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ก 

ค ำน ำ 
 
 การให้บริการแก่ประชาชนนั้นถือเป็นหน้าท่ีส าคญัท่ีสุดของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งน้ีก็เพื่อ
การส่งเสริม หรือสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาในชุมชนท่ีหน่วยงานภาครัฐนั้นดูแล แต่อยา่งไรก็ตาม
ในการด าเนินงานไม่วา่จะเป็นการด าเนินโครงการ หรือแมแ้ต่การใหบ้ริการในภาคส่วนต่างๆ ท่ีไดมี้
การด าเนินการเสร็จส้ินในปีงบประมาณ 2564 ท่ีผา่นมา จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของหน่วยงานวา่มีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใดนั้น สามารถวดัไดจ้ากการใชเ้คร่ืองมือท่ี
เรียกว่าแบบประเมินผลการปฏิบติังานจากการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ โดยสามารถท่ีจะ
สะทอ้นออกมาให้ทราบถึงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน โดยแสดงให้ทราบจากระดบัของความพึง
พอใจจากประชาชนท่ีไดเ้ขา้มารับบริการ อยา่งไรก็ตามการประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงาน
ภาครัฐนั้นภาครัฐมิอาจท่ีจะท าการประเมินไดด้ว้ยตวัขององคก์รเอง ดว้ยเหตุท่ีวา่ผิดหลกัของความ
เป็นธรรมาภิบาลในดา้นความโปร่งใส ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งใหห้น่วยงานภายนอกท่ีเป็นตวักลาง 
คือ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ไดเ้ขา้มาเป็นผูด้  าเนินการในการ
จดัท าการประเมินผลการปฏิบติังานในคร้ังน้ี โดยผลการประเมินท่ีไดรั้บจะไดถู้กน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพในการใหบ้ริการของเทศบาลต าบลนายงู เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการให้บริการ
แก่ประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 
 

คณะผู้ประเมิน 
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บทคัดย่อ 
 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับบริการของเทศบาลต าบลนายูง 
อ าเภอนายูง จงัหวดัอุดรธานี มีวตัถุประสงค์เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ
คุณภาพการให้บริการ และรวมถึงโครงการต่างๆ ท่ีทางเทศบาลต าบลนายูง ไดมี้การจดัท าข้ึนใน
ปีงบประมาณ 2564 โดยทั้งน้ีไดมี้การจดัเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างประชาชนท่ี
อาศยัอยู่ในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลนายูง ด้วยการสุ่มตวัอย่างจากวิธีของ Taro Yamane ท่ีระดับ
ความคลาดเคล่ือน 0.05 โดยได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้ งส้ิน 385 คน ผลการศึกษาพบว่าการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลนายูง ประชาชนมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด โดยมีค่าคะแนน
เฉล่ียท่ี 4.60 หรือคิดเป็นผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงานร้อยละ 92.09 โดยทั้ งน้ีจะเห็นได้ว่าทาง
เทศบาลต าบลนายูง ยงัไว้ซ่ึงมาตรฐานในการให้บริการแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี และมี
ประสิทธิภาพ แต่ส่ิงท่ีทางเทศบาลต าบลนายงู จะตอ้งให้ความส าคญั คือ การรักษามาตรฐานในการ
ให้บริการ และรวมถึงการเพิ่มช่องทางในการใหบ้ริการท่ีครอบคลุมแก่ความตอ้งการของประชาชน
ในพื้นท่ี ทั้งน้ีก็เพื่อก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืสืบไป 
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บทที ่1 

บทน ำ 
 
1. ทีม่ำ และควำมส ำคัญ 

การปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารราชการแผน่ดิน  โดยเป็นไปตาม
หลกัการกระจายอ านาจของรัฐ  ตามแนวทางในการบริหารงานของรัฐ เพื่อก่อให้ความคล่องตวัใน
การบริหารจดัการในแต่ละทอ้งถ่ิน อาศยัความตามอ านาจของรัฐธรรมนูญ นบัแต่ ปีพ.ศ. 2550 ว่า
ดว้ยการให้ความส าคญักบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้อิสระกบัการปกครองตนเองในแต่ละ
ทอ้งถ่ิน  โดยเล็งเห็นให้ในแต่ละทอ้งถ่ินมีสิทธิในการบริหารจดัการทอ้งถ่ินของตนเอง อาทิ การ
บริหารก าลงัคน การงบประมาณ เป็นตน้  ทั้งน้ีเพื่อให้ประชาชนในทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มามีบทบาทใน
การก าหนดทิศทางของแต่ละทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีก็เพื่อให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงวิธีการพฒันาระบบ
ราชการสู่การบริหารราชการท่ีผา่นมาไดมี้ก าหนดนโยบายในการพฒันาของระบบราชการจากเดิมท่ี
ใช้แนวทางปฏิบติัราชการแบบบนลงล่างนั้น อาจจะก่อให้เกิดการขาดการรับฟังความคิดของ
ประชาชนในพื้นท่ี ดงันั้นจึงไดมี้การปรับเปล่ียนวธีิในการปฏิบติัโดยเร่ิมจากระดบัล่างข้ึนไป ทั้งน้ีก็
เพื่อให้คนในพื้นท่ีไดมี้โอกาสท่ีจะแสดงความคิด และสามารถท่ีจะหาขอ้สรุปเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนไดม้ากท่ีสุด(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2558) 
 ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้องค์กรส่วนทอ้งถ่ินตอ้งรับการ
ประเมินการบริหารจดัการของแต่ละท้องถ่ิน ในส่วนของจงัหวดัอุดรธานี ก็ได้มีการปรับปรุง
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการขอก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนมีลกัษณะเป็นเงิน
รางวลัประจ าปี เพื่อให้สอดคลอ้งกบักระทรวงมหาดไทย โดยตามประกาศคณะกรรมการพนกังาน
ส่วนทอ้งถ่ินนับแต่ ปี พ.ศ. 2558 นั้น ได้ก าหนดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบติัราชการ ส่วนท่ี 1 แบ่งออกเป็น 4 มิติ ประกอบดว้ย มิติดา้นประสิทธิผล มิติดา้นคุณภาพการ
ใหบ้ริการ มิติดา้นประสิทธิภาพ และมิติดา้นการพฒันาองคก์ร 
 ทั้งน้ีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  ไดรั้บการประสานจาก
เทศบาลต าบลนายงู อ าเภอนายงู จงัหวดัอุดรธานี  ใหด้ าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานในมิติท่ี 2 
ด้านคุณภาพการให้บริการ ตามตัวช้ีวดัด้านผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
แผนพฒันายุทธศาสตร์จงัหวดั โดยเลือกโครงการปรับปรุงกระบวนการท างาน  และลดขั้นตอน
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน โดยมีขอบข่ายในการวดัระดับคุณภาพของการ
ใหบ้ริการในเร่ืองของผลการปฏิบติัราชการของ เทศบาลต าบลนายงู อนัประกอบดว้ยงาน 5 งาน คือ 
งานดา้นสาธารณสุข งานดา้นการศึกษา งานดา้นรายได ้หรือภาษี และงานดา้นพฒันาชุมชน และ
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สวสัดิการ นอกจากน้ียงัรวมถึงระดบัความส าเร็จของโครงการดีเด่นตามหลกัเกณฑ์การบริหาร
จดัการท่ีดี คือ โครงการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2564 และเพื่อใหเ้ทศบาล
ต าบลนายูง ไดบ้รรลุวตัถุประสงค์การประเมินผลการปฏิบติังาน จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการประเมิน
ความส าเร็จของโครงการในดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการทั้งน้ีก็เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.1 เพื่อทราบระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการใหบ้ริการของเทศบาล 
      ต าบลนายงู ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1.2 เพื่อทราบระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการท่ีด าเนินการของเทศบาล 
      ต าบลนายงู ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1.3 เพื่อทราบปัญหา และอุปสรรคใ์นการด าเนินการ ตลอดจนแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
     ท่ีเกิดข้ึน 

 
3. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.1 เป็นเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการเพื่อน าใชใ้ชใ้นการประเมินผล 
      การปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลนายงู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
1.2 น าไปเป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนโครงการ หรือปรับปรุงการท างานของเทศบาล 
      ต าบลนายงู ในปีงบประมาณถดัไป 

 
4. นิยำมศัพท์ 

1.1 เทศบาล หมายถึง เทศบาลต าบลนายงู อ าเภอนายงู จงัหวดัอุดรธานี 
1.2 พื้นท่ีบริการ หมายถึง พื้นท่ีในเขตการปกครองของเทศบาลต าบลนายงู อ าเภอนายงู 
      จงัหวดัอุดรธานี 
1.3 ปีงบประมาณ หมายถึง ปีงบประมาณ 2564 
1.4 ประชาชน หมายถึง ประชาชนท่ีอาศยัอยูภ่ายในพื้นท่ีเขตการปกครองของเทศบาล 
      ต าบลนายงู อ าเภอนายงู จงัหวดัอุดรธานี 



บทที ่2 
ข้อมูลทัว่ไปของเทศบาลต าบลนายูง 

 
1. ด้านกายภาพ 
       1.1 ทีต่ั้งของหมู่บ้าน หรือเขตเทศบาล 
 เทศบาลต าบลนายูง ตั้งอยู่หมู่ท่ี 2 ถนนทางหลวงแผ่นดินสายน ้ าซึม – สังคม ต าบลนายูง 
อ าเภอนายงู จงัหวดัอุดรธานี ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของอ าเภอนายงู อยูห่่างจากท่ีวา่การอ าเภอนา
ยงูประมาณ 14 กิโลเมตร และอยูห่่างจากจงัหวดัอุดรธานี ประมาณ 115 กิโลเมตร มีพื้นท่ีรับผดิชอบ
รวม 121.68 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 76,050 ไร่ ซ่ึงได้รับการยกฐานะจากอบต.นายูงเป็น
เทศบาลต าบลนายงู ตามประกาศเม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2556 โดยมีอาณาเขตคือ 

      ทิศเหนือ   ติดกบั  ต าบลโนนทอง   อ าเภอนายงู   จงัหวดั  อุดรธานี 
             ทิศใต ้    ติดกบั  ต าบลหนองแวง   อ าเภอน ้าโสม   จงัหวดัอุดรธานี 
             ทิศตะวนัออก   ติดกบั  ต าบลค าดว้ง   อ าเภอบา้นผอื   จงัหวดัอุดรธานี 
             ทิศตะวนัตก     ติดกบั  ต าบลบา้นกอ้ง    อ าเภอนายงู  จงัหวดัอุดรธานี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.1 แผนท่ีการปกครองเทศบาลต าบลนายงู อ าเภอนายงู จงัหวดัอุดรธานี 
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    1.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 
    ลกัษณะภูมิประเทศในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนายงูส่วนใหญ่เป็นดอน ใกลเ้ชิงเขา มี
ป่าทึบบางส่วนและเป็นภูเขาดินน้อยใหญ่สลบัซับซ้อน พื้นท่ีโดยทัว่ไปยงัอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่
การเพาะปลูก และเล้ียงสัตว ์
   1.3 ลกัษณะภูมิอากาศ 
   ลกัษณะภูมิอากาศของพื้นท่ีในเขตอ าเภอนายงู มี 3 ฤดู ไดแ้ก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
โดยทั้ งน้ีอากาศจะมีลักษณะท่ีร้อนช้ือน ในช่วงฤดูร้อน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน
กุมภาพนัธ์ และเม่ือถึงช่วงหนา้หนาวจะมีอากาศหนาวจดั และมีหมอกหนา โดยทั้งน้ีช่วงหนา้ฝนจะ
มีฝนตกชุก โดยมีปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย/ปีอยูท่ี่ 1,257 มม. 
   1.4 ลกัษณะของดิน  
   ลกัษณะของดินในพื้นท่ีเป็นดินร่วนปนทราย อุดมไปดว้ยธาตุอาหารท่ีส าคญัต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 
 
2. ด้านการเมืองการปกครอง 
      2.1 เขตการปกครอง 

เทศบาลต าบลนายงู  ประกอบดว้ยจ านวนหมู่บา้น 10 หมู่บา้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ตารางที ่2.1 จ  านวนหมู่บา้นในเขตปกครองของเทศบาลต าบลนายงู 
หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้าน 

1 บา้นนายงู 
2 บา้นสวา่ง 
3 บา้นหว้ยทราย 
4 บา้นปากราง 
5 บา้นนาตอ้ง 
6 บา้นนาสมนึก 
7 บา้นชุมพล 
8 บา้นหว้ยเวยีงงาม 
9 บา้นนายงู 

10 บา้นนาคลงั 
 



5 

   2.2 การเลอืกตั้ง 
   เทศบาลต าบลนายงู แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขต โดยมีจ านวนสมาชิกเขตละ 6 คน มีวาระ 
การด ารงต าแหน่ง คราวละ 4 ปี  
   1.นายกเทศมนตรีท าหนา้ท่ีบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัขอ้บญัญติั และนโยบาย ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวา่ดว้ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือผูบ้ริหารเทศบาลมีรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน ท่ีปรึกษา
นายกฯ 1 คน เลขานายกฯ 1 คน ซ่ึงมาจากการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี โดยมีโครงสร้างดงัน้ี 
 

   
นายกเทศมนตรี 

   
      
      ทีป่รึกษานายก 

เทศมนตรี       
        

รองนายกเทศมนตรี 
    

รองนายกเทศมนตรี 
    

        
        
   เลขานุการนายก 

เทศมนตรี 

   
      
 
แผนภาพที ่2.2 โครงสร้างคณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบลนายงู อ าเภอนายงู จงัหวดัอุดรธานี 

 
    2.สภาเทศบาลท าหนา้ท่ีนิติบญัญติัและควบคุมฝ่ายบริหารประกอบดว้ยสมาชิกซ่ึงมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน จ านวน 11 คน อยูใ่นต าแหน่งคราวละ 4 ปี สภาเทศบาล มีประธานสภา  1 คนรอง
ประธานสภา 1 คน สมาชิกสภามี 10 คน ตามมติของสภาเทศบาล โดยมีโครงสร้างดงัน้ี 
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    ประธาน 
สภาเทศบาล 

    

          
          
    รองประธาน 

สภาพเทศบาล 

    

          
          
          

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
(5 คน) 

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
(5 คน) 

 
แผนภาพที ่2.3 โครงสร้างสภาเทศบาลต าบลนายงู อ าเภอนายงู จงัหวดัอุดรธานี 

 
3. ประชากร 
   3.1 ข้อมูลเกีย่วกบัจ านวนประชากร 
   ประชากรทั้งส้ิน  จ  านวน  8,537 คน แยกเป็นชาย  4,300 คน หญิง  4,237 คน โดยมีจ านวน
ครัวเรือนอยูท่ี่ 2,980 ครัวเรือน โดยจ าแนกตาม 
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ตารางที ่2.2 จ  านวนประชากรในเขตปกครองของเทศบาลต าบลนายงู อ าเภอนายงู จงัหวดัอุดรธานี 
                    จ  าแนกตามหมู่บา้น 

 

     3.2 ช่วงอายุ และจ านวนประชากร 
ประชากรส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 9 – 60 ปี ซ่ึงมีจ  านวนมากกวา่ ร้อยละ 50.00 

 
4. สภาพทางสังคม 
   4.1 การศึกษา  
 เทศบาลต าบลนายูงมีหน้าท่ีบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
วฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน  และมีสิทธ์ิท่ีจะจดัการฝึกอบรมและฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและ
ความตอ้งการภายในทอ้งถ่ิน มีสถานศึกษา แยกเป็น 
 โรงเรียนประถมศึกษาจ านวน 4 แห่ง คือ 
  -โรงเรียนบา้นสวา่งปากราง   จ  านวนนกัเรียน 175  คน 
  -โรงเรียนบา้นนาตอ้งนาสมนึก   จ  านวนนกัเรียน 128  คน 
  -โรงเรียนบา้นนายงู    จ  านวนนกัเรียน 151  คน 
  -โรงเรียนชุมพลนาคลงั     จ  านวนนกัเรียน 170  คน 
 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 5 แห่ง 

หมู่ ช่ือบ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญงิ รวม 
หมู่1 บา้นนายงู 353 352 705 274 
หมู่2 บา้นสวา่ง 615 618 1,233 409 
หมู่3 บา้นหว้ยทราย 535 534 1,069 360 
หมู่4 บา้นปากราง 364 354 718 206 
หมู่5 บา้นนาตอ้ง 462 420 882 288 
หมู่6 บา้นนาสมนึก 323 343 666 211 
หมู่7 บา้นชุมพล 460 458 918 349 
หมู่8 บา้นหว้ยเวยีงงาม 372 357 729 242 
หมู่9 บา้นนายงู 565 551 1,116 375 
หมู่10 บา้นนาคลงั 251 250 501 266 

