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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เปนการทําตามภาระหนาที่ที่ กําหนดไว ใน            

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2552) ในปงบประมาณ 2564 มีวัตถุ 

ประสงคของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาขอมูลเบื้องตน และระดับความพึงพอใจของประชาชนตอ 

การใหบริการดานตางๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอองคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี และ 3) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ดานการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   

 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary 

Research) ผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเชิงปริมาณทํา

การประเมินความพึงพอใจ (Survey Research) ของประชาชนที่เปนตัวแทนครอบครัวที่อาศัยอยูใน

เขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  ใช

แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 390 คน ในชวงเดือนสิงหาคม ถึงเดือน

กันยายน 2564 แลวนํามาประเมินผลโดยใชการพรรณนาความ (Descriptive) จากขอมูลที่ไดมาจาก

การวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คาอัตราสวนรอยละ (Percentage) และ 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการวิจัยเชิงคุณภาพใชแบบสัมภาษณเปน

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงเปนผูใหบริการ จํานวน  5  คน ผลการศึกษาดังน้ี 

สรุปผลการศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 

390 คน พบวา สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 55.64 อายุระหวาง 26-30 ป คิดเปนรอยละ  

31.03 การศึกษาระดบัปวช./ปวท./ปวส. อนุปริญญา รอยละ 49.49 รายไดเฉลี่ยนอยกวา 10,000 

บาท คิดเปนรอยละ 64.62 และมีอาชีพเกษตรกรรม/กสิกรรม คิดเปนรอยละ 47.18 และสวนใหญ

เปนคนในชุมชนตั้งแตเกิด คิดเปนรอยละ 52.31 

   ผลสํารวจเปนรายดานในภาพรวม พบวา ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการตอสิ่งอํานวย

ความสะดวก มีคาอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.94) คิดเปนรอยละ 98.80 รองลงมาคือความ 

พึงพอใจในคุณภาพการใหบริการตอชองทางการใหบริการ มีคาอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.85)  

คิดเปนรอยละ 97.00 ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาอยูในระดับ

มากที่สุด (X = 4.84) คิดเปนรอยละ 96.80 และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการตอขั้นตอน

การใหบริการ มีคาอยูในระดับมากที่สุด (X = 4.83) คิดเปนรอยละ 96.6 0 ตามลําดับ ทั้งน้ีมีคะแนน

คุณภาพการใหบริการอยู ในระดบั 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) ทุกดาน   

 ผลการประเมินจําแนกแตละงานมีรายละเอียด ดังน้ี 
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 1. งานดานการบริการประชาชน 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานบริการดานการบริการ

ประชาชน มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ ความ

พึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่ง

อํานวยความสะดวก พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ อยูใน

ระดับมากที่สุด ( X = 4.84) และมีระดับความพึงพอใจของผู รับบริการรอยละ 96.80 มีคะแนน

คุณภาพการใหบริการ อยูในระดบั 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) เม่ือประเมินรายดานมีรายละเอียด

แตละดานสรุปไดดังนี ้

 ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.81) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 96.20     

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.82) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 96.40        

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.83) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 96.60     

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด      

( X = 4.93) มีระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.60 

2. งานดานการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
  ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการงานดานการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 

มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอน การใหบริการ ความพึงพอใจ

ตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวย

สะดวก พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด  

( X = 4.85)  และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.00 มี คะแนนคุณภาพการใหบริการ

อยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) เม่ือประเมินรายดานมี รายละเอียดแตละดานสรุปไดดังน้ี                 

 ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.81) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 96.20         

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.83) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 96.60         

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.84) มีระดับ

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 96.80    

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด       

( X = 4.93) มีระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.60    
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3. งานดานการจัดเก็บรายได 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานดานการจัดเก็บรายได มีกรอบ

งานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอชอง

ทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยสะดวก 

พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ มากที่สุด ( X = 

4.86) และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.20 มีคะแนนคุณภาพการใหบริการอยูใน

ระดบั 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) เม่ือประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละดานสรุป ไดดังนี้       

 ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.82) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ96.40  

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.85) มีระดับ

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.00 

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.84) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 96.80       

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด       

( X = 4.94) มีระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.80    

4. งานดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มี

กรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอ

ชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยสะดวก 

พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการอยูในระดบัมากที่สุด (X = 4.87) 

และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.40 มีคะแนนคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ 

10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละดานสรุปได ดังนี้   

 ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.84) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 96.80    

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.86) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.20 

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.85) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.00     

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด   

( X = 4.94) มีระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.80 
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5. งานดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานบริการดานโครงสรางพื้นฐาน 

มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอ

ชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยสะดวก 

พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมากที่สดุ (X = 4.88) 

และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.60 มีคะแนนคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ 

10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละดานสรุป ไดดังนี้   

 ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.85) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.00    

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.88) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.60   

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.86) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.20      

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด        

( X  = 4.94) มีระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.80      

ขอเสนอแนะ  

 1. งานดานการบริการประชาชน 

  ควรมีการเพ่ิมชองทางการติดตอผานสื่อโซเชียลมีเดียที่เขาถึงงาย เชน ระบบไลนของทาง 

อบต.  เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการเขาถึงการบริการ 

 2. งานดานการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
  ควรมีชองทางสําหรับใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา

ชุมชนของตนเอง 

 3. งานดานการจัดเก็บรายได  

  ควรมีระบบการแจงเตือนขอมูลขาวสารการจัดเก็บรายไดที่หลากหลาย  

 4. งานดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  

  ในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ควรมีการประชาสัมพันธถึงวิธีการ

ดูแล การปองกัน การใหคําปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ใหประชาชน  

 5. งานดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

    บางหมูบานยังไมมีระบบไฟฟา และระบบประปาเขาถึง จึงตองมีการขอใชทรัพยากร

รวมกับทางวัด 
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การบริการประชาชน 

การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

โครงสรางพ้ืนฐาน 

การจัดเก็บรายได 

การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

สรุปผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา  

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ 2564 
 
ตารางที่ 1 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจําแนกตามงานบริการ 
 

งานบริการดาน คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
รอยละระดับ 

ความพึงพอใจ 
แปลผล 

การบริการประชาชน 4.84 0.12 96.80 มากที่สุด 
การวางแผนพัฒนาทองถิ่น 4.85 0.17 97.00 มากที่สุด 
การจัดเก็บรายได 4.86 0.12 97.20 มากที่สุด 
สงเสริมคุณภาพชีวิต 4.87 0.11 97.40 มากที่สุด 
โครงสรางพ้ืนฐาน 4.88 0.11 97.60 มากที่สุด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจําแนกตามงานบริการ 

96.80 97.60 

97.40 97.00 

97.20 

     การบริการประชาชน 
    การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
    การจัดเก็บรายได 
    สงเสริมคุณภาพชีวิต 
    โครงสรางพื้นฐาน 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจําแนกตามประเด็น 
 

ประเด็น คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
รอยละ ระดับ 
ความพึงพอใจ 

แปลผล 

ข้ันตอนการใหบริการ 4.83 0.21 96.60 มากที่สุด 
ชองทางการใหบริการ 4.85 0.34 97.00 มากที่สุด 
เจาหนาที่ผูใหบริการ 4.84 0.39 96.80 มากที่สุด 
ส่ิงอํานวยความสะดวก 4.94 0.13 98.80 มากที่สุด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจําแนกตามประเด็น 

96.60 98.80 

97.00 96.80 

 

     ข้ันตอนการใหบริการ 
    ชองทางการใหบริการ 
    เจาหนาที่ผูใหบริการ 
    สิ่งอํานวยความสะดวก 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 สภาพของสังคมประเทศไทยในปจจุบัน มีการเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง

ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอการดํารงชีวิตของประชาชนไมวา

จะเปนชุมชน ทองถิ่นและสังคม ซึ่งการปกครองทองถิ่นไทยในยุคโลกาภิวัฒนไดมีการกระจายอํานาจ

การปกครองทองถิ่นพึ่งตนเองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซ่ึงให

ความสําคัญกับการกระจายอํานาจการปกครองไปสูทองถิ่นเปนอยางมาก โดยกําหนดไวในหมวด 14 

การปกครองสวนทองถิ่นมาตรา 250 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่และอํานาจดูแลและจัดทํา

บริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามหลักการพัฒนา

อยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ตามที่

กฎหมายบัญญัติ 

 การปกครองทองถิ่นเปนการจัดตั้งรูปแบบการปกครองในระดับทองถิ่น ซึ่งเกิดขึ้นจากการ

กระจายอํานาจของรัฐบาลกลาง โดยมีผลใหองคกรที่จัดตั้งน้ีมีฐานะเปนนิติบุคคลที่มีอํานาจอิสระ

บางสวนในการบริหารงาน เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตอภารกิจตางๆ ภายในขอบเขตพ้ืนที่ตามที่

รัฐบาลกลางกําหนด ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถตอบสนองตอความตองการเบื้องตนของ

ประชาชนในพ้ืนที่ๆ มีการปกครองตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการทํางานของสวนกลาง ซ่ึง

เปนการชวยลดภาระของสวนกลางในอีกดานหน่ึงไปพรอมๆ กัน ทั้งน้ีความใกลชิดระหวางผูนําองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชนภายในเขตพ้ืนที่ยอมมีมากกวาตัวแทนจากสวนกลางที่มาประจําอยู 

อีกทั้งโดยมากผูนําทองถิ่นยอมตระหนักและเขาใจปญหาภายในทองถิ่นไดดีกวาดวย จึงสงผลใหความ

ตองการของประชาชนยอมไดรับการตอบสนองไดอยางรวดเร็วทันใจกวาการรอคอยการแกไขปญหา

จากตัวแทนของสวนกลางที่มักติดขัดกับหลักเกณฑของระบบราชการจนเกิดความลาชา องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่มีอิสระในการบริหารและศักยภาพทางดานงบประมาณอยางเพียงพอจึงยอมทํา

หนาที่เติมเต็มการแกไขปญหาเพ่ือทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ (ชาญชัย จิตรเหลาอาพร, 2559) 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งเปน

หลักเกณฑในการปฏิบัติราชการโดยคํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชน การบริหารราชการเกิด

ผลสัมฤทธิ์และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และตองตอบสนองความตองการของประชาชนใน

การอํานวยความสะดวกในการใหบริการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปนเพ่ือใหเกิดความ

คลองตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางตอเน่ือง 

และในการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้น ตองใหเปนไปตามหมวดที่ 8 ของพระราชกฤษฎีกาวา
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ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กําหนดใหสวนราชการมีการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการโดยจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวน

ราชการเก่ียวกับสัมฤทธ์ิผลของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 

ความคุมคาในการบริการ ดังน้ัน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จึงกําหนดใหทุกสวน

ราชการมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยอยูภายใต

กรอบการประเมิน 4 มิติ ไดแก (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546) 

 มิติที ่1 ดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร คือ สวนราชการแสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนและผูรับบริการ  
เชน ผลสําเร็จในการบรรลุเปาหมาย ตามแผนยุทธศาสตรของสวนราชการ ความสําเร็จในการบรรลุ
เปาหมาย ผลผลิตของสวนราชการ เปนตน  

มิติที ่2 ดานคุณภาพการใหบริการ คือ สวนราชการแสดงการใหความสําคัญกับผูรับบริการใน
การใหบริการที่มีคุณภาพ สรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ เชน ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
เปนตน  

มิติที ่3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คือสวนราชการแสดงความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการ เชน การบริหารงบประมาณ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ การควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน เปนตน  

มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ คือ สวนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมความ

พรอมกับการเปลี่ยนแปลงขององคการ เชน การบริหารความรูในองคการ การจัดการสารสนเทศและ

การบริหารการเปลี่ยนแปลง เปนตน 

การประเมินทั้ง 4 มิติ น้ีจะเปนกรอบในการจัดสรรรางวัลพิเศษ บําเหน็จความชอบหรือ

จัดสรรเงินรางวัลเพิ่มประสิทธิภาพใหแกสวนราชการ โดยใชเงินงบประมาณเหลือจายของสวน

ราชการน้ัน เพ่ือนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการ หรือจัดสรรเงินรางวัลใหขาราชการใน

สังกัด ในกรณีที่สวนราชการดําเนินการใหบริการ ที่มีคุณภาพเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด หรือ

สามารถเพ่ิมผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์โดยไมเพ่ิมคาใชจาย และคุมคาตอภารกิจของรัฐหรือสามารถ

ดําเนินการไดตามแผนการลดคาใชจายตอหนวย 

ตามประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เร่ือง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน

รางวัลประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558 

กําหนดใหเทศบาลตําบล/องคการบริหารสวนตําบลจัดจางสถาบันอุดมศึกษา เพื่อดําเนินการสํารวจ

ความพึงพอใจของผูรับบริการ ตามมิติดานคุณภาพการใหบริการ และรายงานผลการประเมินความพึง

พอใจใหกับองคการบริหารสวนตําบลทราบ โดยภาระงานในการดําเนินการสํารวจและประเมินความ

พึงพอใจ กําหนดไวจํานวน 11 กรอบงาน ไดแก งานดานบริการกฎหมาย งานดานทะเบียน งานดาน

โยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล งานดานการรักษาความ
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สะอาดในที่สาธารณะ งานดานเทศกิจหรือปองกันบรรเทาสาธารณภัย งานดานรายไดหรือภาษี งาน

ดานพัฒนาชุมชน และดานสาธารณสุข และงานดานอื่นๆ โดยองคการบริหารสวนตําบลตองเลือก

สํารวจและประเมินความพึงพอใจอยางนอย 4 งาน และในแตละงานกําหนดกรอบในการประเมิน

จะตองประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ 

ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก  

องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ

ทั้งหมด 335.16 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนจํานวนไรประมาณ 209,477 ไร ครอบคลุมหมูบาน

จํานวน 15 หมูบาน มีประชากรในเขตพ้ืนที่ 16,236 คน จํานวน 5,933 ครัวเรือน ประชาชนมีสวนรวม

ในกิจกรรมตางๆ ที่จัดโดยองคการบริการสวนตําบลบานเกาเปนอยางดี มีสวนรวมในการชวยเหลืองาน

ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา รวมทั้งขอเสนอแนะกิจกรรมและการดําเนินงานตางๆ โดย

องคการบริหารสวนตําบลบานเกา ไดขอรับการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 5 งาน ไดแก  1) 

งานดานการบริการประชาชน 2) งานดานการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 3) งานดานการจัดเก็บรายได 4) 

งานดานสงเสริมคุณภาพชีวิต และ 5) งานดานโครงสรางพ้ืนฐาน และในแตละงานกําหนดกรอบในการ

ประเมิน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  

ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาขอมูลเบื้องตน และระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการดาน

ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอองคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอ

เมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

3. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะดานการใหบริการขององคการบริหาร 

สวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ไวดังนี้ 

1. ขอบเขตดานประชากร 

    การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดกําหนดใหประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ความ

รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

2. ขอบเขตดานเน้ือหา  

    ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานเนื้อหา ซ่ึงเปนการศึกษาระดับความพึงพอใจคุณภาพการ

ใหบริการ และแนวทางการบริการสูความเปนเลิศ โดยเน้ือหาที่สํารวจมีกรอบงานที่จะประเมิน 
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ประกอบดวย 4 ดาน คือ ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอชองทางการ

ใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีกรอบแนวคิดตามแผนภาพดังน้ี      
 

 

 

 

 

 

 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 

ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการ (Service Quality) หมายถึง ความรู สึกนึกคิด

และทัศนคติที่มีตอคุณภาพการใหบริการตามความตองการของประชาชนผูมาขอรับบริการจาก

องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี แลวเกิดความพึงพอใจเปนการสง

มอบบริการที่ดีที่สุด และตอบสนองตรงตามความตองการของผูมาขอรับบริการดานตางๆ ซึ่ง

ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนตําบลบานเกาดานการบริหารงานคุณภาพการปฏิบัติงาน และคุณภาพการใหบริการ 

แกประชาชน    

ผูรับบริการ/ประชาชน หมายถึง ประชาชนในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององคการบริหาร

สวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และมาขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบล

บานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

องคการบริหารสวนตําบลบานเกา (อบต.) หมายถึง หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  

มีฐานะเปนนิติบุคคลและราชการสวนทองถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่       2 มีนาคม พ.ศ. 2538 

ภาระหนาที่ หมายถึง ภาระหนาที่ของเทศบาลตําบล ตามภาระและหนาที่ที่กําหนดไวใน

พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2552) มีหนาทีรั่กษาความสงบเรียบรอยและ

ความสะอาด สรางและบํารุงถนนและทาเรือ ดับเพลิง และกูภัย จัดการศึกษา ใหบริการสาธารณสุข

สังคมสงเคราะห และรักษาวัฒนธรรมอันดี ในทองถิ่น นอกจากน้ียังอาจจัดใหมีสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการอื่นๆ ไดตามสมควร 

งานบริการสาธารณะ 
- ดานการบริการประชาชน 
- ดานการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
- ดานการจัดเก็บรายได 
- ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
- ดานโครงสรางพื้นฐาน 

 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
   - ดานขั้นตอนการใหบริการ 
   - ดานชองทางการใหบริการ 
   - ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
   - ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
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การบริการสูความเปนเลิศ หมายถึง การใหบริการแกผูมารับบริการใหเกิดความประทับใจ

ความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ดเกินกวามาตรฐานของการใหบริการในระดับปกติของการบริการโดย

ทั่วๆ ไปซึ่งครอบคลุมทั้งดานบุคลากรผูใหบริการ กระบวนการบริการ และสถานที่ใหบริการ และ

สภาพแวดลอมทัว่ไปในองคการบริหารสวนตําบลน้ันๆ   

ขั้นตอนการใหบริการ หมายถึง การกําหนดวิธีการปฏิบัติงานการใหบริการประชาชนของ

องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีกําหนดระยะเวลาการ

ใหบริการ และมีขั้นตอนการปฏิบัติงานทีเ่หมาะสมโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

ชองทางการใหบริการ หมายถึง การใหบริการประชาชนในหลากหลายชองทาง เชน สื่อ   

ประชาสัมพันธตางๆ และสื่อออนไลนที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี ใชในการบริการ การเขาถึงขอมูล เพ่ือใหการบริการกับประชาชน และการบริการ 

หนวยเคลื่อนที ่ 

เจาหนาทีผู่ใหบริการ หมายถึง เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี ที่ทําหนาที่ใหบริการแกประชาชน มีความรู ความเขาใจในงานทีป่ฏิบัติ 

สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง สถานที่ วัสดุ อุปกรณที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ใชในการใหบริการประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกในงานบริการ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนผูที่มาติดตอขอรับบริการ ของ 

องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

2. ทําใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี ในงานดานการบริการสาธารณะโดยทั่วๆ ไป 

3.  ไดทราบถึงแนวทางการบริการสูความเปนเลิศ ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และสามารถนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหบริการกับประชาชนอยางมี

ประสิทธิภาพโดยแทจริง 

4. ผลที่ไดจากการวิจัย สามารถใชเปนมาตรฐานของงานดานการบริการสูความเปนเลิศใหกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในหลายแหงทั่วประเทศ 

 5.  นําไปสูการกําหนดเปนนโยบายการใหบริการประชาชน ที่มีประสิทธิภาพใหกับหนวยงาน

ภาครัฐในองคกรที่มีสวนเกี่ยวของกับงานดานการบริการ 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 การวิจัยเร่ือง การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทําการวิจัยภายใตแนวความคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของกับแนวความคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ แนวความคิดเกี่ยวกับ

คุณภาพการใหบริการ และแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ นํามาศึกษากับบริบท

ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีรายละเอียดตามลําดับ ดังน้ี 

1.  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

2.  แนวความคิดทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพของการบริการ 

3.  แนวคิดเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 

4.  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  

5.  ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1.  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 1.1  ความหมายของความพึงพอใจ 

