รายงานการประเมินผล
ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2564

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตํ า บลบ า นเก า อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เป น การทํ า ตามภาระหน า ที่ ที่ กํ า หนดไว ใ น
พระราชบัญ ญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพิ่มเติ ม พ.ศ.2552) ในป งบประมาณ 2564 มีวั ต ถุ
ประสงคข องการวิ จัย 1) เพื่ อศึ กษาข อมู ล เบื้ อ งต น และระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนต อ
การใหบ ริ การด านต างๆ ขององค การบริ หารส วนตําบลบ านเกา อํ า เภอเมือง จั งหวัด กาญจนบุ รี
2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอองคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี และ 3) เพื่ อศึกษาปญหา อุ ปสรรค และข อเสนอแนะ ด านการให บริการขององคการ
บริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
วิ ธีการวิ จัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) และศึ กษาวิ จั ยจากเอกสาร (Documentary
Research) ผสมผสานกับ การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเชิงปริมาณทํา
การประเมินความพึงพอใจ (Survey Research) ของประชาชนที่เปนตัวแทนครอบครัวที่อาศัยอยูใน
เขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 390 คน ในชวงเดือนสิงหาคม ถึงเดือน
กันยายน 2564 แลวนํามาประเมินผลโดยใชการพรรณนาความ (Descriptive) จากขอมูลที่ไดมาจาก
การวิเ คราะหดวยวิธีท างสถิติ ไดแ ก คาเฉลี่ย (Mean) คาอัต ราสวนรอยละ (Percentage) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการวิจัยเชิงคุณภาพใชแ บบสัมภาษณเป น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึง่ เปนผูใหบริการ จํานวน 5 คน ผลการศึกษาดังนี้
สรุปผลการศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน
390 คน พบวา สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 55.64 อายุระหวาง 26-30 ป คิดเปนรอยละ
31.03 การศึกษาระดับปวช./ปวท./ปวส. อนุปริญญา รอยละ 49.49 รายไดเฉลี่ย นอยกวา 10,000
บาท คิดเปนรอยละ 64.62 และมีอาชีพเกษตรกรรม/กสิกรรม คิดเปนรอยละ 47.18 และสวนใหญ
เปนคนในชุมชนตั้งแตเกิด คิดเปนรอยละ 52.31
ผลสํารวจเปนรายดานในภาพรวม พบวา ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการตอสิ่งอํานวย
ความสะดวก มี คา อยูในระดั บมากที่ สุด ( X = 4.94) คิ ด เป นรอ ยละ 98.80 รองลงมาคื อ ความ
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 ทั้งนี้มีค ะแนน
คุณภาพการใหบริการอยู ในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) ทุกดาน
ผลการประเมินจําแนกแตละงานมีรายละเอียด ดังนี้
I

1. งานดานการบริการประชาชน
ผลการประเมิ นความพึ ง พอใจในคุ ณภาพการให บ ริ ก าร งานบริ ก ารด านการบริ การ
ประชาชน มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ ความ
พึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่ง
อํานวยความสะดวก พบวา ในภาพรวมประชาชนมีค วามพึ งพอใจในคุณภาพการใหบริการ อยูใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.84) และมีระดับ ความพึงพอใจของผู รับบริการรอยละ 96.80 มีค ะแนน
คุณภาพการใหบริการ อยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียด
แตละดานสรุปไดดังนี้
ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับ มากที่สุด ( X = 4.81) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 96.20
ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.82) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 96.40
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.83) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 96.60
ความพึงพอใจตอสิ่งอํา นวยความสะดวกในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดั บมากที่สุ ด
( X = 4.93) มีระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 98.60
2. งานดานการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการงานดานการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอน การใหบริการ ความพึงพอใจ
ตอชองทางการใหบ ริการ ความพึงพอใจตอเจาหนา ที่ผูให บริการ และความพึงพอใจตอสิ่ง อํานวย
สะดวก พบวา ในภาพรวมประชาชนมีค วามพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด
( X = 4.85) และมีระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 97.00 มี คะแนนคุณภาพการใหบริการ
อยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายดานมี รายละเอียดแตละดานสรุปไดดังนี้
ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.81) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 96.20
ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.83) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 96.60
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบ ริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดั บมากที่สุด ( X = 4.84) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 96.80
ความพึง พอใจต อสิ่ งอํานวยความสะดวกในการใหบ ริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับ มากที่สุ ด
( X = 4.93) มีระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 98.60

II

3. งานดานการจัดเก็บรายได
ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานดานการจัดเก็บรายได มีกรอบ
งานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบ ริการ ความพึงพอใจตอชอง
ทางการใหบ ริการ ความพึงพอใจตอเจ าหนาที่ผู ใหบ ริก าร และความพึง พอใจต อ สิ่งอํ านวยสะดวก
พบว า ในภาพรวมประชาชนมี ความพึง พอใจในคุ ณภาพการให บริ การอยู ในระดั บ มากที่ สุด ( X =
4.86) และมีระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 97.20 มีคะแนนคุณภาพการใหบริการอยูใน
ระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละดานสรุป ไดดังนี้
ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.82) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ96.40
ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.85) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 97.00
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบ ริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.84) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 96.80
ความพึง พอใจต อสิ่ งอํานวยความสะดวกในการใหบ ริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดั บ มากที่สุ ด
( X = 4.94) มีระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 98.80
4. งานดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มี
กรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอ
ชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยสะดวก
พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.87)
และมีระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 97.40 มีคะแนนคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ
10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละดานสรุปได ดังนี้
ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.84) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 96.80
ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.86) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 97.20
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.85) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 97.00
ความพึงพอใจตอสิ่งอํา นวยความสะดวกในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดั บมากที่สุ ด
( X = 4.94) มีระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 98.80

III

5. งานดานโครงสรางพื้นฐาน
ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานบริการดานโครงสรางพื้นฐาน
มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอ
ชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผใู หบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยสะดวก
พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมากที่สดุ ( X = 4.88)
และมีระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 97.60 มีคะแนนคุณภาพการใหบริการอยูในระดั บ
10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละดานสรุป ไดดังนี้
ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.85) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 97.00
ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.88) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 97.60
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.86) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 97.20
ความพึง พอใจต อสิ่ งอํานวยความสะดวกในการใหบ ริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดั บ มากที่สุ ด
( X = 4.94) มีระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 98.80
ขอเสนอแนะ
1. งานดานการบริการประชาชน
ควรมีการเพิ่มชองทางการติดตอผานสื่อโซเชียลมีเดียที่เขาถึงงาย เชน ระบบไลนของทาง
อบต. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเขาถึงการบริการ
2. งานดานการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
ควรมี ชองทางสํา หรับใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
ชุมชนของตนเอง
3. งานดานการจัดเก็บรายได
ควรมีระบบการแจงเตือนขอมูลขาวสารการจัดเก็บรายไดที่หลากหลาย
4. งานดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ควรมีการประชาสัมพันธถึงวิธีการ
ดูแล การปองกัน การใหคําปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ใหประชาชน
5. งานดานโครงสรางพื้นฐาน
บางหมูบ านยัง ไม มีระบบไฟฟ า และระบบประปาเขา ถึง จึง ตอ งมี การขอใชท รัพยากร
รวมกับทางวัด

IV

สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ 2564
ตารางที่ 1 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจําแนกตามงานบริการ
งานบริการดาน

คาเฉลี่ย

การบริการประชาชน
การวางแผนพัฒนาทองถิ่น
การจัดเก็บรายได
สงเสริมคุณภาพชีวิต
โครงสรางพื้นฐาน

4.84
4.85
4.86
4.87
4.88

สวนเบี่ยงเบน รอยละระดับ
มาตรฐาน ความพึงพอใจ
0.12
96.80
0.17
97.00
0.12
97.20
0.11
97.40
0.11
97.60

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจําแนกตามงานบริการ

96.80

97.60
97.40

97.00
97.20

การบริกการประชาชน
ารประชาชน
การบริ
การวางแผนพั
นาท
องถิองถิ
่น ่น
การวางแผนพัฒฒ
นาท
การจัดเก็บ รายได
การจัดเก็บรายได
สงเสริมคุณภาพชีวิต
การสงาเสริ
ณภาพชีวิต
โครงสร
งพืม้นคุฐาน
โครงสรางพื้นฐาน

V

ตารางที่ 2 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจําแนกตามประเด็น
ประเด็น

คาเฉลี่ย

ขั้นตอนการใหบริการ
ชองทางการใหบริการ
เจาหนาที่ผูใหบริการ
สิ่งอํานวยความสะดวก

4.83
4.85
4.84
4.94

สวนเบี่ยงเบน รอยละ ระดับ
มาตรฐาน ความพึงพอใจ
0.21
96.60
0.34
97.00
0.39
96.80
0.13
98.80

สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจําแนกตามประเด็น

98.80
96.80

96.60
97.00

VI

ขั้นตอนการใหบริการ
ชองทางการใหบ ริการ
เจาหนาที่ผูใหบ ริการ
สิ่งอํานวยความสะดวก

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
การประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของประชาชนต อ คุ ณภาพการให บ ริ การขององค การบริ ห าร
สวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ครัง้ นี้สําเร็จลงไดดวยดี ดวยความรวมมือจาก
บุคคลหลายฝาย และองคกรที่เกี่ยวของ
ขอขอบคุณองคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ที่ใหโอกาสเลือก
ทีมงานวิจยั ชุดนี้ ทีมงานวิจยั รูสึกเปนเกียรติ และซาบซึ้งในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ไดกรุณา
ไววางใจมอบหมายใหผูวจิ ยั ดําเนินการทําวิจยั เรื่องนี้ในนามมหาวิทยาลัย
ทายที่สุดขอขอบคุณประชาชนในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี ที่กรุณาสละเวลาใหขอ มูลที่เกี่ยวของ ผูวจิ ยั จึงหวังเปนอยางยิ่งวา ผลการวิจัยฉบับ
นีจ้ ะเปนประโยชนแกผูเกี่ยวของ และประโยชนทางวิชาการในโอกาสตอไป

ลัดดาวัลย จําปา
กันยายน 2564

VII

สารบัญ
หนา
บทสรุปผูบริหาร………………………………………………………………………………………………………..
I
กิตติกรรมประกาศ……………………………………………………………………………………………………
VII
สารบัญ………………………………………………………………………………………………......................... VIII
สารบัญภาพ…………………………………………………………………………………………………………….... X
สารบัญตาราง…………………………………………………………………………………………………………… XI
บทที่ 1 บทนํา………………………………………………………………………………………………………
1
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา………………………………………….........
1
วัตถุประสงคของการวิจัย……………………………………………………………………..
3
ขอบเขตของการวิจัย………………………………………………….............................
3
กรอบแนวคิดการวิจัย....................................................................................
4
นิยามศัพทเฉพาะ………………………………………………………………………………..
4
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ...........................................................................
5
บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ...........................................................................
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ……………………………………………….
แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพของการบริการ........................................
แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ.............................................................
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม…………………………………………………………
ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี………………………………………………………………………………………….
งานวิจัยที่เกี่ยวของ………………………………………………………………………………

6
6
10
16
21

บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย................................................................................................
ประชากรและกลุมตัวอยาง…………………………………………………………………..
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย…………………………………………………………………….
การเก็บรวบรวมขอมูล……………………………………………………………………….
การวิเคราะหขอมูล……………………………………………………………………………
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล………………………………………………………………

32
32
33
35
36
36

บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล……………………………………………………………………………… 37
ตอนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
37
ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูร บั บริการจากองคการ
บริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร…ี ……………………… 40

VIII

22
29

สารบัญ (ตอ)
หนา

บทที่ 5

ตอนที่ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นของเจาหนาที่องคการบริหารสวน
ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี…………………………………………

52

สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา……………………………………………………………………………….
อภิปรายผล………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………….

53
53
56
57

บรรณานุกรม…………………………………………………………………………………………………………….
ภาคผนวก……………………………………………………………………………….....................................
ภาคผนวก ก แบบสอบถาม
ภาคผนวก ข ภาพประกอบการลงพื้นที่

IX

58
61
62
64

สารบัญภาพ
ภาพที่
2.1
2.2
2.2

ปจจัยกําหนดคุณภาพการบริการ.....................................................................
ตราสัญลักษณองคการบริการสวนตําบลบานเกา………………………………………
แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุร.ี ...................

X

หนา
12
24
18

สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1
2.2
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

4.10
4.11
4.12

ประชาการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา……………………………………
รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน แยกตามอาชีพ..........................................................
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม………………………………………………………..
จํานวนรอยละของคุณลักษณะของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามอายุ……………………………………………………………………………………………..
จํานวนรอยละของคุณลักษณะของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามระดับการศึกษา…………………………………………………………………………….
จํานวนรอยละของคุณลักษณะของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน……………………………………………………………………..
จํานวนรอยละของคุณลักษณะของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามอาชีพ…………………………………………………………………………………………..
จํานวนรอยละของคุณลักษณะของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามระยะเวลาการอยูอาศัยในชุมชน………………………………………………………
ผลสํ า รวจความพึ ง พอใจคุณภาพการใหบ ริ ก ารของประชาชนต อ งานการ
ให บ ริ การขององค การบริ ห ารส วนตํ า บลบ า นเก า อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
กาญจนบุรี ในภาพรวม……………………………………………………………………….
คา เฉลี่ ย และส วนเบี่ย งเบนมาตรฐานของความพึ ง พอใจในคุ ณภาพการ
บริการของประชาชนตองานบริการดานการบริการประชาชน จําแนกแตละ
ดาน……….........................................................................................................
คา เฉลี่ ย และส วนเบี่ย งเบนมาตรฐานของความพึ ง พอใจในคุ ณภาพการ
บริการของประชาชนตองานบริการดานการวางแผนพัฒนาทองถิ่น จําแนก
แตละดาน……………………………………………………………………………………………
คา เฉลี่ ย และส วนเบี่ย งเบนมาตรฐานของความพึ ง พอใจในคุ ณภาพการ
บริ การของประชาชนต อ งานบริ การด านการจั ด เก็ บ รายได จํ าแนกแต ล ะ
ดาน…………………………………………………………………………………......................
คา เฉลี่ ย และส วนเบี่ย งเบนมาตรฐานของความพึ ง พอใจในคุ ณภาพการ
บริการของประชาชนตองานบริการดานสงเสริมคุณภาพชีวิต จําแนกแตละ
ดาน………………………………………………………………………………….....................
คา เฉลี่ ย และส วนเบี่ย งเบนมาตรฐานของความพึ ง พอใจในคุ ณภาพการ
บริ ก ารของประชาชนต อ งานบริ ก ารด า นโครงสร า งพื้ น ฐานจํ า แนก
แตละดาน……………………………………………………………………………………………

XI

หนา
23
26
37
38
38
39
39
40
41
42

44
46
48

50

1

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สภาพของสังคมประเทศไทยในปจจุบัน มีการเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอการดํารงชีวิตของประชาชนไมวา
จะเปนชุมชน ทองถิ่นและสังคม ซึ่งการปกครองทองถิ่นไทยในยุคโลกาภิวัฒนไดมีการกระจายอํานาจ
การปกครองทองถิ่นพึ่งตนเองไวในรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งให
ความสําคัญกับการกระจายอํานาจการปกครองไปสูทองถิ่นเปนอยางมาก โดยกําหนดไวในหมวด 14
การปกครองสวนทองถิ่นมาตรา 250 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่แ ละอํานาจดูแ ลและจัดทํา
บริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนข องประชาชนในทองถิ่นตามหลักการพัฒนา
อยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัด การศึกษาให แ กประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
การปกครองทองถิ่นเปนการจัดตั้งรูปแบบการปกครองในระดับทองถิ่น ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
กระจายอํานาจของรัฐบาลกลาง โดยมีผลใหองคกรที่จัดตั้งนี้มีฐานะเปนนิติบุคคลที่มีอํานาจอิสระ
บางสวนในการบริหารงาน เพื่อทําหนาที่และรับผิด ชอบตอภารกิจตางๆ ภายในขอบเขตพื้นที่ตามที่
รัฐบาลกลางกําหนด ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถตอบสนองตอความตองการเบื้องตนของ
ประชาชนในพื้นที่ๆ มีการปกครองตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการทํางานของสวนกลาง ซึ่ง
เปนการชวยลดภาระของสวนกลางในอีกดานหนึ่งไปพรอมๆ กัน ทั้งนี้ความใกลชิดระหวางผูนําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชนภายในเขตพื้นที่ยอมมีมากกวาตัวแทนจากสวนกลางที่มาประจําอยู
อีกทั้งโดยมากผูนําทองถิ่นยอมตระหนักและเขาใจปญหาภายในทองถิ่นไดดีกวาดวย จึงสงผลใหความ
ตองการของประชาชนยอมไดรับการตอบสนองไดอยางรวดเร็วทันใจกวาการรอคอยการแกไขปญหา
จากตั วแทนของส วนกลางที่ มักติด ขัดกับ หลักเกณฑ ของระบบราชการจนเกิดความล าชา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีอิสระในการบริหารและศักยภาพทางดานงบประมาณอยางเพียงพอจึงยอมทํา
หนาที่เติมเต็มการแกไขปญหาเพื่อทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ (ชาญชัย จิตรเหลาอาพร, 2559)
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งเปน
หลักเกณฑในการปฏิบัติราชการโดยคํา นึงถึงประโยชน สุขของประชาชน การบริห ารราชการเกิ ด
ผลสัมฤทธิ์และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และตองตอบสนองความตองการของประชาชนใน
การอํานวยความสะดวกในการใหบริการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปนเพื่อใหเกิดความ
คลองตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางตอเนื่อง
และในการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้น ตองใหเปนไปตามหมวดที่ 8 ของพระราชกฤษฎีกาวา
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ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กําหนดใหสวนราชการมีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการโดยจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผลของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
ความคุมคาในการบริการ ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จึงกําหนดใหทุกสวน
ราชการมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยอยูภายใต
กรอบการประเมิน 4 มิติ ไดแก (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546)
มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร คือ สวนราชการแสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายตามที่ ได รับงบประมาณมาดําเนิ นการเพื่อใหเกิดประโยชน สุ ขต อประชาชนและผู รับบริก าร
เชน ผลสําเร็จในการบรรลุเปาหมาย ตามแผนยุทธศาสตรของสวนราชการ ความสําเร็จในการบรรลุ
เปาหมาย ผลผลิตของสวนราชการ เปนตน
มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ คือ สวนราชการแสดงการใหความสําคัญกับผูรับบริการใน
การใหบริการที่มีคุณภาพ สรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ เชน ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
เปนตน
มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คือสวนราชการแสดงความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการ เชน การบริหารงบประมาณ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ การควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน เปนตน
มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ คือ สวนราชการแสดงความสามารถในการเตรีย มความ
พรอมกับการเปลี่ยนแปลงขององคการ เชน การบริหารความรูในองคการ การจัดการสารสนเทศและ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง เปนตน
การประเมินทั้ง 4 มิติ นี้จะเปนกรอบในการจัดสรรรางวัล พิเศษ บําเหน็จความชอบหรือ
จัด สรรเงินรางวั ลเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพใหแ กสวนราชการ โดยใช เงิ นงบประมาณเหลื อจ ายของส วน
ราชการนั้น เพื่อนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการ หรือจัดสรรเงินรางวัลใหขาราชการใน
สังกัด ในกรณีที่สวนราชการดําเนินการใหบริการ ที่มีคุณภาพเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด หรือ
สามารถเพิ่มผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์โดยไมเพิ่มคาใชจาย และคุมคาตอภารกิจของรัฐหรือสามารถ
ดําเนินการไดตามแผนการลดคาใชจายตอหนวย
ตามประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง 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 งานดานสิ่งแวดลอมและสุข าภิบ าล 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 มีพื้นที่ในความรับ ผิดชอบ
ทั้งหมด 335.16 ตารางกิโ ลเมตร หรื อคิ ดเปน จํานวนไรป ระมาณ 209,477 ไร ครอบคลุม หมู บา น
จํานวน 15 หมูบาน มีประชากรในเขตพื้นที่ 16,236 คน จํานวน 5,933 ครัวเรือน ประชาชนมีสวนรวม
ในกิจกรรมตางๆ ที่จดั โดยองคการบริการสวนตําบลบานเกาเปนอยางดี มีสวนรวมในการชวยเหลืองาน
ขององคการบริห ารสวนตําบลบา นเกา รวมทั้งขอเสนอแนะกิ จกรรมและการดําเนิ นงานตางๆ โดย
องคการบริหารสวนตําบลบานเกา ไดขอรับการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 5 งาน ไดแก 1)
งานดานการบริการประชาชน 2) งานดานการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 3) งานดานการจัด เก็บรายได 4)
งานดานสงเสริมคุณภาพชีวิต และ 5) งานดานโครงสรางพื้นฐาน และในแตละงานกําหนดกรอบในการ
ประเมิน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขอมูลเบื้องตน และระดับความพึ งพอใจของประชาชนตอการใหบ ริการดา น
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็ นของประชาชนที่มีตอ องคการบริหารสวนตํ าบลบานเกา อําเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี
3. เพื่ อศึ ก ษาป ญหา อุป สรรค และข อเสนอแนะด า นการให บ ริ ก ารขององคก ารบริ ห าร
สวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ไวดังนี้
1. ขอบเขตดานประชากร
การวิ จัย ครั้ ง นี้ ผู วิ จัย ได กํา หนดให ป ระชากร คื อ ประชาชนที่ อาศั ย อยู ในพื้ นที่ค วาม
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
2. ขอบเขตดานเนื้อหา
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานเนื้อหา ซึ่งเปนการศึกษาระดับความพึงพอใจคุณภาพการ
ให บ ริ การ และแนวทางการบริ การสูค วามเปน เลิ ศ โดยเนื้ อหาที่ สํารวจมี ก รอบงานที่ จะประเมิ น
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ประกอบด วย 4 ด า น คือ ความพึงพอใจตอ ขั้นตอนการใหบ ริ การ ความพึ งพอใจตอ ชองทางการ
ใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริห ารสวน
ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีกรอบแนวคิดตามแผนภาพดังนี้
งานบริการสาธารณะ
- ดานการบริการประชาชน
- ดานการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
- ดานการจัดเก็บรายได
- ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
- ดานโครงสรางพื้นฐาน