รวม 4,300 4,237 8,537     2,980 
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  -ศพด.บา้นสวา่ง   จ านวนผูดู้แลเด็ก  11 คน  จ านวนนกัเรียน   82 คน 
  -ศพด.บา้นนายงู  จ านวนผูดู้แลเด็ก    2 คน จ านวนนกัเรียน   20 คน 
  -ศพด.บา้นนาคลงั  จ านวนผูดู้แลเด็ก   3  คน จ านวนนกัเรียน   29 คน 
  -ศพด.บา้นปากราง จ านวนผูดู้แลเด็ก   2  ตน  จ านวนนกัเรียน   18 คน 
                     -ศพด.บา้นหว้ยเวยีงงาม   จ  านวนผูดู้แลเด็ก          2 คน  จ  านวนนกัเรียน   13 คน 
 
   เทศบาลต าบลนายงูจดัใหมี้ทุนและอุปกรณ์เพื่อการศึกษาแก่นกัเรียนท่ีขาดแคลนแต่เรียนดี 
และยงัให้ความส าคญักับองค์ความรู้ต่างๆ ในท้องถ่ิน เช่น ภูมิปัญญาท้องถ่ินจากผูสู้งอายุ และ
ผูท้รงคุณวุฒิในทอ้งถ่ิน ให้ไดมี้ส่วนถ่ายทอดความรู้ ศิลปวฒันธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนไดสื้บ
ทอด สนองตอบกฎหมายการศึกษา โดยพร้อมท่ีจะรับโอนโรงเรียนในสังกดัอ่ืนท่ีอยูใ่นเขตเทศบาล
ต าบลนายูง เข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลนายูง เพื่อให้การจดัการศึกษาของ
เทศบาลครอบคลุมทั้ งพื้นท่ี ซ่ึงเป็นการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยปีระจ าหมู่บา้น/ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 9 แห่ง 
 4.2 สาธารณสุข 
 สถานพยาบาลท่ีใหบ้ริการดา้นสุขภาพ ในเขต ทต.นายงู ประกอบดว้ย โรงพยาบาลของรัฐ 
จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลนายงู  มีเตียงคนไข ้จ านวน 30 เตียง 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 2 แห่ง 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นนายงู หวัหนา้สถานีอนามยัช่ือ นางอรทยั แกว้อคัฮาด 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นหว้ยทราย หวัหนา้สถานีอนามยั ช่ือ นาย วรัิตน์   
                ชาวสวน  

- อาสาสมคัรสาธารณะสุขประจ าหมู่บา้น มีทุกหมู่บา้นมีสนามกีฬา/ลานกีฬาเพื่อให้ 
                ประชาชนไดอ้อกก าลงักาย จ านวน 7 แห่ง 
               4.3 อาชญากรรม 
   ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

จุดตรวจประจ าต าบล    1  แห่ง  จุดตรวจหนา้เทศบาลต าบลนายงู 
 4.4 ยาเสพติด  
     เทศบาลต าบลนายงูไดจ้ดัตั้งศูนยป้์องกนัและต่อตา้นยาเสพติด 
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 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
        ตารางที ่2.3 ขอ้มูลผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูป่้วยเอดส์ ท่ีไดรั้บเบ้ียยงัชีพ 

หมู่ที ่ หมู่บ้าน 
ประเภทของผู้ได้รับ 

เบีย้ยงัชีพ ผู้ป่วยเอดส์ รวม(คน) 
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 

หมู่ท่ี 1 บา้นนายงู 84 15 1 100 
หมู่ท่ี 2 บา้นสวา่ง 140 31  171 
หมู่ท่ี 3 บา้นหว้ยทราย 125 36 1 162 
หมู่ท่ี 4 บา้นปากราง 91 18 1 110 
หมู่ท่ี 5 บา้นนาตอ้ง 123 36 4 163 
หมู่ท่ี 6 บา้นนาสมนึก 75 19  94 
หมู่ท่ี 7 บา้นชุมพล 116 33  149 
หมู่ท่ี 8 บา้นหว้ยเวยีงงาม 84 11 1 96 
หมู่ท่ี 9 บา้นนายงู 137 33 1 171 
หมู่ท่ี 10 บา้นนาคลงั 67 14 2 83 

รวมผู้ได้รับเบีย้ยงัชีพ 1,299 
         ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2564 

 
5. ระบบบริการพืน้ฐาน 
   5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน า้, ทางราง ฯ ล ฯ) 

ภายในเขตเทศบาลต าบลนายงูมี 9 สาย เป็นถนนลาดยาง 3 สาย ระยะทาง 36 กิโลเมตร 
ถนนคอนกรีต 9 สาย ระยะทาง 17 กิโลเมตร ส่วนใหญ่ค่อนขา้งเล็กและแคบ มีสะพาน 10 แห่ง 
   5.2 การไฟฟ้า  

 การบริการดา้นไฟฟ้าและแสงสวา่งในเขตเทศบาลต าบลนายงูเป็นของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจงัหวดัอุดรธานี ซ่ึงใหบ้ริการครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลทั้งระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคารบา้นเรือน และระบบไฟส่องสวา่งทางสาธารณะท่ีมีก าลงัผลิตเพียงพอต่อการ
พฒันาในดา้นต่างๆ 
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 5.3 การประปา 
   -ประปาหมู่บา้น จ านวน 29 แห่ง 
 -แหล่งน ้าผวิดิน (แม่น ้า ล าคลอง หนอง บึง) เช่น ล าน ้าโสม ล าน ้าหว้ยทราย หว้ยน ้าราง 
หว้ยกระด่ิง หว้ยหล่ม หว้ยโป่งไข่เน่า และอ่ืนๆ 
    5.4 โทรศัพท์  
    ภายในเขตเทศบาลต าบลนายงู การใหบ้ริการดา้นโทรศพัท ์ด าเนินการโดย
องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย  มีโทรศพัทส์าธารณะ 9 แห่ง 
      5.5 ไปรษณย์ี หรือการส่ือสาร หรือการขนส่ง และวสัดุ ครุภัณฑ์ 
   ภายในเขตเทศบาลต าบลนายูง มีท่ีท าการไปรษณีย ์1 แห่งด าเนินการโดยส านักงานการ
ส่ือสารไปรษณียเ์ขตอ าเภอนายงูสามารถเปิดรับสัญญาณการถ่ายทอดโทรทศัน์ ได ้คือ ช่อง 3,5,7,9 
และ 11 มีระบบเสียงตามสายตามหอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน 11 แห่ง มีสถานีวิทยุ ภูมิปัญญา 
ประชาชนเสียงจากสวนป่า คล่ืน FM.89.10 MHz ตั้งอยูท่ี่บา้นสวา่ง ม.7 
 
6. ระบบเศรษฐกจิ 
 6.1 การเกษตร 
   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลกั คือ เกษตรกรรม อตัราค่าจา้งแรงงานในหมู่บา้น 
300 บาท/วนั ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ีย 30,000 บาท/คน/ปี   ลกัษณะการประกอบอาชีพการเกษตรใน
ทอ้งถ่ิน เป็นการเกษตรแบบสมยัใหม่มีการน าเคร่ืองจกัรกลมาใชใ้นทางการเกษตร พื้นท่ีใน
การเกษตร แบ่งเป็น 

พื้นท่ีท าไร่ ประมาณ  36,563 ไร่ 
พื้นท่ีท าสวน ประมาณ  11,718 ไร่ 
พื้นท่ีท านา ประมาณ  11,718 ไร่ 

   มีการเล้ียงสัตวเ์ป็นส่วนนอ้ย ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญั คือ ยางพารา มนัส าปะหลงั 
กลว้ย ขา้ว ตามล าดบั 
   6.2 การประมง  
   ในเขตเทศบาลต าบลนายงูมีบ่อเล้ียงปลา และจบัสัตวน์ ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติ 
 6.3 การปศุสัตว์  
 มีสัตวเ์ศรษฐกิจท่ีส าคญั คือ โค กระบือ หมู ไก่ เป็ด ฯลฯ 
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 6.4 การบริการ  
   - โรงสีขนาดเล็ก  จ านวน  8 แห่ง 
   - ลานตากมนัแหง้ จ านวน  2 แห่ง 
 6.5 การท่องเทีย่ว   
   - อุทยานแห่งชาติ นายงู 
  - น ้าโสม น ้าตกยงูทอง บา้นสวา่ง ม.2 
 6.6 อุตสาหกรรม  
   - โรงสีขนาดเล็ก  จ านวน  13  แห่ง 
 - ลานตากมนัแหง้ จ านวน   1   แห่ง 
 6.7 การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ 
ตารางที ่2.4 ขอ้มูลผลิตภณัฑ ์และกลุ่มอาชีพ 

กลุ่ม สมาชิก(คน) เงินทุน(บาท) ประธานกลุ่ม หมู่ท ี
กลุ่มแปรรูปผลผลิตจากกลว้ย 42  นางบุญน า   สมสาย 1 
กลุ่มกลว้ยตาก 11 100,000 นางบงัอร เฮา้พา 3 
กลุ่มผูผ้ลิตภณัฑข์า้วชุมชน 32 48,000   
กลุ่มสตรีแม่บา้น 80 25,000 นางพิมพา ตะวงษา 4 
กลุ่มเล้ียงสัตว ์ 10 7,500 นายสุรพล  ยาสงคราม 5 
กลุ่มเกษตรท านา 119 250,000 นายสมฤทธ์ิ  ตะวงษา 6 
กลุ่มปลูกข่า 21  นายนอ้ย  พฤษาชาติ 6 
กลุ่มฝ้าย 63 76,000 นางสายนั  แพงนอ้ย 8 
กลุ่มหตัถกรรมครัวเรือน 19 50,000 นางทม พนกัศรี 8 
กลุ่มแปรรูปอาหารทางการเกษตร 31 50,000 นางจนัทเกตุ  วงษา 8 
กลุ่มพฒันายางพารา 10 100,000 นายอุไร  ศรีจ าปานอ้ย 5 
กลุ่มพฒันายางพารา 10 100,000 นางสายนัต ์ แพงนอ้ย 8 
กลุ่มเกษตรเล้ียงโค 10 100,000 นายกฤษณเมธี  มหาฉว ี 10 
กลุ่มเล้ียงไก่พื้นเมือง 10 100,000 นายบุญมี  โสภากุล 7 
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   สินค้า OTOP 
  1. กลว้ยตาก กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรนายงูพฒันาสามคัคี หมู่ท่ี1 
     2. กลว้ยตาก กลุ่มสตรีแปรรูปผลผลิตจากกลว้ย หมู่ท่ี 1 
      3. กลว้ยตากรสธรรมชาติ กลุ่มอาชีพแปรรูปกลว้ยตาก หมู่ท่ี 3 
     4. ผา้มดัหม่ีสายรุ้งพื้นฐาน กลุ่มสตรีทอผา้พื้นเมือง หมู่ท่ี 6 
     5. ผา้ลายสายรุ้งกลุ่มสตรีทอผา้พื้นเมือ หมู่ท่ี 5 
     6. ผา้ลายสายฝน กลุ่มสตรีทอผา้พื้นเมือง หมู่ท่ี 2 
   การพาณชิยกรรม และบริการ 
  -ป๊ัมน ้ามนัและก๊าซ จ านวน    4 แห่ง 
  -ร้านคา้ทัว่ไป  จ านวน  45 แห่ง 
    -โรงสีขนาดเล็ก  จ านวน  13 แห่ง 
  -ลานตากมนัแหง้  จ านวน    1 แห่ง 
 6.8 แรงงาน  
 อตัราค่าจา้งแรงงานในเขตเทศบาลต าบลนายงู 300 บาท/วนั ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ีย 50,000 
บาท/คน/ปี 
 
7. ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา  
   ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ 
 7.2 ประเพณ ีและงานประจ าปี  
 - ประเพณีตกับาตรท าบุญปีใหม่เทศบาลต าบลนายงูจดัท าทุกปี  ประมาณเดือน มกราคม 
   - ประเพณีบุญครบรอบมรณภาพหลวงปู่ เคร่ือง ประมาณเดือน มีนาคม 
     - ประเพณีบุญมหาชาติ    ประมาณเดือน มีนาคม 
 - ประเพณีสงกรานต ์    ประมาณเดือน เมษายน 
    - ประเพณีทอดเทียนพรรษา(ช่วงเขา้พรรษา) ประมาณเดือน กรกฎาคม  
    - ประเพณีออกพรรษา    ประมาณเดือน ตุลาคม 
 - ประเพณีแข่งเรือ    ประมาณเดือน ตุลาคม 
 - ประเพณีลอยกระทง    ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
 - ประเพณีแห่พระ    ประมาณเดือน เมษายน 
 - ประเพณีบุญซ าฮะ    ประมาณเดือน พฤษภาคม 
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 - ประเพณีแห่เทียนพรรษา(ก่อนเขา้พรรษา) ประมาณเดือน กรกฎาคม  
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
      ปราชญ์ชาวบ้าน 

หมูที่  ช่ือ-สกุล   รายละเอยีด  
1 นายพนั  สมนาม   ช่างไมแ้ละแกะสลกั 
1 นางพร  เรืองประทีป  นวดพื้นบา้น 
1 นายค าแสง  บุญฤทธ์ิ  ท่ีปรึกษาชุมชน 
1 นางพร  สมนาม   ทอผา้ 
1 นางใคร  บุญฤทธ์ิ  ทอผา้ 
1 นางกินรอน  มาลาอ่อน  ทอผา้ 
2 นายประจกัษ ์ พรมกุลงั  ช่างไม ้
2            นายสุริน  อินบูน   ช่างเหล็ก 
2            นายรัฐศาสตร์  พอ่อามาตย ์ ช่างเหล็ก 
2            นายส าเภา  เฮา้พา  ช่างเหล็ก 
2            นายพิทกัษ ์ นกัรบ  ช่างปูน 
2            นางบวัเงิน  แกว้ทอง  นวดแผนไทย 
3 นายหาญ  ดอกบวั  บายศรีสู่ขวญั 
3 นายสังคม  ภูแซมโชติ  นวดแผนไทย 
3 นายอุดร  พลฤทธ์ิ                      ช่างปูน 
4 นายอ่อนตา  แกว้สีลา  ท าพิธียกบา้นใหม ่
4 นายชารี  นอ้มหนู  หมอยาแผนโบราณ 
4 นางศรินภา  สาเหือ  นวดแผนไทย 
4            นางแจ่มมณี  เงินเก่า                  นวดแผนไทย 
4            นายไหม  ปากแกว้  ช่างไม ้
4            นายไพบูรณ์   สุขรัตน์  ช่างไม ้
4            นายนง  ตะวงษา   ช่างไม ้
4            นายบุญ   ปากแกว้  ช่างไม ้
4            นายแก่น   สมนาม  จกัรสาน 
4 นายคมสัน  คนัธี   นวดพื้นบา้น 
5 นายหนูศิลป์  ตะวงษา  สมุนไพรพื้นบา้น 
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5           นายสาย  สีภูแพน  จกัรสาน 
5            นางพุธ  ภูมิชชิต   เล้ียงหม่อน 
5            นายทอง  ทบัทิมใส  ผูน้ าศาสนา  
5            นายจนัทร์  ศิริ   หมอดิน 
5            นายเตม็  นนัดี   จกัรสาน 
5            นายฉ ่า  ไชยสมคุณ  จกัรสาน 
6 นายทองอินทร์  หน่อสีดา  วฒันธรรมประเพณี   
6 นายทองอยู ่ ดอนนาม  จกัรสาน 
6 นายกองแกว้ ดอนนาม  เฟอร์นิเจอร์ 
7 นายบุญโฮม  อาชนะชยั  ท าการบายศรีสู่ขวญั 
8 นายแวว  จิตตะมะ   จกัรสาน 
8 นายถนอม  เติมวฒิุ   จกัรสาน 
8 นางจนัหอม  โป๊ะพนม  อาหาร 
8 นายดนตรี  โคตรมงคล  ช่าง 
8 นางบุญเฮือง  แกว้สวา่ง  จดัการกลุ่ม 
8 นายสมร  ใบบวั   ประเพณี 
8            นางประหยดั  สุวรรณพล  นวดแผนไทย 
8            นางจนัทร์สี  วงัสีสา  นวดแผนไทย 
8            นายบุญไหล  สาพร                    ประเพณี 
9 นายถาวร  นาแพงหม่ืน  หมอสู่ขวญั 
9 นายสมศกัด์ิ  ดีมัน่  ช่างไม ้และแกะสลกั  
9 นายวรจกัร  คาดนิชกุล  ผูมี้ความรู้ดา้นโหราศาสตร์ 
9 นางกองมี  ทุมณี   จกัรสาน 
9 นายมุล  ตนัปาน   ท าปราสาทผึ้ง 
9 นายนิต  จนัทะโคตร  ช่างตีเหล็ก , หมอเป่า 
10 นายสังข ์ จ  าปาบุรี  จกัรสาน 
10 นายพนู  อุดมไพร  จกัรสาน 