  ความพึงพอใจ ภาษาอังกฤษวา “Satisfaction” มีผูใหความหมายไวหลายความหมาย ดังน้ี 

  Davis (1967) กลาววา พฤติกรรมเก่ียวกับความพึงพอใจของมนุษย คือความพยายามของ 

มนุษยจะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไมไดดุลยภาพในรางกาย เม่ือมนุษย

สามารถขจัดสิ่งตางๆ ดังกลาวไวแลว มนุษยก็จะไดรับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนตองการ ขณะที่ 

Wolman (1973) ไดใหความหมายวา ความพึงพอใจ คือความรูสึกมีความสุขเม่ือไดรับผลสําเร็จตาม 

ความมุงหมายที่ตองการหรือแรงจูงใจ สวน Mullins (1985: 280) ใหความหมายไววา ความพึงพอใจ

เปนทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ ในหลายๆ ดานเปนสภาพภายในที่มีความสัมพันธกับความรูสึก

ของบุคคลที่ประสบความสําเร็จในความตองการหรือคาดหวัง 

  นอกจากน้ียังมีนักวิชาการชาวไทย เชน วิยะดา เสรีสิชยสวัสดิ์ (2545) ไดใหความหมายวา 

ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่ดีของบุคคลที่ไดรับการตอบสนอง เม่ือบรรลุวัตถุประสงคในสิ่งที่ 

ตองการก็จะทําใหรูสึกดชีอบและสบายใจ หากสอดคลองกับความคาดหวัง หรือมากกวาที่คาดหวังไวก็

จะมีความรูสึกพึงพอใจ สวนปริญญา จเรรัชต และคณะ (2546) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง 

ทาที ความรูสึก หรือทัศนคติในทางที่ดีของบุคคลที่มีตองานที่ปฏิบัติ รวมปฏิบัติหรือไดรับมอบหมาย 

ใหปฏิบัติ โดยผลตอบแทนที่ไดรับ รวมทั้งสภาพแวดลอมตางๆ ที่เก่ียวของเปนปจจัยที่กอใหเกิดความ
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พึงพอใจตองานที่ทํา และ วาทีนี ไลงอ (2549) ไดใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึงความรูสึก 

ของบุคคลสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เม่ือไดรับการตอบสนองความตองการทําใหบุคคลมีความรูสึกในทางบวก หรือ

มีความรูสึกในทางที่ดี 

 1.2  ลักษณะของความพึงพอใจ 

  อัจฉรา สมสวย (2545: หนา 5-6) กลาวถึงลักษณะของความพึงพอใจไว ดังน้ี 

  1)  ความพึงพอใจ คือการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกในทางบวกของบุคคล ตอสิ่ง

หนึ่งสิ่งใด บุคคลจําเปนตองปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว และการตอบสนองความตองการของ

บุคคลดวยการตอบโตกับบุคคลอ่ืนและสิ่งตางๆ ในชีวิตประจําวัน ทําใหแตละคนมีประสบการณการ

เรียนรูสิ่งที่จะไดรับตอบแทนแตกตางกัน 

  2)  ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ไดรับจริงใน

สถานการณหน่ึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

  3)  ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยแวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้น 

ความพึงพอใจเปนความรูสึกชอบสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ผันแปรไดตามปจจัยที่ไมเก่ียวของกับความคาดหวัง 

ของบุคคลในแตละสถานการณ นอกจากน้ีความพึงพอใจเปนความรูสึกที่แสดงออกมาในระดับมาก

นอยได ขึ้นอยูกับความแตกตางของการประเมินสิ่งที่ไดรับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว 

  นอกจากนี้ ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกกําหนดจากความรูสึกของแตละ

บุคคล โดยจากการพิจารณาความแตกตางระหวางผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง และผลตอบแทนที่เขามี

ความรูสึกวาเขาควรจะไดรับ ถาหากผลตอบแทนที่ไดรับจริงมากกวาผลตอบแทนที่เขาคาดวาจะไดรับ

ยอมจะกอใหเกิดความพึงพอใจขึ้น ซ่ึงความพอใจจะมากหรือนอยหรือไมพึงพอใจน้ัน ขึ้นอยูกับความ

ยุติธรรมของผลตอบแทน 

 1.3  ทฤษฎีที่เก่ียวของกับความพึงพอใจ 

  นักวิชาการหลายทานนําเสนอแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจของบุคคลในการทํางานไว 

หลากหลายมุมมอง ดังน้ัน เพ่ือใหงานวิจัยบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว คณะผูวิจัยจะขอนําเสนอแนวคิด

ทฤษฎีของนักวิชาการตางๆ ทีไ่ดเสนอแนวคิดไวดังตอไปน้ี 

  1.3.1  ทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow, 1970) ทฤษฎีน้ีไดกลาวไววา มนุษยมี

ความตองการเหมือนกัน แตความตองการเปนลําดับขั้นซ่ึง Maslow ไดตั้งสมมติฐานความตองการ 

ของมนุษยไวดังน้ี 

   1)   มน ุษยมีความตองการ และความตองการนี้จะมีอยูเสมอไมสิ้นสุด เม่ือความ

ตองการไดรับการตอบสนองแลวความตองการอื่นก็จะเขามาแทน ซึ่งจะเปนเชนนี้เร่ือยไปไมมีที่สิ้นสุด 

   2)   ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกตอไป 

   3)  ความต องการของมนุษยมีเปนลําดับขั้น เม่ือความตองการขั้นต่ําไดรับการ
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ตอบสนองแลว ความตองการขั้นสูงก็จะเรียกรองใหมีการตอบสนองทันที 

  นอกจากน้ี Maslow ยังไดแบงความต องการของมนุษยไว 5 ขั้นตอน ตามลําดับ ดังนี้ 

   ขั้นที่ 1 เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตอบสนองโดยใหคาจางดานสวัสดิการ ตอบสนองโดย

ใหชุดแตงกาย ใหคารักษาพยาบาล และอื่นๆ 

   ขั้นที่ 2 เกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงในการทํางาน ตอบสนองโดยการทํา

สัญญาจาง ทําขอตกลงกับสหภาพแรงงาน การประกันสุขภาพ 

   ขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 เกี่ยวกับการสมาคมและการไดรับยกยอง ตอบสนองโดยถาม

ความเห็นผูที่ทํางานมากอน ในเร่ืองการบรรจุคนเขาทํางานใหม ใหอํานาจการตัดสินใจในบางสวน 

เพ่ือสรางบรรยากาศใหรูสึกวาผูน้ันเปนสวนหน่ึงขององคการ ยกยองชมเชย และมอบงานที่สําคัญให

กระทํา 

   ขั้นที่ 5 เกี่ยวกับการบรรลุความสําเร็จที่ตนเองตองการ ตอบสนองโดยเปดโอกาสให

ไดทํางานตามที่ตองการ 

  1.3.2  ทฤษฎีแรงจูงใจของแมค เคลแลนด (Mc Clelland) 

   McClelland (1988) ไดกําหนดทฤษฎีความตองการประสบผลสําเร็จไว 3 อยาง 

ดวยกัน คือ ความตองการความสําเร็จ (achievement) ความตองการอํานาจ (power) และความ

ตองการมีสายสัมพันธ (affiliation) ทฤษฏีน้ีเชื่อวา ปกติความตองการที่มีอยูในตัวคนจะมีเพียง  

2 ชนิดคือตองการมีความสุขสบายและตองการปลอดจากการเจ็บปวดแตสําหรับความตองการอื่นๆ 

จะเกิดขึ้นภายหลัง ดวยวิธีการศึกษาเรียนรู อยางไรก็ดีมนุษยทุกคนตางก็ดิ้นรนขวนขวายหาสิ่งตางๆ 

เหมือนกันจึงมีประสบการณในเรียนรูสิ่งตางๆ มาคลายกันจนในที่สุดมนุษยทุกคนตางเรียนรูถึงความ

ตองการที่มีมากนอยแตกตางกัน เหตุน้ีจึงสรุปไดวามนุษยทุกคนตางก็มีความตองการเหมือนกัน แต

มากนอยตางกัน ซ่ึงความตองการทัง้ 3 อยาง คือ 

   1)  ความตองการดานความสําเร็จ (Achievement) คนที่ตองการประสบความสําเร็จ 

สูง สวนมากมักจะตั้งเปาหมายไวคอนขางสูงคนเหลาน้ีชอบที่จะทํางานใหไดดีดวยตนเอง และมีความ

มุงม่ันที่จะทํางานน้ันๆ ใหประสบความสําเร็จดวยฝมือของตนเองคนเหลาน้ีจะไมคอยสนใจถึง

ความสําเร็จตามที่ไดตั้งใจเอาไวแตจะคํานึงถึงรางวัล หรือผลประโยชนที่จะไดจากการทํางานน้ัน

มากกวาคนเหลาน้ีจะมีบุคลิกลักษณะเดน 3 ประการ ซ่ึงไดแก 1) ตั้งเปาหมายงานยากและทาทาย  

2) ตองการทราบถึงความกาวหนาของงานแตละขั้นวาเปนไปตามที่มุงหวังไวเพียงใด และไมชอบการ

ทํางานที่ยาวนาน โดยไมรูจักจบสิ้นโดยที่ไมอาจมองเห็นถึงคุณคาหรือความสําเร็จของงานที่ทํา  

3) ตองการที่จะควบคุมตนผลของการทํางานที่เกิดจากการที่ตนไดทุมเทความพยายามลงไป และ 

ไมชอบอยูภายใตการควบคุมของผูใดผูหน่ึง รวมทั้งการไมชอบทํางานประเภทที่เก่ียวกับโชคลาภ หรือ

หวังผลไมได 



9 
 

   2)  ความตองการดานอํานาจ (Power) คนที่มีความตองการที่จะมีอํานาจเหนือบุคคล 

อ่ืน จะพยายามแสดงออกถึงอํานาจการควบคุมทั้งทรัพยสิน สิ่งของ และในทางสังคม คนประเภทนี้จะ

ใชวิธีการสรางอิทธิพลเหนือคนอื่น หรือพยายามพูดจาหวานลอมใหเกิดการยอมรับนับถือจากฝายอ่ืน 

และบอยคร้ังตางจะใฝหาตําแหนงที่จะไดเปนผูนําของกลุมที่ตนสังกัดอยูคนกลุมน้ีจะมีแรงจูงใจสูง ถา

หากไดมีโอกาสใหเขาไดแสดงออกในทางที่จะเพ่ิมอํานาจไดอยางเต็มที่ ลักษณะของคนที่มีความ

ตองการดานอํานาจน้ีจะเชื่อในระบบอํานาจที่มีอยูในองคการ เชื่อในคุณคาของงานที่ทําพรอมที่จะ

เสียสละประโยชนสวนตนใหกับองคการ และเชื่อในความถูกตอง 

   3) ความตองการมีสายสัมพันธ (Affiliation) เปนการใหความสําคัญตอไมตรีจิต และ

ความสัมพันธที่หวังจะไดรับนํ้าใจตอบแทนจากคนอื่นเพราะฉะนั้นคนที่มีความตองการทางสาย

สัมพันธประเภทนีม้ากมักจะแสดงออกโดยหวัง หรืออยากไดรับการยอมรับจากผูอื่น โดยพยายามทํา

ตนเองใหเขากับความตองการและความอยากไดของผูอื่นและจะพยายามทําตนใหเปนคนจริงใจและ

พยายามเขาใจความรูสึกของผูอ่ืนใหมากคนประเภทนี้พยายามที่จะแสวงหาโอกาสสรางความสัมพันธ

ทางสังคมใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดการหวังจะมีโอกาสรูจักและสื่อสารผูอ่ืน จึงเปนสิ่งที่คนกลุมน้ี

เสาะหาตลอดเวลา  

  จากทฤษฎีที่กลาวมาขางตน สรุปใจความสําคัญ ไดวาความตองการของมนุษยน้ันมีอยู

มากมายและไมจํากัดเมื่อความตองการหนึ่งไดรับการตอบสนอง ก็เกิดความตองการอีกอยางหน่ึง

ขึ้นมาอีก ซ่ึงความตองการของมนุษยแตละคนก็ไมเหมือนกัน ทัง้น้ีเพราะมนุษยแตละคนตางมีภูมิหลัง 

ความเปนมาไมเหมือนกัน ทั้งการอบรมเลี้ยงดู การศึกษา การทํางาน และสภาพแวดลอมทีอ่ยูอาศัย 

  1.3.3 ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอรซเบริก (Herzberg) 

   Herzberg (1982) เสนอทฤษฎีการจูงใจในการทํางานไววา ปจจัยที่จะทําใหเกิด 

ความพึงพอใจในงานกับปจจัยที่จะทําใหเกิดความไมพึงพอใจในงานน้ันแตกตางกันและปจจัยทั้งสอง

อยางนี้ไมมีความสัมพันธกันเลย ปจจัยปฏิเสธมีชื่อวา Hygiene Factors เปนองคประกอบที่ทําให

บุคคลไมเกิดความพึงพอใจในงาน อยางไรก็ตามปจจัยเหลานี้ไมมีผลทําใหทาที ความรูสึกหรือทศันคติ

เปนบวกและไมมีผลทําใหการปฏิบัติงานมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ปจจัยเหลาน้ีประกอบดวยเงิน (Money) 

การนิเทศงาน (Supervision) สถานภาพทางสังคม (Social Status) ความมั่นคง (Security) สภาพ

การทํางาน (Working condition) นโยบายและการบริหารงาน (Policy and administration) และ

ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal relation) อีกปจจัยหน่ึงคือปจจัยกระตุน หรือปจจัย 

จูงใจมีชื่อวา Motivation Factors เปนปจจัยเก่ียวของกับงานที่ปฏิบัติมีผลตอความพึงพอใจในงาน

โดยตรงและมีผลตอการเพิ่มหรือลดผลผลิตของงานดวย ซึ่งไดแก ลักษณะของงาน (The Work itself) 

การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) ความเจริญกาวหนา (Advancement) ความเจริญงอกงาม

ที่เปนไปได (Possibility of growth) ความรับผิดชอบ (Responsibility) และความสําเร็จ (Achievement) 
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2.  แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพของการบริการ 

  2.1  ความหมายของการบริการ 

  จิตตินันท นันทไพบูลย (2551) กลาววา คุณภาพการบริการเปนความรูสึกที่ลูกคาไดรับจาก

การบริการซ่ึงเกิดจากการเปรียบเทียบระหวางสิ่งที่คาดหวังกอนรับบริการกับสิ่งที่ไดรับบริการจริง 

หากเปนไปตามที่คาดหวังก็จะเกิดความรูสึกพอใจ หากไมเปนไปตามที่คาดหวังก็จะเกิดความรูสึกไม

พอใจแตถาไดรับการบริการเกินความคาดหวังก็จะเกิดความพึงพอใจสูงสุดและประทับใจในการ

บริการ 

  ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2552) ไดกลาววา คุณภาพการบริการ หมายถึง สิ่งที่ลูกคาตองการ

หรือหวังไวไดรับการตอบสนองสวนบริการทีเ่กินความตองการของลูกคา หมายถึง บริการที่ลูกคาไดรับดีกวาที่

หวังไวทําใหเกิดความรูสึกประทับใจ 

  จากการศึกษาความสําคัญของคุณภาพการบริการ พบวา คุณภาพในการบริการเปนเร่ืองที่

จําเปนอยางยิ่ง คุณภาพการบริการเปนความรูสึกที่ไดรับจากการบริการซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบ

ระหวางสิ่งที่คาดหวังกอนรับบริการกับสิ่งที่ไดรับบริการจริง ผลสําเร็จของการบริการขึ้นอยูกับ  

“ความพึงพอใจ” ซ่ึงเปนเร่ืองของ “ความรูสึก” หากเกิดความพึงพอใจสูงสุดก็จะประทับใจในการ

บริการน้ันๆ 

 2.2  แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 

  Gronroos (1990) ไดใหความหมายของคุณภาพการใหบริการไววา สามารถจําแนกได 2 

ลักษณะ คือ คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical Quality) อันเก่ียวกับผลลัพธหรือสิ่งที่ผูรับบริการไดรับ

จากบริการน้ัน โดยสามารถที่จะวัดไดเหมือนกับการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ (Product 

Quality) สวนคุณภาพเชิงหนาที่ (Functional Quality) เปนเร่ืองที่เก่ียวของกับกระบวนการของการ 

ประเมิน 

  Zineldin (1996) ไดเสนอความคิดเห็นไววา คุณภาพการใหบริการเปนเร่ืองที่เก่ียวของกับ

ความคาดหวังของผูรับบริการในดานของคุณภาพภายหลังจากที่เขาไดขอมูลเก่ียวกับบริการนั้น ๆ 

และมีความตองการที่จะใชบริการนั้นรวมทั้งการที่เขาไดทําการประเมินและเลือกที่จะใชบริการ 

  ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) ไดกลาวถึงแนวคิดในการวัดคุณภาพของการใหบริการวา ใน

การวัดคุณภาพของการใหบริการ ลูกคาจะวัดจากองคประกอบของคุณภาพของการใหบริการ ลูกคา

จะวัดจากองคประกอบของคุณภาพการใหบริการ และผลลัพธที่เกิดจากการที่ลูกคาประเมินคุณภาพ

ของการบริการที่ลูกคารับรู ซ่ึงจะเกิดขึ้นจากการที่ลูกคาทําการเปรียบเทียบบริการที่ไดรับ ซึ่งเกิดจาก

ที่ลูกคาทําการเปรียบเทียบบริการที่ไดรับซ่ึงเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกคาไดรับบริการแลวกับความคาดหวัง

ตอการบริการที่จะไดรับในการวัดคุณภาพของบริการลูกคาจะวัดจากองคประกอบของคุณภาพในการ

บริการ ซ่ึงมี 5 ขอ ไดแก 
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 1. สิ่งที่สัมผัสได ไดแก อาคารของธุรกิจบริการ เคร่ืองมือ อุปกรณ เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร 
เคร่ืองเอทีเอ็ม เคานเตอรใหบริการ ที่จอดรถ หองนํ้า รวมทั้งการแตงกายของพนักงาน  

2. ความเชื่อถือและไววางใจได เปนความสามารถในการมอบบริการเพ่ือตอบสนอง ความ
ตองการของลูกคาไดตามสัญญาหรือควรจะเปนอยางถูกตองและตรงตามวัตถุประสงคของบริการ เชน 
ธนาคารตองการรักษาเงินในสมุดบัญชีใหอยูครบทุกบาททุกสตางค  

3. ความรวดเร็ว การตอบสนองตอลูกคาเปนความรวดเร็วและตั้งใจที่จะชวยเหลือลูกคา โดย
ใหบริการอยางรวดเร็ว ไมใหรอคิวนาน เห็นลูกคาแลวตองรีบตอนรับใหการชวยเหลือ  

4. การรับประกัน/ความม่ันใจ เปนการรับประกันวาพนักงานที่ใหบริการมีความรู ความสามารถและ
ความสุภาพ  
  5. การดูแลใสใจลูกคาเปนรายบุคคล เปนการดูแลเอาใจใสการใหบริการอยางตั้งอกตั้งใจ เนน

การใหบริการและการแกปญหาใหลูกคาเปนรายบุคคล 

Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของงานบริการ
พบวา ในการประเมินคุณภาพในการบริการผูใชบริการจะพิจารณาจากเกณฑสําคัญซ่ึงสามารถสรุป
เปนเกณฑที่ใชในการประเมินคุณภาพของการบริการไว ดังน้ี  

1. การเขาถึงบริการ (Access) บริการที่ใหกับลูกคาตองอํานวยความสะดวกในดานเวลา และ
สถานที่ที่ใหแกลูกคา ดานเวลาคือไมใหลูกคาตองคอยนาน ทําเลที่ตั้งเหมาะสมเพ่ือแสดงถึง 
ความสามารถการเขาถึงลูกคา  

2. การติดตอสื่อสารมีการอธิบายอยางถูกตอง โดยใชภาษาที่ลูกคาเขาใจงาย  
3. ความสามารถบุคลากรที่ใหบริการตองมีความชํานาญและมีความรูความสามารถ  
4. ความสุภาพเปนมิตร บุคลากรตองมีมนุษยสัมพันธความเปนกันเองและวิจารณญาณ  
5. ความนาเชื่อถือบริษัทและบุคลากรตองสามารถสรางความเชื่อม่ันและความไววางใจใน

