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อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
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กิตติกรรมประกาศ
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริ การขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบลปกาสัยครั้งนี้สาเร็ จลงได้ดว้ ยดี ด้วยความร่ วมมือจากบุคคลหลายฝ่ ายและหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลปกาสัยที่ให้ความร่ วมมือจากการประเมินผลความพึง
พอใจในครั้งนี้ ตลอดจนให้การตอบรับทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและผูด้ าเนินการวิจยั จัก
ต้องขอขอบพระคุณองค์การบริ หารส่วนตาบลปกาสัย ที่ให้โอกาสผูว้ ิจยั และเลือกมหาวิทยาลัยมหิดล
ในการดาเนิ น การประเมิน ผลฯ ในครั้ งนี้ ตลอดจนเลือกทีมงานวิจ ัย ของคณะสังคมศาสตร์ และ
มนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล เป็ นผูป้ ระเมินผลขององค์การบริ หารส่ วนตาบลปกาสัยและได้
มอบหมายให้ผวู ้ ิจยั ดาเนินการทาวิจยั เรื่ องนี้ในนามมหาวิทยาลัยมหิดล
ท้ายที่สุดขอขอบคุณประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริ หารส่วนตาบลปกาสัย ที่กรุ ณาได้
สละเวลาให้ข ้อมูลที่เกี่ยวข้องผูว้ ิจยั จึงหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า ผลการวิจยั ฉบับนี้ จ ะเป็ นประโยชน์แก่
ผูเ้ กี่ยวข้อง และประโยชน์ทางวิชาการและจะน าไปสู่ การพัฒนาและปรับปรุ ง ด้านการบริ การให้
ประชาชนในพื้นที่ ได้เป็ นอย่างมาก ในโอกาสต่อไป

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี วรพงษ์
หัวหน้าโครงการ
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริ การขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบลปกาสัย เป็ นการประเมินตามภาระหน้าที่ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ องค์การบริ หาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552) ในปี งบประมาณ 2562 โดยมีวตั ถุประสงค์ของการ
วิจยั ดังต่อไปนี้ ประเด็นที่ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริ การด้านต่าง ๆขององค์การบริ หารส่ วนตาบลปกาสัย ประเด็นที่ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของประชาชนที่ มีต่ อองค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบลปกาสัย และและประเด็ นที่ 3)เพื่อศึก ษาปั ญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ด้านการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลปกาสัย โดยผูว้ ิจยั ใช้
วิธีการสารวจความคิดเห็น (Survey Research) จากประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริ การงานต่าง ๆและ
มาใช้บริ การสิ่ งอานวยความสะดวก ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลปกาสัย หรื อจากประชาชนซึ่ง
เป็ นตัวแทนครอบครัวที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่ขององค์การบริ หารส่วนตาบลปกาสัย
ผูว้ ิจยั ใช้การประเมิน วิจ ัยเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) และศึก ษาวิจ ัยจากเอกสาร
(Documentary Research)จากงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง ผสมผสานกับการวิจยั เชิ งคุณ ภาพ (Qualitative
Research) โดยได้ขอ้ มูลจากแบบสัมภาษณ์และคาถามปลายเปิ ด
โดยการวิจยั เชิงปริ มาณผูว้ ิจยั ทาการศึกษาความพึงพอใจ (Survey Research) ของประชาชน
ที่เป็ นตัวแทนครอบครัวที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริ หารส่วนตาบลปกาสัย
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจานวน 400 คน ในช่วงปี งบประมาณ 2562
แล้วนามาประเมินผลโดยใช้การพรรณนาความ (Descriptive) จากข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ดว้ ย
วิธีทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย(Mean) ค่าอัตราส่ วนร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) และการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ขององค์การบริ หารส่วนตาบลปกาสัย ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริ การ จานวน 5
คน สามารถสรุ ปผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
สรุ ปผลการศึกษาคุณลักษณะทัว่ ไปของประชาชนกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 400
คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 64.00 มีอายุ 31 - 40 ปี ร้อยละ 24.50 มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ร้อยละ 29.25 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 -20,000 บาทร้อยละ 37.00 และมีอาชีพรับ
ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 32.50 และส่วนใหญ่เป็ นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด ร้อยละ 39.75
ตรวจสอบผลสารวจความพึ งพอใจคุ ณ ภาพการให้บริ ก ารของประชาชนต่ องานการ
ให้บริ การขององค์การบริ หารส่วนตาบลปกาสัย ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( x̅ =
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4.796 ) คิ ด เป็ นร้ อยละ 95.93 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์คุ ณ ภาพการให้บริ ก าร พบว่า มีคะแนน
คุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป)
ผลสารวจเป็ นรายด้านในภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การต่อขั้นตอนการ
ให้บริ การมีค่าอยู่ในระดับมากที่ สุด ( x̅ = 4.721) คิ ด เป็ นร้ อยละ 94.25 มีคะแนนคุ ณ ภาพการ
ให้บริ การอยูใ่ นระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป) ทุกด้านความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริ การ
มีค่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.660) คิดเป็ นร้อยละ 93.21 มีคะแนนคุณภาพการให้บริ การอยูใ่ น
ระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ มีค่าอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x̅ = 4.828) คิดเป็ นร้อยละ 96.16 มีคะแนนคุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับ 5 (มากกว่า
ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.634)
คิดเป็ นร้อยละ 92.68 มีคะแนนคุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป)

