลน์ เฟซบุ๊ก ช่องทางการ
ให้บริการมีความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย มีความเพียงพอ ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการ ระบบแจ้งเตือนหรือร้องเรียน
ไปยังผู้บริหาร มีช่องทางรับฟังความเห็น เช่น ตู้รับฟังความเห็น เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ 

3) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ได้แก่ มีจ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ แต่งกายสุภาพ มี
อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจ เต็มใจในการให้บริการ แนะน าให้ผู้รับบริการแก้ปัญหาได้ พูดจาสุภาพ ให้บริการ
อย่างรวดเร็ว ไม่รับสินบน และค านึงถึงความเท่าเทียมขณะให้บริการ และ  

4) ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก สถานท่ีต้ังของอบต. มีความสะดวกต่อการเดินทางมา
ใช้บริการ สถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าด่ืม ห้องน้ า ท่ีนั่งคอยรับบริการ ทางลาดส าหรับผู้พิการ สถานท่ี
ให้บริการมีความสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างและอุณหภูมิเหมาะสม มีอุปกรณ์ เครื่องมือให้บริการเพียงพอ มีป้าย
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการท่ีเข้าใจง่ายและชัดเจน 

5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของอบต. แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการท่ีดี 
ให้บริการอย่างท่ัวถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดี
ขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน 
                ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉล่ียผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจงานด้านเทศกิจหรือป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 
2564) ร้อยละ 95.57 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.4 ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
ค ากล่าว เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่ทราบ/
ไม่ตอบ 

รวม 

1) ด้านข้ันตอนการให้บริการ กระบวนการ
ให้บริการ มีความคล่องตัว เป็นไปตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มี
การจัดล าดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ 

20.4 75.1 3 1.5 0 100  
(230)  

95.5 
2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีการ
ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เช่น เสียงตาม
สาย เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบให้บริการ
มีความทันสมัย สะดวก ใช้งานง่าย การบริการ
ครอบคลุมทุก พ้ืนที่ มีช่องทางแสดงรับฟัง
ความเห็น เช่น ระบบร้องเรียน ตู้รับความเห็น 

20.55 74.9 3 1.55 
 

100  
(230)  

95.45 

3) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร มีความเพียงพอ พูดจา
และแต่งกายสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใส เต็มใจ
ให้บริการ แนะน าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่รับสินบน 

20.2 74.9 3.3 1.6 
 

100  
(230)  

95.1 

4) ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก การ
เดินทางสะดวก มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ า
ด่ืม ห้องน้ า จุดน่ังคอยบริการ สถานที่มี ความ
ปลอดภัย อุณหภูมิและแสงสว่างเหมาะสม มี
อุปกรณ์อ านวยความ สะดวก มีป้าย
ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนการรับบริการชัดเจน 

20.1 75.6 2.8 1.5 
 

100  
(230)  

95.7 

5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของ
อบต. แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการที่ดี 
ให้บริการอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ 
บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนดีข้ึน เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ 
และโครงการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง มีความ
ย่ังยืน 

20 76.1 2.8 1.1 
 

100  
(230)  

96.1 

โดยสรุปความพึงพอใจในงาน ด้านเทศกิจหรือ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

20.25 75.32 2.98 1.45 
 

100 
(230)  95.57 

Std. Deviation (SD) = 0.6248 Minimum = 0.00 Maximum = 4.00 
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              ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยมีประเด็นในการ
ส ารวจ 5 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้าน เจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ด้านสถานท่ีและ
ส่ิงอ านวยความสะดวก และภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของอบต. ผลจากตารางท่ี 4.4 พอจะสรุปได้ว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจ (วัดจากการรวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วย) ในด้านภาพรวมความพึงพอใจ 
การบริหารงานของอบต. แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการท่ีดี ให้บริการอย่างท่ัวถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ 
บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน มากท่ีสุด ร้อยละ 96.1 รองลงมา ความพึงพอใจในด้านสถานท่ีและส่ิง
อ านวยความสะดวก การเดินทางสะดวก มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าด่ืม ห้องน้ า จุดนั่งคอยบริการ สถานท่ีมี 
ความปลอดภัย อุณหภูมิและแสงสว่างเหมาะสม มีอุปกรณ์อ านวยความ สะดวก มีป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ
รับบริการชัดเจน ร้อยละ 95.7 ความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ มีความคล่องตัว 
เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มีการจัดล าดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ 
ร้อยละ 95.5 ความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการ มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เช่น เสียงตาม
สาย เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบให้บริการมีความทันสมัย สะดวก ใช้งานง่าย การบริการครอบคลุมทุก 
พื้นท่ี มีช่องทางแสดงรับฟังความเห็น เช่น ระบบร้องเรียน ตู้รับความเห็น ร้อยละ 95.45 และความพึงพอใจในด้าน
เจ้าหน้าท่ี/บุคลากร มีความเพียงพอ พูดจาและแต่งกายสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ แนะน าแก้ไขปัญหา
ได้อย่างรวดเร็ว ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่รับสินบน ร้อยละ 95.1 ตามล าดับ 
               ในด้านภาพรวมความพึงพอใจงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชน 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.57 (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.4) 
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ภาพที่ 4.8 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา (8) 

