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บทท่ี 1 
บทนำ 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 องค์การบริหารส่วนตำบลมีชื่อย่อว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการบริหาร

ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งซึ่งจัดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 

โดยยกฐานะจากสภาตำบล การเกิดขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่

ต้องการให้มีหน่วยงานของการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับรากฐาน คือระดับตำบล เพ่ือดูแลปัญหา

ความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นรูปแบบที่รัฐบาลมุ่งหวังให้เป็นหน่วยการ

ปกครองตนเองสำหรับชุมชนชนบทตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน

เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน

การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากร

ให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” การประเมินผลเพ่ือนำไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนด

กรอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 

ตัวชี้วัดที่ 1 พิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการหรือติดต่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเจริญก้าวหน้าใน

อนาคต จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ท้องถิ่นเกิดการตื่นตัว โดยต้องเข้าไปทำหน้าที่ให้ท้องถิ่นอยู่ดีกินดีมี

คุณภาพชีวิตที่ดีของการบริหารส่วนตำบลจะต้องพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะช่วยเหลือ

ประชาชนได้ทุกโอกาสและความต้องการของประชาชนในทุกๆ ด้าน 

พุทธศักราช 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กำหนดให้มีการกระจายอำนาจการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

รับผิดชอบดูแลและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เจริญก้าวหน้าและตรงตามความต้องการของสมาชิก

ในท้องถิ่น โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินจึงกำหนดอำนาจหน้าที่ และการกำกับ
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ดูแลท้องถิ่นให้อยู่ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ขณะเดียวกันการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมี 

การแบ่งหน่วยการปกครองออกจากส่วนกลาง โดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีอิสระในการดำเนิน

กิจการภายในท้องถิ่นของตนเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง รวมทั้งแบ่งเบาภาระ

ของรัฐบาลในการบริหารและบริการประชาชนเพ่ือนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและสร้างมิติใหม่ให้กับ

ราชการไทย    

คุณภาพการให้บริการจึงเป็นเป้าหมายหลักที่องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นต้องเล็งเห็นถึง

ความสำคัญของการให้บริการ เพราะคุณภาพการให้บริการนั้นเป็นตัวชี้วัดที่ดีที่สุดในการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นอย่างยิ่ง ดังที่ (Ziethaml, Parasuraman & Berry, 1990, p.9) 

เสนอว่า คุณภาพเกิดจากความคาดหมายของลูกค้า หรือผู้รับบริการที่มีต่อการบริการนั้น กล่าวโดย

สรุปว่าคุณภาพก็คือ ผลิตภัณฑ์บริการที่ดีที่สุดโดยมีคุณค่าและมีความเหมาะสมตรงกับความต้องการ

ของผู้ใช้บริการซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและรับรู้ในการให้บริการ/ผลิตภัณฑ์ 

หากผู้รับบริการได้รับบริการเป็นไปตามความคาดหวังซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Parasuraman 

ได้ ก ำห นดปั จ จั ย ของคุณ ภ าพบ ริก าร  5  ป ระการ  คื อ  ความ เป็ น รูป ธรรมของบ ริ ห าร 

ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ การให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้รับริการ 

และความเอาใจใส่ผู้รับบริการ 

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี             

จังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดการประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่อ

การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ใน 5 ภารกิจงาน ประกอบไปด้วย  1) งานด้าน

การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 2) งานด้านสาธารณสุข 3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคม 4) งานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ 5) งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นภารกิจ

ในงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาการบริการ แก้ไขปัญหาและ

ข้อบกพร่องตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ 

ทัศนคติที่ดีต่อกัน ระหว่างผู้ให้บริการคือ คณะผู้บริหาร พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับ

ผู้รับบริการ คือ ประชาชนผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 

จากข้อมูล ดังกล่าวข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้ว ทำให้เห็นว่าความสำคัญในด้านการบริการใน

หน่วยงานของภาครัฐเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน เพราะการแข่งขันทีเ่กิดขึ้นจะทำให้ ทราบ

ถึงความพึงพอใจของผู้ ที่มาขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ เพราะการบริการที่ ดีและมี
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ประสิทธิภาพ หรือการบริการทีเ่ป็นเลิศจะสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ทีม่ารับบริการนั้น และ

ผู้ที่มารับบริการนั้นก็คื อประชาชน หรือผู้ที่เสียภาษีให้กับหน่วยงานภาครัฐทำให้เกิดการเจริญเติบโต

ในงานของภาครัฐนั้นๆ ด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานบริการของภาครัฐที่มีความ

ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดจะสามารถทำให้ประชาชนที่มาขอรับบริการนั้นมีความพึงพอใจกับงาน 

บริการของหน่วยภาครัฐนั้นได้อย่างไร ดังนั้น งานวิจัยนี้จะสามารถเป็นคำตอบได้อย่างดีว่าจะมี

แนวทางหรือวิธีการใดที่สามารถทำให้ผู้มารับบริการจากหน่วยภาครัฐมีความพึงพอใจมากที่สุดหรือที่ 

เรียกว่า  “การบริการที่เป็นเลิศ”  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้าน

ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  อำเภอ

เมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะด้านการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัย ไว้ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านประชากร 

    การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้กำหนดให้ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ความ

รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

    ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตด้านเนื้อหา ซึ่งเป็นการศึกษาระดับความพึงพอใจคุณภาพการ

ให้บริการ และแนวทางการบริการสู่ความเป็นเลิศ โดยเนื้อหาที่สำรวจมีกรอบงานที่จะประเมิน 

ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการ

ให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีกรอบแนวคิดตามแผนภาพดังนี้      

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) หมายถึง ความรู้ 

สึกนึกคิดและทัศนคติที่มีต่อคุณภาพการให้บริการตามความต้องการของประชาชนผู้มาขอรับบริการ

จาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี แล้วเกิดความพึงพอใจเป็นการ

ส่งมอบบริการที่ดีที่สุด และตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้มาขอรับบริการด้าน ต่างๆ ซึ่ง

ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตรวจสอบและ ประเมินผลการดำเนินงานของ   องค์การ

บริหารส่วนตำบลด้านการบริหารงานคุณภาพการปฏิบัติงาน และคุณภาพการให้บริการแก่ ประชาชน    

ผู้รับบริการ/ประชาชน  หมายถึง ประชาชนในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ องค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และมาขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า (อบต.) หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คือ 

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่       

2 มีนาคม พ.ศ. 2538 

ภาระหน้าที่  หมายถึ ง  ภาระหน้าที่ของเทศบาลตำบล ตามภาระและหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2552) มีหน้าที่รกัษาความสงบเรียบร้อยและ

ความสะอาด สร้างและบำรุงถนนและท่าเรือ ดับเพลิงและกู้ภัย จัดการศึกษา ให้บริการสาธารณสุข

งานบริการสาธารณะ 
- งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
- งานด้านสาธารณสุข 
- งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
- งานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
- งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 
 
 
 

 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
   - ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
   - ด้านช่องทางการให้บริการ 
   - ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
   - ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
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สังคมสงเคราะห์  และรักษาวัฒนธรรมอันดี ในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังอาจจัดให้มีสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการอ่ืน ๆ ได้ตามสมควร 

การบริการสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง การให้บริการแก่ผู้มารับบริการให้เกิดความประทับใจ

ความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเกินกว่ามาตรฐานของการให้บริการในระดับปกติของการบริการโดย

ทั่วๆ ไปซึ่งครอบคลุมทั้งด้านบุคลากรผู้ให้บริการ กระบวนการบริการ และสถานที่ให้บริการ และ

สภาพแวดล้อมทัว่ไปในองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ   

ขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง การกำหนดวิธีการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีกำหนดระยะเวลาการ

ให้บริการและ มีข้ันตอนการปฏิบัติงานทีเ่หมาะสมโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

ช่องทางการให้บริการ หมายถึง การให้บริการประชาชนในหลากหลายช่องทาง เช่น สื่อ   

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ  และสื่อออนไลน์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุร ีใช้ในการบริการ การเข้าถึงข้อมูล เพ่ือให้การบริการกับประชาชน และการบริการ 

หน่วยเคลื่อนที่  

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หมายถึง เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี  ที่ทำหนา้ที่ให้บริการแก่ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ 

สิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ใช้ในการให้บริการประชาชน เพ่ืออำนวยความสะดวกในงานบริการ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

2. ทำให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี ในงานด้านการบริการสาธารณะโดยทั่วๆ ไป 

3.  ได้ทราบถึงแนวทางการบริการสู่ความเป็นเลิศ ของค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บริการกับประชาชนอย่างมี

ประสิทธิภาพโดยแท้จริง 
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4. ผลที่ได้จากการวิจัย สามารถใช้เป็นมาตรฐานของงานด้านการบริการสู่ความเป็นเลิศให้กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายแห่งทัว่ประเทศ 

 5.  นำไปสู่การกำหนดเป็นนโยบายการให้บริการประชาชน ที่มีประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน

ภาครัฐในองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านการบริการ 
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 บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การวิจัยเรื่อง การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   ทำการวิจัยภายใต้แนวความคิด 

ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ แนวความคิดเกี่ยวกับ

คุณภาพการให้บริการ และแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ นำมาศึกษากับบริบท

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

1.  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

2.  แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ 

3.  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  

4.  ข้อมูลทั่วไปขององคก์ารบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

5.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1.  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 1.1  ความหมายของความพึงพอใจ 

  ความพึงพอใจ ภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมาย ดังนี้ 

  Davis (1967) กล่าวว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์ คือความพยายามของ 

มนุษย์จะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย เมื่อมนุษย์

สามารถขจัดสิ่งต่างๆ ดังกล่าวไว้แล้ว มนุษย์ก็จะได้รับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนต้องการ ขณะที่ 

Wolman (1973) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ คือความรู้สึกมีความสุขเมื่อได้รับผลสำเร็จตาม 

ความมุ่งหมายที่ต้องการหรือแรงจูงใจ ส่วน Mullins (1985 : 280) ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ

เป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ ในหลายๆ ด้านเป็นสภาพภายในที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึก

ของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในความต้องการหรือคาดหวัง 

  นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการชาวไทย เช่น วิยะดา เสรีสิชยสวัสดิ์ (2545) ได้ให้ความหมายว่า 

ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่ดีของบุคคลที่ได้รับการตอบสนอง เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่  

ต้องการก็จะทำให้รู้สึกดีชอบและสบายใจ หากสอดคล้องกับความคาดหวัง หรือมากกว่าที่คาดหวังไว้ก็
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จะมีความรู้สึกพึงพอใจ ส่วนปริญญา จเรรัชต์ และคณะ (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 

ท่าที ความรู้สึก หรือทัศนคติในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติ ร่วมปฏิบัติหรือได้รับมอบหมาย  

ให้ปฏิบัติ โดยผลตอบแทนที่ได้รับ รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ

พึงพอใจต่องานที่ทำ และ วาทีนี ไล้ง้อ (2549) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึก 

ของบุคคลสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการทำให้บุคคลมีความรู้สึกในทางบวก หรือ

มีความรู้สึกในทางที่ดี 

 1.2  ลักษณะของความพึงพอใจ 

  อัจฉรา สมสวย (2545 : หน้า 5-6) กล่าวถึงลักษณะของความพึงพอใจไว้ ดังนี้ 

  1)  ความพึงพอใจ คือการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคล ต่อสิ่ง

หนึ่งสิ่งใด บุคคลจำเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว และการตอบสนองความต้องการของ

บุคคลด้วยการตอบโต้กับบุคคลอ่ืนและสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ทำให้แต่ละคนมีประสบการณ์การ

เรียนรู้สิ่งที่จะได้รับตอบแทนแตกต่างกัน 

  2)  ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงใน

สถานการณห์นึ่งแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัความพึงพอใจ 

  3)  ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความคาดหวัง  

ของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่แสดงออกมาในระดับมาก

น้อยได้ ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ 

  นอกจากนี้ ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกกำหนดจากความรู้สึกของแต่ละ

บุคคล โดยจากการพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง และผลตอบแทนที่เขามี

ความรู้สึกว่าเขาควรจะได้รับ ถ้าหากผลตอบแทนที่ได้รับจริงมากกว่าผลตอบแทนที่เขาคาดว่าจะได้รับ

ย่อมจะก่อให้เกิดความพึงพอใจขึ้น ซึ่งความพอใจจะมากหรือน้อยหรือไม่พึงพอใจนั้น ขึ้นอยู่กับความ

ยุติธรรมของผลตอบแทน 

 1.3  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 

  นักวิชาการหลายท่านนำเสนอแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคคลในการทำงานไว้ 

หลากหลายมุมมอง ดังนั้น เพื่อให้งานวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ คณะผู้วิจัยจะขอนำเสนอแนวคิด

ทฤษฎีของนักวิชาการต่างๆ ทีไ่ด้เสนอแนวคิดไว้ดังต่อไปนี้ 
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  1.3.1  ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow, 1970) ทฤษฎีนี้ได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์มี

ความต้องการเหมือนกัน แต่ความต้องการเป็นลำดับขั้นซึ่ง Maslow ได้ตั้งสมมติฐานความต้องการ 

ของมนุษย์ไว้ดังนี้ 

   1)  มน ุษย์มีความต้องการ และความต้องการนี้จะมีอยู่เสมอไม่สิ้นสุด เมื่อความ

ต้องการได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการอ่ืนก็จะเข้ามาแทน ซึ่งจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด 

   2)  ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป 

   3)  ความต ้องการของมนุษย์มีเป็นลำดับขั้น เมื่อความต้องการขั้นต่ำได้รับการ

ตอบสนองแล้ว ความต้องการขั้นสูงก็จะเรียกร้องให้มกีารตอบสนองทันที 

  นอกจากนี้ Maslow ยังได้แบ่งความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ขั้นตอน ตามลำดับ ดังนี้ 

   ขั้นที่ 1 เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตอบสนองโดยให้ค่าจ้างด้านสวัสดิการ ตอบสนองโดย

ให้ชุดแต่งกาย ให้ค่ารักษาพยาบาล และอ่ืนๆ 

   ขั้นที่ 2 เกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงในการทำงาน ตอบสนองโดยการทำ

สัญญาจ้าง ทำข้อตกลงกับสหภาพแรงงาน การประกันสุขภาพ 

   ขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 เกี่ยวกับการสมาคมและการได้รับยกย่อง ตอบสนองโดยถาม

ความเห็นผู้ที่ทำงานมาก่อน ในเรื่องการบรรจุคนเข้าทำงานใหม่ ให้อำนาจการตัดสินใจในบางส่วน 