1. งำนบริกำรด้ ำนรำยได้ และภำษี
มีก ารประเมิน ความพึงพอใจในคุ ณ ภาพการให้บริ การ มีก รอบงานที่ ประเมิน 4 ด้า น
ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อขั้น ตอนการให้บริ ก าร ความพึงพอใจต่อช่ องทางการให้บริ การ
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ และความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยสะดวก พบว่า ในภาพรวม
ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x = 4.874) และมีระดับ
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 97.49 มีคะแนนคุณภาพการให้บริ การอยู่ในระดับ 5 (มากกว่า
ร้อยละ 80 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายด้านมีรายละเอียดแต่ละด้านสรุ ปได้ดงั นี้
ควำมพึงพอใจต่ อ ขั้นตอนกำรให้ บริ กำร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.901) มี
ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 98.01
ควำมพึงพอใจต่ อช่ องทำงกำรให้ บริกำร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.864) มี
ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 97.28
ควำมพึง พอใจต่ อ เจ้ ำหน้ ำ ที่ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำร มีค่ าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ สุด ( x̅ = 4.811)
มีระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 96.23
ควำมพึงพอใจต่ อสิ่ งอำนวยควำมสะดวกในกำรให้ บริกำร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
( x̅ = 4.921) มีระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 98.46
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2.งำนบริกำรพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม
มีก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพการให้บ ริ การ มี ก รอบงานที่ ป ระเมิ น 4 ด้า น
ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริ การ ความ
พึงพอใจต่ อเจ้าหน้าที่ ผูใ้ ห้บ ริ ก าร และความพึงพอใจต่ อสิ่ งอานวยสะดวก พบว่ า ในภาพรวม
ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.816) และมีระดับ
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 96.33 มีคะแนนคุณภาพการให้บริ การ อยูใ่ นระดับ 5 (มากกว่าร้อย
ละ 80 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายด้านมีรายละเอียดแต่ละด้านสรุ ปได้ดงั นี้
ควำมพึงพอใจต่ อ ขั้นตอนกำรให้ บ ริกำร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.773) มี
ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 95.46
ควำมพึงพอใจต่ อช่ องทำงกำรให้ บริกำร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.810) มี
ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 96.20
ควำมพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ ำที่ผ้ใู ห้ บริกำร มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.865) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 97.29
ควำมพึงพอใจต่ อสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรให้ บริกำร มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด (
x̅ = 4.817) มีระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 96.34
3.งำนบริกำรด้ ำนโยธำกำรขออนุญำตปลูกสิ่งก่อสร้ ำง
มีก ารประเมิน ความพึ งพอใจในคุ ณ ภาพการให้บริ การ มีก รอบงานที่ ป ระเมิน 4 ด้า น
ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริ การ ความ
พึงพอใจต่ อเจ้าหน้าที่ ผูใ้ ห้บ ริ ก าร และความพึงพอใจต่ อสิ่ งอานวยสะดวก พบว่า ในภาพรวม
ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.705) และมีระดับ
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 94.10 มีคะแนนคุณภาพการให้บริ การอยู่ในระดับ 5 (มากกว่า
ร้อยละ 80 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายด้านมีรายละเอียดแต่ละด้านสรุ ปได้ดงั นี้
ควำมพึงพอใจต่ อขั้ นตอนกำรให้ บริก ำร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.705) มี
ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 88.78
ควำมพึงพอใจต่ อช่ องทำงกำรให้ บริกำร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.837) มี
ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 96.74
ควำมพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ ำที่ผ้ใู ห้ บริกำร มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.794) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 95.88
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ควำมพึงพอใจต่อสิ่ งอำนวยควำมสะดวกในกำรให้ บริกำร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
( x̅ = 4.750) มีระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 95.00
4. งำนบริกำรด้ ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
มีการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการ มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริ การ ความพึงพอใจต่อ
เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ และความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยสะดวก พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึง
พอใจในคุณภาพการให้บริ การ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.790) และมีระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การร้อยละ 93.29 มีคะแนนคุณภาพการให้บริ การอยู่ในระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป)
เมื่อประเมินรายด้านมีรายละเอียดแต่ละด้านสรุ ปได้ดงั นี้
ควำมพึง พอใจต่ อ ขั้ น ตอนกำรให้ บ ริ ก ำร มีค่ าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ สุด ( x̅ = 4.470)
มีระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 89.40
ควำมพึงพอใจต่ อช่ องทำงกำรให้ บริกำร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.130) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 82.60
ควำมพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ ำที่ผ้ใู ห้ บริกำร มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.760) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 95.20
ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรให้ บริกำร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
( x̅ = 4.048) มีระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 80.96
สรุ ปผลสารวจความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลป
กาสัย มีดงั ต่อไปนี้ ตามกรอบงานที่ประเมิน 4 ด้าน โดยเฉลี่ยแล้ว ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อ
ขั้น ตอนการให้บริ การ ความพึงพอใจต่ อ ช่ องทางการให้บริ ก าร ความพึง พอใจต่ อเจ้าหน้าที่ ผู ้
ให้บริ การ และความพึงพอใจต่อสิ่ งอานวยสะดวก ในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริ การในระดับมากที่สุด คือ งำนบริกำรด้ ำนรำยได้ และภำษี ร้ อยละ 97.49 มีคะแนน
คุณภาพการให้บริ การอยู่ในระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป) รองลงมา คือ งำนบริกำรพัฒนำ
ชุมชนและสวัสดิกำรสังคม ร้ อยละ 96.33 มีคะแนนคุณภาพการให้บริ การอยู่ในระดับ 5 (มากกว่า
ร้อยละ 80 ขึ้นไป) งำนบริ กำรด้ ำนโยธำกำรขออนุญำตปลูก สิ่ งก่ อ สร้ ำง ร้ อ ยละ 94.10 มีค ะแนน
คุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป) และ งำนบริกำรด้ ำนกำรป้ องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย มีระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้ อยละ 93.29 มีคะแนนคุณภาพการ
ให้บริ การอยูใ่ นระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป) ตามลาดับ
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ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั สามารถวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ จาก แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ เพื่อมาสรุ ป ประเด็ น ต่ าง ๆ ที่ องค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบลปกาสัย ควรด าเนิ น การตาม
ข้อเสนอแนะ มีดงั ต่อไปนี้
1. งำนบริกำรด้ ำนรำยได้ และภำษี
จากการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั สามารถวิเคราะห์ประเด็นต่ าง ๆ จาก แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ เพื่อมาสรุ ปประเด็ น ต่ าง ๆ ที่ องค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบลปกาสัย ควรด าเนิ น การตาม
ข้อเสนอแนะ มีดงั ต่อไปนี้ ควรดาเนินการตามข้อเสนอแนะ มีดงั ต่อไปนี้ พัฒนาประสิทธิภาพระบบ
บริ ก ารให้มีค วามสะดวก รวดเร็ ว เพื่ออานวย ความสะดวกให้แก่ ประชาชนเพิ่มมากขึ้ น พัฒ นา
ศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่าเสมอเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสานึ กในงานบริ การและให้มีความรู ้
ความสามารถในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้ ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
มีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ้น นาวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทนั สมัยและเพียงพอ
ต่อการให้ บริ การมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การประชาชน มีการ
ให้บริ การนอกเวลาราชการหรื อการออกหน่ วยบริ การเคลื่อนที่เพื่อเป็ น การอานวยความสะดวกให้
ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริ การอย่างทัว่ ถึง เนื่ องจากผูร้ ับบริ การบางคน อาจมีภารกิจในงานประจา
ของตนเอง หรื ออาจไม่สะดวกในการที่จะมารับบริ การ ทาให้ไม่สามารถ เข้าถึงบริ การได้ จัดทาคู่มือ
ประชาชนแจกจ่ายให้กบั ประชาชนในทุกครัวเรื อนเพื่อให้ ประชาชนทราบรายละเอียด ขั้นตอน และ
วิธีก ารติด ต่อขอการรับบริ การทุก ประเภท และสามารถ จัดเตรี ยมเอกสาร หลักฐานได้ค รบถ้ว น
ถูกต้อง สามารถมาติดต่อได้แล้วเสร็ จในครั้งเดียว ทบทวนเส้นทางเดินของงานและกระจายอานาจ
การตัดสินใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อให้การปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จในขั้นตอนเดียวและลดระยะเวลาใน
การปฏิบตั ิงานให้นอ้ ยลง
2. งำนบริกำรพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม
ควรมีการจัดฝึ กอบรม หรื อส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึ กอบรมอย่างสม่าเสมอเพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู ้ ดา้ นต่าง ๆ และมุ่งเน้นการสร้างจิตสานึ กที่ดีในงานบริ การ เพื่อให้ประชาชนเกิด ความพึง
พอใจมากในการได้รับบริ การ มีการทบทวนเส้นทางเดินของงานและกระจายอานาจการตัดสินใจ
ให้ก ับ ผูป้ ฏิ บัติ งาน เพื่ อ ให้ก ารปฏิบัติ ง านแล้ว เสร็ จ ในขั้น ตอนเดี ย วและลดระยะเวลาในการ
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ปฏิบตั ิงานให้นอ้ ยลง นาวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทนั สมัยและเพียงพอต่อการให้ บริ การมา
ใช้ในการปฏิบัติ งาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว ในการให้บริ ก ารประชาชน จัด ทาคู่มือประชาชน
แจกจ่ายให้กบั ประชาชนในทุก ครัวเรื อนเพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการ
ติด ต่อขอการรั บบริ ก ารทุก ประเภท และสามารถจัด เตรี ยมเอกสาร หลักฐานได้ครบถ้วนถูก ต้อง
สามารถมาติ ด ต่อได้แล้ว เสร็ จ ในครั้ งเดี ย ว พัฒนาประสิ ทธิ ภ าพระบบบริ ก ารให้มีค วามสะดวก
รวดเร็ ว เพื่ออานวย ความสะดวกให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง

3. งำนบริกำรงำนบริกำรด้ ำนโยธำกำรขออนุญำตปลูกสิ่งก่อสร้ ำง
ควรมีก ารจัด ฝึ กอบรม หรื อส่ งเจ้าหน้าที่ เข้ารั บการฝึ กอบรมอย่างสม่าเสมอเพื่อพัฒนา
ทักษะความรู ้ดา้ นต่าง ๆ และมุ่งเน้นการสร้างจิตสานึ กที่ดีในงานบริ การ เพื่อให้ประชาชนเกิด ความ
พึงพอใจมากในการได้รับบริ การ มีการทบทวนเส้นทางเดินของงานและกระจายอานาจการตัดสินใจ
ให้ก ับ ผูป้ ฏิ บัติ งาน เพื่ อ ให้ก ารปฏิบัติ ง านแล้ว เสร็ จ ในขั้น ตอนเดี ย วและลดระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานให้นอ้ ยลง นาวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทนั สมัยและเพียงพอต่อการให้ บริ การมา
ใช้ในการปฏิบัติ งาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว ในการให้บริ ก ารประชาชน จัด ทาคู่มือประชาชน
แจกจ่ายให้กบั ประชาชนในทุก ครัวเรื อนเพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการ
ติด ต่อขอการรั บบริ ก ารทุก ประเภท และสามารถจัด เตรี ยมเอกสาร หลักฐานได้ครบถ้วนถูก ต้อง
สามารถมาติ ด ต่อได้แล้ว เสร็ จ ในครั้ งเดี ย ว พัฒนาประสิ ทธิ ภ าพระบบบริ ก ารให้มีค วามสะดวก
รวดเร็ ว เพื่ออานวย ความสะดวกให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
4. งำนบริกำรด้ ำนกำรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จากการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั สามารถวิเคราะห์ประเด็นต่ าง ๆ จาก แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ เพื่อมาสรุ ปประเด็นต่าง ๆ ที่ควรดาเนิ นการตามข้อเสนอแนะ มีดงั ต่อไปนี้ ควรมีการจัด
ฝึ กอบรม หรื อส่ งเจ้าหน้าที่เข้ารั บการฝึ กอบรมอย่างสม่าเสมอเพื่อพัฒนาทักษะความรู ้ดา้ นต่าง ๆ
และมุ่งเน้น การสร้ างจิตสานึ กที่ดี ในงานบริ การ เพื่อให้ประชาชนเกิ ด ความพึงพอใจมากในการ
ได้รับบริ การ มีการทบทวนเส้นทางเดินของงานและกระจายอานาจการตัดสินใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จในขั้นตอนเดียวและลดระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานให้นอ้ ยลง นาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทนั สมัยและเพียงพอต่อการให้ บริ การมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อความ
สะดวกรวดเร็ วในการให้บริ ก ารประชาชน จัด ทาคู่มือประชาชนแจกจ่ ายให้ก ับประชาชนในทุ ก
ครัวเรื อนเพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการติดต่อขอการรับบริ การทุกประเภท
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และสามารถจัดเตรี ยมเอกสาร หลักฐานได้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถมาติดต่อได้แล้วเสร็ จในครั้ ง
เดียว พัฒนาประสิ ทธิภาพระบบบริ การให้มีความสะดวก รวดเร็ ว เพื่ออานวย ความสะดวกให้แก่
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
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สารบัญ
หน้ า
บทสรุปผู้บริหาร