 
 
ภาพที่ 4.9 กิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา (9) 
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4.2.4 งานด้านรายได้หรือภาษี  
             จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอ
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) โดยมี ประเด็นในการส ารวจ 5 ด้าน คือ  

 1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการท่ีมีความ
คล่องตัว รวดเร็ว เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มีความเป็นธรรมโดยการ
จัดล าดับก่อน-หลัง และไม่เลือกปฏิบัติ 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ แอปพลิเค
ชัน โทรศัพท์ ช่องทางให้บริการมีความทันสมัย เช่น ผ่านระบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ไลน์ เฟซบุ๊ก ช่องทางการ
ให้บริการมีความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย มีความเพียงพอ ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการ ระบบแจ้งเตือนหรือร้องเรียน
ไปยังผู้บริหาร มีช่องทางรับฟังความเห็น เช่น ตู้รับฟังความเห็น เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ 

3) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ได้แก่ มีจ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ แต่งกายสุภาพ มี
อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจ เต็มใจในการให้บริการ แนะน าให้ผู้รับบริการแก้ปัญหาได้ พูดจาสุภาพ ให้บริการ
อย่างรวดเร็ว ไม่รับสินบน และค านึงถึงความเท่าเทียมขณะให้บริการ และ  

4) ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก สถานท่ีต้ังของอบต. มีความสะดวกต่อการเดินทางมา
ใช้บริการ สถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าด่ืม ห้องน้ า ท่ีนั่งคอยรับบริการ ทางลาดส าหรับผู้พิการ สถานท่ี
ให้บริการมีความสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างและอุณหภูมิเหมาะสม มีอุปกรณ์ เครื่องมือให้บริการเพียงพอ มีป้าย
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการท่ีเข้าใจง่ายและชัดเจน 

5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของอบต. แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการท่ีดี 
ให้บริการอย่างท่ัวถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดี
ขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน 
                ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉล่ียผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) ร้อยละ 95.54 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.5 ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี  
ค ากล่าว เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่ทราบ/
ไม่ตอบ 

รวม 

1) ด้านข้ันตอนการให้บริการ กระบวนการ
ให้บริการ มีความคล่องตัว เป็นไปตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มี
การจัดล าดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ 

20 76 2.1 1.9 0 100  
(230)  

96 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีการประชาสัมพันธ์
หลากหลายช่องทาง เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบให้บริการมคีวาม
ทันสมัย สะดวก ใช้งานง่าย การบริการครอบคลุม
ทุก พ้ืนที ่มีช่องทางแสดงรับฟังความเห็น เช่น 
ระบบร้องเรียน ตู้รับความเห็น 

20.3 75.8 2.7 1.2 0 100  
(230)  

96.1 

3) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร มีความเพียงพอ พูดจา
และแต่งกายสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใส เต็มใจ
ให้บริการ แนะน าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่รับสินบน 

20.3 75 3.4 1.3 0 100  
(230)  

95.3 

4) ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก การ
เดินทางสะดวก มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ า
ด่ืม ห้องน้ า จุดน่ังคอยบริการ สถานที่มี ความ
ปลอดภัย อุณหภูมิและแสงสว่างเหมาะสม มี
อุปกรณ์อ านวยความ สะดวก มีป้าย
ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนการรับบริการชัดเจน 

20.4 75.1 2.8 1.7 0 100  
(230)  

95.5 

5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของ
อบต.แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการที่ดี 
ให้บริการอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ 
บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนดีข้ึน เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ 
และโครงการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง มีความ
ย่ังยืน 

19.8 75 3 2.2 0 100  
(230)  