เพ่ือสร้างบรรยากาศให้รู้สึกว่าผู้นั้นเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ยกย่องชมเชย และมอบงานที่สำคัญให้

กระทำ 

   ขั้นที่ 5 เกี่ยวกับการบรรลุความสำเร็จที่ตนเองต้องการ ตอบสนองโดยเปิดโอกาสให้

ได้ทำงานตามที่ต้องการ 

  1.3.2  ทฤษฎีแรงจูงใจของแมค เคลแลนด์ (Mc Clelland) 

   McClelland (1988) ได้กำหนดทฤษฎีความต้องการประสบผลสำเร็จไว้ 3 อย่าง 

ด้วยกัน คือ ความต้องการความสำเร็จ (achievement) ความต้องการอำนาจ (power) และความ

ต้องการมีสายสัมพันธ์ (affiliation) ทฤษฏีนี้เชื่อว่า ปกติความต้องการที่มีอยู่ในตัวคนจะมีเพียง  

2 ชนิดคือต้องการมีความสุขสบายและต้องการปลอดจากการเจ็บปวดแต่สำหรับความต้องการอ่ืนๆ 

จะเกิดขึ้นภายหลัง ด้วยวิธีการศึกษาเรียนรู้ อย่างไรก็ดีมนุษย์ทุกคนต่างก็ดิ้นรนขวนขวายหาสิ่งต่างๆ 

เหมือนกันจึงมีประสบการณ์ในเรียนรู้สิ่งต่างๆ มาคล้ายกันจนในที่สุดมนุษย์ทุกคนต่างเรียนรู้ถึงความ

ต้องการที่มีมากน้อยแตกต่างกัน เหตุนี้จึงสรุปได้ว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็มีความต้องการเหมือนกัน แต่
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มากน้อยต่างกัน ซึ่งความต้องการทัง้ 3 อย่าง คือ 

   1)  ความต้องการด้านความสำเร็จ (Achievement) คนที่ต้องการประสบความสำเร็จ 

สูง ส่วนมากมักจะตั้งเป้าหมายไว้ค่อนข้างสูงคนเหล่านี้ชอบที่จะทำงานให้ได้ดีด้วยตนเอง และมีความ

มุ่งมั่นที่จะทำงานนั้นๆ ให้ประสบความสำเร็จด้วยฝีมือของตนเองคนเหล่านี้จะไม่ค่อยสนใจถึง

ความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้แต่จะคำนึงถึงรางวัล หรือผลประโยชน์ที่จะได้จากการทำงานนั้น

มากกว่าคนเหล่านี้จะมีบุคลิกลักษณะเด่น 3 ประการ ซึ่งได้แก่ 1) ตั้งเป้าหมายงานยากและท้าทาย  

2) ต้องการทราบถึงความก้าวหน้าของงานแต่ละขั้นว่าเป็นไปตามที่มุ่งหวังไว้เพียงใด และไม่ชอบการ

ทำงานที่ยาวนาน โดยไม่รู้จักจบสิ้นโดยที่ไม่อาจมองเห็นถึงคุณค่าหรือความสำเร็จของงานที่ทำ  

3) ต้องการที่จะควบคุมตนผลของการทำงานที่เกิดจากการที่ตนได้ทุ่มเทความพยายามลงไป และ 

ไม่ชอบอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใดผู้หนึ่ง รวมทั้งการไม่ชอบทำงานประเภทที่เกี่ยวกับโชคลาภ หรือ

หวังผลไม่ได้ 

 

   2)  ความต้องการด้านอำนาจ (Power) คนที่มีความต้องการที่จะมีอำนาจเหนือบุคคล 

อ่ืน จะพยายามแสดงออกถึงอำนาจการควบคุมท้ังทรัพย์สิน สิ่งของ และในทางสังคม คนประเภทนี้จะ

ใช้วิธีการสร้างอิทธิพลเหนือคนอ่ืน หรือพยายามพูดจาหว่านล้อมให้เกิดการยอมรับนับถือจากฝ่ายอ่ืน 

และบ่อยครั้งต่างจะใฝ่หาตำแหน่งที่จะได้เป็นผู้นำของกลุ่มที่ตนสังกัดอยู่คนกลุ่มนี้จะมีแรงจูงใจสูง ถ้า

หากได้มีโอกาสให้เขาได้แสดงออกในทางที่จะเพ่ิมอำนาจได้อย่างเต็มที่ ลักษณะของคนที่มีความ

ต้องการด้านอำนาจนี้จะเชื่อในระบบอำนาจที่มีอยู่ในองค์การ เชื่อในคุณค่าของงานที่ทำพร้อมที่จะ

เสียสละประโยชน์ส่วนตนให้กับองค์การ และเชื่อในความถูกต้อง 

   3) ความต้องการมีสายสัมพันธ์ (Affiliation) เป็นการให้ความสำคัญต่อไมตรีจิต และ

ความสัมพันธ์ที่หวังจะได้รับน้ำใจตอบแทนจากคนอ่ืนเพราะฉะนั้นคนที่มีความต้องการทางสาย

สัมพันธ์ประเภทนี้มากมักจะแสดงออกโดยหวัง หรืออยากได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน โดยพยายามทำ

ตนเองให้เข้ากับความต้องการและความอยากได้ของผู้อ่ืนและจะพยายามทำตนให้เป็นคนจริงใจและ

พยายามเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืนให้มากคนประเภทนี้พยายามที่จะแสวงหาโอกาสสร้างความสัมพันธ์

ทางสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้การหวังจะมีโอกาสรู้จักและสื่อสารผู้ อ่ืน จึงเป็นสิ่งที่คนกลุ่มนี้

เสาะหาตลอดเวลา   

  จากทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น สรุปใจความสำคัญ ได้ว่าความต้องการของมนุษย์นั้นมีอยู่



12 
 

มากมายและไม่จำกัดเมื่อความต้องการหนึ่งได้รับการตอบสนอง ก็เกิดความต้องการอีกอย่างหนึ่ง

ขึน้มาอีก ซ่ึงความต้องการของมนุษย์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้เพราะมนุษย์แต่ละคนต่างมีภูมิหลัง 

ความเป็นมาไมเ่หมือนกนั ทัง้การอบรมเลี้ยงดู การศึกษา การทำงาน และสภาพแวดล้อมทีอ่ยู่อาศยั 

  1.3.3 ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบริก (Herzberg) 

   Herzberg (1982) เสนอทฤษฎีการจูงใจในการทำงานไว้ว่า ปัจจัยที่จะทำให้เกิด 

ความพึงพอใจในงานกับปัจจัยที่จะทำให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานนั้นแตกต่างกันและปัจจัยทั้งสอง

อย่างนี้ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย ปัจจัยปฏิเสธมีชื่อว่า Hygiene Factors เป็นองค์ประกอบที่ทำให้

บุคคลไม่เกิดความพึงพอใจในงาน อย่างไรก็ตามปัจจัยเหล่านี้ไม่มีผลทำให้ท่าที ความรู้สึกหรือทัศนคติ

เป็นบวกและไม่มีผลทำให้การปฏิบัติงานมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ประกอบด้วยเงิน (Money) 

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

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

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal relation) อีกปัจจัยหนึ่งคือปัจจัยกระตุ้น หรือปัจจัย 

จูงใจมีชื่อว่า Motivation Factors เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติมีผลต่อความพึงพอใจในงาน

โดยตรงและมีผลต่อการเพ่ิมหรือลดผลผลิตของงานด้วย ซ่ึงได้แก่ ลักษณะของงาน (The Work itself) 

การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) ความเจริญก้าวหน้า (Advancement) ความเจริญงอกงาม

ที่เป็นไปได้ (Possibility of growth) ความรับผิดชอบ (Responsibility) และความสำเร็จ (Achievement) 

2.  แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ 

 การให้บริการมีความสำคัญกับทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ติดต่อพบปะ 

หรือมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน การบริการถือเป็นหัวใจสำคัญของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่จะต้องตระหนัก

ถึงภารกิจหลักในการให้บริการต่อประชาชนทุกภาคส่วนที่ขอรับบริการ 

 2.1  ความหมายของการบริการ 

  จินตนา บุญบงการ (2545, หน้า 40) ได้กล่าวถึงความหมายของการบริการไว้ว่า การบริการ 

หมายถึง สิ่งที่จับ สัมผัส แตะต้องได้ยาก และในขณะเดียวกันก็เสื่อมสูญสภาพได้ง่าย และจะกระทำ

ขึน้ทนัทีและส่งมอบให้ทันทีหรือเกือบทันท ี

  ฉัตราพร เสมอใจ (2546, หน้า 10) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการบริการไว้ว่า การบริการเป็น

กิจกรรม ประโยชน์ หรือความพึงพอใจที่จะจัดทำเพ่ือเสนอขายหรือกิจกรรมที่จัดทำขึ้นร่วมกับการ

ขายสินค้า 
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  สมิต สัชฌุกร (2550, หน้า 14) ได้กล่าวถึงความหมายของการบริการไว้ว่า การบริการ คือ

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการในการให้บุคคลต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งด้วย

ความพยายามใดๆ ก็ตามในการทำให้บุคคลต่างๆ ที่มาติดต่อได้รบัความช่วยเหลือ 

 2.2  แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 

  หน้าที่ของผู้ให้บริการ คือต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจ 

มากที่สุด ซึ่งนอกจากคุณภาพของการบริการที่ดี และคุณสมบัติของผู้ให้บริการดังที่กล่าวมาแล้ว สิ่งที่

ต้องคำนึงถึงอีกประการหนึ่งก็คือ หลักการบริการที่ดี ซึ่งชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546, หน้า 173) 

ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับหลักการบริการที่ดีไว้ 10 ประการดังนี้ 

  2.2.1 การให้บริการอย่างดีเลิศ ยึดลูกค้าเป็นหลัก สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า เอาใจใส่

ในการให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ และไม่เอาเปรียบลูกค้า 

  2.2.2  ให้บริการอย่างถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มต้นจนถ ึงสิ้นสุดการให้บริการ 

  2.2.3  สร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจและมุ่งหวังให้ลูกค้า 

มีความสุขจากการได้รับบริการ 

  2.2.4  มีจุดติดต่อเพียง 1 จุด ในการใช้บริการ หรือใช้พนักงาน 1 คน ต่อการบริการในแต่ละ

เรื่อง และหากพนักงานคนใดไม่อยู่ ควรมีพนักงานคนอ่ืนเข้ามารับผิดชอบการส่งต่องานเพ่ือไม่ให้การ

บริการสะดุด 

  2.2.5  ติดต่อได้ทุกวันและทุกเวลา องค์กรแห่งการบริการจะต้องมีช่องทางให้ลูกค้าสามารถ 

ติดต่อได้ทุกเวลา เช่น ทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ ทางกล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น 

  2.2.6  ติดต่อเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเหมือนติดต่อกับหัวหน้าหรือผ ู้จัดการ ลูกค้าโดยทั่วไปมัก

รู้สึกว่า การได้ติดต่อกับหัวหน้าหรือผู้จัดการจะทำให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วมากกว่าติดต่อกับ

เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ดังนั้นหัวหน้า หรือผู้จัดการจึงควรมอบหมายอำนาจการตัดสินใจให้กับ

เจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ให้สามารถบริการได้อย่างไม่ติดขัด 

  2.2.7 มีการสื่อสารให้ข้อมูลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ือให้ลูกค้า

ได้รับรู้ว่าเราไม่ทอดทิ้ง 

  2.2.8 มีนวัตกรรมออกมาให้บริการลูกค้าเพ่ือสร้างความแปลกใหม่ในการให้บริการ 

  2.2.9 บรรยากาศของความสนุกสนาน 

  2.2.10 มีการปรับปรุงให้บริการอย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสำนึกด้านการให้บริการอย่างแท้ 
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จริง เพ่ือให้เกิดการบริการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ  

  วรุณพร บุญสมบัติ (2548) ได้ให้ความหมายของการบริการ (Service) หมายถึง กิจกรรม

หรือกระบวนการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคล หรือองค์กรในอันที่จะสนองความต้องการ

ของบุคคลอ่ืนตามที่คาดหวัง และทำให้เกิดความพึงพอใจต่อสิ่งที่ได้รับและกล่าวว่าการให้บริการ คือ 

ประโยชน์หรือความพอใจ ซึ่งไดเ้สนอไว้เพ่ือขาย หรือจัดขึน้รวมกับการขายสินค้า 

  สุนันทา ทวีผล (2550, หน้า 13) กล่าวถึงการให้บริการ สรุปไดดั้งนี้ 

  1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่กล่าวคือ ประโยชน์และบริการที่

องค์การจัดให้นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด มิใช่เป็นการจัด

ให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแล้วนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการ

เอ้ืออำนวยประโยชน์และบริการแล้วยังไม่คุ้มค่ากบัการดำเนินงานนั้นๆ 

  2. หลักความสม่ำเสมอกล่าวคือการให้บริการต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมิใช่

ทำๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติ 

  3. หลักความเสมอภาคบริการที่จัดนั้น จะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาคและ

เท่าเทียมกัน 

  4. หลักความประหยัดค่าใช้จ่ายที่ตอ้งใช้ในการบริการจะตอ้งไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะได้รบั 

  5. หลักความสะดวกบริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย 

สะดวกสบายสิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนักทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาระยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการหรือ

ผู้ใชบ้รกิารมากจนเกินไป 

  สมิต สัชฌุกร (2542, หน้า 13 อ้างถึงในสุนันทา ทวีผล, 2550, หน้า 14) ให้ความหมายว่า

การบริการเป็นการปฏิบัติงานที่กระทำ หรือติดต่อเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการการให้บุคคลต่างๆ ได้ใช้    

ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งทัง้ด้วยความพยายามใดๆ ก็ตามด้วยวิธีการหลากหลายในการทำให้บุคคล

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือจัดได้ว่าเป็นการให้บริการทั้งสิ้น การจัดอำนวยความสะดวก 

การสนองความต้องการของผู้ใช้บริการก็เป็นการให้บริการ การให้บริการจึงสามารถดำเนินการได้

หลากหลายวิธีจุดสำคัญ คือเป็นการช่วยเหลือและอำนวยประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ 

  สรุปได้ว่าการให้บริการประชาชนที่ดีควรเป็นการให้บริการแบบครบถ้วนสมบูรณ์เป็นการ  

พัฒนาระบบการให้บริการและทัศนคติ วิธีคิด วิธีทำงานของพนักงาน ส่วนตำบลที่มีเป้าหมายที่จะให้ 

ประชาชนไดร้บับริการที่ควรจะได้รบัอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการมุ่งที่