ความพึงพอใจของผูรับบริการ
- ดานขั้นตอนการใหบริการ
- ดานชองทางการใหบริการ
- ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
- ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

นิยามศัพทเฉพาะ
ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการ (Service Quality) หมายถึง ความรู สึกนึกคิด
และทัศ นคติที่ มีต อคุ ณภาพการให บริ การตามความต องการของประชาชนผู ม าขอรั บบริ การจาก
องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี แลวเกิดความพึงพอใจเปนการสง
มอบบริ ก ารที่ ดี ที่สุ ด และตอบสนองตรงตามความต องการของผู มาขอรั บ บริ การด านต า งๆ ซึ่ ง
ประชาชนมีสวนรวมในการบริ หารจัดการตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานขององคการ
บริ หารส วนตําบลบ านเกาด านการบริ หารงานคุณภาพการปฏิบั ติง าน และคุ ณภาพการใหบ ริก าร
แกประชาชน
ผูรับบริการ/ประชาชน หมายถึง ประชาชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และมาขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบล
บานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
องคการบริหารสวนตําบลบานเกา (อบต.) หมายถึง หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
มีฐานะเปนนิติบุคคลและราชการสวนทองถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่
2 มีนาคม พ.ศ. 2538
ภาระหนาที่ หมายถึง ภาระหนาที่ข องเทศบาลตําบล ตามภาระและหนาที่ที่กํา หนดไวใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552) มีหนาทีร่ กั ษาความสงบเรียบรอยและ
ความสะอาด สรางและบํารุงถนนและทาเรือ ดับเพลิง และกูภัย จัดการศึกษา ใหบริการสาธารณสุข
สังคมสงเคราะห และรักษาวัฒนธรรมอันดี ในทองถิ่น นอกจากนี้ยังอาจจัดใหมีส าธารณูปโภคและ
สาธารณูปการอื่นๆ ไดตามสมควร
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การบริการสูค วามเปนเลิศ หมายถึง การใหบริการแกผูมารับบริการใหเกิดความประทับ ใจ
ความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุดเกินกวามาตรฐานของการใหบริการในระดับปกติของการบริการโดย
ทั่วๆ ไปซึ่งครอบคลุมทั้ งดานบุค ลากรผูใหบ ริ การ กระบวนการบริ การ และสถานที่ใหบ ริการ และ
สภาพแวดลอมทัว่ ไปในองคการบริหารสวนตําบลนั้นๆ
ขั้นตอนการใหบริการ หมายถึ ง การกําหนดวิธีการปฏิบัติงานการใหบริการประชาชนของ
องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีกําหนดระยะเวลาการ
ใหบริการ และมีขั้นตอนการปฏิบัติงานทีเ่ หมาะสมโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
ชองทางการใหบ ริการ หมายถึง การใหบ ริการประชาชนในหลากหลายชองทาง เช น สื่ อ
ประชาสั มพันธตางๆ และสื่อออนไลน ที่องคก ารบริหารสวนตํ าบลบา นเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี ใชในการบริการ การเขาถึงขอมูล เพื่อใหการบริการกับประชาชน และการบริการ
หนวยเคลื่อนที่
เจาหนาทีผ่ ูใหบริการ หมายถึง เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ทําหนาที่ใหบริการแกประชาชน มีความรู ความเขาใจในงานทีป่ ฏิบัติ
สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง สถานที่ วัสดุ อุปกรณที่องคการบริห ารสวนตําบลบานเกา
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ใชในการใหบริการประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกในงานบริการ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดขอมูลพื้นฐานเกีย่ วกับระดับความพึงพอใจของประชาชนผูที่มาติดตอขอรับบริการ ของ
องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
2. ทําใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมกับ องค การบริห ารสวนตํ าบลบานเกา อํา เภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี ในงานดานการบริการสาธารณะโดยทั่วๆ ไป
3. ไดทราบถึงแนวทางการบริการสูความเปนเลิศ ขององคการบริห ารสวนตําบลบานเกา
อําเภอเมือง จังหวั ดกาญจนบุรี และสามารถนํา ไปสูการปฏิบัติเ พื่อใหบริ การกับ ประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพโดยแทจริง
4. ผลที่ไดจากการวิจยั สามารถใชเปนมาตรฐานของงานดานการบริการสูค วามเปนเลิศใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในหลายแหงทั่วประเทศ
5. นําไปสูการกําหนดเปนนโยบายการใหบริการประชาชน ที่มปี ระสิทธิภาพใหกบั หนวยงาน
ภาครัฐในองคกรที่มีสวนเกี่ยวของกับงานดานการบริการ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิ จัย เรื่ อง การประเมินผลความพึ งพอใจของประชาชนตอ คุ ณภาพการให บริ การของ
องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทําการวิจัย ภายใตแ นวความคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ ยวของกับแนวความคิดเกี่ย วกับนโยบายสาธารณะ แนวความคิดเกี่ยวกั บ
คุณภาพการใหบริการ และแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ นํามาศึกษากับบริบท
ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้
1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2. แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพของการบริการ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
4. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
5. ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
1.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ ภาษาอังกฤษวา “Satisfaction” มีผูใหความหมายไวหลายความหมาย ดังนี้
Davis (1967) กลาววา พฤติกรรมเกี่ย วกับความพึงพอใจของมนุษย คือความพยายามของ
มนุษยจะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไมไดดุลยภาพในรางกาย เมื่อมนุษย
สามารถขจัด สิ่ ง ต า งๆ ดั ง กล า วไว แ ล ว มนุษ ย ก็ จะไดรับ ความพึ งพอใจในสิ่ง ที่ ต นต องการ ขณะที่
Wolman (1973) ไดใหความหมายวา ความพึงพอใจ คือความรูสึกมีความสุขเมื่อไดรับ ผลสําเร็จตาม
ความมุงหมายที่ตองการหรือแรงจูงใจ สวน Mullins (1985: 280) ใหความหมายไววา ความพึงพอใจ
เปนทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ ในหลายๆ ดานเปนสภาพภายในที่มีความสัมพันธกับความรูสึก
ของบุคคลที่ประสบความสําเร็จในความตองการหรือคาดหวัง
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการชาวไทย เชน วิยะดา เสรีสิชยสวัส ดิ์ (2545) ไดใหค วามหมายวา
ความพึ งพอใจเปนความรูสึ กที่ ดี ข องบุ ค คลที่ได รับ การตอบสนอง เมื่ อบรรลุ วั ตถุ ป ระสงค ในสิ่ ง ที่
ตองการก็จะทําใหรูสึกดีชอบและสบายใจ หากสอดคลองกับความคาดหวัง หรือมากกวาที่คาดหวังไวก็
จะมีค วามรูสึกพึงพอใจ สวนปริญญา จเรรัช ต และคณะ (2546) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง
ทาที ความรูสึก หรือทัศนคติในทางที่ดีของบุคคลที่มีตองานที่ปฏิบัติ รวมปฏิบัติหรือไดรับ มอบหมาย
ใหปฏิบัติ โดยผลตอบแทนที่ไดรับ รวมทั้งสภาพแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของเปนปจจัยที่กอใหเกิดความ
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พึงพอใจตองานที่ทํา และ วาทีนี ไลงอ (2549) ไดใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึงความรูสึก
ของบุคคลสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อไดรับการตอบสนองความตองการทําใหบุคคลมีความรูสึกในทางบวก หรือ
มีความรูสึกในทางที่ดี
1.2 ลักษณะของความพึงพอใจ
อัจฉรา สมสวย (2545: หนา 5-6) กลาวถึงลักษณะของความพึงพอใจไว ดังนี้
1) ความพึงพอใจ คือการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกในทางบวกของบุค คล ตอสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด บุคคลจําเปนตองปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว และการตอบสนองความตองการของ
บุคคลดวยการตอบโตกับบุคคลอื่นและสิ่งตางๆ ในชีวิตประจําวัน ทําใหแ ตละคนมีประสบการณการ
เรียนรูสิ่งที่จะไดรับตอบแทนแตกตางกัน
2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ไดรับจริงใน
สถานการณหนึ่งแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
3) ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงไดต ลอดเวลาตามปจจัย แวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้น
ความพึงพอใจเปนความรูสึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรไดต ามปจจัยที่ไมเกี่ย วของกับความคาดหวัง
ของบุคคลในแตละสถานการณ นอกจากนี้ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่แสดงออกมาในระดับมาก
นอยได ขึ้นอยูกับความแตกตางของการประเมินสิ่งที่ไดรับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว
นอกจากนี้ ความพึงพอใจของบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ง จะถูกกํา หนดจากความรูสึ กของแต ล ะ
บุคคล โดยจากการพิจารณาความแตกตางระหวางผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง และผลตอบแทนที่เขามี
ความรูสึกวาเขาควรจะไดรับ ถาหากผลตอบแทนที่ไดรับจริงมากกวาผลตอบแทนที่เขาคาดวาจะไดรับ
ยอมจะกอใหเกิดความพึงพอใจขึ้น ซึ่งความพอใจจะมากหรือนอยหรือไมพึงพอใจนั้น ขึ้นอยูกับความ
ยุติธรรมของผลตอบแทน
1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
นักวิชาการหลายทานนําเสนอแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคคลในการทํางานไว
หลากหลายมุมมอง ดังนั้น เพื่อใหงานวิจัยบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว คณะผูวิจัยจะขอนําเสนอแนวคิด
ทฤษฎีของนักวิชาการตางๆ ทีไ่ ดเสนอแนวคิดไวดังตอไปนี้
1.3.1 ทฤษฎีค วามตองการของมาสโลว (Maslow, 1970) ทฤษฎีนี้ไดกลาวไววา มนุษยมี
ความตองการเหมือนกัน แตความตองการเปนลําดับขั้นซึ่ง Maslow ไดตั้งสมมติฐานความตองการ
ของมนุษยไวดังนี้
1) มนุษย มีค วามต องการ และความต องการนี้ จะมีอยูเ สมอไม สิ้ นสุด เมื่ อความ
ตองการไดรับการตอบสนองแลวความตองการอื่นก็จะเขามาแทน ซึ่งจะเปนเชนนี้เรื่อยไปไมมีที่สิ้นสุด
2) ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกตอไป
3) ความตอ งการของมนุ ษ ย มีเ ป น ลํา ดั บ ขั้ น เมื่ อความต องการขั้ นต่ํ า ได รับ การ
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ตอบสนองแลว ความตองการขั้นสูงก็จะเรียกรองใหมีการตอบสนองทันที
นอกจากนี้ Maslow ยังไดแบงความตองการของมนุษยไว 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 ในเรื่องการบรรจุคนเขาทํางานใหม ใหอํา นาจการตัดสินใจในบางสวน
เพื่อสรางบรรยากาศใหรูสึกวาผูนั้นเปนสวนหนึ่งขององคการ 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
ตองการมี ส ายสั มพันธ (affiliation) ทฤษฏีนี้เ ชื่อวา ปกติ ความตองการที่มีอยู ในตัวคนจะมีเ พีย ง
2 ชนิดคือตองการมีความสุขสบายและตองการปลอดจากการเจ็บปวดแตสําหรับความตองการอื่นๆ
จะเกิดขึ้นภายหลัง ดวยวิธีการศึกษาเรียนรู อยางไรก็ดีมนุษยทุกคนตางก็ดิ้นรนขวนขวายหาสิ่งตางๆ
เหมือนกันจึงมีประสบการณในเรียนรูสิ่งตางๆ มาคลายกันจนในที่สุดมนุษยทุกคนตางเรียนรูถึงความ
ตองการที่มีมากนอยแตกตางกัน เหตุนี้จึงสรุปไดวา มนุษยทุกคนตางก็มีค วามตองการเหมือนกัน แต
มากนอยตางกัน ซึ่งความตองการทัง้ 3 อยาง คือ
1) ความตองการดานความสําเร็จ (Achievement) คนที่ตองการประสบความสําเร็จ
สูง สวนมากมักจะตั้งเปาหมายไวคอนขางสูงคนเหลานี้ชอบที่จะทํางานใหไดดีดวยตนเอง และมีค วาม
มุ ง มั่ นที่ จะทํ างานนั้ นๆ ใหป ระสบความสํ า เร็ จด วยฝ มือ ของตนเองคนเหลา นี้ จะไม ค อยสนใจถึ ง
ความสํ าเร็ จตามที่ได ตั้ง ใจเอาไว แตจะคํ านึ งถึงรางวัล หรือ ผลประโยชนที่ จะไดจากการทํา งานนั้ น
มากกวาคนเหลานี้จะมีบุคลิกลักษณะเดน 3 ประการ ซึ่งไดแ ก 1) ตั้งเปาหมายงานยากและทาทาย
2) ตองการทราบถึงความกาวหนาของงานแตละขั้นวาเปนไปตามที่มุงหวังไวเพีย งใด และไมช อบการ
ทํา งานที่ย าวนาน โดยไม รูจักจบสิ้ นโดยที่ ไม อ าจมองเห็นถึ งคุ ณคาหรื อความสํา เร็ จของงานที่ ทํา
3) ตองการที่จะควบคุมตนผลของการทํางานที่เกิด จากการที่ต นไดทุมเทความพยายามลงไป และ
ไมชอบอยูภายใตการควบคุมของผูใดผูหนึ่ง รวมทั้งการไมชอบทํางานประเภทที่เกี่ยวกับโชคลาภ หรือ
หวังผลไมได
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2) ความตองการดานอํานาจ (Power) คนที่มีความตองการที่จะมีอํานาจเหนือบุคคล
อื่น จะพยายามแสดงออกถึงอํานาจการควบคุมทั้งทรัพยสิน สิ่งของ และในทางสังคม คนประเภทนี้จะ
ใชวิธีการสรางอิทธิพลเหนือคนอื่น หรือพยายามพูดจาหวานลอมใหเกิดการยอมรับนับถือจากฝายอื่น
และบอยครั้งตางจะใฝหาตําแหนงที่จะไดเปนผูนําของกลุมที่ตนสังกัดอยูคนกลุมนี้จะมีแรงจูงใจสูง ถา
หากไดมีโอกาสให เขาได แสดงออกในทางที่จะเพิ่ มอํานาจได อยางเต็ม ที่ ลั กษณะของคนที่ มีค วาม
ตองการดานอํานาจนี้จะเชื่อในระบบอํานาจที่มีอยูในองคการ เชื่อในคุณคาของงานที่ทําพรอมที่จะ
เสียสละประโยชนสวนตนใหกับองคการ และเชื่อในความถูกตอง
3) ความต องการมี สายสั มพั นธ (Affiliation) เป นการให ความสํ าคั ญต อไมตรี จิต และ
ความสั มพัน ธ ที่ห วั ง จะได รับน้ํ า ใจตอบแทนจากคนอื่น เพราะฉะนั้ นคนที่ มีค วามต องการทางสาย
สัมพันธประเภทนีม้ ากมักจะแสดงออกโดยหวัง หรืออยากไดรบั การยอมรับจากผูอื่น โดยพยายามทํา
ตนเองใหเขากับความตองการและความอยากไดของผูอื่นและจะพยายามทําตนใหเปนคนจริงใจและ
พยายามเขาใจความรูสึกของผูอนื่ ใหมากคนประเภทนี้พยายามที่จะแสวงหาโอกาสสรางความสัมพันธ
ทางสั งคมใหมากที่สุด เทา ที่จะทํ า ได การหวังจะมีโอกาสรูจักและสื่ อสารผูอื่น จึงเปนสิ่งที่ค นกลุมนี้
เสาะหาตลอดเวลา
จากทฤษฎี ที่ ก ล า วมาขา งตน สรุ ป ใจความสําคั ญ ไดวา ความต องการของมนุ ษย นั้นมีอ ยู
มากมายและไมจํากัดเมื่อความต องการหนึ่งไดรับการตอบสนอง ก็เกิดความต องการอีกอยางหนึ่ ง
ขึ้นมาอีก ซึง่ ความตองการของมนุษยแตละคนก็ไมเหมือนกัน ทัง้ นีเ้ พราะมนุษยแตละคนตางมีภูมิหลัง
ความเปนมาไมเหมือนกัน ทั้งการอบรมเลี้ยงดู การศึกษา การทํางาน และสภาพแวดลอมทีอ่ ยูอาศัย
1.3.3 ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอรซเบริก (Herzberg)
Herzberg (1982) เสนอทฤษฎีการจู งใจในการทํางานไววา ปจจัย ที่จะทําใหเกิ ด
ความพึงพอใจในงานกับปจจัยที่จะทําใหเกิดความไมพึงพอใจในงานนั้นแตกตางกันและปจจัย ทั้งสอง
อยางนี้ไมมีความสัมพันธกันเลย ปจจัย ปฏิเสธมีชื่อวา Hygiene Factors เปนองคป ระกอบที่ทําให
บุคคลไมเกิดความพึงพอใจในงาน อยางไรก็ตามปจจัยเหลานี้ไมมีผลทําใหทาที ความรูสึกหรือทัศนคติ
เปนบวกและไมมีผลทําใหการปฏิบัติงานมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ปจจัย เหลานี้ป ระกอบดวยเงิน (Money)
การนิเทศงาน (Supervision) สถานภาพทางสังคม (Social Status) ความมั่นคง (Security) สภาพ
การทํางาน (Working condition) นโยบายและการบริหารงาน (Policy and administration) และ
ความสัมพันธระหวางบุค คล (Interpersonal relation) อีกปจจัย หนึ่งคือปจจัยกระตุ น หรือปจจัย
จูงใจมีชื่อวา Motivation Factors เปนปจจัยเกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติมีผลตอความพึงพอใจในงาน
โดยตรงและมีผลตอการเพิ่มหรือลดผลผลิต ของงานด วย 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 คุณภาพการบริการเปนความรูสึกที่ลูกคาไดรับ จาก
การบริการซึ่งเกิด จากการเปรียบเทียบระหวางสิ่งที่คาดหวังกอนรับบริการกับสิ่งที่ไดรับ บริการจริง
หากเปนไปตามที่คาดหวังก็จะเกิดความรูสึกพอใจ หากไมเปนไปตามที่ค าดหวังก็จะเกิดความรูสึกไม
พอใจแต ถา ไดรับ การบริการเกิ นความคาดหวั งก็ จะเกิ ด ความพึงพอใจสู งสุ ด และประทั บใจในการ
บริการ
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2552) ไดกลาววา คุณภาพการบริการ หมายถึง สิ่งที่ลูกคาตองการ
หรือหวังไวไดรับการตอบสนองสวนบริการทีเ่ กินความตองการของลูกคา หมายถึง บริการที่ลูกคาไดรับดีกวาที่
หวังไวทําใหเกิดความรูสึกประทับใจ
จากการศึกษาความสําคัญของคุณภาพการบริการ พบวา คุณภาพในการบริการเปนเรื่องที่
จําเปนอยางยิ่ง คุณภาพการบริการเปนความรูสึกที่ไดรับ จากการบริการซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบ
ระหว า งสิ่ งที่ ค าดหวัง กอนรั บ บริ การกับ สิ่ง ที่ ได รับ บริการจริง ผลสํ าเร็จของการบริ การขึ้นอยู กับ
“ความพึงพอใจ” ซึ่งเปนเรื่องของ “ความรูสึก” หากเกิด ความพึงพอใจสูงสุดก็จะประทับ ใจในการ
บริการนั้นๆ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
Gronroos (1990) ไดใหความหมายของคุณภาพการใหบริการไววา สามารถจําแนกได 2
ลักษณะ คือ คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical Quality) อันเกี่ยวกับผลลัพธหรือสิ่งที่ผูรับบริการไดรับ
จากบริ การนั้ น โดยสามารถที่จะวั ดไดเ หมือนกั บการประเมิ นคุ ณภาพของผลิ ตภั ณฑ (Product
Quality) สวนคุณภาพเชิงหนาที่ (Functional Quality) เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับกระบวนการของการ
ประเมิน
Zineldin (1996) ไดเสนอความคิดเห็นไววา คุณภาพการใหบริการเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ
ความคาดหวังของผูรับ บริการในดานของคุณภาพภายหลังจากที่เขาไดขอมูล เกี่ยวกับ บริการนั้น ๆ
และมีความตองการที่จะใชบริการนั้นรวมทั้งการที่เขาไดทําการประเมินและเลือกที่จะใชบริการ
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) ไดกลาวถึงแนวคิดในการวัดคุณภาพของการใหบริการวา ใน
การวัดคุณภาพของการใหบริการ ลูกคาจะวัดจากองคประกอบของคุณภาพของการใหบริการ ลูกคา
จะวัดจากองคประกอบของคุณภาพการใหบริการ และผลลัพธที่เกิดจากการที่ลูกคาประเมินคุณภาพ
ของการบริการที่ลูกคารับรู ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการที่ลูกคาทําการเปรียบเทียบบริการที่ไดรับ ซึ่งเกิดจาก
ที่ลูกคาทําการเปรียบเทียบบริการที่ไดรับซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกคาไดรับบริการแลวกับความคาดหวัง
ตอการบริการที่จะไดรับในการวัดคุณภาพของบริการลูกคาจะวัดจากองคประกอบของคุณภาพในการ
บริการ ซึ่งมี 5 ขอ ไดแก
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1. สิ่งที่สัมผัสได ไดแก อาคารของธุรกิจบริการ เครื่องมือ อุปกรณ เชน เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องเอทีเอ็ม เคานเตอรใหบริการ ที่จอดรถ หองน้ํา รวมทั้งการแตงกายของพนักงาน
2. ความเชื่อถือและไววางใจได เปนความสามารถในการมอบบริการเพื่อตอบสนอง ความ
ตองการของลูกคาไดตามสัญญาหรือควรจะเปนอยางถูกตองและตรงตามวัตถุประสงคของบริการ เชน
ธนาคารตองการรักษาเงินในสมุดบัญชีใหอยูครบทุกบาททุกสตางค
3. ความรวดเร็ว การตอบสนองตอลูกคาเปนความรวดเร็วและตั้งใจที่จะชวยเหลือลูกคา โดย
ใหบริการอยางรวดเร็ว ไมใหรอคิวนาน เห็นลูกคาแลวตองรีบตอนรับใหการชวยเหลือ
4. การรับประกัน/ความมั่นใจ เปนการรับประกันวาพนักงานที่ใหบริการมีความรู ความสามารถและ
ความสุภาพ
5. การดูแลใสใจลูกคาเปนรายบุคคล เปนการดูแลเอาใจใสการใหบริการอยางตั้งอกตั้งใจ เนน
การใหบริการและการแกปญหาใหลูกคาเปนรายบุคคล
Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของงานบริการ
พบวา ในการประเมินคุณภาพในการบริการผูใชบ ริการจะพิจารณาจากเกณฑสําคัญซึ่งสามารถสรุป
เปนเกณฑที่ใชในการประเมินคุณภาพของการบริการไว ดังนี้
1. การเขาถึงบริการ (Access) บริการที่ใหกับลูกคาตองอํานวยความสะดวกในดานเวลา และ
สถานที่ ที่ ใ ห แ กลู กค า ด า นเวลาคื อไม ให ลู กค า ต องคอยนาน ทํ า เลที่ ตั้ง เหมาะสมเพื่ อ แสดงถึ ง
ความสามารถการเขาถึงลูกคา
2. การติดตอสื่อสารมีการอธิบายอยางถูกตอง โดยใชภาษาที่ลูกคาเขาใจงาย
3. ความสามารถบุคลากรที่ใหบริการตองมีความชํานาญและมีความรูความสามารถ
4. ความสุภาพเปนมิตร บุคลากรตองมีมนุษยสัมพันธความเปนกันเองและวิจารณญาณ
5. ความนาเชื่อถือบริษัทและบุคลากรตองสามารถสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจใน
การบริการ โดยการเสนอบริการที่ดีที่สุดแกลูกคา
6. ความไววางใจบริการที่ใหกับลูกคา ตองมีความสม่ําเสมอ และถูกตอง
7. การตอบสนองลูกคาพนักงานตองใหบริการ และแกปญหาแกลูกคาอยางรวดเร็ว ตามที่
ลูกคาตองการ
8. ความปลอดภัยบริการที่ใหตองปราศจากอันตราย ความเสี่ยง และรวมถึงปญหาตาง ๆ
9. สรา งบริการให เปนรูป ธรรม (Tangible) บริการที่ลูกคาจะไดรับจะทําให เขาสามารถ
คาดคะเนถึงคุณภาพบริการดังกลาวได
10. การเขาใจและรูจักลูกคา (Understanding/ Knowing customer) พนักงานตอง
พยายามเขาใจถึงความตองการของลูกคา และใหความสนใจตอบสนองความตองการดังกลาว
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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

