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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การดําเนินกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ ตัวช้ีวัดตองของผลประกอบการ คือ การบริการที่ดี 

ที่สุด หรือเรียกไดอีกอยางหน่ึงวา “การบริการเปนเลิศ” (Service Excellence) จึงตองเนนงานดาน

การบริการเพื่อทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ และประทับใจในงานบริการน้ัน ๆ ถาการบริการน้ัน

เปนการบริการที่มากกวาการบริการก็จะสามารถทําใหผูที่มารับบริการมีความประทับใจจะมีผลทําให

เปนตัวกระตุน ความเจริญเติบโตทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิง่แวดลอม ดังน้ัน เพื่อทําใหเปาหมายที่

สําคัญของการพัฒนาประเทศบรรลุเปาหมาย สิ่งสําคัญก็คือ การทําใหประชาชนอยูดีมีสุข มีความ

เขมแข็งและสามารถพึง่ตนเองได การบริการของภาครัฐ จึงนับเปนสวนสําคัญอยางย่ิงในการบริการ

สาธารณะใหแกประชาชน  และยังเปนหนาที่หลักสําคัญประการหน่ึงที่รัฐตองดําเนินการตามแนว    

นโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน (ราชกิจจานุเบกษา, 2550, หนา 22) องคการบริหารสวน

ตําบล มีความสําคัญตอทองถ่ินเปนอยางมาก เพราะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีขนาดเล็กที่สุด 

แตใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท องคการบริหารสวนตําบลเปน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนระดับตําบล หมูบานไดเขามามีสวนรวม

ในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 

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

การประเมินผลการดําเนินงานบริหารจัดการขององคการบริหารสวนทองถ่ินการประเมินผล

การดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ในการจัดการบริการสาธารณะ ตามที่กําหนดไวในมาตรา 16 แหง

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 และอํานาจหนาที่องคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติ สภาตําบลและพระราชบัญญัติ

จัดระเบียบเทศบาลพุทธศักราช 2476 ซึ่งนับเปนพระราชบัญญัติฉบับแรกที่เกี่ยวกบัเทศบาล ปจจุบัน

ใชพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552) 
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นอกจากน้ีตามบทบัญญัติ ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ได

บัญญัติถึงการปกครองสวนทองถ่ิน ไวในหมวด 14 ที่วาดวยการปกครองสวนทองถ่ินซึ่งมีสาระสําคัญ 

คือรัฐตองใหอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงาน

หลักในการจัดทําบริการสาธารณะ มีอํานาจหนาที่ในการจัดเก็บภาษี และรายไดอื่นขององคกร       

ปกครองสวนทองถ่ิน  ดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน  มี

อิสระ ในการกําหนดนโยบายการบริหารการจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและ

การคลังและมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งทําใหมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการ

บริหารงานเพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อ        

พิจารณาความในมาตรา 282 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็ได

กําหนดใหองคกรสวนทองถ่ิน มีกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานโดยประชาชนเปนหลัก  ซึ่งเทากับ

ใหอํานาจประชาชนในการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในมาตรา 287 ก็ไดกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคการปกครองสวน

ทองถ่ิน โดยองคกรสวนทองถ่ินตองจัดใหมีวิธีการที่ใหประชาชนมีสวนรวมดังกลาวไดดวย และใน

วรรคสามของมาตราเดียวกนัน้ียังกําหนดใหองคกรปกครองส วนทองถ่ินตองรายงานการดําเนินงาน

ตอประชาชนในเรองการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบปเพื่อให 

ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และในมาตรา 290 (4) ไดระบุถึง “การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน” ซึ่งหมายถึง องคกรบริหารสวน

ตําบลตองยอมใหประชาชนในทองถ่ินสามารถตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น ลงมติ หรือประเมินผล

การดําเนินงานขององคกรบริหารสวนตําบล 

การที่ภาคประชาชนจะเขาไปประเมินผลการดําเนินงานบริหารจัดการขององคการบริหาร 

สวนทองถ่ิน ซึ่งไดแก เทศบาลตําบลน้ัน การประเมินจะตองเปนการประเมินจากผลการดําเนินงานที่ 

สอดคลองกบัอํานาจหนาที่ในการจัดการบริการสาธารณะอันเปนประโยชนแกประชาชนในทองถ่ิน 

ตามทีก่ําหนดไวในมาตรา 16  แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2542 และอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลดังปรากฏในมาตรา 50 

และมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับแกไขปรับปรุงพุทธศักราช 2552   

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี             

จังหวัดกาญจนบุรี ไดกําหนดการประเมินคุณภาพการใหบริการและความพึงพอใจของประชาชน     

ตอการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําป ใน 5 ภารกิจงาน ประกอบไปดวย               

1) งานดานโครงสรางพื้นฐาน 2) งานดานรายได ภาษี 3) งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 4) งาน

ดานวัฒนธรรม ประเพณีไทย 5) งานดานการมีสวนรวมของประชาชน  ซึ่งเปนภารกิจในงานบริการ

สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อพัฒนาการบริการ แกไขปญหาและขอบกพรอง
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ตอบสนองความตองการของประชาชนผูรับบริการ รวมทั้งเปนการเสริมสรางความเขาใจ ทัศนคติที่ดี

ตอกนั ระหวางผูใหบริการคือ คณะผูบริหาร พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กับผูรับบริการ คือ 

ประชาชนผูมารับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

จากขอมูล ดังกลาวขางตนที่ไดกลาวมาแลว ทําใหเห็นวาความสําคัญในดานการบริการใน

หนวยงานของภาครัฐเปนสิ่งที่สําคัญอยางมากในยุคปจจุบนั เพราะการแขงขันที่เกิดข้ึนจะทําให ทราบ

ถึงความพึงพอใจของผูที่มาขอรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ เพราะการบริการที่ ดีและมี            

ประสิทธิภาพ หรือการบริการที่เปนเลิศจะสามารถสรางความประทับใจใหแกผูที่มารบับริการน้ัน และ

ผูที่มารับบริการน้ันก็คื อประชาชน หรือผูที่เสียภาษีใหกับหนวยงานภาครัฐทําใหเกิดการเจริญเติบโต

ในงานของภาครัฐน้ันๆ ดวย องคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเปนหนวยงานบริการของภาครัฐที่มีความ

ใกลชิดกบัประชาชนมากที่สุดจะสามารถทําใหประชาชนที่มาขอรบับริการน้ันมีความพึงพอใจกับงาน 

บริการของหนวยภาครัฐน้ันไดอยางไร ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจะสามารถเปนคําตอบไดอยางดีวาจะมี

แนวทางหรือวิธีการใดทีส่ามารถทําใหผูมารับบริการจากหนวยภาครฐัมีความพึงพอใจมากที่สุดหรือที่ 

เรียกวา “การบริการที่เปนเลิศ”  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาขอมูลเบื้องตน และระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการดาน

ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอองคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอ

เมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

 3. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะดานการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ไวดังน้ี 

 1. ขอบเขตดานประชากร 

  การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดใหประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ความ

รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

 2. ขอบเขตดานเน้ือหา  

  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานเน้ือหา ซึ่งเปนการศึกษาระดับความพึงพอใจคุณภาพ 

การใหบริการ และแนวทางการบริการสูความเปนเลิศ โดยเน้ือหาที่สํารวจมีกรอบงานที่จะประเมิน 

ประกอบดวย 4 ดาน คือ ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอชองทาง 

การใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เปนการวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวของกับการ

ใหบริการประชาชน เพื่อเปนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการดานตาง ๆ 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยอาศัยขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับงานดานบริการทั้งหมดและศึกษา

จากระดับความพึงพอใจของประชาชน ตลอดจนความคิดเห็นตางๆ ทั้งดานแนวทางการบริการ 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตางๆ จากประชาชนผูมาติดตอขอรับบรกิารกับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และนําขอมูลที่ไดรับมาหาระดับความพึงพอใจของประชาชนผูมาขอรับบริการเพื่อนําไป สู

การปรับปรุงพัฒนา และเปนแนวทางของการบริการสูความเปนเลิศตอไป คณะผูวิจัยไดนําขอมูลที่ 

ไดรับทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาทําการวิเคราะห (Analysis) และสังเคราะห (Synthesis) 

เพื่อตกผลึกใหไดแนวทางการพัฒนางานบริการสูความเปนเลิศ (Service Excellence) อยางมี 

ประสิทธิภาพ   

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการ หมายถึง ความรู สึกนึกคิดและ

ทัศนคติทีม่ีตอคุณภาพการใหบริการตามความตองการของประชาชนผูมาขอรับบริการจาก องคการ

บริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี แลวเกิดความพึงพอใจเปนการสงมอบ

บริการที่ดีที่สุด และตอบสนองตรงตามความตองการของผูมาขอรับบริการดานตางๆ ซึ่งประชาชนมี

สวนรวมในการบริหารจัดการตรวจสอบและ ประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล

ดานการบรหิารงานคุณภาพการปฏิบัติงาน และคุณภาพการใหบริการแกประชาชน    

ผูรับบริการ/ประชาชน หมายถึง ประชาชนในเขตพืน้ที่ความรับผดิชอบของ องคการบริหาร

สวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และมาขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบล

บานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

องคการบริหารสวนตําบลบานเกา (อบต.) หมายถึง หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน มี

ฐานะเปนนิติบุคคลและราชการสวนทองถ่ิน จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

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

ภาระหนาที่ หมายถึง ภาระหนาที่ของเทศบาลตําบล ตามภาระและหนาที่ที่กําหนดไวใน

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

ความสะอาด สรางและบํารุงถนนและทาเรือ ดับเพลิงและกูภัย จัดการศึกษา ใหบริการสาธารณสุข

สังคมสงเคราะห และรักษาวัฒนธรรมอันดี ในทองถ่ิน นอกจากน้ียังอาจจัดใหมีสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการอื่นๆ ไดตามสมควร 
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การบริการสูความเปนเลิศ หมายถึง การใหบริการแกผูมารับบริการใหเกิดความประทับใจ

ความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเกินกวามาตรฐานของการใหบริการในระดับปกติของการบริการ

โดยทั่วไปซึ่งครอบคลุมทั้งดานบุคลากรผูใหบริการ กระบวนการบริการ และสถานที่ใหบริการ และ

สภาพแวดลอมทั่วไปในองคการบริหารสวนตําบลน้ันๆ   

ข้ันตอนการใหบริการ หมายถึง การกําหนดวิธีการปฏิบัติงานการใหบริการประชาชนของ

องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีกําหนดระยะเวลาการ

ใหบริการและ มีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

ชองทางการใหบริการ หมายถึง การใหบริการประชาชนในหลากหลายชองทาง เชน สื่อ   

ประชาสัมพันธ และสื่อออนไลนที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด

กาญจนบุรี ใชในการบริการ การเขาถึงขอมูล เพื่อใหการบริการกับประชาชน และการบริการหนวย

เคลื่อนที่  

เจาหนาที่ผูใหบริการ หมายถึง เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี ที่ทําหนาที่ใหบริการแกประชาชน มีความรู ความเขาใจในงานทีป่ฏิบัติ 

สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง สถานที่ วัสดุ อุปกรณที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ใชในการใหบริการประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกในงานบริการ 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ไดขอมูลพืน้ฐานเกี่ยวกบัระดับความพึงพอใจของประชาชนผูที่มาติดตอขอรับบริการ ของ 

องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

 2. ทําใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี ในงานดานการบริการสาธารณะโดยทัว่ๆ ไป 

 3. ไดทราบถึงแนวทางการบริการสูความเปนเลิศ ของคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอ

เมือง จังหวัดกาญจนบุรี และสามารถนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหบริการกับประชาชนอยางมี

ประสิทธิภาพโดยแทจริง 

 4. ผลที่ไดจากการวิจัย สามารถใชเปนมาตรฐานของงานดานการบริการสูความเปนเลิศ

ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในหลายแหงทั่วประเทศ 

 5. นําไปสูการกําหนดเปนนโยบายการใหบริการประชาชน ที่มีประสิทธิภาพใหกับหนวยงา

ภาครัฐในองคกรที่มีสวนเกี่ยวของกับงานดานการบริการ 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 การวิจัยเรื่อง การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทําการวิจัยภายใตแนวความคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ แนวความคิดเกี่ยวกับ

คุณภาพการใหบริการ และแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ นํามาศึกษากับบริบท

ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีรายละเอียดตามลําดับ ดังน้ี 

1.  ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

2.  แนวความคิดเกีย่วกบัความพึงพอใจในบริการ  

3.  แนวความคิดเกี่ยวกบัคุณภาพการใหบริการ  

4.  แนวความคิดเกีย่วกบันโยบายสาธารณะ  

5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ขอมูลท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

ตําบลบานเกาเปนตําบลหน่ึงที่ต้ังอยูในเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรี  มีระยะทางหางจาก
อําเภอเมืองกาญจนบุรี  เปนระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร การเดินทางจากอําเภอเมืองกาญจนบุรี
มาจนถึงตําบลบานเกา  ใชเสนทางถนนลาดยางทางหลวงเสนทาง  กาญจนบุรี-สังขละบุรี ระยะทาง 
18 กิโลเมตร และแยกเขาสูตําบลบานเกาบริเวณสี่แยกบานเกา ใชระยะทางอีก 14 กิโลเมตร ตําบล
บานเกาเปนตําบลหน่ึงในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและโบราณคดี เน่ืองจาก
ปรากฏหลักฐานวาตําบลบานเกาเปนถ่ิน อารยธรรมของมนุษยสมัยหินใหมโดยเฉลยศึกสัมพันธมิตร 
(ชาวฮอลันดา) ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนผูคนพบเครื่องมือเครื่องใชของมนุษยสมัยดังกลาว 
      ตําบลบานเกาแตเดิมช่ือวา"บานเกา"เปนหมูบานหมูที่ 4 อยูในเขตตําบลจระเขเผือก อําเภอ
ดานมะขามเต้ีย ไดแยกออกจากตําบลจระเขเผือก จัดต้ังเปนตําบลบานเกา (ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย) เมื่อป พ.ศ. 2516 โดยแบงการปกครองออกเปน 7 หมูบาน คือ 

หมูที่ 1              ช่ือบานเกา 
หมูที่ 2              ช่ือบานหวยนํ้าขาว 
หมูที่ 3              ช่ือบานทาโปะ 
หมูที่ 4              ช่ือบานพุนอย 
หมูที่ 5              ช่ือบานลําทหาร 
หมูที่ 6              ช่ือบานทุงศาลา 
หมูที่ 7              ช่ือบานหนองบานเกา 

      ในระยะเวลา 20 ป ที่ผานมาไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยแบงแยกหมูบานเพิ่มข้ึนใหมอีก 
8 หมูบานดวยกัน คือ 
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ไดแยกหมูที่ 3    บานทาโปะ                 ออกเปนหมูที่   8   บานตอไมแดง 
ไดแยกหมูที่ 1    บานเกา                     ออกเปนหมูที่   9   บานลําทราย 
ไดแยกหมูที่ 2    บานหวยนํ้าขาว            ออกเปนหมูที่ 10   บานตะเคียนงาม 
ไดแยกหมูที่ 5    บานลําทหาร               ออกเปนหมูที่ 11   บานสามหนอง 
ไดแยกหมูที่ 2    บานหวยนํ้าขาว            ออกเปนหมูที่ 12   บานพุนํ้ารอน 
ไดแยกหมูที่ 1    บานเกา                     ออกเปนหมูที่ 13   บานทาทุงนา 
ไดแยกหมูที่ 7    บานหนองบานเกา        ออกเปนหมูที่ 14   บานประตูดาน 
ไดแยกหมูที่ 2    บานหวยนํ้าขาว            ออกเปนหมูที่ 15   บานใหมหวยนํ้าขาว 
รวมแยกเพิ่มเติมอีก 8 หมูบาน 

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

ช่ือหมูบาน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

หมูที่ 1 บานเกา 638 800 817 1,617 คน 

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

หมูที่ 3 ทาโป 241 456 428 884 คน 

หมูที่ 4 พุนอย 210 247 256 503 คน 

หมูที่ 5 ลําทหาร 487 739 720 1,459 คน 

หมูที่ 6 ทุงศาลา 236 348 346 694 คน 

หมูที่ 7 หนองบานเกา 379 719 571 1,290 คน 

หมูที่ 8 ตอไมแดง 80 90 72 162 คน 

หมูที่ 9 ลําทราย 528 634 626 1,260 คน 

หมูที่ 10 ตะเคียนงาม 464 1,163 975 2,138 คน 
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ช่ือหมูบาน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

หมูที่ 11 สามหนอง 161 216 215 431 คน 

หมูที่ 12 พุนํ้ารอน 498 869 651 1,520 คน 

หมูที่ 13 ทาทุงนา 126 295 263 558 คน 

หมูที่ 14 ประตูดาน 170 255 256 511 คน 

หมูที่ 15 บานใหมหวยนํ้าขาว 379 610 565 1,175 คน 

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

 

ที่มา : สํานักงานทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
        (วันที่ปรับปรุงขอมูลลาสุด : 12 กันยายน 2561) 
 

 1. พื้นที่และอาณาเขต 
  องคการบริหารสวนตําบลบานเกา มีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 203.7 ตาราง
กิโลเมตรหรือคิดเปนจํานวนไรประมาณ 122,220 ไร โดยมีอาณาเขต ดังน้ี 
  ทิศเหนือ       ติดตอกับ   ตําบลสิงห อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี
  ทิศใต           ติดตอกับ   ตําบลจระเขเผือก อําเภอดานมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี
  ทิศตะวันออก ติดตอกับ   ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี
  ทิศตะวันตก   ติดตอกับ   ประเทศสหภาพเมียนมาร (บริเวณบานพุนํ้ารอน, บานหวยนํ้า
ขาวและบานตะเคียนงาม) 
 

 

 2. สภาพภูมิประเทศ  ภาพท่ี 2.1 แผนที่แสดงที่ต้ังและอาณาเขต ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี
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  ภูมิประเทศสวนใหญของตําบลบานเกาจะเปนลักษณะที่ราบเชิงเขาสลับภูเขาสูง ต้ังอยูใน
เขตเงาฝน คือภูเขาสูงจะบังฝนไว ปริมาณนํ้าฝนที่ตกลงมาจะไหลผานพื้นที่ภายในตําบลไปอยาง
รวดเร็ว ตําบลบานเกา มีแมนํ้าสายสําคัญไหลผานคือ แมนํ้าแควนอยซึ่งเปรียบเสมือนเปนเสนเลือด
ใหญที่หลอเลี้ยงภาคเกษตรกรรม (เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว) ตลอดจนยังคงมีสภาพปาไมที่คอนขาง
อุดมสมบูรณและยังคงไดเห็นปาบางชนิดอยูบาง เน่ืองจากเปนพื้นที่ที่หนวยงานทหารคอยควบคุมดูแล
อยูโดยเฉพาะหมูบานที่อยูติดชายแดนกับประเทศสหภาพเมียนมาร คือ บานหวยนํ้าขาว หมูที่ 2 บาน
ตะเคียนงาม หมูที่ 10 บานพุนํ้ารอน หมูที่ 12 และบานใหมหวยนํ้าขาว หมูที่ 15 
 3. สภาพภูมิอากาศ  
  องคการบริหารสวนตําบลบานเกา มีสภาพภูมิอากาศเชนเดียวกับจังหวัดในภาคกลาง
ทั่วไป คือ มี 3 ฤดู คือ ฤดูรอนเริ่มต้ังแตตนเดือนมีนาคม ถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกป ฤดูฝน 
เริ่มต้ังแตเดือนมิถุนายน ถึงปลายเดือนตุลาคมของทุกป และฤดูหนาว เริ่มต้ังแตเดือนพฤศจิกายนถึง
ปลายเดือน มกราคมของทุกป (ซึ่งอากาศคอนขางหนาวจัดระหวางกลางเดือนธันวาคม ถึง กลางเดือน
มกราคม) 
 4. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
อาชีพของประชากร ประชาชนภายในตําบลบานเกาสวนใหญประกอบอาชีพทางดานการเกษตรกรรม
โดยถาคิดคํานวณเปนรอยละของอาชีพประชากร คือ อาชีพทําไร รอยละ85 อาชีพเลี้ยงสัตว รอยละ 
10 ของประชากรทั้งตําบล ภาคบริการและรับจาง รอยละ 5 ของประชากรทั้งตําบล 

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

ตารางท่ี 2.2 รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน แยกตามอาชีพ 

ท่ี สายอาชีพ รายไดเฉลี่ย/ครัวเรือน(บาท) ระยะเวลา 
1 
2 
3 

 ทําไร 
 เลี้ยงสัตว 
 รับจาง และบริการ 

50,000 
40,000 
30,000 

ตอป 
ตอป 
ตอป 

   

 5. แหลงธุรกิจบริการ  
  -  สถานีนํ้ามันหัวจาย   จํานวน  6  แหง 

  -  ปมหลอด           จํานวน 20-30  แหง กระจายอยูทั่วพื้นที ่      
  -  โรงสีขาว                    จํานวน  2  แหง 

  -  รีสอรท                           จํานวน  6  แหง 

  -  แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร   จํานวน  1 แหง 

  -  อาคารรานคา ขนาดกลาง ขนาดเล็ก  จํานวน  40-50 แหง (กระจายอยูทั่วไป) 
 6. กลุมพลังมวลชน 
  -  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน 15 หมูบาน   จํานวน 200  คน 
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  -  คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล 1 กลุม           จํานวน  30    คน 
  -  คณะกรรมการเยาวชนหมูบาน 15 หมูบาน      จํานวน  70    คน 
  -  คณะกรรมการเยาวชนตําบล 1 กลุม     จํานวน  20   คน 
  -  กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข 1 กลุม      จํานวน  60   คน 
  -  กลุมอาสาสมัครอาชีพเสริม  3 กลุม      จํานวน 80-100  คน 
 7. สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  7.1  การศึกษา ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเกามีสถานศึกษา ดังน้ี โรงเรียน
ระดับประถมศึกษา 10 แหง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 2 แหง ศูนยการเรียนชุมชนเฉลิม                         
พระเกียรติ 1 แหง อานหนังสือประจําหมูบาน 4 แหงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง และศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑ 2 แหง 
  7.2  องคกรทางศาสนา ประกอบดวย วัด 13 แหง  สํานักสงฆ 1   แหง และศาลเจา 
8   แหง 
 8. การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1  การคมนาคม เสนทางคมนาคมจากภายนอกเขาสูองคการบริหารสวนตําบลบาน
เกาและเสนทางคมนาคมติดตอ ภายในเขตรับผิดชอบทั้ง 15 หมูบาน  จัดอยูในเกณฑที่ดีติดตอไปมา
หาสูกันไดสะดวก  โดยใชถนนลาดยางของหนวยงานราชการ  มีถนนลาดยางสายสําคัญๆ 4  สาย
ดวยกัน  ไดแก ถนนลาดยางสายบานเกา  -  กาญจนบุรี  ถนนหมายเลข (3228) ถนนลาดยางสาย
บานเกา-วังสิงห  ติดตอกับตําบลสิงห  อําเภอไทรโยค ถนนลาดยางสายบานเกา-พุนํ้ารอน  (ถนน
ภายในตําบลบานเกา) และถนนลาดยางสายบานเกา-ดานมะขามเต้ีย  ติดตอกับตําบลจระเขเผือก
อําเภอดานมะขามเต้ีย 
  8.2  การโทรคมนาคม ประกอบดวยที่ทําการไปรษณียโทรเลขยอย 1  แหง ตูโทรศัพท
สาธารณะ 15 แหง และจานรับสัญญาณดาวเทียม 20-30 แหง 
 9. การสาธารณูปโภค และการสาธารณูปการ 
  9.1  ระบบไฟฟา ภายในตําบลมีไฟฟาใชเกือบทุกหลังคาเรือนและหมูบานของประชากร
ทั้งหมดจะมีก็แตประชากรที่ต้ังบานเรือนอยูลึกเขาไปหางไกลชุมชนเทาน้ันที่ยังไมมีไฟฟาใช 
  9.2  การประปา ภายในตําบลบานเกามีระบบประปาหมูบานทุกหมูบาน โดยมีการสราง
ระบบหอถังประปาหมูบาน ตามแบบกรมอนามัย ค 17/8 และ ค 7/6 พรอมติดต้ังระบบกรองนํ้า
สะอาด (ปจจุบันยังไมเพียงพอ กําลังดําเนินการติดต้ังเพิ่มเติมโดยขอรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
อื่นหรืองบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาเอง )  จายนํ้าประปาใหประชาชนไดใช
อุปโภคและบริโภค นอกจากน้ียังมีระบบประปา  ภูเขานํานํ้าจากอางเก็บนํ้ามาใหประชาชนไดใช (โดย
จะมีคณะกรรมการหมูบานแตละหมูบานดูแลเรื่องการจัดเก็บและซอมแซมบํารุงรักษา) 
  9.3  การสาธารณสุขและอนามัย ประกอบดวยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
5 แหง รานขายยาแผนปจจุบัน 4 แหง และคลินิกมาลาเรีย 3 แหง 
  9.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประกอบดวย สถานีตํารวจยอย 2 แหง 
ตํารวจชุมชนประจําตําบลพรอมราษฎรอาสาสมัคร 1 แหง ชุดควบคุมพื้นที่ (ทหาร) 2 แหง และดาน
ตํารวจ/ทหาร 5 แหง 
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   9.5  แหลงนํ้าที่ทําการสรางข้ึน ประกอบดวยฝายนํ้าลนขนาดกลาง 5 แหง (กระจายอยู
ตามพื้นที่) บอนํ้าต้ืน 40 แหง (กระจายอยูตามพื้นที่) บอนํ้าโยก 21 แหง คลองสงนํ้าพลังไฟฟา  
3 แหง และสระนํ้าขนาดกลางและขนาดเล็ก 40 แหง (กระจายอยูตามพื้นที)่ 
  9.6  ทรัพยากรธรรมชาติ องคการบริหารสวนตําบลบานเกา มีสภาพพื้นที่ที่อุดมไปดวย
ทรัพยากรธรรมชาติอาทิเชน ปาไม และแหลงนํ้าธรรมชาติ โดยประกอบไปดวยพันธุไมนานา
ชนิด   โดยเฉพาะไมไผนานาชนิดนอกจากน้ียังมีแหลงแรธาตุหลายชนิด ไดแก ดีบุก และวุลแฟลม ดิน
ลูกรัง และมีแหลงนํ้าพุนํ้ารอนซึ่งเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  (ซึ่งปจจุบันอยูในเขตสัมปทานเหมืองแรรอ
การบูรณะปรับปรุงใหเปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของจังหวัดกาญจนบุรี) สัตวปาก็ยังคงมีใหเห็นอยู
บางแตไมมากเหมือนอดีต เน่ืองจากราษฎรบุกรุกทําลายปาเพื่อเพาะปลูกหาที่ทํากินจึงเปนปญหาที่
จะตองรีบดําเนินการแกไข 
  9.7  แหลงนํ้าตามธรรมชาติ ประกอบดวย แมนํ้าสายสําคัญไหลผาน 1สาย (แมนํ้าแคว
นอย) ลํานํ้า ลําหวยธรรมชาติ 3 สาย และบึง คลอง หนอง 12 สาย 
  9.8  แหลงทองเที่ยวและสถานที่สําคัญ องคการบริหารสวนตําบลบานเกา มีสถานที่
สําคัญที่เปนแหลงทองเที่ยวที่ชาวกาญจนบุรีและจังหวัดใกลเคียงรูจักเปนอยางดี ก็คือ “พิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติบานเกา” ต้ังอยู ณ หมูที่ 3 บานทาโปะ ตําบลบานเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี (บริเวณทางหลวงหมายเลข 3229) ภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเกาน้ีเปนสถานที่
เก็บรวบรวมอารยธรรม เครื่องมือเครื่องใชของมนุษยสมัยโบราณ มีการจัดการวางรูปแบบให
นักทองเที่ยวทั้งคนไทยและคนตางชาติไดชมอยางเปนสัดสวน มีเจาหนาที่คอยใหความรูและแนะนํา
ตอบขอซักถามใหแกนักทองเที่ยวเพื่อใหทราบขอเท็จจริงดานขอมูลแกผูสนใจที่อยากรูจึงถือวา
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเกาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่นาเที่ยวชมแหงหน่ึงของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

แนวความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจในบริการ (Customer Satisfaction)  

 1. ความหมายของความพึงพอใจ 

  ความหมายของความพึงพอใจ ไดมีนักวิชาการใหความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจไว

หลายลักษณะ ดังน้ี 

  จิตตินันท เดชะคุปต (2542, หนา 19) ใหความหมายวา ความถึงพอใจ หมายถึง 

ภาวการณแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวกที่เกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ การ

ไดรับบริการที่ตรงกับสิ่งที่ผูรับบริการคาดหวังหรือดีเกินกวาความคาดหวังของผูรับบริการในทาง

ตรงกันขามความไมพึงพอใจ หมายถึง ภาวการณแสดงออกถึงความรูสึกในทางลบที่เกิดจากการ

ประเมินเปรียบเทียบประสบการณการไดรับบริการที่ตํ่ากวาความคาดหวังของผูรับบริการ 

  สมศักด์ิ คงเทียน และอัญชล ีโพธ์ิทอง (2542, หนา 279) ไดใหความหมายของความ              

พึงพอใจ ดังน้ี 

  1. เปนผลรวมความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับระดับความชอบหรือไมชอบตอสภาพตาง ๆ  

  2. เปนผลของทัศนคติที่เกี่ยวของกับองคประกอบตาง ๆ 
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  3. เปนผลมาจากการปฏิบัติงานที่ดี สําเร็จจนเกิดความภาคภูมิใจ และไดผลตอบแทนใน

รูปแบบตาง ๆ ตามที่หวังไว 

  สํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน (2543, หนา 17) สรุปความหมาย ของความ 

พึงพอใจไววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่ดี หรือความประทับใจที่มีตอการกระทําของบุคคลหรือ

การทํางาน 

  อุทัยพรรณ สุดใจ (2545, หนา 7) ไดใหความหมายของคําวา ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรูสึก หรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยอาจจะเปนไปไดในเชิงประเมินคาตอ

ความรูสึก หรือทัศนคติตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดน้ัน จะเปนไปในทางบวกหรือทางลบ ในทางหน่ึงทางใด 

  กาญจนา อรุณสอนศรี (2546) กลาววา ความพึงพอใจของมนุษยเปนการแสดงออกทาง

พฤติกรรมที่เปนนามธรรมไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การที่เราจะทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจ

หรือไม สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่คอนขางสลับซับซอนและตองมีสิ่งเราที่ตรงตอความ

ตองการของบุคคลจงึจะทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังน้ันการสรางสิ่งเราจึงเปนแรงจูงใจของ

บุคคลน้ันใหเกิดความพึงพอใจในงานน้ัน 

  พิบูล ทีปะปาล (2549, หนา 30-31) ไดใหความหมายไววา ความพึงพอใจ คือ ความรูสึก

ของบุคคลที่แสดงความพึงพอใจหรือผิดหวัง อันเปนผลเน่ืองมาจากการเปรียบเทียบผลการทํางานของ

ผลิตภัณฑตามที่ลูกคาไดรับกับความคาดหวังของลูกคา ซึ่งมีอยู 3 ระดับ ดังน้ี 

  1. ถาผลการทํางานของผลิตภัณฑน้ันๆ ไดตํ่ากวาความคาดหวังเอาไว ลูกคาจะรูสึกไม

พอใจ 

  2. ถาผลการทํางานของผลิตภัณฑน้ันๆ เปนไปตามที่ลูกคาคาดหวังแลว ลูกคาก็จะรูสึก

พอใจ 

  3. ถาผลการทํางานของผลิตภัณฑน้ันๆ ดีเกินกวาที่ลูกคาคาดหวังแลว ลูกคาจะรูสึกวามี

ความรูสึก ย่ิงพอใจมาก หรือแมแตวา รูสึกประทับใจ 

  วอลแมน (Wolman, 1973, p. 392) ไดใหคําจํากัดความของความพึงพอใจ 

(Satisfaction) ตามความหมาย ของพจนานุกรมทางดานพฤติกรรม วาเปนสภาพความรูสึกของบุคคล

ที่มีความสุข ความอิ่มเอมใจ เมื่อความตองการหรือแรงจูงใจของตนไดรับการตอบสนอง  

  แมคคอรมิก (Mccormic, 1979) ไดกลาววา ความพึงพอใจเปนแรงจูงใจของมนุษยที่

ต้ังอยูบนความตองการพื้นฐาน มีความเกี่ยวของกันอยางใกลชิดกับผลสัมฤทธ์ิและสิ่งจูงใจ และ

พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมตองการ 

  คอทเลอร และเคลเลอร (Kotler & Keller, 2006, p. 136) กลาววาความพึงพอใจเปน

ความรูสึกของบุคคลซึ่งมีระดับความพอใจที่เปนผลจากการเปรียบเทียบการทํางาน ตามที่เห็นและ

เขาใจกับความคาดหวัง (customer Expectations) หากบุคคลเห็นและเขาใจการทํางานวาตํ่ากวา
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ความคาดหวัง สงผลใหบุคคลน้ันเกิดความไมพึงพอใจ (dissatisfaction) แตหากระดับของการเห็น

และเขาใจการทํางานตรงกับความคาดหวัง บุคคลน้ันเกิดความพึงพอใจ (satisfaction) และถาผลที่

ไดรับจากการทํางานสูงกวาความคาดหวัง ก็จะทาใหเกิดความประทับใจ (delighted) ซึ่งสงผลตอการ

ตัดสินใจของลูกคาและประชาสัมพันธถึงสิ่งที่ดีและไมดีของการทํางานน้ันๆ ตอบุคคลอื่นตอไปย่ิงผล

ของการทํางานสูงกวาความคาดหวังเทาใดผูบริโภคจะย่ิงพึงพอใจมากเทาน้ัน 

 จากการศึกษาความหมายที่นักวิชาการกลาวไวสามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจ คือ 

ความรูสึก การแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษยที่มีความสุข เมื่อไดรับการตอบสนองความตองการ

ในสิ่งที่ขาดหายไป 

 2. การวัดความพึงพอใจ 

  ความพึงพอใจเปนการแสดงออกถึงความรูสึก การวัดความพึงพอใจจําเปนตองมีเครื่องมือ   

ซึ่งมีนักวิชาการกําหนดวิธีการวัดความพึงพอใจ ดังน้ี 

  ลัทธิการ ศรีวะรมย (2538, หนา 156) กลาววา การวัดความพึงพอใจในงานสามารถ

กระทําได 2 วิธี คือ 

  1. การวัดแบบใหคะแนนเด่ียว (Single Global Ratting) เปนการถาม ใชแบบสอบถาม

คําถามโดยใหพนักงานตอบเปนรายบุคคลและใหคะแนนเปนชวงๆ ระหวาง 1-5 โดยตอบวาความพึง

พอใจมากที่สุด พอใจ เฉยๆ ไมคอยพอใจ และไมพอใจอยางมาก 

  2. การวัดแบบใหคะแนนรวบยอด (Summation score) สเกลการวัดทัศนคติที่ถาม

ผูตอบใหแบงสัดสวนจากคะแนนที่คงที่ เพื่อระบุถึงความสําคัญที่สัมพันธของคุณสมบัติตาง ๆ หรือ

หมายถึงสเกลการใหคะแนนเชิงเปรียบเทียบ 

  สาโรช ไสยสมบัติ (2534, หนา 39) กลาววา การวัดความพึงพอใจอาจกระทําไดหลายวิธี 

ดังน้ี 

  1. การใชแบบสอบถาม ซึ่งเปนที่นิยมทํากันอยางแพรหลายวิธีหน่ึง โดยการขอรองหรือ

ขอความชวยเหลือจากบุคคลที่ตองการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรมหรือกําหนดคําตอบไวให

เลือกตอบ หรือเปนคําตอบอิสระ หรือคําตอบที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในดานตาง ๆ           

ที่หนวยงานกําลังใหบริการอยู เชน ลักษณะของการใหบริการ สถานที่ใหบริการ ระยะเวลาในการ

ใหบริการ และบุคลากรผูใหบริการ เปนตน 

  2. การสัมภาษณ เปนวิธีหน่ึงที่ไดทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการ ซึ่งเปน

วิธีการที่ตองอาศัยเทคนิคและความชํานาญของผูสัมภาษณที่จะจูงใจใหผูถูกสัมภาษณตอบคําถามให

ตรงขอเท็จจริง การวัดความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณนับเปนวิธีการที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ

มากอีกวิธีหน่ึง 

  3. การสังเกต เปนวิธีหน่ึงที่จะทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการโดย
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วิธีการสังเกตจากพฤติกรรม ทั้งกอนมารับบริการ ขณะมารับบริการ และหลังจากการไดรับบริการแลว 

เชน การสังเกตจากกิริยา ทาทาง การพูด สีหนา และความถ่ีของการมาขอรับบริการ   เปนตน การวัด

ความพึงพอใจโดยวิธีน้ีผูวัดตองกระทําอยางจริงจัง และมีแบบแผนที่แนนอน จึงจะสามารถประเมินถึง

ระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการไดอยางถูกตอง 

  มูลลินส (Mullins, 1969) กลาววา เน่ืองจากความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความ

แตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ไดรับจริง ดังน้ัน การวัดความพึงพอใจจึงเปนการวัดทัศนคติหรือ

ความรูสึกของบุคคล ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี ดังตอไปน้ี 

  1. การใชแบบสอบถาม เปนวิธีการวัดความพึงพอใจโดยใหกลุมตัวอยางกรอกความ

คิดเห็นของตนในแบบสอบถามที่ออกแบบมาเพื่อวัดความพึงพอใจในดานตางๆ การวัดความพึงพอใจ

แบบน้ี คุณภาพของขอมูลที่ได จะข้ึนอยูกับคุณภาพของแบบสอบถาม ผูวิจัยตองมีความรูความเขาใจ

ในการออกแบบแบบสอบถาม เพื่อใหขอมูลที่ไดถูกตอง ครบถวน และตรงวัตถุประสงคของงานวิจัย 

  2. การสัมภาษณ เปนวิธีการวัดความพงึพอใจทางตรง โดยผูวิจัยจะทําการสัมภาษณ และ

พูดคุยกับกลุมตัวอยางโดยตรง การวัดความพึงพอใจแบบน้ีตองอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดีจึงจะได

ขอมูลที่เปนจริง 

  3. การสังเกต เปนวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปาหมาย ไม

วาจะเปนการพูดจา กริยา ทาทาง การวัดความพึงพอใจแบบน้ีตองอาศัยใชเวลาคอนขางมาก และตอง

อาศัยการสังเกตอยางมีระเบียบแบบแผน 

 สรุปไดวา วิธีการวัดความพึงพอใจตอการใหบริการน้ัน มีวิธีการที่ใชในวัดระดับความพึงพอใจ 

ออกเปน 3 วิธี ไดแก การใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ และการสังเกต ซึ่งในการวัดสามารถใช

วิธีการหน่ึงวิธีการใดหรือใชรวมกันไดทั้ง 3 วิธี เพื่อใหสามารถวัดความรูสึกของผูรับบริการทั้งพึงพอใจ

และไมพึงพอใจตอการปฏิบัติงานหรือการใหบริการน้ันๆ 

 3. ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการ 

  3.1  ลักษณะของความพึงพอใจในการใหบริการ 

    การบริการเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ มีความจําเปนตอการประกอบอาชีพ หรือ

ธุรกิจตางๆ มีนักวิชาการหลายทานเสนอลักษณะแนวทางสําหรับผูใหบริการ ไวดังน้ี 

 จิตตินันท  เดชคุปต และคณะ (2542, หนา 24-25) ไดกลาววา ความพึงพอใจในการ

ใหบริการมีความสําคัญตอการดําเนินงานบริการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพซึ่งมีลักษณะทั่วไป ดังน้ี

   1.  ความพึงพอใจเปนการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกในทางบวกของบุคคล

ตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด บุคคลจําเปนตองปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมรอบตัว การตอบสนองความตองการ

สวนบุคคลดวยการโตตอบกับบุคคลอืน่และสิ่งตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ทําใหแตละคนมีประสบการณ

การรับรู เรียนรูสิ่งที่จะไดรับตอบแทนแตกตางกันไป ในสถานการณการบริการก็เชนเดียวกัน บุคคล
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รับรูหลายสิ่งหลายอยางเกี่ยวกับการบริการไมวาจะเปนประเภทของการบริการหรือคุณภาพของการ

บริการซึ่งประสบการณที่ ไดรับจากการสัมผัสบริการตาง ๆ หากเปนไปตามความตองการของ

ผูรับบริการ โดยสามารถทําใหผูรับบริการไดรับสิ่งที่คาดหวังก็ยอมกอใหเกิดความรูสึกที่ดีและพึงพอใจ

ในบริการที่ไดรับ 

   2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่

ไดรบัจริง  ในสถานการณหน่ึง การบริการกอนที่ลูกคาจะมาใชบริการใดก็ตามมักจะมีมาตรฐานของ

การบริการน้ันไวในใจอยูกอนแลว ซึ่งอาจมีแหลงอางอิงมาจากคุณคาหรือเจตคติที่ยึดถือตอการบริการ

ประสบการณด้ังเดิมที่เคยใชบริการ การบอกเลาของผูอื่น การรับทราบขอมูล การรับประกันบริการ

จากโฆษณา การใหคํามั่นสัญญาของผูใหบริการเหลาน้ีเปนปจจัยพื้นฐานที่ผูรับบริการใชเปรียบเทียบ

กับการบริการที่ไดรับในวงจรของการใหบริการตลอดชวงเวลาของความจริง สิ่งที่ผูรับบริการไดรับรู

เกี่ ยวกับการบริการกอนที่ จะมารับบริการหรือความคาดหวัง ในสิ่ งที่ คิดว าควรจะไดรับ 

(Expectations) น้ี มีอิทธิพลตอชวงเวลาของการเผชิญความจริงหรือการพบปะระหวางผูใหบริการ

และผูรับบริการเปนอยางมาก เพราะผูรับบริการจะประเมินเปรียบเทียบสิ่งที่ไดรับบริการจริงตาม

กระบวนการบริการที่เกิดข้ึน (Performance) กับสิ่งที่คาดหวังเอาไวหากสิ่งที่ไดรับเปนไปตามความ

คาดหวังถือวาเปนการยืนยันที่ถูกตอง (Confirmation) กับความคาดหวังที่มีอยู ผูรับบริการยอมเกิด

ความพึงพอใจตอบริการดังกลาว แตถาไมเปนไปตามที่คาดหวังอาจจะสูงหรือตํ่ากวานับเปนการยืนยัน

ที่ คล าดเคลื่ อน (Disconfirmation)  จากความคาดหวัง ดังกล าว ทั้ ง น้ี ช ว งความแตกตา ง 

(Discrepancy) ที่เกิดข้ึนจะช้ีใหเห็นถึงระดับความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจมากนอยได          

ถาขอยืนยันเบี่ยงเบนไปในทางบวกแสดงถึงความพึงพอใจ ถาไปในทางลบแสดงถึงความไมพึงพอใจ 

   3. ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยแวดลอมและสถานการณที่

เกิดข้ึน ความพึงพอใจเปนความรูสึกชอบสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ผันแปรไดตามปจจัยที่เขามาเกี่ยวของกับความ

คาดหวังของบุคคลในแตละสถานการณ ชวงเวลาหน่ึงบุคคลอาจจะไมพอใจตอสิ่งหน่ึงเพราะวาไม

เปนไปตามที่คาดหวังไว แตในอีกชวงหน่ึงหากสิ่งที่คาดหวังไวไดรับการตอบสนองอยางถูกตอง บุคคล

ก็สามารถเปลี่ยนความรูสึกเดิมตอสิ่งน้ันไดอยางทันทีทันใด แมวาจะเปนความรูสึกที่ตรงกันขามกันก็

ตาม นอกจากน้ีความพึงพอใจเปนความรูสึกที่สามารถแสดงออกในระดับมากนอยได ซึ่งข้ึนอยูกับ

ความแตกตางของการประเมินสิ่งที่ไดรับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไวสวนใหญลูกคาจะใชเวลาเปนมาตรฐาน

ในการเปรียบเทียบความคาดหวังจากบริการตาง ๆ  

  อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548, หนา 173) กลาววา ความพึง

พอใจมีความสําคัญสูงมากตอการบริการ ดังน้ัน ผูประกอบการบริการทุกคน ควรที่จะตองทําความ

เขาใจตอลักษณะและองคประกอบของความพึงพอใจไวอยางถ่ีถวน อันไดแก 

  1. ความพึงพอใจ เปนการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอ
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สิ่งหน่ึงสิ่งใดในการรับบริการ บุคคลจะรับรูรูปแบบของการบริการและคุณภาพของการบริการโดยใช

ประสบการณที่ไดรับดวยตนเอง หรือจากการอางอิงใด ๆ ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน เชน คําบอกเลา

ของกลุมเพื่อนโฆษณา เปนตน ในการประเมินสิ่งที่ไดรับจากการบริการ หากการบริการเปนไปตาม

ความตองการของผูรับบริการก็จะกอใหเกิดความพึงพอใจในการบริการน้ัน 

  2. ความพึงพอใจ เกิดจากการประเมินความแตกตางระหวงสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ไดรับ

จริงในสถานการณหน่ึง ในการใชบริการบุคคลยอมมีขอมูลจากแหลงอางอิงตางๆ (reference) เชน 

ประสบการณสวนตัว ความรูจากการเรียนรู คําบอกเลาจากผูอื่น หรือแมแตขอมูลที่ไดจากธุรกิจ

บริการแบบเดียวกัน เปนตน ซึ่งจะเกิดเปนความคาดหวังตอสิ่งที่ควรไดรับจากการบริการ 

(expectation) และจะมีอิทธิพลตอผูรับบริการในการที่จะใชเปนเกณฑในการประเมินสิ่งที่ไดรับจริง

ในกระบวนการบริการ (performance) หากการบริการเปนไปตามที่คาดหวังแลว ทําใหเกิดการ

ยืนยันความถูกตอง (confirmation) ตอการบริการและเกิดเปนความพึงพอใจในการรับบริการ แต

หากไมไดรับการบริการที่เปนไปตามความคาดหมายแลว จะเกิดเปนการยืนยันความไมถูกตอง 

(disconfirmation) และสามารถที่จะเกิดเปนความไมพึงพอใจในการบริการน้ัน ๆ ได 

  3. ความพึงพอใจ สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ตามปจจัยแวดลอมและ

สถานการณที่เกิดข้ึน เน่ืองจากในแตละชวงเวลา บุคคลยอมมีความคาดหวังตอการบริการที่ไดมีความ

แตกตางกัน ทั้งน้ีอาจข้ึนอยูกับอารมณ ความรูสึก ประสบการณที่ไดมาระหวางเวลาน้ัน ทําใหเกณฑ

ประเมินความพึงพอใจมีการเลื่อนข้ึน-ลง ตลอดเวลา สงผลใหการเปรียบเทียบสิ่งที่ไดรับกับสิ่งที่

คาดหวังเปลี่ยนแปลงตามไป ซึ่งสามารถที่จะสรุปไดวา ลักษณะของความพึงพอใจในการบริการน้ันจะ

มีอยู 3 ลักษณะ คือ ความพึงพอใจเปนการแสดงออกทางอารมณ ความพึงพอใจเกิดจากการประเมิน

ความแตกตางและความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยแวดลอมและสถานการณที่

เกิดข้ึน 

   3.1 ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการ 

    การใหบริการเพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจน้ัน นักวิชาการหลายทาน

กลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการสรางความพึงพอใจในการใหบริการไว ดังน้ี 

  กุลนดา โชติมุกตะ (2538, หนา 50-51) ไดเสนอแนวความคิดวา ปจจัยที่มีผลและเปน

สาเหตุใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจในบริการ  ซึ่งครอบคลุมงานบริการ

ประกอบดวยปจจัย 3 ประการ คือ 

  1. ปจจัยดานระบบการใหบริการ หมายถึง องคประกอบและเครือขายที่สัมพันธกันของ 

กิจกรรมบริการตางๆ ไดแก 

   1.1 ความสะดวกสบายในเงื่อนไขของการใชบริการ ซึ่งจะดูความยากงาย และความ

มากนอยของเงื่อนไขที่ทําใหเกิดสิทธิในการใชบริการ หากเงื่อนไขนอยจะมีโอกาสเกิดความพึงพอใจสงู
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   1.2 ความพอเพียงทั่วถึงของการใหบริการจะพิจารณาจากปริมาณของการใหบริการ

น้ัน วา มีความครอบคลุมพื้นที่หรือกลุมบุคคลตาง  ๆไดอยางทั่วถึง 

   1.3 การมีคุณคาใชประโยชนของบริการที่ไดรับ จะพิจารณาผลลัพธของบริการ 

(Outcome of service) ที่ถูกผลิตออกมาในข้ันตอนสุดทายของการดําเนินการน้ันๆ วา มีการใชสอย

หรือประโยชนตอผูใชบริการ (user) มากนอยเพียงใด 

   1.4 ความคุมคายุติธรรมในราคาของการบริการที่ให หมายถึง ความเหมาะสมหรือไม 

กับราคา จํานวนคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บ 

   1.5 ความกาวหนาและการพัฒนาระบบบริการ เมื่อเปรียบเทียบกับอดีตวาดีข้ึนใน

เชิงปริมาณและคุณภาพมากนอยขนาดไหน 

  2. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ คือ ข้ันตอนตางๆ ของการใหบริการที่ตอเน่ืองต้ังแต

เริ่มตนของกิจกรรมการบริการ (Final work flow) ประกอบดวย 

   2.1 ความสะดวกของการติดตอขอใชบริการ ไดแก ความยากงายของการขอใช

บริการ 

   2.2 ความรวดเร็วของข้ันตอนการใหบริการ ไดแก ความมากนอยของจํานวนข้ันตอน

และ ความรวดเร็วของการดําเนินข้ันตอนตาง ๆ ที่ประหยัดเวลา 

   2.3 ความสม่ําเสมอตอเน่ืองของการใหบริการ ไดแก อันตรายที่เกิดจากกระบวนการ

ใหบริการ 

  3. ปจจัยดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ไดแก บุคลากร เจาหนาที่ที่รับผิดชอบในกิจกรรมการ

บริการของสถานบริการน้ัน 

   3.1 ความเอาใจใสในงานของเจาหนาที ่หมายถึง ความสนใจและต้ังใจทํางานใน

หนาที่ใหบริการ 

   3.2 ความเสมอภาคของการใหบริการ หมายถึง การแสดงออกตอผูมาใชบริการใน

ลักษณะย้ิมแยม แจมใสหรือบึ้งตึง รวมถึงการพูดจาแบบสุภาพออนโยนหรือกระดาง หยาบคาย  

เปนตน 

   3.3 ความซื่อสัตยสุจริตของผูใหบริการ หมายถึง ความไวเน้ือเช่ือใจไดและ

ตรงไปตรงมาตอเจาหนาที่ใหการบริการ โดยไมเรียกรองประโยชนใด ๆ จากผูใชบริการ 

 เอกภพ ตระกูลพานิชย (2545, หนา 19-20) กลาววา ปจจัยที่สําคัญของความพึงพอใจไววา

ความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงที่ชวยทําใหงานประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะถาเปนงาน

ดานการบริการ นอกจากผูบริหารจะดําเนินการใหผูทํางานเกิดความพึงพอใจในการทํางานแลวยัง

จะตองดําเนินการที่จะทําใหผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจดวย เพราะความเจริญกาวหนาของงาน