15 
 

จะให้บริการในเชิงส่งเสริมและสร้างทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

ตลอดจนเป็นการให้บริการที่มีความถูกต้องชอบธรรม สามารถตรวจสอบได้สร้างความเสมอภาคทั้ง 

ในการให้บริการและในการที่จะได้รับบริการจากพนักงานส่วนตำบลของรัฐทำให้เกิดความพึงพอใจ

สูงสุด 

 2.3  ลักษณะของการบริการ 

  กุลธน ธนาพงศธร (อ้างใน ไพศาล ประโพธิเทศ , 2547: หน้า 13-14) กล่าวว่า หลักการ

ให้บริการ ไดแ้ก่ 

  1) หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ คือ ประโยชน์และบริการที่

องค์การจัดให้นั้น จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่หรือทั้ งหมดมิใช่             

เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ 

  2) หลักความสม่ำเสมอ คือ การให้บริการนั้นๆ ต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

มิใช่ทำๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน 

  3) หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้น จะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอ 

หน้าและเท่าเทียมกันไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มคนอ่ืนๆ 

อย่างเห็นได้ชัด ่ 

  4) หลักความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ไปในการบริการ จะต้องไม่มากจนเกินกว่า 

ผลที่จะได้รับ 

  5) หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ปฏิบั ติ 

ได้ง่ายสะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มาก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการ

หรอืผู้ใช้บริการมากจนเกินไป 

  สงครามชัย ลีทองดี และคณะ (2544: หน้า 14) อธิบายว่าลักษณะของการบริการสามารถ

อธิบายได้โดยใช้ตัวอักษรย่อย ของคำว่า Service อธิบายลักษณะที่ดีของการบริการไว้ดังนี้ 

  S = Smiling + Sympathy คือ การยิ้มแยม้ เอาใจใส่ เข้าอกเข้าใจ 

  E = Early Response คือ การตอบสนองต่อความประสงค์ของลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจ โดย

มิทนัเอ่ยปากเรียกหา 

  R = Respect คือ การแสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติลูกค้า 

  V = Voluntary manner คือ ลักษณะการให้บริการแบบสมัครใจ และเต็มใจทำ 
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  I = Image Enhancing คือ การแสดงออกซึ่งการรักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการและเสริม 

ภาพพจน์ขององค์กร 

  C = Courtesy คือ กริยาอ่อนโยน สุภาพ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 

  E = Enthusiasm คือ ความกระฉับกระเฉง และกระตือรือร้นขณะบริการและให้บริการ 

มากกว่าการคาดหวังเสมอ 

  วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2541: หน้า 254) ไดก้ล่าวถึงลักษณะของงานบริการไว้ดังนี้ 

  1) งานบริการเป็นงานที่การผลิตและการบริโภคเกิดขึ้นพร้อมกัน คือไม่อาจกำหนดความ 

ต้องการแน่นอนได้ ขึ้นอยูกั่บผู้ใช้บริการว่าต้องการเมื่อใด และตอ้งการอะไร 

  2) งานบริการเป็นงานที่ไม่อาจกำหนดปริมาณงานล่วงหน้าได้ การมาใช้บริการหรือไม่ 

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ ใช้บริการ การกำหนดปริมาณงานล่วงหน้าจึงไม่อาจทำได้ นอกจากการ

คาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้น 

  3) งานบริการเป็นงานที่ไม่มีตัวสินค้า ไม่มีผลผลิต สิ่งที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ คือ ความ 

พึงพอใจ ความรู้สึกคุ้มค่าท่ีไดม้าใช้บริการ ดังนั้นคุณภาพของงานจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก 

  4) งานบริการเป็นงานที่ต้องการตอบสนองในทันที ผู้ใช้บริการต้องการให้ลงมือปฏิบัติ  

ในทนัที ดังนั้น ผู้ให้บริการจะต้องพร้อมที่จะต้องสนองตลอดเวลาและเมื่อนัดวัน เวลา ใดก็จะต้องตรง

ตามกำหนดนัดนั้น 

  มิลเลทท์ (Millet 1954, p.397 อ้างใน ไพศาล ประโพธิเทศ, 2547: หน้า 13-14) ได้ชี้ให้เห็น

ว่า คุณค่าประการแรกของการบริการงานรัฐกิจทั้ งหมด เป็นการปฏิบัติงานด้านการให้บริการที่

ก่อให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งมีลักษณะสำคัญ 5 ประการ คือ 

  1) การให้บริการที่เสมอภาคกัน (Equitable Service) มีหลักเกณฑ์ว่าบุคคลย่อมเกิดมาอย่าง

เสมอภาคเท่าเทียมกัน ความเสมอภาคกัน คือประชาชนทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในด้านกฎหมาย

และการเมือง การให้บริการของรัฐจะต้องไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ผิวพรรณ หรือฐานะทางเศรษฐกิจ

ตลอดจนสถานภาพทางสังคม 

  2) การให้บริการด้วยความรวดเร็ว (Timely Service) ผลสำเร็จของการบริการนั้นไม่ได้ 

ขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของงาน หรือประสิทธิผลแต่เพียงอย่างเดียว หากจะต้องมีประสิทธิภาพด้วยคือ 

ต้องทันเวลา หรือทันเหตุการณ์ตามที่ต้องการด้วย เช่น รถดับเพลิงมาภายหลังไฟไหม้หมดแล้ว การ 

บริการนั้นก็ถือว่าไม่บรรลุประสิทธิภาพตามท่ีต้องการ 
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  3) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) นอกจากให้บริการอย่างเท่าเทียม เสมอ 

ภาคกันและให้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงปริมาณคนที่เหมาะสม จำนวนความต้องการใน 

สถานที่ที่เพียงพอในเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย 

  4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) เป็นการให้บริการตลอดเวลา จะต้อง

มีความพร้อมและการเตรียมตัวในการให้บริการสาธารณะชนเสมอ มีการฝึกอบรมอยู่เป็นประจำ เช่น 

การทำงานของตำรวจจะต้องบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

  5) การบริการอัตราก้าวหน้า (Progressive Service) เป็นการบริการที่เติบโตพัฒนาไปทั้ง 

ทางด้านผลงานและคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย แนวคิดเชิงปทัสถาน (Normative Concepts) 

แนวคิดเชิงประจักษ์ (Empirical Concepts) 

  สรุปได้ว่า ลักษณะของการบริการ เป็นกระบวนการที่แสดงออกถึงการสนองความต้องการ 

ผู้มารับบริการโดยไม่อาจกำหนดปริมาณไว้ล่วงหน้า เพราะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้มาใช้บริการเป็นงาน

ที่ผู้ให้บริการต้องมีความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการตอบสนองในสิ่งที่ผู้ใช้บริการ

ต้องการ    

 

3.  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management หรือ NPM) 

 สถานการณ์ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นโลกาภิวัฒน์เพราะอิทธิพลของเทคโนโลยี 

สมัยใหม่โดยสังคมโลกได้กลายมาเป็นสังคมแห่งความรู้นิยมเศรษฐกิจแบบเสรี และเกิดกระแส 

ประชาธิปไตยที่รุนแรงและแพร่หลาย ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ 

ภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและ 

เอกชนที่ต้องเพ่ิมศกัยภาพและความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองความต้องการของระบบ

ที่เปลี่ยนแปลงไปปรากฏการณ์ของโลกในลักษณะเช่นนี้ทำให้หลายๆ ประเทศปรับตัวเองได้ ไม่ทันโลก

ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมเศรษฐกิจ ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจล่มสังคมเสื่อมรัฐในฐานะผู้ ดูแลและจัด

ระเบียบสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองจึงมีภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้นและงานที่ต้องรับผิดชอบมีลักษณะ

ยุ่งยากมากขึ้น ในขณะเดียวกันกระแสประชาธิปไตยและเศรษฐกิจเสรี  ซ่ึงเป็นสภาวะแวดล้อม

ภายนอกก็ได้กดดันให้รฐัต้องมีขนาดที่เล็กลงมีจำนวนคนทำงานที่น้อยลงสภาวะงานที่มากขึ้นเงื่อนไข

ทีร่ัฐต้องเล็กลงเช่นนี้ได้ส่งผลให้ต้องมีการพฒันาระบบราชการ ถ้าภาครัฐไม่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการ

บริหารจัดการของภาครัฐเพ่ือไปสู่องค์กรสมัยใหม่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลก็จะส่งผลบั่นทอน
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ความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน

อนาคตด้วย ดังนั้นการบริหารจัดการภาครัฐควรปรับเปลี่ยนจากสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

(As Is) ไปสู่สิ่งที่ควรจะเป็นอันมีลักษณะที่พึงประสงค์ (To Be) โดยเปลี่ยนจากความเป็นระบบ

ราชการที่มีปัญหาไปสู่การเป็นองค์กรแบบ Corporate สมัยใหม่และมีลักษณะของระบบธรรมาภิบาล 

(Good Governance) อยู่ในตัวซึ่งจะทำให้มีการนำไปสู่ลักษณะองค์กรที่พึงประสงค์ คือประสิทธิภาพ

การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางการมีระบบบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ยึดผลลัพธ์การทำงานยึดภารกิจ

เป็นตัวตั้ง การทำงานแบบมีส่วนร่วมและโปร่งใสการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 

Management) จึงเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

ระบบต่างๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ทีเ่ป็นรูปธรรมมีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

  1. การใหบ้ริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 

  2. คำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก 

  3. รัฐพึงทำบทบาทเฉพาะที่รัฐทำไดดี้เท่านั้น 

  4. ลดการควบคุมจากส่วนกลางเพ่ิมอิสระแก่หน่วยงาน 

  5. ระบบการบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

  6. มีระบบสนับสนุนทางด้านบุคลากรและเทคโนโลยี  

  7. เน้นการแข่งขนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกชน 

  ซ่ึงการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นแนวทางดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลให้ภาครัฐต้อง 

ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการคือการปรับวิธีการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเน้นผลงาน

ปรับการบริหารงานให้เป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ปรับบทบาทภารกิจและกลยุทธ์โดยให้เอกชนและ

ชุมชนมีส่วนร่วม 

 

4.  ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

 ตำบลบ้านเก่าเป็นตำบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี มีระยะทางห่างจากอำเภอเมือง
กาญจนบุรี เป็นระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร การเดินทางจากอำเภอเมืองกาญจนบุรีมาจนถึง
ตำบลบ้านเก่า ใช้เส้นทางถนนลาดยางทางหลวงเส้นทาง กาญจนบุรี – สังขละบุรี ระยะทาง 18 
กิโลเมตร และแยกเข้าสู่ตำบลบ้านเก่าบริเวณสี่แยกบ้านเก่า ใช้ระยะทางอีก 14 กิโลเมตร ตำบลบ้าน
เก่าเป็นตำบลหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากปรากฏหลักฐานว่าตำบลบ้านเก่าเป็นถิ่น อารยธรรมของมนุษย์สมัยหินใหม่โดยเฉลยศึก
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สัมพันธมิตร (ชาวฮอลันดา) ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นผู้ค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์สมัย
ดังกล่าว 

      ตำบลบ้านเก่าแต่เดิมมีชื่อว่า "บ้านเก่า" เป็นหมู่บ้านหมู่ที่ 4 อยู่ในเขตตำบลจระเข้เผือก อำเภอ
ด่านมะขามเตี้ย ได้แยกออกจากตำบลจระเข้ เผือก จัดตั้ งเป็นตำบลบ้านเก่า (ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย) เมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ในสมัยนั้นคือ 

หมู่ที่ 1              ชื่อบ้านเก่า 
หมู่ที่ 2              ชื่อบ้านห้วยน้ำขาว 
หมู่ที่ 3              ชื่อบ้านท่าโป๊ะ 
หมู่ที่ 4              ชื่อบ้านพุน้อย 
หมู่ที่ 5              ชื่อบ้านลำทหาร 
หมู่ที่ 6              ชื่อบ้านทุ่งศาลา 
หมู่ที่ 7              ชื่อบ้านหนองบ้านเก่า 

      ในระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยแบ่งแยกหมู่บ้านเพ่ิมขึ้นใหม่อีก 8 
หมู่บ้านด้วยกัน คือ 
 

ได้แยกหมู่ท่ี 3    บ้านท่าโป๊ะ                 ออกเป็นหมู่ที่ 8 บ้านตอไม้แดง 
ได้แยกหมู่ท่ี 1    บ้านเก่า                     ออกเป็นหมู่ที่ 9 บ้านลำทราย 
ได้แยกหมู่ท่ี 2    บ้านห้วยน้ำขาว            ออกเป็นหมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนงาม 
ได้แยกหมู่ที่ 5    บ้านลำทหาร               ออกเป็นหมู่ที่ 11 บ้านสามหนอง 
ได้แยกหมู่ท่ี 2    บ้านห้วยน้ำขาว            ออกเป็นหมู่ที่ 12 บ้านพุน้ำร้อน 
ได้แยกหมู่ท่ี 1    บ้านเก่า                     ออกเป็นหมู่ที่ 13 บ้านท่าทุ่งนา 
ได้แยกหมู่ที่ 7    บ้านหนองบ้านเก่า        ออกเป็นหมู่ที่ 14 บ้านประตูด่าน 
ได้แยกหมู่ท่ี 2    บ้านห้วยน้ำขาว            ออกเป็นหมู่ที่ 15 บ้านใหม่ห้วยน้ำขาว 

  รวมแยกเพ่ิมเติมอีก 8 หมู่บ้าน 
      ปัจจุบันตำบลบ้านเก่ามีหมู่บ้านอยู่ในเขตรับผิดชอบทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน และได้ยกฐานะจากสภา
ตำบลบ้านเก่าขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าตามประกาศของทางกระทรวงมหาดไทย เป็น
รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของอำเภอเมืองกาญจนบุรี มีระยะห่างจากที่ทำการอำเภอเมืองกาญจนบุรีจนถึงตำบลบ้านเก่า 
มีระยะห่างจากที่ทำการอำเภอเมืองกาญจนบุรีจนถึงตำบลบ้านเก่า มีระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร 
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โดยประชากรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า แยกตามหมู่บ้านและชาย หญิง ดังตารางที่
2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 ประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า   

