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I 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   เปนการทําตามภาระหนาที่ที่กําหนดไวใน            

พระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 (แกไขเพิ่มเติม พ .ศ.2552) ในปงบประมาณ 2562 มี

วัตถุประสงคของการวิจยั  1) เพื่อศึกษาขอมูลเบื้องตน และระดับความพงึพอใจของประชาชนตอการ

ใหบริการดานตางๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  2) เพื่อ

ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอองคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี  และ 3) เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ดานการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   

 วิธีการวิจัยเ ชิงปริมาณ (Quantitative Research) และศึกษาวิจัยจากเอกสาร 

(Documentary Research) ผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ

วิจัยเชิงปริมาณทําการประเมินความพึงพอใจ (Survey Research) ของประชาชนที่เปนตัวแทน

ครอบครัวที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี  ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 390 คน ในชวง

เดือน  สิงหาคม - กันยายน 2562 แลวนํามาประเมินผลโดยใชการพรรณนาความ (Descriptive) จาก

ขอมูลที่ไดมาจากการวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ  ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คาอัตราสวนรอยละ 

(Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ผลการศึกษา ดังน้ี 

 สรุปผลการศึกษาคุณลกัษณะทั่วไปของประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 

390 คน  พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 56.41  มีอายุ 31 - 40 ป  รอยละ  32.31 มี

การศึกษาระดับ ปวช./ปวท./ปวส.อนุปริญญา รอยละ 41.79  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000

บาท รอยละ 60.26 และมีอาชีพรับจาง รอยละ 42.31 และสวนใหญเปนคนในชุมชนต้ังแตเกิด  

รอยละ 71.03 

 ผลสํารวจเปนรายดานในภาพรวม พบวา ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการตอข้ันตอน

การใหบริการมีคาอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.88) คิดเปนรอยละ 97.56 ความพึงพอใจตอ       

ชองทางการใหบริการ มีคาอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.88)  คิดเปนรอยละ 97.60 ความพึงพอใจตอ

เจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.89)  คิดเปนรอยละ 97.71 ความพึงพอใจตอ

สิ่งอํานวยความสะดวก มีคาอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.88)  คิดเปนรอยละ 97.61 ซึ่งมีคะแนน

คุณภาพการใหบริการอยู ในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป) ทุกดาน   

 

 



II 

 

 ผลการประเมินจําแนกแตละงานมีรายละเอียด ดังน้ี 

 1. งานบริการดานสาธารณสุข 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานบริการดานสาธารณสุข มีกรอบ

งานที่ประเมิน  4 ดาน  ประกอบดวย ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ  ความพึงพอใจตอชอง

ทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความ

สะดวก  พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ  อยูในระดับมากที่สุด   

( X = 4.90) และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.90  มีคะแนนคุณภาพการใหบริการ 

อยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป)  เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละดานสรุปไดดังน้ี 

 ความพึงพอใจตอขัน้ตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.89) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.86       

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.90)         

มีระดับ ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.90        

 ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.90) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.95       

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด      

( X = 4.90) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.90 

 

 2. งานบริการดานแหลงนํ้า 

  ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานดานดานแหลงนํ้า  มีกรอบงานที่

ประเมิน  4 ดาน  ประกอบดวย ความพึงพอใจตอข้ันตอน การใหบริการ  ความพึงพอใจตอชอง

ทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และ ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยสะดวก 

พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด  ( X = 

4.87)  และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.35 มี คะแนนคุณภาพการใหบริการอยูใน

ระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป)  เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละดานสรุปได ดังน้ี                 

 ความพึงพอใจตอขัน้ตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.86) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.28           

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.87) มี

ระดับ ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.35         

 ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.87) มีระดับ

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.45          



III 

 

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด       

( X = 4.87) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.32    

 

 3. งานบริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานบริการดานพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม มีกรอบงานที่ประเมิน  4 ดาน  ประกอบดวย ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ  

ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอ 

สิ่งอํานวยสะดวก พบวา  ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ 

มากที่สุด  ( X = 4.87)  และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.39  มีคะแนนคุณภาพ

การใหบริการอยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป)  เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละ

ดานสรุป ไดดังน้ี       

 ความพึงพอใจตอขัน้ตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.87) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.30  

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.87) มี

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.34  

 ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.88) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.51         

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด       

( X = 4.87) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.40    

 

 4. งานบริการดานศาสนา วัฒนธรรม                      

 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานบริการดานศาสนา วัฒนธรรม มี

กรอบงานที่ประเมิน  4 ดาน  ประกอบดวย ความพึงพอใจตอ ข้ันตอนการใหบริการ  ความพึงพอใจ

ตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวย

สะดวก พบวา   ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการ ใหบริการอยูในระดับมากที่สุด  

( X = 4.87)  และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.43  มีคะแนนคุณภาพการใหบริการ

อยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป)  เมื่อประเมินรายดานมี รายละเอียดแตละดานสรุปได 

ดังน้ี   

 ความพึงพอใจตอขัน้ตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.87) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.35      



IV 

 

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.87) มี

ระดับ ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.37   

 ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.88) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.57      

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด   

( X = 4.87) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.42 

 

 5. งานบริการดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ                    

 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ ดานการรักษาความสะอาดในที่

สาธารณะ  มีกรอบงานที่ประเมิน  4 ดาน  ประกอบดวย ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ  

ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอ

สิ่งอํานวยสะดวก พบวา   ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ

มากที่สุด  ( X = 4.90)  และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.05 มีคะแนนคุณภาพ

การใหบริการอยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป)  เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละ

ดานสรุป ไดดังน้ี   

 ความพึงพอใจตอขัน้ตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.90) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.03      

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.90)       

มีระดับ ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.05   

 ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.91) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.10      

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด        

( X  = 4.90) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.00    

  

 สรุปผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ตามกรอบงานที่ประเมิน 4 ด าน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอ 

ข้ันตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ 

และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยสะดวก ในภาพรวม พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจใน คุณภาพการ

ใหบริการในระดับมากที่สุด รอยละ 97.62 มีคะแนนคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ 10 (มากกวา

รอยละ 95 ข้ึนไป) มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการสูงที่สุด คือ งานบริการดานการรักษา

ความสะอาดในที่สาธารณะ มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.05 รองลงมาเปนการ



V 

 

บริการดานสาธารณสุข มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.90 งานบริการดานศาสนา 

และวัฒนธรรม มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.43 งานบริการดานพัฒนาชุมชน และ

สวัสดิการสังคม มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.39 และงานบริการดานแหลงนํ้า มี

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.35 

  

แผนภูมิแสดงรอยละ ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ดานรักษาความสะอาด

ในท่ีสาธารณะ, 98.05
ดานสาธารณสุข, 97.9

ดานพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม, 97.37

ดานศาสนา 

วัฒนธรรม, 97.43
ดานแหลงน้ํา, 97.35

ดานสาธารณสุข

ดานแหลงนํ้า

ดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดานศาสนา วัฒนธรรม

ดานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ

 

 

 

 

 

 

97.39 

97.90 
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ขอเสนอแนะ  

 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีที่น่ังเพียงพอตอประชาชนผูของรับบริการ ระบบงานที่
ใหบริการมีความโปรงใสยุติธรรม เจาหนาที่มีความรับผิดชอบและมุงมั่นในการปฏิบัติงานและมีการ
ใหบริการที่เปนระบบและมีข้ันตอนชัดเจน ชองทางการใหบริการเหมาะสมกับการบริการแตละ
ประเภทในสวนของเจาหนาที่มีความรับผิดชอบและมุงมั่นในการปฏิบัติงาน การเดินทางมาขอรับ
บริการสะดวก มีการติดตามผลการดําเนินการใหความสะดวกแกผูสูงอายุที่มาขอรับบริการ โครงการที่
ใหบริการสรางประโยชนแกผูใชบริการไดอยางมาก  
ขอเสนอแนะท่ีควรปรับปรุงเพ่ิมเติม  
 -  ควรมีการดูแลบางพื้นที่ของสถานทีท่องเที่ยว เรื่องความปลอดภัย  
 -  ควรมีการลงพื้นที่รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดลอมตางๆ  
 -  ควรมีการปรับปรุงถนนบางเขตพื้นที่ ที่ยังไมสะดวกหรือซอมแซมถนนที่ชํารุด  
   
 ขอเสนอแนะดังกลาวเปนการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่ตองการให
องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ชวยปรับปรุงและแกไขในการ
ใหบริการเพิ่มเติม  
 จากการประเมินผลระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สวนใหญอยูในระดับ

ที่พึงพอใจมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาที่ไดในแตและประเด็นจะพบไดวา ไมมีขอใดที่อยูใน

ระดับความพึงพอใจนอย แสดงวา การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี ในภารกิจทั้งหมด สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งในดาน

กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและดาน

ชองทางการใหบริการ และการใหบริการโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัดและโครงการ

ดีเดนสามารถพัฒนาชุมชนใหมีความเปนอยูที่ดีย่ิงข้ึน 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การบริหารราชการสวนทองถ่ิน เปนรูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินตาม

หลักการกระจายอานาจการปกครอง (Decentralization) คือรัฐบาลกลางไดกระจายอํานาจทางการ

ปกครองและการบริหารใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบตางๆ เพื่อดําเนินการจัดทําบริการ

สาธารณะใหแกประชาชนภายใตขอบเขตของกฎหมาย (ธันยวัฒน รัตนสัค, 2555, หนา 193)  

 องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) คือ หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน มีฐานะเปนนิติ
บุคคลและราชการสวนทองถ่ิน จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 และมีฉบับแกไขเพิ่มเติมในเวลาตอมา
พระราชบัญญัติฉบับน้ีไดสงผลใหมีการกระจายอํานาจสูองคกรประชาชนในระดับตําบลอยางมาก โดย
ไดยกฐานะสภาตําบลซึ่งมีรายไดตามเกณฑคือ มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมา
ติดตอกัน 3 ป เฉลี่ยไมตํ่ากวาปละ 150,000 บาท ข้ึนเปนองคการบริหารสวนตําบล กลาวไดวาการ
จัดต้ังองคการบริหารสวนตําบลน้ีเปนผลผลิตหน่ึงของกระแสของสังคมที่ตองการจะปฏิรูปการเมือง 
ดังน้ันองคการบริหารสวนตําบลจึงเปนมิติหน่ึงของความพยายามในการปฏิรูปการเมืองโดยการ
กระจายอํานาจสูทองถ่ิน 

การประเมินผลการดําเนินงานบริหารจัดการขององคการบริหารสวนทองถ่ินการประเมินผล

การดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ในการจัดการบริการสาธารณะ ตามที่กําหนดไวในมาตรา 16 แหง

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 และอํานาจหนาที่องคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติ สภาตําบลและพระราชบัญญัติ

จัดระเบียบเทศบาลพุทธศักราช 2476 ซึ่งนับเปนพระราชบัญญัติฉบับแรกที่เกี่ยวกบัเทศบาล ปจจุบัน

ใชพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552) 

นอกจากน้ีตามบทบัญญัติ ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ได

บัญญัติถึงการปกครองสวนทองถ่ิน ไวในหมวด 14 ที่วาดวยการปกครองสวนทองถ่ินซึ่งมีสาระสําคัญ 

คือรัฐตองใหอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงาน

หลักในการจัดทําบริการสาธารณะ มีอํานาจหนาที่ในการจัดเก็บภาษี  และรายไดอื่นขององคกร       

ปกครองสวนทองถ่ิน  ดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน  มี

อิสระ ในการกําหนดนโยบายการบริหารการจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและ

การคลังและมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งทําใหมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการ

บริหารงานเพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อ        

พิจารณาความในมาตรา 282 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็ได
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กําหนดใหองคกรสวนทองถ่ิน มีกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานโดยประชาชนเปนหลัก  ซึ่งเทากับ

ใหอํานาจประชาชนในการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในมาตรา 287 ก็ไดกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคการปกครองสวน

ทองถ่ิน โดยองคกรสวนทองถ่ินตองจัดใหมีวิธีการที่ใหประชาชนมีสวนรวมดังกลาวไดดวย และใน

วรรคสามของมาตราเดียวกนัน้ียังกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานการดําเนินงานตอ

ประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบปเพื่อให ประชาชน

มีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใน

มาตรา 290 (4) ไดระบุถึง “การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน” ซึ่งหมายถึง องคกรบริหารสวนตําบล

ตองยอมใหประชาชนในทองถ่ินสามารถตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น ลงมติ หรือประเมินผลการ

ดําเนินงานขององคกรบริหารสวนตําบล 

การที่ภาคประชาชนจะเขาไปประเมินผลการดําเนินงานบริหารจัดการขององคการบริหาร 

สวนทองถ่ิน ซึ่งไดแก  เทศบาลตําบลน้ัน การประเมินจะตองเปนการประเมินจากผลการดําเนินงานที่ 

สอดคลองกบัอํานาจหนาที่ในการจัดการบริการสาธารณะอันเปนประโยชนแกประชาชนในทองถ่ิน 

ตามทีก่ําหนดไวในมาตรา 16  แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2542 และอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลดังปรากฏในมาตรา 50 

และมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับแกไขปรับปรุงพุทธศักราช 2552   

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี             

จังหวัดกาญจนบุรี ไดกําหนดการประเมินคุณภาพการใหบริการและความพึงพอใจของประชาชน     

ตอการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําป ใน 5 ภารกิจงาน ประกอบไปดวย               

1) งานดานสาธารณสุข 2) งานดานแหลงนํ้า 3) งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 4) งานดาน

ศาสนาและวัฒนธรรม 5) งานดานการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ  ซึ่งเปนภารกิจในงานบริการ

สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อพัฒนาการบริการ แกไขปญหาและขอบกพรอง

ตอบสนองความตองการของประชาชนผูรับบริการ รวมทั้งเปนการเสริมสรางความเขาใจ ทัศนคติที่ดี

ตอกนั ระหวางผูใหบริการคือ คณะผูบริหาร พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กับผูรับบริการ คือ 

ประชาชนผูมารับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

จากขอมูล ดังกลาวขางตนที่ไดกลาวมาแลว ทําใหเห็นวาความสําคัญในดานการบริการใน

หนวยงานของภาครัฐเปนสิ่งที่สําคัญอยางมากในยุคปจจุบนั เพราะการแขงขันที่เกิดข้ึนจะทําให ทราบ

ถึงความพึงพอใจของผูที่มาขอรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ เพราะการบริการที่ ดีและมี            

ประสิทธิภาพ หรือการบริการที่เปนเลิศจะสามารถสรางความประทับใจใหแกผูที่มารบับริการน้ัน และ

ผูที่มารับบริการ น่ันก็คือประชาชน หรือผูที่เสียภาษีใหกับหนวยงานภาครัฐทําใหเกิดการเจริญเติบโต

ในงานของภาครัฐน้ันๆ ดวย องคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเปนหนวยงานบริการของภาครัฐที่มีความ

ใกลชิดกบัประชาชนมากที่สุดจะสามารถทําใหประชาชนที่มาขอรบับริการน้ันมีความพึงพอใจกับงาน 
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บริการของหนวยภาครัฐน้ันไดอยางไร ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจะสามารถเปนคําตอบไดอยางดีวาจะมี

แนวทางหรือวิธีการใดทีส่ามารถทําใหผูมารับบริการจากหนวยภาครฐัมีความพึงพอใจมากที่สุดหรือที่ 

เรียกวา  “การบริการที่เปนเลิศ”  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาขอมูลเบื้องตน และระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการดาน

ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอองคการบริหารสวนตําบลบานเกา  อําเภอ

เมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

3. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะดานการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ไวดังน้ี 

1. ขอบเขตดานประชากร 

    การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดใหประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ความ

รับผิดชอบของ องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

2. ขอบเขตดานเน้ือหา  

    ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานเน้ือหา ซึ่งเปนการศึกษาระดับความพึงพอใจคุณภาพการ

ใหบริการ และแนวทางการบริการสูความเปนเลิศ โดยเน้ือหาที่สํารวจมีกรอบงานที่จะประเมิน 

ประกอบดวย 4 ดาน คือ ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอชองทางการ

ใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เปนการวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวของกับการ

ใหบริการประชาชน  เพื่อเปนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการดานตางๆ ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   โดยอาศัยขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกบังานดานบริการทั้งหมดและศึกษาจาก

ระดับความพึงพอใจของประชาชน ตลอดจนความคิดเห็นตางๆ ทั้งดานแนวทางการบริการ ปญหา 

อุปสรรค และขอเสนอแนะตางๆ   จากประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการกับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และนําขอมูลที่ไดรับมาหาระดับความพึงพอใจของประชาชนผูมาขอรับบริการเพื่อนําไป สู

การปรับปรุงพัฒนา และเปนแนวทางของการบริการสูความเปนเลิศตอไป คณะผูวิจัยไดนําขอมูลที่ 

ไดรับทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาทําการวิเคราะห (Analysis) และสังเคราะห (Synthesis) 
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เพื่อตกผลึกใหไดแนวทางการพัฒนางานบริการสูความเปนเลิศ  (Service Excellence) อยางมี 

ประสิทธิภาพ   

นิยามศัพทเฉพาะ 

ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการ (Service Quality) หมายถึง ความรู 

สึกนึกคิดและทศันคติทีม่ีตอคุณภาพการใหบริการตามความตองการของประชาชนผูมาขอรับบริการ

จาก องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี แลวเกิดความพงึพอใจเปนการ

สงมอบบริการที่ดีที่สุด และตอบสนองตรงตามความตองการของผูมาขอรับบริการดานตางๆ ซึ่ง

ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการตรวจสอบและ ประเมินผลการดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนตําบลดานการบริหารงานคุณภาพ การปฏิบัติงาน และคุณภาพการใหบริการแก 

ประชาชน    

ผูรับบริการ/ประชาชน  หมายถึง ประชาชนในเขตพืน้ที่ความรับผดิชอบของ องคการบริหาร

สวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และมาขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบล

บานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

องคการบริหารสวนตําบลบานเกา (อบต.) หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) คือ 

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน มีฐานะเปนนิติบุคคลและราชการสวนทองถ่ิน จัดต้ังข้ึนตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่       

2 มีนาคม พ.ศ. 2538 

ภาระหนาที่  หมายถึ ง  ภาระหนาที่ของเทศบาลตําบล ตามภาระและหนาที่ที่กําหนดไวใน

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552) มีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยและ

ความสะอาด สรางและบํารุงถนนและทาเรือ ดับเพลิงและกูภัย จัดการศึกษา ใหบริการสาธารณสุข

สังคมสงเคราะห  และรักษาวัฒนธรรมอันดี ในทองถ่ิน นอกจากน้ียังอาจจัดใหมีสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการอื่นๆ ไดตามสมควร 

การบริการสูความเปนเลิศ หมายถึง การใหบริการแกผูมารับบริการใหเกิดความประทับใจ

ความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเกินกวามาตรฐานของการใหบริการในระดับปกติของการบริการโดย

ทั่วๆ ไปซึ่งครอบคลุมทั้งดานบุคลากรผูใหบริการ กระบวนการบริการ และสถานที่ใหบริการ และ

สภาพแวดลอมทั่วไปในองคการบริหารสวนตําบลน้ันๆ   

ข้ันตอนการใหบริการ หมายถึง การกําหนดวิธีการปฏิบัติงานการใหบริการประชาชนของ

องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีกําหนดระยะเวลาการใหบริการ

และ มีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

ชองทางการใหบริการ หมายถึง การใหบริการประชาชนในหลากหลายชองทาง เชน สื่อ   

ประชาสัมพันธตางๆ  และสื่อออนไลนที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัด
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กาญจนบุรี ใชในการบริการ การเขาถึงขอมูล เพื่อใหการบริการกับประชาชน และการบริการ หนวย

เคลื่อนที่  

เจาหนาที่ผูใหบริการ หมายถึง เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี  ที่ทําหนาที่ใหบริการแกประชาชน มีความรู ความเขาใจในงานทีป่ฏิบัติ 

สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง สถานที่ วัสดุ อุปกรณที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ใชในการใหบริการประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกในงานบริการ 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดขอมูลพืน้ฐานเกี่ยวกบัระดับความพึงพอใจของประชาชนผูที่มาติดตอขอรับบริการ ของ 

องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

2. ทําใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมกับ  องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี ในงานดานการบริการสาธารณะโดยทัว่ๆ ไป 

3.  ไดทราบถึงแนวทางการบริการสูความเปนเลิศ ของคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และสามารถนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหบริการกับประชาชนอยางมี

ประสิทธิภาพโดยแทจริง 

4. ผลที่ไดจากการวิจยั สามารถใชเปนมาตรฐานของงานดานการบรกิารสูความเปนเลิศใหกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในหลายแหงทั่วประเทศ 

 5.  นําไปสูการกําหนดเปนนโยบายการใหบริการประชาชน ที่มีประสิทธิภาพใหกับหนวยงาน

ภาครัฐในองคกรที่มีสวนเกี่ยวของกับงานดานการบริการ 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 การวิจัยเรื่อง การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทําการวิจัยภายใตแนวความคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ แนวความคิดเกี่ยวกับ

คุณภาพการใหบริการ และแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ นํามาศึกษากับบริบท

ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีรายละเอียดตามลําดับ ดังน้ี 

 1.  ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

 2.  แนวคิดการจัดบริการสาธารณะ 
 3.  แนวคิดการจัดบริการสาธารณะในระดับทองถ่ิน  
 4.  แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ  
 5.  แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี

ตําบลบานเกาเปนตําบลหน่ึงที่ต้ังอยูในเขตอําเภอเมือง มีระยะทางหางจากอําเภอเมือง เปน
ระยะทางประมาณ  32  กิโลเมตร การเดินทางจากอําเภอเมืองมาจนถึงตําบลบานเกา  ใชเสนทาง
ถนนลาดยางทางหลวงเสนทาง  กาญจนบุรี – สังขละบุรี  ระยะทาง 18 กิโลเมตร และแยกเขาสูตําบล
บานเกาบริเวณสี่แยกบานเกา  ใชระยะทางอีก 14 กิโลเมตร  ตําบลบานเกาเปนตําบลหน่ึงในจังหวัด
กาญจนบุรีที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและโบราณคดีเปนอยางย่ิง  เน่ืองจากปรากฏหลักฐานวา
ตําบลบานเกาเปนถ่ิน  อารยธรรมของมนุษยสมัยหินใหมโดยเฉลยศึกสัมพนัธมิตร (ชาวฮอลันดา)  ใน
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  เปนผูคนพบเครื่องมือเครื่องใชของมนุษยสมัยดังกลาว 

      ตําบลบานเกาแตเดิมมีช่ือวา  "บานเกา"  เปนหมูบานหมูที่ 4  อยูในเขตตําบลจระเข
เผือก  อําเภอดานมะขามเต้ีย  ไดแยกออกจากตําบลจระเขเผือก  จัดต้ังเปนตําบลบานเกา  (ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย)  เมื่อป พ.ศ. 2516  โดยแบงการปกครองออกเปน 7  หมูบาน ในสมัย
น้ันคือ 

หมูที่ 1              ช่ือบานเกา 
หมูที่ 2              ช่ือบานหวยนํ้าขาว 
หมูที่ 3              ช่ือบานทาโปะ 
หมูที่ 4              ช่ือบานพุนอย 
หมูที่ 5              ช่ือบานลําทหาร 
หมูที่ 6              ช่ือบานทุงศาลา 
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หมูที่ 7              ช่ือบานหนองบานเกา 
      ในระยะเวลา 20 ป  ที่ผานมา  ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยแบงแยกหมูบานเพิ่มข้ึนใหม
อีก 8 หมูบานดวยกัน คือ 

ไดแยกหมูที่ 3    บานทาโปะ                 ออกเปนหมูที่   8   บานตอไมแดง 
ไดแยกหมูที่ 1    บานเกา                     ออกเปนหมูที่   9   บานลําทราย 
ไดแยกหมูที่ 2    บานหวยนํ้าขาว            ออกเปนหมูที่ 10   บานตะเคียนงาม 
ไดแยกหมูที่ 5    บานลําทหาร               ออกเปนหมูที่ 11   บานสามหนอง 
ไดแยกหมูที่ 2    บานหวยนํ้าขาว            ออกเปนหมูที่ 12   บานพุนํ้ารอน 
ไดแยกหมูที่ 1    บานเกา                     ออกเปนหมูที่ 13   บานทาทุงนา 
ไดแยกหมูที่ 7    บานหนองบานเกา        ออกเปนหมูที่ 14   บานประตูดาน 
ไดแยกหมูที่ 2    บานหวยนํ้าขาว            ออกเปนหมูที่ 15   บานใหมหวยนํ้าขาว 
รวมแยกเพิ่มเติมอีก 8 หมูบาน 

      ปจจุบันตําบลบานเกามีหมูบานอยูในเขตรับผิดชอบทั้งสิ้น 15 หมูบาน และไดยกฐานะจาก
สภาตําบลบานเกาข้ึนเปนองคการบริหารสวนตําบลบานเกาตามประกาศของทางกระทรวงมหาดไทย 
เปนรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึงตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยต้ังอยูทางทิศตะวันตก
เฉียงใตของอําเภอเมือง มีระยะหางจากที่ทําการอําเภอเมืองจนถึงตําบลบานเกา มีระยะหางจากที่ทํา
การอําเภอเมืองจนถึงตําบลบานเกา มีระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร 
โดยประชากรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกา แยกตามหมูบานและชาย หญิง ดังตารางที่
2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 ประชากรขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา   
 

ช่ือหมูบาน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม - 

หมูที่ 1 บานเกา 638 800 817 1,617 คน 

หมูที่ 2 หวยนํ้าขาว 907 1,030 934 1,964 คน 

หมูที่ 3 ทาโป 241 456 428 884 คน 

หมูที่ 4 พุนอย 210 247 256 503 คน 

หมูที่ 5 ลําทหาร 487 739 720  1,459 คน 

หมูที่ 6 ทุงศาลา 236 348 346 694 คน 

หมูที่ 7 หนองบานเกา 379 719 571 1,290 คน 
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ช่ือหมูบาน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม - 

หมูที่ 8 ตอไมแดง 80 90 72 162 คน 

หมูที่ 9 ลําทราย 528 634 626 1,260 คน 

หมูที่ 10 ตะเคียนงาม 464 1,163 975 2,138 คน 

หมูที่ 11 สามหนอง 161 216 215 431 คน 

หมูที่ 12 พุนํ้ารอน 498 869 651 1,520 คน 

หมูที่ 13 ทาทุงนา 126 295 263 558 คน 

หมูที่ 14 ประตูดาน 170 255 256 511 คน 

หมูที่ 15 บานใหมหวยนํ้าขาว 379 610 565 1,175 คน 

ขอมูลรวม : 5,504 8,471 7,695 16,166 คน 
 

ที่มา : สํานักงานทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 
        (วันที่ปรับปรุงขอมูลลาสุด : 12 กันยนยน 2561) 
 
พ้ืนท่ีและอาณาเขต 
      องคการบริหารสวนตําบลบานเกา มีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 203.7 ตารางกิโลเมตร
หรือคิดเปนจํานวนไรประมาณ 122,220 ไร โดยมีอาณาเขต ดังน้ี 
     ทิศเหนือ        ติดตอกับ   ตําบลสิงห อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
     ทิศใต             ติดตอกับ   ตําบลจระเขเผือก อําเภอดานมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุร ี
      ทิศตะวันออก   ติดตอกับ   ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

ทิศตะวันตก     ติดตอกับ   ประเทศสหภาพเมียนมาร (บริเวณบานพุนํ้ารอน, บานหวยนํ้า
ขาวและบานตะเคียนงาม) 
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 ภาพที่ 2.1 แผนที่แสดงที่ต้ังและอาณาเขต ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี

สภาพภูมิประเทศ 

 ภูมิประเทศสวนใหญของตําบลบานเกาจะเปนลักษณะที่ราบเชิงเขาสลับภูเขาสูง ต้ังอยูในเขต
เงาฝน คือภูเขาสูงจะบังฝนไว ปริมาณนํ้าฝนที่ตกลงมาจะไหลผานพื้นที่ภายในตําบลไปอยางรวดเร็ว 
ตําบลบานเกา มีแมนํ้าสายสําคัญไหลผานคือ  แมนํ้าแควนอยซึ่งเปรียบเสมือนเปนเสนเลือดใหญที่
หลอเลี้ยงภาคเกษตรกรรม (เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว) ตลอดจนยังคงมีสภาพปาไมที่คอนขางอุดม
สมบูรณและยังคงไดเห็นปาบางชนิดอยูบาง เน่ืองจากเปนพื้นที่ที่หนวยงานทหารคอยควบคุมดูแลอยู
โดยเฉพาะหมูบานที่อยูติดชายแดนกับประเทศสหภาพเมียนมาร คือ บานหวยนํ้าขาว หมูที่ 2 บาน
ตะเคียนงาม หมูที่ 10 บานพุนํ้ารอน หมูที่ 12 และบานใหมหวยนํ้าขาว  หมูที่ 15 

สภาพภูมิอากาศ  

      องคการบริหารสวนตําบลบานเกา มีสภาพภูมิอากาศเชนเดียวกับจังหวัดในภาคกลาง
ทั่วไป คือ มี 3 ฤดู คือ ฤดูรอนเริ่มต้ังแตตนเดือนมีนาคม ถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกป ฤดูฝน 
เริ่มต้ังแตเดือนมิถุนายน ถึงปลายเดือนตุลาคมของทุกป และฤดูหนาว เริ่มต้ังแตเดือนพฤศจิกายนถึง
ปลายเดือน มกราคมของทุกป (ซึ่งอากาศคอนขางหนาวจัดระหวางกลางเดือนธันวาคม ถึง กลางเดือน
มกราคม) 
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สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
อาชีพของประชากร ประชาชนภายในตําบลบานเกาสวนใหญประกอบอาชีพทางดานการ

เกษตรกรรมโดยถาคิดคํานวณเปนรอยละของอาชีพประชากร คือ อาชีพทําไร รอยละ85  อาชีพเลี้ยง
สัตว รอยละ 10  ของประชากรทั้งตําบล ภาคบริการและรับจาง รอยละ  5  ของประชากรทั้งตําบล 

พืชเกษตรที่สําคัญที่ทํารายไดใหแกเกษตรกรภายในตําบล คือ ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด 
ผักสวนครัว และผลไม สัตวเลี้ยงที่ทํารายไดใหแกประชากรภายในตําบล คือ โค ไก เปด หมู และปลา
นํ้าจืดชนิดตางๆ โดยประชากรมีรายไดเฉลีย่ตอครัวเรือน แยกตามอาชีพตางๆ ดังตารางที่ 2.2 

ตารางท่ี 2.2 รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน แยกตามอาชีพ 

ท่ี สายอาชีพ 
รายไดเฉลี่ย/ครัวเรือน

(บาท) 
ระยะเวลา 

1 
2 
3 

 ทําไร 
 เลี้ยงสัตว 
 รับจาง และบริการ 

50,000 
40,000 
30,000 

ตอป 
ตอป 
ตอป 

  

แหลงธุรกิจบริการ  
     -  สถานีนํ้ามันหัวจาย          จํานวน  6  แหง 
     -  ปมหลอด                                     จํานวน 20-30  แหง กระจายอยูทั่วพื้นที ่       
    -  โรงสีขาว                                     จํานวน  2  แหง 
      -  รีสอรท                                        จํานวน  6  แหง 
      -  แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร   จํานวน  1 แหง 
      -  อาคารรานคา ขนาดกลาง ขนาดเล็ก  จํานวน  40-50 แหง (กระจายอยูทั่วไป) 

กลุมพลังมวลชน 
      -  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน 15 หมูบาน  จํานวน 200  คน 
      -  คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล 1 กลุม           จํานวน  30    คน 
      -  คณะกรรมการเยาวชนหมูบาน 15 หมูบาน      จํานวน  70    คน 
      -  คณะกรรมการเยาวชนตําบล 1 กลุม    จํานวน  20   คน 
      -  กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข 1 กลุม      จํานวน  60   คน 
      -  กลุมอาสาสมัครอาชีพเสริม  3 กลุม      จํานวน 80-100   คน 

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
การศึกษา ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเกามีสถานศึกษา ดังน้ี โรงเรียนระดับประถม

ศึกษา 10 แหง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 2 แหง ศูนยการเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 1 แหง ที่อาน
หนังสือประจําหมูบาน 4 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  5   แหง และศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ 2 แหง
องคกรทางศาสนา ประกอบดวย วัด 13 แหง  สํานักสงฆ 1 แหง และศาลเจา 8 แหง 
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การบริการพ้ืนท่ีและทรัพยากรธรรมชาติ 
การคมนาคม เสนทางคมนาคมจากภายนอกเขาสูองคการบริหารสวนตําบลบานเกาและ

เสนทางคมนาคมติดตอ ภายในเขตรับผิดชอบทั้ง 15 หมูบาน  จัดอยูในเกณฑที่ดีติดตอไปมาหาสูกัน
ไดสะดวก  โดยใชถนนลาดยางของหนวยงานราชการ  มีถนนลาดยางสายสําคัญ 4  สาย
ดวยกัน  ไดแก ถนนลาดยางสายบานเกา  -  กาญจนบุรี  ถนนหมายเลข (3228) ถนนลาดยางสาย
บานเกา  -  วังสิงห  ติดตอกับตําบลสิงห  อําเภอไทรโยค ถนนลาดยางสายบานเกา  -  พุนํ้า
รอน  (ถนนภายในตําบลบานเกา) และถนนลาดยางสายบานเกา  -  ดานมะขามเต้ีย  ติดตอกับตําบล
จระเขเผือกอําเภอดานมะขามเต้ีย 

การโทรคมนาคม ประกอบดวยที่ทําการไปรษณียโทรเลขยอย  1  แหง ตูโทรศัพท
สาธารณะ 15  แหง  และจานรับสัญญาณดาวเทียม ( ติดตามบานบริ เวณหมูบานชายแดน )            
20-30  แหง 

การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ 
      ระบบไฟฟา  ประชากรภายในตําบลมีไฟฟาใชเกือบทุกหลังคาเรือนและหมูบาน  ของ
ประชากรทั้งหมดจะมีก็แตประชากรที่ต้ังบานเรือนอยูลึกเขาไปหางไกลชุมชนเทาน้ันที่ยังไมมีไฟฟาใช  
      การประปา  ภายในตําบลบานเกามีระบบประปาหมูบานทุกหมูบาน  โดยมีการสรางระบบ
หอถังประปาหมูบาน  ตามแบบกรมอนามัย ค 17/8  และ ค 7/6  พรอมติดต้ังระบบกรองนํ้าสะอาด
(ปจจุบันยังไมเพียงพอ  กําลังดําเนินการติดต้ังเพิ่มเติมโดยขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นหรือ
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาเอง)  จายนํ้าประปาใหประชาชนไดใชอุปโภคและ
บริโภค นอกจากน้ียังมีระบบประปา  ภูเขานํานํ้าจากอางเก็บนํ้ามาใหประชาชนไดใชอีกดวย (โดยจะม ี
คณะกรรมการหมูบานแตละหมูบานดูแลเรื่องการจัดเก็บและซอมแซมบํารุงรักษา) 

การสาธารณสุขและอนามัย ประกอบดวยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 5 แหง ราน
ขายยาแผนปจจุบัน 4 แหง และคลินิกมาลาเรีย 3  แหง 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประกอบดวย สถานีตํารวจยอย 2 แหง ตํารวจชุมชน
ประจําตําบลพรอมราษฎรอาสาสมัคร 1 แหง ชุดควบคุมพื้นที่ (ทหาร) 2 แหง และดานตํารวจ/ทหาร 
5  แหง 

แหลงนํ้าท่ีทําการสรางขึ้น ประกอบดวยฝายนํ้าลนขนาดกลาง  5 แหง (กระจายอยูตาม
พื้นที่) บอนํ้าต้ืน  40 แหง (กระจายอยูตามพื้นที)่ บอนํ้าโยก  21    แหง คลองสงนํ้าพลังไฟฟา 3 แหง
และสระนํ้าขนาดกลางและขนาดเล็ก 40 แหง (กระจายอยูตามพื้นที)่ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
      องคการบริหารสวนตําบลบานเกา  มีสภาพพื้นที่ที่อุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติอาทิเชน 
ปาไม และแหลงนํ้าธรรมชาติ โดยประกอบไปดวยพันธุไมนานาชนิด   โดยเฉพาะไมไผนานาชนิด
นอกจากน้ียังมีแหลงแรธาตุหลายชนิด ไดแก ดีบุก และวุลแฟลม ดินลูกรัง และมีแหลงนํ้าพุนํ้ารอนซึ่ง
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  (ซึ่งปจจุบันอยูในเขตสัมปทานเหมืองแรรอการบูรณะปรับปรุงใหเปน
สถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของจังหวัดกาญจนบุรี) สัตวปาก็ยังคงมีใหเห็นอยูบางแตไมมากเหมือน
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อดีต  เน่ืองจากราษฎรบุกรุกทําลายปาเพื่อเพาะปลูกหาที่ทํากินจึงเปนปญหาที่จะตองรีบดําเนินการ
แกไข 

แหลงนํ้าตามธรรมชาติ ประกอบดวย แมนํ้าสายสําคัญไหลผาน 1สาย (แมนํ้าแควนอย)     
ลํานํ้า ลําหวยธรรมชาติ 3 สาย และบึง คลอง หนอง 12 สาย 

แหลงทองเท่ียวและสถานท่ีสําคัญ 
      องคการบริหารสวนตําบลบานเกา มีสถานที่สําคัญที่เปนแหลงทองเที่ยวที่ชาวกาญจนบุรีและ 
จังหวัดใกลเคียงรูจักเปนอยางดี ก็คือ “พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเกา” ต้ังอยู ณ หมูที่ 3 บาน   
ทาโปะ ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (บริเวณทางหลวงหมายเลข 3229)ภายใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเกาน้ีเปนสถานที่เก็บรวบรวมอารยธรรม เครื่องมือเครื่องใชของมนุษย
สมัยโบราณ มีการจัดการวางรูปแบบใหนักทองเที่ยวทั้งคนไทยและคนตางชาติไดชมอยางเปนสัดสวน 
มีเจาหนาที่คอยใหความรูและแนะนําตอบขอซักถามใหแกนักทองเที่ยวเพื่อใหทราบขอเท็จจริงดาน
ขอมูลแกผูสนใจที่อยากรูจึงถือวาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเกาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่นาเที่ยวชม
แหงหน่ึงของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