  10          นายบุญสงค ์ชาวดร    จกัรสาน 
10 นายสังคม  พนัพรม  ช่างไม ้ท าบา้น 
10          นายถาวร  คงวเิศษ  ช่างไม ้
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10       นายสมยั  จนัทร์แสง  ช่างไม ้
10          นายบุญมา  เก้ือกุล  นวดแผนไทย 
10          นายพุทธรักษา  พื้นแสน  นวดแผนไทย 

 7.4 สินค้าพืน้เมือง และของทีร่ะลกึ 
     1.กลว้ยตาก กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรนายงูพฒันาสามคัคี หมู่ท่ี1 
     2.กลว้ยตาก กลุ่มสตรีแปรรูปผลผลิตจากกลว้ย หมู่ท่ี 1 
     3.กลว้ยตากรสธรรมชาติ กลุ่มอาชีพแปรรูปกลว้ยตาก หมู่ท่ี 3 
       4.ผา้มดัหม่ีสายรุ้งพื้นฐาน กลุ่มสตรีทอผา้พื้นเมือง หมู่ท่ี 6 
      5.ผา้ลายสายรุ้งกลุ่มสตรีทอผา้พื้นเมือ หมู่ท่ี 5 
      6.ผา้ลายสายฝน กลุ่มสตรีทอผา้พื้นเมือง หมู่ท่ี 2 
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
   8.1 น า้ 
   แหล่งน ้าผวิดิน (แม่น ้า ล าคลอง หนอง บึง) เช่น ล าน ้าโสม ล าน ้ าหว้ยทราย หว้ยน ้าราง หว้ย
กระด่ิง 
 8.2 ป่าไม้  
    บริเวณเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลนายูง เป็นเทือกเขาสูง ต ่าสลับซับซ้อน เป็นป่าไม้เขตป่า
เบญจพรรณ มีไมส้ักเป็นไมเ้ด่น ข้ึนคละกบัไมท่ี้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด อาทิ ประดู่ ชิงชนั 
มะค่าโมง แดง ไผไ่ร่ และไผซ่างดอย    
    8.3 ภูเขา  
    บริเวณเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลนายงู เป็นเทือกเขาสูง ต ่าสลบัซบัซอ้น 
 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติทีส่ าคัญของเทศบาลต าบลนายูง 
    บริเวณเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลนายูงมีทรัพยากรธรรมชาติคือ ป่าไม้ท่ีอุดมสมบรูณ์และ
คุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด 
 



บทที ่3 
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการประชาชนของเทศบาลต าบลนายงู  

อ าเภอนายูง จงัหวดัอุดรธานี มีแนวคิดพื้นฐานอยู่ภายใต้ทฤษฏีความพึงพอใจ เพื่อน าไปสู่การ
พฒันาการบริการประชาชนให้สอดคล้องกับความต้องการท่ีแท้จริง จึงได้ท าการรวบรวมและ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ โดยมีรายละเอียดตามหวัขอ้ต่าง ๆ 
ดงัน้ี 
 
1.ทฤษฏีความพงึพอใจ 

การศึกษาความพึงพอใจ เป็นหน่ึงในหลายๆ หวัขอ้ซ่ึงมีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วาม
สนใจ และไดน้ าเสนอความหมายและลกัษณะของความพึงพอใจ ซ่ึงสามารถรวบรวมไวด้งัน้ี   

ในปี 1958 Morse ไดอ้ธิบายความหมายของความพึงพอใจวา่ คือ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีสามารถลด
ความตึงเครียดของบุคคลให้ลดน้อยละ โดย Morse ยงัเช่ือว่า ความเครียด คือสาเหตุแห่งความไม่
พอใจ เพราะเกิดจากความตอ้งการของมนุษย ์หากความตอ้งการดงักล่าวไดรั้บการตอบสนองก็จะ
เกิดเป็นความพึงพอใจข้ึน ต่อมาในปี 1964 Vroom ไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติและ
ความพึงพอใจวา่ ทั้งสองส่ิงน้ีสามารถจะใชท้ดแทนกนัได ้เพราะ Vroom เห็นวา่ส่ิงเหล่านั้นต่างเป็น
ผลท่ีได้จากการท่ีบุคคลเข้าไปร่วมในส่ิงท่ีบ าบัดความต้องการ โดยอธิบายเพิ่มเติมว่า ทัศนคติ
ทางบวกยอ่มแสดงถึงความพึงพอใจ และทศันคติทางลบจะแสดงถึงความไม่พึงพอใจต่อส่ิงท่ีบ าบดั
ความตอ้งการและในปี 1973Wolman ให้ความเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจ ในมุมมองท่ีต่างไปโดย
มองว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก (Feeling) มีความสุขเม่ือได้รับผลส าเร็จตามความมุ่ง
หมายท่ีตอ้งการหรือตามแรงจูงใจ 

ในปีเดียวกันนั้นเอง (1973)Shelley ได้น าเสนอทฤษฏีว่าด้วยความรู้สึกสองแบบของ
มนุษย ์คือ ความรู้สึกในทางบวก และความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกทุกชนิดของ มนุษยจ์ะตกอยูใ่น
กลุ่มความรู้สึกสองแบบน้ี ความรู้สึกทางบวก คือ ความรู้สึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะท าให้เกิด ความสุข 
เป็นความรู้ท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลับ 
ความสุข สามารถท าใหเ้กิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนอีก ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ความสุข
เป็นความรู้สึกท่ี สลบัซบัซอ้นและความสุขน้ีมีผลต่อบุคคลมากกวา่ความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ 

 ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก และความสุข มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสลบัซบัซอ้น
และ ระบบความสัมพนัธ์ของความรู้สึกทั้งสามน้ี เรียกว่า ระบบความพอใจ โดยความพอใจจะ
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เกิดข้ึนเม่ือระบบความ พึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ ความพอใจสามารถแสดง
ออกมาในรูปของความรู้สึกทางบวก แบบต่างๆ ได ้และความรู้สึกทางบวกน้ียงัเป็นตวัช่วยให้เกิด
ความพอใจแก่มนุษย ์   

ส่ิงท่ีท าให้เกิดความรู้สึกหรือสร้างให้เกิดความพอใจมนุษย ์ไดแ้ก่ ทรัพยากร (Resource) 
หรือส่ิงเร้า (Stimulating) การวิเคราะห์ระบบความพึงพอใจจะเป็นการศึกษาวา่ ทรัพยากรหรือส่ิงเร้า
แบบใดเป็นท่ี ต้องการท่ีจะท าให้เกิดความพอใจและความสุขแก่มนุษย์ ความพอใจจะเกิดได้
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพก็ เป็นทรัพยากรของระบบความพึงพอใจอยา่งหน่ึง ดงันั้นการออกแบบ
สภาพแวดลอ้ม คือ การตดัสินใจวา่ควร จดัการทรัพยากรท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมี
อยู่อย่างไรให้เกิดความพึงพอใจได้   ความพึงพอใจในเชิงปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม โดยเฉพาะใน
ลกัษณะงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ ให้บริการท่ีประกอบไปดว้ยบุคคลสองฝ่าย คือ ฝ่ายแรก ไดแ้ก่ ผูมี้
อ  านาจหน้าท่ีในการบริการ ฝ่ายท่ีสอง ไดแ้ก่ ผูรั้บบริการ การศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
นั้น  

ดา้นนักวิชาการในประเทศไทยก็ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจไวเ้ช่นกนั อาทิ 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจ วา่หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
ขณะเดียวกัน ในปี 2535 ชริณี เดชจินดา ก็ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือ
ทศันคติท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือต่อปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนต่อเม่ือความ
ตอ้งการเหล่านั้นไดรั้บการตอบสนอง และหากความตอ้งการไม่ไดรั้บการตอบสนอง จะท าใหค้วาม
พึงพอใจลดลงนอกจากน้ีในปี 2539 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัความพึงพอใจใน
ดา้นการรับบริการของลูกคา้ วา่เป็นระดบัความรู้สึกของ ผูรั้บบริการซ่ึงประกอบดว้ย ดงัน้ี     

1. ความพอใจของความสะดวกท่ีไดรั้บจากการบริการ 
2. ความพอใจต่อการประสานงานผูบ้ริการ  
3. ความพอใจต่อการตอ้นรับและการเอาใจใส่ของผูใ้หบ้ริการ 
4. ความพอใจกบัขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บ 
5. ความพอใจต่อคุณภาพบริการ 
6. ความพอใจต่อการใชบ้ริการต่อการมใชจ่้ายในการบริการ 
จากงานการศึกษาของ Morse ซ่ึงกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการและความพึง

พอใจของมนุษย ์จึงจ าเป็นตอ้งสืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัความตอ้งการ และท าให้พบว่าในปี 
1943 Maslow นกัวิจยัวิทยาชาวองักฤษ ไดน้ าเสนอ ทฤษฎีความตอ้งการตามล าดบัขั้น โดยถูกสร้าง
ภายใตส้มมุติฐานอยู ่2 ประการ คือ 
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1. มนุษย์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลาและปรารถนาท่ีจะได้รับการตอบสนองความ
ตอ้งการเหล่านั้น ความตอ้งการดงักล่าวจะเป็นแรงจูงใจให้มนุษยแ์สดงออกซ่ึงพฤตกรรมต่าง ๆ 
และเม่ือความต้องการเหล่านั้ นถูกบ าบัด ก็จะไม่เหลืออิทธิพลท่ีจะท าให้มนุษย์ต้องการแสดง
พฤติกรรมเหล่านั้นอีกต่อไป 

2. มนุษยมี์ความตอ้งการท่ีเป็นล าดบัขั้นโดยเร่ิมจากในระดบัต ่าไปหาระดบัสูง โดยเม่ือ
มนุษย์ได้รับการบ าบัดความต้องการในระดับต ่าแล้ว จะเกิดแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรมเพื่อ
ตอบสนองในความตอ้งการระดบัสูงต่อไป ความตอ้งการของมนุษยแ์บ่งออกเป็น 5 ล าดบั ดงัน้ี 
 2.1 ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) มีลกัษณะเป็นความตอ้งการ
พื้นฐานเพื่อความอยูร่อด อาทิเช่น ความตอ้งการทางดา้นอาหาร น ้า ยารักษาโรค หรือท่ีอยูอ่าศยั 
 2.2 ความต้องการความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security or Safety Needs) มี
ลกัษณะเป็นความตอ้งการเพื่อป้องกันตนจากอนัตรายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ทั้งกบัร่างกาย ครอบครัว 
สังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน หรือสถานะทางสังคม 
 2.3 ความตอ้งการทางดา้นสังคม (Social or Belongingness Needs) เป็นความตอ้งการ
ท่ีมกัจะสร้างแรงจูงหรือเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกัน การได้รับความ
ยอมรับ หรือการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มทางสังคม 
 2.4 ความตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or Status Needs) ความตอ้งการใน
ขั้นน้ี  จะเป็นความต้องการท่ี เกิดข้ึนเม่ือเกิดความมั่นใจในตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น ด้านความรู้ 
ความสามารถ และความส าคญัในตวัเอง ท าให้อยากไดรั้บความสรรเสริญทั้งต าแหน่งหน้าท่ี ความ
รับผดิชอบ ตลอดจนการไดรั้บต าแหน่งท่ีส าคญัในองคก์ร 
 2.5 ค วามต้อ งก าร ท่ี จะได้ รับ ความส า เร็ จใน ชี วิต  (Self-actualization or Self- 
Realization) เป็นล าดับขั้นสูงสุดของความต้องการของมนุษย ์ความตอ้งการในลักษณะดงักล่าว
มกัจะอยู่ในรูปแบบ ความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต ความคาดหวงั ความทะเยอะทะยาน ความ
ตอ้งการท่ีจะไดรั้บผลส าเร็จสูงสุดตามทศันะของตน 

นอกจากลกัษณะของความตอ้งการของมนุษยต์ามทฤษฏีของ Maslow แลว้ ยงัสามารถตั้ง
ขอ้สังเกตุได ้ไดต้ามหลกัการ 2 หลกัการ ดงัน้ี 

1. หลักการแห่งความขาดตกบกพร่อง (The Deficit Principle) เน่ืองจากความขาดตก
บกพร่องท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั ท าให้ไม่เกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมบางดา้น ผูท่ี้เกิด
ความขาดตกบกพร่องกลับพึงพอใจเพียงสภาพท่ีตนเองเป็นอยู่ และยอมรับในความขาดแคลน
เหล่านั้นโดยมองวา่เป็นเร่ืองธรรมดา 
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2. หลกัการแห่งความเจริญกา้วหนา้ (The Progression Principle) จากแนวคิดของ Maslow 
จะพบวา่ ความตอ้งการจะตอ้งการการตอบสนองไปตามล าดบั จากระดบัท่ีต ่าไปยงัระดบัท่ีสูงกว่า 
โดยความตอ้งการในระดบัท่ีสูงกว่าจะได้รับการบ าบดัต่อเม่ือความตอ้งการในระดบัท่ีต ่ากว่านั้น
ไดรั้บการบ าบดัจนกระทัง่ถึงระดบัท่ีพอใจแลว้ ส าหรับความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการบ าบดันั้นจะ
ส่งผลให้เกิดความรู้สึกขาดแคลนและมนุษยจ์ะต้องแสวงหาหนทางเพื่อจะบ าบดัความต้องการ
เหล่านั้นให้ได ้เวน้แต่จะเกิดอุปสรรคข้ึน จนท าให้เกิดความทอ้ และหยุดแสวงหาทางบ าบดัความ
ตอ้งการเหล่านั้น หรือแกปั้ญหาและอุปสรรคเหล่านั้น จนสามารถบ าบดัความตอ้งการ ณ ระดบันั้น 
ๆ จนเกิดความพึงพอใจ และแสวงหาทางบ าบดัความตอ้งการในขั้นต่อไปในท่ีสุด 

นอกจากปัจจยัด้านความตอ้งการแล้ว ยงัมีนักวิชาการอีกหลายท่านท่ีได้กล่าวถึงปัจจยั
หรือส่ิงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ดังเช่น ในปี 1972 บาร์นาร์ด (Barnard) ได้กล่าวถึง 
ส่ิงจูงใจหรือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ ปฏิบติังานไว ้ดงัน้ี     

1. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ ไดแ้ก่ เงิน วสัดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี ฯลฯ 
2. ส่ิงจูงใจเก่ียวกบัโอกาส เช่น โอกาสเก่ียวกับความมีช่ือเสียง ความมีอิทธิพลโดย การ

ไดรั้บต าแหน่งดีๆ เป็นตน้ 
3. ส่ิงจูงใจเก่ียวกบัสภาพความช่วยเหลือการไดรั้บบริการต่างๆ 
4. ความสามารถขององคก์ารท่ีจะให้ความพึงพอใจแก่บุคคลโดยเปิดโอกาสให้แสดง อุดม

คติโดยเสรีเพื่อกระตุน้ใหบุ้คคลเกิดความภูมิใจในฝีมือ และมีโอกาสไดรั้บสวสัดิการต่างๆ 
5. ส่ิงจูงใจเก่ียวกบัผูร่้วมงานการมีความสัมพนัธ์ฉันท์มิตรกบับุคคลในหน่วยงาน ความ

ผกูพนัและการไดมี้ส่วนร่วมกบักิจกรรมขององคก์าร 
6. ส่ิงจูงใจเก่ียวกบัสภาพการท างานท่ีเป็นอยูต่ามปกติประจ าวนั 
7. ส่ิงจูงใจเก่ียวกบัความมัน่คงปลอดภยัทางสังคม 
8. มีความมัน่คงในการท างานและการมีหลกัประกนัใหอ้ยูดี่กินดี    
ขณะเดียวกัน แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจก็ได้ถูกเสนอโดย