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม - 

หมู่ที่ 1 บ้านเก่า 700 845 815 1,660 คน 

หมู่ที่ 2 ห้วยน้ำขาว 942 1,020 947 1,967 คน 

หมู่ที่ 3 ท่าโป ๊ 253 459 431 890 คน 

หมู่ที่ 4 พุน้อย 222 240 266 506 คน 

หมู่ที่ 5 ลำทหาร 521 723 722  1,445 คน 

หมู่ที่ 6 ทุ่งศาลา 252 353 360 713 คน 

หมู่ที่ 7 หนองบ้านเก่า 407 715 575 1,290 คน 

หมู่ที่ 8 ตอไม้แดง 85 88 74 162 คน 

หมู่ที่ 9 ลำทราย 573 644 646 1,290 คน 

หมู่ที่ 10 ตะเคียนงาม 486 1,134 926 2,060 คน 

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม - 

หมู่ที่ 11 สามหนอง 170 218 211 429 คน 

หมู่ที่ 12 พุน้ำร้อน 571 902 680 1,582 คน 

หมู่ที่ 13 ท่าทุ่งนา 144 301 262 563 คน 

หมู่ที่ 14 ประตูด่าน 182 265 261 526 คน 

หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ห้วยน้ำขาว 400 604 564 1,168 คน 

ข้อมูลรวม : 5,908 8,511 7,740 16,251 คน 
 

ที่มา : สำนักงานทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
        (วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 พฤษภาคม 2563) 
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ตราสัญลักษณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 ตราสัญลักษณ์องค์การบริการส่วนตำบลบ้านเก่า 

ที่มา (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า, 2563) 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
 วิสัยทัศน์  
 “พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริหารโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพชีวิต ปลูกฝังแนวคิดอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม” 
 พันธกิจ 
 พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวใน
อนาคต 
 พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจให้มั่นคง ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 พันธกิจที่ 5 สร้างจิตสำนึกประชาชนในท้องถิ่น ร่วมกันอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ 
 1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน 
 2. สินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมมีสถานที่จำหน่ายสินค้า ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
 3. การศึกษามีคุณภาพ ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีข้ึน 
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 4. การบริหารโปร่งใส ยุติธรรม ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีดีงาม 
 5. มีการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และการ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
 
พื้นที่และอาณาเขต 
      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 203.7 ตารางกิโลเมตร
หรือคิดเป็นจำนวนไร่ประมาณ 122,220 ไร่ โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 
     ทิศเหนือ        ติดต่อกับ   ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
     ทิศใต ้            ติดต่อกับ   ตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 
      ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   ประเทศสหภาพเมียนมาร์ (บริเวณบ้านพุน้ำร้อน, บ้านห้วยน้ำ
ขาวและบ้านตะเคียนงาม) 

 
 ภาพที่ 2.2 แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

สภาพภูมิประเทศ 

     ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตำบลบ้านเก่าจะเป็นลักษณะที่ราบเชิงเขาสลับภูเขาสูง ตั้งอยู่ในเขตเงา
ฝน คือภูเขาสูงจะบังฝนไว้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาจะไหลผ่านพ้ืนที่ภายในตำบลไปอย่างรวดเร็ว 
ตำบลบ้านเก่า มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือ  แม่น้ำแควน้อยซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่
หล่อเลี้ยงภาคเกษตรกรรม (เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์) ตลอดจนยังคงมีสภาพป่าไม้ที่ค่อนข้างอุดม
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สมบูรณ์และยังคงได้เห็นป่าบางชนิดอยู่บ้าง เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่หน่วยงานทหารคอยควบคุมดูแลอยู่
โดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่ติดชายแดนกับประเทศสหภาพเมียนมาร์ คือ บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 2, บ้าน
ตะเคียนงาม หมู่ที่ 10, บ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 12 และบ้านใหม่ห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 15 

สภาพภูมิอากาศ  

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า มีสภาพภูมิอากาศเช่นเดียวกับจังหวัดในภาคกลางทั่วไป  คือ  
มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่
เดือนมิถุนายน ถึงปลายเดือนตุลาคมของทุกปี และฤดหูนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือน 
มกราคมของทุกปี (ซึ่งอากาศค่อนข้างหนาวจัดระหว่างกลางเดือนธันวาคม ถึง กลางเดือนมกราคม) 
 
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

อาชีพของประชากร ประชาชนภายในตำบลบ้านเก่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการ
เกษตรกรรมโดยถ้าคิดคำนวณเป็นร้อยละของอาชีพประชากร คือ อาชีพทำไร่ ร้อยละ85 อาชีพเลี้ยง
สัตว์ ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งตำบล ภาคบริการและรับจ้าง ร้อยละ 5 ของประชากรทั้งตำบล 

พืชเกษตรที่สำคัญที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกรภายในตำบล คือ อ้อย, มันสำปะหลัง, ข้าวโพด 
ผักสวนครัว และผลไม้ สัตว์เลี้ยงที่ทำรายได้ให้แก่ประชากรภายในตำบล คือ โค , ไก่, เป็ด, หมู และ
ปลาน้ำจืดชนิดต่าง ๆ โดยประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน แยกตามอาชีพต่าง ๆ ดังตารางที ่2.2 

ตารางท่ี 2.2 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน แยกตามอาชีพ 

ที ่ สายอาชีพ 
รายได้เฉลี่ย/ครัวเรือน

(บาท) 
ระยะเวลา 

1 
2 
3 

 ทำไร่ 
 เลี้ยงสัตว ์
 รับจ้าง และบริการ 

50,000 
40,000 
30,000 

ต่อปี 
ต่อปี 
ต่อปี 

  

แหล่งธุรกิจบริการ  
     -  สถานีน้ำมันหัวจ่าย          จำนวน 6 แห่ง 
     -  ปั้มหลอด                                     จำนวน 20-30 แห่ง กระจายอยู่ทั่วพื้นที่        
    -  โรงสีข้าว                                     จำนวน 2 แห่ง 
      -  รีสอร์ท                                        จำนวน 6 แห่ง 
      -  แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์   จำนวน 1 แห่ง 
      -  อาคารร้านค้า ขนาดกลาง ขนาดเล็ก  จำนวน 40-50 แห่ง (กระจายอยู่ทั่วไป) 
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กลุ่มพลังมวลชน 
      -  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน  จำนวน 200 คน 
      -  คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล 1 กลุ่ม           จำนวน 30 คน 
      -  คณะกรรมการเยาวชนหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน      จำนวน 70 คน 
      -  คณะกรรมการเยาวชนตำบล 1 กลุ่ม    จำนวน 20 คน 
      -  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข 1 กลุ่ม      จำนวน 60 คน 
      -  กลุ่มอาสาสมัครอาชีพเสริม 3 กลุ่ม      จำนวน 80-100 คน 

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
การศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่ามีสถานศึกษา ดังนี้ โรงเรียนระดับประถม

ศึกษา 10 แห่ง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 2 แห่ง ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 1 แห่ง  
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 4 แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 2 แห่ง
องคก์รทางศาสนา ประกอบด้วย วัด 13 แห่ง สำนักสงฆ ์1 แห่ง และศาลเจ้า 8 แห่ง 

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ 
การคมนาคม เส้นทางคมนาคมจากภายนอกเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าและ

เส้นทางคมนาคมติดต่อ ภายในเขตรับผิดชอบทั้ง 15 หมู่บ้าน จัดอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีติดต่อไปมาหาสู่กันได้
สะดวก โดยใช้ถนนลาดยางของหน่วยงานราชการ  มีถนนลาดยางสายสำคัญๆ 4  สายด้วยกัน  ได้แก่ 
ถนนลาดยางสายบ้านเก่า - กาญจนบุรี ถนนหมายเลข (3228) ถนนลาดยางสายบ้านเก่า – วังสิงห์ 
ติดต่อกับตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค ถนนลาดยางสายบ้านเก่า - พุน้ำร้อน (ถนนภายในตำบลบ้านเก่า) 
และถนนลาดยางสายบ้านเก่า - ด่านมะขามเตี้ย ติดต่อกับตำบลจระเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ย 

การโทรคมนาคม ประกอบด้วยที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขย่อย 1 แห่ง ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 
15 แห่ง และจานรับสัญญาณดาวเทียม (ติดตามบ้านบริเวณหมู่บ้านชายแดน) 20-30 แห่ง 

การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ 
      ระบบไฟฟ้า ประชากรภายในตำบลมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกหลังคาเรือนและหมู่บ้านของประชากร
ทั้งหมดจะมีก็แต่ประชากรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ลึกเข้าไปห่างไกลชุมชนเท่านั้นที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  
      การประปา ภายในตำบลบ้านเก่ามีระบบประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน โดยมีการสร้างระบบหอ
ถังประปาหมู่บ้าน ตามแบบกรมอนามัย ค 17/8  และ ค 7/6 พร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำสะอาด
(ปัจจุบันยังไม่เพียงพ กำลังดำเนินการติดตั้งเพ่ิมเติมโดยขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนหรือ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าเอง) จ่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้ใช้อุปโภคและ
บริโภค นอกจากนี้ยังมีระบบประปา ภูเขานำน้ำจากอ่างเก็บน้ำมาให้ประชาชนได้ใช้อีกด้วย (โดยจะมี 
คณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านดูแลเรื่องการจัดเก็บและซ่อมแซมบำรุงรักษา) 
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การสาธารณสุขและอนามัย ประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 5 แห่ง ร้าน
ขายยาแผนปัจจุบัน 4 แห่ง และคลินิกมาลาเรีย 3 แห่ง 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบด้วย สถานีตำรวจย่อย 2 แห่ง ตำรวจชุมชน
ประจำตำบลพร้อมราษฎรอาสาสมัคร 1 แห่ง ชุดควบคุมพ้ืนที่ (ทหาร) 2 แห่ง และด่านตำรวจ/ทหาร 
5 แห่ง 

แหล่งน้ำที่ทำการสร้างขึ้น ประกอบด้วยฝายน้ำล้นขนาดกลาง 5 แห่ง (กระจายอยู่ตามพ้ืนที่) 
บ่อน้ำตื้น 40 แห่ง (กระจายอยู่ตามพ้ืนที่) บ่อน้ำโยก 21 แห่ง คลองส่งน้ำพลังไฟฟ้า 3 แห่งและสระ
น้ำขนาดกลางและขนาดเล็ก 40 แห่ง (กระจายอยู่ตามพ้ืนที่) 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า มีสภาพพ้ืนที่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอาทิเช่น ป่า
ไม้ และแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด  โดยเฉพาะไม้ไผ่นานาชนิด
นอกจากนี้ยังมีแหล่งแร่ธาตุหลายชนิด ได้แก่ ดีบุก และวุลแฟลม ดินลูกรัง และมีแหล่งน้ำพุน้ำร้อนซึ่ง
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตสัมปทานเหมืองแร่รอการบูรณะปรับปรุงให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรี) สัตว์ป่าก็ยังคงมีให้เห็นอยู่บ้างแต่ไม่มากเหมือนอดีต 
เนื่องจากราษฎรบุกรุกทำลายป่าเพื่อเพาะปลูกหาที่ทำกินจึงเป็นปัญหาที่จะต้องรีบดำเนินการแก้ไข 

แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ประกอบด้วย แม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน 1สาย (แม่น้ำแควน้อย)     
ลำน้ำ, ลำห้วยธรรมชาติ 3 สาย และบึง, คลอง, หนอง 12 สาย 

แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ 
      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า มีสถานที่สำคัญท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวกาญจนบุรีและ 
จังหวัดใกล้เคียงรู้จักเป็นอย่างดี ก็คือ “พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า” ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 บ้าน   
ท่าโป๊ะ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (บริเวณทางหลวงหมายเลข 3229)
ภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่านี้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมอารยธรรม เครื่องมือเครื่องใช้ของ
มนุษย์สมัยโบราณ มีการจัดการวางรูปแบบให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติได้ชมอย่างเป็น
สัดส่วน มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้และแนะนำตอบข้อซักถามให้แก่นักท่องเที่ยวเพ่ือให้ทราบ
ข้อเท็จจริงด้านข้อมูลแก่ผู้สนใจที่อยากรู้จึงถือว่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติบ้านเก่าเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวชมแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี 
 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ยุภาพร ยุภาศ (2562) ศึกษาการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อ

คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดย

กำหนดกรอบการประเมินความพึงพอใจ จำนวน 4 ด้าน และงานบริการสาธารณะที่องค์การบริหาร
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ส่วนตำบลสร้างมิ่งกำหนดให้ทำการประเมินจำนวน 5 งาน ประชากรที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้ 

ได้แก่ ประชากรผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง จำนวน 6,064 คน 

กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจ จำนวน 375 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ( X  = 4.53) 

คิดเป็นร้อยละ 90.60  

 ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ (2562) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและ

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น 

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผู้รับบริการรวม  

4 งาน ประกอบด้วย งานบริการด้านกฎหมาย งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง งานด้าน

การศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในภาพรวมผู้รับบริการ

มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.20 งานที่

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุดถึงต่ำที่สุดเรียงตามลำดับ คือ 1) ด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก) 2) ด้านโยธา การขออนุญาต ปลูกสิ่งก่อสร้าง 3) ด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และ 

4) ด้านกฎหมาย และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ได้รับความพึงพอใจสูงที่สุดไปถึงต่ำที่สุด

เรียงตามลำดับ คือ สิ่งอำนวยความสะดวก เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ช่องทางการให้บริการ และขั้นตอน

การให้บริการ 

 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2562) ศึกษาความพึงพอใจ

ของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 

ผลการสำรวจพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการต่อขั้นตอนการ

ให้บริการ ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ด้านการศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.97 ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งปลูกสร้าง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และด้านรายได้หรือภาษี 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการต่อช่องทางการ

ให้บริการ ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ด้านการศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.81 ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งปลูกสร้าง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 และด้านรายได้หรือภาษี 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการต่อเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.99 ด้านการศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.95 ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งปลูกสร้าง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.97 และด้านรายได้หรือภาษี  
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.98 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการต่อสิ่งอำนวยความ

สะดวก ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.99 ด้านการศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.95 ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งปลูกสร้าง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.96 และด้านรายได้ห รือภาษี 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.98  

สุธรรม ขนาบศักดิ์ (2560) ได้สำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีผลต่อการ
ให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดย
ศึกษาข้อมูลจากผู้ใช้บริการงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง งานด้านการศึกษา งานด้าน
เทศกิจ หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานด้านรายได้หรือภาษี และงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม จำนวน 200 คน ภาพรวมผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.66 หรือร้อยละ 93.20 โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.69 หรือร้อยละ 93.80 รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 หรือร้อยละ 93.40 และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.60 หรือร้อยละ 92.00 ตามลำดับ สำหรับผลการพิจารณาเป็นงานปรากฏว่า งานด้าน
การศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 หรือร้อยละ 96.00 รองลงมาคือ งานด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 หรือร้อยละ 94.00 งานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 หรือร้อยละ 93.80 งานด้านเทศกิจ หรือป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 หรือร้อยละ 92.40 และงานด้านรายได้หรือภาษี                     
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 หรือร้อยละ 89.80 ตามลำดับ 
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บทท่ี 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ใช้ทั้งวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดย 