ก

กิตติกรรมประกาศ

ซ

บทที่ 1 บทนา

1

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา

1

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

6

ขอบเขตการวิจยั

7

นิยามศัพท์

7

กรอบแนวคิด
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีความสาคัญต่อท้องถิ่นเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นองค์กรที่มี
ขนาดเล็ก ที่สุด แต่ ใกล้ชิด กับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ ชนบท องค์การ
บริ หารส่ วนร่ วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใน
ฐานะที่เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบหนึ่ ง มีส่วนสาคัญยิ่งในการทาให้ประชาชนใน
ชนบทได้มีโอกาสในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั พุทธศักราช
2560 ที่ตอ้ งการกระจายอานาจให้กบั ท้องถิ่นมากขึ้น ในการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ ว น
ตาบลเพื่อจัดทาบริ การสาธารณะให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยการดาเนินงาน
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในปั จจุบนั ยังพบว่ามีปัญหาในกระบวนการดาเนิ นงาน โดยปั ญหาที่
สาคัญคือ การมีขนาดเล็ก ทั้งในแง่ของรายได้น้อยและบุคลากรก็น้อย รวมถึงปั ญหาการขาดการมี
ส่วนร่ วมของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็ นหน่วยงานของรัฐที่มีการดาเนินงานเป็ นอิสระจาก
ส่ วนกลาง ทาหน้าที่บริ หารจัด การกิจ การต่างๆ ในท้องถิ่น ของตน โดยผูบ้ ริ หารอปท.เป็ นคนใน
ท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆเป็ นการกระจายอานาจของรัฐลงมาสู่ ระดับ
ท้องถิ่น และให้ประชาชนมี ส่ว นร่ ว มในการใช้อ านาจรั ฐ ดู แลตนเองมากขึ้ น ซึ่ งบทบัญ ญัติ ใ น
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บญ
ั ญัติถึงการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ใน
หมวด 14 ที่ ว่าด้ว ย การปกครองส่ ว นท้องถิ่น ซึ่ งมีสาระสาคัญ คื อ รั ฐต้อ งให้อิสระแก่ องค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น ส่ งเสริ มให้องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นหน่ ว ยงานหลักในการจัด ทา
บริ การสาธารณะ มีอานาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี และรายได้อื่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ดูแลและจัดทาบริ ก ารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น มีอิสระในการกาหนด
นโยบายการบริ หาร การจัด บริ การสาธารณะ การบริ หารงานบุคคล การเงิ นและการคลัง และมี
อานาจหน้าที่ของตนเอง มีความเป็ นอิสระในการกาหนดนโยบายการบริ หารงานเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และความในมาตรา 282 วรรคสอง
ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีกลไก
การตรวจสอบการด าเนิ น งานโดยประชาชนเป็ นหลัก ประชาชนมีอ านาจในการตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และมีส่วนร่ วมในการบริ หารกิจการ