บริการที่คาดหวัง
คุณภาพการบริการ
บริการที่ไดรับ

ภาพที่ 2.1 ปจจัยกําหนดคุณภาพการบริการ
ที่มา (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1988)
ตอมาในการวิจัยในป 1988 Parasuraman, Zeithaml & Berry, (1988) จึงปรับ เกณฑใน
การประเมินคุณภาพการของบริการใหมใหเหลือเกณฑอยางกวางไว 5 เกณฑ ดังตอไปนี้
1. สรางบริการใหเปนรูปธรรม (Tangibles) ลักษณะที่ปรากฏใหเห็นหรือสิ่งที่จับตองได เชน
วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ 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 ปจจัยเปนปจจัยพื้นฐานที่ผูบริโภคใช
ในการกําหนดความรับรูตอคุณภาพการบริการ โดยความรับรูของผูบริโภคตอคุณภาพการบริการเปน
ผลมาจากขนาดและทิ ศ ทางของช อ งว า งระหว า งความคาดหวั ง และการรั บ รู ต อ การบริ ก าร
เมื่อคาดหวังของผูบริโภคตอคุณภาพการบริการมีคามากกวาความรับรูจากการบริการที่ไดรับจริง (ES
> PS) ผูบริโภคจะไมพอใจการบริการที่ไดรับและความไมพอใจจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อความตางของระดับ
ความคาดหวังและความรับรูสูงขึ้น หากความคาดหวังของผูบริโภคตอคุณภาพการบริการมีคาเทากับ
ความรับรูจากการบริการที่ไดรับจริง (ES = PS) ผูบริโภคจะรูสึกพอใจตอการบริการ และหากความ
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รับรูจากการบริการที่ไดรับจริงมีคามากกวาความคาดหวังของผูบริโภคตอการบริการ (ES < PS) ก็จะ
เปน การบริการที่ มีคุณภาพเหนื อกวาความพึงพอใจที่ผูบ ริโภคคาดหวัง และผูบริ โภคจะรูสึกพอใจ
เพิ่มขึ้นเมื่อความตางของระดับความคาดหวังและความรับรูสูงขึ้น
2.3 ลักษณะของคุณภาพการบริการ
การศึกษาเกี่ ยวกับ การบริการนั้ น จํ าเปนจะต องศึกษาถึง ลักษณะของบริการ (Service
Characteristics) เนื่องจากบริการมีลักษณะเฉพาะตัวที่แ ตกตางจากสินคา (Product) อยูห ลาย
ประการ โดยมีนักวิชาการหลายทานไดศึกษาในเรื่องลักษณะของการบริการ ซึ่งสามารถสรุปออกมาได
ดังนี้
รวีวรรณ โปรยรุงโรจน (2551) ไดกลาวถึงลักษณะของคุณภาพบริการ ซึ่งสามารถแบ ง
ออกเปน 7 ลักษณะ ประกอบดวย
1) การบริการเปนสิ่งที่จับตองไมได การบริการไมมีรูปราง และไมมีตัวตนเหมือนกับสินคา
อื่นๆ เราจึงไมสามารถจับตองได และไมสามารถทดลองใชไดกอนที่จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นการตัดสินใจ
ใชบริการจึงขึ้นอยูกับความรูสึกนึกคิด เจตคติ คําบอกเลาและประสบการณเดิมที่เคยไดรับเปนสําคัญ
2) การบริการไมมีความคงที่แนนอน เนื่องจากคุณภาพและลักษณะของการบริการขึ้นอยู กับ
ผูใหบริการซึ่งเปน “มนุษย” ที่ตามปกติแ ลวมักมีพฤติกรรมที่ไมคงที่ อันเปนผลมาจากบุคลิกภาพ
อารมณ สภาพแวดลอม และปจจัยอื่นๆ อีกมากมาย ในหนวยงานหนึ่งซึ่งมีผูปฏิบัติงานใหบ ริการ
หลายคน ผูปฏิบัติงานใหบริการแตละคนยอมใหบริการไมเหมือนกัน
3) การบริการไมสามารถเรียกเก็บรักษาไวไดในการบริการใดๆ ก็ตาม หากไมมีผูมาใชบริการ
ภายในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือสถานที่ใดสถานหนึ่งที่กําหนดก็จะทําใหการบริการที่จัดเตรีย ม
ไวเกิดความสูญเปลา
4) การบริการไมสามารถแสดงความเปนเจาของไดการบริการเปนกิจกรรม หรือกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นระหวางผูปฏิบัติงานใหบ ริการ และผูรับ บริการในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ และสถานที่หนึ่งๆ
เทานั้น เมื่อพนระยะเวลานั้นๆ ไปแลว หรือสถานที่นั้นๆ ไมเอื้ออํานวยตอการบริการแลว ผูรับบริการ
ก็ไมสามารถนําการบริการดังกลาวติดตัวไปดวยได
5) การบริการตองอาศัย “คน” เปนหลัก เนื่องจากผูรับบริการเปน “คน” ที่เกิดมาพรอมกับ
ความตองการที่ไมมีขีดจํากัด และเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตลอดจนมีอารมณแ ละความรูสึกตางๆ
เปนเครื่องปรุงแตง ดังนั้นสิ่งที่จะสามารถเขาใจและตอบสนองความตองการของ “คน” ไดดีที่สุดก็ คือ
“คน” นัน่ เอง
6) คุณภาพของการบริการมักตองอาศัยองคประกอบทางกายภาพ ตัวอยางเชน เมื่อเราไปพัก
ที่โรงแรมใดโรงแรมหนึ่ง การที่เราจะบอกวาการบริการของโรงแรมนั้นดีห รือ ไม นอกจากจะตอง
พิจารณาที่ก ารบริการของพนัก งานโรงแรมแลว เรามั ก จะพิ จารณาที่ องคป ระกอบทางกายภาพ
ประกอบดวย เชน ที่นอนนิ่ม และอยูในสภาพดีหรือไม เครื่องปรับอากาศทํางานดีหรือไม โทรทัศ นมี
ภาพที่ชัดเจนหรือไม และมีการบริการเคเบิลทีวีหรือไม เปนตน หากการบริการอื่นๆ ของโรงแรมดี
เชน พนักงานยิ้มแยมแจมใส สุภาพ และใหบ ริการไดอยางรวดเร็ว แตที่นอนภายในหองพักนอน
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ไมสบาย และเครื่องปรับอากาศสงเสียงดังทั้งคืน และไมเย็น องคประกอบทางกายภาพเหลานี้ก็จะลด
ระดับคุณภาพของการบริการในสายตาเรา แตถาในทางตรงกันขาม หากองคป ระกอบทางกายภาพดี
และการบริการอื่นๆ ดีดวย องคประกอบทางกายภาพก็จะชวยเสริมระดับคุณภาพของการบริการให
สูงมากขึ้นในความรูสึกของผูรับบริการ
7) การบริการมักตองใหผูรับ บริการเขามามีสวนรวมในกระบวนการผลิต หรือกระบวนการ
บริการ การใหบริการ และการรับบริการเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ไมสามารถแบงแยกกระบวนการผลิต
ออกจากกระบวนการบริโภคได
มณีรัตน แตงออน (2551) กลาววา ลักษณะคุณภาพการบริการประกอบไปดวย 2 ลักษณะ
คือ ลักษณะทางเทคนิค หรือผลที่ไดและลักษณะหนาที่หรือความสัมพันธของกระบวนการ โดยที่
คุณภาพดานเทคนิคเปนการพิจารณาเกี่ยวกับผูใหบริการจะใชเทคนิคอะไรที่จะทําใหลูกคาที่เขามาใช
บริการเกิดความพอใจตามความตองการพื้นฐาน การรับรูคุณภาพที่ดีเกิดขึ้น เมื่อความคาดหวังของ
ลูกคาตรงกับการรับรูที่ไดจากประสบการณที่ผานมา ถาความคาดหวังของลูกคาตอการบริการหรือ
สินคานั้นสูง โดยที่ความคาดหวังตอคุณภาพจะไดอิทธิพลจากการสื่อสารทางการตลาด การสื่อสาร
แบบปากตอปาก ภาพลักษณขององคกร และความตองการของลูกคาเอง สวนลักษณะตามหนาที่จะ
เปนการพิจารณาจากผูที่ใหบริการจะทําอยางไรใหการบริการดีเทากับการรับรูจากประสบการณของ
ลูกคาที่ผานมา
1) คุณภาพทางเทคนิค เปนสิ่งที่ลูกคาไดรับจากการบริการที่สามารถวัดไดอยางชัดเจน
2) คุณภาพทางหนาที่ เปนวิ ธีการใหบ ริก ารที่วั ดคุณภาพได ย ากมี ความหลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงไดมาก คุณภาพในหนาที่จะเกี่ยวของกับปฏิกิริยาทางจิตวิทยา
จากการศึกษาลักษณะของคุณภาพบริการสามารถกลาวไดวา คุณภาพการใหบริการเปนเรื่อง
ของการรับรูของผูรับบริการตอการใหบริการ ซึ่งผูรับบริการจะทําการประเมินความพึงพอใจในการ
ใหบริการวาตรงกั บความคาดหวั งที่ไดมาใชบริ การในด านนั้ นๆ หรื อไม และนํามาพิ จารณา จนกลายเป น
คุณภาพการบริการที่ลูกคารับรูได
กุล ธน ธนาพงศธร (อางใน ไพศาล ประโพธิเทศ, 2547: หนา 13-14) กลาววา หลักการ
ใหบริการ ไดแก
1) หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ คือ ประโยชนและบริการที่
องค ก ารจั ด ให นั้ น จะต อ งตอบสนองต อ ความต อ งการของบุ ค ลากรส ว นใหญ ห รื อ ทั้ งหมดมิ ใ ช
เปนการจัดใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ
2) หลั กความสม่ํา เสมอ คื อ การให บ ริการนั้ นๆ ต องดํ าเนินไปอย างต อ เนื่ องสม่ํา เสมอ
มิใชทําๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผูบริการหรือผูปฏิบัติงาน
3) หลั ก ความเสมอภาค บริ การที่ จัด นั้ น จะต อ งให แ ก ผู มาใช บ ริ การทุก คนอย างเสมอ
หนาและเทาเทียมกันไมมีการใหสิทธิพิเศษแกบุคคลหรือกลุมใดในลักษณะแตกตางจากกลุมคนอื่นๆ
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อยางเห็นไดชัด 
4) หลัก ความปลอดภั ย ค า ใช จา ยที่ต องใช ไปในการบริก าร จะต องไม ม ากจนเกิน กว า
ผลที่จะไดรับ
5) หลั ก ความสะดวก บริ การที่ จั ด ให แ ก ผู รับ บริก ารจะต องเป น ไปในลั กษณะที่ ป ฏิ บั ติ
ไดงายสะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมาก ทั้งยังไมเปนการสรางภาวะยุงยากใจใหแกผูใหบริการ
หรือผูใชบริการมากจนเกินไป
สงครามชัย ลีทองดี และคณะ (2544: หนา 14) อธิบ ายวาลักษณะของการบริการสามารถ
อธิบายไดโดยใชตัวอักษรยอย ของคําวา Service อธิบายลักษณะที่ดีของการบริการไวดังนี้
S = Smiling + Sympathy คือ การยิ้มแยม เอาใจใส เขาอกเขาใจ
E = Early Response คือ การตอบสนองตอความประสงคของลูกคาอยางรวดเร็วทันใจ โดย
มิทันเอยปากเรียกหา
R = Respect คือ การแสดงออกถึงความนับถือใหเกียรติลูกคา
V = Voluntary manner คือ ลักษณะการใหบริการแบบสมัครใจ และเต็มใจทํา
I = Image Enhancing คือ การแสดงออกซึ่งการรักษาภาพพจนของผูใหบริการและเสริม
ภาพพจนขององคกร
C = Courtesy คือ กริยาออนโยน สุภาพ มีความออนนอมถอมตน
E = Enthusiasm คือ ความกระฉับกระเฉง และกระตือรือรนขณะบริการและใหบริการ
มากกวาการคาดหวังเสมอ
วิฑูรย สิมะโชคดี (2541: หนา 254) ไดกลาวถึงลักษณะของงานบริการไวดังนี้
1) งานบริการเปนงานที่การผลิต และการบริโภคเกิดขึ้นพรอมกัน คือไมอาจกําหนดความ
ตองการแนนอนได ขึ้นอยูกบั ผูใชบริการวาตองการเมื่อใด และตองการอะไร
2) งานบริ การเป นงานที่ไม อาจกําหนดปริ มาณงานล วงหน าได การมาใช บ ริการหรื อไม
ขึ้ น อยู กั บ เงื่อ นไขของผู ใช บ ริ การ การกํ า หนดปริ มาณงานล วงหน า จึ ง ไม อาจทํ า ได นอกจากการ
คาดคะเนความนาจะเปนเทานั้น
3) งานบริก ารเปนงานที่ ไม มี ตั วสิ นค า ไม มีผ ลผลิ ต สิ่ ง ที่ ผู ใช บ ริ ก ารจะได รับ คื อ ความ
พึงพอใจ ความรูสึกคุมคาที่ไดมาใชบริการ ดังนัน้ คุณภาพของงานจึงเปนสิ่งสําคัญมาก
4) งานบริ การเปนงานที่ ตองการตอบสนองในทันที ผู ใชบ ริ การตองการให ล งมื อปฏิ บั ติ
ในทันที ดังนัน้ ผูใหบริการจะตองพรอมที่จะตองสนองตลอดเวลาและเมื่อนัดวัน เวลา ใดก็จะตองตรง
ตามกําหนดนัดนั้น
มิลเลทท (Millet 1954, p.397 อางใน ไพศาล ประโพธิเทศ, 2547: หนา 13-14) ไดชี้ใหเห็น
วา คุ ณคาประการแรกของการบริ การงานรั ฐกิ จทั้ ง หมด เป นการปฏิ บั ติ ง านด า นการให บ ริ ก ารที่
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กอใหเกิดความพึงพอใจ ซึ่งมีลักษณะสําคัญ 5 ประการ คือ
1) การใหบริการที่เสมอภาคกัน (Equitable Service) มีหลักเกณฑวาบุคคลยอมเกิดมาอยาง
เสมอภาคเทาเทียมกัน ความเสมอภาคกัน คือประชาชนทุกคนควรมีสิทธิเทาเทียมกัน ในดานกฎหมาย
และการเมือง การให บริการของรัฐจะต องไมแ บ งแยกเชื้ อชาติ ผิวพรรณ หรือฐานะทางเศรษฐกิ จ
ตลอดจนสถานภาพทางสังคม
2) การใหบริการดวยความรวดเร็ว (Timely Service) ผลสําเร็จของการบริการนั้นไมได
ขึ้นอยูกบั ผลสําเร็จของงาน หรือประสิทธิผลแตเพียงอยางเดีย ว หากจะตองมีป ระสิท ธิภาพดวยคือ
ตองทันเวลา หรือทันเหตุการณตามที่ตองการดวย เชน รถดับ เพลิงมาภายหลังไฟไหมหมดแลว การ
บริการนัน้ ก็ถือวาไมบรรลุประสิทธิภาพตามที่ตองการ
3) การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) นอกจากใหบริการอยางเทาเทีย ม เสมอ
ภาคกันและใหอยางรวดเร็วแลว ยังตองพิจารณาถึงปริมาณคนที่เหมาะสม จํานวนความตองการใน
สถานที่ที่เพียงพอในเวลาที่เหมาะสมอีกดวย
4) การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) เปนการใหบริการตลอดเวลา จะตอง
มีความพรอมและการเตรียมตัวในการใหบริการสาธารณะชนเสมอ มีการฝกอบรมอยูเปนประจํา เชน
การทํางานของตํารวจจะตองบริการตลอด 24 ชั่วโมง
5) การบริการอัตรากาวหนา (Progressive Service) เปนการบริการที่เติบโตพัฒนาไปทั้ง
ทางดานผลงานและคุณภาพ เทคโนโลยี ที่ทันสมัย แนวคิดเชิงปทัสถาน (Normative Concepts)
แนวคิดเชิงประจักษ (Empirical Concepts)
สรุปไดวา ลักษณะของการบริการ เปนกระบวนการที่แ สดงออกถึงการสนองความตองการ
ผูมารับบริการโดยไมอาจกําหนดปริมาณไวลวงหนา เพราะขึน้ อยูกบั เงื่อนไขของผูมาใชบริการเปนงาน
ที่ผูใหบริ การตองมีความพรอมในการใหบ ริการอยูเสมอ เพื่ อเปนการตอบสนองในสิ่งที่ผูใชบริการ
ตองการ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
การใหบริการสาธารณะ ถือเปนภารกิจสังคมของรัฐที่ตองจัดใหมี และใหบ ริการอยางทั่วถึง
เพราะขาราชการเปนกลไกที่สําคัญที่จะนําบริการสาธารณะไปสูประชาชนเปนสิ่งที่สําคัญและมีค วาม
จํา เป น ต อการบริ ห ารงานภาครัฐ ที่ จะต อ งนํ า การให บ ริ การสาธารณะเพื่ อ ความสุ ข สมบู รณ ข อง
ประชาชน โดยไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายแนวคิด เกี่ยวกับ การใหบริการสาธารณะไว
ดังตอไปนี้
3.1 ความหมายของการบริการสาธารณะ
อํานวย บุญรัตนไมตรี (2559) ไดใหความหมายของการบริการสาธารณะ หมายถึง เปน
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การบริการในฐานะที่เปนหนาที่ของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําเพื่อตอบสนองตอความตองการและ
เพื่อใหเกิด ความพึงพอใจ จากความหมายดังกลาวนี้ สามารถพิจารณาการใหบริการสาธารณะวา
ประกอบดวยผูใหบริการ (Providers) และผูบริการ (Recipients) โดยฝายแรกถือปฏิบัติเปนหนาที่ที่
ตองใหบริการ เพื่อใหฝายหลังเกิดความพึงพอใจ
ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2558) ไดใหค วามหมายไววา การบริการสาธารณะ หมายถึงการ
ตอบสนองความตองการของสังคม และปจเจกชนที่เปนสมาชิกของสังคมในอันที่จะไดรับจากรัฐใน
เรื่องที่เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจเอกชนไมอาจตอบสนองได ไมวาจะเปนการจัดใหมีบริการสาธารณะ ใน
ดานใหความคุมครองความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน และจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคตางๆ
มานิตย จุมปา (2556) ไดใหความหมายไววา การบริการสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่
ฝายปกครองกระทําเพื่อประโยชนสาธารณะอันเปนการตอบสนองความตองการของประชาชน เชน
การคมนาคมขนสง การศึกษา การสาธารณสุข เปนตน
นันทวัฒน บรมานันท (2555) ไดใหความหมายไววา การบริการสาธารณะ คือ กิจการที่
ถือวาเปนการบริการสาธารณะจะตองเปนกิจกรรมที่ดําเนินการจัดทําโดยฝายปกครองทั้งหลาย อัน
ไดแ ก บรรดานิติบุค คล คือ รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรมหาชน หรือวิส าหกิจมหาชน
ทั้งหลาย หรืออาจเปนกิจการที่ดําเนินการโดยเอกชน แตจะตองเปนกิจการที่ฝายปกครองมอบให
เอกชนเปนผูดําเนินการจัดทําแทน และฝายปกครองยังคงมีความสัมพันธกับกิจการนั้นอยู คือ ยังคง
ตองเปนผูควบคุมการดําเนินกิจกรรมของเอกชนใหอยูในสภาพเดียวกับที่ฝายปกครองเปนผูจัดทํา
ศุภณัฏฐ ทรัพยนาวิน (2554) ไดใหความหมายไววา การบริการสาธารณะ หมายถึง
กิ จกรรมบริ ก ารที่ ภ าครั ฐในฐานะผูใหบ ริ ก ารเป นผูจัด ทํ า ขึ้ น เพื่ อตอบสนองความต อ งการของ
ประชาชนในฐานะของผูรับบริการใหไดความพึงพอใจ มีชีวิตความเปนอยูที่มีค วามสุข และเกิดความ
เสมอภาคกับคนทุกกลุม
อํานวย บุญรัตนไมตรี (2554) ไดใหความหมายไววา การบริการสาธารณะ คือ บริการที่
จัดทาขึ้นโดยรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือจัดทําโดยเอกชนแตอยูในความควบคุมของรัฐ
เพื่อ สนองตอบตอความตองการของประชาชน เพื่ อประโยชน ตอประชาชน และเพื่ อสาธารณะ
ประโยชน
วรเดช จันทรศร (2551) ไดใหความหมายไววา นโยบายสาธารณะเปนเสมือนกลไก
หลั กสํ า คัญ ในการดํ าเนิ นงานของรั ฐบาล และหน วยงานภาครั ฐทุ กแห ง ดวยเหตุ ที่นโยบายเป น
“กิจกรรมตางๆ ที่รัฐบาลจัด ทําขึ้น” หรือ “แผนงานหรือโครงการ” หรือ “แนวทางปฏิบัติที่รัฐบาล
หรือหนวยงานของรัฐไดกําหนดขึ้น” เพื่อเจตนาในการแกไขปญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
จากทั ศ นะของนั ก วิ ช าการสามารถสรุป ความหมายของนโยบายสาธารณะ ได ว า
นโยบายสาธารณะ คือ การตัด สินใจของรัฐบาลในการดํา เนินกิจกรรม หรือไมดําเนินกิจกรรมเพื่อ
แกไขปญหาสาธารณะ โดยรัฐบาลอาจเปนผูดําเนินการเอง หรือใหตัวแทนเปนผูดําเนินการเพื่อความ
เปนอยูที่ดีของประชาชน ในการตัดสินใจเพื่อกําหนดแนวทางแผนงาน หรือโครงการในการแกไข