บริการปจจัยสําคัญประการหน่ึงที่เปนตัวบงช้ี คือ จํานวนผูมาใชบริการ ดังน้ันผูบริการที่ชาญฉลาด จึง
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ควรอยางย่ิงที่จะศึกษาใหลึกซึ้งถึงปจจัยและองคประกอบตาง ๆที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจ ทั้ง

ผูปฏิบัติงานและผูที่มาใชบริการ เพื่อจะไดใชเปนแนวทางในการบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชนอยางสูงสุด 

 มุลลินส (Mullins, 1969) ไดเสนอแนวคิดในการสรางความพึงพอใจในการใหบริการ ไดแก 

  1. การใหบริการที่เสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง การใหบริการประชาชนทุก

คนอยางเทาเทียมกัน ใชกฎระเบียบและมาตรฐานเดียวกัน 

  2. การใหบริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง การใหบริการที่ตรงเวลา

โดยเฉพาะอยางย่ิง บริการของภาครัฐที่ตองคํานึงถึงการตรงตอเวลาอยางเครงครัด 

  3. การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การใหบริการดานวัสดุ

อุปกรณสถานที่ เวลาอยางเพียงพอ เหมาะสม และตองมีคุณภาพดวย 

 4. ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2539, หนา 38-40) กลาววา ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ เปนการแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวกของผูรับบริการตอการใหบริการ ซึ่งปจจัยที่มี

ผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการที่สําคัญๆ มีดังน้ี 

  4.1  สถานที่บริการ การเขาถึงการบริการไดสะดวกเมื่อประชาชนมีความตองการยอม

กอใหเกิดความพึงพอใจตอการบริการ ทําเลที่ต้ัง และการกระจายสถานที่บริการใหทั่วถึง เพื่ออํานวย

ความสะดวกแกประชาชนจึงเปนเรื่องสําคัญ 

  4.2  การสงเสริมแนะนําการบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการเกิดข้ึนไดจากการได

ยินขอมูลขาวสารหรือบุคคลอื่นกลาวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก ซึ่งหากตรงกับความ

เช่ือถือที่มีก็จะมีความรูสึกกับบริการดังกลาวอันเปนแรงจูงใจผลักดันใหมีความตองการบริการ 

  4.3  ผูใหบริการ ผูบริหารการบริการ และผูปฏิบัติบริการลวนเปนบุคคลที่มีบทบาท

สําคัญตอการปฏิบัติ งานบริการใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผูบริหารการบริการที่วาง

นโยบายการบริการโดยคํานึงถึงความสําคัญของประชาชนเปนหลักยอมสามารถตอบสนองความ

ตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจไดงายเชนเดียวกับผูปฏิบัติงานหรือพนักงานบริการที่ตระหนัก

ถึงประชาชนเปนสําคัญ แสดงพฤติกรรมการบริการและสนองบริการที่ลูกคาตองการดวยความสนใจ

เอาใจใสอยางเต็มที่ดวยจิตสํานึกของการบริการ 

  4.4  สภาพแวดลอมของการบริการ สภาพแวดลอมและบรรยากาศของการบริการมี

อิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา ลูกคามักช่ืนชมสภาพแวดลอมของการบริการเกี่ยวของกับการ

ออกแบบอาคารสถานที่ ความสวยงามของการตกแตงภายในดวยเฟอรนิเจอรและการใหสีสัน การ

จัดแบงพื้นที่เปนสัดสวนตลอดจนการออกแบบวัสดุ เครื่องใชงานบริการ จดหมาย ซองจดหมาย  
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  4.5  กระบวนการบริการ วิธีการนําเสนอบริการในกระบวนการบริการเปนสวนสําคัญ

ในการสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน ประสิทธิภาพของการจัดการ ระบบการบริการสงผลใหการ

ปฏิบัติงานบริการแกลูกคามีความคลองตัวและสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางถูกตอง มี

คุณภาพ เชน การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาจัดระบบขอมูลของการสํารองหองพัก โรงแรม หรือ

สายการบิน การใชเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ การใชระบบโทรศัพทอัตโนมัติในการรับโอนสายในการ

ติดตอองคการตางๆ การประชุมทางโทรศัพท การติดตอทางอินเทอรเน็ต เปนตน 

นิวแมนและกิล (Naumann & Giel, 1995) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาวา 

ข้ึนอยูกับองคประกอบ 3 สวน ไดแก 

  1. คุณภาพของสินคาและบริการ (quality product & service) ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการ

รับรูของลูกคา เมื่อลูกคารับรูวาสินคาหรือบริการที่ไดมา มีคุณภาพดีก็จะรูสึกพอใจในสินคาหรือ

บริการน้ัน 

  2. ราคา (price) เปนสวนประกอบที่จะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ เมื่อลูกคาไดเปรียบ

เทียบความยุติธรรมของราคา และเห็นวามีราคาเหมาะสม ก็จะเกิดความพึงพอใจ แตถาลูกคารูสึกวา

สินคาน้ันไมเหมาะสมกับราคา ก็จะเกิดความไมพึงพอใจ 

  3. ภาพลักษณรวม (corporate image) เปนสิ่งที่มีผลตอความพึงพอใจเชนกันควรมี

ภาพลักษณรวม ทั้งการดําเนินธุรกิจทั่วไป การมีคุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมดวย 

 5. การประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการ 

  ความหมายของการประเมินไดมีนักวิชาการใหความหมายเกี่ยวกับการประเมินไว        

หลายทาน สรุปไดดังน้ี 

  สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธ (2541) กลาววา การประเมินผล เปนการตัดสินคุณคา หรือความ

เหมาะสมในสิ่ งที่ประเมิน ซึ่ งหากจะขยายความการประเมินเปนการแยกแยะ วินิจ ฉัย 

(identification) เปดเผยขอเท็จจริง (clarifications) และการใชประโยชน (application) ของเกณฑ

ตาง ๆ เพื่อตัดสินคุณคา หรือความเหมาะสมของสิ่งน้ันๆ ในเรื่องคุณภาพการใชประโยชน การมีผล

ตามความเปนจริง หรือการไดรับผลที่สอดคลองตามเกณฑน้ัน การประเมินมีความจําเปนและมี

ความสําคัญอยางย่ิง เพราะจะทําใหทราบวาโครงการไดผลอยางไรหรือไม การดําเนินงานแตละ

ข้ันตอนมีจุดบกพรองควรแกไขอยางไร ทําใหผูมีสวนรวมรับผิดชอบโครงการสามารถนําขอมูลที่ไดไป

ใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการ ทั้งในปจจุบันและการปรับปรุงโครงการใน

อนาคตใหมีประสิทธิภาพตามจุดมุงหมายอยางแทจริงได 

  สมคิด พรมจุย (2542) เสนอไววา การประเมินผลเปนกระบวนการที่กอใหเกิดสารสนเทศ 

เพื่อชวยในการบริหารซึ่งผูบริหารสามารถใชในการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพและเปนการ

ตรวจสอบความกาวหนาของโครงการหรือแผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของโครงการ
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หรือแผนงานน้ันๆ วามีมากนอยเพียงใด 

  กูด (Good, 1973) กลาวไววา การประเมินผล คือ การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริง

กับผลที่คาดวาจะไดรับมีความแตกตางเพียงใด 

  รอสซี่และฟรีแมน (Rossi & Freeman, 1982) ไดใหความหมายของการประเมินผล ไว

วา เปนการประยุกตใชกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตรอยางเปนระบบ เพื่อประเมินกรอบความคิด 

รูปแบบการดําเนินงานและประโยชนของแผนงานในการเขาแทรกแซงทางสังคม กลาวคือ การวิจัย

ประเมินผลเกี่ยวของกับการใชระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร เพื่อวินิจฉัยและปรับปรุงการวางแผน 

ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของแผนงาน 

  รูทแมน (Rutma, 1982, pp. 59-60) ใหความหมายวา การประเมิน หมายถึง 

กระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือการใชวิธีการวิจัยเพื่อหาขอมูลที่เปนจริงและมีความเช่ือถือไดของ

โครงการแลวพิจารณาตัดสินวา โครงการน้ันบรรลุถึงวัตถุประสงคหรือไม และดวยคุณภาพของ

ความสําเร็จน้ันเพียงใด 

  สรุปไดวา การประเมิน หมายถึง การตรวจสอบวัตถุประสงคของการดําเนินการวาเปนไป

ตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม และบรรลุถึงเปาหมายน้ันไดมากนอยเพียงใด เพื่อชวยใหผูตัดสินใจมี

การพิจารณาถึงความคุมคา ใชในการกําหนดนโยบายการวางแผนตอไป 

 6. องคประกอบของการประเมินความพึงพอใจ 

  สาโรช ไสยสมบัติ (2534) กลาววา การประเมินความพึงพอใจมักจะกระทําการวัดกันใน

เรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือประเด็นหน่ึงใน 2 ประเด็น คือ ความพึงพอใจของผูปฏิบั ติงาน ( job 

satisfaction) และความพึงพอใจตอการใหบริการ (service satisfaction) ขององคกร ไมวาจะเปน

องคการในลักษณะใดหรือมีจุดมุงหมายของการดําเนินงานประการใดก็ตาม  

  ศูนยพัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2557) ไดอธิบายเกี่ยวกับ

องคประกอบของการประเมินความพึงพอใจ คือ ความพึงพอใจในการบริการที่เกิดข้ึนในกระบวนการ

บริการระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ เปนผลของการรับรูและประเมินคุณภาพของการบริการใน

สิ่งที่ผูรับบริการคาดหวังวาควรจะไดรับ และสิ่งที่ผูรับบริการไดรับจริงจากการบริการในแตละ

สถานการณการบริการหน่ึง ซึ่งระดับของความพึงพอใจอาจไมคงที่ผันแปรไปตามชวงเวลาที่แตกตาง

กันได ทั้งน้ีความพึงพอใจในการบริการ จะประกอบดวยองคประกอบ 2 ประการ คือ 

  1. องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของผลิตภัณฑบริการ ผูรับบริการจะรับรูวา

ผลิตภัณฑบริการที่ไดรับ มีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการบริการแตละประเภท ตามที่ควรจะ

เปนมากนอยเพียงใด เชน แขกที่เขาพักในโรงแรมจะไดพักในหองพักที่จองไว ลูกคาที่เขาไปใน

ภัตตาคารจะไดรับอาหารตามที่สั่ง ผูโดยสารจะสามารถเดินทางจากที่หน่ึงไปสูจุดหมายปลายทางหน่ึง 

หรือลูกคาธนาคารจะไดรับการชวยเหลือดานสินเช่ือ เปนตน สิ่งเหลาน้ีเปนผลิตภัณฑบริการที่



21 
 

ผูรับบริการควรจะไดรับตามลักษณะของการบริการแตละประเภท ซึ่งจะสรางความพึงพอใจใหกับ

ลูกคาในสิ่งที่ลูกคาตองการ 

  2. องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของการนําเสนอบริการ ผูรับบริการจะรับรูวา

วิธีการนําเสนอบริการในกระบวนการบริการของผูใหบริการมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ไมวา

จะเปนความสะดวกในการเขาถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผูใหบริการตามบทบาทหนาที่ 

และปฏิกิริยาการตอบสนองการบริการของผูใหบริการตอผูรับบริการ ในดานความรับผิดชอบตองาน 

การใชภาษาสื่อความหมายและการปฏิบัติตนในการใหบริการ เชน พนักงานโรงแรมตอนรับแขกดวย

อัธยาศัยไมตรีจิตอันดีและชวยเหลือแขกเรื่องสัมภาระ พนักงานเสิรฟอาหารรับคําสั่งอาหารดวยความ

สุภาพเปนกันเอง พนักงานธนาคารชวยช้ีแจงระเบียบขอบังคับการย่ืนขอสินเช่ือดวยความเอาใจใส 

เปนตน สิ่งเหลาน้ีเกี่ยวของกับการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาดวยไมตรีจิตของการบริการที่แทจริง 

 สตัฟเฟลบีมและซิงฟลด (Stufflebeam & Shinkfield, 1990) ไดกําหนดการประเมิน

โครงการที่เรียกวา “CIPP Model” ซึ่งเปนการประเมินทั้งสภาวะแวดลอม (context) ขอมูลนําเขา 

(input) กระบวนการ (process) และผลงาน (product) ของโครงการและเปนรูปแบบการประเมิน

โครงการที่คณะกรรมการเกียรตินิยมทางการศึกษาใหการยอมรับเพื่อใชประเมินผลโครงการทาง

การศึกษาในสหรัฐอเมริกา การประเมินผลโครงการแบบ CIPP ใหภาพที่งายตอการนําไปประยุกตใช

ของผูประเมินโครงการการดําเนินงานโครงการใด ๆ ขององคการจะตองมีการประเมินสภาวะ

แวดลอมของโครงการ (context evaluation) โดยจะตองมีการประเมินทั้งสภาวะแวดลอมภายนอก

และสภาะแวดลอมภายในโครงการ ผลจากการประเมินสภาพแวดลอมโครงการจะทําใหมีการ

ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโครงการ ซึ่งถาเปนการตัดสินใจไมเปลี่ยนแปลงโครงการ โครงการน้ันก็จะ

ดําเนินงานตอไปเปนปกติ แตถามีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผูดําเนินโครงการจะตองช้ีแจงใหเห็นถึง

ปญหาและแนวทางในการแกปญหาของโครงการ ถาไมสามารถหาแนวทางที่พอใจในการแกปญหาได 

การประเมินขอมูลนําเขา (input evaluation) ก็จะไดรับการตัดสินใจดําเนินการ การประเมินขอมูล

นําเขาจะตองมียุทธศาสตรหรือวิธีการประเมินที่เหมาะสม การทดสอบดวยวิธีการตาง ๆ จะตองไดรับ

การพัฒนาข้ึน ทั้งน้ีเพื่อใหโครงการที่ไดรับการตรวจสอบขอมูลนําเขาน้ีเปนโครงการที่สามารถ

ดําเนินการได หลังจากน้ันก็จะตองมีการประเมินกระบวนการและผลผลิตหรือผลงาน วากระบวนการ

ทั้งสองชนิดน้ีมีคุณคาหรือไม และมากนอยเพียงใด ถากระบวนการและผลผลิตไดรับการพิจารณา

ตัดสินวาดอยคุณคา ไมคุมกับทุนและแรงงานที่ลงไป โครงการน้ันอาจไดรับการตรวจสอบใหมอีกครั้ง 

หรืออาจเลิกลมไปเลยก็ได อยางไรก็ดี ถาโครงการน้ันมีกระบวนการและผลผลิตที่มีคุณคาควรแก

ความพึงพอใจ โครงการน้ันจะไดรับการแกไขปญหาและสามารถสนับสนุนใหดําเนินการตอไป 

 7. ข้ันตอนการประเมินความพึงพอใจ  

  ลัทธิการ ศรีวะรมย (2538, หนา 156) กลาววา การวัดความพึงพอใจในงานสามารถ
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กระทําได 2 วิธี คือ 

  1. การวัดแบบใหคะแนนเด่ียว (single global ratting) เปนการถาม ใชแบบสอบถาม

คําถามโดยใหพนักงานตอบเปนรายบุคคลและใหคะแนนเปนชวงๆ ระหวาง 1-5 โดยตอบวาความพึง

พอใจมากที่สุด พอใจ เฉยๆ ไมคอยพอใจ และไมพอใจอยางมาก 

  2. การวัดแบบใหคะแนนรวบยอด (summation score) สเกลการวัดทัศนคติที่ถาม

ผูตอบใหแบงสัดสวนจากคะแนนที่คงที่ เพื่อระบุถึงความสําคัญที่สัมพันธของคุณสมบัติตาง ๆ หรือ 

หมายถึง สเกลการใหคะแนนเชิงเปรียบเทียบ 

ลัดดาวัลย เพชรโรจน, สุภมาส อังศุโชติ และอัจฉรา ชํานิประศาสน (2550, หนา 11)        

ไดกลาวถึงกระบวนการในการประเมินตามรูปแบบของ ไทเลอร ซึ่งประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ        

5 ข้ันตอน ดังน้ี 

 1. กําหนดเปาหมาย จุดหมาย หรือวัตถุประสงคทั่วไป (goal) 
 2. จัดจําแนกวัตถุประสงคทั่วไปแลวเขียนวัตถุประสงคโดยใชคํากริยาแสดงพฤติกรรม

หรือเรียกวาวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 3. กําหนดเน้ือหาหรือประสบการณการเรียนรูที่ตองการใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 
 4. เลือกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเน้ือหาที่กําหนดไว 
 5. ประเมินผลโดยการเปรียบเทียบขอมูลกับวัตถุประสงค 
กลางเดือน โพชนา (2557) กลาววา ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การประเมินความพึงพอใจ 

ประกอบไปดวย 5 ข้ันตอน ดังน้ี  

 1. การประเมินความพึงพอใจของลูกคาการฝกอบรม ผูปฏิบัติงานใชแบบฟอรมการ

ประเมินความพึงพอใจของการฝกอบรม ในการประเมินผลการอบรมในคาบสุดทายของการอบรมในแตละ

หลักสูตร  

 2. การประเมินความพึงพอใจของลูกคาโครงการ การประเมินโครงการบริการวิชาการแต

ละโครงการจะมีรูปแบบที่แตกตางกันตามที่กําหนดโดยผูวาจาง ดังน้ันจึงไมมีการกําหนดรูปแบบที่เปน

มาตรฐาน อยางไรก็ตามเมื่อสิ้นสุดโครงการ เจาหนาที่ของฝายจะติดตามสอบถามผลการประเมิน

โครงการจะหัวหนาโครงการ 

 3. การประเมินความพึงพอใจของลูกคาภายใน ในเดือนกรกฎาคมของทุกป ฝายจะทํา

การประเมินความพึงพอใจของลูกคาภายในไดแก วิทยากร ที่ปรึกษา ผูเช่ียวชาญ และผูประสานงาน

บริการวิชาการกับฝายฯ โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของลูกคาภายใน แลวทําการประมวลผล

เพื่อเสนอตอผูบริหารฝายพิจารณาดําเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของฝาย

ใหเหมาะสม และรายงานผลตคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะฯเพื่อทราบและใหขอเสนอแนะ 

 4. ขอมูลของการประเมินในขอ 1 และ 2 จะปอนเขาสูระบบฐานขอมูลงานบริการ

วิชาการของคณะ 



23 
 

 5. ผลของการประเมินจะนําเขาสูการประชุมของกรรมการบริการวิชาการของคณะฯเพื่อ

ทําการทบทวนผลการปฏบัติงาน 

สตัฟเฟลบีมและซิงฟลด (Stufflebeam & Shinkfield, 1990) กลาววา การประเมินผลถือ

เปนข้ันตอนที่สําคัญประการหน่ึงในกระบวนการบริหารงาน/โครงการ ซึ่งหลังจากไดผานกระบวนการ

วางแผน (planning) การปฏิบัติงาน (implementation) และการประเมินผล (evaluation) ถือเปน

เครื่องมือที่สําคัญในการวัดความสําเร็จของผลการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวย 2 สวน คือ 

 1. การติดตามผล (monitoring) เปนการติดตามตรวจสอบความกาวหนาในการ

ดําเนินงานการจัดสรรทรัพยากร (input) เปนการพิจารณาความสัมพันธระหวางการใชทรัพยากรใน

โครงการ (input) กับผลผลิต (output) ของโครงการรวมกับปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการ

ดําเนินงานการติดตามผลเปนเครื่องมือในชวงการปฏิบัติงานของโครงการเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการ

สงมอบปจจัยการผลิต กําหนดการทํางาน การผลิตผลผลิต และการดําเนินงานตางๆ ไดดําเนินการไป

ตามแผนที่วางไว 

 2. การประเมินผล (evaluation) เปนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance 

evaluation) เปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมิน

ความกาวหนาของโครงการ หรือแผนงานวามีการใชทรัพยากร/ปจจัยตาง ๆ อยางไร มีการดําเนินงาน

เปนไปตามแผน ตามข้ันตอน ตามกฎเกณฑ และตามเวลาที่กําหนดหรือไม ตลอดจนมีผลงานเปนไป

ตามแผน วัตถุประสงค และเปาหมายหรือไม อาจะเปนการประเมินผลระหวางการดําเนินงาน      

(on-going evaluation) เปนการประเมินถึงผลผลิต (outputs) และผลลัพธ (outcomes)         

หรือการประเมินผลภายหลังการดําเนินงาน (ex-post evaluation) เปนการประเมินถึงผลลัพธ 

(outcomes) และผลกระทบ (impacts) 

 

แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ 

 1. ความหมายของการใหบริการ  

  ความหมายของการใหบริการ ไดมีนักวิชาการใหความหมายเกี่ยวกับการใหบริการไว     

หลากหลายความหมาย ดังน้ี 

  สมิต สัชฌุกร (2542, หนา 3) กลาววา การบริการ เปนการปฏิบัติงานที่กระทําหรือติดตอ

และเกี่ยวของกับผูใชบริการ การใหบุคคลตางๆ ไดใชประโยชนในทางใดทางหน่ึง รวมทั้งดานความ

พยายามใดๆ ก็ตามดวยวิธีการหลากหลายในการกระทําใหคนตางๆ ที่เกี่ยวของไดรับความชวยเหลือ 

จัดไดวาเปนการใหบริการทั้งสิ้นการอํานวยความสะดวกก็เปนการใหบริการ การสนองความตองการ

ของผูใชบริการก็เปนการใหบริการ การใหบริการสามารถดําเนินการไดหลากหลายวิธี จุดสําคัญ คือ 

เปนการชวยเหลือและอํานวยประโยชนใหแกผูใชบริการ 
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  บรรจบ กาญจนดุล (2546, หนา 13) ใหความหมาย public service delivery หมายถึง 

กิจกรรมทุกประเภทที่รัฐจัดทําข้ึนเพื่อสนองความตองการของประชาชน อาจแบงไดเปน 2 ประการ 

คือ กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการไดรับความปลอดภัยอยางหน่ึง และกิจกรรมที่ตอบสนองความ

ตองการดานความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตอีกอยางหน่ึง 

  ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ใหความหมายของคําวา บริการ ไวใน พจนานุกรมฉบับ         

ราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง การปฏิบัติรับใชการใหความสะดวกตางๆ 

  ชํานาญ ภูเอี่ยม (2548, หนา 7-8) ไดใหความหมายของคําวา บริการ ที่ตรงกับคําใน

ภาษาอังกฤษวา service น้ัน คือ คุณภาพของการใหบริการที่ดี ดังน้ี 

  S = Smiling & Sympathy คือ การย้ิมแยมแจมใส เห็นอกเห็นใจประชาชน 

  E = Early Response คือ การใหบริการอยางรวดเร็วและรูใจ มิตองใหประชาชนรองขอ 

  R = Respectful คือ การแสดงออกถึงความเคารพนับถือ ใหเกียรติประชาชน 

  V = Voluntariness Manner คือ การใหบริการดวยความเต็มใจมิใชฝนใจทํา  

  I = Image Enhancing คือ การแสดงออกซึ่งเสริมภาพพจนผูใหบริการและองคกร 

  C = Courtesy คือ กิริยาอาการสุภาพ ออนโยน มีมารยาทดี  

  E = Enthusiasm คือ การมีความกระตือรือรนในการบริการ ใหบริการมากกวา 

  วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน (2547, หนา 14) กลาววา การบริการ หมายถึง พฤติกรรมการ

กระทํา หรือการปฏิบัติการที่ฝายหน่ึงเสนอใหอีกฝายหน่ึง โดยกระบวนการที่เกิดข้ึนอาจมีตัวสินคาเขา

มาเกี่ยวของ แตโดยเน้ือแทของสิ่งที่เสนอใหน้ันเปนการกระทําพฤติกรรม หรือการปฏิบัติการ ซึ่งไม

สามารถนําไปเปนเจาของได 

  ปริมพร อัมพันธ (2548, หนา 12) กลาววา การใหบริการสาธารณะ เปนการบริการใน

ฐานะที่เปนเจาหนาที่ของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําเพื่อตอบสนองตอความตองการ เพื่อใหเกิดความ

พอใจ จากความหมายน้ีจึงเปนการพิจารณาการใหบริการวา ประกอบดวย ผูใหบริการ (providers) 

และผูรับบริการ (recipients) โดยฝายแรกถือปฏิบัติเปนหนาที่ที่ตองใหบริการ เพื่อใหฝายหลังเกิด

ความพึงพอใจ 

  จิตตินันท เดชะคุปต (2549, หนา 7) ไดกลาววา การบริการไมใชสิ่งที่มีตัวตน แตเปน

กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่เกิดข้ึน จากการปฏิสัมพันธระหวางผูที่ตองการใชบริการ (ผูบริโภค/

ลูกคา/ผูรับ บริการ) กับ ผูใหบริการ (เจาของกิจการ/พนักงานงานบริการ/ระบบการจัดการบริการ) 

หรือในทางกลับกัน ระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ ในอันที่จะตอบสนองความตองการอยางใด

อยางหน่ึง ใหบรรลุผลสําเร็จ ความแตกตางระหวางสินคาและการบริการ ตางก็กอใหเกิดประโยชน

และความพึงพอใจแกลูกคาที่มาซื้อ โดยที่ธุรกิจบริการจะมุงเนนการกระทําที่ตอบสนองความตองการ
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ของลูกคา อันนําไปสูความพึงพอใจที่ไดรับบริการน้ัน ในขณะน้ีธุรกิจทั่วไป มุงขายสินคาที่ลูกคาชอบ

และทําใหเกิดความพึงพอใจที่ไดเปนเจาของสินคาน้ัน 

  ฉัตยาพร เสมอใจ (2549, หนา 19) กลาววา การบริการ หมายถึง กิจกรรมประโยชน 

หรือความพึงพอใจที่จัดทําเพื่อเสนอขาย หรือกิจกรรมที่จัดทําข้ึนรวมกับการขายสินคา 

  คอตเลอร (Kotler, 2000) กลาววา การใหบริการ คือ การกระทําที่หนวยงานแหงหน่ึง    

หรือบุคคลคนหน่ึงนําเสนอตอหนวยงานอีกแหงหน่ึงหรือบุคคลอีกคนหน่ึงซึ่งเปนสิ่งที่ไมสามารถสัมผัส