แนวคิดการจัดบริการสาธารณะ 
 การบริการสาธารณะเปนกิจกรรมที่ฝายปกครองทําข้ึนเพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ ซึ่ง
ประกอบดวยเงื่อนไข 2 ประการ คือ (นันทวัฒน บรมานันท, 2554, หนา 76, 78-79)  
 1. กิจกรรมที่ถือวาเปนบริการสาธารณะจะตองเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับนิติบุคคลใน
กฎหมายมหาชน ซึ่งหมายความถึงการที่นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนเปนผูประกอบกิจกรรมที่เปน
บริการสาธารณะน้ันดวยตนเอง อันไดแก กิจกรรมที่รัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการมหาชน
หรือรัฐวิสาหกิจเปนผูดําเนินการ และหมายความรวมถึง กรณีนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนมอบ
กิจการของตนบางประเภทใหเอกชนเปนผูดําเนินการจัดทําแทน แตองคกรที่มอบยังควบคุม/กํากับ
ดูแลใหการดําเนินกิจกรรมน้ันอยูในสภาพเดียวกับที่องคกรผูมอบเปนผูดําเนินการเอง (นิติบุคคลตาม
กฎหมายมหาชน หมายถึง นิติบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ไดแก รัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน องคการมหาชน และวิสาหกิจมหาชน)  
 2. กิจกรรมที่ถือวาเปนบริการสาธารณะจะตองเปนกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชน
สาธารณะและตอบสนองความตองการของประชาชน  
 หลักเกณฑสําคัญในการจัดทําบริการสาธารณะ  
 หลักเกณฑสําคัญในการจัดทาบริการสาธารณะ ประกอบดวย (นันทวัฒน บรมานันท, 2554,
หนา 85-96)  
 1. หลักวาดวยความเสมอภาค เปนหลักเกณฑที่สําคัญประการแรกในการจัดทําบริการ
สาธารณะ ทั้งน้ี เน่ืองจากการที่ภาครัฐเขามาจัดทําบริการสาธารณะน้ัน ภาครัฐมิไดมุงหมายจะจัดทํา
บริการสาธารณะข้ึนเพื่อประโยชนของผูหน่ึงผูใดโดยเฉพาะ แตเปนการจัดทําเพื่อประโยชนของ
ประชาชนทุกคน ประชาชนทุกคนยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติ หรือไดรับผลประโยชนจากบริการ
สาธารณะอยางเสมอภาคกัน  
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 2. หลักวาดวยความตอเน่ือง เน่ืองจากบริการสาธารณะเปนกิจการที่มีความจําเปนสําหรับ
ประชาชน ดังน้ัน หากบริการสาธารณะหยุดชะงักลงไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผูใชบริการ
สาธารณะยอมไดรับความเดือดรอน หรือเสียหายได ดวยเหตุน้ี บริการสาธารณะจึงตองมีความ
ตอเน่ืองในการจัดทํา  
 3. หลักวาดวยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การบริการสาธารณะที่ดีน้ัน จะตองสามารถ
ปรับปรุงแกไขไดตลอดเวลาเพื่อใหเหมาะสมกับเหตุการณและความจําเปนในทางปกครองที่จะรักษา
ประโยชนสาธารณะ รวมทั้งเพื่อปรับปรุงใหเขากับวิวัฒนาการของความตองการสวนรวมของ
ประชาชนดวย  
 4. หลักความเปนกลางของบริการสาธารณะ ฝายปกครองในทุกระดับที่เกี่ยวของจะเลือก
ปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับบริการสาธารณะไมได  
 5. หลักการใหเปลาของบริการสาธารณะ มีเพียงบริการสาธารณะทางปกครองที่จัดต้ังโดยผล
ของกฎหมายเทาน้ัน ที่จัดทําข้ึนโดยไมเรียกคาตอบแทนจากผูใชบริการ  
 6. หลักความโปรงใสของบริการสาธารณะ ฝายปกครองหรือหนวยงานที่จัดทําบริการ
สาธารณะไมวาเปนการจัดทําบริการสาธารณะประเภทใดจําเปนตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารอยาง
ตรงไปตรงมาเพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลไดสะดวก และมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบได 
โดยถือปฏิบัติในการเผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารที่มี
อยู  
 7. หลักการมีสวนรวมของประชาชน การใหบริการสาธารณะของภาครัฐและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะมีประสิทธิภาพหรือไมเพียงใดน้ัน ผูใหคําตอบไดดีที่สุดคือ ประชาชนผูรับบริการ 
กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทรรศนะและเขารวมกิจกรรมตางๆ 
ที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน รวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ ประกอบดวย การใหขอมูลตอผูเกี่ยวของ การ
เปดรับความคิดเห็นจากประชาชน การวางแผนรวมกัน และการพัฒนาศักยภาพของประชาชนใหเขา
มามีสวนรวมได  
 แนวคิดการจัดบริการภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ  
 แนวคิดการรวมกันผลิต (Co-production) (อรุณี สัณฐิติวณิชย, 2557)  
 แนวคิด Co-production กอตัวข้ึนที่สหรัฐอเมริกา ในปลาย ค.ศ. 1960 เพื่อจัดการกับขาด
งบประมาณของทองถ่ิน และการคาดหวังบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมากข้ึนของพลเมือง สงผลให
อาสาสมัครพลเมือง หรือองคการชุมชน (voluntary and community organizations) เขามามี
บทบาทในการจัดบริการภาครัฐใหมีประสิทธิผลมากข้ึน (Pestoff, Osborne and Brandsen, 2006; 
Needham, 2007) หลังจากน้ันแนวคิดดังกลาวถูกขยายและพัฒนาเรื่อยมาในสหราชอาณาจักร โดย
รัฐบาลพรรคแรงงาน (Labour government) ไดนําแนวคิด co-production มาเปนแนวทางในการ
ปฏิรูประบบราชการ (Public service reform) ต้ังแต ค.ศ. 1997 เปนตนมา (Needham, 2007)  
 Tony Bovaird (2007: 847) นิยาม Co-production ในมุมมองของการกําหนดนโยบาย
และการจัดบริการสาธารณะ วา Co-production คือ การจัดบริการตางๆ ที่มีความสม่ําเสมอ เปน
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ความสัมพันธระยะยาวระหวางผูใหบริการที่มีความเปนวิชาชีพ และผูรับบริการ หรือสมาชิกอื่นๆ ใน
ชุมชน ที่เปนผูใหทรัพยากรที่สําคญในการบริการน้ัน  
 Jeffrey L.Brudney and Robert E.England (1983: 59) ใหความหมายของ Co-
production ตามกรอบของนโยบายสาธารณะวาหมายถึง การผสมอยางเขมขนของกิจกรรมที่ตัวแทน
ภาครัฐและพลเมืองรวมกันจัดบริการสาธารณะข้ึน ซึ่งการมีสวนเกี่ยวของดังกลาวประกอบดวยการ
ทำงานของเจาหนาที่รัฐ ซึ่งเปนกระบวนการจัดบริการสาธารณะแบบปกติบนฐานของวิชาชีพ และการ
ผลิตของผูรับบริการ หรือผูบริโภคบริการสาธารณะน้ันดวยความสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขยาย
คุณภาพหรือปริมาณของการบริการภาครัฐน้ัน  
 Alford (1998 อางใน Needham, 2007: 221) นิยาม Co-production วาเปนการมีสวน
เกี่ยวของของพลเมือง ผูใชบริการ ผูบริโภค อาสาสมัคร และหรือหนวยงานระดับชุมชน ในการผลิต
บริการสาธารณะ และไดประโยชนจากบริการสาธารณะน้ันดวย  
 จากนิยาม Co-production ขางตน สรุปลักษณะสําคัญของ Co-production ไดวา Co-
production เปนกิจกรรมที่พลเมืองในฐานะผูรับบริการสาธารณะ มีความสมัครใจเขาไปมีสวนในการ
จัดทํา พรอมกับไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะน้ัน ซึ่งเปนความสัมพันธระยะยาว โดยหวัง
ใหบริการสาธารณะน้ันมีประสิทธิผลมากข้ึนกวาการจัดบริการโดยภาครัฐเพียงลําพัง  
 ทั้งน้ี Co-production ตองอยูบนฐานของความสัมพันธที่เทากัน (mutual relation) 
ระหวางผูจัดบริการหรือเจาหนาที่รัฐ และ ผูใชบริการหรือชุมชน และทั้งสองฝายจะตองไวใจซึ่งกัน
และกัน พรอมกับการรวมรับความเสี่ยงจากการจัดบริการรวมกันดวย (Bovaird, 2007: 856) ซึ่ง
ลักษณะความสัมพันธดังกลาว ชวยสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมอยางเสมอภาค (Equal 
participation) ตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของ Co-production 
เน่ืองจากการมารวมกันผลิตบริการสาธารณะของพลเมืองและตัวแทนภาครัฐน้ันจะตองมีการแบงปน 
(Sharing) อํานาจ ทรัพยากร และความรับผิดชอบรวมกัน และการผลิตบริการสาธารณะจะมี
ประสิทธิผลสูงสุดเมื่อทุกคนสามารถมีสวนรวมได (Boyle and Harris, 2009: 11, 17) ซึ่งแตกตาง
จากประสิทธิผลของการบริการจัดการแบบเครือขาย (Network Management) ที่ย่ิงตัวแสดงหรือผู
ที่มีสวนรวมในการจัดทํานโยบายย่ิงมีนอยเทาไรจะย่ิงสงผลดี เพราะสามารถบริหารจัดการไดงาย 
(Adam and Kriesi, 2007)  
 ในระบบการจัดบริการสาธารณะแบบทั่วไปน้ันความสัมพันธระหวางรัฐ และประชาชนมี
ลักษณะเปนสองฝายชัดเจน คือ รัฐในฐานะผูจัดบริการสาธารณะหรือผูผลิต และประชาชนในฐานะ
ผูรับบริการสาธารณะหรือผูบริโภค (Brudney and England, 1983: 60) ซึ่งการปรับปรุงการ
จัดบริการสาธารณะจะเกิดข้ึนเมื่อประชาชนสงผลยอนกลับ (feedback) ไปยังรัฐหรือตัวแทนของรัฐ 
หลังจากไดรับบริการสาธารณะน้ันแลว 
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ภาพที่ 2.2 ความสัมพันธระหวางผูจัดบริการสาธารณะ (รัฐ) และผูรับบริการสาธารณะ (พลเมือง) ใน
ความสัมพันธแบบทั่วไป 
 
 ขณะที่ระบบการจัดบริการสาธารณะแบบ Co-production น้ัน เปนระบบที่รัฐและ
ประชาชนรวมกันผลิตหรือจัดบริการสาธารณะ ทําใหผลยอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการจัดบริการ
น้ันเกิดข้ึนภายในกระบวนการจัดบริการสาธารณะ (internal feedback) สงผลใหเกิดการปรับปรุง
การจัดบริการระหวางกระบวนการได ทําใหบริการสาธารณะที่ออกมาในฐานะผลผลิตของระบบมี
ประสิทธิผลมากกวาระบบทั่วไป (Brudney and England, 1983: 61-62; Whitaker, 1980: 245; 
Bovaird, 2007: 856) กลาวคือ Co-production ชวยจัดการกับปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการจัดบริการ
สาธารณะที่ไมประสบผลสําเร็จได (Needham, 2007: 222) 
 

 

ภาพที่ 2.3 แสดงความสัมพันธระหวางผูจัดบริการสาธารณะ (รัฐ) และผูรับบริการสาธารณะ 
(พลเมือง) ในความสัมพันธ Co-production 

 

 จากความสัมพันธขางตน ยอมแสดงใหเห็นวาในการ Co-production น้ัน ตัวแทนรัฐ อยาง
ขาราชการ โดยเฉพาะขาราชการระดับทองถ่ินจะตองปรับเปลี่ยนทัศนคติและทักษะในการจัดบริการ
สาธารณะ โดยจะตองปรับบทบาทมาเปนผูอํานวยความสะดวก หรือผูใหความชวยเหลือ และตองไม
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มองวาผูรับบริการที่มารวมการจัดบริการสาธารณะเปนผูปวย หรือลูกคา หรือผูรับอีกตอไป (Boyle 
and Harris, 2009: 17) ซึ่งจะทําใหวิชารัฐประศาสนศาสตร และรัฐศาสตรจะตองหันมาใหความสนใจ
กับขาราชการระดับลาง (low-paid frontline officials) และรูปแบบการจัดบริการสาธารณะระดับ
ทองถ่ิน (local public services) มากย่ิงข้ึนกวาที่เปนอยู (Needham, 2007: 223; Brudney and 
England, 1983: 59, 64)  
 นอกจากจะปรับบทบาทภาครัฐแลว Co-production ยังปรับวิธีคิดและบทบาทของพลเมือง
ดวย เพราะการรวมกันผลิตน้ันจะชวยใหเกิดทางเลือกในการจัดบริการสาธารณะที่หลากหลายมากข้ึน 
ซึ่งพลเมืองในฐานะผูรวมผลิตจะรวมคิดและรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะน้ันใหประสบ
ความสําเร็จ ทําใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะในระยะยาว รวมถึงการมองใน 
เชิงปองกันปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนทั้งดานการพัฒนา
ความเปนพลเมืองที่รับผิดชอบ และพัฒนาการจัดบริการสาธารณะดวย (Boyle and Harris, 2009: 
17; Needham, 2007: 223; Meijer, 2011: 600) 

 

แนวคิดการจัดบริการสาธารณะในระดับทองถ่ิน  
 วุฒิสาร ตันไชย (2547, หนา 11) บทบาทของรัฐในการจัดบริการสาธารณะในระดับจังหวัด
และอําเภอไดแบงแยกบริการสาธารณะระดับชาติ และบริการสาธารณะระดับทองถ่ินโดยยึด
หลักเกณฑที่เกิดจากแนวคิด และหลักการทางวิชาการเพื่อแบงแยกบริการสาธารณะโดยอาศัยหลัก
ผลประโยชนมหาชน หลักประสิทธิภาพในการจัดการ หลักความรับผิดชอบของทองถ่ินในการ
จัดบริการ หลักความสามารถของทองถ่ิน หลักการกําหนดระดับของหนวยจัดบริการที่มีความ
รับผิดชอบสูงสุด หลักการกําหนดขนาดของการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการ 
หลักการจําแนกหนวยกําหนดนโยบายและหนวยจัดบริการออกจากกัน หลักการกําหนดหนาที่
จัดบริการสาธารณะตามขนาดของกิจการบริการสาธารณะ และหลักการแบงตามประเภทของ
องคการในการเปนผูจัดบริการสาธารณะ  
 สําหรับหลักการแบงตามประเภทขององคการเปนผูจัดบริการสาธารณะ ดังน้ี  
 1. บริการสาธารณะที่อยูในอํานาจรัฐ เปนบริการสาธารณะที่มีความสําคัญตอความเปน
เอกภาพของรัฐ ซึ่งพิจารณาจากลักษณะสําคัญสองประการ ไดแก  
 1.1. เปนภารกิจที่ประชาชนทั้งประเทศมีสวนไดเสียเหมือนกัน จึงตองอาศัยองคกรกลาง
เปนผูปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกันทั้งประเทศ  
  1.2. เปนภารกิจที่รัฐสามารถจัดทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา ซึ่งเปนภารกิจข้ัน
พื้นฐานของรัฐ เชน ภารกิจดานการปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอยภายในการรักษา
ความมั่นคงหรือเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ และการเปนตัวแทนในดานความสัมพันธระหวางประเทศ
 2. บริการสาธารณะที่อยูในอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มักเปนกิจการที่เกี่ยวกับ
ทองถ่ินโดยเฉพาะ และเปนไปเพื่อสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ที่เกี่ยวกับสวัสดิการ
ของประชาชนในทองถ่ินโดยตรง หรือเกี่ยวกับสภาพแวดลอม และการอํานวยความสะดวกในการ
ดํารงชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน  
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 3. การจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปขององคกรรวมในการ
จัดบริการสาธารณะน้ัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถโอนอํานาจหนาที่บางอยางของตนใหแก
องคกรรวมดําเนินการได เชน การจัดใหมีสหการ หรือการจัดต้ังบริษัทจํากัดของทองถ่ินตาง ๆ  
 4. บริการสาธารณะที่รัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกันดูแล เน่ืองจากมีบริการ
สาธารณะบางประเภทเปนเรื่องที่กระทบตอผลประโยชนสวนรวมทั้งระดับชาติและระดับทองถ่ิน โดย
ไมอาจแยกประโยชนของมหาชนทั้งสองใหออกจากกันไดอยางเด็ดขาด การจัดบริการสาธารณะ ที่รัฐ
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกันดูแล  
 แนวคิดการจัดบริการสาธารณะในระดับทองถ่ิน  
 บริการสาธารณะระดับทองถ่ิน (Les Services Publics Locaux) ไดแก บริการสาธารณะที่
อยูในอํานาจหนาที่ที่จะดําเนินการจัดทําโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Les Collectivités 
Locales) บริการสาธารณะที่ดําเนินการจัดทําโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันมีอยูดวยกัน 2 
ประเภท คือ บริการสาธารณะระดับชาติซึ่งมอบหมายใหองคปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการ
จัดทํากับบริการสาธารณะซึ่งเปนหนาที่แทๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้ง 3 ระดับ อันไดแก 
บริการสาธารณะระดับเทศบาล (Les Services Publics Communaux) บริการสาธารณะระดับ
จังหวัด (LesServices Publics Départementaux) และบริการสาธารณะระดับภาค (Les Services 
Publics Régionaux) โดยมีกฎหมายแบงแยกหนาที่ และประเภทของบริการสาธารณะที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทจะเปนผูจัดทํา บริการสาธารณะซึ่งเปนหนาที่แทๆ ที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนผูจัดทํา สามารถแบงไดเปน 4 ประเภท คือ (โกวิทย พวงงาม, 2550)  
 1. บริการสาธารณะทางดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
 2. บริการสาธารณะทางดานงานสาธารณะสุข และสิ่งแวดลอม  
 3. บริการสาธารณะทางดานการศึกษา และวัฒนธรรม  
 4. บริการสาธารณะทางดานงานใหบริการ  
 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ  
 ความหมายของการบริการ  
 การบริการ หมายถึง กิจกรรม ผลประโยชนหรือความพึงพอใจสนองความตองการแกลูกคา 
ไมสามารถจับตองได ไมสามารถแบงการบริการได ไมแนนอน ไมสามารถเก็บไวได (ศิริวรรณ เสรีรัตน 
และคณะ, 2552)  
 การบริการ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการสงมอบสินคาที่ไมมีตัวตน (Intangible good) 
ของผูใหกับผูรับบริการ โดยสินคาที่ไมมีตัวตนน้ันจะตองตอบสนองความตองการของผูรับบริการ จน
นําไปสูความพึงพอใจได (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2556) โดยองคประกอบที่สําคัญ คือ  
 1. กิจกรรมกระบวนการสงมอบ (Delivery activity) หมายถึง การดําเนินการ หรือการ
กระทําใดๆ ของหนวยใหบริการ อันเปนผลใหผูรับบริการไดรับการตอบสนองตรงตามความตองการ  
 2. สินคาที่ไมมีตัวตน (Intangible good) หมายถึง การบริการ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของ
กระบวนการสงมอบ ซึ่งไดแก คําปรึกษา การรับประกัน เปนตน  
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 3. ความตองการของผูรับบริการ (Customer need and want) หมายถึง ความจําเปนและ
ปรารถนาของผูรับบริการที่คาดหวังวาจะไดจากการบริการน้ันๆ  
 4. ความพึงพอใจ (Customer satisfaction) หมายถึง การที่ลูกคาไดรับการบริการที่สามารถ
ตอบสนองความตองการ  
 เปาหมายของการใหบริการ  
 1. ความสะดวกในการขอรับบริการ  
 2. ความรวดเร็ว  
 3. ความถูกตอง  
 4. ความครบถวน  
 5. ความเสมอภาค  
 6. ความเปนธรรม  
 7. ความทั่วถึง  
 8. การประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย  
 9. ความพอใจ  
 10. ปริมาณเพียงพอ  
 11. โปรงใส  
 12. ตรวจสอบได  
 13. บริการหลากหลายใหเลือก  
 14. เปนกันเอง  
 15. ไมซับซอน ไมยุงยาก  
 16. เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศและทองถ่ิน  
 หลักการการใหบรกิาร  
 มณีรัตน แตงออน (2551, หนา 34) ไดนําเสนอหลักการในการพัฒนาการบริการเชิงรุกจาก
แนวคิดของชูวงศ ฉายะบุตร ดังน้ี  
 1. ยึดการตอบสนองความตองการจําเปนของประชาชนเปาหมาย  
  1.1 ขาราชการจะตองถือวาการใหบริการเปนภาระหนาที่ที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง 
โดยจะตองพยายามจัดบริการใหครอบคลุมผูที่อยูในขายที่ควรจะไดรับบริการทุกคน  
  1.2 การกําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติและการใชดุลยพินิจจะตองคํานึงถึงสิทธ์ิประโยชนของ
ผูรับบริการเปนหลัก โดยพยายามใหผูรับบริการไดสิทธิประโยชนที่ควรจะไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
  1.3 ขาราชการจะตองมองผูรับบริการวามีฐานะและศักด์ิศรีเทาเทียมกับตน มีสิทธิที่จะ
รับรูใหความเห็นหรือโตแยงดวยเหตุผลไดอยางเต็มที่  
 2. ความรวดเร็วในการใหบริการ  
 