การบริการ โดยการเสนอบริการที่ดีที่สุดแกลูกคา  
6. ความไววางใจบริการที่ใหกับลูกคา ตองมีความสมํ่าเสมอ และถูกตอง  
7. การตอบสนองลูกคาพนักงานตองใหบริการ และแกปญหาแกลูกคาอยางรวดเร็ว ตามที่

ลูกคาตองการ  
8. ความปลอดภัยบริการที่ใหตองปราศจากอันตราย ความเสี่ยง และรวมถึงปญหาตาง ๆ  

  9. สรางบริการใหเปนรูปธรรม (Tangible) บริการที่ลูกคาจะไดรับจะทําใหเขาสามารถ 

คาดคะเนถึงคุณภาพบริการดังกลาวได 

  10. การเขาใจและรูจักลูกคา (Understanding/ Knowing customer) พนักงานตอง

พยายามเขาใจถึงความตองการของลูกคา และใหความสนใจตอบสนองความตองการดังกลาว 
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ภาพที่ 2.1 ปจจัยกําหนดคุณภาพการบริการ 

ที่มา (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1988) 

 

ตอมาในการวิจัยในป 1988 Parasuraman, Zeithaml & Berry, (1988) จึงปรับเกณฑใน
การประเมินคุณภาพการของบริการใหมใหเหลือเกณฑอยางกวางไว 5 เกณฑ ดังตอไปน้ี  

1. สรางบริการใหเปนรูปธรรม (Tangibles) ลักษณะที่ปรากฏใหเห็นหรือสิ่งที่จับตองได เชน 
วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ อาคารสถานที่ บุคคล  

2. ความนาเชื่อถือ (Reliability) ความสามารถที่จะแสดงผลงานและใหบริการที่สัญญาไว
อยางมีคุณภาพและถูกตองแมนยํา  

3. การตอบสนองอยางรวดเร็ว (Responsiveness) ความเต็มใจที่จะชวยเหลือและสามารถ
ใหบริการผูใชหรือลูกคาอยางทันทวงที  

4. ความมั่นใจ (Assurance) ไดมาจากการรวมปจจัยทางดานความสามารถ (Competence) 
ความสุภาพ (Courtesy) ความนาเชื่อถือ (Credibility) และความปลอดภัย (Security)  

5. การดูแลเอาใจใส (Empathy) ไดมาจากการรวมปจจัย ทางดานความสะดวก (Access) 
การติดตอสื่อสาร (Communication) และความเขาใจลูกคา (Understanding customers)  
  ปจจัยกําหนดคุณภาพการบริการใน SERVQUAL ทั้ง 5 ปจจัยเปนปจจัยพ้ืนฐานที่ผูบริโภคใช

ในการกําหนดความรับรูตอคุณภาพการบริการ โดยความรับรูของผูบริโภคตอคุณภาพการบริการเปน

ผลมาจากขนาดและทิศทางของชองวางระหวางความคาดหวัง  และการรับรูตอการบริการ  

เมื่อคาดหวังของผูบริโภคตอคุณภาพการบริการมีคามากกวาความรับรูจากการบริการที่ไดรับจริง (ES 

> PS) ผูบริโภคจะไมพอใจการบริการที่ไดรับและความไมพอใจจะเพ่ิมมากขึ้น เม่ือความตางของระดับ

ความคาดหวังและความรับรูสูงขึ้น หากความคาดหวังของผูบริโภคตอคุณภาพการบริการมีคาเทากับ

ความรับรูจากการบริการที่ไดรับจริง (ES = PS) ผูบริโภคจะรูสึกพอใจตอการบริการ และหากความ

ปจจัยที่กําหนดคุณภาพ 
1. การเขาถึงบริการ 
2. การติดตอสื่อสาร 
3. ความสามารถ 
4. ความสุภาพและเปนมิตร 
5. ความนาเชื่อถือ 
6. ความไววางใจ 
7. การตอบสนองลูกคา 
8. ความปลอดภัย 
9. สรางบริการใหเปนรูปธรรม 
10. การเขาใจและรูจักลูกคา 

การติดตอ 
สื่อสารแบบ
ปากตอปาก 

ความ
ตองการของ
แตละบุคคล 

ประสบการณ

ในอดีต 

การสื่อสาร
ประชา 
สัมพันธ 

บริการท่ีคาดหวัง 

บริการท่ีไดรับ 

คุณภาพการบริการ 
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รับรูจากการบริการที่ไดรับจริงมีคามากกวาความคาดหวังของผูบริโภคตอการบริการ (ES < PS) ก็จะ

เปนการบริการที่มีคุณภาพเหนือกวาความพึงพอใจที่ผูบริโภคคาดหวัง และผูบริโภคจะรูสึกพอใจ

เพ่ิมขึ้นเม่ือความตางของระดับความคาดหวังและความรับรูสูงขึ้น 

 2.3  ลักษณะของคุณภาพการบริการ 

  การศึกษาเกี่ยวกับการบริการน้ัน จําเปนจะตองศึกษาถึงลักษณะของบริการ (Service 

Characteristics) เนื่องจากบริการมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางจากสินคา (Product) อยูหลาย

ประการ โดยมีนักวิชาการหลายทานไดศึกษาในเร่ืองลักษณะของการบริการ ซ่ึงสามารถสรุปออกมาได 

ดังนี้ 

รวีวรรณ โปรยรุงโรจน (2551) ไดกลาวถึงลักษณะของคุณภาพบริการ ซ่ึงสามารถแบง
ออกเปน 7 ลักษณะ ประกอบดวย  

1) การบริการเปนสิ่งที่จับตองไมได การบริการไมมีรูปราง และไมมีตัวตนเหมือนกับสินคา  
อ่ืนๆ เราจึงไมสามารถจับตองได และไมสามารถทดลองใชไดกอนที่จะตัดสินใจซ้ือ ดังน้ันการตัดสินใจ 
ใชบริการจึงขึ้นอยูกับความรูสึกนึกคิด เจตคติ คําบอกเลาและประสบการณเดิมที่เคยไดรับเปนสําคัญ  

2) การบริการไมมีความคงที่แนนอน เนื่องจากคุณภาพและลักษณะของการบริการขึ้นอยู กับ
ผูใหบริการซึ่งเปน “มนุษย” ที่ตามปกติแลวมักมีพฤติกรรมที่ไมคงที่ อันเปนผลมาจากบุคลิกภาพ 
อารมณ สภาพแวดลอม และปจจัยอ่ืนๆ อีกมากมาย ในหนวยงานหน่ึงซ่ึงมีผูปฏิบัติงานใหบริการ 
หลายคน ผูปฏิบัติงานใหบริการแตละคนยอมใหบริการไมเหมือนกัน  

3) การบริการไมสามารถเรียกเก็บรักษาไวไดในการบริการใดๆ ก็ตาม หากไมมีผูมาใชบริการ
ภายในชวงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง หรือสถานที่ใดสถานหนึ่งที่กําหนดก็จะทําใหการบริการที่จัดเตรียม
ไวเกิดความสูญเปลา  

4) การบริการไมสามารถแสดงความเปนเจาของไดการบริการเปนกิจกรรม หรือกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นระหวางผูปฏิบัติงานใหบริการ และผูรับบริการในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ และสถานที่หน่ึงๆ 
เทานั้น เม่ือพนระยะเวลาน้ันๆ ไปแลว หรือสถานที่น้ันๆ ไมเอื้ออํานวยตอการบริการแลว ผูรับบริการ
ก็ไมสามารถนําการบริการดังกลาวติดตัวไปดวยได  
  5) การบริการตองอาศัย “คน” เปนหลัก เน่ืองจากผูรับบริการเปน “คน” ที่เกิดมาพรอมกับ

ความตองการที่ไมมีขีดจํากัด และเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตลอดจนมีอารมณและความรูสึกตางๆ 

เปนเคร่ืองปรุงแตง ดังน้ันสิ่งที่จะสามารถเขาใจและตอบสนองความตองการของ “คน” ไดดีที่สุดก ็คือ 

“คน” น่ันเอง 

6) คุณภาพของการบริการมักตองอาศัยองคประกอบทางกายภาพ ตัวอยางเชน เม่ือเราไปพัก
ที่โรงแรมใดโรงแรมหนึ่ง การที่เราจะบอกวาการบริการของโรงแรมน้ันดีหรือไม นอกจากจะตอง
พิจารณาที่การบริการของพนักงานโรงแรมแลว เรามักจะพิจารณาที่องคประกอบทางกายภาพ 
ประกอบดวย เชน ที่นอนน่ิม และอยูในสภาพดีหรือไม เคร่ืองปรับอากาศทํางานดีหรือไม โทรทัศนมี 
ภาพที่ชัดเจนหรือไม และมีการบริการเคเบิลทีวีหรือไม เปนตน หากการบริการอ่ืนๆ ของโรงแรมดี 
เชน พนักงานยิ้มแยมแจมใส สุภาพ และใหบริการไดอยางรวดเร็ว แตที่นอนภายในหองพักนอน 
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ไมสบาย และเคร่ืองปรับอากาศสงเสียงดังทั้งคืน และไมเย็น องคประกอบทางกายภาพเหลานี้ก็จะลด 
ระดับคุณภาพของการบริการในสายตาเรา แตถาในทางตรงกันขาม หากองคประกอบทางกายภาพดี 
และการบริการอื่นๆ ดีดวย องคประกอบทางกายภาพก็จะชวยเสริมระดับคุณภาพของการบริการให 
สูงมากขึ้นในความรูสึกของผูรับบริการ  
  7) การบริการมักตองใหผูรับบริการเขามามีสวนรวมในกระบวนการผลิต หรือกระบวนการ

บริการ การใหบริการ และการรับบริการเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ไมสามารถแบงแยกกระบวนการผลิต

ออกจากกระบวนการบริโภคได 

  มณีรัตน แตงออน (2551) กลาววา ลักษณะคุณภาพการบริการประกอบไปดวย 2 ลักษณะ 

คือ ลักษณะทางเทคนิค หรือผลที่ไดและลักษณะหนาที่หรือความสัมพันธของกระบวนการ โดยที่

คุณภาพดานเทคนิคเปนการพิจารณาเก่ียวกับผูใหบริการจะใชเทคนิคอะไรที่จะทําใหลูกคาที่เขามาใช

บริการเกิดความพอใจตามความตองการพ้ืนฐาน การรับรูคุณภาพที่ดีเกิดขึ้น เม่ือความคาดหวังของ

ลูกคาตรงกับการรับรูที่ไดจากประสบการณที่ผานมา ถาความคาดหวังของลูกคาตอการบริการหรือ

สินคาน้ันสูง โดยที่ความคาดหวังตอคุณภาพจะไดอิทธิพลจากการสื่อสารทางการตลาด การสื่อสาร 

แบบปากตอปาก ภาพลักษณขององคกร และความตองการของลูกคาเอง สวนลักษณะตามหนาที่จะ 

เปนการพิจารณาจากผูที่ใหบริการจะทําอยางไรใหการบริการดีเทากับการรับรูจากประสบการณของ 

ลูกคาที่ผานมา 

1)  คุณภาพทางเทคนิค เปนสิ่งที่ลูกคาไดรับจากการบริการที่สามารถวัดไดอยางชัดเจน  
2)  คุณภาพทางหนาที่ เปนวิธีการใหบริการที่วัดคุณภาพไดยากมีความหลากหลายและ 

เปลี่ยนแปลงไดมาก คุณภาพในหนาที่จะเกี่ยวของกับปฏิกิริยาทางจิตวิทยา  
  จากการศึกษาลักษณะของคุณภาพบริการสามารถกลาวไดวา คุณภาพการใหบริการเปนเร่ือง

ของการรับรูของผูรับบริการตอการใหบริการ ซ่ึงผูรับบริการจะทําการประเมินความพึงพอใจในการ

ใหบริการวาตรงกับความคาดหวังที่ไดมาใชบริการในดานน้ัน  ๆ หรือไม และนํามาพิจารณา จนกลายเปน 

คุณภาพการบริการที่ลูกคารับรูได 

  กุลธน ธนาพงศธร (อางใน ไพศาล ประโพธิเทศ, 2547: หนา 13-14) กลาววา หลักการ

ใหบริการ ไดแก 

  1) หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ คือ ประโยชนและบริการที่

องคการจัดใหน้ัน จะตองตอบสนองตอความตองการของบุคลากรสวนใหญหรือทั้ งหมดมิใช            

เปนการจัดใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ 

  2) หลักความสม่ําเสมอ คือ การใหบริการน้ันๆ ตองดําเนินไปอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ 

มิใชทําๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผูบริการหรือผูปฏิบัติงาน 

  3) หลักความเสมอภาค บริการที่ จัดนั้น จะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยางเสมอ 

หนาและเทาเทียมกันไมมีการใหสิทธิพิเศษแกบุคคลหรือกลุมใดในลักษณะแตกตางจากกลุมคนอื่นๆ 
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อยางเห็นไดชัด   

  4) หลักความปลอดภัย คาใชจายที่ตองใชไปในการบริการ จะตองไมมากจนเกินกวา 

ผลที่จะไดรับ 

  5) หลักความสะดวก บริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะที่ปฏิบัติ 

ไดงายสะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมาก ทั้งยังไมเปนการสรางภาวะยุงยากใจใหแกผูใหบริการ

หรือผูใชบริการมากจนเกินไป 

  สงครามชัย ลีทองดี และคณะ (2544: หนา 14) อธิบายวาลักษณะของการบริการสามารถ

อธิบายไดโดยใชตัวอกัษรยอย ของคําวา Service อธิบายลักษณะที่ดีของการบริการไวดังน้ี 

  S = Smiling + Sympathy คือ การยิ้มแยม เอาใจใส เขาอกเขาใจ 

  E = Early Response คือ การตอบสนองตอความประสงคของลูกคาอยางรวดเร็วทนัใจ โดย

มิทันเอยปากเรียกหา 

  R = Respect คือ การแสดงออกถึงความนับถือใหเกียรติลูกคา 

  V = Voluntary manner คือ ลักษณะการใหบริการแบบสมัครใจ และเต็มใจทํา 

  I = Image Enhancing คือ การแสดงออกซ่ึงการรักษาภาพพจนของผูใหบริการและเสริม 

ภาพพจนขององคกร 

  C = Courtesy คือ กริยาออนโยน สุภาพ มีความออนนอมถอมตน 

  E = Enthusiasm คือ ความกระฉับกระเฉง และกระตือรือรนขณะบริการและใหบริการ 

มากกวาการคาดหวังเสมอ 

  วิฑูรย สิมะโชคดี (2541: หนา 254) ไดกลาวถึงลักษณะของงานบริการไวดังน้ี 

  1) งานบริการเปนงานที่การผลิตและการบริโภคเกิดขึ้นพรอมกัน คือไมอาจกําหนดความ 

ตองการแนนอนได ขึ้นอยูกับผูใชบริการวาตองการเมื่อใด และตองการอะไร 

  2) งานบริการเปนงานที่ไมอาจกําหนดปริมาณงานลวงหนาได การมาใชบริการหรือไม 

ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของผูใชบริการ การกําหนดปริมาณงานลวงหนาจึงไมอาจทําได นอกจากการ

คาดคะเนความนาจะเปนเทานั้น 

  3) งานบริการเปนงานที่ไมมีตัวสินคา ไมมีผลผลิต สิ่งที่ผูใชบริการจะไดรับ คือ ความ 

พึงพอใจ ความรูสึกคุมคาที่ไดมาใชบริการ ดังน้ันคุณภาพของงานจึงเปนสิ่งสําคัญมาก 

  4) งานบริการเปนงานที่ตองการตอบสนองในทันที ผูใชบริการตองการใหลงมือปฏิบัติ 

ในทนัที ดังน้ัน ผูใหบริการจะตองพรอมที่จะตองสนองตลอดเวลาและเม่ือนัดวัน เวลา ใดก็จะตองตรง

ตามกําหนดนัดนั้น 

  มิลเลทท (Millet 1954, p.397 อางใน ไพศาล ประโพธิเทศ, 2547: หนา 13-14) ไดชี้ใหเห็น

วา คุณคาประการแรกของการบริการงานรัฐกิจทั้งหมด เปนการปฏิบัติงานดานการใหบริการที่
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กอใหเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ 5 ประการ คือ 

  1) การใหบริการที่เสมอภาคกัน (Equitable Service) มีหลักเกณฑวาบุคคลยอมเกิดมาอยาง

เสมอภาคเทาเทียมกัน ความเสมอภาคกัน คือประชาชนทุกคนควรมีสิทธิเทาเทียมกัน ในดานกฎหมาย

และการเมือง การใหบริการของรัฐจะตองไมแบงแยกเชื้อชาติ ผิวพรรณ หรือฐานะทางเศรษฐกิจ

ตลอดจนสถานภาพทางสังคม 

  2) การใหบริการดวยความรวดเร็ว (Timely Service) ผลสําเร็จของการบริการน้ันไมได 

ขึ้นอยูกับผลสําเร็จของงาน หรือประสิทธิผลแตเพียงอยางเดียว หากจะตองมีประสิทธิภาพดวยคือ 

ตองทันเวลา หรือทันเหตุการณตามที่ตองการดวย เชน รถดับเพลิงมาภายหลังไฟไหมหมดแลว การ 

บริการน้ันก็ถือวาไมบรรลุประสิทธิภาพตามที่ตองการ 

  3) การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) นอกจากใหบริการอยางเทาเทียม เสมอ 

ภาคกันและใหอยางรวดเร็วแลว ยังตองพิจารณาถึงปริมาณคนที่เหมาะสม จํานวนความตองการใน 

สถานที่ที่เพียงพอในเวลาที่เหมาะสมอีกดวย 

  4) การใหบริการอยางตอเน่ือง (Continuous Service) เปนการใหบริการตลอดเวลา จะตอง

มีความพรอมและการเตรียมตัวในการใหบริการสาธารณะชนเสมอ มีการฝกอบรมอยูเปนประจํา เชน 

การทํางานของตํารวจจะตองบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

  5) การบริการอัตรากาวหนา (Progressive Service) เปนการบริการที่เติบโตพัฒนาไปทั้ง 

ทางดานผลงานและคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย แนวคิดเชิงปทัสถาน (Normative Concepts) 

แนวคิดเชิงประจักษ (Empirical Concepts) 

  สรุปไดวา ลักษณะของการบริการ เปนกระบวนการที่แสดงออกถึงการสนองความตองการ 

ผูมารับบริการโดยไมอาจกําหนดปริมาณไวลวงหนา เพราะขึน้อยูกับเงื่อนไขของผูมาใชบริการเปนงาน

ที่ผูใหบริการตองมีความพรอมในการใหบริการอยูเสมอ เพ่ือเปนการตอบสนองในสิ่งที่ผูใชบริการ

ตองการ    

 

3.  แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 

  การใหบริการสาธารณะ ถือเปนภารกิจสังคมของรัฐที่ตองจัดใหมี และใหบริการอยางทั่วถึง 

เพราะขาราชการเปนกลไกที่สําคัญที่จะนําบริการสาธารณะไปสูประชาชนเปนสิ่งที่สําคัญและมีความ

จําเปนตอการบริหารงานภาครัฐที่จะตองนําการใหบริการสาธารณะเพื่อความสุขสมบูรณของ

ประชาชน โดยไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายแนวคิดเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะไว

ดังตอไปนี้ 

  3.1  ความหมายของการบริการสาธารณะ 

   อํานวย บุญรัตนไมตรี (2559) ไดใหความหมายของการบริการสาธารณะ หมายถึง เปน
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การบริการในฐานะที่เปนหนาที่ของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําเพ่ือตอบสนองตอความตองการและ

เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ จากความหมายดังกลาวน้ี สามารถพิจารณาการใหบริการสาธารณะวา