ไดและไมเปนผลใหเกิดความเปนเจาของในสิ่งใด 

  สรุปไดวา การบริการ หมายถึง การกระทํา หรือกิจกรรมที่ฝายหน่ึงเสนอใหอีกฝาย เปน

สิ่งที่ไมมีรูปลักษณ ไมเปนผลใหเกิดการเปนเจาของสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยกระบวนการที่เกิดข้ึนอาจจะมี

ผลิตภัณฑหรือสินคาเกี่ยวของหรือไมก็ได 

 2. ลักษณะองคประกอบของการบริการ  

  งานบริการเปนธุรกิจที่มีลักษณะตางจากธุรกิจการขายสินคาทั่วไป นักวิชาการและหลาย

หนวยงานไดมีการกําหนดลักษณะ องคประกอบของการบริการไวหลากกลาย ดังน้ี 

  จุมพจน วนิชกุล (2544, หนา 2) ไดอธิบายถึงองคประกอบของงานบริการวา งานบริการ

น้ันมิใชงานงาย ๆ ที่สามารถทําใหสําเร็จเพียงในวันเดียวได แตตรงกันขาม งานบริการน้ันจะตองใช

ความอดทนอยางย่ิง ไมวาจะตองเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ในสวนที่ยังไมเขารูปเขารอย ใหสามารถ

ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูใหบริการตองคํานึงถึงสิ่งที่จะมีผลตองานบริการ ดังตอไปน้ี 

  1. ผูใชบริการ ในสวนของผูใหบริการตองเขาใจวา ตนจัดบริการเพื่อใคร นักศึกษา 

นักเรียน ประชาชนทั่วไป หรือเฉพาะคนในหนวยงานของบริษัท หางราน หนวยราชการใด เพื่อ

ใหบริการที่จัดข้ึนน้ันมีความเหมาะสมที่สุด และพยายามใหผูใชบริการน้ันไดรับประโยชนใหมากที่สุด

  2. บุคลากร ผูใหบริการตองพิจารณาถึงจํานวนบุคลากรวามีเพียงพอหรือไม ในการ

จัดบริการแตละดาน เพราะบริการแตละประเภทตองการจํานวน บุคลากรที่แตกตางกัน มีความ

ชํานาญเฉพาะดานตางกัน จึงจะทํางานไดสําเร็จ 

  3. วัสดุอุปกรณ ผูใหบริการจะตองเลือกจัดบริการแบบใด ชนิดใด และควรพิจารณาถึง

ลักษณะของทรัพยากรดวย 

พงศสัณห ศรีสมทรัพย และปยะนุช เงินคลาย (2546, หนา 363-364) กลาวถึงหลักการ

บริการที่ดีมีดังน้ี 

 1. หลักประสิทธิภาพ หมายถึง การใหบริการที่ไดผลลัพธสูง แตใชทรัพยากรนอยและ

คุมคา 

 2. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การใหบริการไดครบตามขอบขายของอํานาจหนาที ่
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 3. หลักการตอบสนอง หมายถึง การที่ประชาชนสามารถเขาถึงการใหบริการของรัฐได

อยางไมจํากัด สามารถเลือกรับบริการไดสอดคลองกับความพอใจ ไมสามารถหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธ

การใหบริการที่ประชาชนรองขอ อีกทั้งควรหาชองทางหรือเพิ่มโอกาสในการใหบริการประชาชนให

มากที่สุด 

 4. หลักความรวดเร็ว หมายถึง การลดข้ันตอนใหนอยที่สุด งานใดที่ทําไดทันทีควรจะทํา

ถาไมสามารถทําไดทันทีควรกําหนดระยะเวลาและควรทําใหเร็วที่สุด 

 5. หลักความสอดคลอง หมายถึง การจัดบริการใหสอดคลองกับความตองการของปจเจก

บุคคลและสภาพสังคม 

 6. หลักความเช่ือถือไววางใจ หมายถึงการทําใหประชาชนมีความศรัทธาในหนวยงานของ

รัฐไดรับความพึงพอใจในบริการ 

 7. หลักมนุษยสัมพันธ หมายถึง การใหบริการดวยความย้ิมแยม แจมใสเปนมิตร เอื้อ

อาทรตอผูรับบริการ มีความใสใจ สนใจเขาใจปญหาและใหความประทับใจมีความสุขหลังจากรับ

บริการ 

 8. หลักการใหเกียรติการยอมรับ หมายถึง การใหความสําคัญ ไมเลือกปฏิบัติ ตอนรับ

ดวยความสุภาพ ไมดูถูกเหยียดหยามประชาชน ไมใชอํานาจขมขู 

 9. หลักความเต็มใจ หมายถึง ทําทุกอยางดวยใจ ไมแนใจหรือเสแสรง พยายามสราง

จิตใจในการบริการ 

 10. หลักการแขงขัน หมายถึง การพัฒนาหนวยงานที่ทําใหมีการบริการที่ดีกวา หนวยงาน

อื่นในประเภทเดียวกัน และใหประชาชนอยากมาใชบริการอีก 

 11. หลักความกระฉับกระเฉง หมายถึง การต่ืนตัวในการทํางานมีความกระตือรือรน  

 12. หลักภาพพจนที่ดี หมายถึง การที่ประชาชนมีความมั่นใจในการรับบริการ ยอมรับการ

บริการและรับรูหนวยงานในทางที่ดี 

ไพศาล ประโพธิเทศ (2547, หนา 13-14) กลาววา หลักการใหบริการ ไดแก 

 1. หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ คือ ประโยชนและ 

บริการที่องคการจัดใหน้ัน จะตองตอบสนองตอความตองการของบุคลากรสวนใหญหรือทั้งหมด มิใช

เปนการจัดใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะ  

 2. หลักความสม่ําเสมอ คือ การใหบริการน้ันๆ ตองดําเนินไปอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ       

มิใชทําๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผูบริการหรือผูปฏิบัติงาน  

 3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดน้ันจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยางเสมอหนา   

และเทาเทียมกัน ไมมีการใหสิทธิพิเศษแกบุคคลหรือกลุมใดในลักษณะแตกตางจากกลุมคนอื่นๆ   

อยางเห็นไดชัด  
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 4. หลักความปลอดภัย คาใชจายที่ตองใชไปในการบริการ จะตองไมมากจนเกินกวาผล      

ที่จะไดรับ  

  5. หลักความสะดวก บริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะที่ปฏิบัติ

ไดงายสะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมาก ทั้งยังไมเปนการสรางภาวะยุงยากใจใหแกผูใหบริการ 

หรือผูใชบริการมากจนเกินไป 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547, หนา 173) กลาววา ลักษณะองคประกอบขององคกร      

แหงการบริการ ประกอบดวย 

  1. ใหบริการอยางดีเลิศ ยึดลูกคาเปนหลัก 

  2. ใหบริการอยางถูกตองต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการใหบริการ 

  3. สรางสายสัมพันธกับลูกคา 

  4. มีจุดติดตอเพียง 1 จุดในการใชบริการ 

  5. ติดตอไดทุกวันและทุกเวลา 

  6. ติดตอพนักงานเหมือนติดตอผูจัดการ 

  7. มีการสื่อสารใหขอมูลลูกคาอยางตอเน่ือง 

  8. มีนวัตกรรมออกมาใหบริการ 

  9. มีบรรยากาศของความสนุกสนาน 

  10. มีการปรับปรุงการใหบริการอยางตอเน่ือง 

เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธ (2548, หนา 13) กลาววา องคประกอบสําคัญที่บุคคล กลุมบุคคล

หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกับการใหบริการสาธารณะ ซึ่งอาจจะเปนของรัฐหรือเอกชน 

มีหนาที่ในการสงตอการใหบริการสาธารณะแกประชาชน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตอบสนองตอความ

ตองการของประชาชนโดยสวนรวม จะตองมีองคประกอบที่สําคัญ 6 สวน ประกอบดวย 

  1. สถานที่และบุคคลที่ใหบริการ 

  2. ปจจัยที่นําเขาหรือทรัพยากร 

  3. กระบวนการและกิจกรรม 

  4. ผลผลิตหรือตัวบริการ 

  5. ชองทางการใหบริการ 

  6. ผลกระทบตอผูรับบริการ 

 สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร (2548, หนา 1-9) ไดสรุปแนวคิดของกิลเบิรทและ

เบิรดเฮด เกี่ยวกับองคประกอบที่สําคัญของการใหบริการ ไวดังน้ี 

  1. ปจจัยนําเขา (input) หรือทรัพยากรอันไดแก บุคลากร คาใชจาย อุปกรณ และสิ่ง

อํานวยความสะดวก 
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  2. กิจกรรม (activities) หรือกระบวนการ (process) หมายถึง วิธีการที่จะใชทรัพยากร 

  3. ผล (results) หรือ (impacts) หมายถึง สิ่งที่เกิดข้ึนหลังจากมีการใชทรัพยากร 

  4. ความคิดเห็น (opinions) ตอผลกระทบ (impacts) หมายถึง ความคิดเห็นของ

ประชาชนตอบริการที่ไดรับ จากความหมายดังกลาวเปนการพิจารณาโดยใชแนวคิดเชิงระบบที่มีการ

มองวาหนวยงานที่มีหนาที่ใหบริการนําปจจัยนําเขาสูกระบวนการผลิต และออกมาเปนผลผลิตหรือ

การบริการ 

การมองในแงของผลกระทบที่เกิดข้ึนหลังการใหบริการ สามารถวัดไดจากความคิดเห็น   

หรือทัศนคติของผูรับบริการที่มีตอระบบการใหบริการน้ัน หลักการใหบริการสาธารณะ มีหลักสําคัญ

อยู 5 ประการ คือ  

 1. บริการสาธารณะเปนกิจกรรมที่อยูในความอํานวยการ หรือในความควบคุมของฝาย

ปกครอง 

 2. บริการสาธารณะ มีวัตถุประสงคในการสนองความตองการสวนรวมของประชาชน 

 3. การจัดระเบียบและวิธีการจัดทําบริการสาธารณะยอมจะตองมีการแกไขเปลี่ยนแปลง

ไดเสมอโดยตัวบทกฎหมาย 

 4. การสาธารณะจะตองจัดดําเนินการโดยสม่ําเสมอ ไมมีการหยุดชะงัก ถาจะตอง

หยุดชะงักลงดวยประการใดก็ตาม ประชาชนยอมไดรับความเดือดรอน หรือไดรับความเสียหาย 

 5. เอกชนยอมมีสิทธิที่จะไดรับผลประโยชนจากบริการสาธารณะเทาเทียมกันเพื่อ

ประโยชนของประชาชนโดยเสมอหนากัน 

ฉัตรยาพร เสมอใจ (2549, หนา 14)  ไดกลาววาลักษณะของการบริการสามารถจําแนกออก

ไดเปน 5 ลักษณะไดดังน้ี 

  1. บริการไมสามารถจับตองได (intangibility) เราไมสามารถมองเห็น จับตองหรือรูสึก

ถึงการบริการใด ๆ กอนการซื้อและรับบริการได แตสามารถรับรูวา บริการน้ันดีหรือไม ก็ตอเมื่อไดเขา

รับบริการน้ัน ๆ แลว ในขณะที่ผูบริโภคสามารถมองเห็น จับตองหรือพิจารณาคุณสมบัติของสินคาได

กอนการซื้อ เน่ืองจากสินคาจะมีตัวตนและคุณสมบัติที่ชัดเจน ซึ่งชวยใหผูบริโภครับทราบขอมูลจาก

ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได จึงทําใหผูตัดสินใจซื้อสินคาไดงายข้ึน และงายตอกวาการตัดสินใจซื้อบริการ 

  2. บริการไมสามารถแบงแยกได (inseparability) การใหบริการและการรับบริการตอง

เกิดข้ึนพรอม ๆ กัน ไมสามารถแยกกระบวนการผลิตและการบริโภคออกจากกันได ดังน้ัน จึงเปน

ขอจํากัดในดานผูใหบริการที่เปนบุคคล และขอจํากัดดานเวลา ซึ่งสามารถใหบริการไดเพียง          

ครั้งละ 1 ราย พนักงานผูใหบริการ 1 คน จึงไมสามารถใหบริการแกลูกคาหลาย ๆ รายในเวลา

เดียวกันได ในขณะที่สินคาแยกกระบวนการผลิต การจัดจําหนาย การซื้อ และการบริโภคออกจากกัน

ไดอยางชัดเจน 
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  3. การบริการไมมีความแนนอน (variability) ในขณะที่การผลิตสินคาอาศัยปจจัยสําคัญ    

คือ วัตถุดิบ เครื่องจักร และกระบวนการผลิต ที่สามารถเตรียมพรอม ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ

ของสินคาไดงายกวา แตปจจัยการใหบริการไมไดมีเพียงวัตถุดิบ เครื่องจักรหรือกระบวนการบริการ  

ที่เหมือนกันเพียงเทาน้ัน แตอยูที่สวนบริการ และเกิดข้ึนเฉพาะสถานการณเดียวเทาน้ันคือ          

เมื่อใหบริการและรับบริการ สวนใหญเกี่ยวของกับบุคคล ผูอานอาจเคยพบสถานการณเหมือนกันได 

หรือการเลือกตัดผมกับชางผมคนเดียวกัน ก็อาจตัดผมไดไม เหมือนกันในแตละครั้ง เปนตน           

จากสถานการณตัวอยางดังกลาว สามารถอธิบายไดวา คุณภาพของการบริการข้ึนอยูกับหลายปจจัย 

ซึ่งสวนใหญตองอาศัยความพรอมของพนักงาน หากพนักงานเกิดความไมพรอม ไมวาจะทางดานจิตใจ

หรือรางกาย อาจสงผลถึงคุณภาพของการบริการไปดวย รวมถึงความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจ

ของผูรับบริการดวย ซึ่งสงผลตอการรับรูและประเมินคุณภาพของบริการเชนกัน เมื่อเกิดความรูสึก

หรือทัศนคติในทางลบ ก็อาจสงผลตอการประเมินคุณภาพที่ลําเอียง (bias) ดวยเชนกัน 

  4. บริการจัดทํามาตรฐานไดยาก (heterogeneous) การผลิตสินคาสามารถจัดทํา

มาตรฐานไดชัดเจนทั้งรูปแบบ คุณภาพ และปริมาณ ซึ่งใชเปนเกณฑในการผลิต ควบคุม และสามารถ

ตรวจสอบได เน่ืองจากสามารถกําหนดปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ในกระบวนการผลิตไดชัดเจนมากกวา 

ในขณะที่การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการใหบริการ กลับเปนสวนหน่ึง       

ที่ชวยใหกระบวนการบริการเกิดความสะดวกและดูมีตัวตน แตปจจัยหลักที่ชวยในการใหบริการ         

คือ “คน” และคุณภาพการใหบริการข้ึนอยูกับทักษะ ความสามารถ และอัธยาศัยของผูใหบริการ          

แตละคน สิ่งน้ีเองที่ทําใหผูใหบริการที่มีฝมือประสบความสําเร็จไดเฉพาะบุคคล ซึ่งสงผลทําใหการ

แขงขันดานบริการทําไดยากกวา เน่ืองจากขาดแคลนแรงงานที่มีฝมือ อีกทั้งการพยายามพัฒนา

คุณภาพของบุคลากรใหเทาเทียม และขยายศักยภาพในการใหบริการ เน่ืองจากการสรางมาตรฐาน

โดยอาศัยการจัดการคนใหมีมาตรฐานเดียวกันเปนเรื่องยาก 

  5. บริการไมสามารถเก็บไวได (perish ability) เน่ืองจากบริการผลิตไดเพียงครั้งละ        

หน่ึงหนวย และจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อเกิดการซื้อและรับบริการในขณะเดียวกัน แตปญหาของธุรกิจ

บริการคงจะไมเกิดข้ึน หากความตองการซื้อกับความตองการขายมีปริมาณที่ตรงกัน จึงทําใหเกิดการ

บริการไมเพียงพอ และสูญเสียโอกาสกับลูกคารายอื่นๆ ที่ผูใหบริการไมสามารถใหบริการได           

และเกิดความสูญเปลาแกพนักงานที่ตองอยูวาง ๆ ในขณะที่ลูกคานอย ในขณะที่ธุรกิจผูผลิตสินคา

สามารถทําการคาดคะเนลวงหนาและทําการผลิตเก็บไว เพื่อรองรับปริมาณความตองการซื้อที่เพิ่มข้ึน

หรือลดลงได แตการบริการไมสามารถทําได 

คอตเลอร (Kotler, 2000) กลาวถึงลักษณะของการบริการที่แตกตางจากสินคาทั่วไปเอาไว

ดังน้ี 
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  1. ไมสามารถจับตองได (intangibility) เน่ืองจากบริการไมสามารถจับตองได ดังน้ัน 

กิจการจึงตองสรางความมั่นใจใหกับลูกคาวาจะไดรับคุณภาพและประโยชนจากบริการดังกลาวอยาง

เหมาะสม โดยคํานึงถึงองคประกอบตางๆ ดังตอไปน้ี 

   1.1 สถานที่ (place) ตองเปนหลักแหลง นาเช่ือถือ สามารถสรางความเช่ือมั่น และ

ใหความสะดวกใหกับผูมาติดตอ 

   1.2 บุคคล (people) ผูใหบริการตองแตงตัวเหมาะสม บุคลิกดี พูดจาดี เพื่อใหลูกคา

เกิดความประทับใจและเกิดความเช่ือมั่นวาจะไดรับบริการที่ดี 

   1.3 เครื่องมือ (equipment) ความพรอมของอุปกรณที่เกี่ยวของกับการใหบริการ 

อุปกรณตองมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน เพื่อใหลูกคาเกิดความเช่ือมั่น 

   1.4 วัสดุสื่อสาร (communication material) สื่อโฆษณาตาง ๆ และเทคนิคที่ใช

จะตองสอดคลองกับลักษณะของบริการ และลักษณะของลูกคา 

   1.5 สัญลักษณ (symbols) ช่ือ ตราสินคา หรือ เครื่องหมายการคา ควรจะสื่อ

ความหมายได เพื่อใหผูบริโภคจําได และเรียกหาไดอยางถูกตอง 

   1.6 ราคา (price) ราคาที่กําหนดควรอยูในระดับที่เหมาะสมกับระดับการใหบริการ 

นอกจากน้ีการกําหนดราคาจะตองชัดเจน และงายตอการจําแนกระดับบริการที่แตกตาง 

  2. ไมสามารถครอบครองเปนเจ าของในรูปธรรม หรือไมส ามารถเก็บไว ได 

(penrishability) บริการไมสามารถเก็บไวไดเหมือนสินคา ดังน้ันความตองการสูงข้ึนกวาที่คาดการณ

ไว ก็จะทําใหเกิดปญหาการใหบริการไมทัน ทําใหสูญเสียรายไดในสวนน้ีไป 

  3. ไมสามารถแบงแยกได (inseparability) ธรรมชาติของการใหบริการน้ันจะตองผลิต

และบริโภคในเวลาเดียวกัน จึงทําใหไมสามารถแบงแยกขายตามสวนได 

  4. มีความหลากหลาย (variability) ลักษณะของการบริการไมแนนอน ข้ึนอยูกับวาผูขาย

บริการจะเปนใคร จะใหบริการเมื่อใด ที่ไหน อยางไร 

 3. การประเมินคุณภาพการใหบริการ 

  คุณภาพการใหบริการเกิดจากกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ มีการวางแผนจัดการ

ใหบริการโดยคํานึงถึงความพึงพอใจของผูรับบริการเปนหลัก แนวคิดการประเมินคุณภาพ          

การใหบริการ  ผูวิจัยรวบรวมขอมูลการเพื่อหาคุณภาพการใหบริการ นําเสนอไดดังน้ี 

สมิต สัชฌุกร (2546) กลาววา องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหลักเกณฑในการพิจารณา

คุณภาพการใหบริการ ดังน้ี 

 1. รูปธรรม (tangible) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ผูรับบริการไดรับ  

ทําใหเขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของการบรกิารดังกลาวได 

 2. ความไววางใจ (reliability) หมายถึง ผูรับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ํา เสมอ                 
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และความถูกตองในการใหบริการ รวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานที่ใหบริการ 

 3. การตอบสนองตอผูรับบริการ (responsiveness) หมายถึง ผูใชบริการจะคํานึงถึง

เวลาและความสามารถในการแกไขปญหาของผูใหบริการวาตรงจุดหรือดีกวา ตามที่ผูรับบริการ

ตองการหรือไม 

 4. ความมั่นใจได (assurance) หมายถึง ผูรับบริการจะมองถึงความรู ความชํานาญ       

หรือความสามารถของบุคลากร ซึ่งเปนผลที่จะสรางความมั่นใจ รวมทั้งความไววางใจในการบริการน้ัน 

 5. ความเขาใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ผูรับบริการจะพิจารณาถึง

ความสะดวกดานเวลา สถานที่ ทําเลที่ต้ัง ตลอดจนความพยายามของพนักงานที่จะเขาใจถึงความ

ตองการของผูบริการ รวมทั้งความสนใจในการตอบสนองความตองการดังกลาว 

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2547, หนา 183-186) ไดนําเสนอแนวความคิดของ 

Parasuraman และคณะ เกี่ยวกับคุณภาพในการใหบริการ จากการศึกษา พบวา ผลลัพธที่เกิดข้ึน

จากการที่ลูกคาประเมินคุณภาพของการบริการที่เขาไดรับ เรียกวา “คุณภาพของการบริการที่ลูกคา

รับรู” (perceived service quality) กับ “บริการที่รับรู” (perceived service) ซึ่งก็คือ

ประสบการณที่เกิดข้ึนหลังจากที่เขาไดรับบริการแลวน่ันเอง ในการประเมินคุณภาพของการบริการ

ดังกลาวน้ัน ลูกคามักจะพิจารณาจากเกณฑที่เขาคิดวามีความสําคัญ 10 ประการดังตอไปน้ี 

 1. ความไววางใจ (reliability) ความสามารถที่จะใหบริการตามที่ไดสัญญากับลูกคาไวได

อยางถูกตองโดยที่มิตองมีผูชวยเหลือ 

 2. สิ่งที่สามารถจับตองได (tangibles) ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณสิ่งอํานวยความ

สะดวก พนักงานและวัสดุที่ใชในการสื่อสารตาง ๆ 

 3. การสนองตอบลูกคา (responsiveness) ความเต็มใจที่จะใหบริการอยางรวดเร็วและ

ยินดีที่จะชวยเหลือลูกคา 

 4. ความนาเช่ือถือ (credibility) ความซื่อสัตยเช่ือถือไดของผูใหบริการ 

 5. ความมัน่คงปลอดภัย (security) ปราศจากอันตรายความเสี่ยงและความลังเลสงสัย 

 6. ความสะดวก (access) สามารถเขาถึงไดโดยสะดวก และสามารถติดตอสื่อสารไดงาย 

 7. การสื่อสาร (communication) การรับฟงลูกคาและใหขอมูลที่จําเปนแกลูกคา โดยใช

ภาษาที่ลูกคาสามารถเขาใจได 

 8. ความเขาใจลูกคา (understanding the customer) พยายามที่จะทําความรูจัก       

และเรียนรูความตองการของลูกคา 

 9. ความสามารถ (competence) ความรูและทักษะที่จําเปนของพนักงานในการ

ใหบริการลูกคา 

 10. ความสุภาพและความเปนมิตร (courtesy) คุณลกัษณะของพนักงานที่ติดตอกบัลูกคา 
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ในการแสดงออกถึงความสุภาพ เปนมิตร เกรงใจ และใหเกียรติลูกคา 

สเปชเลอร (Spechler, 1988) กลาววา คุณภาพการใหบริการเปนที่ทราบกันดีวาการที่จะทํา 

ใหคุณภาพการบริการประสบผลสําเร็จเปนที่พอใจของลูกคาน้ันไมจําเปนตองใชวิธีการที่คิดวาดีที่สุด

เพียงวิธีเดียวเทาน้ัน และวิธีการที่ประสบความสําเร็จอยางสูง ในที่แหงหน่ึง ก็ไมสามารถรับประกันวา

จะไดผลกับที่อื่นดวยเสมอไป ทั้ง ๆ ที่เปนสินคาหรือบริการอยางเดียวกัน สิ่งสําคัญที่จะเสนอในที่น้ี 

คือ รูปแบบที่มีประสิทธิผลของคุณภาพการบริการ ซึ่งเปนหลักการทั่วไป ที่ไดรับการยอมรบัวาไดผลดี 

ถึงแมวาเปนหลักการเดียวกนัก็ตาม แตการนํา ไปประยุกตใชก็อาจมีความแตกตางกันไดในการผลิต  

ก็เชนเดียวกันคือ ไมมีกระบวนการสองกระบวนการที่เหมือนกันเลย ในแตละบริษัทก็จะมีกระบวนการ

หรือระบบงานที่แตกตางกัน โดยทั่วไปแลว แตละกระบวนการจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่จะเปนกุญแจ

ไปสูความสําเร็จ ผูบริหารจะตองคนหาปจจัยสําคัญใหพบ และทําการปรับปรุงระบบงานหรือ

กระบวนการที่เกี่ยวของ และสรางใหเปนวัฒนธรรมขององคกร ใหสอดคลองกับความตองการของ

ลูกคาภายในและภายนอก โดยมีปจจัยสําคัญสองประการที่จะตองตระหนักอยูเสมอ น่ันคือ การเพิ่ม

ผลผลิต (productivity) และคุณภาพ (quality) จาก service quality effectiveness model      

จะพบวาเนนถึงความสําเร็จของกระบวนการไปสูความเปนเลิศของคุณภาพการบริการโดยรูปแบบ   

จะกําหนดแนวทางและทิศทางของความสําเร็จของงานบริการ ซึ่งมีปจจัยสําคัญ 7 ประการ คือ 

 1. การทําใหลูกคาพอใจและประทับใจ (customer satisfaction and beyond) 