94.8 

โดยสรุปความพึงพอใจในงาน ด้านรายได้หรือ
ภาษี  

20.16 75.38 2.80 1.66 0 100  
(230)  95.54 

Std. Deviation (SD) = 0.6097 Minimum = 0.00 Maximum = 4.00 
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              ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี โดยมีประเด็นในการส ารวจ 5 ด้าน คือ ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้าน เจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 
และภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของอบต. ผลจากตารางท่ี 4.5 พอจะสรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจ (วัดจากการรวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วย) ในด้านช่องทางการให้บริการ มีการประชาสัมพันธ์
หลากหลายช่องทาง เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบให้บริการมีความทันสมัย สะดวก ใช้งาน
ง่าย การบริการครอบคลุมทุก พื้นท่ี มีช่องทางแสดงรับฟังความเห็น เช่น ระบบร้องเรียน ตู้รับความเห็น มากท่ีสุด 
ร้อยละ 96.1 รองลงมา ความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ มีความคล่องตัว เป็นไป
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มีการจัดล าดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ  ร้อยละ 
96  ความพึงพอใจในด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก การเดินทางสะดวก มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ า
ด่ืม ห้องน้ า จุดนั่งคอยบริการ สถานท่ีมี ความปลอดภัย อุณหภูมิและแสงสว่างเหมาะสม มีอุปกรณ์อ านวยความ 
สะดวก มีป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการชัดเจน ร้อยละ 95.5 ความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร 
มีความเพียงพอ พูดจาและแต่งกายสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ แนะน าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่รับสินบน ร้อยละ 95.3  และความพึงพอใจในด้านภาพรวมความพึงพอใจ การ
บริหารงานของอบต.แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการท่ีดี ให้บริการอย่างท่ัวถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ บริการได้
ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน ร้อยละ 94.8 ตามล าดับ 
             ในด้านภาพรวมความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 95.54 (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.5) 
 

ภาพที่ 4.10 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ.โนนศิลา (10) 
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ภาพที่ 4.11 กิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ.โนนศิลา (11) 

 
 
ภาพที่ 4.12 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ.โนนศิลา (12) 
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ภาพที่ 4.13 กิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ.โนนศิลา (13) 

 
 
ภาพที่ 4.14 กิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ.โนนศิลา (14) 
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ภาพที่ 4.15 กิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ.โนนศิลา (15) 

 



 
  

 

   

บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้าน

คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปี

งบประมาณ 2564) ซึ่งได้แก่ ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมารับบริการ โดยมีประเด็นในการ

ส ารวจ 5 ด้าน คือ  

(1) ด้านกระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการท่ีมี

ความคล่องตัว รวดเร็ว เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มีความเป็นธรรม

โดยการจัดล าดับก่อน-หลัง และไม่เลือกปฏิบัติ 

(2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ แอปพลิเค

ชัน โทรศัพท์ ช่องทางให้บริการมีความทันสมัย เช่น ผ่านระบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ไลน์ เฟซบุ๊ก ช่องทางการ

ให้บริการมีความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย มีความเพียงพอ ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการ ระบบแจ้งเตือนหรือร้องเรียน

ไปยังผู้บริหาร มีช่องทางรับฟังความเห็น เช่น ตู้รับฟังความเห็น เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ 

(3) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ได้แก่ มีจ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ แต่งกายสุภาพ มี

อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจ เต็มใจในการให้บริการ แนะน าให้ผู้รับบริการแก้ปัญหาได้ พูดจาสุภาพ ให้บริการ

อย่างรวดเร็ว ไม่รับสินบน และค านึงถึงความเท่าเทียมขณะให้บริการ 

(4) ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก สถานท่ีต้ังของอบต. มีความสะดวกต่อการเดินทางมา

ใช้บริการ สถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าด่ืม ห้องน้ า ท่ีนั่งคอยรับบริการ ทางลาดส าหรับผู้พิการ สถานท่ี

ให้บริการมีความสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างและอุณหภูมิเหมาะสม มีอุปกรณ์ เครื่องมือให้บริการเพียงพอ มีป้าย

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการท่ีเข้าใจง่ายและชัดเจน 

(5) ด้านภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของอบต. แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการท่ีดี 
ให้บริการอย่างท่ัวถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดี
ขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ท่ีมาใช้บริการ และเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

หัน มีจ านวนประชากรท้ังส้ิน 8,273 คน ชาย 4,169 คน หญิง 4,104 คน จ านวนครัวเรือนท้ังส้ิน 2,274 ครัวเรือน 

การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจความพึงพอใจครั้งนี้ ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 230 คน โดยใช้

หลักการค านวณของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่น π = 0.65 คะแนน z =2  

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป หมายถึง พอใจ

มากท่ีสุด เกณฑ์การให้คะแนน 10 คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) หากไม่เกินร้อยละ 50 ถือว่า ผู้รับบริการไม่พอใจ

คุณภาพการให้บริการ เกณฑ์การให้คะแนน 0 คะแนน (จากเต็ม 10 คะแนน) 

การศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) ก าหนดขอบเขตในการประเมินลักษณะงาน 4 ด้าน 

ได้แก่ 

(1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
(2) งานด้านการศึกษา 
(3) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
(4) งานด้านรายได้หรือภาษี 
สรุประดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 5.1 กิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา (1) 

 
 