 การพัฒนาการใหบริการใหมีความประสิทธิภาพและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน สามารถกระทําได 3 
ลักษณะ คือ  
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 2.1 การพัฒนาขาราชการ ใหมีทัศนคติ มีทักษะ มีความรู ความสามารถเพื่อใหเกิดความ
ชํานาญและเช่ียวชาญในงาน มีความกระตือรือรน และกลาตัดสินใจในเรื่องที่อยูในอํานาจตน  
 2.2 การกระจายอํานาจหรือมอบอํานาจใหมากข้ึน และปรับปรุงระเบียบวิธีการทํางานให
มีข้ันตอน และใชเวลาในการบริการใหนอยที่สุด  
 2.3 การพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ที่สามารถเอื้ออํานวยใหกระบวนการใหบริการ มีความ
คลองตัวและสามารถบริการไดอยางรวดเร็ว  
 3. การใหบริการจะตองเสร็จสมบูรณ เปาหมายการใหบริการเชิงรุกแบบครบวงจรของ
ความสําเร็จสมบูรณของการใหบริการ หมายถึง การเสร็จสมบูรณตามสิทธิประโยชนที่ผูรับบริการ
จะตองไดรับ โดยผูรับบริการไมจําเปนตองมาติดตอบอยครั้งนัก นอกจากน้ีการบริการที่เสร็จสมบูรณ 
ยังหมายถึงความพยายามที่จะใหบริการในเรื่องอื่นๆ ที่ผูมาติดตอหรือขอรับบริการสมควรจะไดรับ 
และควรใหคําแนะนําดวยความพยายามใหบริการในเรื่องน้ันๆ ดวยความเต็มใจ  
 4. ความกระตือรือรนในการใหบริการ เปนเปาหมายที่สําคัญอีกประการหน่ึงในการ
พัฒนาการใหบริการเชิงรุก เน่ืองจากผูรับริการบางสวนยังมีทัศนคติไมดีตอการบริการของรัฐ ซึ่งอาจ
มองวาการติดตอขอรับบริการจากราชการเปนเรื่องที่ยุงยาก และนําไปสูปญหาของการสื่อสาร การทํา
ความเขาใจกัน หากเจาหนาผูใหบริการมีการปรับภาพลักษณใหมใหบริการดวยความกระตือรือรน 
และดวยความเต็มใจ เพื่อใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ และเปลี่ยนทัศนคติใหมใหดีข้ึน ยอมรับฟง
ความคิดเห็น เหตุผล คําแนะนําตางๆ มากข้ึนและเต็มใจที่จะมารับบริการ นอกจากน้ีความ
กระตือรือรนในการใหบริการยังเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริการน้ันเปนไปอยางรวดเร็ว และมีความ
สมบูรณ สงใหผูรับบริการมีความศรัทธาและเช่ือมั่นมากย่ิงข้ึน  
 5. ความสุภาพออนนอม เปนอีกเปาหมายหน่ึงของการพัฒนาการใหบริการในหนวยงาน
ราชการแบบครบวงจร คือ เจาหนาที่ผูใหบริการตองปฏิบัติตอผูมาติดตอหรือรับบริการดวยความ
สุภาพ ออนนอม ย้ิมแยมแจมใส เปนการบริการที่เกิดจากความรูสึกภายใน (Service Mild) ซึ่งจะทํา
ใหผูมารับบริการมีทัศนคติที่ดีตอขาราชการและหนวยงานราชการ อันจะสงผลใหเกิดความรูสึกที่ดี 
การสื่อสารที่ดี และเปนการสรางภาพลักษณที่ดีตอองคกรและตัวบุคลากร รวมถึงภาพลักษณที่เปน
องครวมของหนวยงานราชการทั้งระบบ  
 6. ความเสมอภาค การใหบริการแบบครบวงจรจะตองถือวาขาราชการมีหนาที่ที่จะตอง
ใหบริการแกประชาชนโดยเสมอภาคกัน ซึ่งจะตองเปนไปตามเงื่อนไข ดังน้ี  
 6.1 การใหบริการจะตองเปนไปภายใตระเบียบแบบแผนเดียวกัน และไดรับผลที่สมบูรณ
ภายใตมาตรฐานเดียวกัน ไมวาผูรับบริการจะเปนใครก็ตาม หรือเรียกวา ความเสมอภาคในการ
ใหบริการ  
 6.2 การใหบริการจะตองคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับบริการดวย ทั้งน้ี
เพราะประชาชนบางสวนของประเทศเปนกลุมบุคคลที่มีขอจํากัดในเรื่องความสามารถในการที่จะ
ติดตอขอรับบริการจากรัฐ เชน มีรายไดนอย ขาดความรูความเขาใจ หรือขอมูลขาวสารที่เพียงพออยู
ในพื้นที่ทุรกันดาร เปนตน ดังน้ันการจัดบริการจะตองคํานึงถึงคนกลุมน้ีดวย โดยจะตองพยายาม
ใหบริการตามสิทธิประโยชนที่ควรไดรับ การลดเงื่อนไขในการรับบริการใหเหมาะสมกับความสามารถ
ของผูรับบริการ  
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 กลาวโดยสรุป การพัฒนาการใหบริการเชิงรุกแบบครบวงจร (Package Service) เปนการ
พัฒนาการใหบริการที่มีเปาหมายที่จะใหประชาชนไดรับบริการที่ควรจะไดรับอยางครบถวน สมบูรณ 
มีความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ มุงที่จะใหบริการในเชิงสงเสริมและสรางทัศนคติและ
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ ตลอดจนเปนการใหบริการที่มีความถูกตองชอบ
ธรรม สามารถตรวจสอบได และสรางความเสมอภาคทั้งการใหบริการ และในการที่จะไดรับบริการ
จากรัฐ  
 อํานวย ต้ังเจริญชัย (2547, หนา 35) กลาววา การใหบริการที่ดี และมีคุณภาพ ตองอาศัย
เทคนิค กลยุทธ ทักษะที่จะทําใหชนะใจผูรับบริการ ซึ่งสามารถกระทําไดทั้งกอนการติดตอ ระหวาง
การติดตอ และหลังการติดตอ โดยไดรับการบริการจากตัวบุคคลทุกระดับในองคการ ทั้งผูบริหารของ
องคกรน้ันๆ ทั้งน้ี การบริการที่ดีจะเปนเครื่องมือชวยใหผูติดตอรับบริการ เกิดความเช่ือถือศรัทธา 
และสรางภาพลักษณ ซึ่งจะมีผลในการใหบริการตางๆ ในโอกาสหนา โดยมีหลักการพี้นฐานของการ
บริการประกอบดวย 
 1. ทําใหผูรับบริการพอใจ และไมเกิดความเครียดในการมารับบริการ  
 2. อยาปลอยใหผูรับบริการอยูที่หนวยงานบริการนานเกินไป  
 3. อยาทําผิดพลาดจนผูรับบริการเดือดรอน  
 4. สรางบรรยากาศของหนวยงานบริการใหนารื่นรมย  
 5. ทําใหผูรับบริการเกิดความคุนเคย รูจักสถานที่ และข้ันตอนทางการบริการ  
 6. เตรียมความสะดวกใหพรอม เชน ที่ถายเอกสาร รับแลกเงิน รับเงินในรูปบัตรเครดิต  
 ซึ่งผูใหบริการจะตองมีคุณลักษณะที่ดี ดังน้ี  
 1. แตงกายสะอาดเรียบรอย  
 2. พูดจาไพเราะออนหวาน  
 3. ทําตนเปนคนสุภาพ สงาผาเผย  
 4. ย้ิมอยูเสมอ ทั้งใบหนา ดวงตา ริมฝปาก  
 5. หลีกเลี่ยงคํากลาวปฏิเสธ ขณะเดียวกันหลีกเลี่ยงการรับคําที่ยังไมแนใจ  
 6. แสดงใหปรากฏวาเต็มใจบริการ  
 7. หลีกเลี่ยงการโตแยง ฉุนเฉียว ใสอารมณ ตอผูมาขอรบับริการ  
 8. ยกใหประชาชนเปนผูรับอยูเสมอ  
 9. มองคนในทางที่ดี ไมดูถูกคน  
 10. พัฒนาปรับปรุงตัวเองอยูเสมอ ทั้งบุคลิก การพูด และความรู  
 11. หลีกเลี่ยงการพูดมาก เปนนักฟงที่ดี  
 12. แสดงใหปรากฏชัดเจนวามีความสนใจผูมาติดตออยางจริงจัง  
 13. ยกยองผูมาติดตอขอรับบริการ  
 ความสําคัญของคุณภาพการใหบริการ  
 ความสําคัญของคุณภาพเกี่ยวกับการใหบริการ สามารถพิจารณาไดทั้งในเชิงคุณภาพและ เชิง
ปริมาณ ดังน้ี (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2556)  
 1. เชิงคุณภาพ ความสําคัญในเชิงคุณภาพประกอบดวย  
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  1.1 สรางความพอใจและความจงรักภักดี การใหบริการอยางมีคุณภาพยอมทําให
ผูใชบริการติดใจและรูสึกพอใจตองการมาใชบริการในครั้งตอไป ไมตองการเปลี่ยนไปใชการบริการอื่น
ที่ไมคุนเคยในที่สุดยอมเกิดความจงรักภักดี ซึ่งความพอใจและความจงรักภักดีจากผูใชบริการจะยาก
เต็มทีในยุคที่มีบริการจากคูแขงใหเลือกมากมาย  
  1.2 การสรางภาพลักษณขององคกร มีผลตอการใหบริการที่มีคุณภาพแลว  
  1.3 อิทธิพลตอข้ันตอนการตัดสินใจใชบริการ คุณภาพการใหบริการมีผลอยางมากใน
ข้ันตอนการตัดสินใจใชบริการและเปนพื้นฐานการบอกถึงความคุมคาคือคุณภาพการใหบริการ  
  1.4 เปนกลยุทธถาวรแทนสวนประสมทางการตลาด  
 สวนประสมทางการตลาด ไมวาจะเปนผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนายและการ
สงเสริมการตลาดลวนไมคงทนอาจคิดกลยุทธ หรือพัฒนาสวนประสมทางการตลาดใหมๆ มาสูตลาด 
หลักฐานอันหน่ึงที่ชัดเจน คือ ผลิตภัณฑในบริการธุรกิจหน่ึงๆ จะเหมือนกันหรือคลายกันมาก แตสิ่งที่
ชวยใหผูใชบริการมองเห็นความแตกตางได คือ คุณภาพการใหบริการซึ่งเกิดข้ึนจากพนักงานทุกคนที่
มอบการบริการผานกระบวนการบริการที่มีประสิทธิภาพภายใตการสนับสนุนจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ทําใหการบริการที่มีคุณภาพและไดเปรียบในเชิงการแขงขัน  
 2. เชิงปริมาณ  
 2.1 ลดคาใชจายในการแกไขขอผิดพลาด การที่ธุรกิจตองมาตามแกไขขอผิดพลาดจาก
การบริการยอมทําใหเสียคาใชจาย เสียเวลา เสียแรงงานพนักงานเจาหนาที่ตองมาตามแกไขและการ
สูญเสียลูกคาหรือผูใชบริการ ดังน้ันการปรับปรุงธุรกิจเพื่อสรางคุณภาพในการบริการยอมชวยลด
คาใชจายและเวลาในการแกไขขอผิดพลาด ในที่สุดอาจจะเกิดข้ึนซ้ําได นอกจากน้ีการหาลูกคาใหมจะ
ใชเงินมากกวาการรักษาลูกคาเกาเอาไวและเพื่อเปนการชดเชยลูกคาที่สูญเสียไป  
 2.2 เพิ่มรายไดและสวนแบงตลาดใหองคกร เมื่อผูใชบริการเกิดความมั่นใจในบริการที่จะ
ไดรับแลววาคุมคาที่ตอบความตองการไดยอมทําใหตัดสินใจไดไมยาก การเพิ่มรายได และสวนแบง
ตลาดและพอใจในบริการยอมเปนไปไดไมยากนัก  
 การพิจารณาคุณภาพการใหบริการ  
 การพิจารณาคุณภาพการบริการ เปนการพิจารณาคุณภาพ 5 ดาน ดวยกัน คือ (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน และ คณะ, 2552)  
 1. คุณภาพดานกายภาพและสิ่งแวดลอม เชน เครื่องมือ อุปกรณ อาคารและสถานที ่เปนตน  
 2. คุณภาพขององคกรหรือหนวยงานที่ใหบริการ เชน บุคลากร ภาพลักษณของหนวยงาน
เปนตน  
 3. คุณภาพของการปฏิสัมพันธ ระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ รวมถึงการปฏิสัมพันธ
ระหวางผูรับบริการดวยกันเอง  
 4. คุณภาพดานสารสนเทศ เชน ขอมูลและประเภทสารสนเทศที่ตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการที่มีความทันสมัย เปนตน  
 5. คุณภาพดานเทคโนโลยี เชน การนาระบบออนไลนมาใชในรูปแบบของธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส ที่สามารถเปดบริการไดตลอด 24 ช่ัวโมง เปนตน  
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 เกณฑในการพิจารณาคุณภาพการใหบริการ  
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหลักเกณฑในการพิจารณาคุณภาพการใหบริการ ดังน้ี (สมิต 
สัชฌุกร, 2546)  
 1. รูปธรรม (Tangible) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ ผูรับบริการ ไดรับ 
ทําใหเขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของการบริการดังกลาวได  
 2. ความไววางใจ (Reliability) หมายถึง ผูรับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ําเสมอ และความ 
ถูกตองในการใหบริการ รวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานที่ใหบริการ  
 3. การตอบสนองตอผูรับบริการ (Responsiveness) หมายถึง ผูใชบริการจะคํานึง ถึงเวลา
และความสามารถในการแกไขปญหาของผูใหบริการวาตรงจุดหรือดีกวาตามที่ผูรับบริการตองการ
หรือไม  
 4. ความมั่นใจได (Assurance) หมายถึง ผูรับบริการจะมองถึงความรู ความชํานาญ หรือ
ความสามารถของบุคลากร ซึ่งเปนผลที่จะสรางความมั่นใจ รวมทั้งความไววางใจในการบริการน้ัน  
 5. ความเขาใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ผูรับบริการจะพิจารณาถึงความ
สะดวกดานเวลา สถานที ่ทําเลที่ต้ัง ตลอดจนความพยายามของพนักงานที่จะเขาใจถึงความตองการ
ของผูบริการรวมทั้งความสนใจในการตอบสนองความตองการดังกลาว  