 2. การประกันคุณภาพ (quality assurance) 

 3. วิธีการ ระบบ และเทคโนโลยี (methods, system and technology) 

 4. การตระหนักถึงคุณภาพ (quality awareness) 

 5. การฝกอบรม (training) 

 6. การมีสวนรวม (involvement) 

 7. การเปนที่รูจักการยอมรับนับถือ (recognition) 

พาราสุรามานและคณะ (Parasuraman & others, 1991) กลาววา การวัดคุณภาพของการ

ใหบริการสามารถวัดไดโดยวัดชองวาง (gap) ระหวางการบริการที่ลูกคารับรูและการบริการที่ลูกคา

คาดหวังบนพื้นฐานของ 5 ปจจัย โดยมีรายละเอียดแตละปจจัย ดังน้ี 

 1. ความเช่ือถือได (reliability) คือ ความสามารถที่จะใหบริการตามคํามั่นดวยความ

ถูกตอง 

 2. ความสามารถตอบสนอง (responsiveness) คือ ความเต็มใจที่จะชวยเหลือและ

บริการอยางรวดเร็ว 

 3. ความแนนอน (assurance) คือ การใหความรูความสุภาพของพนักงานและ

ความสามารถในการสงมอบความไววางใจและความเช่ือมั่นใหกับลูกคา 
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 4. ความเขาใจลูกคา (empathy) คือ การดูแลลูกคาของกิจการอยางทั่วถึงเฉพาะราย 

 5. ลักษณะที่สัมผัสได (tangible) คือ แสดงลักษณะทางกายภาพของสิ่งอํานวยความ

สะดวก อุปกรณ บุคคล และวัสดุอุปกรณในการติดตอสื่อสาร 

 จากแนวคิดการประเมินคุณภาพการใหบริการ สรุปไดวา คุณภาพการใหบริการเกิดจากการ 

ใหบริการของผูคา หนวยงาน หรือองคกร ที่มีประสิทธิภพ สอดคลองกับความตองการ และประโยชน

ของลูกคาที่มาใชบริการ แบงเปน 4 ดานที่สําคัญ คือ ดานข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการ

ใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดังน้ัน ผูคา หนวยงาน หรือ

องคกรจะตองพัฒนาปรับปรุงระบบการใหบริการใหทันสมัยอยูเสมอไมวาจะเปนดานระบบงาน 

เทคโนโลยี สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ตลอดจนการปฏิบัติงานของ

พนักงานที่ปฏิบัติตอผูรับบริการอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สรางความเช่ือถือ และความ

เช่ือมั่นใหกับผูรับบริการ สามารถเขาถึงผูรับบริการ ตอบสนองความตองการ และสรางความ

ประทับใจใหกับผูรับบริการไดมากที่สุด 
 

แนวความคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ (Public Policy)  

 1. ความหมายของนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 

  Ira Sharkansky (1970: 1)  นโยบายสาธารณะ คือ กิจกรรมที่กระทําโดยรัฐบาลซึ่ง

ครอบคลมุกิจกรรมทั้งหมดของรัฐบาล 

  Thomas R. Dye (1984: 1) นโยบายสาธารณะ คือ สิ่งที่รัฐบาลเลือกจะกระทําหรือไม

กระทําในสวนที่จะกระทําครอบคลุมกิจกรรมตางๆ ทั้งหมดของรัฐบาล ทั้งกิจกรรมที่เปนกิจวัตรและ

กิจกรรมที่เกิดข้ึนในบางโอกาส 

  James E. Anderson (1994: 5-6) นโยบายสาธารณะ คือ แนวทางการปฏิบัติหรือการ

กระทํา ซึ่งมีองคประกอบหลายประการ ไดแก ผูปฏิบัติ หรือชุดของผูกระทําจะตองรับผิดชอบในการ

แกไขปญหาที่เกี่ยวของกบัสังคม โดยมีจุดมุงหมายชัดเจนวาสิ่งใดที่จะตองกระทําใหสําเร็จ มิใชสิ่งที่ 

รัฐบาลเพียงแตต้ังใจกระทํา หรือเสนอใหกระทําเทาน้ัน เปนการจําแนกใหเห็นความแตกตางที่ชัดเจน 

ระหวางนโยบายกบัการตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งเปนประเด็นสําคัญระหวางการเลือกทางเลือกที่ตอง

เปรียบเทียบกัน (Competing Alternatives) 

  มยุรี อนุมานราชธน (2547) นโยบายสาธารณะ คือ เปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทาง

และแนวทางการพัฒนาตางๆ ภายใตกรอบคิดในกระแสหลักภาครัฐมีอิสระในการกําหนดนโยบาย

สาธารณะอยางเต็มที่แตกรอบคิดในกระแสทางเลือกภาครัฐตองกําหนดนโยบายโดยคํานึงถึงปจจัย

ตางๆ ที่ประกอบกันเขาเปนปจจัยแวดลอมของนโยบายบุคคลและองคการที่มีอํานาจตัดสินใจใน

นโยบายตลอดจนการคํานึงถึงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนก็เปนสวนหน่ึงของการตัดสินใจ

  เดชรัต สุขกําเนิด และคณะ (2545 : 14) เสนอวา นโยบายสาธารณะอาจเกิดและดําเนิน
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ไปไดโดยฝายตางๆ ในสังคม โดยไมจําเปนตองไดรับการประกาศอยางเปนทางการจากรัฐบาล เพราะ

นโยบายสาธารณะ ก็คือ “ทิศทาง หรือแนวทางที่สังคมโดยภาพรวมเห็นวาหรือเช่ือวาควรที่จะ

ดําเนินการไปในทางน้ัน” ซึ่งทิศทางหรือแนวทางน้ันอาจเกิดข้ึนมาจากความริเริ่มของรัฐบาลของ

ภาคเอกชนหรือของภาคประชาชนก็ได โดยที่หัวใจสําคัญของนโยบายสาธารณะในความหมายน้ีไมได 

อยูที่คําประกาศ หรือขอเขียนที่ออกมาเปนลายลักษณอักษรหรือเปนทางการแตอยูที่  “กระบวนการ” 

ของการดําเนินการใหไดมาซึ่งนโยบายสาธารณะมากกวา โดยกระบวนการสรางนโยบายสาธารณะที 

ดีตองเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกฝายทีเ่กี่ยวของในสังคมเขามาทํางานรวมกัน โดยรวมแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารความรูตางๆ รวมกําหนดทิศทาง หรือแนวทางของนโยบายสาธารณะรวมดําเนินการ

ตามนโยบายเหลาน้ันรวมติดตามผล และรวมทบทวนนโยบายสาธารณะ เพื่อปรับปรุงแกไข และ

พัฒนาตอเน่ือง (อําพล จินดาวัฒนะ, 2546 : 7) 

กวี รักษชน (2541: 3) กลาววา นโยบายมีความหมาย 2 ลักษณะที่มีความสัมพันธกัน 

ลักษณะที่หน่ึงมีความหมายถึง กิจกรรม (activities) สวนอีกลักษณะหน่ึงจะมีความหมายในฐานะที่ 

เปนศาสตร (science) ซึ่ง 2 ลักษณะจะมีความสัมพนัธกนั กลาวคือ นโยบายสาธารณะในฐานะที่เปน

ศาสตรจะทําการศึกษาจากนโยบายสาธารณะทีเ่ปนกิจกรรมแลวนํามาสะสมกันเปนความรู หรือเปน

วิชา (subject) เพื่อประโยชนในการศึกษาที่จะไดทําใหการกําหนดนโยบายในฐานะที่เปนกิจกรรม

บรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

ถวัลย วรเทพพุฒิพงษ (2536 : 2) กลาววา นโยบายสาธารณะเปนแนวทางปฏิบัติของ       

รัฐบาลมีวัตถุประสงคแนนอนอยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยางแกปญหาในปจจุบันปองกันปญหาใน 

อนาคตกอใหเกิดผลที่พึงปรารถนา 

สรุป นโยบายสาธารณะเปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทาง และแนวทางการดําเนินการ

พัฒนาตางๆ ของสังคมซึ่งทิศทางหรือแนวทางน้ันอาจเกิดข้ึนมาจากความริเริ่มของรัฐบาล ของ

ภาคเอกชน หรือของภาคประชาชนกไ็ด  โดยกระบวนการสรางนโยบายสาธารณะที่ดีตองเกิดจากการ

มีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของในสังคมเขามาทํางานรวมกันโดยรวมแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

ความรูตางๆ รวมกําหนดทิศทาง หรือแนวทางของนโยบายสาธารณะรวมดําเนินการตามนโยบาย

เหลาน้ันรวมติดตามผลและรวมทบทวนนโยบายสาธารณะ เพื่อปรับปรุงแกไขและพฒันาตอเน่ือง2.

 2. องคประกอบของนโยบายสาธารณะ  

 รัฐเปนผูที่ดําเนินกระบวนการนโยบายสาธารณะภายใตกรอบแหงอํานาจการบริหาร 

อํานาจนิติบัญญัติ และอํานาจตุลาการ ซึ่งอํานาจสามสายน้ีเปรียบเสมือนโครงรางของการปกครอง

ประเทศตามระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งในกรณี ประเทศไทยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญยังไดระบุถึง

แนวนโยบายแหงรัฐไวเปนกรอบสําหรับการจัดทํานโยบายสาธารณะของรัฐบาลอีกดวย  (แนวนโยบาย 

พื้นฐานแหงรัฐ ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 75 -87)  
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อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณานโยบายสาธารณะ จะเห็นวาประกอบดวยองคประกอบ 4 

ประการดวยกนั คือ 

 1. เจตนารมณของรัฐบาลที่จะดําเนินการ หรือไมดําเนินการในกิจกรรมบางอยาง ดังจะ

เห็นไดจากคําประกาศ หรือแถลงนโยบาย ซึ่งอาจอยูในรูปแบบที่เปนทางการ เชน การแถลงมติ

คณะรัฐมนตรีตอสาธารณชน หรืออยางไมเปนทางการ เชน คําใหสัมภาษณของรัฐมนตรี หรือ

นายกรฐัมนตรแีกสือ่มวลชน โดยทั่วไป เจตนารมณ ดังกลาวมักจะมีที่มาจากขอเรียกรอง หรือความ

ตองการของประชาชน และจะตองอิงกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่วาดวยแนวนโยบายแหงรัฐดวย 

อยางไรก็ดี เจตนารมณทีร่ัฐบาลประกาศน้ี อาจจะมีการนําไปปฏิบัติจรงิๆ หรือไมน้ันก็ข้ึนอยูกับปจจัย

แวดลอมตางๆ ทัง้ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และพันธะสัญญากับตางประเทศ เชน 

แมวารัฐมนตรีเกษตรประกาศวา รัฐบาลจะใชมาตรการปกปองสินคาเกษตร แตเมื่อถึงข้ันตอนที่จะ

ดําเนินการแลว ผลการวิเคราะหนโยบายสาธารณะก็จะสรปุไดวาไมสามารถดําเนินการได เรื่องจากผิด

ขอตกลงการคาเสรีที่ประเทศมีกับองคการคาโลก เปนตน 

 2. การตัดสินใจดําเนินการของรัฐบาล การตัดสินใจในการดําเนินการตามนโยบายของ

รัฐบาลเปนผลมาจากเจตนารมณที่รัฐบาล ประกาศหรือแถลงไวการตัดสินใจของรัฐบาลจะเกี่ยวของ

กับการกําหนดวาจะแบงสรรงบประมาณอยางไร ประชาชนกลุมใดจะไดรับประโยชนอะไร และได

มากกวานอยกวากันอยางไร การกําหนดแนวปฏิบัติจะดําเนินการในรูปแบบใด เชน การกําหนด

ออกมาเปนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งก็ข้ึนอยูกับระดับความสําคัญของ

นโยบายสาธารณะน้ันๆ เชน นโยบายการปฏิรูปที่ดินจะออกในรูปของกฎหมายเปนพระราชบัญญัติ 

การหามจําหนายสุราในบางชวงเวลาเปนระเบียบขอบังคับ หรือกฎกระทรวง สวนการชวยเหลือ

ประชาชนที่ ประสบภัยแลงรุนแรงก็อาจจะออกมาเปนมติคณะรัฐมนตรี จะเห็นไดวา การตัดสินใจ

ดําเนินนโยบายสาธารณะของรัฐบาลแตละระดับมีผลกระทบตอประชาชนกลุมตางๆ มากนอย

แตกตางกันในกรณีที่เปนนโยบายสาธารณะที่สงผลกระทบประชาชนวงกวาง และตองการใหมีผล

ตลอดไป หรือกระทบตอโครงสรางการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ (เชน การกระจายการถือครอง

ที่ดิน) ก็มักออกเปนกฎหมาย สวนที่มีหวังผลแกปญหาเฉพาะกิจระยะหน่ึง หรือเปนเรื่องฉุกเฉิน ก็จะ

ตัดสนิใจและกําหนดโดยมติคณะรฐัมนตร ี

 3. กิจกรรมของรัฐบาล กิจกรรมของรัฐบาลเปนสิ่งบงบอกใหเห็นถึงการดําเนินงานตาม

นโยบายของหนวยงานภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของกบันโยบายสาธารณะ ซึง่จะชวยใหเห็นวามีกระทําตาม 

เจตนารมณ และแนวนโยบายสาธารณะทีก่ําหนดไวอยางไร หรือไมมี การระดมจัดหาทรัพยากร หรือ

มีมาตรการอยางอืน่มาเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดังกลาวอยางไร หรือไมและมากนอยเพียงใด 

เชน นโยบายการตรวจสอบคุณภาพอาหารเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค รัฐบาลจะตองมีกิจกรรม

เสริมอยางจริงจัง นอกเหนือไปจากการตรวจสอบวาอาหารเปนอันตรายหรือไม แตจะตองมีการบังคับ
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ใชกฎหมายในสวนของบทลงโทษแกผูฝาฝนอยางจรงิจังดวย เพราะหากปลอยปละละเลย ไมเครงครัด

การบังคับใชกฎหมายในสวนของบทลงโทษ ก็เทากับวารัฐบาลยังมิไดดําเนินกิจกรรมตามนโยบายที่

กําหนดน้ันอยางไดผล (กลาวคือ ยังมีผูผลิตอาหารที่เปนอันตรายออกมาขาย เพราะไมตองเกรงกลัว

บทลงโทษ) โดยทั่วไป เราสามารถจะพิจารณากิจกรรมของรัฐบาลได จากโครงการ และแผนงานตางๆ 

ของหนวยงานราชการวา ไดมีการนํามาปฏิบัติ หรือไม อยางไร และดําเนินการอยางจริงจังเพียงใด  

  4. ผลลัพธที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมของรัฐบาล  การดําเนินกิจกรรมของรัฐบาลตามที่

ประกาศเจตนารมณไวจะมีการกําหนดเปาหมาย หรือผลลัพธที่คาดหวงัของกิจกรรมไวต้ังแตเริ่มจดัทํา 

แผนงาน ดังน้ัน ซึ่งผลลพัธที่เกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมจึงเปนสิ่งที่แสดงถึงความสําเร็จ หรือความ

ลมเหลวของกิจกรรมรัฐบาล เชน โครงการรณรงคลดสถิติ “เมาแลวขับ” น้ัน ผลลัพธที่ออกมาควรจะ

แสดงแนวโนมจํานวนผูกระทําผิดลดลง แตหากไมลดลง ก็แสดงวานโยบายที่กําหนดข้ึนไมบรรลุผล

ตามที่ต้ังเปาหมายไว 

 3. ประเภทของนโยบายสาธารณะ   

  จากความหมายของนโยบายสาธารณะ คือ สิ่งที่รัฐบาลเลือกกระทําหรือไมกระทําซึ่ง 

กระทบตอผลประโยชนของเรา ซึ่งเปนนิยามที่ดูงายที่สุด แตในกระบวนการนโยบายจริงๆ มีความ 

ซับซอนมากกวาน้ัน สมมติวาประธานาธิบดีมีอํานาจเด็ดขาดตัดสินใจ ดังน้ัน ประธานาธิบดีจะมี 

บทบาทแตผูเดียวในการดําเนินการ และตองรับผิดชอบตอนโยบายที่ดําเนินการไป เชน ในกรณี 

สหรัฐอเมริกา ถาประธานาธิบดีออกกฎหมายอนุญาตใหวายนํ้า และตกปลาในแมนํ้าไดในชวงเวลา     

5 ป กฎหมายแบบน้ีจะมีผลเพียงเปาหมายเดียว คือ การอนุญาตใหใชประโยชนจากแมนํ้า การออก 

กฎหมายแบบน้ีจึงดูงาย ไมยุงซับซอนที่จะประกาศ และยังมีประสิทธิผลในทางปฏิบัติดวย ตาม

หลักการจําแนกประเภท นักวิชาการไดพัฒนาการจําแนกประเภท นโยบายสาธารณะ การแบงในยุค

แรกสุด โดยทั่วไปจะแบงเปนประเภทตามประเภทของเรื่อง เชน นโยบายการศึกษา นโยบายดาน

สุขภาพ หรือนโยบายดานการขนสง ฯลฯ การจัดแบงประเภทแบบน้ี แมวาจะเปนประโยชนในการ   

จําแนกความแตกตางของขอบเขตนโยบาย แตจะไมชวยใหเรามองเห็นขอสรุปทั่วไปเกี่ยวกับแงคิด

รัฐศาสตรซึง่อยูภายใตนโยบายเหลาน้ีได 

 3.1  ทฤษฎีการแบงประเภทนโยบายของ Theodore Lowi, Randall Ripley และ Grace  

Franklin  

 ทฤษฎีการแบงประเภทนโยบาย (Policy typologies) ไดพัฒนามาเปนลําดับ กระทั่ง

ถึงยุค ใหมของการพฒันาการแบงประเภทนโยบายซึ่งเริ่มตนในป ค.ศ.1964 Theodore Lowi 

(1968) ไดวางรูปแบบการจําแนกประเภทของนโยบายที่ดีไวแบบหน่ึง ซึ่งเปนที่นิยมใชสอนในระดับ

มหาวิทยาลยั ทั่วไปในปจจุบัน Lowi ไดจําแนกประเภทนโยบายสาธารณะเปน 3 ประเภท ไดแก  

   3.1.1 นโยบายจดัสรร (Distributive Policies) เปนนโยบายที่มุงจัดสรรทรัพยากร
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เพื่อใหประโยชนบางอยางแกกลุมผลประโยชนเฉพาะกลุม เชน นโยบายอุดหนุนเกษตรกร (Farm 

subsidies) และการจายชดเชยของรัฐบาลกลางใหกับการสรางโครงสรางพื้นฐานในชนบท (Local 

infrastructures) เชน โครงการสรางเข่ือน ระบบปองกันนํ้าทวม สนามบิน ทางหลวง และโรงเรียน 

ผลประโยชนจากโครงการสาธารณะเหลาน้ีโดยปกติจะกระจายไปในกระบวนการของอํานาจบริหาร 

และกระบวนการดานงบประมาณนโยบายกระจายน้ีทําใหเกิดการเจรจาตอรองแบงปนผลประโยชน

กัน ในระหวางกลุมสมาชิกรัฐสภา เพราะพวกเขาจะอางถึงประสิทธิภาพของเขาในการนําเอาเงิน 

งบประมาณเหลาน้ีไปพัฒนาใหทองถ่ินของเขา เพื่อเปนการรณรงคหาเสียงสําหรับการเลือกต้ังครั้ง

ตอไป แตนาสังเกตวาโครงการรายจายที่ลงไปสูงบประมาณของทองถ่ินน้ัน บอยครั้งจะเนนการจัดสรร

แบงงบประมาณอยางยุติธรรมโดยยึดตามสัดสวนของเสียภาษีที่ผูเสียภาษีในแตละทองถ่ินเปนผูจาย 

   3.1.2 นโยบายควบคุม (Regulatory Policies) เปนนโยบายที่กําหนดข้ึนมาเพื่อใช

บังคับ หรือควบคุมธุรกิจ ซึ่งการควบคุมมีอยู 2 ประเภท คือ นโยบายควบคุมแบบแขงขัน หรือ 

Competitive regulatory policy และนโยบายควบคุมแบบปกปอง หรือ Protective regulatory 

policy   

     3.1.2.1 นโยบายควบคุมแบบแขงขันเกี่ยวของกับนโยบายที่มีลักษณะ “จํากัด

การจัดหาสินคาและบริการใหแกผูคาสงใหมีเพียง 2-3 ราย และเปน 2-3 รายที่คัดเลือกมาจากผูคาสง

จํานวนมากที่แขงขันกัน” เชน การจัดสรรคลื่นความถ่ีวิทยุ โทรทัศน และการออกใบอนุญาตแฟรนส

ไชส (Franchise) อีกตัวอยางก็คือ นโยบายที่ต้ังใจเพื่อควบคุมการคา หรือวิชาชีพ เชน กฎหมายยา 

การรักษาพยาบาล วิศวกรรม ไฟฟา ประปา และชางออกแบบ รัฐบาลจะมีนโยบายเพื่อควบคุมการ 

ประกอบอาชีพอิสระเหลาน้ี โดยรัฐบาลเปนผูกําหนดอํานาจในการออกใบอนุญาตใหแกสมาชิก ของ

สมาคมอาชีพ เชน อาชีพทนายความ หรือใบอนุญาตประกอบเวชกรรมสําหรับอาชีพแพทย นโยบาย

ควบคุมแบบน้ี แมวาจะมีขอเสียตรงที่เปนการจํากัดการเขาสูอาชีพของบางคน และเปนการจํากัด

จํานวนผูประกอบวิชาชีพ แตขอดีคือ สามารถจะกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานวิชาชีพน้ันๆ ได

เพราะในทางปฏิบัติก็จะมีการกําหนดคุณสมบติัของผูที่เหมาะสมจะไดรับใบอนุญาต เปนตน อยางไรก็

ดี นโยบายควบคุมแบบแขงขันน้ี สวนมากแลวจะไมเปนที่สังเกตของสาธารณชนมากนัก ดังน้ัน ใน

สหรัฐนโยบายน้ีจึงมักจะออกมาในระดับมลรัฐ สวนกรณีของไทยเปนประเทศเล็ก จึงออกมาในแบบ

รวมทั้งประเทศ เชน แพทยสภา วิศวกรรมสถาน และสมาคมทนายความ เปนตน   

    3.1.2.2 นโยบายควบคุมแบบปกปอง เปนนโยบายที่ออกมาเพื่อปกปอง

สาธารณชนจากผลดานลบของกิจกรรมภาคเอกชน (Negative effects of private activity) เชน 

อาหารเปนพิษ มลพิษ ทางอากาศ ผลิตภัณฑไมปลอดภัย หรือการฉอฉลทางธุรกิจ กฎหมายที่ออกมา

ควบคุมธุรกิจเพื่อปกปองผูบริโภค หรือสาธารณชนน้ียอมจะไมที่พึงพอใจของธุรกิจ เพราะนอกจากจะ

ถูกตรวจอยางเขมงวดแลว ธุรกิจยังจะตองเสียตนทุนเพิ่มข้ึนในการที่จะระมัดระวังคุณภาพ หรือ
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ปรับปรุงใหคุณภาพดีข้ึน ซึ่งจะมีผลใหกําไรของธุรกิจลดลง เปนธรรมดาที่ธุรกิจสวนมากจะตอตาน

กฎหมายแบบน้ี ขณะที่หนวยซึ่งมีหนาที่ควบคุมจะยืนหยัดปกปองผลประโยชนสาธารณะ นโยบาย

ควบคุม แบบปกปองมีแนวโนมวาจะถูกคัดคานโตแยงจากธุรกิจ และโดยปกติการตัดสินใจออก

กฎหมาย จะตองอาศัยการเจรจา และการประนีประนอม เพราะในกรณีสวนใหญแลว ทั้งธุรกิจ และผู

ออกกฎหมายจะไมมีใครเห็นดวยทั้งหมดกับการกําหนดนโยบายแบบน้ี บอยครั้งที่รัฐสภา และสมาชิก 

สภา ถูกจัดไวในฐานะนายหนาหรือคนกลางซึ่งทำหนาที่เปนสื่อกลางระหวางหนวยควบคุม และ 

ผลประโยชนทางธุรกิจ   

    3.1.2.3 นโยบายจดัสรรใหม (Redistributive Policies) เปนนโยบายที่กําหนด

ข้ึนมาเพื่อทํา ใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรใหม นโยบายน้ีมักจะถูกโตแยง เพราะมันเกี่ยวขัองกับ

รัฐบาล และผูนํา ซึ่ง เรียกวา สมาคมช้ันสูงสุด (Peak association) ในดานการจัดทํานโยบาย 

โดยทั่วไปนโยบายจัดสรร ใหมมุงที่จะดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรความมั่งค่ัง ที่ดิน สิทธิบุคคล และ

สิทธิพลเมือง หรือ นโยบายที่มีคุณประโยชนกับชนช้ันสังคม และกลุมชาติพันธุ ภายใตนิยามน้ี 

ตัวอยางที่เห็นชัดเจน ไดรวมเอาสวัสดิการ สิทธิพลเมืองของชนกลุมนอย ความชวยเหลือแกเมืองและ

โรงเรียนที่ขัดสน ยากจน เปนตน นโยบายแบบน้ียากที่จะผานรัฐสภาได เพราะจะตองทําใหกลุมที่มี

อํานาจตํ่ามีมากกวากลุมผลประโยชนที่มีอํานาจสูง หรืออยางนอยที่สุดก็ตองชักชวนใหกลุมที่มีอํานาจ

สูงกวา เห็นวามันเปนสิ่งถูกตอง และยุติธรรมที่จะกระจายทรัพยากรบางสวนไปใหแกกลุมที่มีอํานาจ

นอยกวา  ในกรณีของไทย การออกกฎหมายภาษีมรดก ภาษีทรัพยสิน รวมทั้งการปฏิรูปที่ดิน เปน