นักวิชาการในประเทศเช่นกัน อาทิ อเนก สุวรรณบณัฑิต และภาสกร อดุลพฒันกิจ ( 2548 )ได้
กล่าวถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ โดยมีลักษณะเป็นการเปรียบเทียบการ
แสดงออกของผูรั้บบริการไม่ว่าจะเป็นในทางบวกหรือลบต่อส่ิงท่ีไดรั้บจากการบริการ และการ
น าเสนอการบริการ กบัความคาดหวงัจากการท่ีจะไดรั้บบริการและการน าเสนอการบริการเหล่านั้น 
ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงตามปัจจยัแวดลอ้มอ่ืน ๆ และ สถานการณ์ในระหวา่งการไดรั้บบริการนั้น ๆ ซ่ึง
ไดแ้ก่ 
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1. ผลิตภณัฑ์บริการ ส าหรับการบริการนั้นผูรั้บบริการจะตอ้งไดรั้บการน าเสนอผลิตภณัฑ์
ท่ีมีคุณภาพ และตรงตามความตอ้งการ ซ่ึงผูใ้ห้บริการจ าเป็นตอ้งแสดงให้ผูรั้บบริการทราบถึงความ
เอาใจใส่ จริงใจ และสร้างเสริมคุณภาพของผลิตภณัฑเ์หล่านั้นท่ีก าลงัจะส่งถึงผูรั้บ 

2. ราคาค่าบริการ นอกจากคุณค่าของผลิตภณัฑ์ ส่ิงหน่ึงท่ีผูรั้บบริการจะประเมินคือความ
ประทับใจท่ีเกิดข้ึนจากผลิตภณัฑ์โดยเปรียบเทียบกับระดับราคา โดยหากผูใ้ห้บริการได้มีการ
ก าหนดราคาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และตน้ทุน จะสามารถสร้างความพึงพอใจ
ต่อสินคา้และบริการเหล่านั้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. สถานท่ีบริการ ผูใ้ห้บริการควรจะหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมแก่การให้บริการ ซ่ึงสามารถ
เขา้ถึงไดอ้ย่างสะดวก และมีขนาดพอเหมาะส าหรับการให้บริการในทุกๆดา้น อาทิ สามารถเขา้ถึง
ไดอ้ยา่งสะดวก มีขนาดพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ตลอดจนการมีสถานท่ีจอดรถ หรือการบริการอินเทอร์เน็ต 
เป็นตน้ 

4. การส่งเสริมแนะน าบริการ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในเชิงบวกแก่
ผูรั้บบริการ เพื่อประกอบการประเมิน และตดัสินใจในการใชบ้ริการ 

5. ผูใ้ห้บริการ ผูใ้ห้บริการจะตอ้งเขา้ใจในบทบาทของตนต่อการสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผูรั้บบริการ โดยผ่านการด าเนินงานอย่างตั้งใจ เอาใจใส่ ด้วยจิตส านึกรักในงานบริการ ทั้งน้ีตอ้ง
ค านึงถึงผูรั้บบริการเป็นส าคญั 

6. สภาพแวดล้อมของการบริการ ควรจะท าการตกแต่งอาคาร สถานท่ี ให้สวยงามและ
เหมาะสมต่องานบริการ เพื่อส่ือถึงภาพลกัษณ์ท่ีดี และแสดงถึงความเอาใจใส่ต่องานบริการของผู ้
ใหบ้ริการอีกดว้ย 

7. กระบวนการบริการ ตอ้งมีลกัษณะท่ีมุ่งหวงัให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การ
จดัการ เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการปฏิบติังานของผูใ้ห้บริการ และสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว 

จากความหมาย ลกัษณะ ตลอดจนปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ ท าให้มีแนวคิดท่ีจะ
ท าการวดัหรือประเมินความพึงพอใจ โดยในปี 1985 (Hinshaw and Atwood, 1987) ไดใ้ห้แนวคิดวา่ 
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ เป็นความคิดเห็นของผูรั้บบริการท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้บริการ และจดัเป็น
เกณฑ์ประเมินด้านผลลัพธ์ด้วย และเป็น ระดบัของความสอดคล้องระหว่างความคาดหวงัของ
ผูรั้บบริการในอุดมคติกบัการรับรู้ของผูม้ารับบริการท่ีได้รับตามความเป็นจริงซ่ึงต่อมาอีก 10 ปี 
โทมสั และ เอิร์ล (Thomas &Eart) ได้อธิบายเก่ียวกับการวดัความพึงพอใจว่า จะสามารถท าให้
ทราบผลของการให้บริการท่ีดีเลิศ และจะท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ โดยเขามองวา่นัน่เป็นส่ิงท่ี
มีคุณค่า และควรเขา้ใจในความตอ้งการตลอดจนปัญหาของลูกคา้ในการให้บริการ นั่นเองท าให้



21 

ผูบ้ริหารขององคก์ร ตอ้งมีความรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลและให้ผลดี
อยา่งต่อเน่ือง 

จากความเบ้ืองตน้ ท าให้สามารถสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ คือ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีช่วงลดความตึง
เครียด ซ่ึงเกิดจากความตอ้งการของมนุษย ์โดยความพึงพอใจเองมีลกัษณะเป็นทศันคติ ความคิด 
หรือความรู้สึกมีความสุขเม่ือไดผ้ลส าเร็จตามความตอ้งการ 

หากแบ่งความรู้สึกของมนุษย ์จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ความรู้สึกใน
ทางบวก ซ่ึงก่อให้เกิดความสุข หรืออาจกล่าวได้ว่าความรู้สึกในลกัษณะน้ีเองคือ ความพึงพอใจ 
และความรู้สึกในทางลบ ซ่ึงก่อให้เกิดความทุกข์ หรือความไม่พอใจ ซ่ึงความรู้สึกพึงพอใจน้ีเอง
สามารถเกิดข้ึนไดเ้ม่ือไดรั้บการบ าบดัความตอ้งการในระดบัต่าง ๆ จากระดบัต ่า ไปยงัระดบัสูงกวา่ 
อนัไดแ้ก่ ความตอ้งการทางร่างกาย ความตอ้งการความปลอดภยัหรือความมัน่คง ความตอ้งการดา้น
สังคม ความตอ้งการจะมีฐานะเด่นในสังคม และความตอ้งการความส าเร็จในชีวติ 

นอกจากน้ี ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น ทั้งดา้นผู ้
ปฏิบติัการ และผูรั้บบริการ โดยปัจจยัในด้านผูป้ฏิบัติการ ได้แก่ ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ ส่ิงจูงใจท่ี
เก่ียวกบัโอกาส ส่ิงจูงใจเก่ียวกบัสภาพความช่วยเหลือการได้รับบริการต่าง ๆ ความสามารถของ
องค์กรท่ีจะให้ความพึงพอใจแก่บุคลากาในการแสดงความสามารถ ส่ิงจูงใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ส่ิงจูงใจเก่ียวกบัสภาพการท างานในชีวิตประจ าวนั ส่ิงจูงใจเก่ียวกบัความ
มัน่คงปลอดภยัทางสังคม และความมัน่คงในการท างานและการมีหลกัประกนัให้อยูดี่กินดี ขณะท่ี
ด้านปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับความพึงพอใจในด้านผูรั้บบริการ ได้แก่ ผลิตฑ์บริการ ราคาค่าบริการ 
สถานท่ีบริการ การส่งเสริมแนะน าบริการ ตวัผูใ้ห้บริการเอง สภาพแวดล้อมในการบริการ และ
กระบวนการบริการ 

การประเมินการความพึงพอใจ มีลกัษณะเป็นการประเมินซ่ึงเกิดข้ึนโดยทัว่ไป ซ่ึงนบัเป็น
หน่ึงในเกณฑก์ารประเมินผลการด าเนินงานในดา้นผลลพัธ์ของหลายๆ องคก์ร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
คาดหวงัของผู ้รับบริการ และยงัท าให้ผู ้ให้บริการได้ทราบถึงความต้องการ และปัญหาของ
ผูรั้บบริการ อนัจะน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการบริการให้เกิดประสิทธิผลและให้ผลดีอย่าง
ต่อเน่ือง 
 
2.วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 การศึกษาของ นคร นนัทิ (2550) ไดส้ ารวจความพึงพอใจของประชาชนของ อบต.ปลวก
แดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง พบวา่ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการดา้นสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด ซ่ึงมีลกัษณะการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม รองลงมาคือ ดา้นการศึกษา และ
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ดา้นสวสัดิการสังคม สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ คณิต แยม้กลาง (2550) ซ่ึงไดศึ้กษาความพึง
พอใจของประชาชนในการบริหารโครงการองคก์ารบริหารส่วนต าบลกระเบ้ืองนอก ก่ิงอ าเภอเมือง
ยาง จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ ภาพรวมแลว้ความพึงพอใจในการบริหารงานอยูใ่น ระดบัมาก โดย
การด าเนินงานท่ีได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ด้านสาธารณสุข รองลงมาคือด้านสังคม
สงเคราะห์ และดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ขณะเดียวกนัผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบั การส ารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการจากองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินต าบลทบัมา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัระยอง ของ มานิตย ์คาดหมายดี (2550) พบวา่ ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อภารกิจดา้นงาน
ก่อสร้างของส่วนโยธา มากท่ีสุด รองลงมาคือภารกิจดา้นการจดัเก็บรายได ้และต่อมาคือภารกิจดา้น
งานนโยบายส านกังานปลดั โดยภารกิจดา้นงานนโยบายส านกังานปลดั ผูรั้บบริการมีควาพึงพอใจ
ในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และพอใจน้อยท่ีสุดในด้านบริการ ส าหรับภารกิจดา้นการจดัเก็บ
รายได ้ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในดา้นการให้บริการ และนอ้ยท่ีสุดในดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวก ส าหรับงานดา้นโยธา ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในดา้นกระบวนการและขั้นตอนใน
การใหบ้ริการมากท่ีสุด ขณะเดียวกนักลบัมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 

บรรดิษฐ์ เรืองศรี (2550)ได้ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอกกระบือ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาครพบวา่ ประชาชน
พอใจต่อการด าเนินงานของ อบต.ในระดบัปานกลาง โดยพบว่าประชาชนพึงพอใจต่อด้านการ
บริการสาธารณสุขมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและวฒันธรรม และต่อมาคือ
ดา้นการส่งเสริมการศึกษา และยงัพบว่า การได้รับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั อบต. จะส่งผลต่อการ
ให้บริการของ อบต. เป็นอย่างมาก ดงันั้นจึงควรก าหนดนโยบายประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ และให้
ขอ้มูลกบัประชาชนอยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการให้บริการท่ีมีคุณภาพแก่ประชาชนซ่ึง
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของอาคม เจริญศึกษา (2550) ท่ีได้ประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของส่วนสวสัดิการสังคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นค่าย อ าเภอ
บา้นค่าย จงัหวดัระยองพบวา่ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส่วนงานสวสัดิการ
สังคมของ อบต.บ้านค่าย ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก โดยด้านความรับผิดชอบต่อสาธารณะมี
ความพึงพอใจในระดบัมาก อนัดบัสองคือ ดา้นประสิทธิภาพการให้บริการ ต่อมาคือดา้นความพึง
พอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ดา้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดา้นความรวดเร็วใน
การแกไ้ขปัญหา ดา้นการยอมรับขอ้ผิดพลาด ทา้ยสุดคือดา้ยความเสมอภาคและความเป็นธรรมใน
สังคม โดยมีขอ้เสนอแนะให้ควรมีการปรับปรุงดา้นการให้ความรู้ ความเขา้ใจแก่ประชาชน เพื่อให้
ประชาชนสามารถเขา้ถึงช่องทางการให้บริการ อาทิ ขั้นตอนและระเบียบการติดต่อราชการ และ
ช่วยใหป้ระชาชนน าเอกสารมาติดต่อราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็วดว้ย  
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การศึกษาความเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกมลา 
อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเก็ตของ จรัล สารรักษ์ (2550) พบว่า การปฏิบติังานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลลกมลา ในด้านการบริการนั้น การเตรียมอุปกรณ์ส านักงานได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ในขณะท่ีดา้นการการติดประกาศขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนการให้บริการท่ีชดัเจนและเขา้ใจง่ายกลบั
ไดรั้บความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด การด าเนินงานดา้นการบริการของเจา้หนา้ท่ี มีผูรั้บบริการมีความพึง
พอใจต่อการเตรียมอุปกรณ์ส านกังานมากท่ีสุด ขณะเดียวกนัดา้นการปฏิบติังานตรงเวลาราชการ
กลบัได้รับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกพบว่า การด าเนินงานด้านความ
สะอาด สวยงามและเรียบร้อย ภายในส านกังานไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุด แต่ความชดัเจนของ
ป้ายบอกขั้นตอนการให้บริการกบัมีความพึงพอใจต ่าท่ีสุด ดา้นความรู้ความเขา้ใจต่อหน้าท่ี พบว่า 
ลูกจา้งประจ า และคนงานทัว่ไป มีความเขา้ใจต่องานท่ีท ามากท่ีสุด ขณะท่ีสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกลบัมีความเขา้ใจต ่าท่ีสุด องคก์ารบริหารส่วนต าบล ควรปรับปรุงการด าเนินงานในดา้น
นโยบาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การด าเนินงานร่วมกนัระหว่างนกัการเมืองทอ้งถ่ินและพนกังานส่วน
ต าบล เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในการปฏิบติังาน ลดความล่าชา้และไม่เป็นธรรม ตลอดจนการจดัการ
งบประมาณท่ีไม่สอดคลอ้งกบัการด าเนินงาน การเบิกจ่าย หรือการล่าชา้ของการช าระภาษี ทางดา้น
การปฏิบติัการ ควรมีการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบติังานทุก ๆ ปี และทางดา้นการศึกษานั้น 
ควรเจาะลึกลงเก่ียวกบัการด าเนินงานในแต่ละงานวา่เหตุใดจึงมีความพึงพอใจต ่า และน าขอ้มูลไป
พฒันาแกไ้ขปัญหาต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของ อมรเทพ มีทอง (2550) ศึกษาความพึง
พอใจการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลเจริญผล อ าเภอบรรพตพิสัย จงัหวดันครสวรรค ์
พบวา่ การบริหารงานในอดีตของผูบ้ริหารอยูใ่นรดบัปานกลาง โดยดา้นท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คือ ดา้นโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล การเงินการคลงัและพสัดุ รองลงมาคือ ดา้นทกัษะ
การบริหารจดัการทัว่ไปของผูบ้ริหาร ถดัมาคือ ดา้นนการวางแผนและจดัการงบประมาณ ต่อมาคือ 
ด้านความพร้อมของทรัพยากรบริหาร ท้ายสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในขณะท่ี
ระหวา่งท าการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยความพึงพอใจสูงสุดคือ 
ดา้นการวางแผนและจดังบประมาณ รองลงมาคือดา้นความพร้อมของทรัพยากรบริหาร ต่อมาคือ
ดา้นการบริหารงานบุคคลการเงิน การคลงัและพสัดุ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ดา้นการ
บริหารจดัการทัว่ไปของผูบ้ริหาร และท้ายสุดคือ ด้านโครงสร้างและระบบ นอกจากน้ีงานวิจยั
ดงักล่าวไดเ้สนอให้มีการปรับปรุงดา้นความีอิสระในการบริหารงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ความโปร่งใส ความมีวิสัยทศัน์ของผูน้ า ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ การจดัการความขดัแยง้ ตลอดจน
แกไ้ขความซ ้ าซอ้นของระบบงานในการใชง้บประมาณใหเ้กิดประโยชน์กบัประชาชน 
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ณฐัวุฒิ วีรวิกรม (2550) ไดศึ้กษาระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานตาม
บทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ดงตะขบ อ าเภอพานหิน จงัหวดัพิจิตร พบว่า ระดบั
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานตามบทบาทหน้าท่ี ในดา้นการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล การ
บริการของพนกังาน ดา้นคุณภาพชีวิตของประชาชน ดา้นสาธารณูปโภค ดา้นการบริหารงานโดย
เน้นการมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัมาก ขณะท่ีดา้นการบรรเทาป้องกนัสาธารณภยัมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัปานกลาง และเสนอให้ควรมีการจดัการฝึกอบรมความปลอดภยัชีวิตและทรัพยสิ์นของรา
ษฏร เพื่อสนองความต้องการในด้านความปลอดภัย ตามแนวคิดความต้องการของ Maslow 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นิพนธ์ หสันนท์ (2552) ซ่ึงไดศึ้กษาความคาดหวงัและความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการโครงสรางพื้นฐานของ อบต.เขาขาว อ าเภอห้วยยอด จงัหวดัตรัง 
พบว่า ประชาชนมีมีความพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานโดยภาพรวมมาก โดยเฉพาะด้านไฟฟ้า 
รองลงมาคือ ด้านประปา ด้านถนนหนทาง และด้านแห่งน ้ าตามล าดบั ขณะเดียวกนัประชาชนมี
ความคาดหวงัว่า มีความคาดหวงัต่อการจดัการดา้นไฟฟ้ามากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นถนนหนทาง 
ด้านแหล่งน ้ า และด้านประปา การศึกษาดงักล่าวมีขอ้เสนอแนะให้ให้ล าดับความส าคญัในการ
พฒันาให้ตรงกบัความตอ้งการของประชาชนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ควรมีระบบไฟฟ้าขา้งถนนทุก
หมู่บา้น ควรมีระบบประปาให้ทุกหมู่บา้น ควรปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน ้ าเพื่อ
ป้องกนัน ้ าท่วม ควรพฒันาแหล่งน ้ าดิบ เพื่อใช้อุปโภคบริโภคและพฒันาระบบให้บริการเจา้หน้าท่ี
ให้สะดวกรวดเร็วทั้งน้ีจากการศึกษาของ ศิวนาถ ชัยพิสิษฐเจริญ (2550) ซ่ึงได้ประเมินความพึง
พอใจของผูรั้บบริการต่องานบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลรัษฏา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัภูเก็ต พบว่าประชาชนพอใจต่อการงานสวสัดิการสังคม ค่อนขา้งสูง งานบริการออกใบ
อนุญาติในระดบัปานกลาง และงานบรรเทาสาธารณภยัระดบัปานกลาง และพบวา่ควรเพิ่มบุคลากร
ในการให้บริการ ควรเพิ่มเงบประมาณในการด าเนินการ และควรจดัโครงการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้
เกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 