สรุปดังนี้ 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  

5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  ซ่ึงมีประมาณ 16,251 คน ใช้เป็น 
กลุ่มประชากร (Population) 

กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง  คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane (1970) และ/หรือ

เลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่มาใช้บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
จากบญัชีหัวหน้าครอบครัวตามตามบ้านเลขท่ี ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หรือผู้มารับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบล 
บ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

การคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 390 คน จาก
หลักการคำนวณของ Yamane (1970) ดังนี้ 

 
    n  =   N 

            1 + N (e)2 

  โดยแทนค่า n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
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    N = จำนวนประชากรทั้งหมด 
    e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ้(ใช้ e = 0.05) 
 
  
แทนค่า  
 N =  16,251  
 e = 0.05 
   n  =           16,251 
                            1 + 16,251 (0.0.5)2 

   
   n =       16,251  
                           1 + 40.6275 

 
   n = 390.39   
  เพราะฉะนั้น จะได้กลุ่มตัวอย่าง 390 คน  

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ซึ่งสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ รวมถึงผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง และดัดแปลงจากแบบสอบถามที่มีผู้สร้างมาแล้วเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ เพ่ือให้ 

ข้อความครอบคลุมเนื้อหา และวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษางานด้านบริการแต่ละด้านขององค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

 1) แบบสอบถาม เป็นคำถามแบบปลายปิด และปลายเปิด เพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 

กลุ่มตัวอย่างใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ลักษณะแบบสอบถาม เป็นคำถามแบบปลายปิด และ

ปลายเปิดจำนวน 3 ตอน ประกอบด้วย         

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามปลายปิดเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐาน 

ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

และระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ เป็นคำถามปลายปิดเกี่ยวกับระดับความ   

พึงพอใจในการให้บริการ มีกรอบงานในการประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อขั้นตอน 
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การให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ 

ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นคำถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซ่ึง 

เป็นระดบัการวัดประเภทช่วง (Interval Scale) ไดแ้ก่  

คะแนน 1 = พึงพอใจระดบัน้อยที่สุด  

คะแนน 2 = พึงพอใจระดบัน้อย    

คะแนน 3 = พึงพอใจระดบัปานกลาง  

คะแนน 4 = พึงพอใจระดบัมาก  

คะแนน 5 = พึงพอใจระดบัมากที่สุด 

 กำหนดเกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉลี่ยกำหนดไว้ 5 ระดับจากค่าพิสัย สามารถหาค่าพิสัย 

ไดจ้ากคำนวณดงันี้ 

   พิสัย    =     คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด    

                                                     จำนวนชั้น                   

                     =        5-1     = 0.80                                     

                      5 

  เกณฑ์หาค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจ ทำการคำนวณจากค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย  

ดังนี้  

   ค่าเฉลี่ย            แปลความหมาย                 

   1 .0 0  – 1 .8 0         น้ อ ย ที่ สุ ด      (ร้ อ ย ล ะ  2 0 .0 0  – 36 .0 0 )                 

   1 .8 1  – 2 .6 0         น้ อ ย          (ร้ อ ย ล ะ  3 6 .2 0  – 5 2 .0 0 )                

   2.61  –  3.40           ปานกลาง    (ร้ อ ย ล ะ  5 2 .2 0 – 6 8 .0 0 )                

   3.41  –  4.20         มาก         (ร้อยละ 68.20 – 84.00)                 

   4.21  – 5.00       มากที่สุด       (ร้อยละ 84.20- 100.00)   

                เกณฑ์การคำนวณหาค่าร้อยละจากค่าเฉลี่ยคำนวณจากสูตร    

                          (ค่าเฉลี่ยที่ได ้/ คะแนนสูงสูด) x 100    

 เกณฑก์ารหาคะแนนคุณภาพการให้บริการ มีตัวชี้วัดกำหนดไว้ ดังนี้   

 ร้อยละของระดับความพึงพอใจ  

  ของผู้รบับริการ     คะแนนคุณภาพ   
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  มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป   10  

  ไม่เกินร้อยละ 95    9  

  ไม่เกินร้อยละ 90    8  

  ไม่เกินร้อยละ 85    7  

  ไม่เกินร้อยละ 80    6  

  ไม่เกินร้อยละ 75    5   

  ไม่เกินร้อยละ 70    4   

  ไม่เกินร้อยละ 65    3  

  ไม่เกินร้อยละ 60    2  

  ไม่เกินร้อยละ 55    1  

  น้อยกว่าร้อยละ 50    0 

 ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการในด้านต่างๆ เป็นคำถาม 

ปลายเปิดเพือ่ให้ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 2)  แบบสัมภาษณ์         

      แบบสัมภาษณ์เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยตั้งข้อคำถามไว้ล่วงหน้าใช้ 

สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนุรี  ที่ให้บริการ 

เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลด้านขั้นตอนในการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความ 

สะดวก ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการให้บริการใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 ลักษณะแบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง กำหนดหัวข้อจะสัมภาษณ์ไว้ 

ล่วงหน้า มีข้อคำถาม ดังนี้  

 1. ขอ้มูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ตำแหน่ง และประเภทของงานที่มาติดต่อบริการ  

 2. ขั้นตอนในการให้บริการที่เหมาะสมและต้องการให้เป็น เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ความคิด

เป็นเกี่ยวกับข้ันตอนในการปฏิบัติงานทีใ่ห้บริการประชาชนในงานที่ทำการประเมิน 

 3.  ช่องทางการให้บริการมีอะไรบ้าง  

 4.  สิ่งอำนวยความสะดวก ควรเป็นอย่างไรบ้าง หรือสิ่งที่ต้องการเพ่ิมเติม เพ่ือเก็บรวบรวม 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีให้บริการประชาชนในงานที่ทำการประเมิน  
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 5. ข้อคิดและข้อเสนอแนะ มีอะไรบ้าง เพ่ือเก็บรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

เกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรคจากการให้บริการประชาชนในงานที่ทำการประเมิน 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยดำเนินการโดยวิธีแจกแบบสอบถามให้แก่ 

ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี โดยหัวหน้าโครงการเป็นผู้กำหนดการสุ่มตัวอย่างให้คณะผู้วิจัยดำเนินการเก็บ และ

รวบรวมข้อมูลเพ่ือนำมาทำการประมวลผลข้อมูลและส่งต่อให้หัวหน้าโครงการวิจัยสรุปผลการ 

ประเมิน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของตัวอย่างที่สุ่มเลือกด้วยแบบสอบถาม จะใช้วิธีการ 2 อย่าง 

ตามแต่กรณีที่เกิดขึ้นดังนี้     

 1) ในกรณีประชาชนที่ถูกเลือกเป็นตัวอย่างสามารถจะทำความเข้าใจ และตอบแบบ 

สอบถามเองได้ ก็จะให้ผู้นั้นดำเนินการกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยผู้เก็บข้อมูลภาคสนามจะ 

เป็นผู้ตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาว่าผู้ตอบได้ครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่ครบถ้วน ผู้เก็บข้อมูล

จะได้ซักถามถามเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้คำตอบครบถว้นตามที่กำหนดไว้       

 2) ในกรณีประชาชนที่ถูกเลือกเป็นตัวอย่างไม่สะดวก หรือไม่สามารถกรอกแบบสอบถามดว้ย

ตนเองได้ครบถ้วน ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลก็จะอ่านคำถามทุกข้อ ทุกตอนให้ผู้ตอบได้ฟัง และบันทึก

คำตอบลงในแบบสอบถามอย่างครบถ้วนถูกต้องตามที่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบมา ประชาชนที่เลือก

เป็นตัวอย่างในการสำรวจความพึงพอใจงานการบริการ เพ่ือใช้วิเคราะห์ เชิงปริมาณจากงานการ

ให้บริการจำนวน 5 งาน ดังนี้  

1.  งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
2.  งานด้านสาธารณสุข 
3.  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
4.  งานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
5.  งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 การสัมภาษณ์ ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำลบ้านเก่า 

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นกลุ่มตัวอย่างประเภทผู้ให้บริการด้วยแบบสอบถามแบบมี

โครงสร้าง ซึ่งตั้งคำถามครอบคลุมเนื้อหาที่จะศึกษาไว้ล่วงหน้า เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความ

พึงพอใจ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการบริการจากผู้ ให้บริการเพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับ
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วิเคราะห์เชิงคุณภาพจากงานการให้บริการด้านละ 1-2 คน  โดยใช้ทีมงานจำนวน 2 คน ทำการ

สัมภาษณ์และจดบันทึก 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีการพรรณนาจากผลการวิเคราะห์ (Description analysis) ตาม 

รายละเอียดของข้อมูลที่ได้มาจากการแจกแบบสอบถาม นำมาวิเคราะห์เชิงปริมาณจากการตอบ 

แบบสอบถาม โดยวิธีการทางสถิติด้วยการคำนวณหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) 

อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพ่ือการ

อธิบายค่าระดับของตัวแปรต่างๆ เพ่ือบ่งชี้และยืนยันผลการประเมินใหเ้ที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น 

 

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. ความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) กับตัวแปรข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศ 
อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน  
 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับปัจจัยความ        
พึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  มี
กรอบงานที่ประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อ
ช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวก เพ่ือนำมาหาคะแนนคุณภาพการให้บริการ โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การหาคะแนน
คุณภาพที่กำหนดไว้ 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เสนอผลการประเมินเป็นตารางและความเรียงจำแนก 

เป็น 3 ตอน ดังนี้   

ตอนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   

ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการจากองค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี            

ตอนที่ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการ 

 

ตอนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 390 คน มีผลการศึกษา ดังตาราง

ที่ 4.1 – 4.6   

 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นประชาชนผู้รับบริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  จำแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่ และเรื่องที่ขอรับบริการ โดยใช้การแจกแจงความถี่และ         

ค่าร้อยละ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 

เพศ     ชาย 275 70.51 

          หญิง 115 29.49 

        รวม 390 100.00 
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 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 390 คน ส่วน

ใหญ่ เป็นเพศชาย จำนวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 70.51 มากที่สุด และเพศหญิง จำนวน 115 คน 

คิดเป็นร้อยละ 29.49 

ตารางท่ี 4.2 จำนวนร้อยละของคุณลักษณะของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ 
 

คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 

            อายุ    น้อยกว่า 25 ปี  97 24.87 

                     26 – 30 ป ี 74 18.97 

                     31 – 40 ป ี 82 21.03 

                     41 – 50 ป ี 78 20.00 

                     51 – 60 ป ี 44 11.28 

                     มากกว่า 60  ปีขึ้นไป 15 3.85 

รวม 390 100.00 
 
 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 390 คน ส่วน

ใหญ่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี มากท่ีสุด จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.87 รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 

31 – 40 ปี จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 21.03 มีอายุ 41-50 ปี จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 20  

มีอายุ 26-30 ปี  จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.97 มีอายุ 51-60 ปี จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อย

ละ 11.28 และมีอายมุากกว่า 60 ปีขึ้นไป จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.3 จำนวนร้อยละของคุณลักษณะของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับ                      

                  การศึกษา 

คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 

    ระดับการศึกษา     ประถมศึกษา หรือต่ำกว่า  117 30.00 

                             มัธยมศึกษา 207 53.08 

                             ปวช./ปวท./ปวส.อนุปริญญา 54 13.84 

                             ปริญญาตรี 12 3.08 

                             สูงกวา่ปริญญาตรี - - 

รวม 390 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 390 คน ส่วน

ใหญ่ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 53.08 มากที่สุด รองลงมามี

การศึกษาระดับประถมศึกษา หรือต่ำกว่า จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 30 การศึกษาระดับปวช./

ปวท./ปวส.อนุปริญญา จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.84 การศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน  

12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.08  ตามลำดับ และไม่พบกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าระดับ

ปริญญาตรี 

ตารางท่ี 4.4 จำนวนร้อยละของคุณลักษณะของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามรายได้                    

                   เฉลี่ยต่อเดือน 

คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 

รายได้ต่อเดือน   น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน 218 55.90 

                     10,001 บาท- 20,000 บาทต่อเดือน 145 37.18 

                    20,001 บาท- 30,000 บาทต่อเดือน 22 5.65 

                    มากกว่า 30,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป 5 1.28 

รวม 390 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 390 คน ส่วน

ใหญ่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 10,000 บาท มากที่สุด จำนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 55.90 รองลงมา

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 บาท- 20,000 บาท  จำนวน 145  คน คิดเป็นร้อยละ 37.18  มีรายได้
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เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 บาท- 30,000 บาท จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.65 และมีรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนมากกว่า 30,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.28 ตามลำดับ  

 

ตารางท่ี 4.5 จำนวนร้อยละของคุณลักษณะของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพ 
  

คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 

       อาชีพ     รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  21 5.38 

                    ธุรกิจสว่นตัว/ค้าขาย 87 22.31 

                    เกษตรกรรม/กสิกรรม 166 42.56 

                    รับจ้าง 102 26.15 

                    แม่บ้าน 14 3.50 

                    อ่ืนๆ - - 

รวม 390 100.00 

 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 390 คน ส่วน

ใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม/กสิกรรม มากที่สุด จำนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 42.56 รองลงมามี

รับจ้าง จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 26.15 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จำนวน 87 คน คิดเป็น

ร้อยละ 22.31 มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.38 และมี

อาชีพแม่บา้น จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามลำดับ   
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ตารางที่  4.6 จำนวนร้อยละของคุณลักษณะของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม         

ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน 
 

คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 

   การอาศัยอยู่ในชุมชน     

                      เป็นคนในชมุชนตั้งแต่เกิด 187 47.95 

                      อยู่ในชุมชนนานกว่า 5 ปี 120 30.77 

                      อยู่ในชุมชนนี้ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี 51 13.08 

                      อยู่ในชุมชนนี้ไม่เกิน 1 ปี 32 8.20 

รวม 390 100.00 

  

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 390 คน ส่วน

ใหญ่  เป็นคนในชุมชนอยู่อาศัยมาตั้งแต่เกิด มากที่สุด จำนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 47.95  