ภาพที่ 5.2 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา (2) 
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5.1 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัด

ขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) สรุปได้ว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 95 (เกณฑ์คะแนน

ที่ได้ คือ 10 คะแนน) ทั้ง 4 ด้าน คือ  

(1) ความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อย

ละ 95.50 หมายถึง ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

(2) ความพึงพอใจงานด้านการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา 

จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 95.49 

หมายถึง ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

(3) ความพึงพอใจงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึง

พอใจ ร้อยละ 95.57 หมายถึง ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

(4) ความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา 

จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 95.54 

หมายถึง ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

ท้ังนี้ กล่าวโดยสรุปได้ว่า ประชาชนผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น มีความพึงพอใจต่อโครงการทั้ง 4 ด้าน ข้างต้น โดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 

95.53 กล่าวคือ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
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ตารางที่ 5.1 สรุประดับความพึงพอใจเฉล่ียของโครงการ/คะแนน และการแปลค่า 

ท่ี รายการประเมิน ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ 

คะแนน ความหมายของ
ระดับคะแนน 

1 ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 95.50 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 
2 ด้านการศึกษา 95.49 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 
3 ด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 95.57 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 
4 ด้านรายได้หรือภาษ ี 95.54 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 95.53 10 พึงพอใจมากที่สุด 
 

ภาพที่ 5.3 แผนภาพแสดงระดับความพึงพอใจโครงการ 

 

95.44

95.46

95.48
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95.54

95.56

95.58

95.50
95.49

95.57

95.54
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5.2 อภิปรายผล  

ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัด

ขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) สรุปได้ว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจโครงการ/กิจกรรมด้าน

เทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 มากท่ีสุด โดยพบว่า ประชาชนผู้รับบริการมี

ความพึงพอใจร้อยละ 95.57 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ คือ 10 คะแนน) 

ผลจากการส ารวจความพึงพอใจด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยมีประเด็นในการส ารวจ 5 

ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร และด้านสถานท่ีและส่ิง

อ านวยความสะดวก และภาพรวมความพึงพอใจ พอจะสรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ (วัดจากการรวม

ค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วย) ในด้านภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของอบต. แสดงให้เห็นถึง 

การมีการจัดการท่ีดี ให้บริการอย่างท่ัวถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพ

ชีวิตของประชาชนดีขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน มากท่ีสุด 

ร้อยละ 96.1 รองลงมา ความพึงพอใจในด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก การเดินทางสะดวก มีส่ิงอ านวย

ความสะดวก เช่น น้ าด่ืม ห้องน้ า จุดนั่งคอยบริการ สถานท่ีมี ความปลอดภัย อุณหภูมิและแสงสว่างเหมาะสม มี

อุปกรณ์อ านวยความ สะดวก มีป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการชัดเจน ร้อยละ 95.7 ความพึงพอใจใน

ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ มีความคล่องตัว เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถูกต้องตาม

ระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มีการจัดล าดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 95.5 ความพึงพอใจในด้านช่องทาง

การให้บริการ มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบ

ให้บริการมีความทันสมัย สะดวก ใช้งานง่าย การบริการครอบคลุมทุก พื้นท่ี มีช่องทางแสดงรับฟังความเห็น เช่น 

ระบบร้องเรียน ตู้รับความเห็น ร้อยละ 95.45 และความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร มีความเพียงพอ พูดจา

และแต่งกายสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ แนะน าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ให้บริการอย่างเท่าเทียม 

ไม่รับสินบน ร้อยละ 95.1 ตามล าดับ 

ด้านการอภิปรายผล เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจากบันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า "ท้องถิ่น : ทบทวน 

ท้าทาย เพื่อการจัดบริการสาธารณะ" โดยสถาบันพระปกเกล้า (2561: 3-23) สรุปว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในระดับดี ซึ่งมีความสอดคล้องกับความพึงพอใจ

ของประชาชนท่ีเคยได้รับบริการจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อส ารวจประชาชนท่ีเคยติดต่อหรือขอใช้บริการ

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า มีประชาชนเพียงร้อยละ 39.5 ท่ีเคยติดต่อหรือขอใช้บริการ แต่ประชาชน

กลุ่มนี้ เกือบท้ังหมด หรือร้อยละ 93.1 มีความพึงพอใจต่อบริการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และหากดูสถิติ
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ในช่วงหกปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2555 - 2560) พบว่า ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ประชาชน ท่ีพึงพอใจต่อบริการ

ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมากกว่า ร้อยละ 90 ของผู้ท่ีเคยติดต่อ หรือขอใช้บริการท้ังหมด และมี

จ านวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 91.6, 92.2, 92.1 และ 93.1 ตามล าดับ  

บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีประชาชนพอใจ สถาบันพระปกเกล้า  (2561: 3-23) 