ประกอบดวยผูใหบริการ (Providers) และผูบริการ (Recipients) โดยฝายแรกถือปฏิบัติเปนหนาที่ที่

ตองใหบริการ เพ่ือใหฝายหลังเกิดความพึงพอใจ  

 ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2558) ไดใหความหมายไววา การบริการสาธารณะ หมายถึงการ
ตอบสนองความตองการของสังคม และปจเจกชนที่เปนสมาชิกของสังคมในอันที่จะไดรับจากรัฐใน
เร่ืองที่เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจเอกชนไมอาจตอบสนองได ไมวาจะเปนการจัดใหมีบริการสาธารณะ ใน
ดานใหความคุมครองความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน และจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคตางๆ  

 มานิตย จุมปา (2556) ไดใหความหมายไววา การบริการสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่
ฝายปกครองกระทําเพ่ือประโยชนสาธารณะอันเปนการตอบสนองความตองการของประชาชน เชน 
การคมนาคมขนสง การศึกษา การสาธารณสุข เปนตน  
   นันทวัฒน บรมานันท (2555) ไดใหความหมายไววา การบริการสาธารณะ คือ กิจการที่

ถือวาเปนการบริการสาธารณะจะตองเปนกิจกรรมที่ดําเนินการจัดทําโดยฝายปกครองทั้งหลาย อัน

ไดแก บรรดานิติบุคคล คือ รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรมหาชน หรือวิสาหกิจมหาชน

ทั้งหลาย หรืออาจเปนกิจการที่ดําเนินการโดยเอกชน แตจะตองเปนกิจการที่ฝายปกครองมอบให

เอกชนเปนผูดําเนินการจัดทําแทน และฝายปกครองยังคงมีความสัมพันธกับกิจการน้ันอยู คือ ยังคง

ตองเปนผูควบคุมการดําเนินกิจกรรมของเอกชนใหอยูในสภาพเดียวกับที่ฝายปกครองเปนผูจัดทํา 

   ศุภณัฏฐ ทรัพยนาวิน (2554) ไดใหความหมายไววา การบริการสาธารณะ หมายถึง 

กิจกรรมบริการที่ภาครัฐในฐานะผูใหบริการเปนผูจัดทําขึ้น เพ่ือตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในฐานะของผูรับบริการใหไดความพึงพอใจ มีชีวิตความเปนอยูที่มีความสุข และเกิดความ

เสมอภาคกับคนทุกกลุม 

 อํานวย บุญรัตนไมตรี (2554) ไดใหความหมายไววา การบริการสาธารณะ คือ บริการที่
จัดทาขึ้นโดยรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือจัดทําโดยเอกชนแตอยูในความควบคุมของรัฐ 
เพ่ือสนองตอบตอความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนตอประชาชน และเพื่อสาธารณะ
ประโยชน  

วรเดช จันทรศร (2551) ไดใหความหมายไววา นโยบายสาธารณะเปนเสมือนกลไก 
หลักสําคัญในการดําเนินงานของรัฐบาล และหนวยงานภาครัฐทุกแหง ดวยเหตุที่นโยบายเปน 
“กิจกรรมตางๆ ที่รัฐบาลจัดทําขึ้น” หรือ “แผนงานหรือโครงการ” หรือ “แนวทางปฏิบัติที่รัฐบาล 
หรือหนวยงานของรัฐไดกําหนดขึ้น” เพ่ือเจตนาในการแกไขปญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
   จากทัศนะของนักวิชาการสามารถสรุปความหมายของนโยบายสาธารณะ ไดวา 

นโยบายสาธารณะ คือ การตัดสินใจของรัฐบาลในการดําเนินกิจกรรม หรือไมดําเนินกิจกรรมเพ่ือ

แกไขปญหาสาธารณะ โดยรัฐบาลอาจเปนผูดําเนินการเอง หรือใหตัวแทนเปนผูดําเนินการเพ่ือความ

เปนอยูที่ดีของประชาชน ในการตัดสินใจเพื่อกําหนดแนวทางแผนงาน หรือโครงการในการแกไข
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ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และในอนาคต ทั้งน้ีเพื่อใหบรรลุผลประโยชนรวมกัน 

  3.2  กระบวนการนโยบายสาธารณะ 

   Hogwood and Gunn (1984: 67) แบงกระบวนการของนโยบายสาธารณะออกเปน

การแสวงหา ปญหาการกรองปญหาการนิยามปญหาการพยากรณการจัดลําดับความสําคัญของปญหา

การวิเคราะห ทางเลือกการนํานโยบายไปปฏิบัติการประเมินผลนโยบาย และการยกเลิกนโยบาย Dye 

(สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2546: 229; อางอิงจาก Dye.1978: 198) ไดศึกษาตัวแบบ กระบวนการ

นโยบายสาธารณะและกําหนดไวเปน 5 ขั้นตอนดังน้ี 

1. การจําแนกลักษณะปญหา (Problem Identification) หมายถึงการพิจารณาขอ
เรียกรอง หรือความตองการของประชาชนใหรัฐบาลแกไขปญหา  

2. การจัดทาทางเลือกนโยบาย (Policy Alternative) หรือขอเสนอนโยบาย (Policy 
Proposal) เม่ือนําขอมูลปญหานโยบายมาวิเคราะห และพิจารณาจัดลําดับความสําคัญแลว ขั้นตอน
ตอไปคือ การกําหนดวาระสําหรับการอภิปรายนโยบาย เพ่ือแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหาให
ไดผล โดยตองพิจารณาทางเลือกไวหลายๆ ทางและนําทางเลือกมาวิเคราะหจุดแข็งจุดออน ตลอดจน
ความคุมคา ในดานตนทุนและผลประโยชนรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  
   3. การใหความเห็นชอบนโยบาย (Policy Adoption or Approvals) ขั้นตอนนี้เปน

ขั้นตอนที่สําคัญของผูตัดสินใจวางนโยบายวาจะตัดสินใจเลือกไปในทางใด โดยจะคํานึงถึงผลที่จะ

เกิดขึ้น จากการตัดสินใจเลือกวาจะสอดคลองกับความตองการของประชาชนหรือไมและจะสามารถ

นําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคไดเพียงใด และจําเปนตองแสวงหาการสนับสนุนจากการเมืองใดบาง 

เพ่ือใหเลือกนโยบายที่ไดรับความเห็นชอบจากทุกฝาย 

4. การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) เปนการกําหนดหนวยงาน
รับผิดชอบ หรือจัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบขึ้นใหม ในกรณีที่ยังไมมีหนวยงานรับผิดชอบอยูกอน 
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณและบริการที่จําเปน เพ่ือสนับสนุนการนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุ 
วัตถุประสงค  
   5. การประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) เปนการศึกษาการดําเนินการของ

โครงการการประเมินผลสิ่งแวดลอมของการนํานโยบายไปปฏิบัติประเมินผลปจจัยนําเขากระบวนการ

ผลผลิต และผลกระทบที่มีตอกลุมเปาหมาย รวมทั้งใหขอเสนอเพ่ือปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

  3.3  ตัวชี้วัดผลสําเร็จของการใหบริการสาธารณะ 

   เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ (2555) กลาววา ตัวชี้วัดผลสําเร็จของการใหบริการสาธารณะ 

หมายถึง ตัวบงชี้ที่นํามาใชเปนเคร่ืองมือในการวัดผลงานของการใหบริการสาธารณะที่กําหนดขึ้น โดย

นํามากําหนดเปาหมายใหเปนรูปธรรม เพ่ือที่จะนําผลงานจริงที่เกิดขึ้นมาเปรียบเทียบกับเปาหมายใน

ตัวชี้วัดน้ัน เชน การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการมีตัวบงชี้ คือ รอยละความพึงพอใจ 

ของประชาชนผูรับบริการ กําหนดเปาหมายไววาจะตองใหประชาชนมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 
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80 เปนตน โดยมีคุณลักษณะสําคัญของตัวชี้วัดความสําเร็จในการใหบริการสาธารณะที่สําคัญ ดังน้ี 

 1)  ใหความสำคัญตอผลงานของการใหบริการสาธารณะที่จะตองสรางใหเกิดขึ้น 
เนื่องจากในการบริการจัดการสมัยใหมมีแนวโนมไปสูการมุงเนนใหความสําคัญตอผลสําเร็จของงานที่
เกิดขึ้นดวยเหตุผลน้ี เคร่ืองมือที่เรียกวา ตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน หรือที่เรียกวา KPI (Key Performance 
Indicator) จึงไดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะนําไปใชในการวัดผลงานที่สําคัญ (Key Performance) ซ่ึงใน
เร่ืองของการใหบริการสาธารณะน้ัน ก็มีผลงานที่สําคัญหนวยงานภาครัฐจะตองสรางผลงานการ
ใหบริการสาธารณะที่ออกมาทําใหประชาชนเกิดความพึงพอใจในการไดรับบริการ ความคาดหวังให
การบริการสาธารณะแกประชาชนผูรับไดมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น เปนตน ซ่ึงจะตองนําผลงานที่
คาดหวังเหลาน้ันมากําหนดเปนตัวชี้วัดความสําเร็จในการใหบริการสาธารณะ ซ่ึงการใหความสําคัญ
ตอผลงานน้ีก็ไดรับการสนับสนุนจาก แอนแลน ดอรี โรเซ็น ที่เห็นวาการประเมินความสําเร็จ หรือ
ประสิทธิผลจะตองใหความสําคัญตอการระบุผลงานที่คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้น  
   2) ใหความสําคัญตอการกําหนดหนวยวัดใหสอดคลองกับผลงานของการใหบริการ

สาธารณะที่จะตองสรางใหเกิดขึ้น เน่ืองดวยจุดเดนที่สําคัญของแนวคิดตัวชี้วัดความสําเร็จของผลงาน

หรือที่เรียกวา KPI น้ันจะใหความสําคัญตอการกําหนดผลงานเชิงปริมาณที่ตองการใหเกิดขึ้น ดวยเหตุ

น้ี จึงจําเปนจะตองสรางหนวยวัด หรือตัวบงชี้ขึ้นมาเพ่ือนํามาใชในการกําหนดเปาหมายและนํามาใช

เปนเคร่ืองมือในการติดตาม และการประเมินผลการใหบริการสาธารณะตอไป เชน ความคาดหวัง

ใหผลงานของการใหบริการสาธารณะที่ออกมากสามารถทําใหประชาชนเกิดความพึงพอใจในการ

ใหบริการ จะนํามากําหนดเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการใหบริการสาธารณะ คือ รอยละของความ

พึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ หรือจํานวนคร้ังที่ถูกประชาชนผูรับบริการรองเรียน เปนตน ซ่ึง

แนวคิดนี้ไดรับการสนับสนุนจาก แอลเลน ดอรี โรเซ็น ที่เห็นวาในการประเมินความสําเร็จของผลงาน

จะตองมีการตัดสินใจเพื่อกําหนดตัวชี้วัดผลงาน ดวยการมีการเลือกตัวชี้วัดที่จะตองสามารถวัดผลงาน

ในรูปของตัวเลขก็ได 

   3)  ใหความสําคัญตอการกําหนดเปาหมายการใหบริการสาธารณะที่เปนรูปธรรม การมี

ตัวชี้วัดความสําเร็จของการใหบริการสาธารณะแกประชาชน สามารถนําตัวชี้วัดเหลานี้ไปใชในการ

กําหนดเปาหมายของการใหบริการสาธารณะที่เปนรูปธรรมที่สามารถวัดผลสําเร็จที่เกิดขึ้นได เชน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จการใหบริการสาธารณะ คือ จํานวนคร้ังที่ถูกประชาชนรองเรียน (Complain) 

จะตองมีไมเกิน 4 คร้ังตอเดือน เปนตน 

  ในการนําตัวชี้วัดการใหบริการสาธารณะนําไปใชไดหลายประเด็น ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 1) รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือใหความสําคัญตอการประเมิน
ความสําเร็จของการใหบริการสาธารณะตามแนวทางอัตวิสัยที่ใหความสําคัญกับประชาชนผูรับบริการ 
โดยการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ โดยการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
ผูรับบริการสาธารณะที่ไดรับ โดยที่หนวยงานของรัฐอาจกําหนดเปนเปาหมายที่เปนรอยละความ 
พึงพอใจที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต เชน กําหนดเปาหมายรอยละของความพึงพอใจของประชาชน
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ผูรับบริการ จะตองมีไมต่ํากวารอยละ 80% ซึ่งสามารถเก็บขอมูลไดจากการสุมตัวอยางของประชาชน
ที่มาใชบริการโดยใชแบบสอบถาม  

 2) จํานวนคร้ังที่ถูกประชาชนรองเรียน โดยตัวชี้วัดน้ีใหความสําคัญตอการประเมิน
ความสําเร็จของการใหบริการสาธารณะตามแนวอัตวสิัยที่ใหความสําคัญตอประชาชนผูรับบริการ ซ่ึง
แตกตางจากการใชตัวชี้วัดรอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ซึ่งเนนการประเมินใน
ทางบวก แตตัวชี้วัดจํานวนคร้ังที่ถูกประชาชนรองเรียนน้ีเปนการประเมินในทางลบ โดยที่หนวยงาน
ของรัฐอาจกําหนดเปาหมายที่เปนตัวเลขจํานวนคร้ังที่ถูกประชาชนรองเรียนไมเกิน 4 คร้ังตอเดือน ซ่ึง
สามารถดูไดจากหลักฐานที่แสดงการรองเรียนที่เกิดขึ้นในแตละเดือน  
   3) จํานวนคร้ังที่พบขอผิดพลาดในการใหบริการแกประชาชนผูรับบริการ ตัวชี้วัดน้ีให

ความสําคัญตอการประเมินความสําเร็จของการใหบริการสาธารณะตามแนวทางวัตถุวิสัยที่ให

ความสําคัญตอเจาหนาที่ผูรับบริการ โดยที่หนวยงานของรัฐตองการที่จะประเมินวาการใหบริการ

สาธารณะแกประชาชนนั้นมีความถูกตองหรือไม เพียงใด เนนการประเมินในทางลบ ซ่ึงหนวยงานของ

รัฐอาจกําหนดเปาหมายที่เปนตัวเลขจํานวนคร้ังที่พบขอผิดพลาดในการใหบริการแกประชาชน

ผูรับบริการมีไมเกิน 1 คร้ัง ตอไตรมาส ซ่ึงสามารถเก็บขอมูลไดจากหลักฐานที่เกิดขึ้นจริงในแตละ 

ไตรมาส 

 4) ระยะการใหบริการประชาชนแลวเสร็จตอราย  ตัวชี้วัดนี้ใหความสําคัญตอการ
ประเมินความสําเร็จของการใหบริการสาธารณะตามแนวทางวัตถุวิสัย ที่ใหความสําคัญตอหนวยงานที่
ใหบริการ เพ่ือพิจารณาวาใชระยะเวลาเฉลี่ยตอรายในการใหบริการสาธารณะเปนเทาใดเปนการ
ประเมินในทางบวก ซึ่งหนวยงานของรัฐอาจกําหนดเปาหมายที่เปนตัวเลขระยะยาวใหบริการ
ประชาชนแลวเสร็จตอรายไวไมเกิน 30 นาทีตอราย ซึ่งสามารถเก็บขอมูลไดจากตัวเลขจริงที่เกิดขึ้น
ของผูรับบริการที่มาใชบริการตอชั่วโมง  

 5) จํานวนชองทางการใหบริการสาธารณะ ตัวชี้วัดน้ีใหความสําคัญตอการประเมิน
ความสําเร็จของการใหบริการสาธารณะตามแนวทางวัตถุวิสัยที่ใหความสําคัญตอหนวยงานที่
ใหบริการ เพื่อใหหนวยงานที่ทําหนาที่ใหบริการเพ่ิมความสะดวกในการใหบริการประชาชน
ผูรับบริการใหเพ่ิมมากขึ้น ดวยการกําหนดเปาหมายชองทางการใหบริการสาธารณะที่เพ่ิมขึ้น เชน 
เปาหมายปหนา ตองใหเพิ่มชองทางการใหบริการสาธารณะแกประชาชนเพ่ิมอีก 1 ชองทาง
นอกเหนือจากที่มีอยูแลวในปจจุบัน  
   6) จํานวนประชากรที่ใชบริการผานทางอินเทอรเน็ต ตัวชี้วัดนี้ใหความสําคัญตอ

หนวยงานของรัฐที่มีการนาอินเทอรเน็ตมาใชในการบริการสาธารณะ ตัวชี้วัดน้ีใหความสําคัญตอการ

ประเมินความสําเร็จของการใหบริการสาธารณะตามแนวทางวัตถุวิสัย ที่ใหความสําคัญตอหนวยงานที่

ใหบริการ เพ่ือใหหนวยงานกระตุนใหประชาชนมาใชบริการผานทางอินเทอรเน็ตมากขึ้น ซึ่งการ

กระตุนใหประชาชนมาใชบริการผานทางอินเทอรเน็ตเพ่ิมขึ้นจะเปนการอํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการแกประชาชน ใหประชาชนสามารถใชบริการเสร็จภายในระยะเวลาอยางรวดเร็ว และเปน

การชวยลดการแออัดของประชาชนที่เขามาใชบริการหนวยงานโดยตรง ซ่ึงหนวยงานที่นําอินเทอรเน็ต
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มาใชในการใหบริการอาจกําหนดเปาหมายตัวเลขของประชาชนที่เขามาใชบริการ หรือกําหนด

เปาหมายที่เปนเปอรเซ็นตการเพ่ิมขึ้นของผูใชบริการผานทางอินเทอรเน็ต 

   จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา ตัวชี้วัดความสําเร็จของการใหบริการสาธารณะ 

เปนสิ่งที่ภาครัฐควรมุงเนนในการใหความสําคัญในเร่ืองของผลงงานใหมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําให

หนวยงานของภาครัฐนํามาใชเปนตัวชี้วัดหรือเปาหมายของการใหบริการประชาชนเพ่ือเปนเคร่ืองมือ

ในการกระตุนการทํางานของหนวยงานในภาครัฐในการใหบริการใหบรรลุตามเปาหมายที่หนวยงานได

ตั้งไว 

 

4.  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management หรือ NPM) 

 สถานการณปจจุบันโลกไดเปลี่ยนแปลงไปสูการเปนโลกาภิวัฒนเพราะอิทธิพลของเทคโนโลยี 

สมัยใหมโดยสังคมโลกไดกลายมาเปนสังคมแหงความรูนิยมเศรษฐกิจแบบเสรี และเกิดกระแส 

ประชาธิปไตยที่รุนแรงและแพรหลาย ซ่ึงสถานการณดังกลาวสงผลใหสภาพแวดลอมทั้งภายในและ 

ภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วจึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับองคกรทั้งภาครัฐและ 

เอกชนที่ตองเพ่ิมศักยภาพและความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองความตองการของระบบ

ที่เปลี่ยนแปลงไปปรากฏการณของโลกในลักษณะเชนน้ีทําใหหลายๆ ประเทศปรับตัวเองได ไมทนัโลก

ไมวาจะเปนดานสังคมเศรษฐกิจ ทําใหเกิดปญหาเศรษฐกิจลมสังคมเสื่อมรัฐในฐานะผูดูแลและจัด

ระเบียบสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองจึงมีภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้นและงานที่ตองรับผิดชอบมีลักษณะ

ยุงยากมากขึ้น ในขณะเดียวกันกระแสประชาธิปไตยและเศรษฐกิจเสรี ซึ่งเปนสภาวะแวดลอม

ภายนอกก็ไดกดดันใหรัฐตองมีขนาดที่เล็กลงมีจํานวนคนทํางานที่นอยลงสภาวะงานที่มากขึ้น เงื่อนไข

ที่รัฐตองเล็กลงเชนนี้ไดสงผลใหตองมีการพัฒนาระบบราชการ ถาภาครัฐไมปรับเปลี่ยนและพัฒนาการ

บริหารจัดการของภาครัฐเพื่อไปสูองคกรสมัยใหมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลก็จะสงผลบั่นทอน

ความสามารถในการแขงขันของประเทศทั้งยังเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน

อนาคตดวย ดังน้ันการบริหารจัดการภาครัฐควรปรับเปลี่ยนจากสภาพการณที่เปนอยูในปจจุบัน  

(As Is) ไปสูสิ่งที่ควรจะเปนอันมีลักษณะที่พึงประสงค (To Be) โดยเปลี่ยนจากความเปนระบบ

ราชการที่มีปญหาไปสูการเปนองคกรแบบ Corporate สมัยใหมและมีลักษณะของระบบธรรมาภิบาล 

(Good Governance) อยูในตัวซึง่จะทําใหมีการนําไปสูลักษณะองคกรที่พึงประสงค คือประสิทธิภาพ

การยึดลูกคาเปนศูนยกลางการมีระบบบริหารจัดการองคกรสมัยใหมยึดผลลัพธการทํางานยึดภารกิจ

เปนตัวตั้ง การทํางานแบบมีสวนรวมและโปรงใสการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public 

Management) จึงเปนแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารจัดการภาครัฐซ่ึงจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง

ระบบตางๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตรดานตางๆ ทีเ่ปนรูปธรรมมีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้ 
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  1. การใหบริการที่มีคุณภาพแกประชาชน 

  2. คํานึงถึงความตองการของประชาชนเปนหลัก 

  3. รัฐพงึทําบทบาทเฉพาะที่รัฐทำไดดีเทาน้ัน 

  4. ลดการควบคุมจากสวนกลางเพ่ิมอิสระแกหนวยงาน 

  5. ระบบการบริหารงานที่มุงผลสมัฤทธิ์ 

  6. มีระบบสนับสนุนทางดานบุคลากรและเทคโนโลยี  

  7. เนนการแขงขันระหวางหนวยงานภาครัฐกับเอกชน 

  ซ่ึงการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่เนนแนวทางดังกลาวขางตนจะสงผลใหภาครัฐตอง 

ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการคือการปรับวิธีการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเนนผลงาน

ปรับการบริหารงานใหเปนธรรมโปรงใสตรวจสอบไดปรับบทบาทภารกิจและกลยุทธโดยใหเอกชนและ

ชุมชนมีสวนรวม 

 

5.  ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี

 ตําบลบานเกาเปนตําบลหน่ึงที่ตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรี มีระยะทางหางจากอําเภอเมอืง
กาญจนบุรี เปนระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร การเดินทางจากอําเภอเมืองกาญจนบุรีมาจนถึง
ตําบลบานเกา ใชเสนทางถนนลาดยางทางหลวงเสนทาง กาญจนบุรี – สังขละบุรี ระยะทาง 18 
กิโลเมตร และแยกเขาสูตําบลบานเกาบริเวณสี่แยกบานเกา ใชระยะทางอีก 14 กิโลเมตร ตําบล 
บานเกาเปนตําบลหน่ึงในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและโบราณคดีเปนอยาง
ยิ่ง เน่ืองจากปรากฏหลักฐานวาตําบลบานเกาเปนถิ่นอารยธรรมของมนุษยสมัยหินใหม โดยเฉลยศึก
สัมพันธมิตร (ชาวฮอลันดา) ในสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 เปนผูคนพบเคร่ืองมือเคร่ืองใชของมนุษยสมัย
ดังกลาว 

     ตําบลบานเกาแตเดิมมีชื่อวา "บานเกา" เปนหมูบานหมูที่ 4 อยูในเขตตําบลจระเขเผือก อําเภอ
ดานมะขามเตี้ย ไดแยกออกจากตําบลจระเข เผือก จัดตั้ งเปนตําบลบานเกา (ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย) เมื่อป พ.ศ. 2516 โดยแบงการปกครองออกเปน 7 หมูบาน ในสมัยน้ันคือ 

หมูที่ 1              ชื่อบานเกา 
หมูที่ 2              ชื่อบานหวยนํ้าขาว 
หมูที่ 3              ชื่อบานทาโปะ 
หมูที่ 4              ชื่อบานพุนอย 
หมูที่ 5              ชื่อบานลําทหาร 
หมูที่ 6              ชื่อบานทุงศาลา 
หมูที่ 7              ชื่อบานหนองบานเกา 

     ในระยะเวลา 20 ป ที่ผานมา ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยแบงแยกหมูบานเพ่ิมขึ้นใหมอีก 8 
หมูบานดวยกัน คือ 

ไดแยกหมูที่ 3    บานทาโปะ                 ออกเปนหมูที่ 8 บานตอไมแดง 
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ไดแยกหมูที่ 1    บานเกา                     ออกเปนหมูที่ 9 บานลําทราย 
ไดแยกหมูที่ 2    บานหวยน้ําขาว            ออกเปนหมูที่ 10 บานตะเคียนงาม 
ไดแยกหมูที่ 5    บานลําทหาร               ออกเปนหมูที่ 11 บานสามหนอง 
ไดแยกหมูที่ 2    บานหวยน้ําขาว            ออกเปนหมูที่ 12 บานพุน้ํารอน 
ไดแยกหมูที่ 1    บานเกา                     ออกเปนหมูที่ 13 บานทาทุงนา 
ไดแยกหมูที่ 7    บานหนองบานเกา        ออกเปนหมูที่ 14 บานประตูดาน 
ไดแยกหมูที่ 2    บานหวยน้ําขาว            ออกเปนหมูที่ 15 บานใหมหวยน้ําขาว 

  รวมแยกเพ่ิมเติมอีก 8 หมูบาน 
 
      ปจจุบันตําบลบานเกามีหมูบานอยูในเขตรับผิดชอบทั้งสิ้น 15 หมูบาน และไดยกฐานะจากสภา
ตําบลบานเกาขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบลบานเกาตามประกาศของทางกระทรวงมหาดไทย เปน
รูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 เม่ือวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยตั้งอยูทางทิศตะวันตก
เฉียงใตของอําเภอเมืองกาญจนบุรี มีระยะหางจากที่ทําการอําเภอเมืองกาญจนบุรีจนถึงตําบลบานเกา 
มีระยะหางจากที่ทําการอําเภอเมืองกาญจนบุรีจนถึงตําบลบานเกา มีระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร 
โดยประชากรในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกา แยกตามหมูบานและชาย หญิง ดังตารางที่
2.1 
 
ตารางที่ 2.1 ประชากรขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา   
 

ช่ือหมูบาน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม - 

หมูที่ 1 บานเกา 702 822 818 1,640 คน 

หมูที่ 2 หวยน้ําขาว 943 1,018 949 1,967 คน 

หมูที่ 3 ทาโป 253 464 422 886 คน 

หมูที่ 4 พุนอย 223 242 268 510 คน 

หมูที่ 5 ลําทหาร 525 738 738  1,476 คน 

หมูที่ 6 ทุงศาลา 253 351 358 709 คน 

หมูที่ 7 หนองบานเกา 409 699 576 1,275 คน 

หมูที่ 8 ตอไมแดง 86 88 76 164 คน 

หมูที่ 9 ลําทราย 576 646 644 1,290 คน 

หมูที่ 10 ตะเคียนงาม 487 1,127 906 2,033 คน 
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ชื่อหมูบาน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม - 

หมูที่ 11 สามหนอง 170 222 222 444 คน 

หมูที่ 12 พุน้ํารอน 571 890 686 1,576 คน 

หมูที่ 13 ทาทุงนา 146 294 265 559 คน 

หมูที่ 14 ประตูดาน 185 267 256 523 คน 

หมูที่ 15 บานใหมหวยนํ้าขาว 404 604 580 1,184 คน 

ขอมูลรวม : 5,933 8,472 7,764 16,236 คน 
 

ที่มา : สํานักงานทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
        (วันที่ปรับปรุงขอมูลลาสุด : 22 มิถุนายน 2564) 
 
ตราสัญลักษณ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 ตราสัญลักษณองคการบริการสวนตําบลบานเกา 

ที่มา (องคการบริหารสวนตําบลบานเกา, 2564) 

 
วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร 
 วิสัยทัศน  
 “พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริหารโปรงใส ใสใจคุณภาพชีวิต ปลูกฝงแนวคิดอนุรักษ
สิ่งแวดลอม” 
 พันธกิจ 
 พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวใน
อนาคต 
 พันธกิจที่ 2 สงเสริมอาชีพและเศรษฐกิจใหมั่นคง ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
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 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการ โดยการมีสวนรวมของประชาชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 พันธกิจที่ 5 สรางจิตสํานึกประชาชนในทองถิ่น รวมกันอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตร 
 1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการไดรับการพัฒนาใหครอบคลุมทุกดาน 
 2. สินคาเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมมีสถานที่จําหนายสินคา ประชาชนมีรายไดและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
 3. การศึกษามีคุณภาพ ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น 
 4. การบริหารโปรงใส ยุติธรรม ชุมชนมีความเขมแข็ง และมีศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงาม 
 5. มีการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 6. แหลงทองเที่ยวไดรับการปรับปรุงใหไดมาตรฐาน มีกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว และการ
ประชาสัมพันธอยางทั่วถึง 
 
พ้ืนที่และอาณาเขต 
      องคการบริหารสวนตําบลบานเกา มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 203.7 ตารางกิโลเมตร
หรือคิดเปนจํานวนไรประมาณ 122,220 ไร โดยมีอาณาเขต ดังน้ี 
     ทิศเหนือ        ติดตอกับ   ตําบลสิงห อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
     ทิศใต             ติดตอกับ   ตําบลจระเขเผือก อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 
      ทิศตะวันออก   ติดตอกับ   ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

ทิศตะวันตก     ติดตอกับ   ประเทศสหภาพเมียนมาร (บริเวณบานพุน้ํารอน, บานหวยน้ํา
ขาวและบานตะเคียนงาม) 

 

 ภาพที่ 2.3 แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
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สภาพภูมิประเทศ 

     ภูมิประเทศสวนใหญของตําบลบานเกาจะเปนลักษณะที่ราบเชิงเขาสลับภูเขาสูง ตั้งอยูในเขตเงา
ฝน คือภูเขาสูงจะบังฝนไว ปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาจะไหลผานพ้ืนที่ภายในตําบลไปอยางรวดเร็ว 
ตําบลบานเกา มีแมนํ้าสายสําคัญไหลผานคือ  แมนํ้าแควนอยซึ่งเปรียบเสมือนเปนเสนเลือดใหญที่
หลอเลี้ยงภาคเกษตรกรรม (เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว) ตลอดจนยังคงมีสภาพปาไมที่คอนขางอุดม
สมบูรณและยังคงไดเห็นปาบางชนิดอยูบาง เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่หนวยงานทหารคอยควบคุมดูแลอยู
โดยเฉพาะหมูบานที่อยูติดชายแดนกับประเทศสหภาพเมียนมาร คือ บานหวยนํ้าขาว หมูที่ 2 บาน
ตะเคียนงาม หมูที่ 10 บานพุนํ้ารอน หมูที่ 12 และบานใหมหวยนํ้าขาว หมูที่ 15 

สภาพภูมิอากาศ  
     องคการบริหารสวนตําบลบานเกา มีสภาพภูมิอากาศเชนเดียวกับจังหวัดในภาคกลางทั่วไป คือ  
มี 3 ฤดู คือ ฤดูรอนเร่ิมตั้งแตตนเดือนมีนาคม ถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกป ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต
เดือนมิถุนายน ถึงปลายเดือนตุลาคมของทุกป และฤดูหนาว เร่ิมตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือน 
มกราคมของทุกป (ซ่ึงอากาศคอนขางหนาวจัดระหวางกลางเดือนธันวาคม ถึง กลางเดือนมกราคม) 
 

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
อาชีพของประชากร ประชาชนภายในตําบลบานเกาสวนใหญประกอบอาชีพทางดานการ

เกษตรกรรมโดยถาคิดคํานวณเปนรอยละของอาชีพประชากร คือ อาชีพทําไร รอยละ 85 อาชีพเลี้ยง
สัตว รอยละ 10 ของประชากรทั้งตําบล ภาคบริการและรับจาง รอยละ 5 ของประชากรทั้งตําบล 

พืชเกษตรที่สําคัญที่ทํารายไดใหแกเกษตรกรภายในตําบล คือ ออย  มันสําปะหลัง  ขาวโพด 
ผักสวนครัว และผลไม สัตวเลี้ยงที่ทํารายไดใหแกประชากรภายในตําบล คือ โค  ไก  เปด  หมู และ
ปลาน้ําจืดชนิดตางๆ โดยประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน แยกตามอาชีพตางๆ ดังตารางที ่2.2 

ตารางที่ 2.2 รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน แยกตามอาชีพ 

ที ่ สายอาชีพ 
รายไดเฉล่ีย/ครัวเรือน

(บาท) 
ระยะเวลา 

1 
2 
3 

 ทําไร 
 เลี้ยงสัตว 
 รับจาง และบริการ 

50,000 
40,000 
30,000 

ตอป 
ตอป 
ตอป 

 
แหลงธุรกิจบริการ  

     -  สถานีน้ํามันหัวจาย          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) 



27 
 

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 ดังนี้  
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา 10 แหง  
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 2 แหง  
- ศูนยการเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 1 แหง  
- ทีอ่านหนังสือประจําหมูบาน 4 แหง 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง  
- ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ 2 แหง 
องคกรทางศาสนา ประกอบดวย  
- วัด 13 แหง สํานักสงฆ 1 แหง  
- ศาลเจา 8 แหง 

การบริการพ้ืนที่และทรัพยากรธรรมชาติ 
การคมนาคม เสนทางคมนาคมจากภายนอกเขาสูองคการบริหารสวนตําบลบานเกาและ

เสนทางคมนาคมติดตอ ภายในเขตรับผิดชอบทั้ง 15 หมูบาน จัดอยูในเกณฑที่ดีติดตอไปมาหาสูกันได
สะดวก โดยใชถนนลาดยางของหนวยงานราชการ  มีถนนลาดยางสายสําคัญๆ 4  สายดวยกัน  ไดแก  

- ถนนลาดยางสายบานเกา - กาญจนบุรี ถนนหมายเลข (3229)  
- ถนนลาดยางสายบานเกา – วงัสิงห ติดตอกับตําบลสิงห อําเภอไทรโยค  
- ถนนลาดยางสายบานเกา - พุนํ้ารอน (ถนนภายในตําบลบานเกา)  
- ถนนลาดยางสายบานเกา - ดานมะขามเตี้ย ติดตอกับตําบลจระเขเผือกอําเภอดาน

มะขามเตี้ย 
การโทรคมนาคม ประกอบดวย 
- ที่ทําการไปรษณียโทรเลขยอย 1 แหง  
- ตูโทรศัพทสาธารณะ 15 แหง  
- จานรับสัญญาณดาวเทียม (ติดตามบานบริเวณหมูบานชายแดน) 20-30 แหง 
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การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ 
      ระบบไฟฟา ประชากรภายในตําบลมีไฟฟาใชเกือบทุกหลังคาเรือนและหมูบานของประชากร
ทั้งหมดจะมีก็แตประชากรที่ตั้งบานเรือนอยูลึกเขาไปหางไกลชุมชนเทานั้นที่ยังไมมีไฟฟาใช  
      การประปา ภายในตําบลบานเกามีระบบประปาหมูบานทุกหมูบาน โดยมีการสรางระบบ 
หอถังประปาหมูบาน ตามแบบกรมอนามัย ค 17/8  และ ค 7/6 พรอมติดตั้งระบบกรองนํ้าสะอาด
(ปจจุบันยังไมเพียงพอ กําลังดําเนินการติดตั้งเพ่ิมเติมโดยขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นหรือ
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาเอง) จายนํ้าประปาใหประชาชนไดใชอุปโภคและ
บริโภค นอกจากน้ียังมีระบบประปา ภูเขานํานํ้าจากอางเก็บนํ้ามาใหประชาชนไดใชอีกดวย (โดยจะมี 
คณะกรรมการหมูบานแตละหมูบานดูแลเร่ืองการจัดเก็บและซอมแซมบํารุงรักษา) 

การสาธารณสุขและอนามัย ประกอบดวย 
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 5 แหง  
- รานขายยาแผนปจจุบัน 4 แหง  
- คลินิกมาลาเรีย 3 แหง 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประกอบดวย  
-  สถานีตํารวจยอย 2 แหง  
- ตํารวจชุมชนประจําตําบลพรอมราษฎรอาสาสมัคร 1 แหง  
- ชุดควบคุมพื้นที่ (ทหาร) 2 แหง  
- ดานตํารวจ/ทหาร 5 แหง 
แหลงนํ้าทีท่ําการสรางข้ึน ประกอบดวย 
- ฝายนํ้าลนขนาดกลาง 5 แหง (กระจายอยูตามพ้ืนที่)  
- บอน้ําตื้น 40 แหง (กระจายอยูตามพ้ืนที่)  
- บอน้ําโยก 21 แหง  
- คลองสงนํ้าพลังไฟฟา 3 แหง 
- สระน้ําขนาดกลางและขนาดเล็ก 40 แหง (กระจายอยูตามพ้ืนที่) 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

      องคการบริหารสวนตําบลบานเกา มีสภาพพ้ืนที่ที่อุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ  เชน  
ปาไม และแหลงนํ้าธรรมชาติ โดยประกอบไปดวยพันธุไมนานาชนิด โดยเฉพาะไมไผนานาชนิด
นอกจากน้ียังมีแหลงแรธาตุหลายชนิด ไดแก ดีบุก และวุลแฟลม ดินลูกรัง และมีแหลงนํ้าพุน้ํารอนซ่ึง
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิ(ซึ่งปจจุบันอยูในเขตสัมปทานเหมืองแรรอการบูรณะปรับปรุงใหเปนสถานที่
ทองเที่ยวแหงใหมของจังหวัดกาญจนบุรี) สัตวปาก็ยังคงมีใหเห็นอยูบางแตไมมากเหมือนอดีต 
เนื่องจากราษฎรบุกรุกทําลายปาเพ่ือเพาะปลูกหาที่ทํากินจึงเปนปญหาที่จะตองรีบดําเนินการแกไข 

แหลงนํ้าตามธรรมชาต ิประกอบดวย  
- แมน้ําสายสําคัญไหลผาน 1สาย (แมนํ้าแควนอย)      
- ลํานํ้า ลําหวยธรรมชาติ 3 สาย  
- บึง  คลอง หนอง 12 สาย 
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แหลงทองเที่ยวและสถานที่สําคัญ 
      องคการบริหารสวนตําบลบานเกา มีสถานที่สําคัญที่เปนแหลงทองเที่ยวที่ชาวกาญจนบุรีและ 
จังหวัดใกลเคียงรูจักเปนอยางดี ก็คือ “พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเกา” ตั้งอยู ณ หมูที่ 3 บาน   
ทาโปะ ตําบลบานเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (บริเวณทางหลวงหมายเลข 3229)
ภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเกาน้ีเปนสถานที่เก็บรวบรวมอารยธรรม เคร่ืองมือเคร่ืองใชของ
มนุษยสมัยโบราณ มีการจัดการวางรูปแบบใหนักทองเที่ยวทั้งคนไทยและคนตางชาติไดชมอยางเปน
สัดสวน มีเจาหนาที่คอยใหความรูและแนะนําตอบขอซักถามใหแกนักทองเที่ยวเพื่อใหทราบ
ขอเท็จจริงดานขอมูลแกผูสนใจที่อยากรูจึงถือวาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเกาเปนสถานที่
ทองเที่ยวที่นาเที่ยวชมแหงหน่ึงของจังหวัดกาญจนบุรี 
 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (2563) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอ

การใหบริการของเทศบาลตําบลหนองหญาลาด อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ขอรับการ

ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 4 งาน ไดแก 1) งานดานการศึกษา 2) งานดานรายไดหรือภาษี 

3) งานดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 4) งานดานปองกันบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 500 คน และ

กําหนดกลุมตัวอยางของประชาชนผูรับบริการจํานวน 217 คน ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ

การใหบริการของเทศบาลตําบลหนองหญาลาด อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ พบวาภาพรวม

ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (คิดเปนรอยละ 93.83) เมื่อพิจารณาการใหบริการ

จําแนกตามงาน พบวา งานที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ไดแก งานดานการศึกษา (คิดเปนรอย

ละ 94.52) งานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก งานดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (คิดเปนรอยละ 92.36) 

เมื่อจําแนกตามการใหบริการรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ไดแก ดานชองทาง

การใหบริการ (คิดเปนรอยละ 94.34) ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ดานขั้นตอนการบริการ (คิด

เปนรอยละ 93.35) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2563) ศึกษาความพอใจของผูรับบริการในเขตเทศบาล

นครสมุทรปราการ อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ขอรับการประเมินความ

พึงพอใจของผูใชบริการ 4 งาน ไดแก 1) งานดานทะเบียน 2) งานดานรายไดหรือภาษี 3) งานดาน

การศึกษา 4) งานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง โดยงานดานทะเบียน จากการศึกษาพบวา 

ประชาชนโดยสวนใหญมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78  

คิดเปนรอยละ 95.6 คิดเปนคะแนนตามเกณฑคุณภาพได 9 คะแนน  งานรายไดหรือภาษี จาก

การศึกษาพบวา ประชาชนโดยสวนใหญมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.81 คิดเปนรอยละของ 96.2 คิดเปนคะแนนตามเกณฑคุณภาพได 10 คะแนน งานดาน

การศึกษา จากการศึกษาพบวา ประชาชนโดยสวนใหญมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 คิดเปนรอยละของ 96.0 คิดเปนคะแนนตามเกณฑคุณภาพได 10 คะแนน 
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และงานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง จากการศึกษาพบวา ประชาชนโดยสวนใหญมีความ

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 คิดเปนรอยละของ 96.0 คิดเปน

คะแนนตามเกณฑคุณภาพได 10 คะแนน 

 มหาวิทยาลัยนครพนม (2563) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการ

ของเทศบาลตําบลหนองเลิง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ไดดําเนินการประเมินผลความพึง

พอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองเลิง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัด

บึงกาฬ ใน 5 ภารกิจ ดานการศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม ดานปองกันบรรเทาสาธารณภัย ดาน

รายไดหรือภาษี ดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง 

โดยที่ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองเลิง อําเภอ

เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ทั้ง 5 ภารกิจ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 คิดเปนรอยละ 

96.00 

 ทรงศักดา ชยานุเคราะห (2562) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการและ

ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลหนองชางแลน 

อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผูรับบริการรวม 4 

งาน ประกอบดวย งานบริการดานกฎหมาย งานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง งานดาน

การศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) และงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในภาพรวมผูรับบริการ

มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.20 งานที่

ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุดถึงต่ําที่สุดเรียงตามลําดับ คือ 1) ดานการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก) 2) ดานโยธา การขออนุญาต ปลูกสิ่งกอสราง 3) ดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และ 

4) ดานกฎหมาย และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ไดรับความพึงพอใจสูงที่สุดไปถึงต่ําที่สุด

เรียงตามลําดับ คือ สิ่งอํานวยความสะดวก เจาหนาที่ผูใหบริการ ชองทางการใหบริการ และขั้นตอน

การใหบริการ 

 ศูนยการศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2562) ศึกษาความพึงพอใจ

ของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลทุงใหญ อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี 

ผลการสํารวจพบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการตอขั้นตอนการ

ใหบริการ ดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คาเฉลี่ยเทากับ 5.00 ดานการศึกษา คาเฉลี่ยเทากับ 

4.97 ดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งปลูกสราง คาเฉลี่ยเทากับ 5.00 และดานรายไดหรือภาษี 

คาเฉลี่ยเทากับ 5.00 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการตอชองทางการ

ใหบริการ ดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คาเฉลี่ยเทากับ 4.80 ดานการศึกษา คาเฉลี่ยเทากับ 

4.81 ดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งปลูกสราง คาเฉลี่ยเทากับ 4.79 และดานรายไดหรือภาษี 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.80 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการตอเจาหนาที่ 
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ผู ใหบริการ ดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสั งคม คาเฉลี่ย เทากับ 4.99 ดานการศึกษา 

คาเฉลี่ย เทา กับ  4.95 ดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่ งปลูกสราง คาเฉลี่ย เทา กับ 4.97 

และดานรายไดหรือภาษี คาเฉลี่ยเทากับ 4.98 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการ

ใหบริการตอสิ่งอํานวยความสะดวก ดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คาเฉลี่ยเทากับ 4.99 

ดานการศึกษา คาเฉลี่ยเทากับ 4.95 ดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งปลูกสราง คาเฉลี่ยเทากับ 4.96 

และดานรายไดหรือภาษี คาเฉลี่ยเทากับ 4.98  
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ใชทั้งวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดย 

สรุปดังน้ี 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง   

2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย   

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

4.  การวิเคราะหขอมูล  

5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ของ
องคการบริหารสวนตําบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งมีประมาณ 16,236 คน (ขอมูล 
ปรับปรุงลาสุด วันที่ 22 มิถุนายน 2564 จาก http://www.bankaokan.go.th/about) ใชเปน กลุม
ประชากร (Population) 

กลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยาง  คํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรของ Taro Yamane (1970) และ/หรือ

เลือกกลุมตัวอยางจากประชาชนที่มาใชบริการ/เขารวมกิจกรรมกับองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) 
จากบัญชีหัวหนาครอบครัวตามตามบานเลขที่ ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา 
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หรือผูมารับบริการ/เขารวมกิจกรรมกับองคการบริหารสวนตําบล 
บานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

การคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง ในการศึกษาคร้ังนี้ใชกลุมตัวอยาง จํานวน 390 คน จาก
หลักการคํานวณของ Yamane (1970) ดังน้ี 

 
    n  =   N 

            1 + N (e)2 

  โดยแทนคา n =  ขนาดของกลุมตวัอยาง 
    N = จํานวนประชากรทั้งหมด 
    e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได (ใช e = 0.05) 
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แทนคา  
 N =  16,236 
 e = 0.05 
   n  =           16,236 
                            1 + 16,236 (0.0.5)2 

   

   n =       16,236  
                           1 + 40.59

 

 
   n = 390.38   
  เพราะฉะน้ัน จะไดกลุมตัวอยาง 390 คน  

2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยใชแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ เปนเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ซึ่งสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและแนวคิดตางๆ รวมถึงผลงานวิจัยที่

เกี่ยวของ และดัดแปลงจากแบบสอบถามที่มีผูสรางมาแลวเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือ เพื่อให 

ขอความครอบคลุมเนื้อหา และวัตถุประสงคที่ตองการศึกษางานดานบริการแตละดานขององคการ

บริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

 1) แบบสอบถาม เปนคําถามแบบปลายปด และปลายเปด เพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลจาก 

กลุมตัวอยางใชวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ลักษณะแบบสอบถาม เปนคําถามแบบปลายปด และ

ปลายเปดจํานวน 3 ตอน ประกอบดวย         

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามปลายปดเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐาน 

ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

และระยะเวลาการอยูอาศัยในชุมชน 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ เปนคําถามปลายปดเก่ียวกับระดับความ   

พึงพอใจในการใหบริการ มีกรอบงานในการประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอน 

การใหบริการ ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และ 

ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก เปนคําถามแบบประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ซ่ึง 

เปนระดบัการวดัประเภทชวง (Interval Scale) ไดแก  

คะแนน 1 =  พึงพอใจระดบันอยที่สุด  

คะแนน 2 =  พึงพอใจระดบันอย    

คะแนน 3 = พึงพอใจระดบัปานกลาง  

คะแนน 4 = พึงพอใจระดบัมาก  

คะแนน 5 = พึงพอใจระดบัมากที่สุด 
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 กําหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยกําหนดไว 5 ระดบัจากคาพิสัย สามารถหาคาพิสัย 

ไดจากคํานวณดังนี ้

   พิสัย    =     คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด    

                                                     จํานวนชั้น                   

                     =        5 - 1     = 0.80                                     

                      5 

  เกณฑหาคารอยละของระดบัความพึงพอใจ ทําการคํานวณจากคาเฉลี่ยและแปลความหมาย  

ดังนี้  

คาเฉลี่ย            แปลความหมาย                 

1.00 – 1.80         นอยที่สุด  (รอยละ 20.00 – 36.00)                  

1.81 – 2.60         นอย        (รอยละ 36.20 – 52.00)                 

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 มีตัวชี้วดักําหนดไว ดังนี้   

 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ   คะแนนคุณภาพ   

  มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป   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 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการในดานตางๆ เปนคําถาม 

ปลายเปดเพ่ือใหผูรับบริการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
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 2)  แบบสัมภาษณ         

      แบบสัมภาษณเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยตั้งขอคําถามไวลวงหนาใช 

สัมภาษณเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ที่ใหบริการ 

เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลดานขั้นตอนในการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความ 

สะดวก ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการใหบริการใชเปนขอมูลสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 ลักษณะแบบสัมภาษณ เปนแบบสอบถามแบบมีโครงสราง กําหนดหัวขอจะสัมภาษณไว 

ลวงหนา มีขอคําถาม ดังน้ี  

 1. ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง และประเภทของงานที่มาติดตอบริการ  

 2. ขั้นตอนในการใหบริการที่เหมาะสมและตองการใหเปน เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล ความคิด

เปนเก่ียวกับขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ใหบริการประชาชนในงานที่ทําการประเมิน 

 3.  ชองทางการใหบริการมีอะไรบาง  

 4.  สิ่งอำนวยความสะดวก ควรเปนอยางไรบาง หรือสิ่งที่ตองการเพิ่มเติม เพ่ือเก็บรวบรวม 

ความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใหบริการประชาชนในงานที่ทําการประเมิน  

 5. ขอคิดและขอเสนอแนะ มีอะไรบาง เพ่ือเก็บรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

เกี่ยวกับปญหา/อุปสรรคจากการใหบริการประชาชนในงานที่ทําการประเมิน 

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

   การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิ จัยดําเนินการโดยวิธีแจกแบบสอบถามใหแก 

ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางในเขตพ้ืนที่ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี โดยหัวหนาโครงการเปนผูกําหนดการสุมตัวอยางใหคณะผูวิจัยดําเนินการเก็บ และ

รวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาทําการประมวลผลขอมูลและสงตอใหหัวหนาโครงการวิจัยสรุปผลการ 

ประเมิน ในการเก็บรวบรวมขอมูลของตัวอยางที่สุมเลือกดวยแบบสอบถาม จะใชวิธีการ 2 อยาง 

ตามแตกรณีที่เกิดขึ้นดังน้ี     

 1) ในกรณีประชาชนที่ถูกเลือกเปนตัวอยางสามารถจะทำความเขาใจ และตอบแบบ 

สอบถามเองได ก็จะใหผูน้ันดําเนินการกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง โดยผูเก็บขอมูลภาคสนามจะ 

เปนผูตรวจสอบแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมาวาผูตอบไดครบถวนหรือไม ถาไมครบถวน ผูเก็บขอมูล

จะไดซักถามถามเพ่ิมเติมเพื่อใหไดคําตอบครบถวนตามที่กําหนดไว       

 2) ในกรณีประชาชนที่ถูกเลือกเปนตัวอยางไมสะดวก หรือไมสามารถกรอกแบบสอบถามดวย

ตนเองไดครบถวน ผูเก็บรวบรวมขอมูลก็จะอานคําถามทุกขอ ทุกตอนใหผูตอบไดฟง และบันทึก

คําตอบลงในแบบสอบถามอยางครบถวนถูกตองตามที่ผูตอบแบบสอบถามตอบมา ประชาชนที่เลือก

เปนตัวอยางในการสำรวจความพึงพอใจงานการบริการ เพ่ือใชวิเคราะห เชิงปริมาณจากงานการ

ใหบริการจํานวน 5 งาน ดังน้ี  
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1.  งานดานการบริการประชาชน 
2.  งานดานการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
3.  งานดานการจัดเก็บรายได 
4.  งานดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
5.  งานดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 การสัมภาษณ ทําการสัมภาษณเชิงลึกจากเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําลบานเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เปนกลุมตัวอยางประเภทผูใหบริการดวยแบบสอบถามแบบมี

โครงสราง ซ่ึงตั้งคําถามครอบคลุมเน้ือหาที่จะศึกษาไวลวงหนา เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความ

พึงพอใจ ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานดานการบริการจากผูใหบริการเพ่ือเปนขอมูลสําหรับ

วิเคราะหเชิงคุณภาพจากงานการใหบริการดานละ 1-2 คน โดยใชทีมงานจํานวน 2 คน ทําการ

สัมภาษณและจดบันทึก 

4.  การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลจะใชวิธีการพรรณนาจากผลการวิเคราะห (Description analysis) ตาม 

รายละเอียดของขอมูลที่ไดมาจากการแจกแบบสอบถาม นํามาวิเคราะหเชิงปริมาณจากการตอบ 

แบบสอบถาม โดยวิธีการทางสถิติดวยการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) 

อัตราสวนรอยละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพ่ือการ

อธิบายคาระดับของตัวแปรตางๆ เพื่อบงชี้และยืนยันผลการประเมินใหเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น 

 

5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. ความถี่ (Frequency) และ คารอยละ (Percentage) กับตัวแปรขอมูลสวนบุคคลดานเพศ 
อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ และระยะเวลาการอยูอาศัยในชุมชน  
 2. คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับปจจัยความพึงพอใจใน
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีกรอบงานที่
ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอชองทางการ
ใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือ
นํามาหาคะแนนคุณภาพการใหบริการ โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกับเกณฑการหาคะแนนคุณภาพที่
กําหนดไว 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
  

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เสนอผลการประเมินเปนตารางและความเรียงจําแนก 

เปน 3 ตอน ดังน้ี   

ตอนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม   

ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการจากองคการบริหารสวน

ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี            

ตอนที่ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงเปนผูใหบริการ 

 

ตอนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาคุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 390 คน มีผลการศึกษา ดังตาราง

ที่ 4.1 – 4.6   

 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนประชาชนผูรับบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่  และเร่ืองที่ขอรับบริการ โดยใชการแจกแจงความถี่และ         

คารอยละ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.1 

 

ตารางที่ 4.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

เพศ     ชาย 217 55.64 

          หญิง 173 44.36 

        รวม 390 100.00 

 

 จากตารางที ่4.1 พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 390 คน สวน

ใหญ เปนเพศชาย จํานวน 217คน คิดเปนรอยละ 55.64 มากที่สุด และเพศหญิง จํานวน 173 คน 

คิดเปนรอยละ 44.36 
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ตารางที่ 4.2 จํานวนรอยละของคุณลักษณะของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

            อายุ    นอยกวา 25 ป     69 17.69 

                     26 – 30 ป            121 31.03 

                     31 – 40 ป          74 18.97 

                     41 – 50 ป          53 13.59 

                     51 – 60 ป            42 10.77 

                     มากกวา 60 ปขึ้นไป      31 7.95 

รวม 390 100.00 
 
 

 จากตารางที ่4.2 พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 390 คน สวน

ใหญมีอายุระหวาง 26-30 ป มากที่สุด จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 31.03 รองลงมามีอายุอยู

ระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 18.97 มีอายุนอยกวา 25 ป จํานวน 69 คน  

คิดเปนรอยละ 17.69 อายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.59  มีอายุ 51-60 ป  

จำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.77 และมีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป จํานวน315 คน คิดเปนรอยละ 

7.95 ตามลําดับ 
 

ตารางที ่4.3 จํานวนรอยละของคุณลักษณะของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ                      

                  การศึกษา 

คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

    ระดับการศึกษา     ประถมศึกษา หรือต่ํากวา  98 25.13 

                             มัธยมศึกษา 74 18.97 

                             ปวช./ปวท./ปวส.อนุปริญญา 193 49.49 

                             ปริญญาตรี 21 5.38 

                             สูงกวาปริญญาตรี 4 1.03 

รวม 390 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 390 คน สวน

ใหญ มีการศึกษาระดับ ปวช./ปวท./ปวส.อนุปริญญา จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 49.49 

รองลงมามีการศึกษาระดับประถมศึกษา หรือต่ํากวาระดับประถมศึกษา จํานวน 98 คน คิดเปน 

รอยละ 25.13 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 18.97 การศึกษาระดับ
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ปริญญาตรี จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.38 และการศึกษาที่สูงกวาระดับปริญญาตรี จํานวน 4 

คน คิดเปนรอยละ 1.03 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่4.4 จํานวนรอยละของคุณลักษณะของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได                    

                   เฉลี่ยตอเดือน 

คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

รายไดตอเดือน   นอยกวา 10,000 บาทตอเดือน 252 64.62 

                     10,001 บาท- 20,000 บาทตอเดือน 112 28.72 

                    20,001 บาท- 30,000 บาทตอเดือน 24 6.15 

                    มากกวา 30,001 บาทตอเดือนขึ้นไป 2 0.51 

รวม 390 100.00 
 

 จากตารางที ่4.4 พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 390 คน สวน

ใหญมีรายไดเฉลี่ยนอยกวา 10,000 บาท มากที่สุด จํานวน 252 คน คิดเปนรอยละ 64.62 รองลงมา

มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 บาท- 20,000 บาท  จํานวน 112  คน คิดเปนรอยละ 28.72  มีรายได

เฉลี่ยตอเดือน 20,001 บาท- 30,000 บาท จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.15 และมีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือนมากกวา 30,001 บาทตอเดือนขึ้นไป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.51 ตามลําดับ  

 

ตารางที่ 4.5 จํานวนรอยละของคุณลักษณะของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 
  

คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

       อาชีพ     รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  24 6.15 

                    ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 59 15.13 

                    เกษตรกรรม/กสิกรรม 184 47.18 

                    รับจาง 114 29.23 

                    แมบาน 9 2.31 

                    อื่นๆ - - 

รวม 390 100.00 

 

 จากตารางที ่4.5 พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 390 คน สวน

ใหญมีอาชีพเกษตรกรรม/กสิกรรม มากที่สุด จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 47.18 รองลงมามี

รับจาง จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 29.23 มีอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย จํานวน 59 คน คิดเปน
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รอยละ 15.13 มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.15 และมี

อาชีพแมบาน จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.31 ตามลําดับ   

ตารางที่ 4.6 จํานวนรอยละของคุณลักษณะของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม         

ระยะเวลาการอยูอาศัยในชุมชน 
 

คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

   การอาศัยอยูในชุมชน     

                      เปนคนในชุมชนตั้งแตเกิด 204 52.31 

                      อยูในชุมชนนานกวา 5 ป 129 33.08 

                      อยูในชุมชนน้ีตั้งแต 1 ป ถึง 5 ป 36 9.23 

                      อยูในชุมชนน้ีไมเกิน 1 ป 21 5.38 

รวม 390 100.00 

  

 จากตารางที่ 4.6 พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 390 คน สวน

ใหญ เปนคนในชุมชนอยูอาศัยมาตั้งแตเกิด มากที่สุด จํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 52.31  

รองลงมาอยูในชุมชนนานกวา 5 ป จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 33.08 อยูในชุมชนตั้งแต 1- 5 ป  

จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.23  และอยูในชุมชนนี้ไมเกิน 1 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 

5.38 ตามลําดับ     

 สรุปผลการศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 

390 คน พบวา สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 55.64 มีอายุระหวาง 26-30 ป รอยละ 31.03 มี

การศึกษาระดับปวช./ปวท./ปวส. อนุปริญญา รอยละ 49.49 มีรายไดเฉลี่ยนอยกวา 10,000 บาท 

รอยละ 64.62 และมีอาชีพเกษตรกรรม/กสิกรรม รอยละ 47.18 และสวนใหญเปนคนในชุมชนตั้งแต

เกิด รอยละ 52.31 

 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการจากองคการบริหารสวนตําบล

บานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงเปนผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ 