จากการส ารวจวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งท าให้สามารถสรุปไดว้า่ โครงการหรือการด าเนินงาน
ขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะไดรั้บความความพึงพอใจมาก มกัจะมีลกัษณะการด าเนินงาน
ท่ีเป็นรูปธรรม และทั้งน้ีองค์การฯ ควรให้ความส าคญัต่อการให้บริการข่าวสารกบัประชาชนอย่าง
เป็นรูปธรรม ให้ความรู้ ความเขา้ใจ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ การท าให้การบริการ
มีคุณภาพ ควรมีการด าเนินงานภายใต้ความมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน ผู ้ปฏิบัติงานและ
นักการเมืองท้องถ่ิน เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน และงบประมาณ ตลอดจนระเบียบ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง และให้เกิดการด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด รวมถึงการจดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการพื้นฐานของ
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ประชาชน โดยเฉพาะความต้องการพื้นฐาน อาทิ ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือ
สาธารณูปโภค และจดัสรรทรัพยากรในการด าเนินงานให้เหมาะสม อาทิเช่น ดา้นบุคลากร ด้าน
งบประมาณ เป็นตน้ 



บทที ่4 
ระเบียบวธีิวจัิย 

 
ในการประเมินความส าเร็จของโครงการและคุณภาพการให้บริการ โดยจะเป็นการ

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้วิธีวิจยัเชิงส ารวจ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูล 
และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับประมวลผลขอ้มูลทางสังคมศาสตร์ SPSS 
 
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร  
ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตรับผดิชอบของเทศบาลต าบลนายงู อ าเภอนายงู จงัหวดัอุดรธานี 

 1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
ตวัแทนของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลนายูง อ าเภอนายูง  

จงัหวดัอุดรธานี โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 % และค่าความคลาด
เคล่ือนท่ียอมรับได้คือ 0.05 จากสูตรTaro Yamane (Yamane, 1967 อา้งใน กาญจนา ธรรมาวาท , 
2545) 
  สูตร   

21 Ne

N
n


  

  เม่ือ n คือ จ านวนตวัอยา่ง หรือขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   e คือ ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้
   N คือ จ านวนประชาการ 

แทนค่าในสูตร n = 
8,537 

1+8,537(0.05)2 
  =  382.10  

ดงันั้น จึงก าหนดใหก้ลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 382.10ราย โดยเก็บจริง 385 ราย 
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1.3 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 ใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย ดว้ยวธีิแบ่งชั้นขอ้มูล ดงัตารางท่ี 4.1 
 

ตารางที ่4.1 การเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิแบบเป็นกลุ่ม 

ขนาดของหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

(คน) 
เปอร์เซ็นต์ (%) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

บา้นนายงู 705 8.26 32 
บา้นสวา่ง 1,233 14.44 56 

บา้นหว้ยทราย 1,069 12.52 48 
บา้นปากราง 718 8.42 32 
บา้นนาตอ้ง 882 10.33 40 
บา้นนาสมนึก 666 7.8 30 
บา้นชุมพล 918 10.75 41 

บา้นหว้ยเวยีงงาม 729 8.54 33 
บา้นนายงู 1,116 13.07 50 
บา้นนาคลงั 501 5.87 23 

รวม 8,537 100.00 385.00 
ทีม่า:จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชจ้ านวน 385 ราย มาจากการค านวณ และมีการปัดค่าทศนิยม 
 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการจดัเก็บขอ้มูล โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บ

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศอาย ุระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้

 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของประชานต่อระดบัของการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนายงูใน 
                            มิติต่างๆ ในการใหบ้ริการ 
 ส่วนท่ี 3 ระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินโครงการ ประจ าปี 2564 
 ส่วนท่ี 4 ปัญหา และอุปสรรค ์/ แนวทางในการแกไ้ข 
 
 โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินระดบัความพึงพอใจตามวธีิการของบุญชม ศรีสะอาด (2545) ซ่ึง
ไดก้ าหนดระดบัความพึงพอใจในแต่ละดา้นเป็น 5 ระดบั ตามแนวคิดการจดัล าดบัทศันคติ แบบ 
Likert Scale ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่ 4.2 เกณฑค์วามพึงพอพอใจในการใหบ้ริการงานต่างๆ และโครงการของเทศบาลต าบล 
                    นายงู 

ระดับพงึพอพอใจในการให้บริการงานต่างๆ และโครงการ คะแนน 
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 5 
มีความพึงพอใจมาก 4 
มีความพึงพอใจปานกลาง 3 
มีความพึงพอใจนอ้ย 2 
มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 1 

ทีม่า: บุญชม ศรีสะอาด (2545) 
 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ใช้แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีได้รับการทดสอบ

ความเท่ียงตรงจาก อบต.หนองกอมเกาะจ านวน 30 ตวัอยา่ง ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา โดย
ใชสู้ตรของ คอนบาร์ค เท่ากบั 0.9071 ซ่ึงมีค่ามากกวา่เกณฑ์ท่ียอมรับคือ 0.70 ข้ึนไป เพื่อน าไปใช้
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 385 ราย ของพื้นท่ีในเขตการปกครองของเทศบาลต าบลนายงู 
 
4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

4.1 ในส่วนของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จะใชส้ถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ และ 
      ค่าความถ่ีในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 การการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานและโครงการต่าง โดยการประเมินใช ้
      วธีิหาค่าเฉล่ีย ของระดบัพึงพอใจ โดยสามารถแสดงผลคะแนนเฉล่ียของระดบัความพึง 
      พอใจไดด้งัน้ี 

    คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 แสดงวา่  มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
    คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 แสดงวา่  มีความพึงพอใจนอ้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 แสดงวา่  มีความพึงพอใจปานกลาง 
    คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 แสดงวา่  มีความพึงพอใจมาก 
      คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 แสดงวา่  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 

อีกทั้งยงัสามารถน าเสนอขอ้มูลในแต่ละดา้นโดยแปลงจากค่าเฉล่ียของความพึงพอใจใน
แต่ละดา้น ใหอ้ยูใ่นรูปของร้อยละของผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
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  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 แสดงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานระหวา่งร้อยละ 
    0.00–20.00 
   คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 แสดงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานระหวา่งร้อยละ 
    21.00–40.00 
   คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 แสดงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานระหวา่งร้อยละ 
    41.00–60.00 
   คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 แสดงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานระหวา่งร้อยละ 
    61.00–80.00 
   คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 แสดงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานระหวา่งร้อยละ 
    81.00–100.00 



บทที ่5 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลนา

ยงู อ าเภอนายงู จงัหวดัอุดรธานี รวมถึงโครงการท่ีไดมี้การด าเนินการในปีงบประมาณปัจจุบนั โดย
ผลการการศึกษาสามารถน าเสนอขอ้มูลได ้4 ดา้นดงัน้ี 
 

    1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
    2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการใหบ้ริการของเทศบาลต าบลนายงู 
                  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
    3. ความพึงพอใจในการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลนายงู โครงการจดัการขยะมูล 
                  ฝอยในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
       4. บทสรุปความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการ และการด าเนินโครงการโดยรวม 
                  ของเทศบาลต าบลนายงู ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบเป็นเพศหญิง จ านวน 
233 คน คิดเป็นร้อยละ 60.52 และเพศชาย จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 39.48 และนอกจากน้ียงั
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นกลุ่มตวัอย่างอายุระหว่าง 41-60 ปี จ  านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.65  รองลงมาอายุระหว่าง 21-40 ปี จ  านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 31.94 อายุมากกว่า 60 ปี 
จ  านวน 52  คน คิดเป็นร้อยละ 13.51 และมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 ดงัมี
รายละเอียดแสดงไวด้งัแผนภาพต่อไปน้ี 
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แผนภาพที ่5.1 แสดงจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

 

แผนภาพที ่5.2 แสดงจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

1. ชาย 2. หญงิ

39.48 

60.52 

1. ต า่กว่า 20 ปี, 3.90 %

2. 21 - 40ปี, 31.94%

3. 41 - 60 ปี, 50.65 %

4. 60 ปีขึน้ไป, 13.51 
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   ในขณะเดียวกนั เม่ือพิจารณาถึงระดบัการศึกษาของผูใ้ห้ขอ้มูล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
โดยส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา หรือเทียบเท่า จ  านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.99 รองลงมา จะมีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 38.70  
ระดบัการศึกษาในระดบัประถมศึกษา จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.53 และการศึกษาในระดบัสูง
กวา่ปริญญาตรี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.78 ดงัมีรายละเอียดแสดงไวด้งัแผนภาพ และตาราง
ต่อไปน้ี 

 

แผนภาพที ่5.3 แสดงจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

 
ตารางที ่ 5.1 จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 29 7.53 

มธัยมศึกษา/เทียบเท่า 204 52.99 
ปริญญาตรี 149 38.70 

สูงกวา่ปริญญาตรี 3 0.78 
รวมทั้งหมด 385 100.00 

ทีม่า : จากการส ารวจ 

7.53 %

52.99 %

38.70 %

0.78 %

1. ประถมศึกษา 2. มธัยมศึกษา/เทยีบเท่า 3. ปริญญาตรี 4. สูงกว่าปริญญาตรี
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  จากการศึกษาพบว่าประชาชนผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ท่ีอาศยัในเขตการปกครองของเทศบาล
ต าบลนายงู มีรายรับเฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 5,000 – 10,000 บาท/เดือน จ านวน 143 คน ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 37.14 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,001 - 20,000 บาท/เดือน จ านวน 111 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.83 ระดบัรายได้สูงกว่า 20,000 บาท/เดือน จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 22.08 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 5,000 บาท/เดือน จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.95 โดยสามารถ
แสดงรายละเอียดแสดงไดต้ามแผนภาพต่อไปน้ี 

 

แผนภาพที ่5.4 จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัรายได ้
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   2. ความพงึพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการให้บริการของเทศบาลต าบลนายูง 
       ประจ าปีงบประมาณ 2564 

การประเมินความคิดเห็น และความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน และโครงการต่างๆ ท่ีได้
ด าเนินงานโดยเทศบาลต าบลนายงู ในปีงบประมาณ 2564 โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็น ซ่ึงไดก้ าหนดระดบัความคิดเห็น และความพึงพอใจในแต่ละดา้นเป็น 5 ระดบั ตามแนวคิด
การจดัล าดบัทศันคติ แบบ Likert Scale ดงัน้ี 

1 คะแนน  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
2 คะแนน  หมายถึง  ระดบัความความพึงพอใจนอ้ย 
3 คะแนน  หมายถึง  ระดบัความความพึงพอใจปานกลาง 
4 คะแนน  หมายถึง  ระดบัความความพึงพอใจมาก 
5 คะแนน  หมายถึง  ระดบัความความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 สรุปผลการประเมินใชว้ิธีหาค่าเฉล่ีย โดยก าหนดผลการประเมินระดบัความเห็นดว้ย หรือ
ความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมโครงการฯ ในแต่ละดา้นจากผลการหาค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบประเมิน 
ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 แสดงวา่  มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 แสดงวา่  มีความพึงพอใจนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 แสดงวา่  มีความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 แสดงวา่  มีความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 แสดงวา่  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
และสามารถน าเสนอขอ้มูลในแต่ละดา้นโดยแปลงจากค่าเฉล่ียของความพึงพอใจในแต่ละ

ดา้น ใหอ้ยูใ่นรูปของร้อยละผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ดงัน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 แสดงผลสัมฤทธ์ิโครงการระหวา่งร้อยละ   0.00-20.00 

คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 แสดงผลสัมฤทธ์ิโครงการระหวา่งร้อยละ 21.00-40.00 
   คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 แสดงผลสัมฤทธ์ิโครงการระหวา่งร้อยละ 41.00-60.00 
    คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 แสดงผลสัมฤทธ์ิโครงการระหวา่งร้อยละ 61.00-80.00 
    คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 แสดงผลสัมฤทธ์ิโครงการระหวา่งร้อยละ 81.00–100.00 
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 เทศบาลต าบลนายูง อ าเภอนายูง จงัหวดัอุดรธานี ไดเ้ลือกประเมินการด าเนินงานในดา้น
ต่าง ๆ 4 งาน ประกอบด้วยงานด้านสาธารณสุข งานด้านพฒันาชุมชน และสวสัดิการ งานด้าน
การศึกษา และงานดา้นรายได ้หรือจดัเก็บภาษี โดยผลส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการพบวา่
ประชาชนท่ีอยูใ่นเขตการปกครองของเทศบาลต าบลนายงูโดยภาพรวมนั้นพบวา่ ประชาชนมีความ
พึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.62 หรือเทียบกับผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบติังานท่ีร้อยละ 92.52 ซ่ึงสามารถแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน
ในปีปีงบประมาณปัจจุบนั โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี 
 

ตารางที ่5.2 ผลการปฏิบติังานในการใหบ้ริการของเทศบาลต าบลนายงู ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ประเด็น 

ปีงบประมาณ 2564 

ค่าเฉลีย่ 
ร้อยละ 

ผลสัมฤทธ์ิ 
ในการปฏิบัติงาน 

ระดับคุณภาพในการ
ด าเนินงาน 

ดา้นสาธารณสุข 4.62 92.40 มากท่ีสุด 
ดา้นพฒันาชุมชน และสวสัดิการ 
สังคม 

4.57 91.52 มากท่ีสุด 

ดา้นดา้นการศึกษา 4.61 92.36 มากท่ีสุด 
ดา้นรายได ้หรือจดัเก็บภาษี 4.69 93.79 มากท่ีสุด 
ความพงึพอใจการให้บริการโดยรวม 4.62 92.52 มากทีสุ่ด 

ทีม่า: ตวัเลขมาจากการค านวณ โดยการปัดจุดทศนิยมต าแหน่งท่ี 3 
 

   ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่าผลการปฏิบติังานโดยภาพรวมของเทศบาลต าบลนายูงนั้นถือได้ว่ามี
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการแก่ประชาชนท่ีเขา้มาติดต่อในระดบัท่ี สูงมาก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้
เห็นว่ากระบวนการในการให้บริการท่ีผ่านมานั้นมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการแก่ประชาชน โดยท่ีทางเทศบาลต าบลนายงู อาจจะไม่จ  าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ
ในการด าเนินการใหบ้ริการใดๆ แต่โดยทั้งน้ีอาจจะด าเนินการเพียงแค่รักษามาตรฐานการใหบ้ริการ
ท่ีเป็นอยูมิ่ใหล้ดหยอ่นลงก็น่าจะเป็นการเพียงพอต่อการรักษามาตรฐานในการใหบ้ริการ แต่อยา่งไร
ก็ตามหากจะพิจารณาถึงผลสัมฤทธ์ิในการให้บริการในงานแต่ละด้านแล้วนั้นสามารถแสดงได้
ดงัต่อไปน้ี 
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   2.1 งานด้านสาธารณสุข 
 

  

 

 