สรุปว่า ในปี พ.ศ. 2560 บริการสาธารณะของรัฐและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีประชาชนพึงพอใจมากท่ีสุดในห้า

ล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก ไฟฟ้า ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจร้อยละ 90.8 อันดับสอง โรงเรียน ค่าเฉล่ียระดับ

ความพึงพอใจร้อยละ 89.3 อันดับสาม ถนน ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจร้อยละ 85.1 อันดับส่ี ศูนย์เด็กเล็ก 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจร้อยละ 84.60 และอันดับห้า บริการสาธารณสุขและศูนย์อนามัย ค่าเฉล่ียระดับความ

พึงพอใจร้อยละ 83.30  

และในช่วงสามปีท่ีผ่านมา ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560 บริการสาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ประชาชนพึงพอใจมากท่ีสุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก ไฟฟ้า ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจร้อยละ 

90.83 อันดับสอง โรงเรียน ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจร้อย ละ 88.90 อันดับสาม ศูนย์เด็กเล็ก ค่าเฉล่ียระดับ

ความพึงพอใจร้อยละ 83.40 อันดับส่ี ถนน ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจร้อยละ 83.27 และอันดับห้า บริการ

สาธารณสุขและศูนย์อนามัย ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจร้อยละ 82.87  

ด้านบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีประชาชนยังไม่เคยพอใจ สถาบันพระปกเกล้า 

(2561: 3-23) สรุปว่า ในปีพ.ศ. 2560 บริการสาธารณะของรัฐและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีประชาชนพึงพอใจ

น้อยท่ีสุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก อินเตอร์เน็ตชุมชน ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจร้อยละ 35.6 อันดับ

สอง การฝึกอาชีพ ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 55.5 อันดับสาม ระบบการขนส่งมวลชน (รถประจ าทาง) 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 57.5 อันดับส่ี การจัดการน้ าเสีย ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจร้อยละ 64.8 

และอันดับห้า การจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน (ป่า/น้ า) ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจร้อยละ 67.6  

และในช่วงสามปีท่ีผ่านมา ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560 บริการสาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยท่ีสุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก อินเตอร์เน็ตชุมชน ค่าเฉล่ียระดับความพึง

พอใจร้อยละ 37.23 อันดับสอง การฝึกอาชีพ ค่าเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจร้อยละ 54.60 อันดับสาม ระบบขนส่ง

มวลชน (รถประจ าทาง) ค่าเฉล่ียระดับ ความพึงพอใจร้อยละ 57.60 อันดับส่ี การจัดการน้ าเสีย ค่าเฉล่ียระดับ

ความพึงพอใจร้อยละ 63.33 และอันดับห้า ส่ิงแวดล้อมชุมชน (ป่า/น้ า) ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจร้อยละ 66.90  



องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
ฃโครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ปีงบประมาณ 2564]  

 

   

84 

แต่ข้อค้นพบจากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอ

โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) มีข้อค้นพบท่ีแตกต่าง จากสถาบันพระปกเกล้า (2561: 3-

23) ท่ีสรุปว่า ในปี พ.ศ. 2560 บริการสาธารณะของรัฐและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีประชาชนพึงพอใจมากท่ีสุด

ในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก ไฟฟ้า ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจร้อยละ 90.8 อันดับสอง โรงเรียน ค่าเฉล่ีย

ระดับความพึงพอใจร้อย ละ 89.3 อันดับสาม ถนน ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจร้อยละ 85.1 อันดับส่ี ศูนย์เด็กเล็ก 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจร้อยละ 84.60 และอันดับห้า บริการสาธารณสุขและศูนย์อนามัย ค่าเฉล่ียระดับความ

พึงพอใจร้อยละ 83.30 

กล่าวคือ ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) กลับพบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มากท่ีสุด ร้อยละ 95.57 หมายถึง ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจ

มากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้คือ 10 คะแนน) รองลงมาคือ ด้านรายได้หรือภาษี ร้อยละ 95.54 หมายถึง ประชาชน

ผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้คือ 10 คะแนน) ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ร้อยละ 

95.50 หมายถึง ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้คือ 10 คะแนน) และด้านการศึกษา 

ร้อยละ 95.49 หมายถึง ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้คือ 10 คะแนน) ตามล าดับ 
 

ภาพที่ 5.4 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา (3) 
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5.3 ข้อเสนอแนะ  

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีส าคัญ 2 กลุ่ม คือ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (policy implications) เพื่อน าไปสู่การ

พัฒนาการให้บริการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น 

และ ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้  

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (policy implications)  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  

1) ควรสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการสร้างตัวชี้วัดเพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการประชาชนตามภารกิจ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส าคัญท้ัง 11 ด้าน ได้แก่  

