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1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การเปลี่ยนการปกครองตนเองโดยรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Self Government) 
เป็นจุดมุ่งหมายส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ และมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นเพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยรวมจากความส าคัญดังกล่าวจึงท าให้มีการให้ความส าคัญกับการ
กระจายอ านาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ซึ่ง วีระศักดิ์ เครือเทพ (2548 : 13-19) ได้กล่าวว่า 
การกระจายอ านาจสู่การปกครองท้องถิ่นถือเป็นเครื่องมือในการปรับโครงสร้างอ านาจรัฐประการหนึ่ง
ที่ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีอ านาจการปกครองตนเอง โดยปลอดจากการแทรกแซงของรัฐบาลหรือ
องค์กรใด ๆ ซึ่งมีส่วนส าคัญที่ช่วยให้การใช้อ านาจรัฐ ในชุมชนท้องถิ่นเป็นไปเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนที่มีความหลากหลายตามระดับพัฒนาการของชุมชนแต่ละแห่งได้อย่างทั่วถึง
มากยิ่งขึ้น โดยหลักการส าคัญที่สนับสนุนเหตุผลและความจ าเป็นของการปกครองท้องถิ่นก็คือ       
(1) เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย การพัฒนา และการมีส่วนร่วม (2) เพ่ือสร้าง
ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ (3) เพ่ือการสร้างสมดุลแห่ง
รัฐในการใช้อ านาจปกครองบริหารในยุคสมัยแห่งประชาธิปไตย และ (4)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร หลักการส าคัญของการกระจายอ านาจตามแผนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 มีสามประการ ได้แก่ หลักความเป็น อิสระของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคล และการบริหารการเงิน   
การคลังของตนเองภายใต้กรอบของกฎหมายและภายใต้หลักความเป็นรัฐเดี่ยวในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หลักการจัดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐใน
การบริหารราชการแผ่นดินโดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบการจัดบริการ
สาธารณะระดับชุมชน ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาครับผิดชอบการด าเนินภารกิจของรัฐ
ในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค และให้ค าปรึกษา สนับสนุน และก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงเท่าที่จ าเป็น และหลักประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ประหยัด) และประสิทธิผล (ส าเร็จตามเป้าหมาย) มีคุณภาพมาตรฐานบริหารงานอย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการตรวจสอบ             
ผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย             
มี 5 ประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้มีการจัดความสัมพันธ์ในเชิง
บทบาทหน้าที่แตกต่างกันออกไป  
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 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคปัจจุบันเผชิญความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง            
ที่หลากหลาย ทั้งนี้เนื่องมาจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศปรับเปลี่ยนตามกระแส
โลกาภิวัฒน์ และการเปิดเสรีในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นแรงผลักดันและส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อาจกล่าวได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของ
ภาครัฐ ท าหน้าที่ร่วมกับรัฐบาล ในลักษณะที่เสริมแรงกัน ไม่ใช่การแข่งขัน หน้าที่ของรัฐบาล
ระดับชาติ ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายเศรษฐกิจ สังคม การเมืองระดับมหภาค ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท าหน้าที่ผลิตบริการสาธารณะท้องถิ่น (Local Public goods) กล่าวคือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า เนื่องด้วยเหตุผลหลาย
ประการ คือ การท างานใกล้ชิดกับประชาชน รู้ข้อมูลและความต้องการ รวมทั้งสามารถตอบสนอง   
ต่อปัญหาท้องถิ่นรวดเร็วกว่า เช่นเดียวกัน ระบบการผลิตบริการของท้องถิ่นจะมีลักษณะ ที่
หลากหลาย (Diversity) ตามสภาพแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท างาน
ภายใต้บรรยากาศการแข่งขันและมีการเปรียบเทียบข้ามพ้ืนที่และหน่วยงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เป็นอีกหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นภายใต้นโยบายการกระจายอ านาจการปกครองขั้นพ้ืนฐาน
ของรัฐบาล โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีหน้าที่
ในการจัดท า บ ารุงรักษา และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยยึดหลักการว่า ประชาชนต้อง
ได้รับการบริการสาธารณะที่ดีขึ้นไม่ต่ ากว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้ ใช้บริการมากขึ้น           
รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมด าเนินการและติดตามตรวจสอบ 
เพ่ือให้ได้มาตรฐานที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารและ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ประชาชน      
รวมทั้งเป็นหลักประกันว่าประชาชนไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประเทศ จะได้รับบริการสาธารณะ         
ในมาตรฐานขั้นต่ า ที่เท่าเทียมกัน ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในการบริหารจัดการ  
องค์กรบริหารส่วนต าบลควรต้องด าเนินให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นอย่างสูงสุด ดังนั้นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจึงจัดให้มีการประเมินการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การปฏิบัติราชการใน 4 มิติ คือมิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลในแผนการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะในมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัด
ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลต้องประสานงานกับสถาบัน
ภายนอก ที่เป็นกลางเป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  
 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ได้ร่วมมือกับ 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี” ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจตามกิจกรรมและภารกิจ         
จ านวน 5 งาน ได้แก่ 1) งานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในต าบลยางโทน 2) งานโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “การฝึกอาชีพเย็บเสื้อผ้า      
ประจ าปีงบประมาณ 2562” 3) งานการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์     
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4) งานการให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ และ 5) งานการ
ให้บริการสาธารณะด้านไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งนี้เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์การศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่องานโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในต าบลยางโทน งานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ    
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “การฝึกอาชีพเย็บเสื้อผ้า ประจ าปีงบประมาณ 2562” งานการ
ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ งานการให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ และงานการให้บริการสาธารณะด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