2

ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามมาตรา 287 วรรคสามกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องจัดให้ประชาชนมีส่วนร่ วมดังกล่าว และจัดทารายงานการดาเนินงานต่อประชาชนในเรื่ องของ
การจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
ตรวจสอบการบริ หารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และในมาตรา 290 (4) ที่กล่าวถึงการ
มีส่วนร่ วมของชุมชนท้องถิ่น (องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น) ต้องให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
ตรวจสอบ แสดงความคิ ดเห็ น ลงมติ หรื อประเมิน ผลการดาเนิ น งานขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นได้ (สถาบันพระปกเกล้า, 2560)
องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น มีหน้าที่ และอานาจดู แลและจัด ทาบริ ก ารสาธารณะ และ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รวมทั้ง
ส่งเสริ ม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติการ
จัดทาบริ การสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็ นหน้าที่และอานาจโดยเฉพาะ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรู ปแบบ หรื อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นหน่วยงานหลัก
ในการด าเนิ น การใด ให้เป็ นไปตามที่ ก ฎหมายบัญญัติ ซ่ึ งต้องสอดคล้องกับรายได้ข ององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามวรรคสี่และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและ
ขั้นตอนในการกระจายหน้าที่และอานาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่และ
อานาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในการจัดทาบริ การสาธารณะ
หรื อกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็ นหน้าที่ และอานาจขององค์กร ปกครองส่ ว นท้องถิ่น ถ้าการร่ ว ม
ดาเนิ น การกับเอกชนหรื อหน่ ว ยงานของรั ฐหรื อการมอบหมายให้เอกชน หรื อหน่ ว ยงานของรั ฐ
ดาเนินการ จะเป็ นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจะ
ดาเนิ นการเอง องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะร่ วมหรื อมอบหมายให้เอกชนหรื อหน่ วยงานของรัฐ
ด าเนิ น การนั้น ก็ได้รั ฐต้องด าเนิ น การให้องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น มีร ายได้ข องตนเองโดย
จัดระบบภาษีหรื อการจัดสรรภาษี ที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริ มและพัฒนาการหารายได้ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ ในระหว่างที่
ยังไม่อาจดาเนิ นการได้ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไป
พลางก่อน กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น ต้องให้
องค์กร ปกครองส่ ว นท้องถิ่น มีอิสระในการบริ หาร การจัดทาบริ การสาธารณะ การส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
ต้องทาเพียงเท่าที่จาเป็ นเพื่อการคุม้ ครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรื อประโยชน์ของ
ประเทศเป็ นส่ วนรวม การป้องกันการทุจริ ต และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยคานึ งถึง
ความเหมาะสมและความแตกต่ างขององค์ก รปกครอง ส่ ว นท้องถิ่น แต่ ละรู ปแบบ และต้องมี
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บทบัญญัติเกี่ยวกับการป้ องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้ องกัน การก้าวก่ายการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย
ในการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่วนตาบลเพื่อจัดทาบริ การสาธารณะให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนนั้น หลังจากที่มีก ารประกาศใช้พระราชบัญญัติ สภาต าบลและ
องค์กรบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 ทาให้สภาตาบลได้รับการยกฐานะเป็ นองค์การบริ หารส่ ว น
ตาบลจานวนมาก เพราะเกณฑ์การยกฐานะนั้นต่ามาก โดยสภาตาบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุ น
ในปี งบประมาณที่ ล่วงมาติดต่ อกัน 3 ปี เฉลี่ยปี ละ 150,000 บาทก็สามารถยกฐานะเป็ นองค์การ
บริ หารส่ ว นตาบลได้แล้ว จึงทาให้ขณะนี้ มีจานวนองค์การบริ หารส่ ว นตาบลถึง 6,744 แห่ ง ด้ว ย
เงื่อนไขที่ต่ามากในการยกฐานะจึงทาให้องค์การบริ หารส่วนตาบลส่ วนใหญ่ก็เป็ นองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลชั้น 5 คือมีรายได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยมีจานวนถึง 5,544 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 82 ของ
องค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบลทั้งหมด ดังนั้น องค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบลส่ วนใหญ่ จึงเป็ นหน่ ว ยการ
ปกครองท้องถิ่นที่มีศกั ยภาพที่ต่ามากในการพึ่งตนเองด้านการคลัง (สถาบันพระปกเกล้า , 2560)
การที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลส่วนใหญ่มีรายได้นอ้ ยทาให้องค์การบริ หารส่วนตาบลไม่สามารถ
จัดทาบริ ก ารสาธารณะให้กบั ประชาชนได้อย่างประสิ ทธิภาพ เมื่อองค์การบริ หารส่ ว นตาบลไม่
สามารถจัดทาบริ การสาธารณะได้ดี ก็จะส่ งผลให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลไม่อาจสนองตอบต่อ
การแก้ไขปั ญหาหรื อความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลได้ และ
ส่ งผลต่อเนื่ องไปถึงศรัทธาของประชาชนที่มีต่อการดารงอยู่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแม้
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นพ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.2542 จะได้กาหนด
อานาจหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลไว้อย่างมาก แต่ดว้ ยปั ญหาด้านการพึ่งตนเองด้านการ
คลัง จึงทาให้องค์การบริ หารส่วนตาบลไม่อาจดาเนิ นกิจกรรมตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
ไว้ได้ (สถาบันพระปกเกล้า, 2560) นอกจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลจะมีปัญหาเรื่ องของรายได้
แล้ว องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลยังประสบปั ญหาทางด้า นบุ ค ลากร โดยที่ บุ ค ลากรขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นคือสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลและคณะผูบ้ ริ หารองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลไม่มีความรู ้ทางด้านกฎหมาย และความรู ้ทางด้านการบริ หารจัดการองค์กร ทาให้การ
ปฏิบตั ิหน้าที่และการดาเนิ นงานขององค์การบริ หารส่วนตาบลประสบปัญหา คือปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่ นอน นอกจากนี้ ในส่วนของพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นก็มีประสบปั ญหา คือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเนื่ องจากขาด
ความรู ้ความสามารถทางด้านการปฏิบตั ิงาน คนที่มีความรู ้ความสามารถส่วนใหญ่ก็ไม่ตอ้ งการที่จะ
เป็ นพนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเนื่องจากระบบการบริ หารบุคคลขององค์การบริ หาร
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ส่วนตาบลยังไม่ทดั เทียมกับส่ วนภูมิภาค ส่วนกลาง และบริ ษทั เอกชนทัว่ ไป การที่องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลไม่สามารถดึงคนที่มีความสามารถเข้ามาร่ วมงานได้ ทาให้องค์การบริ หารส่วนตาบลขาด
พนัก งานที่มีความรู ้ และความสามารถ และพนักงานขององค์การบริ หารส่ ว นตาบลบางส่ ว นก็มี
ทัศนคติที่ไม่ตรงกับสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลและคณะผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลทาให้การทางานไม่สอดคล้องกันหรื อไม่สามารถประสานงานกันได้ดี ในด้านของปัญหาการ
มีส่วนร่ วมของประชาชนในองค์การบริ หารส่ วนตาบลนั้น ประชาชนทัว่ ไปยังไม่เข้าใจโครงสร้าง
อานาจหน้าที่และบทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นซึ่งส่งผลถึงการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการ
ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการทางานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนอกจากนี้ การที่ประชาชน
ไม่เข้าใจถึงบทบาท อานาจหน้าที่ขององค์การบริ หารส่วนตาบลทาให้เกิดความคาดหวังที่ไม่ถูกต้อง