(1) งานด้านบริการกฎหมาย  

(2) งานด้านทะเบียน  

(3) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง  

(4) งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล  

(5) งานด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ  

(6) งานด้านการศึกษา  

(7) งานด้านเทศกิจ หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

(8) งานด้านรายได้หรือภาษี  

(9) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  

(10) งานด้านสาธารณสุข  

(11) งานด้านอื่นๆ 

2) จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกิจกรรม/โครงการ งานด้านการศึกษา ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า โดยเฉล่ียผู้ตอบแบบสอบถาม

มีความพึงพอใจการรับบริการน้อยท่ีสุดเมื่อเทียบกับท้ัง 4 ด้าน ข้างต้น 
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โดยกลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน แก้ไขปัญหาที่ส าคัญ

ดังต่อไปนี้ (ปีงบประมาณ 2564)  

 (1) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน ต้องการให้มีไฟฟ้าเพื่อส่องสว่างให้ท่ัวถึง เนื่องจากบางจุดในบางหมู่บ้าน

ยังมีปัญหา 

(2) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน ต้องการให้มีระบบน้ าประปาให้มีความเหมาะสม 

(3) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน ต้องการให้มีการปรับปรุงระบบระบายน้ า เนื่องจากหากฝนตกหนักจะมี

น้ าท่วมและน้ าขังได้ง่าย 

(4) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน ต้องการให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพใน

ชุมชน 

(5) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน ต้องการให้มีการเพิ่มจ านวนรอบของรถเก็บขยะให้มีความถ่ีขึ้น 

(6) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน ต้องการให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพใน

ชุมชน 

(7) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน ต้องการให้มีการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและถนนระหว่างหมู่บ้าน 

เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 

(8) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน ต้องการให้การบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการได้อย่าง

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

(9) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน ช่ืนชมการให้บริการของพนักงานบางท่านและต้องการให้พนักงานทุก

ท่านมีจิตบริการสาธารณะ 

(10) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลดูแลปัญหาของเด็กเยาวชนให้เป็น

กรณีพิเศษ 

(11) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน ต้องการให้มีการรักษามาตรฐานและปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่ง ๆ ข้ึนไป 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไปท่ีส าคัญ ได้แก่  
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1) การศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตมุ่งศึกษาเฉพาะประเด็น “ความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล” หรือ “ความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาล” ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาประเด็นนี้

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นๆ ด้วย อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กรุงเทพมหานคร เมือง

พัทยา เป็นต้น  

2) ควรศึกษาเปรียบเทียบ “ความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล” หรือ “ความพึง

พอใจของ ผู้รับบริการของ เทศบาล” แต่ละแห่ง ใน จังหวัดเ ดียวกัน  หรือ  เปรียบเทียบระหว่ างภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคอื่นๆ เช่น ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง เป็นต้น 

ภาพที่ 5.5 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา (4) 
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ภาพที่ 5.6 กิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา (5) 
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ตอนที่ 1  ชื่อ-สกุลของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ส ำรวจ   อบต.บ้ำนหัน  อ ำเภอ   โนนศิลำ        จังหวัด   ขอนแก่น                  
วันทีส่ ำรวจ………………………………………………………........................................................................................................ ........................................... 
ชื่อ-สกุลผู้ให้ข้อมูล.......................................................................................................อำยุ.............ปี  เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................... 
ที่อยู่………………………………………………………........................................................................................................ ........................................................ 

 
ตอนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 
(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓  ลงในช่อง    ที่ตรงกับข้อเท็จจริงของท่านมากที่สุด) 
 
1. เพศ   ชำย   หญิง 
2. อำยุ   ต่ ำกว่ำ  20  ปี   20 - 29 ปี 

  30 - 39 ปี   40 - 49 ปี 
  50 - 59 ปี   60 ปีข้ึนไป 

3. ศำสนำ  
 

  พุทธ   อิสลำม 
  คริสต์   ศำสนำอื่นๆ  
  ไม่ได้นับถือศำสนำ 

4. อำชีพ 
 

  ว่ำงงำน/ ไม่ได้ท ำงำน 
  เกษตรกร ชำวนำ ชำวไร่ 
  รับจ้ำงทั่วไป 
  ค้ำขำย/ ธุรกิจส่วนตัว 
  พนักงำน ลูกจ้ำงบริษัทเอกชน  
  นักศึกษำ 
  นักบวช/ พระ  
  ข้ำรำชกำร พนักงำนของรัฐ ลูกจ้ำงของรัฐ พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
  อื่น ๆ  (ระบุ)........................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
วิทยาลัยการปกครองทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โดย รศ.ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล หัวหน้าโครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจฯ 
 

หมายเลขแบบสอบถาม............ 
 