 
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
 ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ระดับความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
ความพึงพอใจของผูรับบริการ จึงเปนการแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวกของผูรับบริการตอการ
บริการ อันเปนผลมาจากการประเมินเปรียบเทียบสิ่งที่ลูกคาไดรับในการบริการกับสิ่งที่ลูกคาคาดหวัง
วาจะไดรับจากการบริการ ซึ่งความรูสึกน้ีสามารถแปรเปลี่ยนไดหลายระดับ  
 ปจจัยท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในการบริการ  
 ปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการบริการ สรุปไดดังน้ี (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2556)  
 1.  ความพึงพอใจของผูใหบริการ ผูใหบริการจะทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคกรได
จะตองมีปจจัยตางๆ ดังน้ี  
  1.1 ความมั่นคงปลอดภัย เปนความมั่นคงในการทํางาน ทําใหมีความรูสึกนาเช่ือถือ และ
สรางความมั่นใจและเกิดความพึงพอใจในการทํางานได  
  1.2 โอกาสความกาวหนาในการทํางาน ความตองการเชนน้ีจะลดลงเมื่อมีอายุมากข้ึน  
  1.3 คาจางหรือรายไดและโอกาสกาวหนามักมีความสัมพันธกับเรื่องเงิน  
  1.4 สภาพการทํางาน การควบคุมดูแลของผูบังคับบัญชาเปนสวนสาคัญทําใหเกิดความพึง
พอใจและไมพอใจตอการทํางาน  
  1.5 ลักษณะที่แทจริงของงานที่ทํา ถาตรงกับความรูความสามารถของผูใหบริการก็จะเกิด
ความพึงพอใจ  
  1.6 ผลประโยชนตอบแทน เชนอโบนัส เงินบําเหน็จบํานาญ วันหยุด เปนตน  
  1.7 ลักษณะทางสังคม การยอมรับของสังคมในงานที่ทํา  
  1.8 ปจจัยสวนบุคคล เชน อายุ ระยะเวลาการทํางาน ทัศนคติ การศึกษา เปนตน  
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  1.9 คําชมเชย ที่มีตอการใหบริการ  
 2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการของหนวยงานน้ันควรจะ
พิจารณาจากสิ่งตางๆ เหลาน้ี  
  2.1 ปจจัยสวนบุคคล เชน อายุ ทัศนคติในการรับบริการ ระดับการศึกษา อาชีพ เปนตน  
  2.2 ความรวดเร็วในการบริการมีความสําคัญอยางมากในการทําใหเกิดความพึงพอใจ  
  2.3 การประชาสัมพันธในการบริการ เพื่อใหทราบถึงข้ันตอนตางๆ ของการบริการและ
ช้ีแจงผลการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีตอผูมารับบริการ  
  2.4 ระบบการทํางานตองมีกฎระเบียบและข้ันตอนที่ชัดเจน สม่ําเสมอในการใหบริการ ซึ่ง
ผูรับบริการจะมีเหตุผลตอการบริการน้ัน  
  2.5 ความยุติธรรมเสมอภาคในการบริการ ผูรับบริการชอบใหเจาหนาที่ปฏิบัติอยางเทา
เทียมมิใชเลือกปฏิบัติ  
  2.6 การปฏิสัมพันธกับผูใหบริการ การพูดจาที่ดี การแนะนําในการบริการมีความสัมพันธ
ดานตางๆ กอใหเกิดความรูสึกที่ดีของผูรับบริการ  
  2.7 คุณภาพของการใหบริการน้ัน ตองมีความถูกตอง และนาเช่ือถือของขอมูลสําหรับ
ใหบริการซึ่งสงผลใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจมากข้ึน  
 องคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ  
 ความพึงพอใจที่เกิดข้ึนในกระบวนการบริการระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ เปนผลของ
การรับรูและประเมินคุณภาพของการบริการในสิ่งที่ผูรับบริการคาดหวังวาควรจะไดรับและสิ่งที่
ผูรับบริการไดรับจริงในแตละสถานการณ ซึ่งระดับความพึงพอใจอาจไมคงที่ผันแปรไปตามชวงเวลาที่
แตกตางกันได ทั้งน้ีความพึงพอใจในการบริการมีองคประกอบ 2 ประการ คือ (มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช, 2544)  
 1. องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของผลิตภัณฑบริการ ผูรับบริการจะรับรูวาผลิตภัณฑ 
บริการที่ไดรับมีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการแตละประเภทตามที่ควรจะเปนมากนอยเพียงใด 
เชน แขกที่เขาพักในโรงแรมจะไดพักในหองพักที่จองไว ลูกคาที่เขาไปในภัตตาคารจะไดรับอาหาร
ตามที่สั่ง เปนตน สิ่งเหลาน้ีเปนบริการที่ผูรับบริการควรจะไดรับตามลักษณะของการบริการแตละ
ประเภท ซึ่งจะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาในสิ่งที่ลูกคาตองการ  
 2. องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของการนําเสนอบริการ ผูรับบริการจะรับรูวาวิธีการ
นําเสนอบริการในกระบวนการบริการของผูใหบริการมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ไมวาจะเปน
ความสะดวกในการเขาถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผูใหบริการตามบทบาทหนาที่และ
ปฏิกิริยาการตอบสนองการบริการของผูใหบริการตอผูรับบริการ ในดานความรับผิดชอบตองาน การ
ใชภาษาสื่อความหมาย และการปฏิบัติตนในการใหบริการ จะเห็นวาความพึงพอใจในการบริการเกิด
จากการประเมินคุณคาการรับรูคุณภาพของการบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑบริการตามลักษณะของการ
บริการ และกระบวนการนําเสนอบริการในวงจรของการใหบริการระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 
ซึ่งถาตรงกับสิ่งที่ผูรับบริการมีความตองการหรือตรงกับความคาดหวังที่มีอยู หรือประสบการณที่เคย
ไดรับบริการตามองคประกอบดังกลาวขางตน ก็ยอมจะนํามาซึ่งความพึงพอใจในบริการน้ัน แตหาก
เปนไปในทางตรงกันขาม สิ่งที่ผูรับบริการไดรับจริงไมตรงกับการรับรูที่คาดหวัง ผูรับบริการยอมเกิด
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ความไมพึงพอใจตอผลิตภัณฑและการนําเสนอบริการได จึงสามารถแสดงเปนภาพองคประกอบของ
ความพึงพอใจในการบริการได ดังภาพที่ 2.4  

 
 
ภาพที่ 2.4 องคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ 
 
 แนวทางการเสริมสรางความพึงพอใจในการบริการ  
 ความพึงพอใจในการบริการเปนสิ่งที่ผูดําเนินการจะตองคํานึงถึงทั้งในฐานะผูใหบริการ และ
จะตองคาดคิดในฐานะของผูรับบริการรวมดวย เพื่อที่จะสามารถสงเสริมใหเกิดความพึงพอใจในการ
บริการข้ึนได โดยสามารถกระทําผานข้ันตอนตางๆ ดังน้ี (พิมล เมฆสวัสด์ิ, 2550, หนา 28)  
 1. ตรวจสอบความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชอยางสม่ําเสมอผานการซักถามโดยตรง 
การสํารวจความคิดเห็น เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังและระดับความพึงพอใจในการบริการที่รับบริการ
หรือผูใชมีตอการใหบริการ รวมกับการรับฟงความคิดเห็นของผูใหบริการที่เปนผูปฏิบัติโดยตรง ทั้ง
สองสิ่งจะทําใหผูดําเนินการทราบถึงความคาดหวัง และความพึงพอใจในการบริการที่ใกลเคียงกับ
ความเปนจริงมากที่สุด เพื่อที่จะไดนําไปพัฒนากระบวนการใหบริการที่มีคุณภาพตรงกับความ
ตองการของผูรับบริการหรือผูใชได  
 2. การกําหนดเปาหมาย และทิศทางขององคกรใหชัดเจน ซึ่งผูดําเนินการจะตองกําหนด
ทิศทางและจุดยืนของหนวยงานใหชัดเจน น่ันคือ มีเปาหมายที่จะตอบสนองตอความคาดหวังของ
ผูรับบริการหรือผูใช โดยมีความสอดคลองตอแนวโนมพฤติกรรมของผูรับบริการหรือผูใช และความ
พรอมของผูใหบริการที่จะดําเนินการใหมีคุณภาพ  
 3. การกําหนดยุทธศาสตรการบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยจะตองมีการกําหนดฐานะของ
ตนเองในการแขงขันดานการบริการ กําหนดกลุมผูรับบริการเปาหมาย ศึกษาจุดแข็งจุดออนของ
ตนเอง จากน้ันจึงกําหนดเปนกลยุทธในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมกับการนําเทคโนโลยี
ตางๆ เขามาปรับใชเพื่อใหเกิดการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และสามารถเขาถึงผูรับบริการ
หรือผูใชจํานวนมากได  
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 4. การพัฒนาคุณภาพและความสัมพันธในกลุมบุคลกรใหบริการ เพื่อใหผูใหบริการทุกคนมี
ความรวมมือรวมใจในการทํางาน รับผิดชอบตอการสรางสรรค ความเอาใจใส ความทุมเทในการ
ทํางาน โดยมุงเนนการทํางานเปนทีม เพื่อสรางเสริมคุณภาพในการใหบริการ  
 5. การนํากลยุทธการสรางความพึงพอใจตอผูรับบริการหรือผูใชไปปฏิบัติ และประเมินผล
ผานการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการที่มุงเนนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ
เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการหรือผูใช มีการกําหนดเปาหมายและเกณฑวัดที่ชัดเจนรวมถึง
ผลตอบแทนการปฏิบัติตามเปาหมายเพื่อเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบริการตามกลยุทธที่วางไว  
 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

อรุณี สัณฐิติวณิชย (2557) ไดศึกษาการรวมกันจัดบริการสาธารณะระดับทองถ่ินของ

พลเมือง: กรณีศึกษาการจัดการขยะของชุมชนชลประทาน จังหวัดอุบลราชธานี การศึกษาครั้งน้ีเปน

การนําแนวคิด Co-production ที่พัฒนาข้ึนจากสังคมตะวันตกมาอธิบายปรากฏการณการจัดการ

ขยะที่ประชาชนมีสวนรวม ภายใตโครงการชุมชนปลอดขยะโดยชุมชนชลประทาน เทศบาลเมืองวาริน

ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งถือเปนบริการสาธารณะระดับทองถ่ินที่พลเมืองในฐานะผูรับประโยชน

จากการบริการน้ันมีความสมัครใจเขามามีสวนรวมในการจัดทํา และพัฒนาเปนความสัมพันธระยะ

ยาวที่นําไปสูการเกิดประสิทธิผลในการจัดบริการสาธารณะน้ันมากกวาการจัดทําโดยภาครัฐเพียง

ลําพัง ผลการศึกษาพบวา การที่สมาชิกชุมชนชลประทานมารวมกันจัดทําโครงการปลอดขยะของ

ชุมชนน้ัน ชวยลดปริมาณขยะของเทศบาลเมืองวารินชําราบไดเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเทาน้ัน แตนับเปน

จุดเริ่มตนที่สําคัญที่จุดประกายใหชุมชนอื่นนําปฏิบัติตาม ซึ่งผลจากการที่สมาชิกในชุมชนชลประทาน

มารวมผลิตโครงการชุมชนปลอดขยะน้ันสงผลสําคัญตอพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชน ที่เคยมี

พฤติกรรมทิ้งขยะไมเปนระเบียบ ใหมามีพฤติกรรมที่คัดแยกขยะต้ังแตระดับครัวเรือน และมีระเบียบ

วินัยในการทิ้งขยะมากข้ึน 

 แมการจัดการขยะแบบมีสวนรวมของประชาชนในโครงการชุมชนปลอดขยะ ชุมชน
ชลประทานจะสามารถใชตัวแบบ Co-production อธิบายไดแตการสงผลยอนกลับ (feedback) 
ภายในกระบวนการน้ันก็ยังตองผานกระบวนการภายใตระบบราชการอยู เพียงแตลําดับช้ันของการ
ไหลของขอมูลมีไมมาก สวนหน่ึงเพราะชุมชนชลประทานในฐานะผูรับผลประโยชนและผูจัดทําบริการ
สาธารณะสามารถออกแบบการจัดการขยะของชุมชนเองได ซึ่งถือเปนพฤติกรรมเชิงรุกอันเปน
องคประกอบสําคัญประการหน่ึงของการรวมกันผลิต โดยที่เทศบาลเมืองวารินชําราบในฐานะ
หนวยงานภาครัฐระดับทองถ่ินใหการสนับสนุนทรัพยากร แบงอํานาจในการบริหารจัดการขยะของ
ชุมชน และรวมรับผิดและ “รับชอบ” ในการจัดการขยะของชุมชนชลประทานดวย ทั้งน้ี การมารวม
ผลิตโครงการชุมชนปลอดขยะของสมาชิกและคณะทํางานชุมชนชลประทานน้ัน กอใหเกิดผลกระทบ
เชิงบวกตอตัวผูรวมผลิตเอง เชน การรักใครเอื้ออาทรกัน การเปนสวนหน่ึงของสังคม การเปน
แบบอยางที่ดีของสมาชิกในครอบครัว เปนตน ทําใหบุคคลที่มารวมผลิตบริการสาธารณะมาทํางาน
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ดวยความสมัครใจ และยังคงทํางานดวยความสมัครใจอยางตอเน่ืองเพราะรับรูวาสิ่งที่ตนทําอยูเปนสิ่ง
ที่ดี และย่ิงมีผูเกี่ยวของกับการรวมกันผลิตในโครงการชุมชนปลอดขยะมากเทาไร ก็ย่ิงทําใหการ
จัดการขยะของชุมชนชลประทานมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน  

ชนะดา วีระพันธ (2554) การวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับ

ความพึงพอใจของประชาชน ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง 

จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหาร 

สวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อ

พิจารณา เปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการใหบริการอยางเพียงพอ รองลงมา

คือ ดานการใหบริการอยางเสมอภาคและดานการใหบริการอยางกาวหนา โดยในดานการใหบริการ 

อยางเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องอาคารสถานที่ใหบริการมีความเหมาะสม ในดานการ

ใหบริการอยางเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องเจาหนาที่บริการดวยความย้ิมแยมแจมใส 

และในดานการใหบริการอยางกาวหนา ประชาชนมีความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความ
รับผิดชอบและมุงมั่นในการปฏิบัติงาน  
 ณรงค บุญสวยขวัญ (2553) ไดศึกษาโครงการบริการสาธารณะที่เปนนวัตกรรมทองถ่ินที่

ภาคใต ซึ่งเปนการสังเคราะหโครงการบริการสาธารณะที่ถือไดวาเปนนวัตกรรมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในภาคใต (อปท.) ดวยการศึกษาโดยการสัมภาษณ สังเกตการณ ประชุมกลุมยอย และ

เอกสาร จากจํานวน 108 โครงการ พบวามีโครงการที่เปนนวัตกรรมในการบริการสาธารณะ จํานวน 

13 โครงการจาก 12 อปท. ใน 2 ประเด็น คือ (1) การกอเกิดและพัฒนาการของโครงการ (2) ปจจัย

ความสําเร็จในการเปนโครงการบริการสาธารณะ โดยปจจัยความสําเร็จในการเปนโครงการบริการ

สาธารณะ ประการแรก มี “การบูรณาการ” ดําเนินงานหรือ “การเช่ือมโยงเครือขายแบบไมเปน

ทางการ” กับหนวยงานองคกรอื่นๆ ที่ต้ังใจที่จะปฏิบัติภารกิจหรือโครงการรวมกัน โดย อปท. เปนแม

ขายบริหารขายทางสังคมในการปฏิบัติงานรวมซึ่งพบไดใน อปท.ระดับบน สวน อทป.ระดับลางตอง

สรางความสัมพันธเชิงภาคีในการสรางขายความสัมพันธเพื่อปฏิบัติงาน สําหรับ“การเช่ือมโยง

เครือขายแบบเปนทางการ” ตองมีขอผูกมัดที่เครงครัดในการดําเนินงานผูกพันให อปท.ตองปฏิบัติ 

ประการที่สอง มีลักษณะการบริหารจัดการที่ใชทั้งกระบวนการบริหารจัดการภายในแบบใหมๆ โดย

การใหกลุม องคกร สถาบันอื่นๆ ภายในชุมชนทองถ่ิน ตลอดจนถึงผูนําตามแบบธรรมชาติและผูนํา

ทางการที่ยอมรับของคนในชุมชนทองถ่ิน ทั้งน้ีเปนกระบวนการบริหารจัดการที่ใชระบบคุณคาที่

ประกอบดวยกลุมทางสังคมและปจเจกบุคคลในชุมชนอันเปนกลไกทางสังคมที่มีศักยภาพในชุมชน

ทองถ่ิน หรือ กระบวนการดําเนินมาจากการมีสวนรวมและความรวมมือดวย ประการที่สาม มี

เปาหมายที่แนชัดแตเปาหมายน้ันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปสูเปาหมายอื่น เชนเดียวกันมีกลไก

กระบวนการดําเนินงานในระยะแรกเริ่ม แตเมื่อบริบทหรือสถานการณเปลี่ยนแปลงไปจึงมีการ
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ปรับเปลี่ยนกลไกกระบวนการหรือปรับปรุงกลไกกระบวนการน้ันใหเหมาะสมไปดวย น่ันคือทั้ง

เปาหมายและวิธีการดําเนินงานมีความเปนพลวัตรอยางพอเพียง ประการที่สี่ เจตจํานงคของฝาย

การเมืองของนักการเมืองทองถ่ินตองมีความชัดเจนในอยากสรางผลงานหรือสรางการยอมรับจากผล

การดําเนินงานตามภารกิจ ขับเคลื่อนความสําเร็จในการยอมรับจากประชาชนทางการเมืองดวย

ภารกิจ และโครงการปรากฏอยูในแผนและขอบัญญัติของ อปท. ประการที่หา ความสําเร็จของ

โครงการ คือ การยอมรับจากภาคสวนตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยที่การไดรับการยอมรับ

ปรากฏชัดเจนดวยรูปแบบที่หลากหลาย 
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2 

บทท่ี 3 

วิธดีําเนินการวิจัย 
 

การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  ใชทั้งวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดย 

สรุปดังน้ี 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง   

2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

4.  การวิเคราะหขอมูล  

5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ของ
องคการบริหารสวนตําบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งมีประมาณ 16,166 คน  ใชเปน 
กลุมประชากร (Population) 

กลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยาง  คํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรของ Taro  Yamane (1970) และ/หรือ

เลือกกลุมตัวอยางจากประชาชนที่มาใชบริการ/เขารวมกิจกรรมกับองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  โดยใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) 
จากบัญชีหัวหนาครอบครัวตามตามบานเลขที่ ซึ่งอยูในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา 
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หรือผูมารับบริการ/เขารวมกิจกรรมกับองคการบริหารสวนตําบลบาน
เกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

การคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง ในการศึกษาครั้งน้ีใชกลุมตัวอยางอยางนอย จํานวน 390 
คน  จากหลกัการคํานวณของ Yamane (1970) ดังน้ี 

 
    n  =   N 

            1 + N (e) 
  โดยแทนคา n =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
    N = จํานวนประชากรทั้งหมด 
    e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได (ใช e = 0.05) 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยใชแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ เปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ซึ่งสรางข้ึนจากการศึกษาเอกสาร  ทฤษฎีและแนวคิดตางๆ รวมถึงผลงานวิจัยที่

เกี่ยวของ และดัดแปลงจากแบบสอบถามที่มีผูสรางมาแลวเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ เพื่อให 

ขอความครอบคลุมเน้ือหา และวัตถุประสงคที่ตองการศึกษางานดานบริการแตละดานขององคการ

บริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

 1) แบบสอบถาม  เปนคําถามแบบปลายปด และปลายเปด เพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลจาก 

กลุมตัวอยางใชวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ   

 ลักษณะแบบสอบถาม เปนคําถามแบบปลายปด และปลายเปดจํานวน 3  ตอน 

ประกอบดวย         

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามปลายปดเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน 

ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

และระยะเวลาการอยูอาศัยในชุมชน 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ เปนคําถามปลายปดเกี่ยวกับระดับความ   

พึงพอใจในการใหบริการ มีกรอบงานในการประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอข้ันตอน 

การใหบริการ ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และ 

ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก เปนคําถามแบบประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  ซึ่ง 

เปนระดับการวัดประเภทชวง (Interval Scale)  ไดแก คะแนน 1=พึงพอใจระดับนอยที่สุด             

2 = พึงพอใจระดับนอย   3 = พึงพอใจระดับปานกลาง 4= พึงพอใจระดับมาก และ 5 = พึงพอใจ

ระดับมากที่สุด 

 กําหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยกําหนดไว 5 ระดับจากคาพิสัย สามารถหาคาพิสัย 

ไดจากคํานวณดังน้ี 

   พิสัย    =     คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด    

                                                     จํานวนช้ัน                   

                     =        5-1     = 0.80                                     

                      5 

  เกณฑหาคารอยละของระดับความพึงพอใจ ทําการคํานวณจากคาเฉลี่ยและแปลความหมาย  

ดังน้ี  

   คาเฉลี่ย            แปลความหมาย                 

   1.00 – 1.80        นอยที่สุด     (รอยละ 20.00 – 36.00)                 

   1.81 – 2.60        นอย         (รอยละ 36.20 – 52.00)                
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   2.61  –  3.40           ปานกลาง    (รอยละ 52.20 – 68.00)                

   3.41  –  4.20         มาก         (รอยละ 68.20 – 84.00)                 

   4.21  – 5.00       มากที่สุด       (รอยละ 84.20- 100.00)   