ว่าองค์การบริ หารส่วนตาบลจะต้องมีหน้าที่เช่นเดียวกับส่ ว นราชการ จึงมีขอ้ เรี ยกร้องให้องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลดาเนินการต่างๆ เช่นเดียวกันกับส่ วนราชการโดยไม่เข้าใจว่าข้อเรี ยกร้องนั้นอยู่
นอกเหนื อ อานาจ 2 หน้าที่ และศัก ยภาพด้านการคลังขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น เมื่อข้อ
เรี ยกร้องจานวนมากของประชาชนที่มีต่อองค์การบริ หารส่วนตาบลไม่ได้รับการตอบสนอง ก็นามา
ซึ่งการเสื่ อมศรัทธาของประชาชนที่มีต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประเด็นนี้เป็ นปั ญหาสาคัญ
ประการหนึ่ งที่ ตอ้ งเร่ งสะสางภารกิจหน้าที่ ของราชการแต่ละส่ วนให้ชดั เจนว่าใครทาอะไรแล้ว
ประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้าใจ
การปกครองส่ ว นท้องถิ่น ตามรั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ทธศัก ราช 2560
สาระสาคัญที่เกี่ยวกับการปกครองส่ ว นท้องถิ่นในรัฐธรรมนู ญนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็ นดังนี้
ประการที่ 1 การขยายอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้มีบทบาทที่ชดั เจนและกว้าง
ขวางขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตามบทบัญญัติในมาตรา 76 ที่กาหนดว่า “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริ หาร
ราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่ วนภูมิภาค ส่วนท้องถิน่ และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็ นไป
ตามหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี (สถาบันพระปกเกล้า , 2560) โดยหน่ วยงานของรัฐต้อง
ร่ วมมือ และช่วยเหลือกันในการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อให้การบริ หารราชการแผ่นดิน การจัดทาบริ การ
สาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
รวมตลอดทั้งพัฒ นา เจ้าหน้าที่ ข องรั ฐให้มีค วามซื่ อ สัต ย์สุจ ริ ต และมี ทัศนคติ เ ป็ นผูใ้ ห้บ ริ ก าร
ประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ ว ไม่เลือกปฏิบตั ิ และปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐ
พึงด าเนิ นการให้มีกฎหมายเกี่ ยวกับการบริ หารงานบุค คลของหน่ ว ยงานของรัฐ ให้เป็ นไป ตาม
ระบบคุ ณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้ องกัน มิให้ผูใ้ ดใช้อานาจ หรื อ
กระทาการ โดยมิชอบที่เป็ นการก้าวก่ายหรื อแทรกแซงการปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อกระบวนการแต่งตั้ง
หรื อการพิจารณาความดี ความชอบของเจ้าหน้าที่ข องรั ฐ รัฐพึงจัด ให้มีมาตรฐานทางจริ ยธรรม
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เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็ นหลักในการกาหนดประมวล จริ ยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริ ยธรรมดังกล่าว” นอกจากนี้ยงั ได้กล่าวถึงระบบ
การทางานของภาครัฐว่าจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริ ยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริ ต
ของเจ้าหน้าที่พร้อมกับพัฒนาระบบ การทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน และให้รัฐ
มุ่งเน้นการทางานตามหลักการบริ หารกิจการ บ้า นเมืองที่ดี (สถาบันพระปกเกล้า , 2560) ทั้งนี้ ใน
รายละเอียดยังมีการกาหนดเพิ่มเติมว่า รัฐจะต้องจัดบริ การสาธารณะให้แก่ประชาชนอย่างรวดเร็ ว มี
ประสิทธิภาพ โปร่ งใส และเพื่อให้แนวนโยบายแห่งรัฐบรรลุเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้ จึงได้มีการ
กาหนดรายละเอียดด้านต่างๆไว้อย่างละเอียดเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงานแก่หน่วยงานของรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นอกจากนี้ ในหมวด 14 การปกครองส่ วนท้องถิ่น ยังได้มีการกาหนดว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็ นองค์กรหลักในการจัดบริ การสาธารณะและมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่และการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนนี้เองเป็ นหลักประกันว่า รัฐจะต้องส่งเสริ มและสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นหน่ วยงานหลัก โดยให้การกระจายอานาจเป็ นกลไกสาคัญ และ
เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็ นรู ปธรรม จึงได้มีการกาหนดมาตรา 250 อันเป็ นการระบุว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดูแล และจัดทาบริ การสาธารณะและมีอิสระในการบริ หาร การจัดบริ
การสาธารณะ การบริ หารงานบุคคล การเงินและการคลัง ยังได้กาหนดบทบาทเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดให้มีการส่งเสริ ม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่น และการที่มีอานาจ หน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ (สถาบันพระปกเกล้า , 2560) จึงทาให้
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น จะต้องได้รับการส่ งเสริ มและสนับสนุ น ให้มีความเข้มแข็งในการ
บริ หารงานได้โดยอิสระ และสามารถพัฒนาระบบการคลังโดย การจัดระบบภาษีหรื อการจัดสรร
ภาษี ที่เหมาะสม รวมทั้งส่ งเสริ มและพัฒ นาการหารายได้ข ององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น ให้
จัด บริ การสาธารณะโดยครบถ้ว น สามารถที่จ ะจัด ตั้งหรื อร่ วมกันจัดตั้งองค์การเพื่อ การจัด ทา
บริ ก ารสาธารณะ และกิ จ กรรมสาธารณะตามอานาจหน้าที่ และอานาจโดยเฉพาะขององค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น ของแต่ ละรู ปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ข ององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น โดยมีการบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหน้าที่ตลอดจนงบประมาณและ
บุคลากร รวมทั้งกรณี การร่ วมดาเนินการกับเอกชนหรื อหน่วยงานของรัฐหรื อมอบหมายให้เอกชน
หรื อหน่วยงานของรัฐดาเนินการที่เป็ นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าองค์กรปกครอง
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ส่ ว นท้องถิ่น ด าเนิ น การเองก็ส ามารถมอบให้องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น ร่ ว มกับเอกชนหรื อ
หน่วยงานของรัฐดาเนินการก็ได้
ดังนั้นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนู ญที่ให้อานาจแก่ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการปกครอง
ท้องถิน่ ของตนด้วยแล้ว การที่ประชาชนในท้องถิน่ ได้มีส่วนประเมินผลการดาเนินงานของเทศบาล
จึงนับได้ว่าสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเป็ นอย่างยิง่ เพราะประชาชนในท้องถิ่นนั้นจะ
เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากการบริ หารงานของเทศบาลโดยตรง การสารวจวิจยั และประเมินผลการ
ดาเนินงานของเทศบาลจึงถือเป็ นแนวทางการมีส่วนร่ วมที่สาคัญของการเมืองภาคประชาชน อีกทั้ง
ยังเป็ นการควบคุม และตรวจสอบการดาเนิ นงานของเทศบาลไปพร้อมๆ กันด้วยในตัว ผลสรุ ปจาก
การสารวจวิจยั ประเมินผลการดาเนิ นงานที่ ได้ จะเป็ นข้อมูลที่ช้ ีให้คณะผูบ้ ริ หาร และข้าราชการ
ประจาในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น ๆ ได้นาไปใช้ประกอบเป็ นแนวทางแก้ไขปรับปรุ งทั้ง
ด้านนโยบาย วิธีการด าเนิ นงาน และการให้บริ การ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน อันจะนามาซึ่งความสุขความเจริ ญแก่ทอ้ งถิ่นนั้นได้ดียงิ่ ๆ ขึ้นต่อไป
จากข้อมูล ดังกล่าวข้าวต้นที่ได้กล่าวมาแล้วทาให้ให้เห็นว่า ความสาคัญในด้านการบริ การ
ในหน่วยงานของภาครัฐ เป็ นสิ่งที่สาคัญอย่างมากในยุคปั จจุบนั เพราะการแข่งขันที่เกิดขึ้นจะทาให้
ทราบถึงความพึงพอใจของผูท้ ี่มาขอรับบริ การจากหน่ วยงานภาครัฐ เพราะการบริ ก ารที่ดี และมี
ประสิทธิภาพ หรื อการบริ การที่เป็ นเลิศ จะสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ ผทู ้ ี่มารับบริ การนั้น
และผูท้ ี่มารั บบริ ก ารนั้น ก็คื อประชาชน หรื อผูท้ ี่ เสี ย ภาษี ให้กบั หน่ วยงานภาครัฐ ทาให้เกิด การ
เจริ ญเติบโตในงานของภาครัฐนั้น ๆ ด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็ นหน่วยงานบริ การของ
ภาครัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จะสามารถทาให้ประชาชนที่มาขอรับบริ การนั้นมี
ความพึงพอใจกับงานบริ ก ารของหน่ ว ยภาครั ฐนั้น ได้อย่างไร ดังนั้น งานวิจ ัย นี้ จะสามารถเป็ น
คาตอบได้อย่างดีว่า จะมีแนวทางหรื อวิธีการใดที่สามารถทาให้ผมู ้ ารับบริ การจากหน่ วยภาครัฐมี
ความพึงพอใจมากที่สุดหรื อที่เรี ยกว่า “การบริ การที่เป็ นเลิศ”