ชือ่ อปท............................... 
 

จงัหวดั................................. 
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ตอนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

5. ระดับกำรศึกษำ  
 

  ไม่ได้เรียนหนังสือ/ ไม่ได้เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ 
  ประถมศึกษำ 
  มัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-3) 
  มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4-6)  
  ประกำศนียบัตรวิชำชีพ(ปวช.)/อนุปริญญำหรือประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  
  ปริญญำตรี    
  ปริญญำโทข้ึนไป 

 
6. รำยได้ต่อเดือน 
 

  ไม่มีรำยได้ 
  ต่ ำกว่ำ 5,000 บำท 
  5,001-10,000 บำท 
  10,001-15,000 บำท 
  15,001-20,000 บำท 
  20,001 บำทข้ึนไป 

 
7. กำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่จัด
โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตพ้ืนที่ ในช่วง
ปีงบประมำณ 2564 

  ไม่เคยเข้ำร่วม 
  เคยเข้ำร่วม  
 

8. กำรตอบแบบสอบถำมเพ่ือ
ส ำรวจและประเมินควำมพึง
พอใจในกำรให้บริกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

  ไม่เคยตอบแบบสอบถำม 
  เคยตอบแบบสอบถำม 
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ตอนที่ 3  ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านต่อคุณภาพการให้บริการของ อบต.) 

ประเด็นความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่ทราบ/
ไม่ตอบ 

1. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  
1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ มีควำมคล่องตัว 
เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ถูกต้องตำมระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน 
มีกำรจัดล ำดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ 

     

2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีกำรประชำสัมพันธ์หลำกหลำย
ช่องทำง เช่น เสียงตำมสำย เว็บไซต์ ป้ำยประชำสัมพันธ์ ระบบ
ให้บริกำรมีควำมทันสมัย สะดวก ใช้งำนง่ำย กำรบริกำรครอบคลุมทุก
พื้นที่  มีช่องทำงแสดงรับฟังควำมเห็น เช่น ระบบร้องเรียน ตู้รับ
ควำมเห็น 

     

3) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร  มีควำมเพียงพอ พูดจำและแต่งกำยสุภำพ 
ย้ิมแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริกำร แนะน ำแก้ไขปัญหำได้อย่ำงรวดเร็ว 
ให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียม ไม่รับสินบน 

     

4) ด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก กำรเดินทำงสะดวก มีสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก เช่น น้ ำด่ืม ห้องน้ ำ จุดน่ังคอยบริกำร สถำนที่มี
ควำมปลอดภัย อุณหภูมิและแสงสว่ำงเหมำะสม มีอุปกรณ์อ ำนวยควำม
สะดวก มีป้ำยประชำสัมพันธ์ขั้นตอนกำรรับบริกำรชัดเจน 

     

5) ภาพรวมความพึงพอใจ กำรบริหำรงำนของ อบต.แสดงให้เห็นถึง
กำรมีกำรจัดกำรที่ดี ให้บริกำรอย่ำงทั่วถึง ประชำชนสำมำรถเข้ำใช้
บริกำรได้ตลอดเวลำท ำกำร ส่งผลให้คุณภำพชีวิตของประชำชนดีขึ้น
เมื่อเทียบกับก่อนรับบริกำร และโครงกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง มี
ควำมย่ังยืน 

     

2. งานด้านการศึกษา 

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ มีควำมคล่องตัว 
เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ถูกต้องตำมระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน 
มีกำรจัดล ำดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ 

     

2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีกำรประชำสัมพันธ์หลำกหลำย
ช่องทำง เช่น เสียงตำมสำย เว็บไซต์ ป้ำยประชำสัมพันธ์ ระบบ
ให้บริกำรมีควำมทันสมัย สะดวก ใช้งำนง่ำย กำรบริกำรครอบคลุมทุก
พื้นที่  มีช่องทำงแสดงรับฟังควำมเห็น เช่น ระบบร้องเรียน ตู้รับ
ควำมเห็น 

     

3) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร  มีควำมเพียงพอ พูดจำและแต่งกำยสุภำพ 
ย้ิมแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริกำร แนะน ำแก้ไขปัญหำได้อย่ำงรวดเร็ว 
ให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียม ไม่รับสินบน 

     

 



โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นตำมตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร  
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วิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น มหำวิทยำลัยขอนแก่น (รศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคำงกุล หัวหน้ำโครงกำร) 
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ประเด็นความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่ทราบ/
ไม่ตอบ 

4) ด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก กำรเดินทำงสะดวก มีสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก เช่น น้ ำด่ืม ห้องน้ ำ จุดน่ังคอยบริกำร สถำนที่มี
ควำมปลอดภัย อุณหภูมิและแสงสว่ำงเหมำะสม มีอุปกรณ์อ ำนวยควำม
สะดวก มีป้ำยประชำสัมพันธ์ขั้นตอนกำรรับบริกำรชัดเจน 