                เกณฑการคํานวณหาคารอยละจากคาเฉลี่ยคํานวณจากสูตร    

                          (คาเฉลี่ยที่ได / คะแนนสูงสูด) x 100    

 เกณฑการหาคะแนนคุณภาพการใหบริการ มีตัวช้ีวัดกําหนดไวเดังน้ี   

 รอยละของระดับความพึงพอใจ  

  ของผูรับบริการ     คะแนนคุณภาพ   

  มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป   10  

  ไมเกินรอยละ 95    9  

  ไมเกินรอยละ 90    8  

  ไมเกินรอยละ 85    7  

  ไมเกินรอยละ 80    6  

  ไมเกินรอยละ 75    5   

  ไมเกินรอยละ 70    4   

  ไมเกินรอยละ 65    3  

  ไมเกินรอยละ 60    2  

  ไมเกินรอยละ 55    1  

  นอยกวารอยละ 50    0 

 ตอนที่ 3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการในดานตางๆ เปนคําถาม 

ปลายเปดเพื่อใหผูรับบริการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 2)  แบบสัมภาษณ         

      แบบสัมภาษณเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยต้ังขอคําถามไวลวงหนาใช 

สัมภาษณเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ที่ใหบริการ 

เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลดานข้ันตอนในการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความ 

สะดวก ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการใหบริการใชเปนขอมูลสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 ลักษณะแบบสัมภาษณ เปนแบบสอบถามแบบมีโครงสราง กําหนดหัวขอจะสัมภาษณไว 

ลวงหนา มีขอคําถาม ดังน้ี  

 1. ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง และประเภทของงานที่มาติดตอบริการ  

 2. ข้ันตอนในการใหบริการที่เหมาะสมและตองการใหเปน เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ความคิด

เปนเกี่ยวกับข้ันตอนในการปฏิบัติงานที่ใหบริการประชาชนในงานที่ทําการประเมิน 
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 3.  ชองทางการใหบริการมีอะไรบาง  

 4.  สิ่งอำนวยความสะดวก ควรเปนอยางไรบาง หรือสิ่งที่ตองการเพิ่มเติม เพื่อเก็บรวบรวม 

ความคิดเหน็เกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใหบริการประชาชนในงานที่ทําการประเมิน  

 5. ขอคิดและขอเสนอแนะ  มีอะไรบาง  เพื่อเก็บรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

เกี่ยวกับปญหา/อุปสรรคจากการใหบริการประชาชนในงานที่ทําการประเมิน 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

   การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการโดยวิธีแจกแบบสอบถามใหแก 

ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางในเขตพื้นที่ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี โดยหัวหนาโครงการเปนผูกําหนดการสุมตัวอยางใหคณะผูวิจยัดําเนินการเก็บ และ

รวบรวมขอมูลเพื่อนํามาทําการประมวลผลขอมูลและสงตอใหหัวหนาโครงการวิจัยสรุปผลการ 

ประเมิน ในการเก็บรวบรวมขอมูลของตัวอยางที่สุมเลือกดวยแบบสอบถาม จะใชวิธีการ 2 อยาง 

ตามแตกรณีที่เกิดข้ึนดังน้ี     

 1) ในกรณีประชาชนที่ ถูกเลือกเปนตัวอยางสามารถจะทำความเขาใจ และตอบแบบ 

สอบถามเองได ก็จะใหผูน้ันดําเนินการกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง โดยผูเก็บขอมูลภาคสนามจะ 

เปนผูตรวจสอบแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมาวาผูตอบไดครบถวนหรือไม ถาไมครบถวน ผูเก็บขอมูล

จะไดซักถามถามเพิ่มเติมเพื่อใหไดคําตอบครบถวนตามที่กําหนดไว       

 2) ในกรณีประชาชนที่ถูกเลือกเปนตัวอยางไมสะดวก หรือไมสามารถกรอกแบบสอบถามดวย

ตนเองไดครบถวน ผูเก็บรวบรวมขอมูลก็จะอานคําถามทุกขอ ทุกตอนใหผูตอบไดฟง และบันทึก

คําตอบลงในแบบสอบถามอยางครบถวนถูกตองตามที่ผูตอบแบบสอบถามตอบมา ประชาชนที่เลือก

เปนตัวอยางในการสำรวจความพึงพอใจงานการบริการ เพื่อใชวิคราะห เชิงปริมาณจากงานการ

ใหบริการจํานวน 5 งาน ดังน้ี  

  1. งานดานสาธารณสุข 

  2. งานดานแหลงนํ้า 

  3. งานดานพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม 

  4. งานดานศาสนา วัฒนธรรม  

  5. งานดานการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 

 การสัมภาษณ  ทําการสัมภาษณเชิงลึกจากเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําลบานเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เปนกลุมตัวอยางประเภทผูใหบริการดวยแบบสอบถามแบบมี

โครงสราง ซึ่งต้ังคําถามครอบคลุมเน้ือหาที่จะศึกษาไวลวงหนา  เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความ

พึงพอใจ ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานดานการบริการจากผูใหบริการเพื่อเปนขอมูลสําหรับ
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วิเคราะหเชิงคุณภาพจากงานการใหบริการดานละ  1-2 คน  โดยใชทีมงานจํานวน 2 คน ทําการ

สัมภาษณและจดบนัทึก 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลจะใชวิธีการพรรณนาจากผลการวิเคราะห (description analysis) ตาม 

รายละเอียดของขอมูลที่ไดมาจากการแจกแบบสอบถาม นํามาวิเคราะหเชิงปริมาณจากการตอบ 

แบบสอบถาม โดยวิธีการทางสถิติดวยการคํานวณหาคาความถ่ี (frequency) คาเฉลี่ย (Mean) 

อัตราสวนรอยละ (percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  เพื่อการ

อธิบายคาระดับของตัวแปรตางๆ เพื่อบงช้ีและยืนยันผลการประเมินใหเที่ยงตรงมากย่ิงข้ึน 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. ความถ่ี (frequency) และ คารอยละ (percentage) กับตัวแปรขอมูลสวนบุคคลดานเพศ 
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด  รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ  และระยะเวลาการอยูอาศัยในชุมชน  
 2. คาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับปจจัยความ        
พึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มี
กรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย  ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอ
ชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความ
สะดวก เพื่อนํามาหาคะแนนคุณภาพการใหบริการ โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกับเกณฑการหาคะแนน
คุณภาพที่กําหนดไว 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
  

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เสนอผลการประเมินเปนตารางและความเรียงจําแนก 

เปน 3 ตอน ดังน้ี   

ตอนที่ 1 คุณลกัษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม   

ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการจากองคการบริหารสวน

ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี            

ตอนที่ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเปนผูใหบริการ 

 

ตอนท่ี 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาคุณลกัษณะของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 390 คน   มีผลการศึกษา ดังตาราง

ที่ 4.1 – 4.6   

 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนประชาชนผูรับบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่ และเรื่องที่ขอรับบริการ โดยใชการแจกแจงความถ่ีและ         

คารอยละ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

เพศ     ชาย 170 43.59 

          หญิง 220 56.41 

        รวม 390 100.00 

 

 จากตารางที่  4.1  พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 390 คน สวน

ใหญ เปนเพศชาย จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 43.59 มากที่สุด และเพศหญิง จํานวน 220 คน 

คิดเปนรอยละ 56.41 
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ตารางท่ี  4.2 จํานวนรอยละของคุณลกัษณะของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

            อาย ุ   นอยกวา 25 ป  33 8.46 

                     26 – 30 ป 76 19.49 

                     31 – 40 ป 126 32.31 

                     41 – 50 ป 29 7.43 

                     51 – 60 ป 79 20.26 

                     มากกวา 60  ปข้ึนไป 47 12.05 

รวม 390 100.00 
 
 

 จากตารางที่  4.2 พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 390 คน สวน

ใหญมีอายุอยูระหวาง 31-40 ป มากที่สุด จํานวน  126 คน คิดเปนรอยละ 32.31  รองลงมามีอายุอยู

ระหวาง 51 – 60 ป จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 20.26 อายุ 26 – 30 ป จํานวน 76 คน  คิดเปน

รอยละ 19.49 มีอายุมากกวา 60  ปข้ึนไปจำนวน 47 คน คิดเปนรอยละ 12.05 อายุนอยกวา 25 ป      

จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.46  และ อายุ 41 – 50 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.43 

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี  4.3  จํานวนรอยละของคุณลกัษณะของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ                      

                  การศึกษา 

คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

    ระดับการศึกษา     ประถมศึกษา หรือตํ่ากวา  75 19.23 

                             มัธยมศึกษา 24 6.15 

                             ปวช./ปวท./ปวส.อนุปริญญา 163 41.79 

                             ปริญญาตร ี 123 31.54 

                             สูงกวาปริญญาตร ี 5 1.28 

รวม 390 100.00 
 

 จากตารางที ่ 4.3 พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 390 คน สวน

ใหญ มีการศึกษาระดับปวช./ปวท./ปวส. อนุปริญญา จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 41.79 มาก

ที่สุด รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 31.54  มีการศึกษา

ระดับประถมศึกษา หรือตํ่ากวา จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 19.23 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
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จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.15 และมีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี จํานวน 5 คน คิดเปน

รอยละ 1.28 

 

ตารางท่ี  4.4  จํานวนรอยละของคุณลกัษณะของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได                    

                   เฉลี่ยตอเดือน 

คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

รายไดตอเดือน   นอยกวา 10,000 บาทตอเดือน 37 9.49 

                     10,001 บาท- 20,000 บาทตอเดือน 235 60.26 

                    20,001 บาท- 30,000 บาทตอเดือน 111 28.46 

                     มากกวา 30,001 บาทตอเดือนข้ึนไป 7 1.79 

รวม 390 100.00 
 

 จากตารางที่  4.4 พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 390 คน สวน

ใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท  มากที่สุด จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ  60.26 

รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท  จํานวน 111  คน คิดเปนรอยละ 28.46  มี

รายไดเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 10,000 บาท จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.49 และมีรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนมากกวา 30,001 บาทตอเดือนข้ึนไป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.79 ตามลําดับ  

 

ตารางท่ี  4.5 จํานวนรอยละของคุณลกัษณะของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 
  

คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

       อาชีพ     รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  35 8.97 

                    ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 81 20.77 

                    เกษตรกรรม/กสิกรรม 75 19.23 

                    รับจาง 165 42.31 

                    แมบาน 23 5.90 

                    อื่นๆ 11 2.82 

รวม 390 100.00 

 

 จากตารางที่  4.5 พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 390 คน สวน

ใหญมีอาชีพรับจาง มากที่สุด จํานวน 165 คน  คิดเปนรอยละ 42.31 รองลงมามีอาชีพธุรกิจสวนตัว/

คาขาย จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 20.77  มีอาชีพเกษตรกรรม/กสิกรรม จํานวน 75 คน คิดเปน
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รอยละ 19.23 อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจอาชีพ จํานวน  35 คน คิดเปนรอยละ 8.97 มี

อาชีพแมบาน จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.90   และอาชีพอื่นๆ  จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 

2.82 ตามลําดับ   

 

ตารางท่ี  4.6  จํานวนรอยละของคุณลักษณะของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม         

ระยะเวลาการอยูอาศัยในชุมชน 
 

คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

   การอาศัยอยูในชุมชน     

                      เปนคนในชุมชนต้ังแตเกิด 277 71.03 

                      อยูในชุมชนน้ีไมเกิน 1 ป 11 2.82 

                      อยูในชุมชนน้ีต้ังแต 1 ป ถึง 5 ป 45 11.54 

                      อยูในชุมชนนานกวา 5 ป 57 14.62 

รวม 390 100.00 

  

 จากตารางที่ 4.6 พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 390 คน สวน

ใหญ เปนคนในชุมชนอยูอาศัยมาต้ังแตเกิด มากที่สุด จํานวน 277 คน คิดเปนรอยละ 71.03  

รองลงมาอยูในชุมชนนานกวา 5 ป จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.62 อยูในชุมชนต้ังแต 1- 5 ป  

จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.54  และอยูในชุมชนน้ีไมเกิน  1 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 

2.82  ตามลําดับ     

 สรุปผลการศึกษาคุณลกัษณะทั่วไปของประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 

390 คน  พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 56.41  มีอายุ 31-40 ป  รอยละ  32.31 มีการศึกษา

ระดับปวช./ปวท./ปวส.อนุปริญญา รอยละ 41.79  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท  

รอยละ 60.26 และมีอาชีพรับจาง รอยละ 42.31 และสวนใหญเปนคนในชุมชนต้ังแตเกิด รอยละ 

71.03 
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ตอนท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบล

บานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี
 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งเปนผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ 

ใหบริการของประชาชนในภาพรวม และผลการประเมินกรอบงาน  4 ดาน  ประกอบดวย  ความ        

พึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่

ผูใหบริการ ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยสะดวกมีผลการประเมินแตละงาน ดังน้ี  
 

ตารางท่ี 4.7 ผลสํารวจความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการของประชาชนตองานการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวม 
 

การบริการ 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

งานบริการ 

ดาน

สาธารณสุข 

งานบริการดาน 

แหลงน้ํา 

งานบริการดาน

พัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม 

งานบริการดาน

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

งานบริการดาน

การรักษาความ

สะอาดในที่

สาธารณะ 

รวม 

แตละดาน 

1. ข้ันตอน 

การใหบริการ 

4.89 

มากที่สุด 

(97.86%) 

4.86 

มากที่สุด 

(97.28 %) 

4.87 

มากที่สุด 

(97.30 %) 

4.87 

มากที่สุด 

(97.35 %) 

4.90 

มากที่สุด 

(98.03 %) 

4.88 

มากที่สุด 

(97.56 %) 

2. ชองทาง 

การใหบริการ 

4.90 

มากที่สุด 

(97.90 %) 

4.87 

มากที่สุด 

(97.35 %) 

4.87 

มากที่สุด 

(97.34 %) 

4.87 

มากที่สุด 

(97.37 %) 

4.90 

มากที่สุด 

(98.05 %) 

4.88 

มากที่สุด 

(97.60 %) 

3. เจาหนาที่ 

ผูใหบริการ 

4.90 

มากที่สุด 

(97.95 %) 

4.87 

มากที่สุด 

(97.45 %) 

4.88 

มากที่สุด 

(97.51 %) 

4.88 

มากที่สุด 

(97.57 %) 

4.91 

มากที่สุด 

(98.10 %) 

4.89 

มากที่สุด 

(97.71 %) 

4. ส่ิงอํานวย 

ความสะดวก 

4.90 

มากที่สุด 

(97.90 %) 

4.87 

มากที่สุด 

(97.32 %) 

4.87 

มากที่สุด 

(97.40 %) 

4.87 

มากที่สุด 

(97.42 %) 

4.90 

มากที่สุด 

(98.00 %) 

4.88 

มากที่สุด 

(97.61 %) 

รวม 
4.90 

มากที่สุด 

4.87 

มากที่สุด 

4.87 

มากที่สุด 

4.87 

มากที่สุด 

4.90 

มากที่สุด 

4.88 

มากที่สุด 

รอยละของ 

ระดับความ 

พึงพอใจ 

(97.90 %) (97.35 %) (97.39 %) (97.43 %) (98.05 %) (97.62 %) 

คะแนน 

คุณภาพ 

10 – มากกวา 

รอยละ95ขึ้นไป 

10 – มากกวา 

รอยละ95ขึ้นไป 

10 – มากกวา 

รอยละ95ขึ้นไป 

10 – มากกวา 

รอยละ95ขึ้นไป 

10 – มากกวา 

รอยละ95ขึ้นไป 

10 – มากกวา 

รอยละ95ข้ึนไป 
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 จากตารางที่ 4.7  พบวา ผลสํารวจความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการของประชาชนตองาน

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวมมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  ( X  = 4.88)   คิดเปนรอยละ 97.62  เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ

คุณภาพการใหบริการ พบวา มีคะแนนคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ 10     

 ผลสํารวจเปนรายดานในภาพรวม พบวา ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการตอข้ันตอน
การใหบริการมีคาอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.88) คิดเปนรอยละ 97.56 ความพึงพอใจตอ       
ชองทางการใหบริการ มีคาอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.88)  คิดเปนรอยละ 97.60 ความพึงพอใจตอ
เจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.89)  คิดเปนรอยละ 97.71 ความพึงพอใจตอ
สิ่งอํานวยความสะดวก มีคาอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.88)  คิดเปนรอยละ 97.61 ซึ่งมีคะแนน
คุณภาพการใหบริการอยู ในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป) ทุกดาน   
 ผลการประเมินแยกแตละงาน นําขอมูลที่ไดมาตีความระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ 

ใหบริการ โดยทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกับเกณฑที่กําหนดไว และแสดงเปนคารอยละ และคะแนน 

คุณภาพการใหบริการ มีผลการประเมินแตละงาน ดังน้ี    
 

 

ตารางท่ี  4.8  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ

ประชาชนตองานบริการดานสาธารณสุขจําแนกแตละดาน 

การใหบริการ X  S.D. การตีความ 

1. ดานขั้นตอนการใหบริการ 

   1) แจงขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการใหบริการใหผูรับบริการทราบ  4.88 0.392 มากที่สุด 

   2) มีการจัดลําดับข้ันตอนการใหบริการตามลําดับกอนหลัง  4.88 0.392 มากที่สุด 

   3) การบริการมีคุณภาพถูกตอง ครบถวนตามที่ผูรับบริการคาดหวัง 4.91 0.288 มากที่สุด 

   4) การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  4.91 0.291 มากที่สุด 

   5) ใหบริการดวยความรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กําหนด  4.88 0.394 มากที่สุด 

รวม 4.89 0.355 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 

   1) มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย   4.91 0.281 มากที่สุด 

   2) มีการใชเทคโนโลยีและอปุกรณที่ทันสมัยในการใหบริการ  4.89 0.308 มากที่สุด 

   3) มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตางๆ เชน ปายโฆษณา แผนพบั   

       เสียงตามสาย และกลองรับความคิดเห็น และทางโทรศัพท เปนตน  
4.89 0.308 มากที่สุด 

   4) มีสื่อออนไลนใหบริการขอมูลขาวสารและรับแจงเรื่องราวตาง ๆ  4.89 0.308 มากที่สุด 

   5) มีหนวยเคลื่อนที่ในการใหบริการ  4.88 0.327 มากที่สุด 

รวม 4.90 0.307 มากท่ีสุด 
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การใหบริการ X  S.D. การตีความ 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

   1) เจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชน  4.90 0.459 มากที่สุด 

   2) เจาหนาที่มีการปฏิบัติอยางซื่อสตัย โปรงใส  4.89 0.468 มากที่สุด 

   3) เจาหนาที่ผูใหบริการการมีความรู ความสามารถในการใหบริการ   

        เชน สามารถตอบคําถาม ช้ีแจงขอสงสัยใหคําแนะนําชวยแกปญหา 

        ไดอยางถูกตอง   

4.89 0.472 มากที่สุด 

   4) เจาหนาที่ใหบริการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่เปนอยางดี  4.91 0.452 มากที่สุด 

   5) เจาหนาที่ผูใหบริการใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 4.90 0.461 มากที่สุด 

รวม 4.90 0.462 มากท่ีสุด 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

   1) มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธบอกจุดบริการ  4.89 0.375 มากที่สุด 

   2) จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก  4.90 0.372 มากที่สุด 

   3) มีวัสดุอุปกรณสําหรับผูรับบริการมีความเพียงพอ  4.90 0.372 มากที่สุด 

   4) มีการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ  4.89 0.375 มากที่สุด 

   5) มีความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชนหองสุขา,นํ้าด่ืม,ที่น่ัง 