ตัวอยางที่ชัดเจนวา กฎหมายดังกลาวน้ีแทบจะไมมีโอกาสผานความเห็นชอบของรัฐสภาเลย เพราะ

คนร่ํารวยซึง่แมจะเปนคนสวนนอย แตมีอํานาจสูงกวาเปนผูสูญเสียประโยชน ก็จะกดดัน ไมใหรัฐสภา

ผานกฎหมายน้ี ดังจะเห็นไดวา แมพรรคการเมืองตางๆ จะเสนอนโยบายน้ีในชวงการหาเสียง แตก็ไม

เคยมีการผลกัดันเขาสภาเปนรูปธรรมแมแตครั้งเดียว 

 4. ความสําคัญของนโยบายสาธารณะ   

  นโยบายสาธารณะถือเปนสวนสําคัญที่สุดของการบริหารงานของรัฐบาล เพราะเกี่ยวของ

กับเจตนารมณของรัฐบาลต้ังแตเมื่อครั้งหาเสียงเลือกต้ัง จนถึงการประกาศแถลงนโยบาย และโดยตัว

ของมนัเอง นโยบายสาธารณะก็มีความสําคัญในแงตางๆ ดังน้ี  

  4.1  เปนกรอบแนวทางการบริหารจัดการของภาครัฐในอันที่จะแกปญหาใหแก

สาธารณชน เพราะนโยบายสาธารณะจะกระทบตอวิถีชีวติดานตางๆ ของประชาชน เชน นโยบาย

สาธารณะดาน สาธารณสุข สวัสดิการ การศึกษา การเก็บภาษี การคาตางประเทศ การอพยพ สิทธิ

ของพลเมือง การปกปองสิ่งแวดลอม รายจายของรัฐบาลทองถ่ิน และการปองกันประเทศ 

  4.2  เปนเสมือนเข็มทิศการทํางานของเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐที่จะยึดถือเปนแนว

ปฏิบัติ เน่ืองจากในนโยบายสาธารณะจะกําหนดวาเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของสวนใด จะตองปฏิบัติอะไร 



39 
 

อยางไร และเมื่อไร จึงจะสอดคลองกับแนวนโยบาย   

  4.3  ชวยใหประชาชนไดรับรูถึงบทบาทการมีสวนรวมตามนโยบายที่รัฐบาลกําหนด 

เชน โครงการรณรงคลดภาวะโลกรอน   

  4.4  เปนเครื่องมือสําหรับทําใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรใหมที่สอดคลองกับสภาพ 

แวดลอมของปญหา และเพื่อประโยชนของประชาชนสวนใหญ   

 5. นโยบายสาธารณะกบัประชาสังคม   

  นโยบายสาธารณะ และภาคประชาสังคม (Civil society) ถือวามีความเกี่ยวของสัมพันธ

กัน อยางใกลชิด ทั้งความสัมพนัธในเชิงผลประโยชน (benefits) และความขัดแยง (Conflicts) หรือ

ทั้งสองอยางในเวลาเดียวกนั นโยบายสาธารณะใดๆ ก็ตามยอมทําใหเกิดความสัมพันธสองดานน้ีเสมอ 

เพราะยากที่นโยบายสาธารณะจะกอใหเกิดผลประโยชนเพียงดานเดียว แมวาจะเปนนโยบาย 

สาธารณะที่เปนสินคาสาธารณะบริสุทธ์ิ (Pure public goods) ก็ยังมีคําถามเรื่องลําดับความ

เหมาะสมของนโยบาย ผลตางดานตนทุน-ผลประโยชน หรืออัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal 

rate of returns)  อีกประเด็นหน่ึงที่นโยบายสาธารณะของรัฐบาลมักจะถูกเพงเล็งมากที่สุด คือ เรื่อง

ผลประโยชนทับซอน (Conflict of interests) ระหวางผูกําหนดนโยบายกับภาคประชาสังคม ซึ่งที่

จริงผลประโยชนทับซอนน้ีก็คือ ความขัดแยงเชิงผลประโยชนระหวางผูกําหนด นโยบายซึ่งไดแก 

รัฐบาล หรือเจาหนาที่ผูดําเนินนโยบายกับสาธารณชน ความขัดแยงเชิง ผลประโยชนที่เห็นไดชัด เชน 

เหตุใดรัฐบาลจึงไมเลือกที่จะสรางถนนสาย A แตกลบัไปสรางถนน สาย B ทั้งที่สาย A มีความคุมคา

มากกวาในทุกดาน ซึ่งขอเท็จจริงเบื้องหลังของการที่รัฐบาลเลือก สรางสาย B ก็เพราะผูดําเนิน

นโยบายซึ่งเปนคนของรัฐบาลมีผลประโยชนที่มิควรไดจากการเลือกโครงการน้ัน ซึ่งการไดประโยชน

ของผูดําเนินนโยบายทําใหสาธารณชนเสียหายหรือไดรับประโยชนไมเต็มเม็ดเต็มหนวย   

 6. การกําหนดนโยบายสาธารณะในประเทศไทย การเมืองและนโยบายสาธารณะ เปน 

ขอบขายที่สําคัญประการหน่ึงของรัฐประศาสนศาสตร ซึ่งการศึกษารัฐประศาสนศาสตรในประเทศ 

ไทย มีมานานกวา 5 ทศวรรษแลว นโยบายสาธารณะเปนกิจกรรมของฝายการเมือง ซึ่งนโยบาย 

สาธารณะก็คือ กฎหมายหรือการตัดสินใจของรัฐบาล     

 อุทัย เลาหวิเชียร (2544: 8, 14) ไดกลาววา รัฐประศาสนศาสตร คือ วิชาที่เกี่ยวกับการ 

บริหารรัฐกิจ การบริหารรัฐกิจ  คือ การบริหารภาครัฐมีลกัษณะที่เกี่ยวของกับการเมือง นักบริหาร ใน

ภาครัฐไมใชแตเพียงเปนผูที่นํานโยบายไปสูการปฏิบัติเทาน้ัน ยังมีบทบาทสําคัญย่ิงในฐานะผูกําหนด

นโยบายทั้งที่การกําหนดนโยบายเปนหนาที่ของฝายการเมือง เมื่อนักบริหารรัฐกิจทําหนาที่เปนผู

กําหนดนโยบายก็เทากับวาไดปฏิบัติหนาที่ของฝายการเมืองดวย จะเห็นไดวา การกําหนดนโยบาย

สาธารณะมีความสัมพันธกับระบอบการเมือง ระบอบการเมืองที่แตกตางกันจะมีผลตอการกําหนด

นโยบายสาธารณะทั้งในเรื่องวัตถุประสงคของนโยบาย คานิยม และบทบาทของผูมีอํานาจในการ
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กําหนดนโยบายประเทศไทยกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 มีการปกครองใน

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยโดยผูปกครองคนเดียว (Monarchy) หรือคณะบุคคล (Aristocracy) มี

อํานาจทั้งในทางนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการโดยสมบูรณ ในการกําหนดนโยบายตางๆ ระบบ

ราชการไทยมีลกัษณะเปนระบบราชการแบบผูนํามีอํานาจเหนือระบบราชการ (Ruler-dominated 

bureaucracy) ตอมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 ประเทศไทยไดมีการ

ปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย ไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยฉบบัแรกเมื่อวันที่ 

10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ระบบราชการไทยต้ังแต พ.ศ. 2475 จนถึงป พ.ศ. 2522 มีลักษณะเปนแบบ

อํามาตยาธิปไตย (Bureaucratic elite system) 

 ชัยอนันต สมุทวณิช (2522: 140-142) เสนอวา เมื่อมีขาราชการเขาไปดํารงตําแหนงสําคัญ 

ในคณะรัฐมนตรีและตําแหนงทางการเมืองอื่นๆ ขาราชการจะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย 

เพราะมีบทบาททั้งสองดาน คือทั้งการเมืองและการบริหารในเวลาเดียวกัน อยางไรก็ดีการเมืองเริ่มมี

บทบาทมากข้ึน เพราะการเมืองเปนเรื่องของการกําหนดนโยบายและเปาหมายของรัฐ ซึ่งเกี่ยวของกับ

การตัดสินใจในเชิงคุณคา (Value judgement) โดยตรง การตัดสินใจวาควรดําเนินนโยบายเชนน้ี

เทากับเปนการยอมรับวานโยบายน้ันดีกวาทางเลือกดนอื่นๆ นักการเมืองสามารถอางความชอบธรรม

ในการเลือกและกําหนดคุณคาได ก็เพราะการที่ไดรับเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน และเปนผู

กลั่นกรอง ตลอดจนสะทอนเจตนารมณและความตองการของประชาชน     

 ไพศาล สรุิยะมงคล (2531 : 702, 709) ไดนําเสนอใหเห็นวา การกําหนดนโยบายสาธารณะ

ของประเทศไทยมีปจจยัเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยเขามามีบทบาทสําคัญ ในกรณีที่การ

กําหนดนโยบายสาธารณะสอดคลองกับวัฒนธรรมทางการเมือง นโยบายสาธารณะน้ันก็จะสามารถ

ดําเนินการไปไดดวยดี เพราะไดรับการสนับสนุนจากประชาชน แตในขณะเดียวกัน ถานโยบายน้ัน

ขัดแยงอยางรุนแรงกับวัฒนธรรมทางการเมืองก็จะไมไดรับการสนับสนุนจากประชาชน เปนผลใหไม

สามารถดําเนินนโยบายน้ันได หรือการปฏิบัติตามนโยบายไมเกิดผลตามที่ตองการ สวนปจจยัที่สําคัญ

อีกประการหน่ึงก็คือ ปจจัยทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายสาธารณะมากจะเห็นไดจาก

นโยบายบางนโยบายซึ่งมีประโยชนและประชาชนเรียกรองอยางมาก แตถานโยบายน้ันตองใช

งบประมาณมากอันเปนการเกินฐานะทางการเงินการคลังของรัฐบาลแลว รัฐบาลก็อาจไมสามารถ

ดําเนินนโยบายที่พึงปรารถนาน้ันได สวนองคกรที่มีอํานาจตามกฎหมายในการกําหนดนโยบาย

สาธารณะของไทย ก็คือรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ตุลาการ และ กระทรวง ทบวง กรม นอกจากน้ียังมี

องคกรและบุคคลที่มีสวนรวมอยางไมเปนทางการในการกําหนดนโยบายสาธารณะของไทย ไดแก 

พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป รวมทั้งหนวยราชการอื่นที่ไมมีอํานาจ

ตามกฎหมายในการกําหนดนโยบายสาธารณะ ตัวอยางเชน รัฐสภามีอํานาจหนาที่ในการจัดทํา 

กฎหมาย คณะรัฐมนตรีมีอํานาจในการกําหนด ดูแล กํากับและติดตามผลการปฏิบติัตามนโยบายของ
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กระทรวง ทบวง กรมตางๆ และกระทรวง ทบวง กรม ไดรับมอบหมายใหมีอํานาจออกกฎ และ

ระเบียบตางๆ ซึ่งถือเปนการกําหนดนโยบาย สาธารณะ เปนตน   

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

เกยูร ฤาวงศ (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจตอประสิทธิผลการใหบริการ

ประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวา 

ลักษณะสวนบุคคลของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบล นาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด

ชัยภูมิ สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 65.8 มีอายุมากกวา 45 ป รอยละ 59.5 ระดับการศึกษาสูงสุด

ช้ันมัธยมศึกษา รอยละ 79.3 อาชีพสวนใหญรับจางถึงรอยละ 91.0 และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

มีรายไดระหวาง 10,001 ถึง 15,000 บาท รอยละ 80.20 

ความพึงพอใจตอประสิทธิผลการบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลนาฝาย 

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พบวา ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจตอประสิทธิผลการ

บริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมือ่แยกเปนรายดาน พบวา ดานการดําเนินการตามบทบาท

หนาที่ความรับผิดชอบ ดานขอมูลขาวสาร ดานบริการของเจาหนาที่ ดานสถานที่และสภาพแวดลอม 

อยูในระดับมาก สวนดานระบบการใหบริการอยูในระดับปานกลาง 

การเปรียบเทียบความพึงพอใจตอประสิทธิผลการใหบริการประชาชนขององคการบริหาร

สวนตําบลนาฝายอําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพและรายได พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 แกวตา ชินภักด์ิ (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ

บริหารงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโนนสวาง อําเภอเกษตรวิสัย 

จังหวัดรอยเอ็ด ผลการวิจัยพบวา  

1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคการบริหารสวนตําบลโนนสวาง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานสังคมและสิ่งแวดลอม รองลงมา ไดแก ดานการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี และดานโครงสรางพื้นฐานตามลําดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานตามยุทธศาสตร 

การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโนนสวาง พบวา ประชาชนที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน       

มีระดับความพึงพอใจไมแตกตางกัน 

3. ขอเสนอแนะของประชาชนที่มีตอการบริหารงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการ

บริหารสวนตําบลโนนสวาง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด ที่สําคัญมีดังน้ี ควรมีการกอสรางถนน

ลูกรังเขาสูพื้นที่การเกษตรใหทั่วถึง ควรสงเสริมการผลิตผลิตภัณฑ OTOP ใหไดมาตรฐาน ควรมีการ

พัฒนาคนใหมีคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเน่ือง ควรมีการจัดหาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรและ
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ชลประทาน ควรจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสีย การกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลอยางทั่วถึงทุกหมูบาน      

และควรพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

อัศนีย ณ นาน (2555) ศึกษาเรื่อง ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลบานกิ่ว มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลบานกิ่ว และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลบานกิ่ว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง โดยทําการสํารวจความพึงพอใจใน 4 ดาน คือ         

1) ดานกระบวนการข้ันตอนในการใหบริการ 2) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 3) ดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก 4) ดานโครงการตามแผนพัฒนาของ อบต. จํานวน 400 คน ผลการศึกษามีดังน้ี ดานการ

ใหบริการ พบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว ในภาพรวม  

อยูในระดับมาก ดานที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ดานสิ่งอานวยความสะดวก สวนดานที่มี

ความพึงพอใจในระดับมากเรียงตามคาเฉลี่ย คือ ดานโครงการตามแผนพัฒนาของ อบต.บานกิ่ว     

และดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานกระบวนการข้ันตอนในการใหบริการ 

ณัฐพงษ ชุมช่ืนสกุลสุข (2556) ศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณภาพการใหบริการของงานกองชาง 

องคการบริหารสวนตําบลสะเดา อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความ

พึงพอใจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐาน ของงาน

กองชาง องคการบริหารสวนตําบลสะเดา อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย โดยรวบรวมขอมูลจากกลุม

ตัวอยาง คือประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลสะเดา จํานวน 

17 หมูบาน เพื่อนําผลการศึกษามาบันทึกขอมูล ประมวลผล วิเคราะห ประเมินผล และสรุปผลความ

พึงพอใจของประชาชน โดยใชวิธีของ Taro Yamane เพื่อหาจํานวนของขนาดกลุมตัวอยางจาก

ประชาชนทั้งหมด และใชวิธีการสุมตัวอยางประชาชนอยางเปนสัดสวนเพื่อใหไดจํานวนกลุมตัวอยาง

จากแตละหมูบานรวมไมนอยกวา 385 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามแบบ    

ปลายปดและปลายเปด สําหรับการวิเคราะหขอมูลจะใชโปรแกรม SPSS เพื่อวัดคาเฉลี่ยและ       

การกระจายของขอมลู จากผลการศึกษาทําใหทราบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการดาน

โครงสรางพื้นฐาน ทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานโครงการกอสรางถนน ดานโครงการปรับปรุงซอมแซมถนน 

ดานโครงการติดต้ังไฟฟาสาธารณะ ดานการดูแลซอมแซมปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะ           

ดานโครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน และดานโครงการซอมแซมระบบประปาหมูบาน              

และการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการ

วางแผนพัฒนาการใหบริการดานโครงสรรางพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจใหแก

ประชาชนตอไป 

ทัศนีย ประธาน, นิวัฒน สวัสด์ิแกว และกฤติกา เลขะกุล (2556) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ

ของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ ปงบประมาณ         
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พ.ศ. 2556 ไดกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบความพึงพอใจตอคุณภาพ

เกี่ยวกับการใหบริการดานการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมเคลื่อนที่ ดานการใชบริการหองประชุม 

และการใหการชวยเหลือและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในจังหวัดกระบี่ที่มีสถานภาพแตกตางกัน และสังเคราะหสภาพความตองการและ

ขอเสนอแนะ กลุมตัวอยางเปนประชาชนผูใชบริการจากองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ จํานวน 

222 คน ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมและรายดานผูรับบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ

ใหบริการอยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ย คือดานการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมเคลื่อนที่ ดาน

การใชบริการหองประชุม และการใหการชวยเหลือและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดกระบี่ ประชาชนที่มีภูมิลําเนาบริเวณถนนสายบาน

หวยนํ้าขาว-บานทุงเสม็ดที่มีอายุตํ่ากวา 40 ปกับกลุมที่มีอายุ 40 ปข้ึนไปมีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการชวยเหลือและพัฒนาปรับปรุงสายบานหวยนํ้าขาว-บานทุงเสม็ด ขององคการบริหารสวน

จังหวัดในดานกระบวนการ และภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติ ผูรับบริการสวนใหญเห็นวา

การใหบริการมีปญหาดานการประชาสัมพันธคอนขางมากและไมทั่วถึง และใหขอเสนอแนะใหมีความ

รวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลและประชาชนในการวิเคราะหปญหาของชุมชน 

ภควัต สมิธธ และคณะ (2556) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูรับบริการของเทศบาลเมือง

เขลางคนคร มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและเพื่อศึกษาปญหาและ

ขอเสนอแนะในการใหบริการของเทศบาลเมืองเขลางคนคร ในภารกิจ 3 ดาน ไดแก ภารกิจดานงาน

ทะเบียนราษฎร ภารกิจดานงานจัดเก็บภาษีรายได และภารกิจดานงานออกใบอนุญาตรานคา        

ใน 3 ประเด็น ประกอบดวย ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และ

ดานสิง่อํานวยความสะดวก โดยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางประชาชนที่มารับบริการจากเทศบาล

เมืองเขลางคนคร ผลการศึกษา พบวา ความพึงพอใจตอการใหบริการในภารกิจดานงานทะเบียน

ราษฎร ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ความพึงพอใจตอการใหบริการในภารกิจ

ดานงานจัดเก็บภาษีรายได ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานงานออก

ใบอนุญาตรานคา ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (2556) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ

ของผูรับบริการเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ มิติดานคุณภาพการ

ใหบริการของเทศบาลตําบลสระลงเรือ ผลการสํารวจ พบวา ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญเปนเพศหญิง 

อายุเฉลี่ย 31-40 ป ระดับการศึกษามากที่สุด คือ ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา/ไมไดเรียน สวนใหญ

ประกอบอาชีพเกษตร ผูตอบแบบสอบถามอาศัยอยูในพื้นที่ใหบริการของเทศบาลตําบลสระลงเรือ มี

ระยะเวลามากที่สุด 20 ปข้ึนไป โดยความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาล

ตําบลสระลงเรือ ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 
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คือ งานบริการการแพทยฉุกเฉิน งานบริการจายเบี้ยยังชีพ/การสงเคราะหคนพิการ และงานบริการ

ไฟฟาสาธารณะ 

เกรียงไกร ทองศรี (2557) ศึกษาเรื่อง การประเมินความพึงพอใจประชาชนตอการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  ผลการศึกษาพบวา 

ผูรับบริการสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญ คือ ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา/ไมไดเรียน สวนใหญประกอบการธุรกิจสวนตัว และอาศัย    

อยูในพื้นที่ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนองลู มีระยะเวลา 20 ปข้ึนไป ผลการประเมิน

ความพึงพอใจประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนองลู ในภาพรวมและราย

ดานอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ งานบริการดานการจัดเก็บภาษี  

งานบริการระวังช้ีแนวเขตที่ดิน และงานบริการจัดออกประชาคมหมูบานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป 

ศิขริน ดอนขําไพร (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการ

ใหบริการของเทศบาลตําบลหนองตากยา อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบล

หนองตากยา และศึกษาขอเสนอแนะของประชาชนผูรับบริการในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

วางแผนพัฒนาการใหบริการงาน 3 ดาน ประกอบดวย ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดาน

เจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก  ของเทศบาลตําบลหนองตากยา         กลุม

ตัวอยาง ไดแก ประชาชนผูรับบริการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบริการจัดเก็บภาษี และ

งานบริการสาธารณสุข ของเทศบาลตําบลหนองตากยา อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี         

จํานวน 262 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) อยางเปนสัดสวน

ตามประเภทการใหบริการ เครื่องมือที่ใช ในการสํารวจ คือ แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง ทําการเก็บขอมูลของผูรับบริการเปน 2 ระยะ      

ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 แลวนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สําหรับสถิติที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และคารอยละ สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบล       

หนองตากยา อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เทากับรอยละ 83.40 งานบริการจัดเก็บภาษี เทากับรอยละ 82.80 และงาน

บริการสาธารณสุข เท ากับรอยละ 82.60 สรุปโดยภาพรวมความพึงพอใจของประชาชน              

ตอการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองตากยา มีความพึงพอใจในระดับมาก เทากับรอยละ 82.80 

ซึ่ งมีคะแนนมากกวารอยละ 80 ดัง น้ัน เมื่อ เทียบเปนคะแนนเพื่ อประเมินประสิทธิภาพ               

และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการไดเทากับ 7 คะแนน  

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการจากเทศบาลตําบลหนองตากยา           
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โดยภาพรวมแยกตามรายดาน พบวา มีความพึงพอใจในระดับมากทุกดาน เรียงตามคาเฉลี่ย คือ        

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ เทากับรอยละ 83.20 รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก เทากับ   

รอยละ 82.80 และกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ เทากับรอยละ 82.40 

สาโรจน เผาวงศากุล (2557) ศึกษาเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการ

การบริหารราชการงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ การบริหารงาน อบต . สําหรับ         

ป 2557 ขององคการบริหารสวนตําบลวังดง อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษา 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป สวนใหญมีอาชีพเกษตรกร 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวาและอาศัยอยูในพื้นที่ 20 ป  

ข้ึนไป สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารราชการขององคการบริหาร  

สวนตําบลวังดง โดยภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่ อแยกตามประเภทงานบริการ 

ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากทุกงาน เรียงตามคาเฉลี่ย คือ งานปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยตาง ๆ ในพื้นที่ งานบริการขอมูลขาวสาร งานสงเสริมการศึกษา งานสังคมสงเคราะหและพัฒนา

คุณภาพชีวิต และงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ดานสงเสริมการมสีวนรวมของกลุมองคกรชุมชน

ในการพัฒนาทองถ่ิน 
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2 

บทท่ี 3 

วิธดีําเนินการวิจัย 
 

การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ใชทั้งวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดย 

สรุปดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง   

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4 การวิเคราะหขอมูล  

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

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

กลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยาง คํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรของ Taro Yamane (1970) และ/หรือ

เลือกกลุมตัวอยางจากประชาชนทีม่าใชบริการ/เขารวมกิจกรรมกับองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) 
จากบัญชีหัวหนาครอบครัวตามตามบานเลขที่ ซึ่งอยูในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา 
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หรือผูมารับบริการ/เขารวมกิจกรรมกับองคการบริหารสวนตําบล 
บานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

การคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง ในการศึกษาครั้งน้ีใชกลุมตัวอยางอยางนอย จํานวน  
390 คน จากหลักการคํานวณของ Yamane (1970) ดังน้ี 

 
    n  =   N 

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

รวบรวมขอมูล ซึ่งสรางข้ึนจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและแนวคิดตางๆ รวมถึงผลงานวิจัยที่

เกี่ยวของ และดัดแปลงจากแบบสอบถามที่มีผูสรางมาแลวเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ เพื่อให 

ขอความครอบคลุมเน้ือหา และวัตถุประสงคที่ตองการศึกษางานดานบริการแตละดานขององคการ

บริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

 1. แบบสอบถาม เปนคําถามแบบปลายปด และปลายเปด เพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลจาก 

กลุมตัวอยางใชวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ   

  ลักษณะแบบสอบถาม เปนคําถามแบบปลายปด และปลายเปดจํานวน 3 ตอน 

ประกอบดวย         

  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามปลายปดเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน 

ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

และระยะเวลาการอยูอาศัยในชุมชน 

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ เปนคําถามปลายปดเกีย่วกับระดับความ   

พึงพอใจในการใหบริการ มีกรอบงานในการประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอข้ันตอน 

การใหบริการ ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และ 

ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก เปนคําถามแบบประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่ง 

เปนระดับการวัดประเภทชวง (Interval Scale) ไดแก คะแนน 1=พึงพอใจระดับนอยที่สุด             

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

ระดับมากที่สุด 

 กําหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยกําหนดไว 5 ระดับจากคาพิสัย สามารถหาคาพิสัย 

ไดจากคํานวณดังน้ี 

   พิสัย    =     คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด    

                                                     จํานวนช้ัน                   

                     =        5-1     = 0.80                                     

                      5 

  เกณฑหาคารอยละของระดับความพึงพอใจ ทําการคํานวณจากคาเฉลี่ยและแปลความหมาย  

ดังน้ี  

   คาเฉลี่ย            แปลความหมาย                 

   1.00 – 1.80        นอยที่สุด     (รอยละ 20.00 – 36.00)                 

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

   3.41  –  4.20         มาก         (รอยละ 68.20 – 84.00)                 

   4.21  – 5.00       มากที่สุด       (รอยละ 84.20- 100.00)   