     

5) ภาพรวมความพึงพอใจ กำรบริหำรงำนของอบต. แสดงให้เห็นถึง
กำรมีกำรจัดกำรที่ดี ให้บริกำรอย่ำงทั่วถึง ประชำชนสำมำรถเข้ำใช้
บริกำรได้ตลอดเวลำท ำกำร ส่งผลให้คุณภำพชีวิตของประชำชนดีขึ้น
เมื่อเทียบกับก่อนรับบริกำร และโครงกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง มี
ควำมย่ังยืน 

     

3. งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ มีควำมคล่องตัว 
เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ถูกต้องตำมระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน 
มีกำรจัดล ำดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ 

     

2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีกำรประชำสัมพันธ์หลำกหลำย
ช่องทำง เช่น เสียงตำมสำย เว็บไซต์ ป้ำยประชำสัมพันธ์ ระบบ
ให้บริกำรมีควำมทันสมัย สะดวก ใช้งำนง่ำย กำรบริกำรครอบคลุมทุก
พื้นที่  มีช่องทำงแสดงรับฟังควำมเห็น เช่น ระบบร้องเรียน ตู้รับ
ควำมเห็น 

     

3) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร  มีควำมเพียงพอ พูดจำและแต่งกำยสุภำพ 
ย้ิมแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริกำร แนะน ำแก้ไขปัญหำได้อย่ำงรวดเร็ว 
ให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียม ไม่รับสินบน 

     

4) ด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก กำรเดินทำงสะดวก มีสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก เช่น น้ ำด่ืม ห้องน้ ำ จุดน่ังคอยบริกำร สถำนที่มี
ควำมปลอดภัย อุณหภูมิและแสงสว่ำงเหมำะสม มีอุปกรณ์อ ำนวยควำม
สะดวก มีป้ำยประชำสัมพันธ์ขั้นตอนกำรรับบริกำรชัดเจน 

     

5) ภาพรวมความพึงพอใจ กำรบริหำรงำนของอบต. แสดงให้เห็นถึง
กำรมีกำรจัดกำรที่ดี ให้บริกำรอย่ำงทั่วถึง ประชำชนสำมำรถเข้ำใช้
บริกำรได้ตลอดเวลำท ำกำร ส่งผลให้คุณภำพชีวิตของประชำชนดีขึ้น
เมื่อเทียบกับก่อนรับบริกำร และโครงกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง มี
ควำมย่ังยืน 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นตำมตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร  

ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
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ประเด็นความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่ทราบ/
ไม่ตอบ 

4. งานด้านรายได้หรือภาษี  
1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ มีควำมคล่องตัว 
เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ถูกต้องตำมระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน 
มีกำรจัดล ำดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ 

     

2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีกำรประชำสัมพันธ์หลำกหลำย
ช่องทำง เช่น เสียงตำมสำย เว็บไซต์ ป้ำยประชำสัมพันธ์ ระบบ
ให้บริกำรมีควำมทันสมัย สะดวก ใช้งำนง่ำย กำรบริกำรครอบคลุมทุก
พื้นที่  มีช่องทำงแสดงรับฟังควำมเห็น เช่น ระบบร้องเรียน ตู้รับ
ควำมเห็น 

     

3) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร  มีควำมเพียงพอ พูดจำและแต่งกำยสุภำพ 
ย้ิมแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริกำร แนะน ำแก้ไขปัญหำได้อย่ำงรวดเร็ว 
ให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียม ไม่รับสินบน 

     

4) ด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก กำรเดินทำงสะดวก มีสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก เช่น น้ ำด่ืม ห้องน้ ำ จุดน่ังคอยบริกำร สถำนที่มี
ควำมปลอดภัย อุณหภูมิและแสงสว่ำงเหมำะสม มีอุปกรณ์อ ำนวยควำม
สะดวก มีป้ำยประชำสัมพันธ์ขั้นตอนกำรรับบริกำรชัดเจน 

     

5) ภาพรวมความพึงพอใจ กำรบริหำรงำนของอบต. แสดงให้เห็นถึง
กำรมีกำรจัดกำรที่ดี ให้บริกำรอย่ำงทั่วถึง ประชำชนสำมำรถเข้ำใช้
บริกำรได้ตลอดเวลำท ำกำร ส่งผลให้คุณภำพชีวิตของประชำชนดีขึ้น
เมื่อเทียบกับก่อนรับบริกำร และโครงกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง มี
ควำมย่ังยืน 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ ต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
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โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจฯ วทิยาลัยการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมอืในการตอบแบบประเมิน  