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ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และในอนาคต ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุผลประโยชนรวมกัน
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 ขั้นตอนดังนี้
1. การจําแนกลักษณะปญหา (Problem Identification) หมายถึงการพิจารณาขอ
เรียกรอง หรือความตองการของประชาชนใหรัฐบาลแกไขปญหา
2. การจัดทาทางเลือกนโยบาย (Policy Alternative) หรือขอเสนอนโยบาย (Policy
Proposal) เมื่อนําขอมูลปญหานโยบายมาวิเคราะห และพิจารณาจัดลําดับความสําคัญแลว ขั้นตอน
ตอไปคือ การกําหนดวาระสําหรับการอภิปรายนโยบาย เพื่อแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหาให
ไดผล โดยตองพิจารณาทางเลือกไวหลายๆ ทางและนําทางเลือกมาวิเคราะหจุดแข็งจุดออน ตลอดจน
ความคุมคา ในดานตนทุนและผลประโยชนรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
3. การใหค วามเห็นชอบนโยบาย (Policy Adoption or Approvals) ขั้นตอนนี้เปน
ขั้นตอนที่สําคัญของผูตัด สินใจวางนโยบายวาจะตัด สินใจเลือกไปในทางใด โดยจะคํานึงถึงผลที่จะ
เกิดขึ้น จากการตัดสินใจเลือกวาจะสอดคลองกับความตองการของประชาชนหรือไมและจะสามารถ
นําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคไดเพียงใด และจําเปนตองแสวงหาการสนับสนุนจากการเมืองใดบาง
เพื่อใหเลือกนโยบายที่ไดรับความเห็นชอบจากทุกฝาย
4. การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) เปนการกําหนดหนวยงาน
รับผิด ชอบ หรือ จัดตั้งหนวยงานรั บผิดชอบขึ้นใหม ในกรณี ที่ยังไมมีหน วยงานรับผิ ด ชอบอยูกอน
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณและบริการที่จําเปน เพื่อสนับสนุนการนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงค
5. การประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) เปนการศึกษาการดํ าเนินการของ
โครงการการประเมินผลสิ่งแวดลอมของการนํานโยบายไปปฏิบัติประเมินผลปจจัยนําเขากระบวนการ
ผลผลิต และผลกระทบที่มีตอกลุมเปาหมาย รวมทั้งใหขอเสนอเพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
3.3 ตัวชี้วัดผลสําเร็จของการใหบริการสาธารณะ
เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ (2555) กลาววา ตัวชี้วัด ผลสําเร็จของการใหบริการสาธารณะ
หมายถึง ตัวบงชี้ที่นํามาใชเปนเครื่องมือในการวัดผลงานของการใหบริการสาธารณะที่กําหนดขึ้น โดย
นํามากําหนดเปาหมายใหเปนรูปธรรม เพื่อที่จะนําผลงานจริงที่เกิดขึ้นมาเปรียบเทียบกับเปาหมายใน
ตัวชี้วัดนั้น เชน การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการมีตัวบงชี้ คือ รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชนผูรับบริการ กําหนดเปาหมายไววาจะตองใหประชาชนมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ
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80 เปนตน โดยมีคุณลักษณะสําคัญของตัวชี้วัดความสําเร็จในการใหบริการสาธารณะที่สําคัญ ดังนี้
1) ให ค วามส ำคั ญต อผลงานของการให บ ริก ารสาธารณะที่ จะต องสร างใหเ กิ ด ขึ้ น
เนื่องจากในการบริการจัดการสมัยใหมมีแนวโนมไปสูการมุงเนนใหความสําคัญตอผลสําเร็จของงานที่
เกิดขึ้นดวยเหตุผลนี้ เครื่องมือที่เรียกวา ตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน หรือที่เรียกวา KPI (Key Performance
Indicator) จึงไดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะนําไปใชในการวัด ผลงานที่สําคัญ (Key Performance) ซึ่งใน
เรื่องของการให บริการสาธารณะนั้น ก็มีผลงานที่สํา คัญหนวยงานภาครัฐจะตองสรางผลงานการ
ใหบริการสาธารณะที่ออกมาทําใหประชาชนเกิด ความพึงพอใจในการไดรับบริการ ความคาดหวังให
การบริการสาธารณะแกประชาชนผูรับไดมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น เปนตน ซึ่งจะตองนําผลงานที่
คาดหวังเหลานั้นมากําหนดเปนตัวชี้วัดความสําเร็จในการใหบริการสาธารณะ ซึ่งการใหความสําคัญ
ตอผลงานนี้ก็ไดรับการสนับสนุนจาก แอนแลน ดอรี โรเซ็น ที่เห็นวาการประเมินความสําเร็จ หรือ
ประสิทธิผลจะตองใหความสําคัญตอการระบุผลงานที่คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้น
2) ใหค วามสําคัญตอการกําหนดหนวยวั ดใหส อดคลองกับผลงานของการใหบริการ
สาธารณะที่จะตองสรางใหเกิดขึ้น เนื่องดวยจุดเดนที่สําคัญของแนวคิดตัวชี้วัดความสําเร็จของผลงาน
หรือที่เรียกวา KPI นั้นจะใหความสําคัญตอการกําหนดผลงานเชิงปริมาณที่ตองการใหเกิดขึ้น ดวยเหตุ
นี้ จึงจําเปนจะตองสรางหนวยวัด หรือตัวบงชี้ขึ้นมาเพื่อนํามาใชในการกําหนดเปาหมายและนํามาใช
เปนเครื่องมือในการติดตาม และการประเมินผลการใหบริการสาธารณะตอไป เชน ความคาดหวัง
ใหผ ลงานของการใหบริการสาธารณะที่ ออกมากสามารถทํ าใหประชาชนเกิดความพึงพอใจในการ
ใหบริการ จะนํามากําหนดเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการใหบ ริการสาธารณะ คือ รอยละของความ
พึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ หรือจํานวนครั้งที่ถูกประชาชนผูรับบริการรองเรียน เปนตน ซึ่ง
แนวคิดนี้ไดรับการสนับสนุนจาก แอลเลน ดอรี โรเซ็น ที่เห็นวาในการประเมินความสําเร็จของผลงาน
จะตองมีการตัดสินใจเพื่อกําหนดตัวชี้วัดผลงาน ดวยการมีการเลือกตัวชี้วัดที่จะตองสามารถวัดผลงาน
ในรูปของตัวเลขก็ได
3) ใหความสําคัญตอการกําหนดเปาหมายการใหบริการสาธารณะที่เปนรูปธรรม การมี
ตัวชี้วัดความสําเร็จของการใหบริการสาธารณะแกป ระชาชน สามารถนําตัวชี้วัดเหลานี้ไปใชในการ
กําหนดเปาหมายของการใหบริการสาธารณะที่เปนรูปธรรมที่ส ามารถวัดผลสํา เร็จที่เกิดขึ้นได เชน
ตัวชี้วัดความสําเร็จการใหบ ริการสาธารณะ คือ จํานวนครั้งที่ถูกประชาชนรองเรีย น (Complain)
จะตองมีไมเกิน 4 ครั้งตอเดือน เปนตน
ในการนําตัวชี้วัดการใหบริการสาธารณะนําไปใชไดหลายประเด็น ดังตัวอยางตอไปนี้
1) รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ เพื่อใหค วามสําคัญตอการประเมิน
ความสําเร็จของการใหบริการสาธารณะตามแนวทางอัตวิสัยที่ใหความสําคัญกับประชาชนผูรับบริการ
โดยการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ โดยการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
ผูรับบริการสาธารณะที่ไดรับ โดยที่หน วยงานของรัฐอาจกําหนดเปนเปาหมายที่เปนรอยละความ
พึงพอใจที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต เชน กําหนดเปาหมายรอยละของความพึงพอใจของประชาชน
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ผูรับบริการ จะตองมีไมต่ํากวารอยละ 80% ซึ่งสามารถเก็บขอมูลไดจากการสุมตัวอยางของประชาชน
ที่มาใชบริการโดยใชแบบสอบถาม
2) จํานวนครั้งที่ถูกประชาชนรองเรีย น โดยตัวชี้วัดนี้ใหค วามสําคัญตอการประเมิน
ความสําเร็จของการใหบริการสาธารณะตามแนวอัตวิสัยที่ใหความสําคัญตอประชาชนผูรับบริการ ซึ่ง
แตกตางจากการใชตัวชี้วัด รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับ บริการ ซึ่งเน นการประเมินใน
ทางบวก แตตัวชี้วัดจํานวนครั้งที่ถูกประชาชนรองเรียนนี้เปนการประเมินในทางลบ โดยที่หนวยงาน
ของรัฐอาจกําหนดเปาหมายที่เปนตัวเลขจํานวนครั้งที่ถูกประชาชนรองเรียนไมเกิน 4 ครั้งตอเดือน ซึ่ง
สามารถดูไดจากหลักฐานที่แสดงการรองเรียนที่เกิดขึ้นในแตละเดือน
3) จํานวนครั้งที่พบขอผิดพลาดในการใหบริการแกป ระชาชนผูรับบริการ ตัวชี้วัด นี้ให
ความสํ า คั ญ ต อการประเมิ นความสํ า เร็ จของการให บ ริ การสาธารณะตามแนวทางวั ต ถุ วิสั ย ที่ ใ ห
ความสําคัญตอเจาหนาที่ผูรับบริการ โดยที่หนวยงานของรัฐตองการที่จะประเมินวาการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนนั้นมีความถูกตองหรือไม เพียงใด เนนการประเมินในทางลบ ซึ่งหนวยงานของ
รัฐอาจกํ า หนดเปาหมายที่ เ ป นตั วเลขจํ า นวนครั้งที่พ บข อผิ ดพลาดในการให บริ การแก ป ระชาชน
ผูรับบริการมีไมเกิน 1 ครั้ง ตอไตรมาส ซึ่งสามารถเก็บขอมูลไดจากหลักฐานที่เกิด ขึ้นจริงในแตล ะ
ไตรมาส
4) ระยะการให บริการประชาชนแล วเสร็จตอราย ตัวชี้วัดนี้ ใหค วามสํ าคัญ ตอการ
ประเมินความสําเร็จของการใหบริการสาธารณะตามแนวทางวัตถุวิสัย ที่ใหความสําคัญตอหนวยงานที่
ใหบริการ เพื่อพิ จารณาวาใชระยะเวลาเฉลี่ย ตอรายในการให บริการสาธารณะเปนเท าใดเปนการ
ประเมิ นในทางบวก ซึ่งหนวยงานของรั ฐ อาจกํ าหนดเป าหมายที่เ ป นตั วเลขระยะยาวให บริก าร
ประชาชนแลวเสร็จตอรายไวไมเกิน 30 นาทีตอราย ซึ่งสามารถเก็บขอมูลไดจากตัวเลขจริงที่เกิดขึ้น
ของผูรับบริการที่มาใชบริการตอชั่วโมง
5) จํานวนช องทางการใหบริการสาธารณะ ตัวชี้วัด นี้ใหค วามสําคัญตอการประเมิ น
ความสํ า เร็ จของการใหบ ริ การสาธารณะตามแนวทางวัต ถุ วิ สั ย ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ ต อหน วยงานที่
ให บ ริ ก าร เพื่ อให ห น วยงานที่ ทํ าหน าที่ใหบ ริ การเพิ่ มความสะดวกในการให บ ริ ก ารประชาชน
ผูรับบริการใหเพิ่มมากขึ้น ดวยการกําหนดเปาหมายชองทางการใหบริการสาธารณะที่เพิ่มขึ้น เชน
เป า หมายปห นา ต องให เ พิ่มช องทางการให บ ริ การสาธารณะแกป ระชาชนเพิ่ม อี ก 1 ชองทาง
นอกเหนือจากที่มีอยูแลวในปจจุบัน
6) จํา นวนประชากรที่ ใช บ ริการผานทางอินเทอรเ น็ต ตัวชี้ วัด นี้ให ความสําคัญต อ
หนวยงานของรัฐที่มีการนาอินเทอรเน็ตมาใชในการบริการสาธารณะ ตัวชี้วัดนี้ใหค วามสําคัญตอการ
ประเมินความสําเร็จของการใหบริการสาธารณะตามแนวทางวัตถุวิสัย ที่ใหความสําคัญตอหนวยงานที่
ใหบริการ เพื่อใหหนวยงานกระตุนใหป ระชาชนมาใชบริการผานทางอินเทอรเ น็ตมากขึ้น ซึ่งการ
กระตุนใหประชาชนมาใชบริการผานทางอินเทอรเ น็ตเพิ่มขึ้นจะเปนการอํา นวยความสะดวกในการ
ใหบริการแกประชาชน ใหประชาชนสามารถใชบริการเสร็จภายในระยะเวลาอยางรวดเร็ว และเปน
การชวยลดการแออัดของประชาชนที่เขามาใชบริการหนวยงานโดยตรง ซึ่งหนวยงานที่นําอินเทอรเน็ต
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มาใชในการใหบ ริการอาจกําหนดเป าหมายตัวเลขของประชาชนที่ เข ามาใช บริ การ หรือกําหนด
เปาหมายที่เปนเปอรเซ็นตการเพิ่มขึ้นของผูใชบริการผานทางอินเทอรเน็ต
จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา ตัวชี้วัดความสําเร็จของการใหบริการสาธารณะ
เป นสิ่ งที่ ภ าครั ฐ ควรมุ งเนน ในการให ค วามสํา คั ญ ในเรื่ องของผลงงานให มากยิ่ งขึ้ น ซึ่ งจะทํ า ให
หนวยงานของภาครัฐนํามาใชเปนตัวชี้วัดหรือเปาหมายของการใหบริการประชาชนเพื่อเปนเครื่องมือ
ในการกระตุนการทํางานของหนวยงานในภาครัฐในการใหบริการใหบรรลุตามเปาหมายที่หนวยงานได
ตั้งไว
4. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management หรือ NPM)
สถานการณ ปจจุบั นโลกไดเ ปลี่ย นแปลงไปสูก ารเปน โลกาภิ วัฒนเพราะอิ ทธิพลของเทคโนโลยี
สมั ย ใหมโ ดยสั งคมโลกได ก ลายมาเปนสั งคมแห ง ความรู นิ ยมเศรษฐกิ จแบบเสรี และเกิด กระแส
ประชาธิปไตยที่รุนแรงและแพรหลาย ซึง่ สถานการณดังกลาวสงผลใหสภาพแวดลอมทั้ งภายในและ
ภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วจึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับองคกรทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่ตองเพิ่มศักยภาพและความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความตองการของระบบ
ที่เปลี่ยนแปลงไปปรากฏการณของโลกในลักษณะเชนนี้ทําใหหลายๆ ประเทศปรับตัวเองได ไมทนั โลก
ไมวาจะเปนดานสังคมเศรษฐกิจ ทําใหเกิดปญหาเศรษฐกิจลมสังคมเสื่อมรัฐในฐานะผู ดูแ ลและจั ด
ระเบียบสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองจึงมีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นและงานที่ตองรับผิด ชอบมีลักษณะ
ยุง ยากมากขึ้ น ในขณะเดี ย วกั นกระแสประชาธิ ป ไตยและเศรษฐกิ จเสรี ซึ่ งเป นสภาวะแวดลอ ม
ภายนอกก็ไดกดดันใหรฐั ตองมีขนาดที่เล็กลงมีจํานวนคนทํางานที่นอ ยลงสภาวะงานที่มากขึ้น เงื่อนไข
ที่รฐั ตองเล็กลงเชนนี้ไดสงผลใหตองมีการพัฒนาระบบราชการ ถาภาครัฐไมปรับเปลี่ยนและพัฒนาการ
บริ ห ารจัด การของภาครั ฐ เพื่ อ ไปสู องค ก รสมั ย ใหม โ ดยยึ ด หลั กธรรมาภิบ าลก็ จะส ง ผลบั่ น ทอน
ความสามารถในการแข ง ขัน ของประเทศทั้ง ยัง เปนอุป สรรคต อการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมใน
อนาคตดว ย ดัง นั้น การบริห ารจัด การภาครัฐควรปรับ เปลี่ย นจากสภาพการณ ที่เ ปน อยูในปจจุบั น
(As Is) ไปสูสิ่งที่ค วรจะเปนอันมีลักษณะที่พึงประสงค (To Be) โดยเปลี่ยนจากความเปนระบบ
ราชการที่มีปญหาไปสูการเปนองคกรแบบ Corporate สมัยใหมและมีลักษณะของระบบธรรมาภิบาล
(Good Governance) อยูในตัวซึง่ จะทําใหมีการนําไปสูลักษณะองคกรที่พึงประสงค คือประสิทธิภาพ
การยึดลูกคาเปนศูนยกลางการมีระบบบริหารจัดการองคกรสมัยใหมยึดผลลัพธการทํางานยึด ภารกิจ
เปนตัวตั้ง การทํางานแบบมีสวนรวมและโปรงใสการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public
Management) จึงเปนแนวคิดพื้นฐานของการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
ระบบตางๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตรดานตางๆ ทีเ่ ปนรูปธรรมมีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้
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1. การใหบริการที่มีคุณภาพแกประชาชน
2. คํานึงถึงความตองการของประชาชนเปนหลัก
3. รัฐพึงทําบทบาทเฉพาะที่รัฐทำไดดีเทานั้น
4. ลดการควบคุมจากสวนกลางเพิ่มอิสระแกหนวยงาน
5. ระบบการบริหารงานที่มุงผลสัมฤทธิ์
6. มีระบบสนับสนุนทางดานบุคลากรและเทคโนโลยี
7. เนนการแขงขันระหวางหนวยงานภาครัฐกับเอกชน
ซึ่งการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่เนนแนวทางดังกลาวขางตนจะสงผลใหภาครัฐต อง
ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการคือการปรับ วิธีการบริห ารงานใหมีประสิทธิภาพและเนนผลงาน
ปรับการบริหารงานใหเปนธรรมโปรงใสตรวจสอบไดปรับบทบาทภารกิจและกลยุทธโดยใหเอกชนและ
ชุมชนมีสวนรวม
5. ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ตําบลบานเกาเปนตําบลหนึ่งที่ตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรี มีระยะทางหางจากอําเภอเมือง
กาญจนบุรี เปนระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร การเดินทางจากอําเภอเมื องกาญจนบุรีมาจนถึง
ตําบลบ านเก า ใช เสนทางถนนลาดยางทางหลวงเส นทาง กาญจนบุรี – สังขละบุรี ระยะทาง 18
กิโลเมตร และแยกเขา สูตํา บลบานเกาบริเวณสี่แยกบานเกา ใชระยะทางอีก 14 กิโลเมตร ตําบล
บานเกาเปนตําบลหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและโบราณคดีเปนอยาง
ยิ่ง เนื่องจากปรากฏหลักฐานวาตําบลบานเกาเปนถิ่นอารยธรรมของมนุษยสมัย หินใหม โดยเฉลยศึก
สัมพันธมิตร (ชาวฮอลันดา) ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนผูคนพบเครื่องมือเครื่องใชของมนุษยสมัย
ดังกลาว
ตําบลบานเกาแตเดิมมีชื่อวา "บานเกา" เปนหมูบานหมูที่ 4 อยูในเขตตําบลจระเขเผือก อําเภอ
ด า นมะขามเตี้ ย ได แ ยกออกจากตํ า บลจระเข เ ผื อ ก จั ด ตั้ ง เป น ตํ า บลบ า นเก า (ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย) เมื่อป พ.ศ. 2516 โดยแบงการปกครองออกเปน 7 หมูบาน ในสมัยนั้นคือ
หมูที่ 1
ชื่อบานเกา
หมูที่ 2
ชื่อบานหวยน้ําขาว
หมูที่ 3
ชื่อบานทาโปะ
หมูที่ 4
ชื่อบานพุนอย
หมูที่ 5
ชื่อบานลําทหาร
หมูที่ 6
ชื่อบานทุงศาลา
หมูที่ 7
ชื่อบานหนองบานเกา
ในระยะเวลา 20 ป ที่ผานมา ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยแบงแยกหมูบานเพิ่มขึ้นใหมอีก 8
หมูบานดวยกัน คือ
ไดแยกหมูที่ 3 บานทาโปะ
ออกเปนหมูที่ 8 บานตอไมแดง
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ไดแยกหมูที่ 1 บานเกา
ไดแยกหมูที่ 2 บานหวยน้ําขาว
ไดแยกหมูที่ 5 บานลําทหาร
ไดแยกหมูที่ 2 บานหวยน้ําขาว
ไดแยกหมูที่ 1 บานเกา
ไดแยกหมูที่ 7 บานหนองบานเกา
ไดแยกหมูที่ 2 บานหวยน้ําขาว
รวมแยกเพิ่มเติมอีก 8 หมูบาน

ออกเปนหมูที่ 9 บานลําทราย
ออกเปนหมูที่ 10 บานตะเคียนงาม
ออกเปนหมูที่ 11 บานสามหนอง
ออกเปนหมูที่ 12 บานพุน้ํารอน
ออกเปนหมูที่ 13 บานทาทุงนา
ออกเปนหมูที่ 14 บานประตูดาน
ออกเปนหมูที่ 15 บานใหมหวยน้ําขาว

ปจจุบันตําบลบานเกามีหมูบานอยูในเขตรับผิดชอบทั้งสิ้น 15 หมูบาน และไดย กฐานะจากสภา
ตําบลบานเกาขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบลบานเกาตามประกาศของทางกระทรวงมหาดไทย เปน
รูป แบบขององคก รปกครองส วนท องถิ่นรู ปแบบหนึ่งตามความในพระราชบัญ ญัติ ส ภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยตั้งอยูทางทิศ ตะวันตก
เฉียงใตของอําเภอเมืองกาญจนบุรี มีระยะหางจากที่ทําการอําเภอเมืองกาญจนบุรีจนถึงตําบลบานเกา
มีระยะหางจากที่ทําการอําเภอเมืองกาญจนบุรีจนถึงตําบลบานเกา มีระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร
โดยประชากรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกา แยกตามหมูบานและชาย หญิง ดังตารางที่
2.1
ตารางที่ 2.1 ประชากรขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา
ชื่อหมูบาน

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

หมูที่ 7 หนองบานเกา

409

699

576

1,275 คน

หมูที่ 8 ตอไมแดง

86

88

76

164

หมูที่ 9 ลําทราย

576

646

644

1,290 คน

หมูที่ 10 ตะเคียนงาม

487

1,127

906

2,033 คน

คน

คน
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ชื่อหมูบาน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

หมูที่ 11 สามหนอง

170

222

222

444

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 บานใหมหวยน้ําขาว

404

604

580

1,184 คน

5,933

8,472

7,764

16,236 คน

ขอมูลรวม :

คน

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

ภาพที่ 2.2 ตราสัญลักษณองคการบริการสวนตําบลบานเกา
ที่มา (องคการบริหารสวนตําบลบานเกา, 2564)
วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
“พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน การบริ ห ารโปร ง ใส ใส ใ จคุ ณ ภาพชี วิ ต ปลู ก ฝ ง แนวคิ ด อนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอม”
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานเพื่อรองรับการขยายตัวใน
อนาคต
พันธกิจที่ 2 สงเสริมอาชีพและเศรษฐกิจใหมั่นคง ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
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พันธกิ จที่ 4 พัฒนาระบบการบริ ห ารการจัด การ โดยการมี สวนร วมของประชาชนตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
พันธกิจที่ 5 สรางจิตสํานึกประชาชนในทองถิ่น รวมกันอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตร
1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการไดรับการพัฒนาใหครอบคลุมทุกดาน
2. สินคาเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมมีสถานที่จําหนายสินคา ประชาชนมีรายไดแ ละมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
3. การศึกษามีคุณภาพ ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น
4. การบริหารโปรงใส ยุติธรรม ชุมชนมีความเขมแข็ง และมีศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงาม
5. มีการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. แหลงทองเที่ย วไดรับการปรับปรุงใหไดมาตรฐาน มีกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว และการ
ประชาสัมพันธอยางทั่วถึง
พื้นที่และอาณาเขต
องคการบริหารสวนตําบลบานเกา มีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 203.7 ตารางกิโลเมตร
หรือคิดเปนจํานวนไรประมาณ 122,220 ไร โดยมีอาณาเขต ดังนี้
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 คื อภูเ ขาสู งจะบังฝนไว ปริ มาณน้ําฝนที่ต กลงมาจะไหลผานพื้นที่ภายในตําบลไปอยางรวดเร็ว
ตําบลบานเกา มีแมน้ําสายสําคัญไหลผานคือ แมน้ําแควนอยซึ่งเปรีย บเสมือนเปนเสนเลือดใหญที่
หลอเลี้ย งภาคเกษตรกรรม (เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว ) ตลอดจนยังคงมีสภาพป าไมที่คอนขางอุด ม
สมบูรณและยังคงไดเห็นปาบางชนิดอยูบาง เนื่องจากเปนพื้นที่ที่หนวยงานทหารคอยควบคุมดูแลอยู
โดยเฉพาะหมูบานที่อยูติดชายแดนกับประเทศสหภาพเมียนมาร คือ บานหวยน้ําขาว หมูที่ 2 บาน
ตะเคียนงาม หมูที่ 10 บานพุน้ํารอน หมูที่ 12 และบานใหมหวยน้ําขาว หมูที่ 15
สภาพภูมิอากาศ
องคการบริหารสวนตําบลบานเกา มีสภาพภูมิอากาศเชนเดียวกับจังหวัด ในภาคกลางทั่วไป คือ
มี 3 ฤดู คือ ฤดูรอนเริ่มตั้งแตตนเดือนมีนาคม ถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกป ฤดูฝน เริ่มตั้งแต
เดือนมิถุนายน ถึงปลายเดือนตุลาคมของทุกป และฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือน
มกราคมของทุกป (ซึ่งอากาศคอนขางหนาวจัดระหวางกลางเดือนธันวาคม 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 ดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน แยกตามอาชีพ
ที่

สายอาชีพ

1 ทําไร
2 เลี้ยงสัตว
3 รับจาง และบริการ
แหลงธุรกิจบริการ
- สถานีน้ํามันหัวจาย
- ปมหลอด
- โรงสีขาว
- รีสอรท
- แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
- อาคารรานคา ขนาดกลาง ขนาดเล็ก

รายไดเฉลี่ย/ครัวเรือน
(บาท)
50,000
40,000
30,000

ระยะเวลา
ตอป
ตอป
ตอป

จํานวน 6 แหง
จํานวน 20-30 แหง กระจายอยูทั่วพื้นที่
จํานวน 2 แหง
จํานวน 6 แหง
จํานวน 1 แหง
จํานวน 40-50 แหง (กระจายอยูทั่วไป)
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กลุมพลังมวลชน
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน 15 หมูบาน
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล 1 กลุม
- คณะกรรมการเยาวชนหมูบาน 15 หมูบาน
- คณะกรรมการเยาวชนตําบล 1 กลุม
- กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข 1 กลุม
- กลุมอาสาสมัครอาชีพเสริม 3 กลุม

จํานวน 200 คน
จํานวน 30 คน
จํานวน 70 คน
จํานวน 20 คน
จํานวน 60 คน
จํานวน 80-100 คน