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจยั
1.เพื่อศึกษาข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับงานการให้บริ การขององค์การบริ หารส่วนตาบลปกาสัย
2.เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลปกาสัย
3.เพื่อศึกษาเสนอแนะแนวทางการให้บริ การที่มีประสิ ทธิภาพขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลปกาสัย
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3. ขอบเขตของกำรวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตการวิจยั ไว้ดงั นี้
3.1 ขอบเขตด้ ำนประชำกร การวิจยั ครั้งนี้ ได้กาหนดให้ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัย
อยูใ่ นพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริ หารส่วนตาบลปกาสัยและเป็ นผูท้ ี่มาติดต่อขอใช้บริ การ
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลโครงการนี้
3.2 ขอบเขตด้ ำนเนื้อหำ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตด้านเนื้อหา ซึ่งเป็ นการศึกษาระดับความ
พึงพอใจคุณภาพการบริ การของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การ โดยเนื้ อหาที่ทาการสารวจ มีกรอบงานที่จะ
ประเมิน รวม 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริ การ ด้านช่องทางการให้บริ การ ด้านเจ้าหน้าที่ผู ้
ให้บริ การ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.3 ขอบเขตพื้ น ที่ ผูว้ ิจ ัย ได้ก าหนดพื้ น ที่ ข องการวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นพื้น ที่ ซ่ึ งอยู่ใ นความ
รับผิดชอบขององค์การบริ หารส่วนตาบลปกาสัย