                เกณฑการคํานวณหาคารอยละจากคาเฉลี่ยคํานวณจากสูตร    

                          (คาเฉลี่ยที่ได / คะแนนสูงสูด) x 100    

 เกณฑการหาคะแนนคุณภาพการใหบริการ มีตัวช้ีวัดกําหนดไวเดังน้ี   

 รอยละของระดับความพึงพอใจ  

  ของผูรับบริการ     คะแนนคุณภาพ   

  มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป   10  

  ไมเกินรอยละ 95    9  

  ไมเกินรอยละ 90    8  

  ไมเกินรอยละ 85    7  

  ไมเกินรอยละ 80    6  

  ไมเกินรอยละ 75    5   

  ไมเกินรอยละ 70    4   

  ไมเกินรอยละ 65    3  

  ไมเกินรอยละ 60    2  

  ไมเกินรอยละ 55    1  

  นอยกวารอยละ 50    0 

  ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการในดานตางๆ เปนคําถาม 

ปลายเปดเพื่อใหผูรับบริการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 2. แบบสัมภาษณ         

  แบบสัมภาษณเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยต้ังขอคําถามไวลวงหนาใช 

สัมภาษณเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนุรี ที่ใหบริการ 

เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลดานข้ันตอนในการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความ 

สะดวก ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการใหบริการใชเปนขอมูลสําหรับการวจัยเชิงคุณภาพ  

 ลักษณะแบบสัมภาษณ เปนแบบสอบถามแบบมีโครงสราง กําหนดหัวขอจะสัมภาษณไว 

ลวงหนา มีขอคําถาม ดังน้ี  

  1. ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง และประเภทของงานที่มาติดตอบริการ  

  2. ข้ันตอนในการใหบริการที่เหมาะสมและตองการใหเปน เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 

ความคิดเปนเกี่ยวกับข้ันตอนในการปฏิบัติงานที่ใหบริการประชาชนในงานที่ทําการประเมิน 
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  3. ชองทางการใหบริการมีอะไรบาง  

  4. สิ่งอำนวยความสะดวก ควรเปนอยางไรบาง หรือสิ่งที่ตองการเพิ่มเติม เพื่อเก็บ

รวบรวม ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใหบริการประชาชนในงานที่ทําการประเมิน  

  5. ขอคิดและขอเสนอแนะ มีอะไรบาง เพื่อเก็บรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

เกี่ยวกับปญหา/อุปสรรคจากการใหบริการประชาชนในงานที่ทําการประเมิน 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

   การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการโดยวิธีแจกแบบสอบถามใหแก 

ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางในเขตพื้นที่ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี โดยหัวหนาโครงการเปนผูกําหนดการสุมตัวอยางใหคณะผูวิจยัดําเนินการเก็บ และ

รวบรวมขอมูลเพื่อนํามาทําการประมวลผลขอมูลและสงตอใหหัวหนาโครงการวิจัยสรุปผลการ 

ประเมิน ในการเก็บรวบรวมขอมูลของตัวอยางที่สุมเลือกดวยแบบสอบถาม จะใชวิธีการ 2 อยาง 

ตามแตกรณีที่เกิดข้ึนดังน้ี     

 1. ในกรณีประชาชนที่ ถูกเลือกเปนตัวอยางสามารถจะทำความเขาใจ และตอบแบบ 

สอบถามเองได ก็จะใหผูน้ันดําเนินการกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง โดยผูเก็บขอมูลภาคสนามจะ 

เปนผูตรวจสอบแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมาวาผูตอบไดครบถวนหรือไม ถาไมครบถวน ผูเก็บขอมูล

จะไดซักถามถามเพิ่มเติมเพื่อใหไดคําตอบครบถวนตามที่กําหนดไว       

 2. ในกรณีประชาชนที่ถูกเลือกเปนตัวอยางไมสะดวก หรือไมสามารถกรอกแบบสอบถาม

ดวยตนเองไดครบถวน ผูเก็บรวบรวมขอมูลก็จะอานคําถามทุกขอ ทุกตอนใหผูตอบไดฟง และบันทึก

คําตอบลงในแบบสอบถามอยางครบถวนถูกตองตามที่ผูตอบแบบสอบถามตอบมา ประชาชนที่เลือก

เปนตัวอยางในการสำรวจความพึงพอใจงานการบริการ เพื่อใชวิคราะหเชิงปริมาณจากงานการ

ใหบริการจํานวน 5 งาน ดังน้ี  

  2.1  งานดานโครงสรางพื้นฐาน  

  2.2  งานดานรายได ภาษี 

  2.3  งานดานสิ่งแวดลอม และสุขาภิบาล 

  2.4  งานดานวัฒนธรรม ประเพณีไทย  

  2.5  งานดานการมีสวนรวมของประชาชน  

 การสัมภาษณ ทําการสัมภาษณเชิงลึกจากเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําลบานเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เปนกลุมตัวอยางประเภทผูใหบริการดวยแบบสอบถามแบบมี

โครงสราง ซึ่งต้ังคําถามครอบคลุมเน้ือหาที่จะศึกษาไวลวงหนา เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความ

พึงพอใจ ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานดานการบริการจากผูใหบริการเพื่อเปนขอมูลสําหรับ
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วิเคราะหเชิงคุณภาพจากงานการใหบริการดานละ 1-2 คน โดยใชทีมงานจํานวน 2 คน ทําการ

สัมภาษณและจดบนัทึก 
 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลจะใชวิธีการพรรณนาจากผลการวิเคราะห (Description analysis) ตาม 

รายละเอียดของขอมูลที่ไดมาจากการแจกแบบสอบถาม นํามาวิเคราะหเชิงปริมาณจากการตอบ 

แบบสอบถาม โดยวิธีการทางสถิติดวยการคํานวณหาคาความถ่ี (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) 

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

อธิบายคาระดับของตัวแปรตางๆ เพื่อบงช้ีและยืนยันผลการประเมินใหเที่ยงตรงมากย่ิงข้ึน 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

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

ผลการวิเคราะหขอมูล 
  

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เสนอผลการประเมินเปนตารางและความเรียงจําแนก 

เปน 3 ตอน ดังน้ี   

ตอนที่ 1 คุณลกัษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม   

ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการจากองคการบริหารสวน

ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี            

ตอนที่ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเปนผูใหบริการ 

 

ตอนท่ี 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาคุณลกัษณะของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 390 คน มีผลการศึกษา ดังตาราง

ที่ 4.1 – 4.6   

 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนประชาชนผูรับบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่ และเรื่องที่ขอรับบริการ โดยใชการแจกแจงความถ่ีและ         

คารอยละ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

เพศ     ชาย 160 40.00 

          หญิง 230 60.00 

        รวม 390 100.00 

 

 จากตารางที ่4.1 พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 390 คน สวน

ใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 40.00 มากที่สุด และ เพศชาย จํานวน 230 คน 

คิดเปนรอยละ 60.00  
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ตารางท่ี 4.2 จํานวนรอยละของคุณลกัษณะของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

            อาย ุ   นอยกวา 25 ป  53 13.59 

                     26 – 30 ป 40 10.26 

                     31 – 40 ป 103 26.41 

                     41 – 50 ป 162 41.54 

                     51 – 60 ป 24 6.15 

                     มากกวา 60  ปข้ึนไป 8 2.05 

รวม 390 100.00 
 
 

 จากตารางที่  4.2 พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 390 คน สวน

ใหญมีอายุอยูระหวาง 41-50 ป มากที่สุด จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 41.54 รองลงมามีอายุอยู

ระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 26.41 มีอายุนอยกวา 25 ป จํานวน 53 คน  

คิดเปนรอยละ 13.59  มีอายุ 26-30 ป  จำนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.26 มีอายุ 51-60 ป       

จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.15 และมีอายมุากกวา 60 ปข้ึนไปจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 

2.05 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.3 จํานวนรอยละของคุณลกัษณะของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ                      

                  การศึกษา 

คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

    ระดับการศึกษา     ประถมศึกษา หรือตํ่ากวา  - - 

                             มัธยมศึกษา 210 53.85 

                             ปวช./ปวท./ปวส.อนุปริญญา 142 36.41 

                             ปริญญาตร ี 38 9.74 

                             สูงกวาปริญญาตร ี - - 

รวม 390 100.00 
 

 จากตารางที่  4.3 พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 390 คน สวน

ใหญ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 53.85 มากที่สุด รองลงมามี

การศึกษาระดับปวช./ปวท./ปวส. อนุปริญญาจํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 36.41 และมีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.74 ตามลําดับ และไมพบกลุมตัวอยางที่มีระดับ

การศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี 
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ตารางท่ี 4.4 จํานวนรอยละของคุณลกัษณะของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได                    

                   เฉลี่ยตอเดือน 

คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

รายไดตอเดือน   นอยกวา 10,000 บาทตอเดือน 45 11.54 

                     10,001 บาท- 20,000 บาทตอเดือน 201 51.54 

                    20,001 บาท- 30,000 บาทตอเดือน 136 34.87 

                     มากกวา 30,001 บาทตอเดือนข้ึนไป 8 2.05 

รวม 390 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.4 พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 390 คน สวน

ใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท มากที่สุด จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ  51.54 

รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท  จํานวน 136  คน คิดเปนรอยละ 34.87  มี

รายไดเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 10,000 บาท จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.54 และมีรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนมากกวา 30,001 บาทตอเดือนข้ึนไป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.05 ตามลําดับ  

 

ตารางท่ี 4.5 จํานวนรอยละของคุณลกัษณะของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 
  

คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

       อาชีพ     รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  8 2.05 

                    ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 91 23.33 

                    เกษตรกรรม/กสิกรรม 55 14.10 

                    รับจาง 192 49.23 

                    แมบาน 16 4.10 

                    อื่นๆ 28 7.18 

รวม 390 100.00 

 

 จากตารางที ่4.5 พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 390 คน สวน

ใหญมีอาชีพรับจาง มากที่สุด จํานวน 192 คน  คิดเปนรอยละ 49.23 รองลงมามีอาชีพธุรกิจสวนตัว/

คาขาย จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 23.33 มีอาชีพเกษตรกรรม/กสิกรรม จํานวน 55 คน คิดเปน

รอยละ 14.10 มีอาชีพอื่นๆ จํานวน  28 คน คิดเปนรอยละ 7.18 มีอาชีพแมบาน จํานวน 16 คน    

คิดเปนรอยละ 4.10 และมีอาชีพรบัราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.05 

ตามลําดับ   
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ตารางท่ี 4.6 จํานวนรอยละของคุณลักษณะของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม         

ระยะเวลาการอยูอาศัยในชุมชน 

 

คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

   การอาศัยอยูในชุมชน     

                      เปนคนในชุมชนต้ังแตเกิด 272 69.74 

                      อยูในชุมชนน้ีไมเกิน 1 ป 18 4.62 

                      อยูในชุมชนน้ีต้ังแต 1 ป ถึง 5 ป 46 11.79 

                      อยูในชุมชนนานกวา 5 ป 54 13.85 

รวม 390 100.00 

  

 จากตารางที่ 4.6 พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 390 คน สวน

ใหญ เปนคนในชุมชนอยูอาศัยมาต้ังแตเกิด มากที่สุด จํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ 69.74  

รองลงมาอยูในชุมชนนานกวา 5 ป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.85 อยูในชุมชนต้ังแต 1- 5 ป  

จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.79 และอยูในชุมชนน้ีไมเกิน  1 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 

4.62 ตามลําดับ     

 สรุปผลการศึกษาคุณลกัษณะทั่วไปของประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 

390 คน พบวา สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 60.00 มีอายุ 41-50 ป รอยละ 41.54 มีการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา รอยละ 53.85 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท รอยละ 51.54 และมี

อาชีพรับจาง รอยละ 49.23 และสวนใหญเปนคนในชุมชนต้ังแตเกิด รอยละ 69.74 

 

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบล

บานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเปนผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ 

ใหบริการของประชาชนในภาพรวม และผลการประเมินกรอบงาน 4 ดาน ประกอบดวย ความ        

พึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่

ผูใหบริการ ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยสะดวกมีผลการประเมินแตละงาน ดังน้ี  
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ตารางท่ี 4.7 ผลสํารวจความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการของประชาชนตองานการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวม 
 

การบริการ 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

งานดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

งานดานรายได 

ภาษี 

งานดาน

ส่ิงแวดลอม

และสุขาภิบาล 

งานดาน

วัฒนธรรม 

ประเพณี 

งานดานการมี

สวนรวมของ

ประชาชน 

รวม 

แตละดาน 

1. ข้ันตอน 

การใหบริการ 

4.89 

มากที่สุด 

(97.86%) 

4.86 

มากที่สุด 

(97.28 %) 

4.87 

มากที่สุด 

(97.30 %) 

4.87 

มากที่สุด 

(97.35 %) 

4.90 

มากที่สุด 

(98.03 %) 

4.88 

มากที่สุด 

(97.56 %) 

2. ชองทาง 

การใหบริการ 

4.90 

มากที่สุด 

(97.90 %) 

4.87 

มากที่สุด 

(97.35 %) 

4.87 

มากที่สุด 

(97.34 %) 

4.87 

มากที่สุด 

(97.37 %) 

4.90 

มากที่สุด 

(98.05 %) 

4.88 

มากที่สุด 

(97.60 %) 

3. เจาหนาที่ 

ผูใหบริการ 

4.90 

มากที่สุด 

(97.95 %) 

4.87 

มากที่สุด 

(97.45 %) 

4.88 

มากที่สุด 

(97.5 %) 

4.88 

มากที่สุด 

(97.57 %) 

4.91 

มากที่สุด 

(98.10 %) 

4.89 

มากที่สุด 

(97.71 %) 

4. ส่ิงอํานวย 

ความสะดวก 

4.90 

มากที่สุด 

(97.90 %) 

4.87 

มากที่สุด 

(97.32 %) 

4.87 

มากที่สุด 

(97.40 %) 

4.87 

มากที่สุด 

(97.42 %) 

4.90 

มากที่สุด 

(98.00 %) 

4.88 

มากที่สุด 

(97.61 %) 

รวม 
4.90 

มากที่สุด 

4.87 

มากที่สุด 

4.87 

มากที่สุด 

4.87 

มากที่สุด 

4.90 

มากที่สุด 

4.88 

มากที่สุด 

รอยละของ 

ระดับความ 

พึงพอใจ 

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

คะแนน 

คุณภาพ 

10 – มากกวา 

รอยละ95ขึ้นไป 

10 – มากกวา 

รอยละ95ขึ้นไป 

10 – มากกวา 

รอยละ95ขึ้นไป 

10 – มากกวา 

รอยละ95ขึ้นไป 

10 – มากกวา 

รอยละ95ขึ้นไป 

10 – มากกวา 

รอยละ95ข้ึนไป 

  

 จากตารางที่ 4.7 พบวา ผลสํารวจความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการของประชาชนตองาน

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวมมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.88) คิดเปนรอยละ 97.62 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ

คุณภาพการใหบริการ พบวา มีคะแนนคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ 10     

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

ใหบริการ โดยทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกับเกณฑที่กําหนดไว และแสดงเปนคารอยละ และคะแนน 

คุณภาพการใหบริการ มีผลการประเมินแตละงาน ดังน้ี    
 

ตารางท่ี 4.8 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ

ประชาชนตองานดานโครงสรางพื้นฐาน จําแนกแตละดาน 

การใหบริการ X  S.D. การตีความ 

1. ดานขั้นตอนการใหบริการ 

   1) แจงขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการใหบริการใหผูรับบริการทราบ  4.88 0.39 มากที่สุด 

   2) มีการจัดลําดับข้ันตอนการใหบริการตามลําดับกอนหลัง  4.88 0.39 มากที่สุด 

   3) การบริการมีคุณภาพถูกตอง ครบถวนตามที่ผูรับบริการคาดหวัง 4.91 0.28 มากที่สุด 

   4) การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  4.91 0.29 มากที่สุด 

   5) ใหบริการดวยความรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กําหนด  4.88 0.39 มากที่สุด 

รวม 4.89 0.35 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 

   1) มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย   4.91 0.28 มากที่สุด 

   2) มีการใชเทคโนโลยีและอปุกรณที่ทันสมัยในการใหบริการ  4.89 0.30 มากที่สุด 

   3) มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตางๆ เชน ปายโฆษณา แผนพบั   

       เสียงตามสาย และกลองรับความคิดเห็น และทางโทรศัพท เปนตน  
4.89 0.30 มากที่สุด 

   4) มีสื่อออนไลนใหบริการขอมูลขาวสารและรับแจงเรื่องราวตาง ๆ  4.89 0.30 มากที่สุด 

   5) มีหนวยเคลื่อนที่ในการใหบริการ  4.88 0.32 มากที่สุด 

รวม 4.89 0.30 มากท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

   1) เจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชน  4.90 0.45 มากที่สุด 

   2) เจาหนาที่มีการปฏิบัติอยางซื่อสตัย โปรงใส  4.89 0.46 มากที่สุด 

   3) เจาหนาที่ผูใหบริการการมีความรู ความสามารถในการใหบริการ   

        เชน สามารถตอบคําถาม ช้ีแจงขอสงสัยใหคําแนะนําชวยแกปญหา 

        ไดอยางถูกตอง   

4.89 0.47 มากที่สุด 

   4) เจาหนาที่ใหบริการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่เปนอยางดี  4.91 0.45 มากที่สุด 

   5) เจาหนาที่ผูใหบริการใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 4.90 0.46 มากที่สุด 
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การใหบริการ X  S.D. การตีความ 

รวม 4.90 0.46 มากท่ีสุด 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

   1) มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธบอกจุดบริการ  4.89 0.37 มากที่สุด 

   2) จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก  4.90 0.37 มากที่สุด 

   3) มีวัสดุอุปกรณสําหรับผูรับบริการมีความเพียงพอ  4.90 0.37 มากที่สุด 

   4) มีการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ  4.89 0.37 มากที่สุด 

   5) มีความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชนหองสุขา,นํ้าด่ืม,ที่น่ัง 

      คอยรับบริการ   
4.89 0.37 มากที่สุด 

รวม 4.89 0.37 มากท่ีสุด 

รวมผลการประเมนิ 4 ดาน 

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.90 
4.90 0.37 มากท่ีสุด 

 

1. งานดานโครงสรางพื้นฐาน 

 จากตารางที่ 4.8 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการดานโครงสราพื้นฐาน 

มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอ

ชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความ

สะดวก พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด 

( X = 4.90) และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.90 มีคะแนนคุณภาพการใหบริการ 

อยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป) เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละดานสรุปไดดังน้ี 

 ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.89) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.86       

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.90) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.90        

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.90) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.95       

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด      

( X = 4.90) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.90 
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ตารางท่ี 4.9 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ

ประชาชนตองานบริการดานรายได ภาษี จําแนกแตละดาน 

การใหบริการ X  S.D. การตีความ 

1. ดานขั้นตอนการใหบริการ 

   1) แจงขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการใหบริการใหผูรับบริการทราบ  4.85 0.41 มากที่สุด 

   2) มีการจัดลําดับข้ันตอนการใหบริการตามลําดับกอนหลัง  4.85 0.41 มากที่สุด 

   3) การบริการมีคุณภาพถูกตอง ครบถวนตามที่ผูรับบริการคาดหวัง 4.88 0.32 มากที่สุด 

   4) การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  4.88 0.32 มากที่สุด 

   5) ใหบริการดวยความรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กําหนด  4.85 0.41 มากที่สุด 

รวม 4.86 0.38 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 

   1) มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย   4.88 0.32 มากที่สุด 

   2) มีการใชเทคโนโลยีและอปุกรณที่ทันสมัยในการใหบริการ  4.87 0.34 มากที่สุด 

   3) มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตางๆ เชน ปายโฆษณา แผนพับ   

       เสียงตามสาย และกลองรับความคิดเห็น และทางโทรศัพท เปนตน  
4.87 0.34 มากที่สุด 

   4) มีสื่อออนไลนใหบริการขอมูลขาวสารและรับแจงเรื่องราวตาง ๆ  4.87 0.33 มากที่สุด 

   5) มีหนวยเคลื่อนที่ในการใหบริการ  4.85 0.35 มากที่สุด 

รวม 4.87 0.33 มากท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

   1) เจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชน  4.88 0.47 มากที่สุด 

   2) เจาหนาที่มีการปฏิบัติอยางซื่อสตัย โปรงใส  4.87 0.48 มากที่สุด 

   3) เจาหนาที่ผูใหบริการการมีความรู ความสามารถในการใหบริการ   

       เชน สามารถตอบคําถาม ช้ีแจงขอสงสัยใหคําแนะนําชวยแกปญหา 

       ไดอยางถูกตอง   

4.86 0.49 มากที่สุด 

   4) เจาหนาที่ใหบริการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่เปนอยางดี  4.88 0.47 มากที่สุด 

   5) เจาหนาที่ผูใหบริการใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 4.87 0.48 มากที่สุด 

รวม 4.87 0.48 มากท่ีสุด 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

   1) มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธบอกจุดบริการ  4.86 0.40 มากที่สุด 

   2) จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก  4.87 0.40 มากที่สุด 

   3) มีวัสดุอุปกรณสําหรับผูรับบริการมีความเพียงพอ  4.87 0.40 มากที่สุด 
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การใหบริการ X  S.D. การตีความ 

   4) มีการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ  4.87 0.40 มากที่สุด 

   5) มีความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชนหองสุขา,นํ้าด่ืม,ที่น่ัง 

      คอยรับบริการ   
4.87 0.40 มากที่สุด 

รวม 4.87 0.40 มากท่ีสุด 

รวมผลการประเมนิ 4 ดาน 

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.35 
4.87 0.40 มากท่ีสุด 

 

2. งานบริการดานรายได ภาษี 

  จากตารางที่ 4.9 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการดานรายได ภาษีมี

กรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอข้ันตอน การใหบริการ ความพึงพอใจตอ

ชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และ ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยสะดวก 

พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการ ใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด ( X = 

4.87)  และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.35 มี คะแนนคุณภาพการใหบริการอยูใน

ระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป) เมื่อประเมินรายดานมี รายละเอียดแตลดานสรุปไดดังน้ี                 

 ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.86) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.28           

 ความพงึพอใจตอชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.87) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.35         

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.87) มีระดับ

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.45          

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด       

( X = 4.87) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.32    
 

ตารางท่ี 4.10 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ   

ประชาชนตองานบริการดานสิ่งแวดลอม และสุขาภิบาล จําแนกแตละดาน 
 

การใหบริการ X  S.D. การตีความ 

1. ดานขั้นตอนการใหบริการ 

   1) แจงขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการใหบริการใหผูรับบริการทราบ  4.85 0.42 มากที่สุด 

   2) มีการจัดลําดับข้ันตอนการใหบริการตามลําดับกอนหลัง  4.85 0.41 มากที่สุด 

   3) การบริการมีคุณภาพถูกตอง ครบถวนตามที่ผูรับบริการคาดหวัง 4.88 0.32 มากที่สุด 

   4) การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  4.86 0.34 มากที่สุด 
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การใหบริการ X  S.D. การตีความ 

   5) ใหบริการดวยความรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กําหนด  4.87 0.40 มากที่สุด 

รวม 4.87 0.38 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 

   1) มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย   4.88 0.33 มากที่สุด 

   2) มีการใชเทคโนโลยีและอปุกรณที่ทันสมัยในการใหบริการ  4.87 0.34 มากที่สุด 

   3) มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตางๆ เชน ปายโฆษณา แผนพบั   

       เสียงตามสาย และกลองรับความคิดเห็น และทางโทรศัพท เปนตน  
4.86 0.34 มากที่สุด 

   4) มีสื่อออนไลนใหบริการขอมูลขาวสารและรับแจงเรื่องราวตาง ๆ  4.88 0.33 มากที่สุด 

   5) มีหนวยเคลื่อนที่ในการใหบริการ  4.85 0.35 มากที่สุด 

รวม 4.87 0.33 มากท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

   1) เจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชน  4.87 0.48 มากที่สุด 

   2) เจาหนาที่มีการปฏิบัติอยางซื่อสตัย โปรงใส  4.86 0.49 มากที่สุด 

   3) เจาหนาที่ผูใหบริการการมีความรู ความสามารถในการใหบริการ   

        เชน สามารถตอบคําถาม ช้ีแจงขอสงสัยใหคําแนะนําชวยแกปญหา 

        ไดอยางถูกตอง   

4.87 0.48 มากที่สุด 

   4) เจาหนาที่ใหบริการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่เปนอยางดี  4.89 0.46 มากที่สุด 

   5) เจาหนาที่ผูใหบริการใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 4.88 0.48 มากที่สุด 

รวม 4.88 0.48 มากท่ีสุด 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

   1) มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธบอกจุดบริการ  4.88 0.39 มากที่สุด 

   2) จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก  4.87 0.40 มากที่สุด 

   3) มีวัสดุอุปกรณสําหรับผูรับบริการมีความเพียงพอ  4.85 0.41 มากที่สุด 

   4) มีการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ  4.89 0.38 มากที่สุด 

   5) มีความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชนหองสุขา,นํ้าด่ืม,ที่น่ัง 

      คอยรับบริการ   
4.86 0.40 มากที่สุด 

รวม 4.87 0.39 มากท่ีสุด 

รวมผลการประเมนิ 4 ดาน 

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.90 
4.87 0.40 มากท่ีสุด 
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3. งานบริการดานสิ่งแวดลอม และสุขาภิบาล 

 จากตารางที่ 4.10 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการดานสิ่งแวดลอม 

และสุขาภิบาล มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ 

ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอ 

สิ่งอํานวยสะดวก พบวา  ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ 

มากที่สุด  ( X = 4.87)  และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.39  มีคะแนนคุณภาพ

การใหบริการอยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป)  เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละ

ดานสรุป ไดดังน้ี       

 ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.87) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.30  

 ความพงึพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.87) มีระดับ

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.34  

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.88) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.51         

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด       

( X = 4.87) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.40    

 

ตารางท่ี 4.11  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ

ประชาชนตองานบริการดานวัฒนธรรม และประเพณี จําแนกแตละดาน 
 

การใหบริการ X  S.D. การตีความ 

1. ดานขั้นตอนการใหบริการ 

   1) แจงขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการใหบริการใหผูรับบริการทราบ  4.85 0.42 มากที่สุด 