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การศึกษา ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเกามีสถานศึกษา ดังนี้
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา 10 แหง
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 2 แหง
- ศูนยการเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 1 แหง
- ทีอ่ านหนังสือประจําหมูบาน 4 แหง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง
- ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ 2 แหง
องคกรทางศาสนา ประกอบดวย
- วัด 13 แหง สํานักสงฆ 1 แหง
- ศาลเจา 8 แหง
การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ
การคมนาคม เสนทางคมนาคมจากภายนอกเขาสูองคการบริหารสวนตําบลบานเกาและ
เสนทางคมนาคมติดตอ ภายในเขตรับผิดชอบทั้ง 15 หมูบาน จัดอยูในเกณฑที่ดีติดตอไปมาหาสูกันได
สะดวก โดยใชถนนลาดยางของหนวยงานราชการ มีถนนลาดยางสายสําคัญๆ 4 สายดวยกัน ไดแก
- ถนนลาดยางสายบานเกา - กาญจนบุรี ถนนหมายเลข (3229)
- ถนนลาดยางสายบานเกา – วังสิงห ติดตอกับตําบลสิงห อําเภอไทรโยค
- ถนนลาดยางสายบานเกา - พุน้ํารอน (ถนนภายในตําบลบานเกา)
- ถนนลาดยางสายบานเกา - ดานมะขามเตี้ย ติดตอกับตําบลจระเขเผือกอําเภอดา น
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 พรอมติดตั้งระบบกรองน้ําสะอาด
(ปจจุบันยังไมเพียงพอ กําลังดําเนินการติดตั้งเพิ่มเติมโดยขอรับการสนับ สนุนจากหนวยงานอื่นหรือ
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาเอง) จายน้ําประปาใหประชาชนไดใชอุปโภคและ
บริโภค นอกจากนี้ยังมีระบบประปา ภูเขานําน้ําจากอางเก็บน้ํามาใหประชาชนไดใชอีกดวย (โดยจะมี
คณะกรรมการหมูบานแตละหมูบานดูแลเรื่องการจัดเก็บและซอมแซมบํารุงรักษา)
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
แหลงน้ําทีท่ ําการสรางขึ้น ประกอบดวย
- ฝายน้ําลนขนาดกลาง 5 แหง (กระจายอยูตามพื้นที่)
- บอน้ําตื้น 40 แหง (กระจายอยูตามพื้นที่)
- บอน้ําโยก 21 แหง
- คลองสงน้ําพลังไฟฟา 3 แหง
- สระน้ําขนาดกลางและขนาดเล็ก 40 แหง (กระจายอยูตามพื้นที่)
ทรัพยากรธรรมชาติ
องคการบริห ารส วนตํ าบลบา นเก า มีส ภาพพื้นที่ที่อุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ เช น
ปา ไม และแหลง น้ํ าธรรมชาติ โดยประกอบไปด วยพั นธุไม นานาชนิ ด โดยเฉพาะไม ไผนานาชนิ ด
นอกจากนี้ยังมีแหลงแรธาตุหลายชนิด ไดแก ดีบุก และวุลแฟลม ดินลูกรัง และมีแหลงน้ําพุน้ํารอนซึ่ง
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (ซึ่งปจจุบันอยูในเขตสัมปทานเหมืองแรรอการบูรณะปรับปรุงใหเปนสถานที่
ทอ งเที่ย วแห งใหม ข องจั งหวั ด กาญจนบุ รี) สั ต วป าก็ ยั ง คงมี ให เ ห็ นอยู บ า งแต ไม มากเหมื อนอดี ต
เนื่องจากราษฎรบุกรุกทําลายปาเพื่อเพาะปลูกหาที่ทํากินจึงเปนปญหาที่จะตองรีบดําเนินการแกไข
แหลงน้ําตามธรรมชาติ ประกอบดวย
- แมน้ําสายสําคัญไหลผาน 1สาย (แมน้ําแควนอย)
- ลําน้ํา 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)
ภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเกานี้เปนสถานที่เก็บรวบรวมอารยธรรม เครื่องมือเครื่องใชของ
มนุษยสมัยโบราณ มีการจัดการวางรูปแบบใหนักทองเที่ยวทั้งคนไทยและคนตางชาติไดชมอยางเปน
สั ด ส วน มี เ จ า หน า ที่ ค อยให ค วามรู แ ละแนะนํ าตอบข อ ซั ก ถามให แ ก นัก ทอ งเที่ ย วเพื่อ ให ท ราบ
ข อ เท็ จจริ ง ด า นข อ มู ล แก ผู ส นใจที่ อยากรู จึงถื อ วา พิ พิธ ภั ณฑ ส ถานแห งชาติ บา นเก าเป น สถานที่
ทองเที่ยวที่นาเที่ยวชมแหงหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (2563) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอ
การให บ ริการของเทศบาลตํา บลหนองหญา ลาด อํา เภอกั นทรลั กษ จัง หวัด ศรี ส ะเกษ ขอรับ การ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 4 งาน ไดแก 1) งานดานการศึกษา 2) งานดานรายไดหรือภาษี
3) งานดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 4) งานดานปองกันบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 500 คน และ
กําหนดกลุมตัวอยางของประชาชนผูรับบริการจํานวน 217 คน ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
การใหบริการของเทศบาลตําบลหนองหญาลาด อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีส ะเกษ พบวาภาพรวม
ผูรับบริการมีค วามพึงพอใจในระดับมากที่สุด (คิด เปนรอยละ 93.83) เมื่อพิจารณาการใหบ ริการ
จําแนกตามงาน พบวา งานที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ไดแ ก งานดานการศึกษา (คิดเปนรอย
ละ 94.52) งานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก งานดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (คิดเปนรอยละ 92.36)
เมื่อจําแนกตามการใหบริการรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ไดแก ดานชองทาง
การใหบริการ (คิดเปนรอยละ 94.34) ดานที่มีคาเฉลี่ย นอยที่สุด ไดแ ก ดานขั้นตอนการบริการ (คิด
เปนรอยละ 93.35)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2563) ศึกษาความพอใจของผูรับ บริการในเขตเทศบาล
นครสมุทรปราการ อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุท รปราการ ขอรับการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชบริการ 4 งาน ไดแก 1) งานดานทะเบีย น 2) งานดานรายไดหรือภาษี 3) งานดาน
การศึกษา 4) งานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง โดยงานดานทะเบียน จากการศึกษาพบวา
ประชาชนโดยสวนใหญมีค วามพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีค าเฉลี่ย เทากั บ 4.78
คิด เปนรอยละ 95.6 คิดเปนคะแนนตามเกณฑคุณภาพได 9 คะแนน งานรายไดหรือภาษี จาก
การศึกษาพบวา ประชาชนโดยสวนใหญมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด 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 คิด เปน
คะแนนตามเกณฑคุณภาพได 10 คะแนน
มหาวิทยาลัยนครพนม (2563) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการ
ของเทศบาลตําบลหนองเลิง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัด บึงกาฬ 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
ปจจั ย ที่ มีผลตอความสํ าเร็ จในการบริห ารจั ดการที่ ดีข ององค การบริ หารสวนตํ าบลหนองช างแล น
อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผูรับบริการรวม 4
งาน ประกอบดวย งานบริการดานกฎหมาย งานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง งานดาน
การศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) และงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในภาพรวมผูรับบริการ
มีค วามพึ ง พอใจในระดั บ มากที่ สุ ด คิด เป นร อยละของระดั บ ความพึ งพอใจเทา กับ 84.20 งานที่
ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุดถึงต่ําที่สุดเรียงตามลําดับ คือ 1) ดานการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก) 2) ดานโยธา การขออนุญาต ปลูกสิ่งกอสราง 3) ดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และ
4) ดานกฎหมาย และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ไดรับความพึงพอใจสูงที่สุดไปถึงต่ําที่สุด
เรียงตามลําดับ คือ สิ่งอํานวยความสะดวก เจาหนาที่ผูใหบริการ ชองทางการใหบริการ และขั้นตอน
การใหบริการ
ศูนยการศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2562) ศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลทุงใหญ อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี
ผลการสํารวจพบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการตอขั้นตอนการ
ใหบริการ ดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คาเฉลี่ย เทากับ 5.00 ดานการศึกษา คาเฉลี่ยเทากับ
4.97 ดา นโยธา การขออนุญ าตปลูกสิ่ง ปลู กสร าง ค าเฉลี่ย เท ากั บ 5.00 และดา นรายไดห รือภาษี
คา เฉลี่ ยเท ากั บ 5.00 ความพึ งพอใจของประชาชนที่ มีต อคุณ ภาพการให บ ริก ารต อช องทางการ
ใหบริการ ดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คาเฉลี่ยเทากับ 4.80 ดานการศึกษา คาเฉลี่ยเทากับ
4.81 ดา นโยธา การขออนุญ าตปลูกสิ่ง ปลู กสร าง ค าเฉลี่ย เท ากั บ 4.79 และดา นรายไดห รือภาษี
ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.80 ความพึ งพอใจของประชาชนที่ มี ต อคุ ณภาพการให บ ริ การต อเจา หน า ที่
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ผู ใ ห บ ริ ก าร ด า นพั ฒ นาชุ ม ชนและสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.99 ด า นการศึ ก ษา
ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.95 ด า นโยธา การขออนุ ญ าตปลู ก สิ่ ง ปลู ก สร า ง ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.97
และด านรายไดห รื อภาษี ค าเฉลี่ ยเท ากั บ 4.98 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการ
ให บริ การต อสิ่ งอํ านวยความสะดวก ดานพั ฒนาชุ มชนและสวั สดิ การสั งคม คา เฉลี่ย เท ากั บ 4.99
ดานการศึกษา คาเฉลี่ยเทากับ 4.95 ดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งปลูกสราง คาเฉลี่ยเทากับ 4.96
และดานรายไดหรือภาษี คาเฉลี่ยเทากับ 4.98
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บทที่ 3
วิธดี ําเนินการวิจัย
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอคุ ณภาพการใหบ ริการขององค การบริ ห ารสวน
ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี ใชทั้งวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดย
สรุปดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ประชาชนที่อาศัย อยูในเขตพื้นที่ความรับผิด ชอบ ของ
องคการบริหารสวนตําบานเกา อําเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี 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 ซึ่งอยูในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา
อําเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี หรือผูมารั บบริก าร/เข ารวมกิจกรรมกับ องคการบริห ารสวนตําบล
บานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
การคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง ในการศึกษาครั้งนี้ใชกลุมตัวอยาง จํานวน 390 คน จาก
หลักการคํานวณของ Yamane (1970) ดังนี้
n
โดยแทนคา

=

N

1 + N (e)2
n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
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
เพราะฉะนั้น จะไดกลุมตัวอยาง 390 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผู วิจัยใชแ บบสอบถาม และแบบสัมภาษณ เปนเครื่ องมือในการเก็ บ
รวบรวมขอ มู ล ซึ่ง สร า งขึ้ นจากการศึ กษาเอกสาร ทฤษฎีแ ละแนวคิด ต า งๆ รวมถึ งผลงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวของ และดัดแปลงจากแบบสอบถามที่มีผูสรางมาแลวเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ เพื่อให
ขอความครอบคลุมเนื้อหา และวัตถุประสงคที่ตองการศึกษางานดานบริการแตล ะดานขององคการ
บริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
1) แบบสอบถาม เปนคําถามแบบปลายปด และปลายเปด เพื่อใช เก็บรวบรวมขอมูล จาก
กลุมตัวอยางใชวิเคราะห ขอมูลเชิงปริมาณ ลักษณะแบบสอบถาม เป นคําถามแบบปลายปด และ
ปลายเปดจํานวน 3 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูล ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามปลายปด เกี่ย วกับขอมูลพื้นฐาน
ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
และระยะเวลาการอยูอาศัยในชุมชน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ เปนคํา ถามปลายปดเกี่ยวกับ ระดับความ
พึงพอใจในการใหบริการ มีกรอบงานในการประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอน
การใหบริการ ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจ าหนาที่ผูใหบริการ และ
ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก เปนคําถามแบบประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่ง
เปนระดับการวัดประเภทชวง (Interval Scale) ไดแก
คะแนน 1 = พึงพอใจระดับนอยที่สุด
คะแนน 2 = พึงพอใจระดับนอย
คะแนน 3 = พึงพอใจระดับปานกลาง
คะแนน 4 = พึงพอใจระดับมาก
คะแนน 5 = พึงพอใจระดับมากที่สุด
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กําหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยกําหนดไว 5 ระดับจากคาพิสัย สามารถหาคาพิสัย
ไดจากคํานวณดังนี้
พิสัย = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
=
5 - 1 = 0.80
5
เกณฑหาคารอยละของระดับความพึงพอใจ 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 มีตัวชี้วดั กําหนดไว ดังนี้
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการ 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 ขอ คิ ด เห็ น และข อเสนอแนะเกี่ ย วกั บ การให บ ริ ก ารในดา นตา งๆ เป น คํ า ถาม
ปลายเปดเพื่อใหผูรบั บริการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
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2) แบบสัมภาษณ
แบบสัม ภาษณ เ ปน แบบสัม ภาษณ แ บบมี โ ครงสรา ง โดยตั้ งข อคํ า ถามไว ล วงหน า ใช
สัมภาษณเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ที่ใหบริการ
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลดานขั้นตอนในการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก ข อ คิ ด เห็ น และข อเสนอแนะจากการใหบ ริ การใช เ ป นข อมู ล สํ าหรั บ การวิจั ย เชิ งคุณภาพ
ลักษณะแบบสัม ภาษณ เป นแบบสอบถามแบบมีโครงสราง กํา หนดหั วขอจะสัมภาษณไว
ลวงหนา มีขอคําถาม ดังนี้
1. ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง และประเภทของงานที่มาติดตอบริการ
2. ขั้นตอนในการใหบริการที่เหมาะสมและตองการใหเปน เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ความคิ ด
เปนเกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ใหบริการประชาชนในงานที่ทําการประเมิน
3. ชองทางการใหบริการมีอะไรบาง
4. สิ่งอำนวยความสะดวก ควรเปนอยางไรบาง หรือสิ่งที่ตองการเพิ่มเติม เพื่อเก็บรวบรวม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใหบริการประชาชนในงานที่ทําการประเมิน
5. ข อคิ ดและขอ เสนอแนะ มีอะไรบา ง เพื่ อเก็บ รวบรวมความคิ ด เห็ นและข อเสนอแนะ
เกี่ยวกับปญหา/อุปสรรคจากการใหบริการประชาชนในงานที่ทําการประเมิน
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บ รวบรวมขอ มู ล จากแบบสอบถาม ผูวิ จัย ดํ า เนิ นการโดยวิธี แ จกแบบสอบถามใหแ ก
ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางในเขตพื้นที่ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี โดยหัวหนาโครงการเปนผูกําหนดการสุมตัวอยางใหคณะผูวิจยั ดําเนินการเก็บ และ
รวบรวมข อมู ล เพื่ อนํ ามาทํา การประมวลผลข อมูล และสง ต อ ให หั วหน าโครงการวิ จัย สรุ ป ผลการ
ประเมิน ในการเก็บรวบรวมขอมูลของตัวอยางที่สุมเลือกดวยแบบสอบถาม จะใชวิธีการ 2 อยาง
ตามแตกรณีที่เกิดขึ้นดังนี้
1) ในกรณีป ระชาชนที่ ถู ก เลื อ กเป น ตั วอย า งสามารถจะทำความเข า ใจ และตอบแบบ
สอบถามเองได ก็จะใหผนู นั้ ดําเนินการกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง โดยผูเก็บขอมูลภาคสนามจะ
เปนผูตรวจสอบแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมาวาผูต อบไดครบถวนหรือไม ถาไมครบถวน ผูเก็บขอมูล
จะไดซกั ถามถามเพิ่มเติมเพื่อใหไดคําตอบครบถวนตามที่กําหนดไว
2) ในกรณีประชาชนที่ถูกเลือกเปนตัวอยางไมสะดวก หรือไมสามารถกรอกแบบสอบถามดวย
ตนเองได ครบถวน ผูเ ก็บรวบรวมขอมูล ก็ จะอานคํ าถามทุกขอ ทุกตอนให ผูตอบได ฟง และบันทึ ก
คําตอบลงในแบบสอบถามอยางครบถวนถูกตองตามที่ผูตอบแบบสอบถามตอบมา ประชาชนที่เลือก
เปน ตัวอยางในการสำรวจความพึ งพอใจงานการบริการ เพื่อใชวิเคราะห เชิ งปริ มาณจากงานการ
ใหบริการจํานวน 5 งาน ดังนี้
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1. งานดานการบริการประชาชน
2. งานดานการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
3. งานดานการจัดเก็บรายได
4. งานดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
5. งานดานโครงสรางพื้นฐาน
การสัมภาษณ ทําการสัมภาษณ เชิงลึกจากเจาหนาที่ข ององคการบริห ารสวนตําลบานเกา
อํ า เภอเมื อง จั ง หวัด กาญจนบุ รี เป นกลุ มตั วอย า งประเภทผู ใหบ ริ การด วยแบบสอบถามแบบมี
โครงสราง ซึ่งตั้งคําถามครอบคลุมเนื้อหาที่จะศึกษาไวลวงหนา เพื่อเก็บ รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความ
พึง พอใจ ป ญ หาอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติง านด านการบริ ก ารจากผู ใหบ ริก ารเพื่ อเปนข อ มู ลสํ าหรั บ
วิเ คราะห เ ชิง คุณภาพจากงานการให บ ริการด านละ 1-2 คน โดยใช ทีมงานจํ านวน 2 คน ทํ าการ
สัมภาษณและจดบันทึก
4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล จะใชวิธีการพรรณนาจากผลการวิเคราะห (Description analysis) ตาม
รายละเอีย ดของขอมู ล ที่ไดมาจากการแจกแบบสอบถาม นํามาวิเ คราะหเชิ งปริม าณจากการตอบ
แบบสอบถาม โดยวิ ธีการทางสถิ ติดวยการคํานวณหาคาความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean)
อัตราสวนรอยละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อการ
อธิบายคาระดับของตัวแปรตางๆ เพื่อบงชี้และยืนยันผลการประเมินใหเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. ความถี่ (Frequency) และ คารอยละ (Percentage) กับตัวแปรขอมูล สวนบุค คลดานเพศ
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ และระยะเวลาการอยูอาศัยในชุมชน
2. คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับปจจัยความพึงพอใจใน
การใหบริการขององคการบริห ารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี มีกรอบงานที่
ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอชองทางการ
ใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบ ริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อ
นํามาหาคะแนนคุณภาพการใหบริการ โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ย กับเกณฑการหาคะแนนคุณภาพที่
กําหนดไว
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เสนอผลการประเมินเปนตารางและความเรียงจําแนก
เปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการจากองคการบริห ารสวน
ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ตอนที่ 3 ผลการประเมิ นความคิด เห็ นของเจ า หน าที่องค การบริ ห ารสวนตํ า บลบ า นเกา
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึง่ เปนผูใหบริการ
ตอนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอแบบสอบถาม
ผลการศึกษาคุณลักษณะของผูต อบแบบสอบถาม จํานวน 390 คน มีผลการศึกษา ดังตาราง
ที่ 4.1 – 4.6
ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนประชาชนผูรับบริการขององคการ
บริ ห ารสวนตํา บลบ านเก า อํ าเภอเมื อง จั ง หวั ด กาญจนบุ รี จํ า แนกตามเพศ อายุ อาชี พ ระดั บ
การศึ กษา ระยะเวลาที่ อ าศั ย ในพื้ นที่ และเรื่ อ งที่ ข อรั บ บริ การ โดยใช การแจกแจงความถี่ แ ละ
คารอยละ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
217
173
390

รอยละ
55.64
44.36
100.00

จากตารางที่ 4.1 พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางผูต อบแบบสอบถาม 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
อายุ นอยกวา 25 ป
26 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
มากกวา 60 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน
69
121
74
53
42
31
390