รองลงมาอยู่ในชุมชนนานกว่า 5 ปี จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 อยู่ในชุมชนตั้งแต่ 1- 5 ปี  

จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.08  และอยู่ในชุมชนนี้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 

8.20 ตามลำดับ     

 สรุปผลการศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของประชาชนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 

390 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 70.51  มีอายุน้อยกว่า 25 ปี ร้อยละ  24.87 มี

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ร้อยละ 53.08 มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 55.90 และมี

อาชีพเกษตรกรรม/กสิกรรม ร้อยละ 42.56 และส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด ร้อยละ 47.95   

 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ 

ให้บริการของประชาชนในภาพรวม และผลการประเมินกรอบงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความ        
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พึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่

ผู้ให้บริการ ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยสะดวกมีผลการประเมินแต่ละงาน ดังนี้  
 

ตารางที่ 4.7 ผลสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของประชาชนต่องานการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวม 
 

การบริการ 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 

งานบริการ 

ด้านการรักษา

ความสะอาดใน

ที่สาธารณะ 

งานบริการด้าน 

สาธารณสุข 

งานบริการด้าน

พัฒนาชุมชน

และสวัสดิการ

สังคม 

งานบริการด้าน

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

งานบริการด้าน

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

รวม 

แต่ละด้าน 

1. ขั้นตอน 

การให้บริการ 

5.00 

มากที่สุด 

(100 %) 

4.97 

มากที่สุด 

(99.40 %) 

5.00 

มากที่สุด 

(100 %) 

5.00 

มากที่สุด 

(100 %) 

5.00 

มากที่สุด 

(100 %) 

4.99 

มากทีสุ่ด 

(99.80 %) 

2. ช่องทาง 

การให้บริการ 

4.89 

มากที่สุด 

(97.80 %) 

4.98 

มากที่สุด 

(99.60 %) 

4.99 

มากที่สุด 

(99.80 %) 

4.96 

มากที่สุด 

(99.20 %) 

4.89 

มากที่สุด 

(97.80 %) 

4.94 

มากที่สุด 

(98.80 %) 

3. เจ้าหน้าที ่

ผู้ให้บริการ 

4.99 

มากที่สุด 

(99.80 %) 

4.95 

มากทีสุ่ด 

(99.00 %) 

4.97 

มากทีสุ่ด 

(99.40 %) 

4.98 

มากที่สุด 

(99.60 %) 

4.99 

มากที่สุด 

(99.80 %) 

4.98 

มากที่สุด 

(99.60 %) 

4. สิ่งอำนวย 

ความสะดวก 

4.99 

มากที่สุด 

(99.80 %) 

4.95 

มากที่สุด 

(99.00 %) 

4.96 

มากที่สุด 

(99.20 %) 

4.98 

มากที่สุด 

(99.60 %) 

4.99 

มากที่สุด 

(99.80 %) 

4.97 

มากที่สุด 

(99.40 %) 

รวม 
4.94 

มากที่สุด 

4.92 

มากที่สุด 

4.93 

มากที่สุด 

4.94 

มากที่สุด 

4.94 

มากที่สุด 

4.93 

มากที่สุด 

ร้อยละของ 

ระดับความ 

พึงพอใจ 

(98.80 %) (98.40 %) (98.60 %) (98.80%) (98.80 %) (98.60 %) 

คะแนน 

คุณภาพ 

10 – มากกว่า 

ร้อยละ95ขึ้นไป 

10 – มากกว่า 

ร้อยละ95ขึน้ไป 

10 – มากกว่า 

ร้อยละ95ขึ้นไป 

10 – มากกว่า 

ร้อยละ95ขึ้นไป 

10 – มากกว่า 

ร้อยละ95ขึ้นไป 

10 – มากกว่า 

ร้อยละ95ขึ้นไป 
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จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผลสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของประชาชนต่องาน

การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวมมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.93) คิดเป็นร้อยละ 98.60 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์

คุณภาพการให้บริการ พบว่า มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดบั 10     

 ผลสำรวจเป็นรายด้านในภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการต่อขั้นตอน
การให้บริการมีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.99) คิดเป็นร้อยละ 99.80 รองลงมาคือ ความ 
พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.98)  
คิดเป็นร้อยละ 99.60 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการต่อสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  (X = 4.97) คิดเป็นร้อยละ 99.40 และความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการต่อช่อง
ทางการให้บริการ มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 4.94) คิดเป็นร้อยละ 98.80 ตามลำดับ ทั้งนี้มี
คะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ ในระดบั 10 (มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป) ทุกด้าน   
 ผลการประเมินแยกแต่ละงาน นำข้อมูลที่ได้มาตีความระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ 

ให้บริการ โดยทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และแสดงเป็นค่าร้อยละ และคะแนน 

คุณภาพการให้บริการ มีผลการประเมินแต่ละงาน ดังนี้    
 

ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ

ประชาชนต่องานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ จำแนกแต่ละด้าน 

การให้บริการ 
X  S.D. การตีความ 

1. ด้านขัน้ตอนการให้บริการ 

   1) ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก  5.00 0.00 มากที่สุด 

   2) มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน  5.00 0.00 มากที่สุด 

   3) ขั้นตอนการให้บริการมีความรวดเร็ว 5.00 0.00 มากที่สุด 

   4) วัสดุ อุปกรณ์ท่ีให้ในการบริการมีความทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ  5.00 0.00 มากที่สุด 

   5) กระบวนการให้บริการมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 5.00 0.00 มากที่สุด 

   6) กระบวนการให้บริการมีความถูกต้อง ตรงกับเรื่องที่ขอรับบริการ 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 

   1) มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย และเพียงพอ  4.91 0.28 มากที่สุด 
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การให้บริการ 
X  S.D. การตีความ 

   2) ช่องทางการให้บริการแต่ละช่องทางมีความสะดวก รวดเร็ว  4.89 0.31 มากที่สุด 

   3) มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการให้บริการ  4.88 0.39 มากทีสุ่ด 

   4) มีสื่อออนไลน์ให้บริการขอ้มูลข่าวสารและรับแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ  4.89 0.31 มากที่สุด 

   5) มีหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริการ  4.88 0.33 มากที่สุด 

รวม 4.89 0.32 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

   1) เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พูดจาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส  5.00 0.00 มากที่สุด 

   2) มีจำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ  4.99 0.10 มากที่สุด 

   3) เจ้าหน้าที่มีความรู้ สามารถให้บริการ ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อ  

       สงสัยอย่างชัดเจน   
4.98 0.14 มากที่สุด 

   4) เจ้าหน้าทีแ่ต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่ กาลเทศะ  4.99 0.10 มากที่สุด 

   5)  เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเท่าเทียมกับผู้รับบริการทุกคน 5.00 0.00 มากที่สุด 

   6)  เจ้าหน้าที่มีความน่าเชื่อถือ 5.00 0.00 มากที่สุด 

   7) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.99 0.13 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

   1) สถานที่ตั้งสามารถเดินทางไปได้สะดวก  5.00 0.00 มากที่สุด 

   2) สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ และ 

      เหมาะสมต่อการใช้บริการ  

4.99 0.10 มากที่สุด 

   3) มีการติดป้ายบอกจุดบริการ สถานที่ให้บริการต่างๆ อย่างชัดเจน  5.00 0.00 มากที่สุด 

   4) มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ที่นั่ง 

       คอยรับบริการ สัญญาณอินเทอร์เน็ต  

5.00 0.00 มากที่สุด 

   5) มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู้พิการ หรือผู้สูงอายุอย่าง 

       เหมาะสม   

5.00 0.00 
มากที่สุด 

รวม 4.99 0.02 มากที่สุด 

รวมผลการประเมนิ 4 ด้าน 4.94 0.12 มากที่สุด 
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การให้บริการ 
X  S.D. การตีความ 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 98.80 

 

1. งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 

 จากตารางที่ 4.8 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ งานบริการด้านการ

รักษาความสะอาดในที่สาธารณะ มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อ

ขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

และความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพ

การให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.94) และมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 

98.80 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับ 10 (มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป) เมื่อประเมินราย

ด้านมีรายละเอียดแต่ละด้านสรุปไดดั้งนี้ 

 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 5.00) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 100       

 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.89) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 97.80        

 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 4.99) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 99.80     

 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด      

(X = 4.99) มีระดับความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 99.90 

 

ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ 
ประชาชนต่องานบริการด้านสาธารณสุข จำแนกแต่ละดา้น 

การให้บริการ 
X  S.D. การตีความ 

1. ด้านขัน้ตอนการให้บริการ 

   1) ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก  5.00 0.00 มากที่สุด 

   2) มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน  4.98 0.14 มากที่สุด 

   3) ขั้นตอนการให้บริการมีความรวดเร็ว 4.98 0.14 มากที่สุด 
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การให้บริการ 
X  S.D. การตีความ 

   4) วัสดุ อุปกรณ์ท่ีให้ในการบริการมีความทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ  4.96 0.24 มากที่สุด 

   5) กระบวนการให้บริการมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 4.97 0.17 มากที่สุด 

   6) กระบวนการให้บริการมีความถูกต้อง ตรงกับเรื่องที่ขอรับบริการ 4.96 0.19 มากที่สุด 

รวม 4.97 0.09 มากทีสุ่ด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 

   1) มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย และเพียงพอ  5.00 0.00 มากที่สุด 

   2) ช่องทางการให้บริการแต่ละช่องทางมีความสะดวก รวดเร็ว  4.97 0.17 มากที่สุด 

   3) มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการให้บริการ  4.96 0.24 มากท่ีสุด 

   4) มีสื่อออนไลน์ให้บริการขอ้มูลข่าวสารและรับแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ  5.00 0.00 มากที่สุด 

   5) มีหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริการ  4.96 0.24 มากที่สุด 

รวม 4.98 0.22 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

   1) เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พูดจาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส  4.98 0.14 มากที่สุด 

   2) มีจำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ  4.96 0.24 มากที่สุด 

   3) เจ้าหน้าที่มีความรู้ สามารถให้บริการ ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อ  

       สงสัยอย่างชัดเจน   
4.96 0.19 มากที่สุด 

   4) เจ้าหน้าทีแ่ต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่ กาลเทศะ  4.95 0.26 มากที่สุด 

   5)  เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเท่าเทียมกับผู้รับบริการทุกคน 4.94 0.27 มากที่สุด 

   6)  เจ้าหน้าที่มีความน่าเชื่อถือ 4.95 0.21 มากที่สุด 

   7) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 4.96 0.19 มากที่สุด 

รวม 4.95 0.17 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

   1) สถานที่ตั้งสามารถเดินทางไปได้สะดวก  4.93 0.32 มากที่สุด 

   2) สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ และ 

      เหมาะสมต่อการใช้บริการ  

4.96 0.19 มากที่สุด 

   3) มีการตดิป้ายบอกจุดบริการ สถานที่ให้บริการต่างๆ อย่างชัดเจน  4.97 0.17 มากที่สุด 
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การให้บริการ 
X  S.D. การตีความ 

   4) มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ที่นั่ง 

       คอยรับบริการ สัญญาณอินเทอร์เน็ต  

4.95 0.17 มากที่สุด 

   5) มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู้พิการ หรือผู้สูงอายุอย่าง 

       เหมาะสม   

4.95 0.21 
มากที่สุด 

รวม 4.95 0.18 มากที่สุด 

รวมผลการประเมนิ 4 ด้าน 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 98.40 
4.92 0.09 มากที่สุด 

 

2. งานด้านสาธารณสุข 
  จากตารางที่ 4.9 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการงานด้านสาธารณสุข 

มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อขั้นตอน การให้บริการ ความพึงพอใจ

ต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวย

สะดวก พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการ ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด  

(X = 4.92)  และมีระดับความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 98.40 มี คะแนนคุณภาพการให้บริการ

อยู่ในระดับ 10 (มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายด้านมี รายละเอียดแต่ล้ด้านสรุปไดดั้งนี้                 

 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.97) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 99.40         

 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.98) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 99.60         

 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.95) มีระดับ

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 99          

 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด       

(X = 4.95) มีระดับความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 99    

 

ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ   

ประชาชนต่องานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จำแนกแต่ละดา้น 
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การให้บริการ 
X  S.D. การตีความ 

1. ด้านขัน้ตอนการให้บริการ 

   1) ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก  5.00 0.00 มากที่สุด 

   2) มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน  5.00 0.00 มากที่สุด 

   3) ขั้นตอนการให้บริการมีความรวดเร็ว 5.00 0.00 มากที่สุด 

   4) วัสดุ อุปกรณ์ท่ีให้ในการบริการมีความทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ  5.00 0.00 มากที่สุด 

   5) กระบวนการให้บริการมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 5.00 0.00 มากที่สุด 

   6) กระบวนการให้บริการมีความถูกต้อง ตรงกับเรื่องที่ขอรับบริการ 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 

   1) มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย และเพียงพอ  5.00 0.00 มากที่สุด 

   2) ช่องทางการให้บริการแต่ละช่องทางมีความสะดวก รวดเร็ว  4.98 0.14 มากที่สุด 

   3) มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการให้บริการ  5.00 0.00 มากที่สุด 

   4) มีสื่อออนไลน์ให้บริการขอ้มูลข่าวสารและรับแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ  4.98 0.14 มากที่สุด 

   5) มีหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริการ  4.98 0.14 มากที่สุด 

รวม 4.99 0.14 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

   1) เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พูดจาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส  4.98 0.14 มากที่สุด 

   2) มีจำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ  4.98 0.14 มากที่สุด 

   3) เจ้าหน้าที่มีความรู้ สามารถให้บริการ ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อ  

       สงสัยอย่างชัดเจน   
4.95 0.12 มากที่สุด 

   4) เจ้าหน้าทีแ่ตง่กายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่ กาลเทศะ  4.98 0.14 มากที่สุด 

   5)  เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเท่าเทียมกับผู้รับบริการทุกคน 4.98 0.14 มากที่สุด 

   6)  เจ้าหน้าที่มีความน่าเชื่อถือ 4.98 0.14 มากที่สุด 

   7) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 4.97 0.17 มากที่สุด 

รวม 4.97 0.14 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
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การให้บริการ 
X  S.D. การตีความ 

   1) สถานที่ตั้งสามารถเดินทางไปได้สะดวก  4.97 0.17 มากที่สุด 

   2) สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ และ 

      เหมาะสมต่อการใช้บริการ  

4.97 0.17 มากที่สุด 

   3) มีการติดป้ายบอกจุดบริการ สถานที่ให้บริการต่างๆ อย่างชัดเจน  4.96 0.19 มากที่สุด 

   4) มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ที่นั่ง 

       คอยรับบริการ สัญญาณอินเทอร์เน็ต  

4.96 0.19 มากที่สุด 

   5) มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู้พิการ หรือผู้สูงอายุอย่าง 

       เหมาะสม   

4.96 0.19 
มากที่สุด 

รวม 4.96 0.18 มากที่สุด 

รวมผลการประเมนิ 4 ด้าน 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 98.60 
4.93 0.10 มากที่สุด 

 

3. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 จากตารางที่ 4.10 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ งานบริการด้าน

พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อ

ขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

และความพึงพอใจต่อ สิ่งอำนวยสะดวก พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการ

ให้บริการอยู่ในระดับ มากที่สุด (X = 4.93) และมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 98.60  

มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10 (มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายด้านมี

รายละเอียดแต่ละด้านสรุป ได้ดังนี้       

 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 5.00) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 100  

 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.99) มีระดับ

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 99.80 

 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.97) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 99.40       
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 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด       

(X = 4.96) มีระดับความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 99.20    

 

ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ

ประชาชนต่องานบริการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำแนกแต่ละด้าน 

การให้บริการ 
X  S.D. การตีความ 

1. ด้านขัน้ตอนการให้บริการ 

   1) ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก  5.00 0.00 มากที่สุด 

   2) มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน  5.00 0.00 มากที่สุด 

   3) ขั้นตอนการให้บริการมีความรวดเร็ว 5.00 0.00 มากที่สุด 

   4) วัสดุ อุปกรณ์ท่ีให้ในการบริการมีความทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ  5.00 0.00 มากที่สุด 

   5) กระบวนการให้บริการมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 5.00 0.00 มากที่สุด 

   6) กระบวนการให้บริการมีความถูกต้อง ตรงกับเรื่องที่ขอรับบริการ 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 

   1) มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย และเพียงพอ  4.92 0.30 มากที่สุด 

   2) ช่องทางการให้บริการแต่ละช่องทางมีความสะดวก รวดเร็ว  4.95 0.26 มากที่สุด 

   3) มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการให้บริการ  4.92 0.30 มาก 

   4) มีสื่อออนไลน์ให้บริการขอ้มูลข่าวสารและรับแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ  5.00 0.00 มากที่สุด 

   5) มีหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริการ  4.99 0.31 มากที่สุด 

รวม 4.96 0.29 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

   1) เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พูดจาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส  4.98 0.14 มากที่สุด 

   2) มีจำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ  5.00 0.00 มากที่สุด 

   3) เจ้าหน้าที่มีความรู้ สามารถให้บริการ ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อ  

       สงสัยอย่างชัดเจน   
4.96 0.24 มากที่สุด 

   4) เจ้าหน้าทีแ่ต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่ กาลเทศะ  4.96 0.24 มากที่สุด 
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การให้บริการ 
X  S.D. การตีความ 

   5)  เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเท่าเทียมกับผู้รับบริการทุกคน 4.98 0.14 มากที่สุด 

   6)  เจ้าหน้าที่มีความน่าเชื่อถือ 5.00 0.00 มากที่สุด 

   7) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 4.98 0.14 มากที่สุด 

รวม 4.98 0.07 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

   1) สถานที่ตั้งสามารถเดินทางไปได้สะดวก  4.95 0.29 มากที่สุด 

   2) สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ และ 

      เหมาะสมต่อการใช้บริการ  

4.99 0.10 มากที่สุด 

   3) มีการติดป้ายบอกจุดบริการ สถานที่ให้บริการต่างๆ อย่างชัดเจน  4.98 0.14 มากที่สุด 

   4) มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ที่นั่ง 

       คอยรับบริการ สัญญาณอินเทอร์เน็ต  

4.99 0.10 มากที่สุด 

   5) มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู้พิการ หรือผู้สูงอายุอย่าง 

       เหมาะสม   

4.99 0.10 
มากที่สุด 

รวม 4.98 0.11 มากที่สุด 

รวมผลการประเมนิ 4 ด้าน 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 98.80 
4.94 0.03 มากที่สุด 

 

4. งานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                 

 จากตารางที่ 4.11 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ งานบริการด้าน 

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อ 

ขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

และความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยสะดวก พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการ 

ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 4.94) และมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 98.80  

มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10 (มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป)  เมื่อประเมินรายด้านมี 

รายละเอียดแต่ละด้านสรุปได ้ดังนี้   
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 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 5.00) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 100      

 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.96) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 99.20 

 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.98) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 99.60     

 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด   

(X = 4.98) มีระดับความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 99.60 

 

ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ

ประชาชนต่องานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำแนกแต่ละดา้น 

การให้บริการ 
X  S.D. การตีความ 

1. ด้านขัน้ตอนการให้บริการ 

   1) ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก  5.00 0.00 มากที่สุด 

   2) มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน  5.00 0.00 มากที่สุด 

   3) ขั้นตอนการให้บริการมีความรวดเร็ว 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

   4) วัสดุ อุปกรณ์ท่ีให้ในการบริการมีความทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ  5.00 0.00 มากที่สุด 

   5) กระบวนการให้บริการมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 5.00 0.00 มากที่สุด 

   6) กระบวนการให้บริการมีความถูกต้อง ตรงกับเรื่องที่ขอรับบริการ 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 

รวม 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 

   1) มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย และเพียงพอ  4.91 0.28 มากที่สุด 

   2) ช่องทางการให้บริการแต่ละช่องทางมีความสะดวก รวดเร็ว  4.89 0.31 มากที่สุด 

   3) มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการให้บริการ  4.88 0.33 มาก 

   4) มีสื่อออนไลน์ให้บริการขอ้มูลข่าวสารและรับแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ  4.89 0.31 มากที่สุด 

   5) มีหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริการ  4.88 0.33 มากที่สุด 

รวม 4.89 0.31 มากที่สุด 
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การให้บริการ 
X  S.D. การตีความ 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

   1) เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พูดจาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส  5.00 0.00 มากที่สุด 

   2) มีจำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ  4.99 0.10 มากที่สุด 

   3) เจ้าหน้าที่มีความรู้ สามารถให้บริการ ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อ  

       สงสัยอย่างชัดเจน   
4.99 0.10 มากที่สุด 

   4) เจ้าหน้าทีแ่ต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่ กาลเทศะ  4.98 0.14 มากที่สุด 

   5)  เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเท่าเทียมกับผู้รับบริการทุกคน 5.00 0.00 มากที่สุด 

   6)  เจ้าหน้าที่มีความน่าเชื่อถือ 5.00 0.00 มากที่สุด 

   7) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.99 0.13 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

   1) สถานที่ตั้งสามารถเดินทางไปได้สะดวก  4.99 0.10 มากที่สุด 

   2) สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ และ 

      เหมาะสมต่อการใช้บริการ  

5.00 0.00 มากทีสุ่ด 

   3) มีการติดป้ายบอกจุดบริการ สถานที่ให้บริการต่างๆ อย่างชัดเจน  5.00 0.00 มากที่สุด 

   4) มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ที่นั่ง 

       คอยรับบริการ สัญญาณอินเทอร์เน็ต  

5.00 0.00 มากที่สุด 

   5) มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู้พิการ หรือผู้สูงอายุอย่าง 

       เหมาะสม   

5.00 0.00 
มากที่สุด 

รวม 4.99 0.02 มากที่สุด 

รวมผลการประเมนิ 4 ด้าน 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 98.80 
4.94 0.12 มากที่สุด 

 

5. งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 จากตารางที่ 4.12 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ งานบริการด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ  
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ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจต่อ

สิ่งอำนวยสะดวก พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ

มากที่สุด (X = 4.94) และมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 98.80 มีคะแนนคุณภาพการ

ให้บริการอยู่ในระดับ 10 (มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายด้านมีรายละเอียดแต่ละด้าน

สรุป ไดดั้งนี้   

 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 5.00) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 100      

 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.89) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 97.80   

 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.99) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 99.80      

 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด        

(X  = 4.99) มีระดับความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 99.80      

 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอ

เมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ให้บริการ   

 ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จากการสัมภาษณ์ จำนวน 5 คน นำเสนอผลการประเมินในภาพรวม 

ดังนี้  

 ด้านขั้นตอนในการให้บริการ พบว่า ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านเก่า ทั้งการลดขั้นตอนการทำงานด้านต่างๆ การทำงานร่วมกับชุมชน ได้มีการ

ประสานกันผู้นำท้องถิ่นในการทำกิจกรรม มีการประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆ ให้ประชาชนทราบและ

เข้าร่วมกิจกรรม และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยการมีส่วนร่วมกับประชาชน เช่น การประชาคมแผน 

ร่วมกันจัดทำแผนประจำปีกับ ชาวบ้านในระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล ซึ่งทำให้ชาวบ้านได้รับ

ประโยชน์จากการพัฒนาด้านต่างๆ ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐคุ้มค่า และตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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 ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าจัดให้มีการให้บริการ

หลากหลายช่องทาง มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย จัดทำอินเทอร์เน็ตให้บริการประชาชน

ด้านต่างๆ และมีสื่อโฆษณา ประเภท ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ กล่องรับความคิดเห็น และหน่วย

เคลื่อนที่ให้บริการตามชุมชนหรือจุดการให้บริการ เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับ

บริการ    

 ด้านสภาพแวดล้อมและด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

ได้จัดให้มีบริเวณที่พักรอรับบริการที่พอเพียง สภาพแวดล้อมน่าติดต่อมีความสะดวกและสะอาด มี

สถานที่พอเพียงต่อการให้บริการ เป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ มีเจ้าหน้าที่ให้คำชี้แจง

ขั้นตอนการให้บริการ และได้จัดทำป้ายบอกขั้นตอนและวิธีการรับบริการทุกขั้นตอนเพ่ือสะดวกกับผู้

มารับบริการ จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพ่ือให้บริการประชาชนอยู่ในเกณฑ์ดี และพบว่า 

ประชาชนมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี ระดบัมากที่สุด    

 ด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการให้บริการ พบว่า ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดความล่าช้า หรือไม่เป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนดไว้   

 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากการศึกษาครั้งนี้พบประเด็นที่องค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ควรพิจารณาเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนี้   

 1. งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ  

  บางพ้ืนที่ยังไม่ค่อยสะอาด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังเข้าไปไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่  

   

 2. งานด้านสาธารณสุข 
  2.1  แจ้งข่าวสารและวิธีการป้องกันการแพร่เชื้อจากไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ให้กับประชาชนทราบอย่างทั่วถึงใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

  2.2  ลงพ้ืนที่ร่วมกับ อสม. สำรวจน้ำท่วมขังภายในชุมชนพร้อมจัดงบประมาณสนับสนุน

ป้องกันลูกน้ำยุงลาย 

 3. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  

  3.1  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ   
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  3.2 ทางชุมชนอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เพ่ิมรายได้ให้กับคนในชุมชน 

เช่น การจัดงานการขายสินค้า OTOP หรือจัดทำกลุ่มสร้างผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน เพ่ือให้มีจุดขายสินค้า 

ประจำชุมชน เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย หรือกลุ่มที่มีความสนใจ เพ่ือประชาสัมพันธ์

ชุมชนอีกทางหนึ่ง 

 4. งานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

  4.1 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน 

  4.2 ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันตามโรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

   4.3  มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมในเทศกาลสำคัญทาง

ศาสนา 

 5. งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

    บางหมู่บ้านยังไม่มีระบบไฟฟ้า และระบบประปาเข้าถึง จึงต้องมีการขอใช้ทรัพยากร

ร่วมกับทางวัด 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นการทำตามภาระหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน            

พระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2552) ในปีงบประมาณ 2563 มี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

ให้บริการด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  2) เพ่ือ

ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี และ 3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ด้านการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   

 การประเมินใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และศึกษาวิจัยจากเอกสาร 

(Documentary Research) ผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ

วิจัยเชิงปริมาณทำการประเมินความพึงพอใจ (Survey Research) ของประชาชนที่เป็นตัวแทน

ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 390 คน ในช่วง

เดือนสิงหาคม - กันยายน 2563 แล้วนำมาประเมินผลโดยใช้การพรรณนาความ (Descriptive) จาก

ข้อมูลที่ ได้มาจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าอัตราส่วนร้อยละ 

(Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบ

สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงเป็นผู้ใหบ้ริการ จำนวน 5 คน สรุปผลการศึกษาดังนี้ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 สรุปผลการศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของประชาชนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 

390 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 70.51 มีอายุน้อยกว่า 25 ปี ร้อยละ 24.87 มีการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 53.08 มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 55.90 และมีอาชีพ

เกษตรกรรม/กสิกรรม ร้อยละ 42.56 และส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด ร้อยละ 47.95    
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ผลสำรวจเป็นรายด้านในภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการต่อขั้นตอน

การให้บริการมีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 4.99) คิดเป็นร้อยละ 99.80 รองลงมาคือ ความ 

พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.98)  

คิดเป็นร้อยละ 99.60 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการต่อสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (X = 4.97) คิดเป็นร้อยละ 99.40 และความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการต่อช่อง

ทางการให้บริการ มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.94) คิดเป็นร้อยละ 98.80 ตามลำดับ ทั้งนี้ มี

คะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ ในระดบั 10 (มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป) ทุกด้าน     

1. งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ งานบริการด้านการรักษาความสะอาด

ในที่สาธารณะ มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ  

ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจต่อ

สิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ อยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( X = 4.94) และมีระดับความพึงพอใจของผู้ รับบริการร้อยละ 98.80  มีคะแนน

คุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับ 10 (มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป) เมือ่ประเมินรายด้านมีรายละเอียด

แต่ละดา้นสรุปไดดั้งนี้ 

 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 5.00) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 100       

 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.89) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 97.80        

 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 4.99) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 99.80     

 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด      

(X = 4.99) มีระดับความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 99.90 

2. งานด้านสาธารณสุข 

  ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ งานด้านสาธารณสุข มีกรอบงานที่

ประเมิน 4 ด้าน ประกอบดว้ย ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการ

ให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยสะดวก พบว่า ใน
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ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการ ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.92) และมี

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 98.40 มี คะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10 

(มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายด้านมี รายละเอียดแต่ล้ด้านสรุปไดดั้งนี้                 

 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.97) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 99.40         

 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.98) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 99.60         

 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.95) มีระดับ

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 99          

 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด       

(X = 4.95) มีระดับความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 99    

3. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ  

ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจต่อ 

สิ่งอำนวยสะดวก พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 

มากที่สุด (X = 4.93) และมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 98.60 มีคะแนนคุณภาพการ