      คอยรับบริการ   
4.89 0.375 มากที่สุด 

รวม 4.90 0.374 มากท่ีสุด 

รวมผลการประเมนิ 4 ดาน 

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.90 
4.90 0.378 มากท่ีสุด 

 

1. งานบริการดานสาธารณสุข 

 จากตารางที่ 4.8   ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานบริการดาน 

สาธารณสุข มีกรอบงานที่ประเมิน  4 ดาน  ประกอบดวย ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ  

ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอ

สิ่งอํานวยความสะดวก  พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ  อยูใน

ระดับมากที่สุด   ( X = 4.90) และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.90  มีคะแนน

คุณภาพการใหบริการ อยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป)  เมื่อประเมินรายดานมี

รายละเอียดแตละดานสรุปไดดังน้ี 

 ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.89) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.86       
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 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.90) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.90        

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.90) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.95       

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด      

( X = 4.90) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.90 

 

ตารางท่ี  4.9  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ

ประชาชนตองานบริการดานแหลงนํ้าจําแนกแตละดาน 

การใหบรกิาร X  S.D. การตีความ 

1. ดานขั้นตอนการใหบริการ 

   1) แจงขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการใหบริการใหผูรับบริการทราบ  4.85 0.419 มากที่สุด 

   2) มีการจัดลําดับข้ันตอนการใหบริการตามลําดับกอนหลัง  4.85 0.419 มากที่สุด 

   3) การบริการมีคุณภาพถูกตอง ครบถวนตามที่ผูรับบริการคาดหวัง 4.88 0.324 มากที่สุด 

   4) การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  4.88 0.327 มากที่สุด 

   5) ใหบริการดวยความรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กําหนด  4.85 0.419 มากที่สุด 

รวม 4.86 0.384 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบรกิาร 

   1) มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย   4.88 0.321 มากที่สุด 

   2) มีการใชเทคโนโลยีและอปุกรณที่ทันสมัยในการใหบริการ  4.87 0.341 มากที่สุด 

   3) มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตางๆ เชน ปายโฆษณา แผนพบั   

       เสียงตามสาย และกลองรับความคิดเห็น และทางโทรศัพท เปนตน  
4.87 0.341 มากที่สุด 

   4) มีสื่อออนไลนใหบริการขอมูลขาวสารและรับแจงเรื่องราวตาง ๆ  4.87 0.338 มากที่สุด 

   5) มีหนวยเคลื่อนที่ในการใหบริการ  4.85 0.354 มากที่สุด 

รวม 4.87 0.339 มากท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

   1) เจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชน  4.88 0.478 มากที่สุด 

   2) เจาหนาที่มีการปฏิบัติอยางซื่อสตัย โปรงใส  4.87 0.488 มากที่สุด 

   3) เจาหนาที่ผูใหบริการการมีความรู ความสามารถในการใหบริการ   

       เชน สามารถตอบคําถาม ช้ีแจงขอสงสัยใหคําแนะนําชวยแกปญหา 

       ไดอยางถูกตอง   

4.86 0.491 มากที่สุด 
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การใหบรกิาร X  S.D. การตีความ 

   4) เจาหนาที่ใหบริการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่เปนอยางดี  4.88 0.474 มากที่สุด 

   5) เจาหนาที่ผูใหบริการใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 4.87 0.482 มากที่สุด 

รวม 4.87 0.482 มากท่ีสุด 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

   1) มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธบอกจุดบริการ  4.86 0.405 มากที่สุด 

   2) จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก  4.87 0.402 มากที่สุด 

   3) มีวัสดุอุปกรณสําหรับผูรับบริการมีความเพียงพอ  4.87 0.402 มากที่สุด 

   4) มีการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ  4.87 0.402 มากที่สุด 

   5) มีความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชนหองสุขา,นํ้าด่ืม,ที่น่ัง 

      คอยรับบริการ   
4.87 0.400 มากที่สุด 

รวม 4.87 0.402 มากท่ีสุด 

รวมผลการประเมิน 4 ดาน 

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.35 
4.87 0.405 มากท่ีสุด 

 

2. งานบริการดานแหลงนํ้า 

  จากตารางที่ 4.9   ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานดานแหลงนํ้า 

มีกรอบงานที่ประเมิน  4 ดาน  ประกอบดวย ความพึงพอใจตอข้ันตอน การใหบริการ  ความพึงพอใจ

ตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และ ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวย

สะดวก พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการ ใหบริการ  อยูในระดับมากที่สุด  

( X = 4.87)  และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.35 มี คะแนนคุณภาพการใหบริการ

อยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป)  เมื่อประเมินรายดานมี รายละเอียดแตลดานสรุปไดดังน้ี                 

 ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.86) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.28           

 ความพงึพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.87) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.35         

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.87) มีระดับ

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.45          

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด       

( X = 4.87) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.32    
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ตารางท่ี  4.10  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ   

ประชาชนตองานบริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจําแนกแตละดาน 

การใหบริการ X  S.D. การตีความ 

1. ดานขั้นตอนการใหบริการ 

   1) แจงขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการใหบริการใหผูรับบริการทราบ  4.85 0.422 มากที่สุด 

   2) มีการจัดลําดับข้ันตอนการใหบริการตามลําดับกอนหลัง  4.85 0.419 มากที่สุด 

   3) การบริการมีคุณภาพถูกตอง ครบถวนตามที่ผูรับบริการคาดหวัง 4.88 0.321 มากที่สุด 

   4) การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  4.86 0.344 มากที่สุด 

   5) ใหบริการดวยความรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กําหนด  4.87 0.402 มากที่สุด 

รวม 4.87 0.383 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 

   1) มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย   4.88 0.330 มากที่สุด 

   2) มีการใชเทคโนโลยีและอปุกรณที่ทันสมัยในการใหบริการ  4.87 0.341 มากที่สุด 

   3) มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตางๆ เชน ปายโฆษณา แผนพบั   

       เสียงตามสาย และกลองรับความคิดเห็น และทางโทรศัพท เปนตน  
4.86 0.344 มากที่สุด 

   4) มีสื่อออนไลนใหบริการขอมูลขาวสารและรับแจงเรื่องราวตาง ๆ  4.88 0.330 มากที่สุด 

   5) มีหนวยเคลื่อนที่ในการใหบริการ  4.85 0.354 มากที่สุด 

รวม 4.87 0.339 มากท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

   1) เจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชน  4.87 0.487 มากที่สุด 

   2) เจาหนาที่มีการปฏิบัติอยางซื่อสตัย โปรงใส  4.86 0.496 มากที่สุด 

   3) เจาหนาที่ผูใหบริการการมีความรู ความสามารถในการใหบริการ   

        เชน สามารถตอบคําถาม ช้ีแจงขอสงสัยใหคําแนะนําชวยแกปญหา 

        ไดอยางถูกตอง   

4.87 0.486 มากที่สุด 

   4) เจาหนาที่ใหบริการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่เปนอยางดี  4.89 0.468 มากที่สุด 

   5) เจาหนาที่ผูใหบริการใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 4.88 0.481 มากที่สุด 

รวม 4.88 0.483 มากท่ีสุด 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

   1) มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธบอกจุดบริการ  4.88 0.390 มากที่สุด 

   2) จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก  4.87 0.400 มากที่สุด 

   3) มีวัสดุอุปกรณสําหรับผูรับบริการมีความเพียงพอ  4.85 0.414 มากที่สุด 
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   4) มีการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ  4.89 0.383 มากที่สุด 

   5) มีความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชนหองสุขา,นํ้าด่ืม,ที่น่ัง 

      คอยรับบริการ   
4.86 0.405 มากที่สุด 

รวม 4.87 0.398 มากท่ีสุด 

รวมผลการประเมนิ 4 ดาน 

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.39 
4.87 0.404 มากท่ีสุด 

 

3. งานบริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 จากตารางที่ 4.10   ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานบริการดาน

พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีกรอบงานที่ประเมิน  4 ดาน  ประกอบดวย ความพึงพอใจตอ

ข้ันตอนการใหบริการ  ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ 

และความพึงพอใจตอ สิ่งอํานวยสะดวก พบวา  ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการ

ใหบริการอยูในระดับ มากที่สุด  ( X = 4.87)  และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.39  

มีคะแนนคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป)  เมื่อประเมินรายดานมี

รายละเอียดแตละดานสรุป ไดดังน้ี       

 ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.87) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.30  

 ความพงึพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.87) มีระดับ

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.34  

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.88) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.51         

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด       

( X = 4.87) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.40    
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ตารางท่ี  4.11  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ

ประชาชนตองานบริการดานศาสนา วัฒนธรรมจําแนกแตละดาน 

 

การใหบริการ X  S.D. การตีความ 

1. ดานขั้นตอนการใหบริการ 

   1) แจงขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการใหบริการใหผูรับบริการทราบ  4.85 0.422 มากที่สุด 

   2) มีการจัดลําดับข้ันตอนการใหบริการตามลําดับกอนหลัง  4.86 0.413 มากที่สุด 

   3) การบริการมีคุณภาพถูกตอง ครบถวนตามที่ผูรับบริการคาดหวัง 4.88 0.324 มากที่สุด 

   4) การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  4.86 0.344 มากที่สุด 

   5) ใหบริการดวยความรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กําหนด  4.88 0.394 มากที่สุด 

รวม 4.87 0.381 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 

   1) มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย   4.88 0.330 มากที่สุด 

   2) มีการใชเทคโนโลยีและอปุกรณที่ทันสมัยในการใหบริการ  4.87 0.341 มากที่สุด 

   3) มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตางๆ เชน ปายโฆษณา แผนพบั   

       เสียงตามสาย และกลองรับความคิดเห็น และทางโทรศัพท เปนตน  
4.86 0.344 มากที่สุด 

   4) มีสื่อออนไลนใหบริการขอมูลขาวสารและรับแจงเรื่องราวตาง ๆ  4.88 0.324 มากที่สุด 

   5) มีหนวยเคลื่อนที่ในการใหบริการ  4.86 0.351 มากที่สุด 

รวม 4.87 0.338 มากท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

   1) เจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชน  4.88 0.485 มากที่สุด 

   2) เจาหนาที่มีการปฏิบัติอยางซื่อสตัย โปรงใส  4.86 0.495 มากที่สุด 

   3) เจาหนาที่ผูใหบริการการมีความรู ความสามารถในการใหบริการ   

        เชน สามารถตอบคําถาม ช้ีแจงขอสงสัยใหคําแนะนําชวยแกปญหา 

        ไดอยางถูกตอง   

4.88 0.478 มากที่สุด 

   4) เจาหนาที่ใหบริการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่เปนอยางดี  4.89 0.468 มากที่สุด 

   5) เจาหนาที่ผูใหบริการใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 4.88 0.481 มากที่สุด 

รวม 4.88 0.481 มากท่ีสุด 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

   1) มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธบอกจุดบริการ  4.88 0.390 มากที่สุด 

   2) จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก  4.87 0.398 มากที่สุด 
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   3) มีวัสดุอุปกรณสําหรับผูรับบริการมีความเพียงพอ  4.86 0.411 มากที่สุด 

   4) มีการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ  4.89 0.383 มากที่สุด 

   5) มีความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชนหองสุขา,นํ้าด่ืม,ที่น่ัง 

      คอยรับบริการ   
4.86 0.405 มากที่สุด 

รวม 4.87 0.397 มากท่ีสุด 

รวมผลการประเมนิ 4 ดาน 

ระดับความพึงอใจของผูรับบริการรอยละ 97.43 
4.87 0.403 มากท่ีสุด 

 

4. งานบริการดานศาสนา วัฒนธรรม 

 จากตารางที่ 4.11  ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานบริการดาน 

ศาสนา วัฒนธรรม มีกรอบงานที่ประเมิน  4 ดาน  ประกอบดวย ความพึงพอใจตอ ข้ันตอนการ

ใหบริการ  ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความ

พึงพอใจตอสิ่งอำนวยสะดวก พบวา   ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการ ใหบริการ

อยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.87)  และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.43  มี

คะแนนคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป)  เมื่อประเมินรายดานมี 

รายละเอียดแตละดานสรุปได ดังน้ี   

 ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.87) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.35      

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.87) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.37   

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.88) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.57      

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด   

( X = 4.87) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.42 
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ตารางท่ี  4.12  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ

ประชาชนตองานบริการดานการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ จําแนกแตละดาน 
 

การใหบริการ X  S.D. การตีความ 

1. ดานขั้นตอนการใหบริการ 

   1) แจงขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการใหบริการใหผูรับบริการทราบ  4.89 0.384 มากที่สุด 

   2) มีการจัดลําดับข้ันตอนการใหบริการตามลําดับกอนหลัง  4.89 0.384 มากที่สุด 

   3) การบริการมีคุณภาพถูกตอง ครบถวนตามที่ผูรับบริการคาดหวัง 4.92 0.277 มากที่สุด 

   4) การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  4.92 0.277 มากที่สุด 

   5) ใหบริการดวยความรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กําหนด  4.89 0.384 มากที่สุด 

รวม 4.90 0.345 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 

   1) มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย   4.92 0.273 มากที่สุด 

   2) มีการใชเทคโนโลยีและอปุกรณที่ทันสมัยในการใหบริการ  4.90 0.298 มากที่สุด 

   3) มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตางๆ เชน ปายโฆษณา แผนพบั   

       เสียงตามสาย และกลองรับความคิดเห็น และทางโทรศัพท เปนตน  
4.90 0.298 มากที่สุด 

   4) มีสื่อออนไลนใหบริการขอมูลขาวสารและรับแจงเรื่องราวตาง ๆ  4.90 0.298 มากที่สุด 

   5) มีหนวยเคลื่อนที่ในการใหบริการ  4.89 0.315 มากที่สุด 

รวม 4.90 0.297 มากท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

   1) เจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชน  4.91 0.450 มากที่สุด 

   2) เจาหนาที่มีการปฏิบัติอยางซื่อสตัย โปรงใส  4.90 0.461 มากที่สุด 

   3) เจาหนาที่ผูใหบริการการมีความรู ความสามารถในการใหบริการ   

        เชน สามารถตอบคําถาม ช้ีแจงขอสงสัยใหคําแนะนําชวยแกปญหา 

        ไดอยางถูกตอง   

4.89 0.465 มากที่สุด 

   4) เจาหนาที่ใหบริการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่เปนอยางดี  4.92 0.445 มากที่สุด 

   5) เจาหนาที่ผูใหบริการใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 4.90 0.457 มากที่สุด 

รวม 4.91 0.455 มากท่ีสุด 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

   1) มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธบอกจุดบริการ  4.90 0.370 มากที่สุด 

   2) จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก  4.90 0.367 มากที่สุด 
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   3) มีวัสดุอุปกรณสําหรับผูรับบริการมีความเพียงพอ  4.90 0.370 มากที่สุด 

   4) มีการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ  4.90 0.367 มากที่สุด 

   5) มีความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน หองสุขา,นํ้าด่ืม,ที่น่ัง 

      คอยรับบริการ   
4.90 0.370 มากที่สุด 

รวม 4.90 0.368 มากท่ีสุด 

รวมผลการประเมนิ 4 ดาน 

ระดับความพึงอใจของผูรับบรกิารรอยละ 98.05 
4.90 0.371 มากท่ีสุด 

 

5.งานบริการดานการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 

 จากตารางที่ 4.12 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานดานการรักษา

ความสะอาดในที่สาธารณะ มีกรอบงานที่ประเมิน  4 ดาน  ประกอบดวย ความพึงพอใจตอข้ันตอน

การใหบริการ  ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และ

ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยสะดวก พบวา   ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการ

ใหบริการอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.90)  และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.05 

มีคะแนนคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป)  เมื่อประเมินรายดานมี

รายละเอียดแตละดานสรุป ไดดังน้ี   

 ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.90) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.03      

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.90) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.05   

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.91) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.10      

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด        

( X  = 4.90) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.00    
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   เปนการทําตามภาระหนาที่ที่กําหนดไวใน            

พระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 (แกไขเพิ่มเติม พ .ศ.2552) ในปงบประมาณ 2562 มี

วัตถุประสงคของการวิจยั  1) เพื่อศึกษาขอมูลเบื้องตน และระดับความพงึพอใจของประชาชนตอการ

ใหบริการดานตางๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  2) เพื่อ

ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอองคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี  และ 3) เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ดานการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   

 การประเมินใชวธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และศึกษาวิจยัจากเอกสาร 

(Documentary Research) ผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ

วิจัยเชิงปริมาณทําการประเมินความพึงพอใจ (Survey Research) ของประชาชนที่เปนตัวแทน

ครอบครัวที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ความรับผดิชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี  ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 390 คน ในชวง

เดือน  สิงหาคม - กันยายน 2562 แลวนํามาประเมินผลโดยใชการพรรณนาความ (Descriptive) จาก

ขอมูลที่ไดมาจากการวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ  ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คาอัตราสวนรอยละ 

(Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  และการวิจยัเชิงคุณภาพใชแบบ

สัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาที่ขององคการบริหารสวน

ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สรุปผลการศึกษาดังน้ี 

 

สรุปผลการศึกษา 

 สรุปผลการศึกษาคุณลกัษณะทั่วไปของประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 

390 คน  พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 56.41  มีอายุ 31-40 ป  รอยละ  32.31 มีการศึกษา

ระดับปวช./ปวท./ปวส.อนุปริญญา รอยละ 41.79  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท  

รอยละ 60.26 และมีอาชีพรับจาง รอยละ 42.31 และสวนใหญเปนคนในชุมชนต้ังแตเกิด รอยละ 

71.03 

 ผลสํารวจเปนรายดานในภาพรวม พบวา ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการตอข้ันตอน

การใหบริการมีคาอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.88) คิดเปนรอยละ 97.56 ความพึงพอใจตอ       

ชองทางการใหบริการ มีคาอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.88)  คิดเปนรอยละ 97.60 ความพึงพอใจตอ
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เจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.89)  คิดเปนรอยละ 97.71 ความพึงพอใจตอ

สิ่งอํานวยความสะดวก มีคาอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.88)  คิดเปนรอยละ 97.61 ซึ่งมีคะแนน

คุณภาพการใหบริการอยู ในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป) ทุกดาน   

1. งานบริการดานสาธารณสุข 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานบริการดานสาธารณสุข มีกรอบ

งานที่ประเมิน  4 ดาน  ประกอบดวย ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ  ความพึงพอใจตอชอง

ทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความ

สะดวก  พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ  อยูในระดับมากที่สุด   

( X = 4.90) และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.90  มีคะแนนคุณภาพการใหบริการ 

อยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป)  เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละดานสรุปไดดังน้ี 

 ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.89) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.86       

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.90) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.90        

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.90) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.95       

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด      

( X = 4.90) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.90 

2. งานบริการดานแหลงนํ้า 

  ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานดานแหลงนํ้า มีกรอบงานที่

ประเมิน  4 ดาน  ประกอบดวย ความพึงพอใจตอข้ันตอน การใหบริการ  ความพึงพอใจตอชอง

ทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และ ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยสะดวก 

พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด  ( X = 

4.87)  และมีระดับความพงึพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.35 มี คะแนนคุณภาพการใหบริการอยูใน

ระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป)  เมื่อประเมินรายดานมรีายละเอียดแตละดานสรุปได ดังน้ี                 

 ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.86) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.28           

 ความพงึพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.87) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.35         

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.87) มีระดับ

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.45          
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 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด       