รอยละ
17.69
31.03
18.97
13.59
10.77
7.95
100.00

จากตารางที่ 4.2 พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางผูต อบแบบสอบถาม จํานวน 390 คน สวน
ใหญมีอายุระหวาง 26-30 ป มากที่สุด จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 31.03 รองลงมามีอายุอยู
ระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 74 คน คิ ดเปนรอยละ 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
ตารางที่ 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 มี การศึ กษาระดั บ ปวช./ปวท./ปวส.อนุ ป ริ ญญา จํ า นวน 193 คน คิ ด เป นร อยละ 49.49
รองลงมามีการศึกษาระดับ ประถมศึ กษา หรือต่ํ ากวาระดับ ประถมศึกษา จํานวน 98 คน คิด เป น
รอยละ 25.13 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 74 คน คิด เปนรอยละ 18.97 การศึกษาระดับ
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ปริญญาตรี จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.38 และการศึกษาที่สูงกวาระดับปริญญาตรี จํานวน 4
คน คิดเปนรอยละ 1.03 ตามลําดับ
ตารางที่ 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
จากตารางที่ 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
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย
เกษตรกรรม/กสิกรรม
รับจาง
แมบาน
อื่นๆ
รวม

จํานวน
24
59
184
114
9
390

รอยละ
6.15
15.13
47.18
29.23
2.31
100.00

จากตารางที่ 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 คิด เปน
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รอยละ 15.13 มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 24 คน คิด เปนรอยละ 6.15 และมี
อาชีพแมบาน จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.31 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.6 จํ า นวนร อ ยละของคุ ณลั ก ษณะของประชาชนผู ต อบแบบสอบถาม จํ า แนกตาม
ระยะเวลาการอยูอาศัยในชุมชน
คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม
การอาศัยอยูในชุมชน
เปนคนในชุมชนตั้งแตเกิด
อยูในชุมชนนานกวา 5 ป
อยูในชุมชนนี้ตั้งแต 1 ป ถึง 5 ป
อยูในชุมชนนี้ไมเกิน 1 ป
รวม

จํานวน

รอยละ

204
129
36
21
390

52.31
33.08
9.23
5.38
100.00

จากตารางที่ 4.6 พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 390 คน สวน
ใหญ เป น คนในชุ มชนอยูอ าศั ย มาตั้ ง แต เ กิ ด มากที่ สุด จํ า นวน 204 คน คิ ด เป นร อยละ 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 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการจากองคการบริห ารสว นตําบล
บานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการจากองคการบริห ารสวนตําบลบานเกา
อําเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุ รี ซึ่ งเป นผูต อบแบบสอบถาม มีระดับ ความพึงพอใจในคุ ณภาพการ
ให บ ริ การของประชาชนในภาพรวม และผลการประเมิ นกรอบงาน 4 ด า น ประกอบดวย ความ
พึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่
ผูใหบริการ ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยสะดวกมีผลการประเมินแตละงาน ดังนี้
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ตารางที่ 4.7 ผลสํารวจความพึงพอใจคุณภาพการใหบ ริการของประชาชนตองานการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวม
ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ
งานบริการ
งานบริการดาน งานบริการดาน งานบริการดาน งานบริการดาน
รวม
การบริการ ดานการบริการ
การวาง
การจัดเก็บ
สงเสริม
โครงสราง
แตละดาน
ประชาชน
แผนพัฒนา
รายได
คุณภาพชีวิต
พื้นฐาน
ทองถิ่น
4.81
4.81
4.82
4.84
4.85
4.83
1. ขั้นตอน
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สดุ
การใหบริการ
(96.20 %)
(96.20 %)
(96.40 %)
(96.80 %)
(97.00 %)
(96.60 %)
4.82
4.83
4.85
4.86
4.88
4.85
2. ชองทาง
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สดุ
มากที่สุด
มากที่สุด
การใหบริการ
(96.40 %)
(96.60 %)
(97.00 %)
(97.20 %)
(97.60 %)
(97.00 %)
4.83
4.84
4.84
4.85
4.86
4.84
3. เจาหนาที่
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
ผูใหบริการ
(96.60 %)
(96.80 %)
(96.80 %)
(97.00 %)
(97.20 %)
(96.80%)
4.93
4.93
4.94
4.94
4.94
4.94
4. สิ่งอํานวย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
ความสะดวก
(98.60 %)
(98.60 %)
(98.80%)
(98.80 %)
(98.80 %)
(98.80 %)
4.84
4.85
4.86
4.87
4.88
4.86
รวม
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
รอยละของ
ระดับความ
(96.80%)
(97.00 %)
(97.20 %)
(97.40 %)
(97.60 %)
(97.20 %)
พึงพอใจ
คะแนน
10 – มากกวา 10 – มากกวา 10 – มากกวา 10 – มากกวา 10 – มากกวา 10 – มากกวา
คุณภาพ
รอยละ95ขึ้นไป รอยละ95ขึ้นไป รอยละ95ขึ้นไป รอยละ95ขึ้นไป รอยละ95ขึ้นไป รอยละ95ขึ้นไป

จากตารางที่ 4.7 พบวา ผลสํารวจความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการของประชาชนตองาน
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวั ดกาญจนบุรี ในภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด ( X = 4.86) คิด เปนรอยละ 97.20 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ
คุณภาพการใหบริการ พบวา มีคะแนนคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ 10
ผลสํารวจเปนรายดานในภาพรวม พบวา ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการตอสิ่งอํานวย
ความสะดวก มีค าอยูในระดั บ มากที่สุ ด ( X = 4.94) คิ ดเปนรอยละ 98.80 รองลงมาคื อความ
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 ในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) ทุกดาน
ผลการประเมินแยกแตละงาน นําขอมูล ที่ไดมาตีความระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ
ใหบริการ โดยทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกับเกณฑที่กําหนดไว และแสดงเปนคารอยละ และคะแนน
คุณภาพการใหบริการ มีผลการประเมินแตละงาน ดังนี้
ตารางที่ 4.8 ค าเฉลี่ ย และส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความพึง พอใจในคุณภาพการบริการของ
ประชาชนตองานดานการบริการประชาชนจําแนกแตละดาน
การใหบริการ
1. ดานขัน้ ตอนการใหบริการ
1) ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน มีความคลองตัว
2) มีปายแสดงขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน
3) ขั้นตอนการใหบริการมีความรวดเร็ว
4) วัสดุ อุปกรณที่ใหในการบริการมีความทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ
5) มีความเปนธรรมการใหบริการ (เรียงลําดับ กอนหลัง)
6) มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน
รวม
2. ดานชองทางการใหบริการ
1) มีกลอง/ตูรับฟงความคิดเห็น/ ศูนยรับเรื่องรองทุกข
2) ชองทางการใหบริการแตละชองทางมีความสะดวก รวดเร็ว
3) มีการจัดการเผยแพรระบบขอมูลขาวสารทางเว็บไซตหนวยงาน
4) มีสื่อออนไลนใหบริการขอมูลขาวสารและรับแจงเรื่องราวตาง ๆ
5) มีหนวยเคลื่อนที่ในการใหบริการ
รวม
3. ดานเจาหนาทีผ่ ใู หบริการ
1) เจาหนาทีใ่ หบริการ มีมนุษยสัมพันธที่ดี พูดจาดี ยิ้มแยมแจมใส
2) มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ
3) เจาหนาที่มีความรู สามารถใหบริการ ใหคําแนะนํา หรือตอบขอ
สงสัยอยางชัดเจน
4) เจาหนาทีแ่ ตงกายสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับสถานที่ กาลเทศะ

X

S.D.

การตีความ

4.82
4.85
4.78
4.85
4.74
4.80
4.81

0.40
0.36
0.42
0.36
0.44
0.40
0.40

มากที่สุด
มากที่สดุ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.81
4.80
4.86
4.84
4.82
4.82

0.40
0.40
0.37
0.37
0.50
0.24

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.86 0.36
4.85 0.36

มากที่สุด
มากที่สุด

4.78 0.42

มากที่สุด

4.79 0.41

มากที่สุด

43
การใหบริการ
5) เจาหนาที่ใหบริการอยางเทาเทียมกับผูรับบริการทุกคน
6) เจาหนาที่ใหบริการดวยความซื่อสัตยสุจริต
รวม
4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
1) สถานที่ตั้งสามารถเดินทางไปไดสะดวก
2) สถานที่ใหบริการมีความสะอาด สวยงาม เปนระเบียบ และ
เหมาะสมตอการใชบริการ
3) มีการติดปายบอกจุดบริการ สถานที่ใหบริการตางๆ อยางชัดเจน
4) มีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ เชน ที่จอดรถ หองน้ํา ที่นั่ง
คอยรับบริการ สัญญาณอินเทอรเน็ต
5) มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับบริการผูพิการ หรือผูสูงอายุอยาง
เหมาะสม
รวม
รวมผลการประเมิน 4 ดาน
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 96.80

S.D. การตีความ
4.86 0.36 มากทีส่ ุด
4.83 0.40 มากทีส่ ุด
4.83 0.21 มากทีส่ ุด
X

4.86 0.37
4.97 0.16

มากที่สุด
มากที่สุด

4.92 0.28
4.97 0.17

มากที่สุด
มากที่สุด

4.92 0.28

มากที่สุด

4.93 0.16

มากที่สุด

4.84 0.12

มากที่สุด

1. งานดานการบริการประชาชน
จากตารางที่ 4.8 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานบริการดานการ
บริการประชาชน มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ
ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอ
สิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ในภาพรวมประชาชนมีค วามพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ อยูใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.84) และมีระดับ ความพึงพอใจของผูรับ บริการรอยละ 96.80 มีค ะแนน
คุณภาพการใหบริการ อยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียด
แตละดานสรุปไดดังนี้
ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.81) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 96.20
ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.82) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 96.40
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.83) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 96.60
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ความพึงพอใจตอสิ่ง อํานวยความสะดวกในการให บริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดั บมากที่สุ ด
( X = 4.93) มีระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 98.60
ตารางที่ 4.9 ค าเฉลี่ย และสวนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความพึ งพอใจในคุ ณภาพการบริ การของ
ประชาชนตองานบริการดานการวางแผนพัฒนาทองถิ่น จําแนกแตละดาน
การใหบริการ
1. ดานขัน้ ตอนการใหบริการ
1) ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน มีความคลองตัว
2) มีปายแสดงขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน
3) ขั้นตอนการใหบริการมีความรวดเร็ว
4) วัสดุ อุปกรณที่ใหในการบริการมีความทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ
5) มีความเปนธรรมการใหบริการ (เรียงลําดับ กอนหลัง)
6) มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน
รวม
2. ดานชองทางการใหบริการ
1) มีกลอง/ตูรับฟงความคิดเห็น/ ศูนยรับเรื่องรองทุกข
2) ชองทางการใหบริการแตละชองทางมีความสะดวก รวดเร็ว
3) มีการจัดการเผยแพรระบบขอมูลขาวสารทางเว็บไซตหนวยงาน
4) มีสื่อออนไลนใหบริการขอมูลขาวสารและรับแจงเรื่องราวตาง ๆ
5) มีหนวยเคลื่อนที่ในการใหบริการ
รวม
3. ดานเจาหนาทีผ่ ใู หบริการ
1) เจาหนาทีใ่ หบริการ มีมนุษยสัมพันธที่ดี พูดจาดี ยิ้มแยมแจมใส
2) มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ
3) เจาหนาที่มีความรู สามารถใหบริการ ใหคําแนะนํา หรือตอบขอ
สงสัยอยางชัดเจน
4) เจาหนาทีแ่ ตงกายสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับสถานที่ กาลเทศะ
5) เจาหนาที่ใหบริการอยางเทาเทียมกับผูรับบริการทุกคน
6) เจาหนาที่ใหบริการดวยความซื่อสัตยสุจริต
รวม

X

S.D.

การตีความ

4.84
4.85
4.78
4.77
4.77
4.82
4.81

0.38
0.36
0.41
0.42
0.42
0.39
0.21

มากที่สุด
มากที่สดุ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.82
4.81
4.86
4.85
4.80
4.83

0.39
0.39
0.36
0.37
0.51
0.24

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.87 0.35
4.86 0.34

มากที่สุด
มากที่สุด

4.80 0.40

มากที่สุด

4.81
4.86
4.84
4.84

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

0.39
0.34
0.39
0.20
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การใหบริการ
4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
1) สถานที่ตั้งสามารถเดินทางไปไดสะดวก
2) สถานที่ใหบริการมีความสะอาด สวยงาม เปนระเบียบ และ
เหมาะสมตอการใชบริการ
3) มีการติดปายบอกจุดบริการ สถานที่ใหบริการตางๆ อยางชัดเจน
4) มีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ เชน ที่จอดรถ หองน้ํา ที่นั่ง
คอยรับบริการ สัญญาณอินเทอรเน็ต
5) มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับบริการผูพิการ หรือผูสูงอายุอยาง
เหมาะสม
รวม
รวมผลการประเมิน 4 ดาน
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.00

X

S.D.

การตีความ

4.85 0.36
4.97 0.16

มากที่สุด
มากที่สุด

4.93 0.26
4.98 0.14

มากที่สุด
มากที่สุด

4.93 0.25

มากที่สุด

4.93 0.14

มากที่สุด

4.85 0.17

มากที่สุด

2. งานดานการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
จากตารางที่ 4.9 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการงานดานการวางแผน
พัฒนาทองถิ่น มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอน การใหบ ริการ
ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และ ความพึงพอใจตอ
สิ่งอํานวยสะดวก พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการ ใหบริการ อยูในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.85) และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.00 มี คะแนนคุณภาพ
การใหบริการอยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายดานมี รายละเอีย ดแตล
ดานสรุปไดดังนี้
ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบ ริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.81) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 96.20
ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.83) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 96.60
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบ ริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.84) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 96.80
ความพึ งพอใจตอสิ่ งอํ านวยความสะดวกในการใหบ ริ การ มี คาเฉลี่ ยอยูในระดับมากที่สุ ด
( X = 4.93) มีระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 98.60
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ตารางที่ 4.10 ค าเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ
ประชาชนตองานบริการดานการจัดเก็บรายได จําแนกแตละดาน
การใหบริการ
S.D. การตีความ
X
1. ดานขัน้ ตอนการใหบริการ
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 อุปกรณที่ใหในการบริการมีความทันสมัย 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/ ศูนยรับเรื่องรองทุกข
4.83 0.37 มากที่สุด
2) ชองทางการใหบริการแตละชองทางมีความสะดวก รวดเร็ว
4.83 0.37 มากที่สุด
3) มีการจัดการเผยแพรระบบขอมูลขาวสารทางเว็บไซตหนวยงาน
4.88 0.33 มากที่สุด
4) มีสื่อออนไลนใหบริการขอมูลขาวสารและรับแจงเรื่องราวตาง ๆ
4.86 0.36 มากที่สุด
5) มีหนวยเคลื่อนที่ในการใหบริการ
4.84 0.37 มากที่สุด
รวม
4.85 0.22 มากที่สุด
3. ดานเจาหนาทีผ่ ใู หบริการ
1) เจาหนาทีใ่ หบริการ มีมนุษยสัมพันธที่ดี พูดจาดี ยิ้มแยมแจมใส
4.89 0.32 มากที่สุด
2) มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ
4.87 0.33 มากที่สุด
3) เจาหนาที่มีความรู สามารถใหบริการ ใหคําแนะนํา หรือตอบขอ
4.80 0.40 มากที่สุด
สงสัยอยางชัดเจน
4) เจาหนาทีแ่ ตงกายสุภาพเรียบรอย 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
4.98 0.15 มากที่สุด
เหมาะสมตอการใชบริการ
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การใหบริการ
3) มีการติดปายบอกจุดบริการ สถานที่ใหบริการตางๆ อยางชัดเจน
4) มีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ เชน ที่จอดรถ หองน้ํา ที่นั่ง
คอยรับบริการ สัญญาณอินเทอรเน็ต
5) มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับบริการผูพิการ หรือผูสูงอายุอยาง
เหมาะสม
รวม
รวมผลการประเมิน 4 ดาน
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.20

S.D.
4.93 0.25
4.98 0.13
X

4.93 0.25

การตีความ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.94 0.13

มากที่สุด

4.86 0.12

มากที่สุด

3. งานดานการจัดเก็บรายได
จากตารางที่ 4.10 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจในคุ ณภาพการใหบ ริก าร งานด านการ
จัดเก็บรายได มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ
ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอ
สิ่งอํานวยสะดวก พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.86) และมีระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 97.20 มีคะแนนคุณภาพการ
ใหบริการอยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละดาน
สรุป ไดดังนี้
ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.82) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ96.40
ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.85) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 97.00
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบ ริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.84) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 96.80
ความพึ งพอใจตอสิ่ งอํ านวยความสะดวกในการใหบ ริ การ มี คาเฉลี่ ยอยูในระดับมากที่สุ ด
( X = 4.94) มีระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 98.80
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ตารางที่ 4.11 ค าเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ
ประชาชนตองานบริการดานสงเสริมคุณภาพชีวิต จําแนกแตละดาน
การใหบริการ
S.D. การตีความ
X
1. ดานขัน้ ตอนการใหบริการ
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 อุปกรณที่ใหในการบริการมีความทันสมัย 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/ ศูนยรับเรื่องรองทุกข
4.85 0.36 มากที่สุด
2) ชองทางการใหบริการแตละชองทางมีความสะดวก รวดเร็ว
4.84 0.37 มากที่สุด
3) มีการจัดการเผยแพรระบบขอมูลขาวสารทางเว็บไซตหนวยงาน
4.88 0.33
มาก
4) มีสื่อออนไลนใหบริการขอมูลขาวสารและรับแจงเรื่องราวตาง ๆ
4.87 0.34 มากที่สุด
5) มีหนวยเคลื่อนที่ในการใหบริการ
4.84 0.36 มากที่สุด
รวม
4.86 0.22 มากที่สุด
3. ดานเจาหนาทีผ่ ใู หบริการ
1) เจาหนาทีใ่ หบริการ มีมนุษยสัมพันธที่ดี พูดจาดี ยิ้มแยมแจมใส
4.89 0.32 มากที่สุด
2) มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ
4.88 0.32 มากที่สุด
3) เจาหนาที่มีความรู สามารถใหบริการ ใหคําแนะนํา หรือตอบขอ
4.82 0.39 มากที่สุด
สงสัยอยางชัดเจน
4) เจาหนาทีแ่ ตงกายสุภาพเรียบรอย 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
4.98 0.15 มากที่สุด
เหมาะสมตอการใชบริการ
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การใหบริการ
3) มีการติดปายบอกจุดบริการ สถานที่ใหบริการตางๆ อยางชัดเจน
4) มีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ เชน ที่จอดรถ หองน้ํา ที่นั่ง
คอยรับบริการ สัญญาณอินเทอรเน็ต
5) มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับบริการผูพิการ หรือผูสูงอายุอยาง
เหมาะสม
รวม
รวมผลการประเมิน 4 ดาน
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.40

