
บทความการวิจัย 
ความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง 

อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง 

อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
โพนสูง อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรที่มาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล
โพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี จ านวน 359 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ค่าความเชื่อมั่น 0.863 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่งเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA)   

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก ซึ่งเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
เจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพของการบริการ และ ด้านข้อมูลข่าวสาร 

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าในภาพรวม ไม่พบ
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อจ าแนกตาม อาชีพ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติ .001 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูงอ าเภอบ้านดุง  

จังหวัดอุดรธานี 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูงอ าเภอบ้านดุง  

จังหวัดอุดรธานี  กับปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน   
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 เป็นแบบสอบถามที่ประกอบด้วยค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions)  
ค าถามท่ีแสดงระดับความคิดเห็น (Scale Questions) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจ านวน 5 ข้อ 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อการรับบริการ แบ่งออกเป็น 4 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3) ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก และ 4) ด้านคุณภาพของงานบริการ จ านวน 24 ข้อ 

 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ศึกษาจากเอกสาร ต ารา บทความ ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

น ามาใช้ในการสร้างเครื่อง 
2. ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือ โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

ตลอดจนครอบคลุมเนื่อหา (Content Validity) 
3. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือแก้ไขส านวนการใช้ภาษา 
4. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าผลการ

ทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีของครอนบาค (Croncach’s Alpha 
Coefficient) ได้ระดับค่าความเชื่อมั่นที่ 0.863 

5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามก่อนจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 

 

สรุปผล 
 การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  
จังหวัดอุดรธานี  สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.9 มีอายุ40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.0 
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช คิดเป็นร้อยละ 66.9 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม  
คิดเป็นร้อยละ 71.0 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.1 
 2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้าน
ดุง  จังหวัดอุดรธานี ด้านภาพรวม  พบว่า ระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพของการบริการ และ ด้านข้อมูล
ข่าวสาร  
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 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้าน
ดุง  จังหวัดอุดรธานี  
  3.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  
อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามเพศ ในภาพรวมและรายด้าน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
  3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  จ าแนกตามอายุ  พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน 
ไม่พบความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
  3.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  จ าแนกตามระดับการศึกษา  พบว่า ในภาพรวม
และรายด้าน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  3.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  จ าแนกอาชีพ  พบว่า ในภาพรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ .001 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ และ ด้านคุณภาพของการบริการ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .001 
  3.5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ในภาพรวม
และรายด้าน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
 

อภิปรายผล 
จากการค้นคว้า เรื่อง ความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  

จังหวัดอุดรธานี มีประเด็นน ามาอภิปรายดังนี้  
ความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี ด้าน

ภาพรวม  พบว่า ระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่  ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพของการบริการ และ ด้านข้อมูลข่าวสาร โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งหมด ทั้งนี้
อาจเนื่องมากจาก ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี มีการบริการ
ให้กับประชาชนที่มารับบริการเป็นอย่างดีในทุกๆด้าน และยังสนองต่อความต้องการของประชาชนผู้รับบริการได้
อย่างครบถ้วน รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของประชาชน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สันติ วัดผ้าพับ 
(2548) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานเทศบาลต าบลบางปะหัน   อ าเภอบางปะหัน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ประชาชนมีระดับความคิดเห็นในด้าน สาธารณูปโภค สาธารณูปโภคปการและ
โครงสร้างพ้ืนพ้ืนฐาน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ด้าน
คุณภาพชีวิต และด้านสังคม ซึ่งมีผลต่อระดับความคิดเห็นอยู่มาก และส่วนด้านการเมืองการบริหาร มีผลต่อ
ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
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1. ด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ  จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี ด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหมด นั่นก็แสดงให้เห็นว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัด
อุดรธานี มีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย รวดเร็วและชัดเจนของข้อมูลข่าวสาร ท าให้ประชาชนในองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น
ข่าวสารในองค์กร หรือภายนอกองค์กร ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของนงลักษณ์ สุขสงบ (2547) ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อความคิดเห็นของประชาชนที่มาใช้บริการของส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบว่า  ในภาพรวม
ประชาชนที่มาใช้บริการ ด้านงานทะเบียนราษฎร ของส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นใน
การบริการที่ได้รับในระดับปานกลาง 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพน
สูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ด้านเจ้าหน้าที่  อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทั้งหมด นั่นก็แสดงให้เห็นว่า  ความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  
จังหวัดอุดรธานี มีเจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้  ในงานที่บริการเป็นอย่างดี ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส 
ให้บริการด้วยความเอาใจใส่และกระตือรือร้น และ ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สันติ วัดผ้าพับ (2548) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานเทศบาลต าบลบาง
ปะหัน อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ประชาชนมีระดับความคิดเห็นใน ด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปโภคปการและโครงสร้างพ้ืนพ้ืนฐาน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม ด้านคุณภาพชีวิต และด้านสังคม ซึ่งมีผลต่อระดับความคิดเห็นอยู่มาก และส่วนด้านการเมืองการ
บริหาร มีผลต่อระดับความคิดเห็นปานกลาง 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหมด นั่นก็แสดงให้เห็นว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัด
อุดรธานี  มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบคัน ไม่ว่าจะเป็น ป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงให้จุดบริการ มีที่นั่ง / บริเวณ  
รอรับบริการและสื่อต่างๆ เช่น  หนังสือพิมพ์ วารสาร  โทรทัศน์  เหมาะสมและเพียงพอ มีน้ าดื่ม มีห้องน้ าสะอาด 
มีที่จอดรถ  เพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของนงลักษณ์ สุขสงบ (2547) ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อความคิดเห็นของประชาชนที่มาใช้บริการของส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบว่าในภาพรวม
ประชาชนที่มาใช้บริการ ด้านงานทะเบียนราษฎร ของส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นใน
การบริการที่ได้รับในระดับปานกลาง 