   2) มีการจัดลําดับข้ันตอนการใหบริการตามลําดับกอนหลัง  4.86 0.41 มากที่สุด 

   3) การบริการมีคุณภาพถูกตอง ครบถวนตามที่ผูรับบริการคาดหวัง 4.88 0.32 มากที่สุด 

   4) การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  4.86 0.34 มากที่สุด 

   5) ใหบริการดวยความรวดเร็วภายในระยะเวลาทีก่ําหนด  4.88 0.39 มากที่สุด 

รวม 4.87 0.38 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 

   1) มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย   4.88 0.33 มากที่สุด 

   2) มีการใชเทคโนโลยีและอปุกรณที่ทันสมัยในการใหบริการ  4.87 0.34 มากที่สุด 
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การใหบริการ X  S.D. การตีความ 

   3) มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตางๆ เชน ปายโฆษณา แผนพบั   

       เสียงตามสาย และกลองรับความคิดเห็น และทางโทรศัพท เปนตน  
4.86 0.34 มากที่สุด 

   4) มีสื่อออนไลนใหบริการขอมูลขาวสารและรับแจงเรื่องราวตาง ๆ  4.88 0.32 มากที่สุด 

   5) มีหนวยเคลื่อนที่ในการใหบริการ  4.86 0.35 มากที่สุด 

รวม 4.87 0.33 มากท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

   1) เจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชน  4.88 0.48 มากที่สุด 

   2) เจาหนาที่มีการปฏิบัติอยางซื่อสตัย โปรงใส  4.86 0.49 มากที่สุด 

   3) เจาหนาที่ผูใหบริการการมีความรู ความสามารถในการใหบริการ   

        เชน สามารถตอบคําถาม ช้ีแจงขอสงสัยใหคําแนะนําชวยแกปญหา 

        ไดอยางถูกตอง   

4.88 0.47 มากที่สุด 

   4) เจาหนาที่ใหบริการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่เปนอยางดี  4.89 0.46 มากที่สุด 

   5) เจาหนาที่ผูใหบริการใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 4.88 0.48 มากที่สุด 

รวม 4.88 0.48 มากท่ีสุด 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

   1) มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธบอกจุดบริการ  4.88 0.39 มากที่สุด 

   2) จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก  4.87 0.39 มากที่สุด 

   3) มีวัสดุอุปกรณสําหรับผูรับบริการมีความเพียงพอ  4.86 0.41 มากที่สุด 

   4) มีการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ  4.89 0.38 มากที่สุด 

   5) มีความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชนหองสุขา,นํ้าด่ืม,ที่น่ัง 

      คอยรับบริการ   
4.86 0.40 มากที่สุด 

รวม 4.87 0.39 มากท่ีสุด 

รวมผลการประเมนิ 4 ดาน 

ระดับความพึงอใจของผูรับบริการรอยละ 97.43 
4.87 0.40 มากท่ีสุด 

 

4. งานบริการดานวัฒนธรรม และประเพณี 

 จากตารางที่ 4.11 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการดานวัฒนธรรม 

ประเพณี มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอ ข้ันตอนการใหบริการ ความ

พึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่ง

อำนวยสะดวก พบวาในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการ ใหบริการอยูในระดับมาก



63 
 

ที่สุด ( X = 4.87) และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.43  มีคะแนนคุณภาพการ

ใหบริการอยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป)  เมื่อประเมินรายดานมี รายละเอียดแตละดาน

สรุปได ดังน้ี   

 ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.87) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.35      

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.87) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.37   

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.87) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.57      

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด   

( X = 4.87) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.42 

 

ตารางท่ี 4.12 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ

ประชาชนตองานบริการดานการมีสวนรวมของประชาชน จําแนกแตละดาน 
 

การใหบริการ X  S.D. การตีความ 

1. ดานขั้นตอนการใหบริการ 

   1) แจงขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการใหบริการใหผูรับบริการทราบ  4.89 0.38 มากที่สุด 

   2) มีการจัดลําดับข้ันตอนการใหบริการตามลําดับกอนหลัง  4.89 0.38 มากที่สุด 

   3) การบริการมีคุณภาพถูกตอง ครบถวนตามที่ผูรับบริการคาดหวัง 4.92 0.27 มากที่สุด 

   4) การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  4.92 0.27 มากที่สุด 

   5) ใหบริการดวยความรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กําหนด  4.89 0.38 มากที่สุด 

รวม 4.90 0.34 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 

   1) มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย   4.92 0.27 มากที่สุด 

   2) มีการใชเทคโนโลยีและอปุกรณที่ทันสมัยในการใหบริการ  4.90 0.29 มากที่สุด 

   3) มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตางๆ เชน ปายโฆษณา แผนพบั   

       เสียงตามสาย และกลองรับความคิดเห็น และทางโทรศัพท เปนตน  
4.90 0.29 มากที่สุด 

   4) มีสื่อออนไลนใหบริการขอมูลขาวสารและรับแจงเรื่องราวตาง ๆ  4.90 0.29 มากที่สุด 

   5) มีหนวยเคลื่อนที่ในการใหบริการ  4.89 0.31 มากที่สุด 

รวม 4.90 0.29 มากท่ีสุด 
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การใหบริการ X  S.D. การตีความ 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

   1) เจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชน  4.91 0.45 มากที่สุด 

   2) เจาหนาที่มีการปฏิบัติอยางซื่อสตัย โปรงใส  4.90 0.46 มากที่สุด 

   3) เจาหนาที่ผูใหบริการการมีความรู ความสามารถในการใหบริการ   

        เชน สามารถตอบคําถาม ช้ีแจงขอสงสัยใหคําแนะนําชวยแกปญหา 

        ไดอยางถูกตอง   

4.89 0.46 มากที่สุด 

   4) เจาหนาที่ใหบริการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่เปนอยางดี  4.92 0.44 มากที่สุด 

   5) เจาหนาที่ผูใหบริการใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 4.90 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.91 0.45 มากท่ีสุด 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

   1) มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธบอกจุดบริการ  4.90 0.37 มากที่สุด 

   2) จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก  4.90 0.36 มากที่สุด 

   3) มีวัสดุอุปกรณสําหรับผูรับบริการมีความเพียงพอ  4.90 0.37 มากที่สุด 

   4) มีการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ  4.90 0.36 มากที่สุด 

   5) มีความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน หองสุขา,นํ้าด่ืม,ที่น่ัง 

      คอยรับบริการ   
4.90 0.37 มากที่สุด 

รวม 4.90 0.36 มากท่ีสุด 

รวมผลการประเมนิ 4 ดาน 

ระดับความพึงอใจของผูรับบรกิารรอยละ 98.05 
4.90 0.37 มากท่ีสุด 

 

5.   งานบริการดานการมีสวนรวมของประชาชน 

 จากตารางที่ 4.12 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ ดานการมีสวนรวม

ของประชาชน มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ  

ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอ

สิ่งอํานวยสะดวก พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ

มากที่สุด  ( X = 4.90) และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.05 มีคะแนนคุณภาพการ

ใหบริการอยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป) เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละดาน

สรุป ไดดังน้ี   

 ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.90) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.03      
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 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.90) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.05   

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.91) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.10      

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด        

( X  = 4.90) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.00    

 

ตอนท่ี 3  ผลการประเมินความคิดเห็นของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอ

เมือง จังหวัดกาญจนบุร ีผูใหบริการ   

 ผลการสัมภาษณความคิดเห็นของเจาหนาที่ผูใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  จากการสัมภาษณ จํานวน 5 คน  นําเสนอผลการประเมินในภาพรวม 

ดังน้ี  

 ดานข้ันตอนในการใหบริการ  พบวา ประชาชนพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลบานเกา ทั้งการลดข้ันตอนการทํางานดานตางๆ การทํางานรวมกับชุมชน ไดมีการ

ประสานกันผูนําทองถ่ินในการทํากิจกรรม มีการประชาสัมพันธเรื่องราวตางๆ ใหประชาชนทราบและ

เขารวมกิจกรรม   และเจาหนาที่ปฏิบัติงานดวยการมีสวนรวมกับประชาชน เชน การประชาคมแผน 

รวมกันจัดทำแผนประจําปกับ ชาวบานในระดับหมูบาน และระดับตําบล ซึ่งทําใหชาวบานไดรับ

ประโยชนจากการพัฒนาดานตางๆ สงผลใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของภาครัฐคุมคา และตอบสนอง

ความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ    

 ดานชองทางการใหบริการ พบวา องคการบริหารสวนตําบลบานเกาจัดใหมีการใหบริการ

หลากหลายชองทาง มีอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัย จัดทําอินเทอรเน็ตใหบริการประชาชน

ดานตางๆ และมสีื่อโฆษณา ประเภท ปายประชาสัมพันธ แผนพับ กลองรับความคิดเห็น และหนวย

เคลื่อนที่ใหบริการตามชุมชนหรือจุดการใหบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาขอรับ

บริการ    

 ดานสภาพแวดลอมและดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา องคการบริหารสวนตําบลบานเกา

ไดจดัใหมีบริเวณที่พักรอรับบริการที่พอเพียง สภาพแวดลอมนาติดตอมีความสะดวกและสะอาด มี

สถานที่พอเพียงตอการใหบริการ เปนที่พึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ  มีเจาหนาที่ใหคําช้ีแจง

ข้ันตอนการใหบริการ และไดจดัทําปายบอกข้ันตอนและวิธีการรับบริการทุกข้ันตอนเพื่อสะดวกกับผู

มารับบริการ จัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชเพื่อใหบริการประชาชนอยูในเกณฑดี และพบวา 

ประชาชนมคีวามเช่ือมั่นในคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี ระดับมากที่สุด    



66 
 

 ดานความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการใหบริการ พบวา ไมพบปญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานที่ทําใหเกิดความลาชา หรือไมเปนไปตามข้ันตอนที่กําหนดไว   

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ จากการศึกษาครั้งน้ีพบประเด็นที่องคการบริหารสวนตําบล

บานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ควรพิจารณาเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ดังน้ี   

 1. งานดานโครงสรางพื้นฐาน 

    1.1  งานทางดานถนน โดยสวนมากบางหมูบานถนนยังเปนลูกรัง ถนนสายหลักบางพื้นที่

เกิดการชํารุดและยังไมมีการซอมแซม 

 1.2  ผูรับเหมาบางรายเขียนใบคํารองขอสรางถนน แตไมไดรับการอนุมัติ 

 1.3  บางพื้นที่ในหมูบานยังไมมีถนนตัดผานเขาหมูบาน 

 1.4  บางหมูบานยังไมมีระบบไฟฟา และระบบประปาเขาถึง จึงตองมีการขอใชทรัพยากร

รวมกับทางวัด 

 2. งานดานรายได ภาษี 

  2.1  ประชาชนสวนใหญไมมีความรูดานการชําระภาษี  

 3. งานดานสิ่งแวดลอม และสุขาภิบาล 

  3.1  บางพื้นที่ยังไมคอยสะอาด เน่ืองจากเจาหนาที่ยังเขาไปไมทั่วถึงทุกพื้นที่  

  3.2 ภูมิทัศนในบางพื้นที่คอนขางสกปรก  

 4. งานดานวัฒนธรรม ประเพณี 

  4.1  การปลูกฝงคานิยมทางดานวัฒนธรรม และประเพณีของคนในชุมชนไปสูรุนลูก  

รุนหลานยังมีนอย   

   4.2  การปลูกฝงพฤติกรรมทางดานการสืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมของทางโรงเรียน

ยังไมคอยเห็นไดชัด นักเรียนบางกลุมขาดความออนนอมถอมตน ไมมีความเคารพผูใหญ และมีความ

กาวราว  

 5. งานดานการมีสวนรวมของประชาชน 

  5.1 ประชาชนยังไมเห็นถึงความสําคัญของโครงการที่ทางองคการ บริหารสวนตําบล 

บานเกาไดจัดทําข้ึน เน่ืองจากประชาชนยังไมมีความเขาใจในวัตถุประสงคและผลที่จะเกิดข้ึนจากการ

เขารวมโครงการไทยนิยม 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   เปนการทําตามภาระหนาที่ที่กําหนดไวใน            

พระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 (แกไขเพิ่มเติม พ .ศ.2552) ในปงบประมาณ 2561 มี

วัตถุประสงคของการวิจยั 1) เพื่อศึกษาขอมูลเบื้องตน และระดับความพงึพอใจของประชาชนตอการ

ใหบริการดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  2) เพื่อ

ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอองคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี และ 3) เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ดานการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   

 การประเมินใชวธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และศึกษาวิจยัจากเอกสาร 

(Documentary Research) ผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ

วิจัยเชิงปริมาณทําการประเมินความพึงพอใจ (Survey Research) ของประชาชนที่เปนตัวแทน

ครอบครัวที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี  ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 390 คน ในชวง

เดือนสิงหาคม - กันยายน 2561 แลวนํามาประเมินผลโดยใชการพรรณนาความ (Descriptive) จาก

ขอมูลที่ไดมาจากการวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คาอัตราสวนรอยละ 

(Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  และการวิจยัเชิงคุณภาพใชแบบ

สัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาที่ขององคการบริหารสวน

ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเปนผูใหบริการ จํานวน 5 คน สรุปผลการศึกษาดังน้ี 

 

สรุปผลการศึกษา 

 สรุปผลการศึกษาคุณลกัษณะทั่วไปของประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 

390 คน  พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 60.00 มีอายุ 41-50 ป รอยละ 41.54 มีการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา รอยละ 53.85 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท รอยละ 51.54 และมี

อาชีพรับจาง รอยละ 49.23 และสวนใหญเปนคนในชุมชนต้ังแตเกิด รอยละ 69.74 

 ผลสํารวจเปนรายดานในภาพรวม พบวา ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการตอข้ันตอน

การใหบริการมีคาอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.88) คิดเปนรอยละ 97.56 ความพึงพอใจตอชอง

ทางการใหบริการ มีคาอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.88) คิดเปนรอยละ 97.60 ความพึงพอใจตอ

เจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.89) คิดเปนรอยละ 97.71 ความพึงพอใจตอ 
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สิ่งอํานวยความสะดวก มีคาอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.88) คิดเปนรอยละ 97.61 ซึ่งมีคะแนน

คุณภาพการใหบริการอยู ในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป) ทุกดาน   

1. งานบริการดานโครงสรางพื้นฐาน 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานบริการดาน โครงสรางพื้นฐาน มี

กรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอ

ชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความ

สะดวก พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ  อยูในระดับมากที่สุด   

( X = 4.90) และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.90 มีคะแนนคุณภาพการใหบริการ 

อยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป)  เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละดานสรุปไดดังน้ี 

 ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.89) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.86       

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.90) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.90        

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.90) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.95       

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด      

( X = 4.90) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.90 

2. งานบริการดานรายได ภาษี 

  ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานดานรายได ภาษี มีกรอบงานที่

ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอข้ันตอน การใหบริการ ความพึงพอใจตอชองทางการ

ใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และ ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยสะดวก พบวา ใน

ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.87) และมี

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.35 มี คะแนนคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ 10 

(มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป)  เมื่อประเมินรายดานมรีายละเอียดแตละดานสรุปได ดังน้ี                 

 ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.86) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.28           

 ความพงึพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.87) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.35         

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.87) มีระดับ

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.45          
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 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด       

( X = 4.87) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.32    

3. งานบริการดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล มี

กรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ  ความพึงพอใจตอ

ชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอ สิ่งอํานวยสะดวก 

พบวา  ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ มากที่สุด         

( X = 4.87) และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.39  มีคะแนนคุณภาพการใหบริการ

อยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป) เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละดานสรุป ไดดังน้ี       

 ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.87) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.30  

 ความพงึพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.87) มีระดับ

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.34  

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.88) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.51         

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด       

( X = 4.87) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.40    

4. งานบริการดานวัฒนธรรม ประเพณี  

 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานบริการดานวัฒนธรรม ประเพณี 

มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอ ข้ันตอนการใหบริการ  ความพึงพอใจ

ตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอำนวย

สะดวก พบวาในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการ ใหบริการอยูในระดับมากที่สุด  

( X = 4.87)  และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.43 มีคะแนนคุณภาพการใหบริการ

อยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป) เมื่อประเมินรายดานมี รายละเอียดแตละดานสรุปได ดังน้ี   

 ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.87) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.35      

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.87) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.37   

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.87) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.57      
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 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด   

( X = 4.87) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.42 

5. งานบริการดานการมีสวนรวมของประชาชน                    

 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานบริการดานการมีสวนรวมของ

ประชาชน มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ ความ

พึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่ง

อํานวยสะดวก พบวาในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก

ที่สุด  ( X = 4.90)  และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.05 มีคะแนนคุณภาพการ

ใหบริการอยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป)  เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละดาน

สรุป ไดดังน้ี   

 ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.90) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.03      

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.90) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.05   

 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.91) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.10      

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด        

( X  = 4.90) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.00    

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการประเมินดานข้ันตอนในการใหบริการ พบวา ประชาชนพึงพอใจในการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลบานเกา ทั้งการลดข้ันตอนการทํางานดานตางๆ การทํางานรวมกับชุมชน 

ไดมีการประสานกันผูนําทองถ่ินในการทํากิจกรรม มีการประชาสัมพันธเรื่องราวตางๆ ใหประชาชน

ทราบและเขารวมกิจกรรม และเจาหนาที่ปฏิบัติงานดวยการมีสวนรวมกับประชาชน เชน การ

ประชาคมแผน รวมกันจัดทำแผนประจําปกับ ชาวบานในระดับหมูบาน และระดับตําบล ซึ่งทําให

ชาวบานไดรับประโยชนจากการพัฒนาดานตางๆ สงผลใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของภาครัฐคุมคา 

และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดานชองทางการใหบริการ  พบวา 

องคการบริหารสวนตําบลบานเกาจัดใหมีการใหบริการหลากหลายชองทาง มีอุปกรณ เครื่องมือ

เครื่องใชที่ทันสมัย จดัทําอินเทอรเน็ตใหบริการประชาชนดานตางๆ และมีสื่อโฆษณา ประเภท ปาย

ประชาสัมพันธ แผนพับ กลองรับความคิดเห็น และหนวยเคลื่อนที่ใหบริการตามชุมชนหรือจุดการ

ใหบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาขอรับบริการ ดานสภาพแวดลอมและดาน 
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สิ่งอํานวยความสะดวก พบวา องคการบริหารสวนตําบลบานเกาไดจดัใหมีบริเวณที่พักรอรับบริการที่

พอเพียง สภาพแวดลอมนาติดตอมีความสะดวกและสะอาด มีสถานที่พอเพียงตอการใหบริการ เปนที่

พึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ  มีเจาหนาที่ใหคําช้ีแจงข้ันตอนการใหบริการ และไดจัดทําปาย

บอกข้ันตอนและวิธีการรับบริการทุกข้ันตอนเพื่อสะดวกกับผูมารับบริการ จัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชเพื่อใหบริการประชาชนอยูในเกณฑดี และพบวา ประชาชนมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ระดับมากที่สุด ดาน

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการใหบริการ พบวาไมพบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่

ทําใหเกิดความลาชา หรือไมเปนไปตามข้ันตอนที่กําหนดไว สงผลใหประชาชนมีความเช่ือมั่นใน

คุณภาพการใหบริการ ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในระดับ

มากที่สุด และอยูในเกณฑคุณภาพระดับคะแนน 10 (รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

มากกวารอยละ 95) 

  

ขอเสนอแนะ  

 1. งานดานโครงสรางพื้นฐาน 

    1.1  งานทางดานถนน โดยสวนมากบางหมูบานถนนยังเปนลูกรัง ถนนสายหลักบางพื้นที่

เกิดการชํารุดและยังไมมีการซอมแซม 

 1.2  ผูรับเหมาบางรายเขียนใบคํารองขอสรางถนน แตไมไดรับการอนุมัติ 

 1.3  บางพื้นที่ในหมูบานยังไมมีถนนตัดผานเขาหมูบาน 

 1.4  บางหมูบานยังไมมีระบบไฟฟา และระบบประปาเขาถึง จึงตองมีการขอใชทรัพยากร

รวมกับทางวัด 

 2. งานดานรายได ภาษี 

  2.1  ประชาชนสวนใหญไมมีความรูดานการชําระภาษี  

 3. งานดานสิ่งแวดลอม และสุขาภิบาล 

  3.1  บางพื้นที่ยังไมคอยสะอาด เน่ืองจากเจาหนาที่ยังเขาไปไมทั่วถึงทุกพื้นที่  

  3.2 ภูมิทัศนในบางพื้นที่คอนขางสกปรก  

 4. งานดานวัฒนธรรม ประเพณี 

  4.1  การปลูกฝงคานิยมทางดานวัฒนธรรม และประเพณีของคนในชุมชนไปสูรุนลูก  

รุนหลานยังมีนอย   

   4.2  การปลูกฝงพฤติกรรมทางดานการสืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมของทางโรงเรียน

ยังไมคอยเห็นไดชัด นักเรียนบางกลุมขาดความออนนอมถอมตน ไมมีความเคารพผูใหญ และมีความ

กาวราว  
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 5. งานดานการมีสวนรวมของประชาชน 

  5.1 ประชาชนยังไมเห็นถึงความสําคัญของโครงการที่ทางองคการ บริหารสวนตําบล 

บานเกาไดจัดทําข้ึน เน่ืองจากประชาชนยังไมมีความเขาใจในวัตถุประสงคและผลที่จะเกิดข้ึนจากการ

เขารวมโครงการไทยนิยม 
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แบบสอบถาม ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของ 
องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

 

                                งานบริการดาน           
 
 
 
 

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

กรุณาทําเครื่องหมายในขอที่ตรงกับความเปนจริงและในชองที่ตรงกบัความคิดเห็นของทานมาก
ที่สุด 
1.  เพศ   

 �    1)  ชาย    �     2)  หญิง 
2.  อาย ุ  

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

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

 �  1)  ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา  �  2)  มัธยมศึกษา 

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

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

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

 �   1)  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ    �   2)  ธุรกิจสวนตัว คาขาย  

 �   3)  เกษตรกรรม/กสิกรรม  �   4)  รับจาง 

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

 �  1)  เปนคนในชุมชนต้ังแตเกิด  �  2)  อยูในชุมชนไมเกิน 1 ป 

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

  ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

งานดานโครงสรางพื้นฐาน 
งานดานรายได ภาษี 
งานดานส่ิงแวดลอม และสุขาภิบาล 
งานดานวัฒนธรรม และประเพณี 
งานดานการมีสวนรวมของประชาชน 
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กรุณาใสเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
คําถาม ทานมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของงานบริการในประเด็นใดตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1. ข้ันตอนการใหบริการ 

1.1 แจงขอมูลเก่ียวกับขั้นตอนการใหบริการใหผูรับบริการทราบ      
1.2 มีการจัดลําดับขั้นตอนการใหบริการตามลําดับกอนหลัง      
1.3 การบริการมีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวนตามที่ผูรับบริการ

คาดหวัง 
     

1.4 การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด      
1.5 ใหบริการดวยความรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กําหนด      
2. ดานชองทางการใหบริการ 

2.1 มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย      

2.2 มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณที่ทันสมัยในการบริการ      

2.3 มีการบริการทางส่ือประชาสัมพันธตางๆ เชน ปายโฆษณา แผน
พับ เสียงตามสาย และกลองรับความคิดเห็นและทางโทรศัพท 
เปนตน 

     

2.4 มีส่ือออนไลนใหบริการ ดานขอมูลขาวสารและรับแจงเรื่องราว
ตางๆ 

     

2.5 มีหนวยเคล่ือนที่ในการใหบริการ      

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

สามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนํา ชวยแกปญหา
ไดอยางถูกตอง 

     

3.4 เจาหนาที่ใหบริการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่เปน
อยางดี 

     

3.5 เจาหนาที่ผูใหบริการใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือก
ปฏิบัติ 

     

4. ส่ิงอํานวยความสะดวก 

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

ที่น่ังคอยรับบริการ 
     

ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 
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ปญหา ขอเสนอแนะ 

1. 
 
 
 
 
 

 

2. 
 
 
 
 
 

 

3. 
 
 
 
 
 

 

4. 
 
 
 
 
 

 

5. 
 
 
 
 
 
 

 

ขอขอบคุณในความรวมมือที่ทานไดเสียสละเวลาใหขอมูลที่เปนประโยชนแกทางราชการในครั้งนี 
 

ตอนท่ี 3   ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ 
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ประวัติผูวิจัย 

ชื่อ  นายจรายุทธ  ประทีปวรกาญจน 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สังกัด   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2551 สําเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนุบร ี

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

ผลงานวิจัย 
 1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา ศาสนประยุกตและวัฒนธรรมอาเซียน 

เรื่อง วัฒนธรรมอาเซียน นักศึกษาช้ันปที่  2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : ป 2556 

 2.  การพัฒนาการตลาดทองเที่ยวเพื่อเช่ือมโยงพื้นที่ตะวันตกกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย : 

ป 2556 (ผูรวมวิจัย) 

 3. การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงสาขาที่สรางรายไดสูง : การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

สปาเพื่อสุขภาพ และการจับจายซื้อสินคา : ป 2558 (ผูรวมวิจัย) 

 4. พัฒนาผลิตภัณฑและชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑขาวพื้นเมือง บานทิพุเย อําเภอ

ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี : 2559 (ผูรวมวิจัย) 

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

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

2559 

 7. ความหลากหลายทางภูมิปญญาทองถ่ินชุมชนยานพุนํ้ารอนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กาญจนบุร ี

 

 

 



82 
 

ประวัติผูวิจัย 

ชื่อ นางสาวลัดดาวัลย  จําปา   

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สังกัด   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

ประวัติการศึกษา 

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

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

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