S.D.
4.93 0.25
4.98 0.13
X

4.94 0.24

การตีความ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.94 0.13

มากที่สุด

4.87 0.11

มากที่สุด

4. งานดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
จากตารางที่ 4.11 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอ ขั้นตอนการใหบ ริการ
ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอ
สิ่งอำนวยสะดวก พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการ ใหบริการอยูในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.87) และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.40 มีค ะแนนคุณภาพ
การใหบริการอยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายดานมี รายละเอียดแตล ะ
ดานสรุปได ดังนี้
ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.84) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 96.80
ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.86) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 97.20
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.85) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 97.00
ความพึงพอใจตอสิ่ง อํานวยความสะดวกในการให บริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดั บมากที่สุ ด
( X = 4.94) มีระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 98.80
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ตารางที่ 4.12 ค าเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ
ประชาชนตองานบริการดานโครงสรางพื้นฐาน จําแนกแตละดาน
การใหบริการ
S.D. การตีความ
X
1. ดานขัน้ ตอนการใหบริการ
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 อุปกรณที่ใหในการบริการมีความทันสมัย 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/ ศูนยรับเรื่องรองทุกข
4.86 0.35 มากที่สุด
2) ชองทางการใหบริการแตละชองทางมีความสะดวก รวดเร็ว
4.90 0.30 มากที่สุด
3) มีการจัดการเผยแพรระบบขอมูลขาวสารทางเว็บไซตหนวยงาน
4.89 0.32
มาก
4) มีสื่อออนไลนใหบริการขอมูลขาวสารและรับแจงเรื่องราวตาง ๆ
4.91 0.29 มากที่สุด
5) มีหนวยเคลื่อนที่ในการใหบริการ
4.85 0.36 มากที่สุด
รวม
4.88 0.18 มากที่สุด
3. ดานเจาหนาทีผ่ ใู หบริการ
1) เจาหนาทีใ่ หบริการ มีมนุษยสัมพันธที่ดี พูดจาดี ยิ้มแยมแจมใส
4.90 0.31 มากที่สุด
2) มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ
4.88 0.32 มากที่สุด
3) เจาหนาที่มีความรู สามารถใหบริการ ใหคําแนะนํา หรือตอบขอ
4.82 0.38 มากที่สุด
สงสัยอยางชัดเจน
4) เจาหนาทีแ่ ตงกายสุภาพเรียบรอย 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
4.98 0.15 มากที่สุด
เหมาะสมตอการใชบริการ
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การใหบริการ
3) มีการติดปายบอกจุดบริการ สถานที่ใหบริการตางๆ อยางชัดเจน
4) มีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ เชน ที่จอดรถ หองน้ํา ที่นั่ง
คอยรับบริการ สัญญาณอินเทอรเน็ต
5) มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับบริการผูพิการ หรือผูสูงอายุอยาง
เหมาะสม
รวม
รวมผลการประเมิน 4 ดาน
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.60

S.D.
4.93 0.25
4.98 0.13
X

4.94 0.24

การตีความ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.94 0.13

มากที่สุด

4.88 0.11

มากที่สุด

5. งานดานโครงสรางพื้นฐาน
จากตารางที่ 4.12 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานบริการดาน
โครงสรางพื้นฐาน มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ
ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอ
สิ่งอํานวยสะดวก พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.88) และมีระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 97.60 มีค ะแนนคุณภาพการ
ใหบริการอยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละดาน
สรุป ไดดังนี้
ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.85) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 97.00
ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.88) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 97.60
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.86) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูร บั บริการรอยละ 97.20
ความพึ งพอใจตอสิ่ งอํ านวยความสะดวกในการใหบ ริ การ มี คาเฉลี่ ยอยูในระดับมากที่สุ ด
( X = 4.94) มีระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 98.80
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ตอนที่ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นของเจาหนาที่อ งคการบริหารสวนตําบลบานเก า อําเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผูใหบริการ
ผลการสัมภาษณความคิดเห็นของเจาหนาที่ผูใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จากการสัมภาษณ จํานวน 5 คน นําเสนอผลการประเมินในภาพรวม
ดังนี้
ดานขั้นตอนในการใหบริการ พบวา ประชาชนพึงพอใจในการใหบ ริการขององคการบริหาร
ส วนตํ า บลบ า นเก า ทั้ ง การลดขั้ น ตอนการทํ างานด า นต า งๆ การทํ า งานร วมกั บ ชุ มชน ได มี การ
ประสานกันผูนําทองถิ่นในการทํากิจกรรม มีการประชาสัมพันธเรื่องราวตางๆ ใหประชาชนทราบและ
เขารวมกิจกรรม และเจาหนาที่ปฏิบัติงานดวยการมีสวนรวมกับประชาชน เชน การประชาคมแผน
รวมกั นจั ดท ำแผนประจําปกับ ชาวบ านในระดับ หมู บา น และระดั บตํ าบล ซึ่งทําใหช าวบ านได รับ
ประโยชนจากการพัฒนาดานตางๆ สงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของภาครัฐคุม คา และตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดานชองทางการใหบ ริการ พบวา องคการบริหารสวนตําบลบานเกาจัดใหมีการใหบริการ
หลากหลายชองทาง มีอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัย จัด ทําอินเทอรเน็ตใหบ ริการประชาชน
ดานตางๆ และมีสื่อโฆษณา ประเภท ปายประชาสัมพันธ แผนพับ กลองรับความคิด เห็น และหนวย
เคลื่อนที่ใหบริการตามชุมชนหรือจุดการใหบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาขอรับ
บริการ
ดานสภาพแวดลอมและดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา องคการบริหารสวนตําบลบานเกา
ไดจดั ใหมีบริเวณที่พกั รอรับบริการที่พอเพีย ง สภาพแวดลอมนาติดตอ มีความสะดวกและสะอาด มี
สถานที่พอเพียงตอการใหบ ริการ เปนที่ พึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ มีเ จาหนาที่ใหคําชี้แจง
ขั้นตอนการใหบริการ และไดจัดทําปายบอกขั้นตอนและวิธีการรับบริการทุกขั้นตอนเพื่อสะดวกกับผู
มารับบริการ จัดเตรีย มอุป กรณเ ครื่องมือเครื่องใชเพื่อใหบริการประชาชนอยูในเกณฑดี และพบวา
ประชาชนมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี ระดับมากที่สุด
ดานความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการใหบริการ พบวา ไมพบปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานที่ทําใหเกิดความลาชา หรือไมเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตํ า บลบ า นเก า อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เป น การทํ า ตามภาระหน า ที่ ที่ กํ า หนดไว ใ น
พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 (แก ไขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ.2552) ในป ง บประมาณ 2564 มี
วัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาขอมูลเบื้องตน และระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 2) เพื่อ
ศึก ษาความคิด เห็นของประชาชนที่มีต อ องค การบริห ารสวนตํ าบลบ านเกา อํา เภอเมือง จัง หวั ด
กาญจนบุรี และ 3) เพื่ อศึก ษาป ญหา อุปสรรค และขอ เสนอแนะ ดา นการใหบ ริการขององคการ
บริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
การประเมินใชวธิ ีการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และศึกษาวิจัยจากเอกสาร
(Documentary Research) ผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
วิจัย เชิงปริมาณทําการประเมิ นความพึง พอใจ (Survey Research) ของประชาชนที่เ ปนตัวแทน
ครอบครัวทีอ่ าศัยอยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 390 คน ในชวง
เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 แลวนํามาประเมินผลโดยใชการพรรณนาความ (Descriptive) จาก
ข อ มู ล ที่ ได มาจากการวิ เ คราะห ด วยวิ ธี ท างสถิ ติ ได แ ก ค า เฉลี่ ย (Mean) ค าอั ต ราส วนร อยละ
(Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการวิจยั เชิงคุณภาพใชแบบ
สัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาที่ขององคการบริห ารสวน
ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเปนผูใหบริการ จํานวน 5 คน สรุปผลการศึกษาดังนี้
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 มีค าอยูในระดั บ มากที่สุ ด ( X = 4.94) คิ ดเปนรอยละ 98.80 รองลงมาคื อความ
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 ในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) ทุกดาน
1. งานดานการบริการประชาชน
ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานบริการดานการบริการประชาชน
มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอ
ชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความ
สะดวก พบวา ในภาพรวมประชาชนมีค วามพึงพอใจในคุณภาพการใหบ ริการ อยูในระดั บมากที่สุด
( X = 4.84) และมีระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 96.80 มีคะแนนคุณภาพการใหบ ริการ
อยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละดานสรุปไดดังนี้
ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.81) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 96.20
ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.82) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 96.40
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.83) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 96.60
ความพึงพอใจตอสิ่ง อํานวยความสะดวกในการให บริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดั บมากที่สุ ด
( X = 4.93) มีระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 98.60
2. งานดานการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการงานดานการวางแผนพัฒนาทองถิ่น มี
กรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอน การใหบริการ ความพึงพอใจตอ
ชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และ ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยสะดวก
พบวา ในภาพรวมประชาชนมีค วามพึงพอใจในคุณภาพการ ใหบ ริการ อยูในระดั บมากที่สุด ( X =
4.85) และมีระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 97.00 มี คะแนนคุณภาพการใหบริการอยูใน
ระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายดานมี รายละเอียดแตลดานสรุปไดดังนี้
ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบ ริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.81) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 96.20
ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.83) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 96.60
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบ ริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดั บมากที่สุด ( X = 4.84) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 96.80
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ความพึ งพอใจตอสิ่ งอํ านวยความสะดวกในการใหบ ริ การ มี คาเฉลี่ ยอยูในระดั บมากที่สุ ด
( X = 4.93) มีระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 98.60
3. งานดานการจัดเก็บรายได
ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ ริการ งานดานการจัดเก็บรายได มีกรอบ
งานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบ ริการ ความพึงพอใจตอชอง
ทางการใหบ ริ การ ความพึ งพอใจตอเจาหน าที่ ผูให บริ การ และความพึ งพอใจตอ สิ่ งอํา นวยความ
สะดวก พบวา ในภาพรวมประชาชนมีค วามพึงพอใจในคุณภาพการใหบ ริการอยูในระดับ มากที่สุด
( X = 4.86) และมีระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 97.20 มีคะแนนคุณภาพการใหบริการ
อยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละดานสรุป ไดดังนี้
ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.82) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ96.40
ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.85) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 97.00
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบ ริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดั บมากที่สุด ( X = 4.84) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 96.80
ความพึ งพอใจตอสิ่ งอํ านวยความสะดวกในการให บริ การ มี คาเฉลี่ ยอยูในระดั บมากที่สุ ด
( X = 4.94) มีระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 98.80
4. งานดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีกรอบ
งานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอ ขั้นตอนการใหบ ริการ ความพึงพอใจตอชอง
ทางการใหบ ริ การ ความพึง พอใจตอเจาหนา ที่ผูให บริการ และความพึงพอใจตอสิ่ งอ ำนวยสะดวก
พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการ ใหบริการอยูในระดั บ มากที่สุ ด ( X =
4.87) และมีระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 97.40 มีคะแนนคุณภาพการใหบริการอยูใน
ระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายดานมี รายละเอียดแตละดานสรุปได ดังนี้
ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.84) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 96.80
ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.86) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 97.20
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.85) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 97.00
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ความพึงพอใจตอสิ่ง อํานวยความสะดวกในการให บริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดั บมากที่สุ ด
( X = 4.94) มีระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 98.80
5. งานดานโครงสรางพื้นฐาน
ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ ริการ งานบริการดานโครงสรางพื้นฐาน มี
กรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอ
ชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผใู หบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยสะดวก
พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.88)
และมีระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 97.60 มีคะแนนคุณภาพการใหบริการอยูในระดั บ
10 (มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละดานสรุป ไดดังนี้
ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.85) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 97.00
ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.88) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 97.60
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.86) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 97.20
ความพึ งพอใจตอสิ่ งอํ านวยความสะดวกในการให บริ การ มี คาเฉลี่ ยอยูในระดั บมากที่สุ ด
( X = 4.94) มีระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการรอยละ 98.80
อภิปรายผลการวิจัย
จากการประเมินดานขั้นตอนในการใหบริการ พบวา ประชาชนพึงพอใจในการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลบานเกา ทั้งการลดขั้นตอนการทํางานดานตางๆ การทํางานรวมกับชุมชน
ไดมีการประสานกันผูนําทองถิ่นในการทํากิจกรรม มีการประชาสัมพันธเรื่องราวตางๆ ใหประชาชน
ทราบและเข า ร วมกิจกรรม และเจ า หน า ที่ ป ฏิ บัติงานด วยการมี ส วนร วมกั บ ประชาชน เช น การ
ประชาคมแผน รวมกันจัดท ำแผนประจําปกับ ชาวบานในระดับ หมูบาน และระดับตําบล ซึ่งทําให
ชาวบานไดรบั ประโยชนจากการพัฒนาดานตางๆ สงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของภาครัฐคุ มคา
และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดานชองทางการใหบริการ พบวา
องคการบริ หารส วนตํ าบลบา นเกาจัดใหมีการให บริ การหลากหลายช องทาง มีอุป กรณ เครื่อ งมื อ
เครื่องใชทที่ ันสมัย จัดทําอินเทอรเน็ตใหบริการประชาชนดานตางๆ และมีสื่อโฆษณา ประเภท ปาย
ประชาสัมพันธ แผนพับ กลองรับความคิดเห็น และหนวยเคลื่อนที่ใหบริการตามชุมชนหรือจุดการ
ใหบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาขอรับบริการ ดานสภาพแวดลอมและดานสิ่ ง
อํานวยความสะดวก พบวา องคการบริหารสวนตําบลบานเกา ไดจัด ใหมีบริเวณที่พักรอรับบริการที่
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พอเพียง สภาพแวดลอมนาติดตอมีความสะดวกและสะอาด มีสถานที่พอเพียงตอการใหบริการ เปนที่
พึงพอใจของประชาชนผูรบั บริการ มีเจาหนาที่ใหคําชี้แจงขั้นตอนการใหบริการ และไดจัดทําปายบอก
ขั้นตอนและวิธีการรับ บริการทุกขั้นตอนเพื่อสะดวกกับ ผู มารับบริการ จัดเตรีย มอุป กรณเครื่องมื อ
เครื่องใชเพื่อใหบริการประชาชนอยูในเกณฑดี และพบวา ประชาชนมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ให บริ การขององค ก ารบริ ห ารสวนตํ าบลบา นเก า อํา เภอเมื อง จัง หวั ด กาญจนบุรี ระดั บ มากที่สุ ด
ด า นความคิ ด เห็ น และข อเสนอแนะจากการให บ ริ ก าร พบว า ไม พ บป ญ หาและอุ ป สรรคในการ
ปฏิบัติงานที่ทําใหเกิดความลาชา หรือไมเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว สงผลใหประชาชนมีค วาม
เชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการ ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ในระดับมากที่สุด และอยูในเกณฑคุณภาพระดับคะแนน 10 (รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรบั บริการ มากกวารอยละ 95)
ขอเสนอแนะ
1. งานดานการบริการประชาชน
ควรมีการเพิ่มชองทางการติดตอผานสื่อโซเชียลมีเดียที่เขาถึงงาย เชน ระบบไลนของทาง
อบต. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเขาถึงการบริการ
2. งานดานการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
ควรมี ชองทางสํา หรับ ใหประชาชนมีส วนรวมในการวางแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
ชุมชนของตนเอง
3. งานดานการจัดเก็บรายได
ควรมีระบบการแจงเตือนขอมูลขาวสารการจัดเก็บรายไดที่หลากหลาย
4. งานดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ควรมีการประชาสัมพันธถึงวิธีการ
ดูแล การปองกัน การใหคําปรึกษา 24 ชั่วโมง ใหประชาชน
5. งานดานโครงสรางพื้นฐาน
บางหมูบ านยัง ไม มีระบบไฟฟา และระบบประปาเข า ถึง จึ งต องมีการขอใชท รัพยากร
รวมกับทางวัด
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แบบบสอบถาม
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แบบสอบถาม ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
งานดานการบริการประชาชน
งานบริการดาน
งานดานการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
งานดานการจัดเก็บรายได
งานดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
งานดานโครงสรางพื้นฐาน

คําชี้แจง แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ
ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
กรุณาทําเครื่องหมายในขอที่ตรงกับความความคิดเห็นของทานมากที่สุด
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อายุ
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. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
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) ธุรกิจสวนตัว คาขาย
3) เกษตรกรรม/กสิกรรม
4) รับจาง
5) แมบาน
6) อื่นๆ โปรดระบุ ……………………………
6. ระยะเวลาการอยูอาศัยในชุมชน
1) เปนคนในชุมชนตั้งแตเกิด
2) อยูในชุมชนไมเกิน 1 ป
3) อยูในชุมชนตั้งแต 1 ป ถึง 5 ป
4) อยูในชุมชนมากกวา 5 ป
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ
กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
คําถาม ทานมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของงานบริการในประเด็นใดตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
ที่สุด

1. ขั้นตอนการใหบริการ
1.1 ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน มีความคลองตัว
1.2 มีมีปายแสดงขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน
1.3 ขั้นตอนการใหบริการมีความรวดเร็ว
1.4 วัสดุ อุปกรณที่ใหในการบริการมีความทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ
1.5 มีความเปนธรรมการใหบริหาร (เรียงลําดับ กอนหลัง)
1.6 มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ ริการอยางชัดเจน
2. ดานชองทางการใหบริการ
2.1 มีกลอง/ตูรับฟงความคิดเห็น/ ศูนยรับ เรื่องรองทุกข
2.2 ชองทางการใหบ ริการแตละชองทางมีความสะดวก รวดเร็ว
2.3 มีการจัด การเผยแพรระบบขอมูลขาวสารทางเว็บ ไซตหนวยงาน
2.4 มีสื่อออนไลนใหบ ริการขอมูลขาวสารและรับ แจงเรื่องราวตาง ๆ
2.5 มีหนวยเคลื่อนที่ในการใหบริการ
3. เจาหนาที่ผูใหบริการ
3.1 เจาหนาทีใ่ หบริการ มีมนุษยสัมพันธที่ดี พูดจาดี ยิ้มแยมแจมใส
3.2 มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ
3.3 เจาหนาที่มีความรู สามารถใหบริการ ใหคําแนะนํา หรือตอบขอ
สงสัยอยางชัดเจน

3.4 เจาหนาที่แตงกายสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับสถานที่ กาลเทศะ
3.5 เจาหนาที่ใหบ ริการอยางเทาเทียมกับผูรับบริการทุกคน
3.6 เจาหนาที่ใหบ ริการดวยความซื่อสัตยสุจริต
4. สิ่งอํานวยความสะดวก
4.1 สถานที่ตั้งสามารถเดินทางไปไดสะดวก
4.2 สถานที่ใหบ ริการมีความสะอาด สวยงาม เปนระเบียบ และ
เหมาะสมตอการใชบ ริการ
4.3 มีการติดปายบอกจุดบริการ สถานที่ใหบริการตางๆ อยางชัดเจน
4.4 มีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ เชน ที่จอดรถ หองน้ํา ที่นั่ง
คอยรับบริการ สัญญาณอินเทอรเน็ต
4.5 มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ บริการผูพิการ หรือผูสูงอายุอยาง
เหมาะสม

มาก

กลาง

นอย

ที่สุด
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ตอนที่ 3 ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ
ปญหา

ขอเสนอแนะ

1.

2.

3.

4.

5.

ขอขอบคุณในความรวมมือที่ทานไดเสียสละเวลาใหขอมูลที่เปนประโยชนแกทางราชการในครั้งนี้
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ภาคผนวก ข
ภาพการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม
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