แผนภาพที ่5.5 งานดา้นสาธารณสุข 
 

   ผลการศึกษาในส่วนของการใหบ้ริการในดา้นสาธารณสุขในดา้นการรักษาความสะอาดใน
ท่ีสาธารณะ พบวา่ ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในงานระดบั มากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ีย
ท่ี 4.62 คิดเป็นผลสัมฤทธ์ิจากการปฏิบติังานอยูท่ี่ร้อยละ 92.40 ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่จากค่าคะแนนเฉล่ีย
ดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ท้องถ่ินในด้านสาธารณสุขของ
เทศบาลต าบลนายงูนั้น ยงัคงมีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน จึงส่งผลให้
ประชาชนในเขตพื้นท่ีการปกครองมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดบัท่ีสูง เม่ือพิจารณาถึงแต่ละ
องค์ประกอบของมิติของงานดา้นสาธารณะสุขในแต่ละประเด็นแลว้นั้น สามารถแสดงให้เห็นถึง
รายละเอียดไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่5.3 การประเมินการด าเนินงานดา้นสาธารณะสุข ในปีงบประมาณ 2564 

ประเด็น 

ปีงบประมาณ 2564 

ค่าเฉลีย่ 
ร้อยละผลสัมฤทธ์ิ 
ในการปฏิบัติงาน 

ระดับคุณภาพ 
ในการด าเนินงาน 

ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.62 92.57 มากท่ีสุด 
ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ 4.60 92.16 มากท่ีสุด 
ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4.75 95.12 มากท่ีสุด 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 4.48 89.77 มากท่ีสุด 
ความพงึพอใจโดยภาพรวม 4.62 92.40 มากทีสุ่ด 

ทีม่า: ตวัเลขมาจากการค านวณ โดยการปัดจุดทศนิยมต าแหน่งท่ี 3 
 

   เม่ือพิจารณาถึงองคป์ระกอบของงานดา้นสาธารณสุข ในส่วนของการรักษาความสะอาดใน
ท่ีสาธารณะของเทศบาลต าบลนายงูแลว้นั้น พบวา่องคป์ระกอบในดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ พบวา่ 
ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการในระดบั มากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.75 หรือคิดเป็น
ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานท่ีร้อยละ 95.12 รองลงมาคือ ดา้นขั้นตอนในการให้บริการ
บริการ พบวา่ ประชาชนมีระดบัความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.62 หรือคิด
เป็นผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานท่ีร้อยละ 92.57 ดา้นช่องทางในการให้บริการพบว่าประชาชนมี
ความพึงพอใจในการใหบ้ริการในระดบั มากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.60 หรือคิดเป็นร้อยละของ
ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานท่ีร้อยละ 92.16 และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมี
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการในระดับ มากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.48 หรือคิดเป็น
ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานท่ีร้อยละ 89.77 ทั้งน้ีผลจากการศึกษา พบวา่เหตุท่ีประชาชนมีความพึง
พอใจในการให้บริการดา้นการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะรอบเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลนายูง
ในระดบัท่ีสูงเป็นเพราะว่างานด้านการรักษาความสะอาดถือเป็นงานท่ีเปรียบได้กบัหน้าตาของ
พื้นท่ีให้ดูดี การท่ีทางเทศบาลต าบลนายงูไดมี้การมอบหมายหนา้ท่ีของบุคคลให้มีความรับผิดชอบ
ในเร่ืองดงักล่าวโดยเฉพาะ ประกอบกบัการด าเนินงานท่ีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเหตุผล
เหล่าน้ีถือไดว้า่เป็นการปฏิบติังานท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่พื้นท่ีเป็นอยา่งมาก ดงันั้นจึงจะเห็นไดว้า่
ผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมาจึงยงัคงมีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนเสมอ โดยท่ีทาง
เทศบาลต าบลนายงูไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนแนวทางในการด าเนินงานท่ีไดด้ าเนินการอยูม่าก
นกั แต่ส่ิงท่ีส าคญัคือการรักษามาตรฐานในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ีปกครองให้ยงัคงมี
ประสิทธิภาพต่อไป แต่อยา่งไรก็ตามส่ิงท่ีทางเทศบาลต าบลนายงูควรให้ความสนใจก็คือเร่ืองของ
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ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ประเภทเคร่ืองมือท่ีมีความเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน ซ่ึงถึงแมว้า่จะมี
ค่าคะแนนท่ีอยูใ่นระดบั ดีมากท่ีสุด แต่ทั้งน้ีเม่ือเทียบกบัองคป์ระกอบในดา้นอ่ืนๆ แลว้นั้นกลบัมีค่า
คะแนนท่ีนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงคือส่ิงท่ีทางเทศบาลต าบลนายงูควรให้ความสนใจ โดยอาจจะเป็นเร่ืองของ
การจดังบประมาณเพิ่มเติมในการจัดหาเคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งน้ีเพื่อน ามา
ทดแทนเคร่ืองมือเก่าท่ีเส่ือมสภาพไป ซ่ึงก็น่าจะเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะส่งผลให้ค่าคะแนนใน
องคป์ระกอบดงักล่าวนั้นเพิ่มข้ึนได ้
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 2.2 งานด้านพฒันาชุมชน และสวสัดิการสังคม 
 

 
 

  
แผนภาพที ่5.6 งานดา้นพฒันาชุมชน และสวสัดิการสังคม 

 

   ผลการศึกษาในส่วนของการใหบ้ริการในดา้นการพฒันาชุมชน และสวสัดิการสังคม พบวา่ 
ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในงานระดบั มากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.57 ซ่ึงคิดเป็น
ผลสัมฤทธ์ิจากการปฏิบติังานอยู่ท่ีร้อยละ 91.52 ทั้งน้ีจากค่าคะแนนเฉล่ียท่ีไดรั้บแสดงให้เห็นว่า
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ท้องถ่ินในด้านงานพฒันาชุมชน และสวสัดิการสังคม ของ
เทศบาลต าบลนายงู นั้นมีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นอย่างมาก ซ่ึง
ไดส่้งผลให้ประชาชนในเขตพื้นท่ีการปกครองต่างไดรั้บการบริการจากการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลนายงู ไดอ้ยา่งทัว่ถึง และเม่ือพิจารณาถึงแต่ละองคป์ระกอบของมิติดา้นงานพฒันาชุมชน และ
สวสัดิการสังคม ในแต่ละประเด็นแลว้นั้นสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงรายละเอียดไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่5.4 การประเมินคุณภาพการด าเนินงานดา้นพฒันาชุมชน และสวสัดิการสังคม ในปี 
                    งบประมาณ 2564 

ประเด็น 

ปีงบประมาณ 2564 

ค่าเฉลีย่ 
ร้อยละผลสัมฤทธ์ิ 
ในการปฏิบัติงาน 

ระดับคุณภาพ 
ในการด าเนินงาน 

ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.61 92.31 มากท่ีสุด 
ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ 4.53 90.75 มากท่ีสุด 
ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4.72 94.49 มากท่ีสุด 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 4.42 88.52 มากท่ีสุด 
ความพงึพอใจโดยภาพรวม 4.57 91.52 มากทีสุ่ด 

ทีม่า: ตวัเลขมาจากการค านวณ โดยการปัดจุดทศนิยมต าแหน่งท่ี 3 
 

   เม่ือพิจารณาถึงองคป์ระกอบของงานพฒันาชุมชน และสวสัดิการ จากเทศบาลต าบลนายงู
แลว้นั้น พบวา่องคป์ระกอบในดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ ประชาชนมีระดบัความพึงพอใจในระดบั 
มากท่ีสุด โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.72 หรือคิดเป็นผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานท่ีร้อยละ 94.49 
รองลงมาคือองคป์ระกอบดา้นขั้นตอนการให้บริการ พบวา่ประชาชนมีระดบัความพึงพอใจในการ
ให้บริการในระดบั มากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.61 หรือคิดเป็นผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานท่ี
ร้อยละ 92.31 องค์ประกอบดา้นช่องทางในการให้บริการพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ใหบ้ริการในระดบั มากท่ีสุด โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.53 หรือคิดเป็นร้อยละของผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบติังานท่ีร้อยละ 90.75 และองค์ประกอบดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่าประชาชนมีระดบั
ความพึงพอใจในการใหบ้ริการในระดบั มากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.42 ซ่ึงคิดเป็นผลสัมฤทธ์ิใน
การปฏิบติังานท่ีร้อยละ 88.52 ทั้งน้ีผลการศึกษา พบว่าการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในการให้
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการมากท่ีสุด เป็นเพราะว่างานด้านพฒันาชุมชน และ
สวสัดิการ รอบเขตต าบลเปรียบไดก้บัการดูแลทุกขสุ์ขของประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงความตั้งใจท างาน
ของเจา้หนา้ท่ีเปรียบไดก้บัการสร้างความอบอุ่น และอุ่นใจ ในการให้ความส าคญั และคอยดูแลใน
ลกัษณะแบบเครือญาติท่ีคอยห่วงใยต่อกนั อีกทั้งงานดงักล่าวยงัส่งผลต่อการอ านวยความสะดวก 
และปลอดภยัต่อการด าเนินวิถีชีวิตในประจ าวนัมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม การพฒันาระบบกระแสไฟฟ้า หรือน ้าประปา ใหเ้ขา้ถึงตวัหมู่บา้น รวมถึงการจดัเจา้หนา้ท่ี
อาสาป้องกนัภยัพลเรือนในการตรวจตราในทอ้งถ่ินยามค ่าคืนส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีไดรั้บ
ประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าว และเม่ือพิจารณาถึงผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมาจะพบว่า
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เทศบาลต าบลนายูง นั้นยงัคงมีมาตรฐานในการให้บริการด้านงานพฒันาชุมชน และสวสัดิการ
สังคม ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุม แต่อย่างไรก็ตามส่ิงส าคญัในการให้บริการคือการ
รักษามาตรฐานของการให้บริการท่ีต้องไม่หย่อนมาตรฐานจากท่ีเป็นอยู่ ดังนั้ นหากจะมีการ
กระบวนการปรับปรุงในการให้บริการในดา้นงานดงักล่าวก็อาจจะจ าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาถึงส่ิง
อ านวยความสะดวกในการติดต่อรูปแบบ อ่ืนๆ ทาง Social Network เช่น ระบบ QR Code หรือ 
แมแ้ต่ ID-Line ก็น่าจะเป็นทางหน่ึงท่ีน่าจะตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมมากข้ึน 
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 2.3 งานด้านการศึกษา 
 

 
 

  

แผนภาพที ่5.7 งานดา้นการศึกษา 
 

   ผลการศึกษาในส่วนของการให้บริการในดา้นการศึกษา พบวา่ ประชาชนมีความพึงพอใจ
โดยภาพรวมในงานระดบั มากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.61 ซ่ึงคิดเป็นผลสัมฤทธ์ิจากการปฏิบติังาน
อยู่ท่ีร้อยละ 92.36 ทั้ งน้ีจากค่าคะแนนเฉล่ียท่ีได้รับนั้ น แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ทอ้งถ่ินในดา้นงานการศึกษาของเทศบาลต าบลนายงูนั้น ยงัคงสามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของประชาชนในเขตพื้นท่ีการปกครองไดเ้ป็นอยา่งดี และมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีหากจะ
พิจารณาถึงรายละเอียดขององคป์ระกอบต่างๆ ของมิติงานดา้นการศึกษาท่ีเป็นอยูแ่ลว้นั้น สามารถ
แสดงใหเ้ห็นถึงรายละเอียดไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่5.5 การประเมินคุณภาพการด าเนินงานดา้นการศึกษา ในปีงบประมาณ 2564 

ประเด็น 

ปีงบประมาณ 2564 

ค่าเฉลีย่ 
ร้อยละผลสัมฤทธ์ิ 
ในการปฏิบัติงาน 

ระดับคุณภาพ 
ในการด าเนินงาน 

ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.64 92.94 มากท่ีสุด 
ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ 4.64 92.99 มากท่ีสุด 
ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4.70 94.08 มากท่ีสุด 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 4.47 89.45 มากท่ีสุด 
ความพงึพอใจโดยภาพรวม 4.61 92.36 มากทีสุ่ด 

ทีม่า: ตวัเลขมาจากการค านวณ โดยการปัดจุดทศนิยมต าแหน่งท่ี 3 
 

   เม่ือพิจารณาถึงองคป์ระกอบของงานบริการดา้นการศึกษา ท่ีไดด้ าเนินการโดยเทศบาลต าบล
นายูงแล้วนั้ น จะพบว่าในองค์ประกอบส าหรับองค์ประกอบด้านเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการ พบว่า 
ประชาชนจะมีระดบัความพึงพอใจในตวัของเจา้หนา้ท่ีนั้น ในระดบัท่ี มากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 
4.70  หรือคิดเป็นผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานอยูท่ี่ร้อยละ 94.08 รองลงมาคือองคป์ระกอบดา้นของ
ช่องทางในการให้บริการ พบวา่ ประชาชนยงัคงมีระดบัความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด โดยมีค่า
คะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 4.64 คิดเป็นผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานอยูท่ี่ร้อยละ 92.99 ดว้ยเหตุท่ีวา่ช่องทางใน
การให้บริการในด้านดงักล่าวมีสถานท่ีติดต่อท่ีชัดเจนอยู่แล้ว ประกอบกบัช่องทางดงักล่าวท่ีมีไว้
ส าหรับการติดต่อรับบริการจากประชาชนก็มีความสะดวก และเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ียงัคงมีความพึงพอใจในระดับท่ีสูง ส าหรับ
องคป์ระกอบดา้นขั้นตอนของการใหบ้ริการนั้นจะ พบวา่ ประชาชนมีระดบัความพึงพอใจในระดบั 
มากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.64 ซ่ึงคิดเป็นผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานท่ีร้อยละ 92.94 ทั้งน้ี
ประชาชนท่ีให้ขอ้มูลกล่าวว่า ขั้นตอนในการให้บริการจากเทศบาลต าบลนายูงนั้นไม่ได้มีความ
ซับซ้อนในการให้บริการแก่ประชาชนแต่อย่างใด เพราะโดยส่วนใหญ่จะอยู่ภายในโรงเรียน ซ่ึง
กระบวนการก็คือการน าบุตร-หลานของตนเองท่ีมีอายุครบก าหนด หรือมีคุณสมบติัตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดเขา้รับการศึกษาดงัเช่นโรงเรียนอ่ืนๆ ทัว่ไป จึงเป็นเหตุผลท่ีวา่ประชาชนยงัคงมีความพึงพอใจ
ในการให้บริการท่ีเป็นอยู ่และส าหรับองคป์ระกอบดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีเขา้มา
ติดต่อนั้นพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.47 คิดเป็น
ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบติังานอยู่ท่ีร้อยละ 89.45 อย่างไรก็ตามผลการศึกษายงัพบต่อไปอีกว่าในการ
เขา้มาติดต่อเร่ืองเก่ียวกบัการศึกษากบัเทศบาลต าบลนายูงนั้นประชาชนต่างได้รับการอ านวยความ
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สะดวกในการใหบ้ริการ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการใหข้อ้มูล การใหค้วามช่วยเหลือ จากตวัเจา้หนา้ท่ี ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นถึงจิตในการใหบ้ริการท่ีดีแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยเหตุดงักล่าวจึงส่งผลให้ประชาชน
ยงัคงมีความพึงพอใจในการให้บริการในมิติการให้บริการของงานดงักล่าว และนอกจากน้ีประชาชน
ผูใ้ห้ขอ้มูลยงักล่าวต่อไปอีกว่า งานดา้นการให้บริการดา้นการศึกษาแก่ประชาชนในทอ้งถ่ินเปรียบ
ไดก้บัการให้ความรู้ และการสร้างอนาคตแก่เยาวชนรุ่นใหม่ของชุมชน อีกทั้งยงัเป็นการปูพื้นฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ เพื่อการพฒันาตนเอง และสังคมในอนาคต ดงันั้นการท่ีทางเทศบาลต าบล
นายงูให้ความส าคญักบังานดงักล่าว จึงเปรียบเสมือนกบัการให้ความส าคญัแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน 
อีกทั้งยงัมุ่งเนน้กระบวนการท่ีจะก่อใหเ้กิดการพฒันาดา้นทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ความย ัง่ยืนสืบไป 
 ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาผลการให้บริการท่ีผา่นมาจะพบวา่ ในแต่ละองคป์ระกอบของมิติงานดา้น
การศึกษา แต่ละองคป์ระกอบนั้น ต่างมีระดบัค่าคะแนนเฉล่ียท่ีค่อนขา้งสูง ในทุกๆ ดา้น ซ่ึงแสดง
ให้เห็นวา่ทางเทศบาลต าบลนายูง ยงัคงไวซ่ึ้งมาตรฐานในการให้บริการแก่ประชนในพื้นท่ีไดเ้ป็น
อยา่งดี โดยท่ีไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการ หรือวิธีการในการให้บริการใดๆ มากนกั 
หากแต่ส่ิงส าคญัคือการพยายามรักษามาตรฐานการให้บริการ พร้อมกบัเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความครอบคลุมในพื้นท่ีปกครองให้มากข้ึนก็น่าจะสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีไดอ้ยา่งครอบคลุม 
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2.4 งานด้านรายได้ หรือภาษี 
 