ให้บริการอยู่ในระดับ 10 (มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายด้านมีรายละเอียดแต่ละด้าน

สรุป ไดดั้งนี้       

 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 5.00) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 100  

 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.99) มีระดับ

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 99.80 

 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.97) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 99.40       

 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด       

(X = 4.96) มีระดับความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 99.20    
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4. งานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ งานบริการด้านการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อ ขั้นตอนการให้บริการ  

ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจต่อ

สิ่งอำนวยสะดวก พบว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการ ให้บริการอยู่ในระดับ

มากที่สุด (X = 4.94) และมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 98.80 มีคะแนนคุณภาพการ

ให้บริการอยู่ในระดับ 10 (มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายด้านมี รายละเอียดแต่ละด้าน

สรุปได ้ดังนี้   

 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 5.00) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 100      

 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.96) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 99.20 

 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.98) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 99.60     

 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด   

(X = 4.98) มีระดับความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 99.60 

5. งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีกรอบ

งานที่ประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่อง

ทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยสะดวก 

พบว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.94)  

และมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 98.80 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 

10 (มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายด้านมีรายละเอียดแต่ละด้านสรุป ได้ดังนี้   

 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 5.00) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 100      

 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.89) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 97.80   
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 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.99) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 99.80      

 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด        

(X  = 4.99) มีระดับความพึงพอใจของผู้รบับริการร้อยละ 99.80      

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการประเมินด้านขั้นตอนในการให้บริการ พบว่า ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ทั้งการลดขั้นตอนการทำงานด้านต่างๆ การทำงานร่วมกับชุมชน 

ได้มีการประสานกันผู้นำท้องถิ่นในการทำกิจกรรม มีการประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆ ให้ประชาชน

ทราบและเข้าร่วมกิจกรรม และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยการมีส่วนร่วมกับประชาชน เช่น การ

ประชาคมแผน ร่วมกันจัดทำแผนประจำปีกับ ชาวบ้านในระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล ซึ่งทำให้

ชาวบ้านได้รับประโยชน์จากการพัฒนาด้านต่างๆ ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐคุ้มค่า 

และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าจัดให้มีการให้บริการหลากหลายช่องทาง มีอุปกรณ์ เครื่องมือ

เครื่องใช้ที่ทันสมัย จัดทำอินเทอร์เน็ตให้บริการประชาชนด้านต่างๆ และมีสื่อโฆษณา ประเภท ป้าย

ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ กล่องรับความคิดเห็น และหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตามชุมชนหรือจุดการ

ให้บริการ เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ ด้านสภาพแวดล้อมและด้านสิ่ง

อำนวยความสะดวก พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าได้จัดให้มีบริเวณที่พักรอรับบริการที่

พอเพียง สภาพแวดล้อมน่าติดต่อมีความสะดวกและสะอาด มีสถานที่พอเพียงต่อการให้บริการ เป็นที่

พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ มีเจา้หนา้ที่ให้คำชี้แจงขั้นตอนการให้บริการ และได้จัดทำป้ายบอก

ขั้นตอนและวิธีการรับบริการทุกขั้นตอนเพ่ือสะดวกกับผู้มารับบริการ จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ

เครื่องใช้เพ่ือให้บริการประชาชนอยู่ในเกณฑ์ดี และพบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  ระดับมากที่สุด  

ด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการให้บริการ พบว่าไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดความล่าช้า หรือไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้ประชาชนมีความ

เชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
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ในระดับมากที่สุด และอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับคะแนน 10 (ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ

ผู้รบับริการ มากกว่าร้อยละ 95) 

  

ข้อเสนอแนะ  

 1. งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ  

  บางพ้ืนที่ยังไม่ค่อยสะอาด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังเข้าไปไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่  

   

 2. งานด้านสาธารณสุข 
  2.1 แจ้งข่าวสารและวิธีการป้องกันการแพร่เชื้อจากไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ให้กับประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

  2.2  ลงพ้ืนที่ร่วมกับ อสม. สำรวจน้ำท่วมขังภายในชุมชนพร้อมจัดงบประมาณสนับสนุน

ป้องกันลูกน้ำยุงลาย 

 3. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  

  3.1  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ   

  3.2 ทางชุมชนอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เพ่ิมรายได้ให้กับคนในชุมชน 

เช่ น  การจั ด งาน การขายสิ น ค้ า  O TO P  ห รือจั ดท ำกลุ่ ม ส ร้ า งผลิ ตภัณ ฑ์ ภ าย ในชุ มชน 

เพ่ือให้มีจุดขายสินค้าประจำชุมชน เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย หรือกลุ่มที่มีความ

สนใจ เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนอีกทางหนึ่ง 

 4. งานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

  4.1 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน 

  4.2 ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันตามโรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

   4.3  มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมในเทศกาลสำคัญทาง

ศาสนา 

 5. งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

    บางหมู่บ้านยังไม่มีระบบไฟฟ้า และระบบประปาเข้าถึง จึงต้องมีการขอใช้ทรัพยากร

ร่วมกับทางวัด 
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แบบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
                                งานบริการด้าน           

 
 
 
 

คำชี้แจง   แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
    ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
 

กรุณาทำเครื่องหมายในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สุด 
1.  เพศ   

     1)  ชาย         2)  หญิง 
2.  อายุ   

     1)  น้อยกว่า 25 ปี      2)  25 - 30 ปี         3)  31 - 40 ปี       

     4)  41 – 50 ปี          5)  51 – 60 ปี   6)  มากกว่า 60 
ปีขึ้นไป       
3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 

   1)  ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า    2)  มัธยมศึกษา 

   3)  ปวช./ปวส./ปวท./อนปุริญญา   4)  ปริญญาตรี   5)  ปริญญาโท
หรือสูงกว่า   
4.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

       1)  น้อยกว่า 10,000 บาท    2)  10,001 – 20,000 บาท 

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

  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 

งานด้านสาธารณสุข         

งานด้านพฒันาชุมชนและสวสัดิการ       

งานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน         
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    1)  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ       2)  ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย  

    3)  เกษตรกรรม/กสิกรรม     4)  รับจ้าง 

   5)  แม่บ้าน            6) อ่ืนๆ  โปรดระบุ …………………………… 
6.  ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน 

   1)  เป็นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด    2)  อยู่ในชุมชนไม่เกิน 1 ปี 

   3)  อยู่ในชุมชนตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี         4)  อยู่ในชุมชนมากกว่า 5 ปี  
 
 
 
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
คำถาม ท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของงานบริการในประเด็นใดต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 ขั้นตอนการให้บริการไมยุ่่งยาก      
1.2 มีมีป้ายแสดงข้ันตอนการให้บริการที่ชัดเจน      
1.3 ขั้นตอนการให้บริการมีความรวดเร็ว      
1.4 วัสดุ อุปกรณ์ท่ีให้ในการบริการมีความทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ      
1.5 กระบวนการให้บริการมีความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได้      
1.6 กระบวนการให้บริการมีความถูกตอ้ง ตรงกับเรื่องที่ขอรับบริการ      
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
2.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย และเพียงพอ      
2.2 ช่องทางการให้บริการแต่ละช่องทางมีความสะดวก รวดเร็ว      
2.3 การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการให้บริการ      

2.4 มีสื่อออนไลน์ใหบ้ริการข้อมูลข่าวสารและรบัแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ      
2.5 มีหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริการ      
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3.1 เจ้าหน้าท่ีให้บริการ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี พูดจาดี ยิ้มแยม้แจ่มใส      
3.2 มีจำนวนเจ้าหน้าทีเ่พียงพอต่อการให้บริการ      
3.3 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ สามารถให้บริการ ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อ  

สงสัยอย่างชัดเจน   
     

3.4 เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานท่ี กาลเทศะ      

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
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3.5 เจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างเท่าเทียมกับผู้รับบริการทุกคน      
3.6 เจ้าหน้าที่มีความน่าเชื่อถือ      
3.7 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซื่อสตัย์สุจริต      
4. สิ่งอำนวยความสะดวก 
4.1 สถานท่ีตั้งสามารถเดินทางไปได้สะดวก      
4.2 สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ และ 

เหมาะสมต่อการใช้บริการ 

     

4.3 มีการตดิป้ายบอกจุดบริการ สถานที่ให้บริการต่างๆ อย่างชัดเจน      
4.4  มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ำ ที่น่ัง 

คอยรับบริการ สญัญาณอินเทอร์เน็ต 

     

4.5 มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู้พิการ หรือผู้สูงอายุอย่าง 

เหมาะสม   

     

 

 
ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

1. 
 
 
 
 
 

 

2. 
 
 
 
 
 

 

3. 
 
 
 
 

 

ตอนที่ 3   ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ 
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4. 
 
 
 
 
 

 

5. 
 
 
 
 
 
 

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้ 
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ภาคผนวก ข  

ภาพการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ นางสาวลัดดาวัลย์  จำปา   

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สังกัด   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

ประวัติการศึกษา 

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

 พ.ศ. 2555 สำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) 
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ  (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผลงานวิจัย 
 1.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือควบคุมสภาวะในเตาอบแห้งพลังงานธรรมชาติ  (2563,  

ผู้ร่วมวิจัย) 

 2.  การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมระบบน้ำอัจฉริยะ (2563, หัวหน้าโครงการ) 

 3.  การส่งเสริมช่องทางการขายสินค้าทางการเกษตรของชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

กาญจนบุรี ผ่านสื่อดิจิทัลออนไลน์ (2562, ผู้ร่วมวิจัย) 

 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (2561, ผู้ร่วมวิจัย) 

 5.  สื่อมัลติมีเดียชุดแบบทดสอบความรู้ เรื่องระบบจราจรสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับ

รถยนต์และรถจักรยานยนต์ (2561, ผู้ร่วมวิจัย) 

 6. การออกแบบและพัฒนาผังบริเวณศูนย์ท่องเที่ยวเทศบาลตำบลท่าขนุน และจัดทำป้าย

บอกตำแหน่งศูนย์ท่องเที่ยว ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุร ี(2561, ผู้ร่วมวิจัย) 

 7. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วย

เทคโนโลยี AR (2561, หัวหน้าโครงการ) 

 8.  การพัฒนาและถ่ายทอดผลิตภัณฑ์จากเสื่อลำแพน (2560, ผู้ร่วมวิจัย) 

 9. การพัฒนาเกม Vintage Arcade ด้วยบอร์ด Raspberry Pi3 (2560, หัวหน้าโครงการ) 

http://eoffice.kru.ac.th/e-research/res_detail.php?res_id=901
http://eoffice.kru.ac.th/e-research/res_detail.php?res_id=901
http://eoffice.kru.ac.th/e-research/res_detail.php?res_id=815
http://eoffice.kru.ac.th/e-research/res_detail.php?res_id=815
http://eoffice.kru.ac.th/e-research/res_detail.php?res_id=805
http://eoffice.kru.ac.th/e-research/res_detail.php?res_id=805
http://eoffice.kru.ac.th/e-research/res_detail.php?res_id=770
http://eoffice.kru.ac.th/e-research/res_detail.php?res_id=770
http://eoffice.kru.ac.th/e-research/res_detail.php?res_id=766
http://eoffice.kru.ac.th/e-research/res_detail.php?res_id=766
http://eoffice.kru.ac.th/e-research/res_detail.php?res_id=680
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 10. รูปแบบเกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมทักษะความจำแบบมีส่วนร่วมในผู้สูงอายุ ชุมชนบ้าน

หนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  (2560, หัวหน้าโครงการ) 

 11. การพัฒนาชุดสาธิตไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ (2559, ผู้ร่วมวิจัย) 

 12. การพัฒนาและสร้างเครื่องจักตอกสำหรับงานจักสานที่ใช้เป็นภาชนะกลุ่มจักสานไม้ไผ่

หนองเจริญ ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (2559, ผู้ร่วมวิจัย) 

 13. ความหลากหลาย คุณค่าทางอาหาร ภูมิปัญญาและวิถีการผลิตข้าวพ้ืนเมือง บ้านทิพุเย 

อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุร ี(2558, ผู้ร่วมวิจัย) 

 14. การศึกษาความต้องการบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (2558, หัวหน้าโครงการ)      

 15. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การซ่อมบำรุงรักษาสมาร์ทโฟน (Smart 

Phone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) เบื้องต้น (2558, ผู้ร่วมวิจัย) 

 16. การพัฒนาเครื่องจักตอกเพ่ือจักสานเสื่อรำแพน ของบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า  

อำเมืองกาญจนบุรี (2558, หัวหน้าโครงการ)      

 17. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในสาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  (2557, ผู้ร่วม

วิจัย) 

 18. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์อุตสาหกรรม เรื่อง 

อินทิกรัลสำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

(2556, หัวหน้าโครงการ)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eoffice.kru.ac.th/e-research/res_detail.php?res_id=567
http://eoffice.kru.ac.th/e-research/res_detail.php?res_id=567
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ  นายจรายุทธ  ประทีปวรกาญจน์ 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สังกัด   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2551 สำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนุบรี 

 พ.ศ. 2553 สำเร็จการศึกษา ครุศาสตรอุตสาหกรรมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี 
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ  (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) 
 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
 
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

ผลงานวิจัย 
 1.  การส่งเสริมช่องทางการขายสินค้าทางการเกษตรของชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

กาญจนบุรี ผ่านสื่อดิจิทัลออนไลน์ (2562, ผู้ร่วมวิจัย) 

 2. ความหลากหลายภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีงานจักสานด้วยไม้ไผ่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

(2559, ผู้ร่วมวิจัย) 

 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์งานจักสานเสื่อรำแพน บ้านพุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (2559, ผู้ร่วม

วิจัย) 

 4. พัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวพ้ืนเมือง บ้านทิพุเย อำเภอ

ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (2559, ผู้ร่วมวิจัย) 

 5. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสาขาที่สร้างรายได้สูง : การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

สปาเพ่ือสุขภาพ และการจับจ่ายซื้อสินค้า (2558, ผู้ร่วมวิจัย) 

 6. การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่ตะวันตกกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย : 

(2556, ผู้ร่วมวิจัย) 

http://eoffice.kru.ac.th/e-research/res_detail.php?res_id=901
http://eoffice.kru.ac.th/e-research/res_detail.php?res_id=901
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 7. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ศาสนประยุกต์และวัฒนธรรมอาเซียน 

เรื่อง วัฒนธรรมอาเซียน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2556, หัวหน้าโครงการ)      

   

  

  