 
3.ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน   
อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ความพึงพอใจการให้บริการที่มีต่องานโครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยภายในต าบลยางโทน งานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง “การฝึกอาชีพเย็บเสื้อผ้า ประจ าปีงบประมาณ 2562” งานการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ งานการให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษี
บ ารุงท้องที่ และงานการให้บริการสาธารณะด้านไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยส ารวจความพึงพอใจจ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ผู้ให้บริการ ด้านสถานที่
และสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านผลการปฏิบัติงาน 
 3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน ที่ได้รับบริการ
จากองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified  
Random Sampling) โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ งานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในต าบล 
ยางโทน งานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “การฝึก
อาชีพเย็บเสื้อผ้า ประจ าปีงบประมาณ 2562” งานการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ งานการให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ และงาน
การให้บริการสาธารณะด้านไฟฟ้าสาธารณะ     
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 3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
  3.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ประเภทผู้รับบริการ 

 3.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่องานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ภายในต าบลยางโทน งานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“การฝึกอาชีพเย็บเสื้อผ้า ประจ าปีงบประมาณ 2562” งานการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ       
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ งานการให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุง
ท้องที่ และงานการให้บริการสาธารณะด้านไฟฟ้าสาธารณะ     

 
4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 4.1 ท าให้ทราบความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโยน     
อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านผลการปฏิบัติงาน 
 4.2 เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
 
5.นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความพึงพอใจในการให้บริการ หมายถึง ความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อ
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ สถานที่
และสิ่งอ านวยความสะดวก และผลการปฏิบัติงาน 
 กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ หมายถึง การอธิบาย ชี้แจง แนะน า
ขั้นตอนในการให้บริการมีความชัดเจน เป็นไปตามขั้นตอน มีความรวดเร็ว และทันเวลา มีการล าดับ
ก่อนหลัง มีความเหมาะสม และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที 
 ช่องทางการให้บริการ หมายถึง การประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ มีช่องทางการประสานงาน 
มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ และประชาสัมพันธ์การให้บริการให้ประชาชนเข้าใจในการด าเนินงานชัดเจน 
 เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ หมายถึง เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรมีการแต่งกายเรียบร้อย 
เหมาะสม ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นกันเอง มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และมีความพร้อมใน
การให้บริการ มีความถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว มีความรู้ ความสามารถ และให้บริการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 
 สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง สถานที่ตั้งของหน่วยงานมีความสะดวกใน   
การเดินทาง มีที่จอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งรอบริการที่เพียงพอ มีการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ มีคุณภาพและมีความทันสมัย สะอาด 
เรียบร้อย มีป้ายข้อความบอกจุดให้บริการและป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน เข้าใจง่าย 
 ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กิจกรรมและโครงการ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
มีการส ารวจและประเมินความต้องการเบื้องต้นก่อนด าเนินงาน ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า มีความ
โปร่งใส มีประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม ในกรณีที่ผลการด าเนินงานมีความบกพร่อง สามารถ
ปรับปรุง แก้ไขได้ 
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 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชน หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน ที่เคยเข้ารับบริการ        
งานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในต าบลยางโทน งานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
ส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “การฝึกอาชีพเย็บเสื้อผ้า ประจ าปีงบประมาณ 2562” 
งานการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ งานการให้บริการจัด เก็บภาษีป้าย 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ และงานการให้บริการสาธารณะด้านไฟฟ้าสาธารณะ    
ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 