4. ด้านคุณภาพของงานบริการ จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ด้านคุณภาพของงานบริการอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหมด นั่นก็แสดงให้เห็นว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  
จังหวัดอุดรธานี มีคุณภาพด้านการบริการอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ความถูกต้อง ความรวดเร็ว ความ
ตรงต่อเวลา และความยืดหยุ่นในการให้บริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สันติ วัดผ้าพับ (2548) ศึกษาเรื่อง 
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานเทศบาลต าบลบางปะหัน อ าเภอบางปะหัน จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ประชาชนมีระดับความคิดเห็นในด้าน สาธารณูปโภค สาธารณูปโภคปการและ
โครงสร้างพ้ืนพ้ืนฐาน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ด้าน
คุณภาพชีวิต และด้านสังคม ซึ่งมีผลต่อระดับความคิดเห็นอยู่มาก และส่วนด้านการเมืองการบริหาร มีผลต่อ
ระดับความคิดเห็นปานกลาง 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ความถูกต้องชัดเจนของข้อมูลข่าวสารในการ
น าเสนอกับผู้รับบริการ และ  องค์กรควรมีข้อมูลข่าวสารที่เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้นองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนสูง  ควรปรับการให้บริการ ประสานงาน ติดต่องานอย่างเปิดเผย ควรมีระบบสารสนเทศ
ที่สามารถให้ข้อมูลหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์และเป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความ
อยากรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน และควรปรับปรุงระบบประมวลผลข้อมูลและระบบการเก็บข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน ที่สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ทันทีเมื่อต้องการ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญ
พร้อมที่ให้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความอยากรู้ของประชาชน 

2. ด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้ ควรติดอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงเพ่ือที่จะสะดวกในการค้นหาข้อมูล
ข่าวสาร ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และข่าวสารภายนอก 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ที่ให้ค าแนะน านั้น อาจจะไม่มีความรู้ความสามารถในการตอบค าถามหรือ
ให้ค าแนะน า ซึ่งควรส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้โดยการอบรมเพ่ือพัฒนาให้เกิดความรู้ได้เพ่ือให้ผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจ 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ควรเพ่ิมสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น วารสาร สิ่งพิมพ์เพ่ือแนะองค์กร และ 
ประชาสัมพันธ์กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 

5. ด้านคุณภาพของงานบริการ ในการแก้ไขช่วงเวลาในการให้บริการ ประสานงาน ติดต่อนั้นควรมี
เจ้าหน้าที่ และบุคลากรมีระบบท่ีแน่นอน หรือมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ติดภารกิจ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
เพ่ือให้ผลการวิจัยเป็นประโยชน์ต่อการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้วิจัย มีความเห็นว่าใน

การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 
1. ควรมีการประเมินผลในทุกด้าน ของทุกส่วนราชการทุกปี เพ่ือเป็นการวัดระดับความพึงพอใจของ

ประชาชน โดยน าผลเปรียบเทียบกัน ซึ่งจะส่งผลให้พนักงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้พบปัญหาและอุปสรรคเพ่ือที่จะน ามาพัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานด้านการบริการในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น 

2. ควรมีการเปรียบเทียบระหว่างการให้บริการระหว่างส่วนราชการเดียวกันเพ่ือเปรียบเทียบการ
ให้บริการในด้านต่าง ๆ ศึกษา จุดเด่น จุดด้อย และข้อควรปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี และประชาชนทุกระดับ 