ใหบริการของประชาชนในภาพรวม และผลการประเมินกรอบงาน 4 ดาน ประกอบดวย ความ        

พึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่

ผูใหบริการ ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยสะดวกมีผลการประเมินแตละงาน ดังน้ี 
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ตารางที่ 4.7 ผลสํารวจความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการของประชาชนตองานการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวม 
 

การบริการ 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

งานบริการ 

ดานการบริการ

ประชาชน 

งานบริการดาน 

การวาง

แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

งานบริการดาน

การจัดเก็บ

รายได 

งานบริการดาน

สงเสริม

คุณภาพชีวิต 

งานบริการดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

รวม 

แตละดาน 

1. ขั้นตอน 

การใหบริการ 

4.81 

มากที่สุด 

(96.20 %) 

4.81 

มากที่สุด 

(96.20 %) 

4.82 

มากที่สุด 

(96.40 %) 

4.84 

มากที่สุด 

(96.80 %) 

4.85 

มากที่สุด 

(97.00 %) 

4.83 

มากที่สุด 

(96.60 %) 

2. ชองทาง 

การใหบริการ 

4.82 

มากที่สุด 

(96.40 %) 

4.83 

มากที่สุด 

(96.60 %) 

4.85 

มากที่สุด 

(97.00 %) 

4.86 

มากที่สุด 

(97.20 %) 

4.88 

มากที่สุด 

(97.60 %) 

4.85 

มากที่สุด 

(97.00 %) 

3. เจาหนาที่ 

ผูใหบริการ 

4.83 

มากที่สุด 

(96.60 %) 

4.84 

มากที่สุด 

(96.80 %) 

4.84 

มากที่สุด 

(96.80 %) 

4.85 

มากที่สุด 

(97.00 %) 

4.86 

มากที่สุด 

(97.20 %) 

4.84 

มากที่สุด 

(96.80%) 

4. สิ่งอํานวย 

ความสะดวก 

4.93 

มากที่สุด 

(98.60 %) 

4.93 

มากที่สุด 

(98.60 %) 

4.94 

มากที่สุด 

(98.80%) 

4.94 

มากที่สุด 

(98.80 %) 

4.94 

มากที่สุด 

(98.80 %) 

4.94 

มากที่สุด 

(98.80 %) 

รวม 
4.84 

มากที่สุด 

4.85 

มากที่สุด 

4.86 

มากที่สุด 

4.87 

มากที่สุด 

4.88 

มากที่สุด 

4.86 

มากที่สุด 

รอยละของ 

ระดับความ 

พึงพอใจ 

(96.80%) (97.00 %) (97.20 %) (97.40 %) (97.60 %) (97.20 %) 

คะแนน 

คุณภาพ 

10 – มากกวา 

รอยละ95ข้ึนไป 

10 – มากกวา 

รอยละ95ขึ้นไป 

10 – มากกวา 

รอยละ95ข้ึนไป 

10 – มากกวา 

รอยละ95ขึ้นไป 

10 – มากกวา 

รอยละ95ข้ึนไป 

10 – มากกวา 

รอยละ95ขึ้นไป 

  

จากตารางที่ 4.7 พบวา ผลสํารวจความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการของประชาชนตองาน

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวมมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.86) คิดเปนรอยละ 97.20 เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ

คุณภาพการใหบริการ พบวา มีคะแนนคุณภาพการใหบริการอยูในระดบั 10     

 ผลสํารวจเปนรายดานในภาพรวม พบวา ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการตอสิ่งอํานวย
ความสะดวก มีคาอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.94) คิดเปนรอยละ 98.80 รองลงมาคือความ 
พึงพอใจในคุณภาพการใหบริการตอชองทางการใหบริการ มีคาอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.85)  
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คิดเปนรอยละ 97.00 ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาอยูในระดับ
มากที่สุด (X = 4.84) คิดเปนรอยละ 96.80 และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการตอขั้นตอน
การใหบริการ มีคาอยูในระดับมากที่สุด (X = 4.83) คิดเปนรอยละ 96.6 0  ตามลําดับ ทั้งนี้มีคะแนน
คุณภาพการใหบริการอยู ในระดบั 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) ทุกดาน   
 ผลการประเมินแยกแตละงาน นําขอมูลที่ไดมาตีความระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ 

ใหบริการ โดยทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกับเกณฑที่กําหนดไว และแสดงเปนคารอยละ และคะแนน 

คุณภาพการใหบริการ มีผลการประเมินแตละงาน ดังนี้    
 

ตารางที่ 4.8 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ

ประชาชนตองานดานการบริการประชาชนจําแนกแตละดาน 
 

การใหบริการ X  S.D. การตีความ 

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 

   1) ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน มีความคลองตัว 4.82 0.40 มากที่สุด 

   2) มีปายแสดงขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน  4.85 0.36 มากที่สดุ 

   3) ขั้นตอนการใหบริการมีความรวดเร็ว 4.78 0.42 มากที่สุด 

   4) วัสดุ อุปกรณท่ีใหในการบริการมีความทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ  4.85 0.36 มากที่สุด 

   5) มีความเปนธรรมการใหบริการ (เรียงลําดับ  กอนหลัง) 4.74 0.44 มากที่สุด 

   6) มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน 4.80 0.40 มากที่สุด 

รวม 4.81 0.40 มากที่สุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 

   1) มีกลอง/ตูรับฟงความคิดเห็น/ ศูนยรับเร่ืองรองทุกข 4.81 0.40 มากที่สุด 

   2) ชองทางการใหบริการแตละชองทางมีความสะดวก รวดเร็ว  4.80 0.40 มากที่สุด 

   3) มีการจัดการเผยแพรระบบขอมูลขาวสารทางเว็บไซตหนวยงาน 4.86 0.37 มากที่สุด 

   4) มีสื่อออนไลนใหบริการขอมูลขาวสารและรับแจงเร่ืองราวตาง ๆ  4.84 0.37 มากที่สุด 

   5) มีหนวยเคลื่อนที่ในการใหบริการ  4.82 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.82 0.24 มากที่สุด 

3. ดานเจาหนาทีผู่ใหบริการ 

   1) เจาหนาทีใ่หบริการ มีมนุษยสัมพันธที่ดี พูดจาดี ยิ้มแยมแจมใส  4.86 0.36 มากที่สุด 

   2) มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ  4.85 0.36 มากที่สุด 

   3) เจาหนาที่มีความรู สามารถใหบริการ ใหคําแนะนํา หรือตอบขอ  

       สงสัยอยางชัดเจน   
4.78 0.42 มากที่สุด 

   4) เจาหนาทีแ่ตงกายสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับสถานที่ กาลเทศะ  4.79 0.41 มากที่สุด 
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การใหบริการ X  S.D. การตีความ 

   5)  เจาหนาที่ใหบริการอยางเทาเทียมกับผูรับบริการทุกคน 4.86 0.36 มากที่สุด 

   6) เจาหนาที่ใหบริการดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.83 0.40 มากที่สุด 

รวม 4.83 0.21 มากที่สุด 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

   1) สถานที่ตั้งสามารถเดินทางไปไดสะดวก  4.86 0.37 มากที่สุด 

   2) สถานที่ใหบริการมีความสะอาด สวยงาม เปนระเบียบ และ 

      เหมาะสมตอการใชบริการ  

4.97 0.16 มากที่สุด 

   3) มีการติดปายบอกจุดบริการ สถานที่ใหบริการตางๆ อยางชัดเจน  4.92 0.28 มากที่สุด 

   4) มีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ เชน ที่จอดรถ หองน้ํา ที่น่ัง 

       คอยรับบริการ สัญญาณอินเทอรเน็ต  

4.97 0.17 มากที่สุด 

   5) มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับบริการผูพิการ หรือผูสูงอายุอยาง 

       เหมาะสม   

4.92 0.28 
มากที่สุด 

รวม 4.93 0.16 มากที่สุด 

รวมผลการประเมิน 4 ดาน 

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 96.80 
4.84 0.12 มากที่สุด 

 

1. งานดานการบริการประชาชน 

 จากตารางที่ 4.8 ผลการประเมินความพึงพอใจในคณุภาพการใหบริการ งานบริการดานการ

บริการประชาชน มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ 

ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอ

สิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ อยูใน

ระดับมากที่สุด ( X = 4.84) และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 96.80 มีคะแนน

คุณภาพการใหบริการ อยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) เม่ือประเมินรายดานมีรายละเอียด

แตละดานสรุปไดดังนี ้

 ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.81) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 96.20     

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.82) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 96.40        

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.83) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 96.60     
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 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด      

( X = 4.93) มีระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.60 
 

ตารางที่ 4.9 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ 
ประชาชนตองานบริการดานการวางแผนพัฒนาทองถิ่น จําแนกแตละดาน 

 
 

การใหบริการ X  S.D. การตีความ 

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 

   1) ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน มีความคลองตัว 4.84 0.38 มากที่สุด 

   2) มีปายแสดงขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน  4.85 0.36 มากที่สดุ 

   3) ขั้นตอนการใหบริการมีความรวดเร็ว 4.78 0.41 มากที่สุด 

   4) วัสดุ อุปกรณท่ีใหในการบริการมีความทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ  4.77 0.42 มากที่สุด 

   5) มีความเปนธรรมการใหบริการ (เรียงลําดับ  กอนหลัง) 4.77 0.42 มากที่สุด 

   6) มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน 4.82 0.39 มากที่สุด 

รวม 4.81 0.21 มากที่สุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 

   1) มีกลอง/ตูรับฟงความคิดเห็น/ ศูนยรับเร่ืองรองทุกข 4.82 0.39 มากที่สุด 

   2) ชองทางการใหบริการแตละชองทางมีความสะดวก รวดเร็ว  4.81 0.39 มากที่สุด 

   3) มีการจัดการเผยแพรระบบขอมูลขาวสารทางเว็บไซตหนวยงาน 4.86 0.36 มากที่สุด 

   4) มีสื่อออนไลนใหบริการขอมูลขาวสารและรับแจงเร่ืองราวตาง ๆ  4.85 0.37 มากที่สุด 

   5) มีหนวยเคลื่อนที่ในการใหบริการ  4.80 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.83 0.24 มากที่สุด 

3. ดานเจาหนาทีผู่ใหบริการ 

   1) เจาหนาทีใ่หบริการ มีมนุษยสัมพันธที่ดี พูดจาดี ยิ้มแยมแจมใส  4.87 0.35 มากที่สุด 

   2) มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ  4.86 0.34 มากที่สุด 

   3) เจาหนาที่มีความรู สามารถใหบริการ ใหคําแนะนํา หรือตอบขอ  

       สงสัยอยางชัดเจน   
4.80 0.40 มากที่สุด 

   4) เจาหนาทีแ่ตงกายสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับสถานที่ กาลเทศะ  4.81 0.39 มากที่สุด 

   5)  เจาหนาที่ใหบริการอยางเทาเทียมกับผูรับบริการทุกคน 4.86 0.34 มากที่สุด 

   6) เจาหนาที่ใหบริการดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.84 0.39 มากที่สุด 

รวม 4.84 0.20 มากที่สุด 
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การใหบริการ X  S.D. การตีความ 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

   1) สถานที่ตั้งสามารถเดินทางไปไดสะดวก  4.85 0.36 มากที่สุด 

   2) สถานที่ใหบริการมีความสะอาด สวยงาม เปนระเบียบ และ 

      เหมาะสมตอการใชบริการ  

4.97 0.16 มากที่สุด 

   3) มีการติดปายบอกจุดบริการ สถานที่ใหบริการตางๆ อยางชัดเจน  4.93 0.26 มากที่สุด 

   4) มีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ เชน ที่จอดรถ หองน้ํา ที่น่ัง 

       คอยรับบริการ สัญญาณอินเทอรเน็ต  

4.98 0.14 มากที่สุด 

   5) มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับบริการผูพิการ หรือผูสูงอายุอยาง 

       เหมาะสม   

4.93 0.25 
มากที่สุด 

รวม 4.93 0.14 มากที่สุด 

รวมผลการประเมิน 4 ดาน 

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.00 
4.85 0.17 มากที่สุด 

 

2. งานดานการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
  จากตารางที ่4.9 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการงานดานการวางแผน

พัฒนาทองถิ่น มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอน การใหบริการ 

ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และ ความพึงพอใจตอ

สิ่งอํานวยสะดวก พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการ ใหบริการ อยูในระดับ

มากที่สุด  (X = 4.85)  และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.00 มี คะแนนคุณภาพ

การใหบริการอยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) เม่ือประเมินรายดานมี รายละเอียดแตล

ดานสรุปไดดังน้ี                 

 ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.81) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 96.20         

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.83) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 96.60         

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.84) มีระดับ

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 96.80    

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด       

( X = 4.93) มีระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.60    
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ตารางที่ 4.10 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ   

ประชาชนตองานบริการดานการจัดเก็บรายได จําแนกแตละดาน 

การใหบริการ X  S.D. การตีความ 

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 

   1) ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน มีความคลองตัว 4.84 0.37 มากที่สุด 

   2) มีปายแสดงขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน  4.85 0.36 มากที่สดุ 

   3) ขั้นตอนการใหบริการมีความรวดเร็ว 4.79 0.41 มากที่สุด 

   4) วัสดุ อุปกรณท่ีใหในการบริการมีความทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ  4.78 0.41 มากที่สุด 

   5) ความเปนธรรมการใหบริการ (เรียงลําดับ  กอนหลัง) 4.81 0.40 มากที่สุด 

   6) มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน 4.83 0.37 มากที่สุด 

รวม 4.82 0.20 มากที่สุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 

   1) มีกลอง/ตูรับฟงความคิดเห็น/ ศูนยรับเร่ืองรองทุกข 4.83 0.37 มากที่สุด 

   2) ชองทางการใหบริการแตละชองทางมีความสะดวก รวดเร็ว  4.83 0.37 มากที่สุด 

   3) มีการจัดการเผยแพรระบบขอมูลขาวสารทางเว็บไซตหนวยงาน 4.88 0.33 มากที่สุด 

   4) มีสื่อออนไลนใหบริการขอมูลขาวสารและรับแจงเร่ืองราวตาง ๆ  4.86 0.36 มากที่สุด 

   5) มีหนวยเคลื่อนที่ในการใหบริการ  4.84 0.37 มากที่สุด 

รวม 4.85 0.22 มากที่สุด 

3. ดานเจาหนาทีผู่ใหบริการ 

   1) เจาหนาทีใ่หบริการ มีมนุษยสัมพันธที่ดี พูดจาดี ยิ้มแยมแจมใส  4.89 0.32 มากที่สุด 

   2) มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ  4.87 0.33 มากที่สุด 

   3) เจาหนาที่มีความรู สามารถใหบริการ ใหคําแนะนํา หรือตอบขอ  

       สงสัยอยางชัดเจน   
4.80 0.40 มากที่สุด 

   4) เจาหนาทีแ่ตงกายสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับสถานที่ กาลเทศะ  4.77 0.42 มากที่สุด 

   5)  เจาหนาที่ใหบริการอยางเทาเทียมกับผูรับบริการทุกคน 4.87 0.34 มากที่สุด 

   6) เจาหนาที่ใหบริการดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.84 0.39 มากที่สุด 

รวม 4.84 0.20 มากที่สุด 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

   1) สถานที่ตั้งสามารถเดินทางไปไดสะดวก  4.85 0.35 มากที่สุด 

   2) สถานที่ใหบริการมีความสะอาด สวยงาม เปนระเบียบ และ 

      เหมาะสมตอการใชบริการ  

4.98 0.15 มากที่สุด 
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การใหบริการ X  S.D. การตีความ 

   3) มีการติดปายบอกจุดบริการ สถานที่ใหบริการตางๆ อยางชัดเจน  4.93 0.25 มากที่สุด 

   4) มีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ เชน ที่จอดรถ หองน้ํา ที่น่ัง 

       คอยรับบริการ สัญญาณอินเทอรเน็ต  

4.98 0.13 มากที่สุด 

   5) มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับบริการผูพิการ หรือผูสูงอายุอยาง 

       เหมาะสม   

4.93 0.25 
มากที่สุด 

รวม 4.94 0.13 มากที่สุด 

รวมผลการประเมิน 4 ดาน 

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.20 
4.86 0.12 มากที่สุด 

 

3. งานดานการจัดเก็บรายได 

 จากตารางที่ 4.10 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานดานการ

จัดเก็บรายได มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ 

ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอ 

สิ่งอํานวยสะดวก พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ 

มากที่สุด (X = 4.86) และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.20  มีคะแนนคุณภาพการ

ใหบริการอยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละดาน

สรุป ไดดังน้ี       

 ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.82) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ96.40  

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.85) มีระดับ

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.00 

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.84) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 96.80       

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด       

( X = 4.94) มีระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.80    
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ตารางที่ 4.11 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ

ประชาชนตองานบริการดานสงเสริมคุณภาพชีวิต จําแนกแตละดาน 

การใหบริการ X  S.D. การตีความ 

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 

   1) ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน มีความคลองตัว 4.85 0.36 มากที่สุด 

   2) มีปายแสดงขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน  4.86 0.35 มากที่สดุ 

   3) ขั้นตอนการใหบริการมีความรวดเร็ว 4.81 0.39 มากที่สุด 

   4) วัสดุ อุปกรณท่ีใหในการบริการมีความทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ  4.80 0.40 มากที่สุด 

   5) มีความเปนธรรมการใหบริการ (เรียงลําดับ  กอนหลัง) 4.83 0.38 มากที่สุด 

   6) มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน 4.86 0.35 มากที่สุด 

รวม 4.84 0.20 มากที่สุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 

   1) มีกลอง/ตูรับฟงความคิดเห็น/ ศูนยรับเร่ืองรองทุกข 4.85 0.36 มากที่สุด 

   2) ชองทางการใหบริการแตละชองทางมีความสะดวก รวดเร็ว  4.84 0.37 มากที่สุด 

   3) มีการจัดการเผยแพรระบบขอมูลขาวสารทางเว็บไซตหนวยงาน 4.88 0.33 มาก 

   4) มีสื่อออนไลนใหบริการขอมูลขาวสารและรับแจงเร่ืองราวตาง ๆ  4.87 0.34 มากที่สุด 

   5) มีหนวยเคลื่อนที่ในการใหบริการ  4.84 0.36 มากที่สุด 

รวม 4.86 0.22 มากที่สุด 

3. ดานเจาหนาทีผู่ใหบริการ 

   1) เจาหนาทีใ่หบริการ มีมนุษยสัมพันธที่ดี พูดจาดี ยิ้มแยมแจมใส  4.89 0.32 มากที่สุด 

   2) มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ  4.88 0.32 มากที่สุด 

   3) เจาหนาที่มีความรู สามารถใหบริการ ใหคําแนะนํา หรือตอบขอ  

       สงสัยอยางชัดเจน   
4.82 0.39 มากที่สุด 

   4) เจาหนาทีแ่ตงกายสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับสถานที่ กาลเทศะ  4.79 0.33 มากที่สุด 

   5)  เจาหนาที่ใหบริการอยางเทาเทียมกับผูรับบริการทุกคน 4.87 0.33 มากที่สุด 

   6) เจาหนาที่ใหบริการดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.84 0.38 มากที่สุด 

รวม 4.85 0.19 มากที่สุด 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

   1) สถานที่ตั้งสามารถเดินทางไปไดสะดวก  4.86 0.35 มากที่สุด 

   2) สถานที่ใหบริการมีความสะอาด สวยงาม เปนระเบียบ และ 

      เหมาะสมตอการใชบริการ  

4.98 0.15 มากที่สุด 
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การใหบริการ X  S.D. การตีความ 

   3) มีการติดปายบอกจุดบริการ สถานที่ใหบริการตางๆ อยางชัดเจน  4.93 0.25 มากที่สุด 

   4) มีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ เชน ที่จอดรถ หองน้ํา ที่น่ัง 

       คอยรับบริการ สัญญาณอินเทอรเน็ต  

4.98 0.13 มากที่สุด 

   5) มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับบริการผูพิการ หรือผูสูงอายุอยาง 