( X = 4.87) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.32    

3. งานบริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ ดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

มีกรอบงานที่ประเมิน  4 ดาน  ประกอบดวย ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ  ความพึงพอใจ

ตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอ สิ่งอํานวย

สะดวก พบวา  ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ มากที่สุด         

( X = 4.87)  และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.39  มีคะแนนคุณภาพการใหบริการ

อยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป)  เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละดานสรุป ไดดังน้ี       

 ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.87) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.30  

 ความพงึพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.87) มีระดับ

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.34  

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.88) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.51         

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด       

( X = 4.87) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.40    

4. งานบริการดานศาสนา วัฒนธรรม 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ ดานศาสนา วัฒนธรรมมีกรอบงานที่

ประเมิน  4 ดาน  ประกอบดวย ความพึงพอใจตอ ข้ันตอนการใหบริการ  ความพึงพอใจตอชอง

ทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอำนวยสะดวก 

พบวา   ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการ ใหบริการอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 

4.87)  และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.43  มีคะแนนคุณภาพการใหบริการอยูใน

ระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป)  เมื่อประเมินรายดานมี รายละเอียดแตละดานสรุปได ดังน้ี   

 ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.87) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.35      

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.87) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.37   

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.88) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.57      
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 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด   

( X = 4.87) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.42 

5. งานบริการดานการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ                    

 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ ดานการรักษาความสะอาดในที่

สาธารณะ มีกรอบงานที่ประเมิน  4 ดาน  ประกอบดวย ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ  

ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอ

สิ่งอํานวยสะดวก พบวา   ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ

มากที่สุด  ( X = 4.90)  และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.05 มีคะแนนคุณภาพ

การใหบริการอยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป)  เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละ

ดานสรุป ไดดังน้ี   

 ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.90) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.03      

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.90) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.05   

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.91) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.10      

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด        

( X  = 4.90) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.00    

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการประเมินดานข้ันตอนในการใหบริการ พบวา ประชาชนพึงพอใจในการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลบานเกา ทั้งการลดข้ันตอนการทํางานดานตางๆ การทํางานรวมกับชุมชน 

ไดมกีารประสานกันผูนําทองถ่ินในการทํากิจกรรม มีการประชาสัมพันธเรื่องราวตางๆ ใหประชาชน

ทราบและเขารวมกิจกรรม   และเจาหนาที่ปฏิบัติงานดวยการมีสวนรวมกับประชาชน เชน การ

ประชาคมแผน รวมกันจัดทำแผนประจําปกับ ชาวบานในระดับหมูบาน และระดับตําบล ซึ่งทําให

ชาวบานไดรับประโยชนจากการพัฒนาดานตางๆ สงผลใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของภาครัฐคุมคา 

และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ   ดานชองทางการใหบริการ  

พบวา องคการบริหารสวนตําบลบานเกาจัดใหมีการใหบริการหลากหลายชองทาง มีอุปกรณ 

เครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัย จัดทําอินเทอรเน็ตใหบริการประชาชนดานตางๆ และมีสื่อโฆษณา 

ประเภท ปายประชาสัมพันธ แผนพบั กลองรับความคิดเห็น และหนวยเคลื่อนที่ใหบริการตามชุมชน

หรือจุดการใหบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาขอรับบริการ   ดานสภาพแวดลอม
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และดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา องคการบริหารสวนตําบลบานเกาไดจดัใหมีบริเวณที่พักรอรับ

บริการที่พอเพียง สภาพแวดลอมนาติดตอมีความสะดวกและสะอาด มีสถานที่พอเพียงตอการ

ใหบริการ เปนที่พึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ  มีเจาหนาที่ใหคําช้ีแจงข้ันตอนการใหบริการ และ

ไดจัดทําปายบอกข้ันตอนและวิธีการรับบริการทุกข้ันตอนเพื่อสะดวกกับผูมารับบริการ จัดเตรียม

อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชเพื่อใหบริการประชาชนอยูในเกณฑดี และพบวา ประชาชนมีความเช่ือมั่น

ในคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ระดับ

มากที่สุด   ดานความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการใหบริการ พบวา  ไมพบปญหาและอุปสรรคใน

การปฏิบัติงานที่ทําใหเกิดความลาชา หรือไมเปนไปตามข้ันตอนที่กําหนดไว  สงผลใหประชาชนมี

ความเช่ือมั่นในคุณภาพการใหบริการ ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี ในระดับมากที่สุด และอยูในเกณฑคุณภาพระดับคะแนน  10 (รอยละของระดับความ    

พึงพอใจของผูรับบริการ มากกวารอยละ 95) 

  

ขอเสนอแนะ  

 ขอเสนอแนะของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอ

เมือง จังหวัดกาญจนบุรี ความคิดเห็นอื่นๆ ในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  

ขอเสนอแนะท่ีพึงพอใจ  
 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีที่น่ังเพียงพอตอประชาชนผูของรับบริการ ระบบงานที่
ใหบริการมีความโปรงใสยุติธรรม เจาหนาที่มีความรับผิดชอบและมุงมั่นในการปฏิบัติงานและมีการ
ใหบริการที่เปนระบบและมีข้ันตอนชัดเจน ชองทางการใหบริการเหมาะสมกับการบริการแตละ
ประเภทในสวนของเจาหนาที่มีความรับผิดชอบและมุงมั่นในการปฏิบัติงาน การเดินทางมาขอรับ
บริการสะดวก มีการติดตามผลการดําเนินการใหความสะดวกแกผูสูงอายุที่มาขอรับบริการ โครงการที่
ใหบริการสรางประโยชนแกผูใชบริการไดอยางมาก  
ขอเสนอแนะท่ีควรปรับปรุงเพ่ิมเติม  
 -  ควรมีการดูแลบางพื้นที่ของสถานที่ทองเที่ยว เรื่องความปลอดภัย  
 -  ควรมีการลงพื้นที่รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดลอมตางๆ  
 -  ควรมีการปรับปรุงถนนบางเขตพื้นที่ ที่ยังไมสะดวกหรือซอมแซมถนนที่ชํารุด  
   
 ขอเสนอแนะดังกลาวเปนการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่ตองการให
องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ชวยปรับปรุงและแกไขในการ
ใหบริการเพิ่มเติม  
 จากการประเมินผลระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สวนใหญอยูในระดับ



53 
 

ที่พึงพอใจมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาที่ไดในแตและประเด็นจะพบไดวา ไมมีขอใดที่อยูใน

ระดับความพึงพอใจนอย แสดงวา การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี ในภารกิจทั้งหมด สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งในดาน

กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและดาน

ชองทางการใหบริการ และการใหบริการโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัดและโครงการ

ดีเดนสามารถพัฒนาชุมชนใหมีความเปนอยูที่ดีย่ิงข้ึน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

บรรณานุกรม 

กรมการปกครอง, สํานักบริหารราชการสวนทองถ่ิน, กองราชการสวนตําบลและสวนพัฒนารายได.              

(2545). คูมือการจัดทําแผนท่ีภาษี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพอาสารักษาดินแดน.  

โกวิทย พวงงาม. (2550). การปกครองทองถ่ินไทย. กรุงเทพฯ: วิญูชน. 

ชนะดา วีระพันธ. (2554). ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี . การศึกษาตามหลักสูตรปริญญา รัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาลัยการ

บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. (2556). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 

ชูวงศ ฉายะบุตร. (2539). การปกครองทองถ่ินไทย. กรุงเทพฯ: พิฆเนศ พริ้นต้ิง เซ็นเตอร. 
ณรงค บุญสวยขวัญ. (2553). รายงานวิจัย โครงการบริการสาธารณะที่เปนนวัตกรรมทองถ่ินที่ภาคใต. 
 สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดกระบี่. 
ธันยวัฒน รัตนสัค. (2555). การบริหารราชการไทย. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

นันทวัฒน บรมานันท. (2554). มาตรฐานใหมของการจัดทําบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศ.

กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญูชน. 

พิมล เมฆสวัสด์ิ. (2550). การประเมินคุณภาพบริการสํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลับศรีนครินทร 

วิโรฒ. กรุงเทพฯ: สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

มณีรัตน แตงออน. (2551). ปจจัยที่มีผลกระทบตอทัศนคติในการรับบริการของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี กรณีศึกษา สํานักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย . ปทุมธานี:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธีญบุรี. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2544). เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาการบริการหนวยที่ 8-15. 

พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

วุฒิสาร ตันไชย. (2547). การกระจายอํานาจและการปกครองทองถ่ิน: ความกาวหนาหลัง
 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540. นนทบุรี: คลังวิชา. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน, และคณะ. (2552). การบริหารการตลาดยุคใหม. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 

สมิต สัชฌุกร. (2546). การตอนรับและบริหารท่ีเปนเลิศ. กรุงเทพฯ: สายธาร. 

อรุณี สัณฐิติวณิชย. (2557). การรวมกันจัดบริการสาธารณะระดับทองถ่ินของพลเมือง : กรณีศึกษา

การจัดการขยะของชุมชนชลประทาน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิชาการ Veridian E-

Journal, 7(1), 625-635. 

อํานวย ต้ังเจริญชัย. (2547). คูมือการจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

 

 



55 
 

Adam, Silke and Hanspeter Kriesi. (2007). “The Network Approach.” In Theories of the 
 Policy Process, 2nd, 129-154. Paul A. Sabatier, ed. MA: Westview Press.  
Arnstien, S.R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American 
 Institute of Planners. 35(4): 216-224.  
Bovaird, Tony. (2007). “Beyond Engagement and Participation: User and community 
 coproduction of public services.” Public Administration Review: 846-860.  
Boyle, David and Michael Harris. (2009). The Challenge of Co-production. UK: New 
 Economic Foundation.  
Brandsen, Taco and Victor Pestoff. (2006). “Co-production, the Third Sector and the 
 Delivery of Public Services: An introduction.” Public Management Review: 
 493-501.  
Brudney, Jeffrey L.and Robert E.England. (1983). “Toward a Definition of the 
 Coproduction Concept.” Public Administration Review: 59-65.  
Cohen, J.M., & Uphoff, N.T. (1981). Rural Development Participation: Concept and 
 Measure For Project Design Implementation and Evaluation: Rural 
 Development Committee Center for international Studies. New York: Cornell 
 University Press.  
Huntington, S. & Nelson, S. (1975). No easy choice: political participation in 
 developing countries. New York: Harvard University Press.  
Meijer, Albert Jacob. (2011). “Networked Coproduction of Public Services in Virtual 

Communities: From a government-centric to a community approach to public 

service support.” Public Administration Review: 598-607. 

Needham, Catherine. (2007). “Realising the Potential of Co-production: Negotiating 
 improvements in public services.” Social Policy & Society: 221-231.  
Pestoff, Victor, Sephen P. Osborne and Taco Brandsen. (2006). “Patterns of Co-
 production in Public Services: Some concluding thoughts.” Public 
 Management Review: 591-595.  
Putti. (1987). Work values and organizational commitment: A study in the Asian 
 context. Human Relations. 4(2): 275-288.  
United Nations (1981). Yearbook of International Trade Statistics. United Nations: UN 
 Press.  
William, E. (1976). Electoral Participation in a Low Stimulus Election. Rural 

Development. 4(1): 111–124. 

 

 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
แบบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

  
แบบสอบถาม ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของ 

องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
                                งานบริการดาน           

 
 
 
 

 
คําชี้แจง   แบบสอบถามน้ีมีท้ังหมด 3 ตอน ดังน้ี 
    ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
    ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 
    ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 
 

กรุณาทําเครื่องหมายในขอที่ตรงกับความเปนจริงและในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

1.  เพศ   

 �    1)  ชาย    �     2)  หญิง 
2.  อาย ุ  

 �    1)  นอยกวา 25 ป    �  2)  25 - 30 ป       �  3)  31 - 40 ป       

 �    4)  41 – 50 ป        �  5)  51 – 60 ป �  6)  มากกวา 60 
ปข้ึนไป       
3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 

 �  1)  ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา  �  2)  มัธยมศึกษา 

 �  3)  ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา �  4)  ปริญญาตร ี �  5)  ปริญญาโท
หรือสูงกวา   
4.  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

     �  1)  นอยกวา 10,000 บาท  �  2)  10,001 – 20,000 บาท 

 �  3)  20,001 – 30,000 บาท  �  4)  มากกวา 30,000 บาทข้ึนไป          
5.  อาชีพ 

 �   1)  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ    �   2)  ธุรกิจสวนตัว คาขาย  

 �   3)  เกษตรกรรม/กสิกรรม  �   4)  รับจาง 

 �  5)  แมบาน         �   6) อื่นๆ  โปรดระบ ุ…………………………… 
6.  ระยะเวลาการอยูอาศัยในชุมชน 

 �  1)  เปนคนในชุมชนต้ังแตเกิด  �  2)  อยูในชุมชนไมเกิน 1 ป 

 �  3)  อยูในชุมชนต้ังแต 1 ป ถึง 5 ป       �  4)  อยูในชุมชนมากกวา 5 ป  

  ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

งานดานสาธารณสุข 

งานดานแหลงนํ้า         

งานดานศาสนา วัฒนธรรม       

งานดานการพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม         

งานดานการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ         
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กรุณาใสเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
คําถาม ทานมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของงานบริการในประเด็นใดตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1. ข้ันตอนการใหบริการ 

1.1 แจงขอมูลเก่ียวกับขั้นตอนการใหบริการใหผูรับบริการทราบ      
1.2 มีการจัดลําดับขั้นตอนการใหบริการตามลําดับกอนหลัง      
1.3 การบริการมีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวนตามที่ผูรับบริการ

คาดหวัง 
     

1.4 การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด      
1.5 ใหบริการดวยความรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กําหนด      
2. ดานชองทางการใหบริการ 

2.1 มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย      

2.2 มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณที่ทันสมัยในการบริการ      

2.3 มีการบริการทางส่ือประชาสัมพันธตางๆ เชน ปายโฆษณา แผน
พับ เสียงตามสาย และกลองรับความคิดเห็นและทางโทรศัพท 
เปนตน 

     

2.4 มีส่ือออนไลนใหบริการ ดานขอมูลขาวสารและรับแจงเรื่องราว
ตางๆ 

     

2.5 มีหนวยเคล่ือนที่ในการใหบริการ      

3. เจาหนาที่ผูใหบริการ 
3.1 เจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง ประโยชนของประชาชน      
3.2 เจาหนาที่มีการปฏิบัติอยางซ่ือสัตย โปรงใส      
3.3 เจาหนาที่ผูใหบริการความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน 

สามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนํา ชวยแกปญหา
ไดอยางถูกตอง 

     

3.4 เจาหนาที่ใหบริการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่เปน
อยางดี 

     

3.5 เจาหนาที่ผูใหบริการใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือก
ปฏิบัติ 

     

4. ส่ิงอํานวยความสะดวก 

4.1 มีปาย/สัญญาลักษณ/ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ      
4.2 จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก      
4.3 มีวัสดุอุปกรณสําหรับผูรับบริการมีความเพียงพอ      
4.4  มีการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ      
4.5 มีความเพียงพอของส่ิงอํานวยความสะดวก เชน หองสุขา นํ้าดื่ม       

ที่น่ังคอยรับบริการ 
     

ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 
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ปญหา ขอเสนอแนะ 

1. 
 
 
 

 

2. 
 
 
 

 

3. 
 
 
 
 
 

 

4. 
 
 
 
 
 

 

5. 
 
 
 
 

 

 
ขอขอบคุณในความรวมมือที่ทานไดเสียสละเวลาใหขอมูลที่เปนประโยชนแกทางราชการในครั้งน้ี 

 

 

 

 

ตอนท่ี 3   ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ข  
ภาพการลงพ้ืนท่ีเกบ็แบบสอบถาม 
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ประวัติผูวิจัย 

ชื่อ  นายจรายุทธ  ประทีปวรกาญจน 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สังกัด   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2551 สําเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนุบร ี

 พ.ศ. 2553 สําเร็จการศึกษา ครุศาสตรอุตสาหกรรมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาธนบุร ี
 
สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) 
 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 
 
ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัย 

ผลงานวิจัย 
 1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา ศาสนประยุกตและวัฒนธรรมอาเซียน 

เรื่อง วัฒนธรรมอาเซียน นักศึกษาช้ันปที่  2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : ป 2556 

 2.  การพัฒนาการตลาดทองเที่ยวเพื่อเช่ือมโยงพื้นที่ตะวันตกกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย : 

ป 2556 (ผูรวมวิจัย) 

 3. การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงสาขาที่สรางรายไดสูง : การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

สปาเพื่อสุขภาพ และการจับจายซื้อสินคา : ป 2558 (ผูรวมวิจัย) 

 4. พัฒนาผลิตภัณฑและชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑขาวพื้นเมือง บานทิพุเย อําเภอ

ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี : 2559 (ผูรวมวิจัย) 

 5. พัฒนาผลิตภัณฑงานจักสานเสื่อรําแพน บานพุนํ้ารอน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี : ป 2559  

 6. ความหลากหลายภูมิปญญาทองถ่ิน กรณีงานจักสานดวยไมไผ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี : ป 

2559 

 7. ความหลากหลายทางภูมิปญญาทองถ่ินชุมชนยานพุนํ้ารอนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กาญจนบุร ี
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ประวัติผูวิจัย 

ชื่อ นางสาวลัดดาวัลย  จําปา   

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

สังกัด   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2550 สําเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
              (คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม)   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 พ.ศ. 2555 สําเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร (คอมพิวเตอร) 
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 
ผลงานวิจัย 

1. การพัฒนาเกม Vintage Arcade ดวยบอรด Raspberry Pi3  
(หัวหนาโครงการวิจัย : ป 2560)  
 2. รูปแบบเกมคอมพิวเตอรเพื่อสงเสริมทักษะความจําแบบมีสวนรวมในผูสูงอายุ 
ชุมชนบานหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (หัวหนาโครงการวิจัย : ป 2560) 
 3. การพัฒนาชุดสาธิตไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร  (ผูรวมวิจัย) : ป 2559  
 4. การพัฒนาและสรางเครื่องจักตอกสําหรับงานจักสานที่ใชเปนภาชนะกลุมจักสานไมไผ
หนองเจริญ ตําบลลิ่นถ่ิน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (ผูรวมวิจัย) :  ป 2559  
 5. ความหลากหลาย คุณคาทางอาหาร ภูมิปญญาและวิถีการผลิตขาพื้นเมือง บานทิพุเย 
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  (หัวหนาโครงการวิจัย) : ป 2558  
 6. การศึกษาความตองการบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี    (หัวหนาโครงการวิจัย) : ป 2558 
 7.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การซอมบํารุงรักษาสมารทโฟน (Smart 
Phone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) เบื้องตน (ผูรวมวิจัย) : ป 2558 
 8.  การพัฒนาเครื่องจักตอกเพื่อจัดสานเสื่อรําแพน ของบานพุนํ้ารอน ตําบลบานเกา อํา
เมืองกาญจนบุรี  
(หัวหนาโครงการวิจัย) : ป 2558 
 9.  การจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ผูรวมวิจัย) : ป 
2557 
 10.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาคณิตศาสตรประยุกตอุตสาหกรรม เรื่อง 
อินทิกรัลสําหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ช้ันปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
(หัวหนาโครงการวิจัย) : ป 2556 