 
 

  
แผนภาพที ่5.8 งานดา้นรายได ้หรือภาษี 

 

   ผลการศึกษาในส่วนของการให้บริการในดา้นรายได ้หรือจดัเก็บภาษี พบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจโดยภาพรวมในงานระดบั มากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.69 โดยคิดเป็นผลสัมฤทธ์ิ
จากการปฏิบติังานอยูท่ี่ร้อยละ 93.79 ทั้งน้ีจากค่าคะแนนเฉล่ียดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นวา่การใหบ้ริการ
ดา้นรายได ้หรือการจดัเก็บภาษี ของเทศบาลต าบลนายงูนั้น ยงัคงมีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่
ประชาชนในทอ้งถ่ิน อีกทั้งยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในเขตพื้นท่ีการ
ปกครองไดอ้ยา่งครอบคลุม หากเม่ือพิจารณาถึงองคป์ระกอบของมิติงานดา้นการศึกษาในดา้นต่างๆ 
พบวา่ในทุกองคป์ระกอบนั้นต่างมีค่าคะแนนเฉล่ียในระดบัท่ีสูง โดยท่ีสามารถแสดงรายละเอียดได้
ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่5.6 การประเมินคุณภาพการด าเนินงานดา้นรายได ้หรือภาษี ในปีงบประมาณ 2564 

ประเด็น 

ปีงบประมาณ 2564 

ค่าเฉลีย่ 
ร้อยละผลสัมฤทธ์ิ 
ในการปฏิบัติงาน 

ระดับคุณภาพ 
ในการด าเนินงาน 

ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.67 93.45 มากท่ีสุด 
ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ 4.64 92.94 มากท่ีสุด 
ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4.76 95.38 มากท่ีสุด 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 4.67 93.40 มากท่ีสุด 
ความพงึพอใจโดยภาพรวม 4.69 93.79 มากทีสุ่ด 

ทีม่า: ตวัเลขมาจากการค านวณ โดยการปัดจุดทศนิยมต าแหน่งท่ี 3 
 

   เม่ือพิจารณาถึงองคป์ระกอบของงานบริการดา้นรายได ้หรือจดัเก็บภาษีจากเทศบาลต าบล
นายงูแลว้นั้น พบวา่ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ ประชาชนมีระดบัความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด 
มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.76 หรือคิดเป็นผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานท่ีร้อยละ 95.38 ทั้งน้ีการท่ีองคก์าร
บริหารส่วนต าบลไดมี้การจดัหาเจา้หน้าท่ีมารับผิดชอบกบังานดา้นน้ี ซ่ึงเปรียบเสมือนกบัการให้
ความส าคญัในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นท่ี อีกทั้งยงัลดความแออดัในส านกังาน 
ประกอบกบัการให้บริการท่ีมีไมตรีจิตของเจา้หนา้ท่ีต่อประชาชนดว้ยความไม่ถือตวั และความเป็น
กนัเอง รวมถึงการใหค้  าแนะน ายามท่ีประชาชนนั้นประสบปัญหาในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
จึงท าให้กระบวนการในการให้บริการจึงไม่ค่อยประสบปัญหามากนกั ประกอบกบัการท่ีเทศบาล
ต าบลนายูงให้ความส าคญักบัองค์ประกอบในดา้นบุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการในด้าน
รายไดห้รือภาษี โดยมอบหมายผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในงานดงักล่าวมาปฏิบติังาน จึงส่งผลให้
องค์ประกอบในด้านบุคลากร จึงได้รับความไวว้างใจจากประชาชนในระดับสูง รองลงมาคือ
องคป์ระกอบดา้นขั้นตอนของการให้บริการนั้น พบวา่ ประชาชนมีระดบัความพึงพอใจในระดบั มาก
ท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.67 หรือคิดเป็นผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานท่ีร้อยละ 93.45 ทั้ งน้ี
ประชาชนผูใ้ห้ขอ้มูลได้กล่าวว่าขั้นตอนในการให้บริการท่ีเป็นอยู่ไม่ได้มีความซับซ้อนในการ
ให้บริการแก่ประชาชนแต่อย่างใด จึงส่งผลให้ประชาชนยงัคงมีความพึงพอใจในขั้นตอนในการ
ให้บริการท่ีเป็นอยู่ในระดบัท่ีมาก และถือไดว้่าเป็นขั้นตอนท่ีเป็นอยูน่ั้นยงัคงมีความเหมาะสมใน
การให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับองค์ประกอบด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนท่ีเขา้มาติดต่อนั้นเป็นค่าคะแนนท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีแสดงให้เห็นว่าประชาชนนั้นมี
ความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 4.67 คิดเป็นผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบติังาน
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อยู่ท่ีร้อยละ 93.40 ทั้งน้ีเน่ืองจากการไปติดต่อขอใช้บริการ ณ เทศบาลต าบลนายูง หรือแมแ้ต่การ
ติดต่อยงัหน่วยบริการภายนอกสถานท่ี ประชาชนต่างก็ไดรั้บการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ 
สอบถาม จากเจ้าหน้าท่ี อีกทั้ งเม่ือพิจารณาถึงอุปกรณ์ เคร่ืองมือ รองรับในการติดต่อ เช่น 
แบบฟอร์ม มา้นัง่รอ  ทั้งภายใน และภายนอกส านกังาน หรือเม่ือมีการออกหน่วยบริการนั้น ต่างก็
ความเพียงพอในการรองรับส าหรับประชาชนผูเ้ขา้มาติดต่อได้เป็นอย่างดี และองค์ประกอบด้าน
ช่องทางในการใหบ้ริการ พบวา่ประชาชนนั้นมีระดบัความพึงพอใจดา้นดงักล่าวในระดบั มากท่ีสุด 
มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.64 คิดเป็นผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานอยูท่ี่ร้อยละ 92.94 ทั้งน้ีเน่ืองจากทาง
เทศบาลต าบลนายงู ไดมี้การเปิดช่องทางในการติดต่อโดยการออกไปตั้งเป็นสถานท่ีให้บริการภายนอก
ส านกังาน หรือท่ีเรียกว่า จุดให้บริการ ซ่ึงเปรียบไดก้บัการเพิ่มช่องทางในการให้บริการ และลด
ความแออดัในตวัส านกังาน ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวส่งผลให้ประชาชนท่ีเขา้มาติดต่อใชบ้ริการท่ี
ไม่จ  าเป็นตอ้งเดินทางไปยงัส านกังาน ประกอบกบัยงัก่อให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนในการ
ติดต่อรับบริการเป็นอย่างมาก ดว้ยเหตุผลดงกล่าวจึงส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีมีระดบัความพึง
พอใจในระดบัท่ีสูง อีกทั้งวิธีการดงักล่าวยงัเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลนายูง ได้เป็นอย่างดี และยงัเป็นการขยายพื้นท่ีในการให้บริการท่ีมีความ
ครอบคลุมมากยิง่ข้ึนได ้

ในขณะเดียวกันเม่ือพิจารณาถึงกระบวนการในการให้บริการท่ีผ่านมาจะพบว่า
องคป์ระกอบในแต่ละดา้นของมิติงานดงักล่าวจะมี ระดบัค่าคะแนนเฉล่ียท่ีค่อนขา้งสูงในทุกๆ ดา้น  
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าทางเทศบาลต าบลนายูง ยงัคงสามารถรักษามาตรฐานในการให้บริการแก่
ประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยท่ีไม่จ  าเป็นท่ีจะต้องปรับเปล่ียนกระบวนการ หรือวิธีการในการ
ใหบ้ริการใดๆ หากแต่ส่ิงส าคญัคือการพยายามรักษามาตรฐานการให้บริการ พร้อมกบัเพิ่มประสิทธิ
ภาพในการให้บริการในดา้นต่างๆ เพื่อให้เกิดความครอบคลุมในพื้นท่ีปกครองให้มากข้ึนก็น่าจะ
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีไดอ้ยา่งครอบคลุม 
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3. ความพงึพอใจในการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลนายูง โครงการจัดการขยะมูลฝอยใน 
    ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 เทศบาลต าบลนายูง อ าเภอนายูง จงัหวดัอุดรธานี  ได้เลือกประเมินการด าเนินงานใน
โครงการดีเด่น รวมทั้ งส้ิน 1 โครงการ คือ โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 โดยผลส ารวจความพึงพอใจโดยภาพรวมพบว่าประชาชนท่ีอยู่ในเขตการ
ปกครองของเทศบาลต าบลนายูงนั้น มีความพึงพอใจกบัการด าเนินงานของโครงการท่ีไดท้  าเนิน
การข้ึน โดยภาพรวมของความพึงพอใจอยูท่ี่ระดบั มากท่ีสุด กล่าวคือมีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.54 หรือ
เทียบเป็นผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานไดท่ี้ร้อยละ 90.96 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของโครงการ ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี 
โดยสามารถแสดงรายละเอียดในแต่ละองคป์ระกอบไดด้งัน้ี 
 

ตารางที ่5.7 แสดงผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการดีเด่นของเทศบาลต าบลนายงู โครงการจดัการ 
                   ขยะมูลฝอยในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ประเด็น ปีงบประมาณ 2564 

ค่าเฉลีย่ ร้อยละผลสัมฤทธ์ิ 
ในการปฏิบัติงาน 

ระดับคุณภาพ 
ในการด าเนินงาน 

1. การประชาสัมพนัธ์โครงการเป็นไปอยา่งทัว่ถึง 4.54 90.96 มากท่ีสุด 
2. เวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.51 90.29 มากท่ีสุด 
3. ก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
    ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ 

4.54 90.96 มากท่ีสุด 

4. ก่อใหเ้กิดความรัก และสามคัคีแก่ประชาชนใน 
    พื้นท่ี 

4.56 91.32 มากท่ีสุด 

5. เป็นโครงการท่ีช่วยสร้างความน่าอยูใ่นชุมชน 4.57 91.58 มากท่ีสุด 
6. เป็นโครงการท่ีก่อใหเ้กิดความตระหนกัในดา้น 
   สุขภาพอนามยัแก่ประชาชนในชุมชน 

4.53 90.65 มากท่ีสุด 

ความพงึพอใจโดยภาพรวม 4.54 90.96 มากทีสุ่ด 
ทีม่า: ตวัเลขมาจากการค านวณ โดยการปัดจุดทศนิยมต าแหน่งท่ี 3 
 

   เม่ือพิจารณาผลการประเมินในโครงการดงักล่าวท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 
แลว้นั้นสามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัต่อไปน้ี 
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 3.1 ความพงึพอใจต่อโครงการดีเด่น โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจ าปี 
                   งบประมาณ 2564 
 

  

  
แผนภาพที ่5.9 โครงการดีเด่น โครงการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

     ผลการศึกษาจากตารางขา้งตน้พบวา่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการจดัการมูลฝอย
ในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลต าบลนายงู ในระดบั มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
4.54 คิดเป็นผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานท่ีร้อยละ 90.96 ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่ค่าคะแนนเฉล่ียดงักล่าวมี
ค่าคะแนนท่ีสูง ซ่ึงหมายถึงว่าเทศบาลต าบลนายูงนั้น สามารถด าเนินโครงการดงักล่าวไดต้รงกบั
ความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีเป็นดี และเม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ
ของการด าเนินโครงการดงักล่าว พบวา่ค่าคะแนนเฉล่ียในแต่ละองค์ประกอบนั้นเป็นค่าคะแนนท่ี
อยูใ่นช่วงของผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานในระดบัสูง โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 ผลการศึกษาจากตารางขา้งตน้ พบวา่ ความพึงพอใจต่อโครงการจดัการขยะมูลฝอย ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ท่ีไดจ้ดัท าโดยเทศบาลต าบลนายงูนั้น ประชาชนมีความพึงพอใจในระดบั มาก
ท่ีสุด โดยมีผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานอยูท่ี่ร้อยละ 90.96 ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่โครงการดงักล่าวเป็น
โครงการท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน อีกทั้งประชาชนในทอ้งถ่ินสามารถ
เขา้ร่วมโครงการท่ีจดัข้ึนได ้และนอกจากน้ียงัเป็นโครงการท่ีสนบัสนุนถึงความสะอาดของชุมชน 
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และรวมถึงด้านสุขภาพของประชาชนในแต่ละครัวเรือนในชุมชนอีกด้วย เม่ือพิจารณาถึง
องคป์ระกอบยอ่ยของโครงการแลว้นั้น พบวา่ องคป์ระกอบดา้นเป็นโครงการท่ีช่วยสร้างความน่า
อยูใ่นชุมชนนั้นมีค่าคะแนนมากท่ีสุด กล่าวคือ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด โดยมี
ค่าคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 4.57 หรือคิดเป็นผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานอยูท่ี่ร้อยละ 91.58 รองลงไปคือ
องคป์ระกอบดา้นการเป็นโครงการท่ีก่อใหเ้กิดความรัก และความสามคัคีแก่ประชาชนในพื้นท่ี โดย
ประชาชนมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 4.56 ซ่ึงคิดเป็นผลสัมฤทธ์ิ
ในการปฏิบติังานอยู่ท่ีร้อยละ 91.32 และนอกจากน้ียงัพบต่อไปว่าองค์ประกอบในด้านการเป็น
โครงการท่ีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ และรวมถึงการ
ประชาสัมพนัธ์โครงการท่ีเป็นไปอย่างทัว่ถึง ประชาชนต่างก็มีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด 
โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.54 ซ่ึงคิดเป็นผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานอยู่ท่ีร้อยละ 90.96 เท่ากนั 
ส าหรับในองคป์ระกอบดา้นการเป็นโครงการท่ีก่อให้เกิดความตระหนกัในดา้นสุขภาพอนามยัแก่
ประชาชนในชุมชนแลว้นั้น ประชาชนก็ยงัคงมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด โดยมีค่าคะแนน
เฉล่ียอยูท่ี่ 4.53 โดยสามารถคิดเป็นผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานอยูท่ี่ร้อยละ 90.65 และประเด็นดา้น
สุดทา้ย คือ ดา้นความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินโครงการ พบว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจในระดบั มากท่ีสุด โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 4.51 หรือคิดเป็นผลสัมฤทธ์ิของโครงการอยู่ท่ี
ร้อยละ 90.29 แต่อย่างไรก็ตามยงัมีประชาชนบางส่วนไดใ้ห้ขอ้เสนอท่ีว่าแมโ้ครงการจะมีความ
เหมาะสมกบัพื้นท่ี แต่ทั้งน้ีหากทางเทศบาลต าบลนายูง จะได้มีการพิจารณาถึงการจดัโครงการ
ดงักล่าวให้มีความต่อเน่ืองในปีงบประมาณท่ีถดัไป ก็น่าจะส่งผลดีต่อประชาชนในพื้นท่ีมากยิง่ข้ึน 
เพราะทั้งน้ีโครงการดงักล่าวนั้นมีความเหมาะสมกบัพื้นท่ีในเขตปกครอง อีกทั้งยงัมีความเก่ียวเน่ือง
กบัความสะอาดของชุมชน และรวมถึงดา้นสุขภาพ คือ ความมีสุขอนามยัของประชาชนในชุมชน 
และนอกจากน้ียงัรวมถึงการปลูกจิตส านึกของคนในชุมชนให้ความรับผิดชอบต่อสังคมในดา้น
ความสะอาดของตน และส่วนรวม 
   ดงันั้นเม่ือพิจารณาถึงผลการด าเนินงานของโครงการดีเด่นในปีงบประมาณปัจจุบนั โดย 
จากขอ้มูลในตารางขา้งตน้ จะพบวา่การด าเนินงานของโครงการท่ีไดมี้การด าเนินงานโดยเทศบาล
ต าบลนายงูนั้น ประชาชนยงัคงมีความพึงพอใจในระดบั สูงท่ีสุด ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ โครงการท่ีทาง
เทศบาลต าบลนายูง ท่ีไดมี้การด าเนินงานมา ลว้นแลว้แต่เป็นโครงการท่ีตรงกบัความตอ้งการของ
ประชาชนในพื้นท่ีปกครองโดยส่วนใหญ่ อีกทั้งยงัก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึง
เป็นการแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพในการด าเนินงานของโครงการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชนในพื้นท่ีไดอ้ยา่งครอบคลุม 
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4. บทสรุปความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ และการด าเนินโครงการโดยรวม 
    ของเทศบาลต าบลนายูง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
    ผลจากการศึกษาในดา้นของผลการปฏิบติัราชการในการใหบ้ริการของเทศบาลต าบลนายงู 
ต่อประชาชนในพื้นท่ี พบวา่ ประชาชนยงัคงมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลนายงู 
ในระดบัท่ี มากท่ีสุด โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.60 ซ่ึงคิดเป็นผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงานอยู่ท่ี
ร้อยละ 92.09 ทั้งน้ีหากเทียบกบัค่าคะแนนเฉล่ียดงักล่าว พบว่าในมิติของการให้บริการทุกๆ ดา้น 
และรวมถึงการด าเนินโครงการในปีงบประมาณท่ีผา่นมานั้น ผลการปฏิบติังานมีค่าผลสัมฤทธ์ิใน
การให้บริการในระดับท่ีสูงเกินกว่าร้อยละ 90.00 ซ่ึงผลการปฏิบติังานดังกล่าวย่อมส่งผลให้
ประชาชนในพื้นท่ีปกครองยงัคงมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดบัท่ีมากท่ีสุด อีกทั้งยงัเป็น
ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลนายงู
เป็นอยา่งดี ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีดีนั้นเกิดจากความเอาใจใส่ใน
การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี รวมถึงการวางแผนในการท างาน ในด้านระบบ/ขั้นตอน ของการ
ให้บริการแก่ประชาชนท่ีสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยทั้งน้ีสามารถ
แสดงรายละเอียดโดยภาพรวมดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่5.8 ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบติังานโดยภาพรวม ในส่วนงานบริการ และการด าเนินโครงการ 
                    ของเทศบาลต าบลนายงู อ าเภอนายงู จงัหวดัอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ประเด็น 