       เหมาะสม   

4.94 0.24 
มากที่สุด 

รวม 4.94 0.13 มากที่สุด 

รวมผลการประเมิน 4 ดาน 

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.40 
4.87 0.11 มากที่สุด 

 

4. งานดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 จากตารางที่ 4.11 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานดานสงเสริม

คุณภาพชีวิต มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอ ขั้นตอนการใหบริการ 

ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอ

สิ่งอำนวยสะดวก พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการ ใหบริการอยูในระดับ

มากที่สุด  (X = 4.87) และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.40  มีคะแนนคุณภาพ

การใหบริการอยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป)  เม่ือประเมินรายดานมี รายละเอียดแตละ

ดานสรุปได ดังน้ี   

 ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.84) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 96.80    

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.86) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.20 

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.85) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.00     

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด   

( X = 4.94) มีระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.80 
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ตารางที่ 4.12 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ

ประชาชนตองานบริการดานโครงสรางพ้ืนฐาน จําแนกแตละดาน 

การใหบริการ X  S.D. การตีความ 

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 

   1) ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน มีความคลองตัว 4.85 0.36 มากที่สุด 

   2) มีปายแสดงขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน  4.88 0.33 มากที่สดุ 

   3) ขั้นตอนการใหบริการมีความรวดเร็ว 4.83 0.37 มากที่สุด 

   4) วัสดุ อุปกรณท่ีใหในการบริการมีความทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ  4.82 0.39 มากที่สุด 

   5) มีความเปนธรรมการใหบริการ (เรียงลําดับ  กอนหลัง) 4.85 0.37 มากที่สุด 

   6) มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน 4.88 0.33 มากที่สุด 

รวม 4.85 0.19 มากที่สุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 

   1) มีกลอง/ตูรับฟงความคิดเห็น/ ศูนยรับเร่ืองรองทุกข 4.86 0.35 มากที่สุด 

   2) ชองทางการใหบริการแตละชองทางมีความสะดวก รวดเร็ว  4.90 0.30 มากที่สุด 

   3) มีการจัดการเผยแพรระบบขอมูลขาวสารทางเว็บไซตหนวยงาน 4.89 0.32 มาก 

   4) มีสื่อออนไลนใหบริการขอมูลขาวสารและรับแจงเร่ืองราวตาง ๆ  4.91 0.29 มากที่สุด 

   5) มีหนวยเคลื่อนที่ในการใหบริการ  4.85 0.36 มากที่สุด 

รวม 4.88 0.18 มากที่สุด 

3. ดานเจาหนาทีผู่ใหบริการ 

   1) เจาหนาทีใ่หบริการ มีมนุษยสัมพันธที่ดี พูดจาดี ยิ้มแยมแจมใส  4.90 0.31 มากที่สุด 

   2) มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ  4.88 0.32 มากที่สุด 

   3) เจาหนาที่มีความรู สามารถใหบริการ ใหคําแนะนํา หรือตอบขอ  

       สงสัยอยางชัดเจน   
4.82 0.38 มากที่สุด 

   4) เจาหนาทีแ่ตงกายสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับสถานที่ กาลเทศะ  4.80 0.40 มากที่สุด 

   5)  เจาหนาที่ใหบริการอยางเทาเทียมกับผูรับบริการทุกคน 4.87 0.33 มากที่สุด 

   6) เจาหนาที่ใหบริการดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.85 0.37 มากที่สุด 

รวม 4.86 0.19 มากที่สุด 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

   1) สถานที่ตั้งสามารถเดินทางไปไดสะดวก  4.86 0.35 มากที่สุด 

   2) สถานที่ใหบริการมีความสะอาด สวยงาม เปนระเบียบ และ 

      เหมาะสมตอการใชบริการ  

4.98 0.15 มากที่สุด 
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การใหบริการ X  S.D. การตีความ 

   3) มีการติดปายบอกจุดบริการ สถานที่ใหบริการตางๆ อยางชัดเจน  4.93 0.25 มากที่สุด 

   4) มีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ เชน ที่จอดรถ หองน้ํา ที่น่ัง 

       คอยรับบริการ สัญญาณอินเทอรเน็ต  

4.98 0.13 มากที่สุด 

   5) มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับบริการผูพิการ หรือผูสูงอายุอยาง 

       เหมาะสม   

4.94 0.24 
มากที่สุด 

รวม 4.94 0.13 มากที่สุด 

รวมผลการประเมิน 4 ดาน 

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.60 
4.88 0.11 มากที่สุด 

 

5. งานดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 จากตารางที่ 4.12 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานบริการดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ  

ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอ

สิ่งอํานวยสะดวก พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ

มากที่สุด (X = 4.88) และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.60 มีคะแนนคุณภาพการ

ใหบริการอยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละดาน

สรุป ไดดังน้ี   

 ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.85) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.00    

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.88) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.60   

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.86) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.20      

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด        

( X  = 4.94) มีระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.80      
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ตอนที่ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอ

เมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผูใหบริการ   

 ผลการสัมภาษณความคิดเห็นของเจาหนาที่ผูใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จากการสัมภาษณ จํานวน 5 คน นําเสนอผลการประเมินในภาพรวม 

ดังนี้  

 ดานขั้นตอนในการใหบริการ พบวา ประชาชนพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลบานเกา ทั้งการลดขั้นตอนการทํางานดานตางๆ การทํางานรวมกับชุมชน ไดมีการ

ประสานกันผูนําทองถิ่นในการทํากิจกรรม มีการประชาสัมพันธเร่ืองราวตางๆ ใหประชาชนทราบและ

เขารวมกิจกรรม และเจาหนาที่ปฏิบัติงานดวยการมีสวนรวมกับประชาชน เชน การประชาคมแผน 

รวมกันจัดทำแผนประจําปกับ ชาวบานในระดับหมูบาน และระดับตําบล ซึ่งทําใหชาวบานไดรับ

ประโยชนจากการพัฒนาดานตางๆ สงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของภาครัฐคุมคา และตอบสนอง

ความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ    

 ดานชองทางการใหบริการ พบวา องคการบริหารสวนตําบลบานเกาจัดใหมีการใหบริการ

หลากหลายชองทาง มีอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชที่ทันสมัย จัดทําอินเทอรเน็ตใหบริการประชาชน

ดานตางๆ และมีสื่อโฆษณา ประเภท ปายประชาสัมพันธ แผนพับ กลองรับความคิดเห็น และหนวย

เคลื่อนที่ใหบริการตามชุมชนหรือจุดการใหบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาขอรับ

บริการ    

 ดานสภาพแวดลอมและดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา องคการบริหารสวนตําบลบานเกา

ไดจัดใหมีบริเวณที่พักรอรับบริการที่พอเพียง สภาพแวดลอมนาติดตอมีความสะดวกและสะอาด มี

สถานที่พอเพียงตอการใหบริการ เปนที่พึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ มีเจาหนาที่ใหคําชี้แจง

ขั้นตอนการใหบริการ และไดจัดทําปายบอกขั้นตอนและวิธีการรับบริการทุกขั้นตอนเพื่อสะดวกกับผู

มารับบริการ จัดเตรียมอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชเพ่ือใหบริการประชาชนอยูในเกณฑดี และพบวา 

ประชาชนมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี ระดบัมากที่สุด    

 ดานความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการใหบริการ พบวา ไมพบปญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานที่ทําใหเกิดความลาชา หรือไมเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว   
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  เปนการทําตามภาระหนาที่ที่ กําหนดไว ใน            

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2552) ในปงบประมาณ 2564 มี

วตัถุประสงคของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาขอมูลเบื้องตน และระดับความพงึพอใจของประชาชนตอการ

ใหบริการดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 2) เพ่ือ

ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอองคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี และ 3) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ดานการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   

 การประเมินใชวธีิการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และศึกษาวิจัยจากเอกสาร 

(Documentary Research) ผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ

วิจัยเชิงปริมาณทําการประเมินความพึงพอใจ (Survey Research) ของประชาชนที่เปนตัวแทน

ครอบครัวทีอ่าศัยอยูในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 390 คน ในชวง

เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 แลวนํามาประเมินผลโดยใชการพรรณนาความ (Descriptive) จาก

ขอมูลที่ไดมาจากการวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คาอัตราสวนรอยละ 

(Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการวิจัยเชิงคุณภาพใชแบบ

สัมภาษณเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาที่ขององคการบริหารสวน

ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเปนผูใหบริการ จํานวน 5 คน สรุปผลการศึกษาดังน้ี 

 

สรุปผลการศึกษา  

 สรุปผลการศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 

390 คน พบวา สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 55.64  มีอายุระหวาง 26-30 ป รอยละ  31.03 มี

การศึกษาระดับปวช./ปวท./ปวส. อนุปริญญา รอยละ 49.49 มีรายไดเฉลี่ยนอยกวา 10,000 บาท 

รอยละ 64.62 และมีอาชีพเกษตรกรรม/กสิกรรม รอยละ 47.18 และสวนใหญเปนคนในชุมชนตั้งแต

เกิด รอยละ 52.31 

 ผลสํารวจเปนรายดานในภาพรวม พบวา ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการตอสิ่งอํานวย

ความสะดวก มีคาอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.94) คิดเปนรอยละ 98.80 รองลงมาคือความ 

พึงพอใจในคุณภาพการใหบริการตอชองทางการใหบริการ มีคาอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.85)  

 



54 
 

คิดเปนรอยละ 97.00 ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาอยูในระดับ

มากที่สุด (X = 4.84) คิดเปนรอยละ 96.80 และความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการตอขั้นตอน

การใหบริการ มีคาอยูในระดับมากที่สุด (X = 4.83) คิดเปนรอยละ 96.6 0  ตามลําดับ ทั้งนี้มีคะแนน

คุณภาพการใหบริการอยู ในระดบั 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) ทุกดาน   

1. งานดานการบริการประชาชน 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานบริการดานการบริการประชาชน 

มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอ

ชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความ

สะดวก พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด 

( X = 4.84) และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 96.80 มีคะแนนคุณภาพการใหบริการ 

อยูในระดบั 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) เม่ือประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละดานสรุปไดดังน้ี 

 ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.81) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 96.20     

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.82) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 96.40        

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.83) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 96.60     

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด      

( X = 4.93) มีระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.60 

2. งานดานการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
  ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการงานดานการวางแผนพัฒนาทองถิ่น มี

กรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอน การใหบริการ ความพึงพอใจตอ

ชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และ ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยสะดวก 

พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการ ใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด  ( X = 

4.85)  และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.00 มี คะแนนคุณภาพการใหบริการอยูใน

ระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) เม่ือประเมินรายดานมี รายละเอียดแตลดานสรุปไดดังน้ี                 

 ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.81) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 96.20         

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.83) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 96.60         

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.84) มีระดับ

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 96.80    
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 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด       

( X = 4.93) มีระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.60    

3. งานดานการจัดเก็บรายได 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานดานการจัดเก็บรายได มีกรอบ

งานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอชอง

ทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอ สิ่งอํานวยความ

สะดวก พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ มากที่สุด 

( X = 4.86) และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.20  มีคะแนนคุณภาพการใหบริการ

อยูในระดบั 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) เม่ือประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละดานสรุป ไดดังน้ี       

 ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.82) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ96.40  

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.85) มีระดับ

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.00 

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.84) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 96.80       

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด       

( X = 4.94) มีระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.80    

 

4. งานดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีกรอบ

งานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอ ขั้นตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอชอง

ทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอำนวยสะดวก 

พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการ ใหบริการอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 

4.87) และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.40  มีคะแนนคุณภาพการใหบริการอยูใน

ระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป)  เม่ือประเมินรายดานมี รายละเอียดแตละดานสรุปได ดังน้ี   

 ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.84) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 96.80    

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.86) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.20 

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.85) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.00     
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 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด   

( X = 4.94) มีระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.80 

5. งานดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานบริการดานโครงสรางพ้ืนฐาน มี

กรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ  ความพึงพอใจตอ

ชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยสะดวก 

พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมากที่สุด (X = 4.88) 

และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.60 มีคะแนนคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ 

10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละดานสรุป ไดดังนี้   

 ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.85) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.00    

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.88) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.60   

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.86) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.20      

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด        

( X  = 4.94) มีระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.80      

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการประเมินดานขั้นตอนในการใหบริการ พบวา ประชาชนพึงพอใจในการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลบานเกา ทั้งการลดขั้นตอนการทํางานดานตางๆ การทํางานรวมกับชุมชน 

ไดมีการประสานกันผูนําทองถิ่นในการทํากิจกรรม มีการประชาสัมพันธเร่ืองราวตางๆ ใหประชาชน

ทราบและเขารวมกิจกรรม และเจาหนาที่ปฏิบัติงานดวยการมีสวนรวมกับประชาชน เชน การ

ประชาคมแผน รวมกันจัดทำแผนประจําปกับ ชาวบานในระดับหมูบาน และระดับตําบล ซ่ึงทําให

ชาวบานไดรับประโยชนจากการพัฒนาดานตางๆ สงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของภาครัฐคุมคา 

และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดานชองทางการใหบริการ พบวา 

องคการบริหารสวนตําบลบานเกาจัดใหมีการใหบริการหลากหลายชองทาง มีอุปกรณ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชทีท่ันสมัย จัดทําอินเทอรเน็ตใหบริการประชาชนดานตางๆ และมีสื่อโฆษณา ประเภท ปาย

ประชาสัมพันธ แผนพับ กลองรับความคิดเห็น และหนวยเคลื่อนที่ใหบริการตามชุมชนหรือจุดการ

ใหบริการ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาขอรับบริการ ดานสภาพแวดลอมและดานสิ่ง

อํานวยความสะดวก พบวา องคการบริหารสวนตําบลบานเกาไดจัดใหมีบริเวณที่พักรอรับบริการที่
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พอเพียง สภาพแวดลอมนาติดตอมีความสะดวกและสะอาด มีสถานที่พอเพียงตอการใหบริการ เปนที่

พึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ มีเจาหนาที่ใหคําชี้แจงขั้นตอนการใหบริการ และไดจัดทําปายบอก

ขั้นตอนและวิธีการรับบริการทุกขั้นตอนเพื่อสะดวกกับผูมารับบริการ จัดเตรียมอุปกรณเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชเพ่ือใหบริการประชาชนอยูในเกณฑดี และพบวา ประชาชนมีความเชื่อม่ันในคุณภาพการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ระดับมากที่สุด  

ดานความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการใหบริการ พบวาไมพบปญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานที่ทําใหเกิดความลาชา หรือไมเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว สงผลใหประชาชนมีความ

เชื่อม่ันในคุณภาพการใหบริการ ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

ในระดบัมากที่สุด และอยูในเกณฑคุณภาพระดับคะแนน 10 (รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ มากกวารอยละ 95) 

  

ขอเสนอแนะ  

 1. งานดานการบริการประชาชน 

   ควรมีการเพ่ิมชองทางการติดตอผานสื่อโซเชียลมีเดียที่เขาถึงงาย เชน ระบบไลนของทาง 

อบต.  เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการเขาถึงการบริการ 

 2. งานดานการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
  ควรมีชองทางสําหรับใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา

ชุมชนของตนเอง 

 3. งานดานการจัดเก็บรายได  

  ควรมีระบบการแจงเตือนขอมูลขาวสารการจัดเก็บรายไดที่หลากหลาย  

 4. งานดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  

  ในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ควรมีการประชาสัมพันธถึงวิธีการ

ดูแล การปองกัน การใหคําปรึกษา 24 ชั่วโมง ใหประชาชน  

 5. งานดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

    บางหมูบานยังไมมีระบบไฟฟา และระบบประปาเขาถึง จึงตองมีการขอใชทรัพยากร

รวมกับทางวัด 
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แบบสอบถาม ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของ 
องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

 

                                งานบริการดาน           
 
 
 
 

คําช้ีแจง   แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 3 ตอน ดังน้ี 
    ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
    ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 
    ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 
 

กรุณาทําเคร่ืองหมายในขอที่ตรงกับความความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
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 
ปขึ้นไป       
3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 

 �  1)  ประถมศึกษาหรือต่ํากวา  �  2)  มัธยมศึกษา 

 �  3)  ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา �  4)  ปริญญาตรี �  5)  ปริญญาโท
หรือสูงกวา   
4.  รายไดเฉล่ียตอเดือน 

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

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

 �   1)  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ    �   2)  ธุรกจิสวนตัว คาขาย  

 �   3)  เกษตรกรรม/กสิกรรม  �   4)  รับจาง 

 �  5)  แมบาน         �   6) อ่ืนๆ  โปรดระบุ …………………………… 
6.  ระยะเวลาการอยูอาศัยในชุมชน 

 �  1)  เปนคนในชุมชนตั้งแตเกิด  �  2)  อยูในชุมชนไมเกิน 1 ป 

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

  ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

งานดานการบริการประชาชน 

งานดานการวางแผนพัฒนาทองถิ่น     

งานดานการจัดเก็บรายได       

งานดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

งานดานโครงสรางพื้นฐาน         
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กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
คําถาม ทานมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของงานบริการในประเด็นใดตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1. ขั้นตอนการใหบริการ 

1.1 ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน มีความคลองตัว      
1.2 มีมีปายแสดงข้ันตอนการใหบริการที่ชัดเจน      
1.3 ขั้นตอนการใหบริการมีความรวดเร็ว      
1.4 วัสดุ อุปกรณที่ใหในการบริการมีความทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ      
1.5 มีความเปนธรรมการใหบริหาร (เรียงลําดับ  กอนหลัง)      
1.6 มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน      
2. ดานชองทางการใหบริการ 

2.1 มีกลอง/ตูรับฟงความคิดเห็น/ ศูนยรับเรื่องรองทุกข      

2.2 ชองทางการใหบริการแตละชองทางมีความสะดวก รวดเร็ว      

2.3 มีการจัดการเผยแพรระบบขอมูลขาวสารทางเว็บไซตหนวยงาน      

2.4 มีสื่อออนไลนใหบริการขอมูลขาวสารและรับแจงเร่ืองราวตาง ๆ      

2.5 มีหนวยเคล่ือนที่ในการใหบริการ      

3. เจาหนาที่ผูใหบริการ 
3.1 เจาหนาทีใ่หบริการ มีมนุษยสัมพันธที่ดี พูดจาดี ยิ้มแยมแจมใส      
3.2 มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ      
3.3 เจาหนาท่ีมีความรู สามารถใหบริการ ใหคําแนะนํา หรือตอบขอ  

สงสัยอยางชัดเจน   
     

3.4 เจาหนาที่แตงกายสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับสถานที ่กาลเทศะ      
3.5 เจาหนาที่ใหบริการอยางเทาเทียมกับผูรับบริการทุกคน      
3.6 เจาหนาที่ใหบริการดวยความซื่อสัตยสุจริต      
4. สิ่งอํานวยความสะดวก 

4.1 สถานที่ต้ังสามารถเดินทางไปไดสะดวก      
4.2 สถานที่ใหบริการมีความสะอาด สวยงาม เปนระเบียบ และ 

เหมาะสมตอการใชบริการ 

     

4.3 มีการติดปายบอกจุดบริการ สถานที่ใหบริการตางๆ อยางชัดเจน      
4.4  มีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ เชน ที่จอดรถ หองน้ํา ที่นั่ง 

คอยรับบริการ สัญญาณอินเทอรเน็ต 

     

4.5 มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับบริการผูพิการ หรือผูสูงอายุอยาง 

เหมาะสม   

     

 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 
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ปญหา ขอเสนอแนะ 
1. 
 
 
 
 
 

 

2. 
 
 
 
 
 

 

3. 
 
 
 
 
 

 

4. 
 
 
 
 
 

 

5. 
 
 
 
 
 
 

 

ขอขอบคุณในความรวมมือที่ทานไดเสียสละเวลาใหขอมูลที่เปนประโยชนแกทางราชการในคร้ังน้ี 
 

ตอนที่ 3   ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ข  
ภาพการลงพ้ืนท่ีเก็บแบบสอบถาม 
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