ปีงบประมาณ 2564 

ค่าเฉลีย่ 
ร้อยละ 

ผลสัมฤทธ์ิ 
ในการปฏิบัติงาน 

ระดับคุณภาพในการ
ด าเนินงาน 

ดา้นสาธารณสุข 4.62 92.40 มากท่ีสุด 
ดา้นพฒันาชุมชน และสวสัดิการสังคม 4.57 91.52 มากท่ีสุด 
ดา้นดา้นการศึกษา 4.61 92.36 มากท่ีสุด 
ดา้นรายได ้หรือจดัเก็บภาษี 4.69 93.79 มากท่ีสุด 
โครงการดีเด่น: โครงการจดัการขยะ 
                          มูลฝอยในชุมชน 

4.54 90.96 มากท่ีสุด 

ความพงึพอใจการให้บริการโดยรวม 4.60 92.09 มากทีสุ่ด 
ทีม่า: ตวัเลขมาจากการค านวณ โดยการปัดจุดทศนิยมต าแหน่งท่ี 3 
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   อย่างไรก็ตามจากขอ้สังเกตท่ีได้จากการศึกษา พบว่าในส่วนของงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลนายูงนั้น งานท่ีจะตอ้งดูแล และระมดัระวงัเป็นพิเศษ คือ งานด้าน
พฒันาชุมชน และสวสัดิการสังคม ซ่ึงแม้ว่างานดังกล่าวจะมีค่าคะแนนเฉล่ียท่ีอยู่ในระดับสูง 
ประกอบกบัประชาชนในพื้นท่ียงัคงมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด หากแต่ค่าคะแนนเฉล่ีย
ดงักล่าวกลบักลายเป็นค่าคะแนนเฉล่ียท่ีมีค่าน้อยท่ีสุดเม่ือเทียบในส่วนของผลสัมฤทธ์ิของการ
ด าเนินงานในงานดา้นต่างๆ แต่อยา่งไรก็ตามงานในดา้นการพฒันาชุมชน และสวสัดิการสังคมท่ีได้
มีการด าเนินการอยู่ น้ี  จ  าเป็นท่ีจะต้องอาศัยงบประมาณ และก าลังคนในการด าเนินงานท่ี
ค่อนขา้งมาก ประกอบกบัสถานการณ์ในเร่ืองของไวรัสโคโรน่า -19 (COVID-19) ท่ีก าลงัระบาด
แลว้นั้นก็ยิ่งท่ีจะสร้างเง่ือนไข หรือขอ้จ ากดัในการปฏิบติังานของผูเ้ก่ียวขอ้งมากข้ึนไปอีก ดงันั้น
ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลควรท่ีจะมีการจดัท าแผนปฏิบติังานเชิงรุกในการดา้นดงักล่าว ไม่วา่
จะเป็นดา้นงบประมาณ หรือแมแ้ต่อตัราก าลงัผูป้ฏิบติังาน ในปีงบประมาณถดัไป และนอกจากน้ียงั
รวมถึงการด าเนินต่อยอดจากโครงการจดัการขยะในชุมชน ท่ีอาจจะมีความเก่ียวขอ้งกบัการใช้
ประโยชน์จากขยะในเชิงเศรษฐกิจ แก่ครัวเรือนในพื้นท่ีปกครองก็น่าจะสามารถสร้างประโยชน์แก่
ประชาชนในพื้นท่ีไดม้ากข้ึน แต่ทั้งน้ีโครงการดงักล่าวอาจจะตอ้งมีการพิจารณาให้เป็นโครงการ
พิเศษ กล่าวคือจะต้องเป็นโครงการท่ีมีความต่อเน่ืองในทุกๆ ปี ทั้ งน้ีเพื่อเป็นส่ิงท่ียืนยนัได้ว่า
ประชาชนในพื้นท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากการด าเนินงานของโครงการอยา่งแทจ้ริง ประกอบกบัยงัมี
ความครอบคลุมต่อประชาชนในพื้นท่ีในเชิงเศรษฐกิจ และความน่าอยูใ่นสังคมมากข้ึน 
   โดยสรุปแลว้จะเห็นไดว้า่ผลการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลนายงู โดยภาพรวมนั้นยงัคงมี
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนในระดบัท่ีมีมาตรฐาน และเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่า
กระบวนการในการให้บริการไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการมากนกั หากแต่ส่ิงส าคญัคือการ
รักษามาตรฐานในการให้บริการท่ีเป็นอยู่มิให้ลดหย่อนลง ทั้งน้ีก็เพื่อสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนในเขตพื้นท่ีปกครองไดอ้ยา่งครอบคลุมมากข้ึน 



บทที ่6 
สรุป และข้อเสนอแนะ 

 
 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลนายูง 
อ าเภอนายูง จงัหวดัอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยการสุ่มตวัอย่างจากประชาชนท่ีอยู่
ภายในพื้นท่ีการปกครองของเทศบาลต าบลนายงู จ านวน 385 คน โดยการศึกษาสามารถน าเสนอได้
เป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
 

   1. สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบติังานของเทศบาลต าบล 
                  นายงู ประจ าปีงบประมาณ 2564 
       2. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 
 

1. สรุปผลการศึกษาความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลนายูง 
    ประจ าปีงบประมาณ 2564 
   1.1 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลนายูง โดยผลจากการ
ประเมินการด าเนินงานทั้ ง 4 ด้าน อันได้แก่ งานด้านสาธารณสุข งานด้านพัฒนาชุมชน และ
สวสัดิการสังคม งานด้านการศึกษา งานด้านรายได้ หรือภาษี และโครงการดีเด่น คือ โครงการ
จดัการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
    1) ในส่วนของการด าเนินงานด้านสาธารณสุข พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ โดย
ภาพรวมในงานระดับ มากท่ีสุด โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี 4.62 ซ่ึงคิดเป็นผลสัมฤทธ์ิจากการ
ปฏิบติังานอยูท่ี่ร้อยละ 92.40 โดยทั้งน้ีค่าคะแนนเฉล่ียดงักล่าวพบวา่เป็นค่าคะแนนท่ีสูง ซ่ึงหมายถึง
วา่ผลการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลนายูง นั้นมีศกัยภาพในการด าเนินงานในการให้บริการแก่
ทอ้งถ่ินในดา้นสาธารณสุขในทอ้งท่ีไดเ้ป็นอย่างดี อีกทั้งยงัแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
พฒันากระบวนการด าเนินงาน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
   2) ในส่วนของการด าเนินงานดา้นงานดา้นพฒันาชุมชน และสวสัดิการสังคมของเทศบาล
ต าบลนายงู ประชาชนมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.57 หรือคิด
เป็นผลสัมฤทธ์ิท่ีร้อยละ 91.52 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าทางเทศบาลต าบลนายูง ได้มีการปรับปรุง
กระบวนในการให้บริการ โดยเฉพาะดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ จึงส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชนท่ีมากข้ึน ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีเพิ่มข้ึน  
และยงัเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพในการด าเนินงานในการให้บริการของเทศบาลต าบลนายงู
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ท่ีได้มีการพฒันา เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทัว่ถึง 
ดงันั้นจะเห็นไดว้่าผลการปฏิบติังานในปีงบประมาณท่ีผา่นมา จะเห็นไดว้่าเทศบาลต าบลนายูงได้
พยายามปรับปรุง และยกระดับกระบวนการในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ีได้อย่าง
ครอบคลุมมากข้ึน 
  3) ในส่วนของการด าเนินงานด้านการศึกษาของเทศบาลต าบลนายูง พบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 4.61 หรือคิดเป็นผลสัมฤทธ์ิท่ี ร้อยละ 
92.36 ซ่ึงถือได้วา่มีค่าเฉล่ียในระดบัสูง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่าทางเทศบาลต าบลนายูง ยงัคง
รักษามาตรฐานในการให้บริการ โดยเฉพาะดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ ซ่ึงส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการให้บริการท่ีเป็นอยูน่ั้นยงัคงมีมาตรฐานในระดบัท่ีดี และนอกจากน้ียงัเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็น
ถึงศกัยภาพในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนายูง ท่ีไดมี้การพฒันากระบวนการในการบริการ
ดา้นดงักล่าว เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
และครอบคลุม 
    4) ในส่วนของการด าเนินงานด้านรายได้  หรือจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบลนายูง 
ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี  4.69 หรือคิดเป็น
ผลสัมฤทธ์ิท่ีร้อยละ 93.79 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าทางเทศบาลต าบลนายูง ยงัคงรักษาซ่ึงมาตรฐานใน
การให้บริการโดยเฉพาะด้านเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ี
เพิ่มข้ึนเช่นเดียวกับด้านต่างๆ ท่ีกล่าวมาแล้วในข้างต้น และนอกจากน้ียงัสามารถด าเนินงาน
ให้บริการท่ีรวดเร็ว  ด้วยเหตุผลดงักล่าว จึงเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่าเทศบาลต าบลนายูงยงัคงมี
ศกัยภาพในการให้บริการท่ีสูง อีกทั้งยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการแก่ประชาชนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุม 
  1.1.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการดีเด่น ภายใตโ้ครงการ การจดัการขยะมูลฝอย
ในชุมชน โดยผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด โดยมีค่าคะแนน
เฉล่ียอยูท่ี่ 4.54 หรือคิดเป็นผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานอยูท่ี่ร้อยละ 90.96 โดยการด าเนินโครงการ
ดงักล่าวนั้นมีจุดมุ่งหมายในการสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยมีความเก่ียวขอ้งกบัดา้น
ความสะอาดของชุมชน และดา้นสุขภาวะอนามยัของคนในชุมชน โดยทั้งน้ีหากพิจารณาแลว้นั้นจะ
เห็นไดว้า่เป็นโครงการดงักล่าว เป็นโครงการท่ีช่วยสร้างความน่าอยูใ่นชุมชน ดว้ยเหตุผลดงักล่าว
จึงส่งผลให้การท่ีเทศบาลต าบลนายูงได้มีการด าเนินโครงการดงักล่าว จึงเป็นโครงการท่ีตรงกบั
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีมากท่ีสุดโครงการหน่ึง ดังจะเห็นได้จากค่าคะแนนโดย
ภาพรวมของการด าเนินโครงการท่ีประชาชนนั้นต่างมีความพึงพอใจในระดบัท่ีสูง 
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 เม่ือพิจารณาถึงภาพรวมในการปฏิบติังานเพื่อให้บริการของงานทั้ง 4 ด้าน และรวมถึง
โครงการท่ีไดมี้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลนายงูแลว้นั้น พบวา่ ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ระดบั มากท่ีสุด โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 4.60 ซ่ึงสามารถคิดเป็นผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบติังานอยู่
ท่ีร้อยละ 92.09 และเม่ือพิจารณาถึงค่าคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจจากประชาชนแลว้นั้น พบวา่ 
ค่าคะแนนเฉล่ียดังกล่าว เป็นค่าคะแนนท่ีสูงมากในทุกๆ ด้าน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่าทาง
เทศบาลต าบลนายูง ยงัมีมาตรฐานในการให้บริการท่ีดี อีกทั้งยงัมีความพยายามในการปรับปรุง
แนวทาง หรือวิธีการในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความคล่องตวั และรวดเร็ว ตลอดจนมีความ
ครอบคลุมในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ี ด้วยเหตุผลเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีช่วยยืนยนัได้ว่า
กระบวนการ หรือวิธีการในการให้บริการท่ีไดด้ าเนินงานอยู่ในปัจจุบนันั้นมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี โดยไม่จ  าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการ
ใดๆ มากนกั 
 
2. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 ส าหรับในส่วนของขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษาความพึงพอใจในดา้นผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ และความพึงพอใจท่ีมีต่อการด าเนินโครงการท่ีได้มีการด าเนินการข้ึนจาก
เทศบาลต าบลนายูง ทั้ งน้ีประชาชนท่ีเป็นผูรั้บบริการได้ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลนายงูเพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนดงัต่อไปน้ี 
   1. ในด้านของการให้บริการประชาชนผูใ้ห้ข้อมูลมีความเห็นว่า เทศบาลต าบลนายูง
จ าเป็นตอ้งรักษามาตรฐานในการด าเนินงานท่ีเป็นอยู ่ทั้งน้ีเพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนท่ีเขา้มารับบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากข้ึน 
   2. ในดา้นเก่ียวกบัการด าเนินโครงการประชาชนผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่มีความเห็นท่ีวา่ทาง 
เทศบาลต าบลนายงูควรมีการจดัด าเนินการโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างรายไดแ้ก่ประชาชนใน
ครัวเรือน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภายใตเ้ง่ือนไขของการเดินทางกลบัเขา้มาสู่ชุมชนของประชาชนท่ีถูก
เลิกจา้งจากภาวะทางเศรษฐกิจอนัเกิดจากภยัระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 (COVID-19) ทั้งน้ีก็เพื่อ
สามารถประกอบอาชีพเสริมเพื่อการเล้ียงชีพของคนในครัวเรือนตน ประกอบกบัการท่ีมีการด าเนิน
โครงการท่ีตรงกบัความตอ้งการของประชาชนอยูแ่ลว้ เช่น โครงการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน 
ทางเทศบาลต าบลนายูง น่าจะพิจารณาจดัให้มีการด าเนินการต่อ ในลกัษณะของโครงการต่อเน่ือง 
โดยทั้งน้ีอาจจะมีการประยุกต์โครงการให้มีความเช่ือมโยงในเชิงเศรษฐกิจ เช่น การแยกขยะไว้
จ  าหน่ายเป็นตน้ ทั้งน้ีก็เพื่อก่อให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในดา้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี
สืบไป 
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   3. ประชาชนผูใ้ห้ขอ้มูลมีความเห็นท่ีว่าเป้าประสงค์ในการด าเนินโครงการ คือ การสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนให้มีความแน่นแฟ้นมากข้ึน โดยผ่าน
รูปแบบการท างานร่วมกัน หรือกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงการด าเนินงานดงักล่าวสามารถก่อให้เกิดการ
พฒันาชุมชนให้มีความน่าอยู่มากข้ึน ดงันั้นโครงการท่ีได้มีการจดัด าเนินการในชุมชนหากจะให้
ตรงกบัความตอ้งการของประชาชนมากยิง่ข้ึนนั้น ควรท่ีจะมีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในพื้นท่ีได้
มีโอกาสในการเสนอความคิดเห็นร่วมกนักบัทางเทศบาลต าบลนายูง ทั้งน้ีก็เพื่อให้ไดข้อ้สรุปใน
การด าเนินงานท่ีตรงกบัความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีใหม้ากท่ีสุด 
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