4. นิยำมศัพท์
ควำมพึง พอใจของประชำชน หมายถึง ความรู ้ สึก ที่ ดีและทัศนคติ ที่มีต่ อคุ ณ ภาพการ
ให้บริ การตามความต้องการของประชาชนผูม้ าขอรับบริ การจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลปกาสัย
แล้วเกิดความประทับใจ ต่อการบริ การที่ดีที่สุด โดยตอบสนองตรงตามความต้องการของผูม้ าขอรับ
บริ การด้านต่ าง ๆซึ่ ง ประชาชนมีส่ว นร่ วมในการบริ หารจัดการตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบลปกาสัยด้านการบริ หารงาน คุณภาพการปฏิบตั ิงาน และ
คุณภาพการให้บริ การแก่ประชาชน
ผู้มำรับบริกำร/ประชำชน หมายถึง คนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบลปกาสัย ที่มาติดต่อของรับบริ การด้านต่าง ๆ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น (อปท.) หมายถึง หน่ วยงานของรัฐที่มีการดาเนิ นงานเป็ น
อิสระจากส่วนกลาง ทาหน้าที่บริ หารจัดการกิจการต่างๆ ในท้องถิ่นของตนมีฐานะเป็ น นิติบุคคล
องค์กำรบริหำรส่ วนตำบล ( อบต.) หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตาบลที่อยู่
ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีพ้นื ที่เท่ากับตาบลแต่ละตาบลจัดตั้งมาจากสภาตาบลที่มีรายได้ตาม
เกณฑ์ที่กาหนดและมีจานวนราษฎรไม่นอ้ ยกว่า 2,000 คน มีฐานะเป็ นนิ ติบุคคล และเป็ นราชการ
ท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และหน้าที่
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อื่นๆ ตามที่กฎหมายกาหนด รวมทั้งมีงบประมาณและพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบล
กำรบริกำรสู่ ควำมเป็ นเลิศ หมายถึง การให้บริ การแก่ผมู ้ ารับบริ การให้เกิดความประทับใจ
ความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด เกินกว่ามาตรฐานของการให้บริ การในระดับปกติของการบริ การ
โดยทัว่ ๆ ไปซึ่งครอบคลุมทั้งด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ กระบวนการบริ การ และสถานที่ให้บริ การ
และสภาพแวดล้อมทัว่ ไปในองค์กรปรกครองส่วนท้องถิน่ นั้น ๆ
ขั้นตอนกำรให้ บริกำร หมายถึง การกาหนดวิธีการปฏิบตั ิงานการให้บริ การประชาชนของ
องค์การบริ หารส่วนตาบลปกาสัยมีกาหนดระยะเวลาการให้บริ การ และมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานที่
เหมาะสมโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
ช่ องทำงกำรให้ บริกำร หมายถึง การให้บริ การประชาชนในหลากหลายช่องทาง เช่น สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และสื่ อออนไลน์ที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลปกาสัยใช้ในการบริ การ การ
เข้าถึงข้อมูล เพื่อให้การบริ การกับประชาชน และการบริ การหน่วยเคลื่อนที่
เจ้ำหน้ ำที่ผ้ใู ห้ บริกำร หมายถึง เจ้าหน้าที่ขององค์การบริ หารส่วนตาบลปกาสัย ที่ทาหน้าที่
ให้บริ การแก่ประชาชน มีความรู ้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบตั ิ
สิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวก หมายถึง สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ องค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบล
ปกาสัย ใช้ในการให้บริ การประชาชน เพื่ออานวยความสะดวกในงานบริ การ

5. กรอบแนวคิด
การวิจ ัยเรื่ อง ประเมิน ผลความพึงพอใจของประชาชนต่ อคุ ณ ภาพการให้บริ ก ารของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลปกาสัย เป็ นการวิจยั เพื่อศึกษาเกี่ยวข้องกับ การให้บริ การต่อประชาชน
ที่มาขอรับบริ ก ารกับหน่ ว ยงาน โดยมี ก รอบงานที่ จะประเมิน รวม 4 ด้านคื อ ด้านขั้นตอนการ
ให้บริ การ ด้านช่องทางการให้บริ การ ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ และด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
และนาข้อมูลที่ได้รับมาเพื่อเป็ นแนวทางการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการบริ การด้านต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถนาไปสู่การปรับปรุ งด้านการให้บริ การกับประชาชนได้
อย่างมีคุณภาพ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาแนวทางของการบริ การสู่ความเป็ นเลิศต่อไป
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พ.ศ.2561

ควำมพึงพอใจ

ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อ

ด้านขั้นตอนการให้บริ การ

คุณภำพกำรให้บริกำรขององค์กำร

ด้านช่องทางการให้บริ การ

บริหำรส่ วนตำบลปกำสัย

ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ

จังหวัด กระบี่

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
แผนภำพที่ 1 กรอบแนวคิด

6. ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนผูท้ ี่มาติดต่อขอรับ
บริ การขององค์การบริ หารส่วนตาบลปกาสัย
2. ทาให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในงานบริ การกับองค์การบริ หารส่วนตาบลปกาสัย
3. ได้ทราบถึงแนวทางการบริ การสู่ความเป็ นเลิศ ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลปกาสัย
และสามารถนาไปสู่การปฏิบตั ิเพื่อให้บริ การกับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผลที่ได้จากการวิจยั สามารถใช้เป็ นมาตรฐานของงานด้านการบริ การสู่ ความเป็ นเลิ ศ
ให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายแห่งทัว่ ประเทศ
5. น าไปสู่ ก ารก าหนดเป็ นนโยบายในระดับ สู ง ขึ้ นต่ อ การให้ บ ริ การประชาชนที่ มี
ประสิทธิภาพให้กบั หน่วยงานภาครัฐในหลายองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านการบริ การ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั เรื่ อง การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริ การของ
องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลปกาสัยผูว้ ิจ ัยได้ศึกษาค้นคว้า เอกสารต่ าง ๆ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้แนวความคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ และแนวความคิ ด เกี่ ยวกับคุณ ภาพการ
ให้บริ การ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจในบริ การกับประชาชน ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับบริ บท
ขององค์การบริ หารส่วนตาบลปกาสัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
2.2 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริ การ
2.3 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริ การ
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปขององค์การบริ หารส่วนตาบลปกาสัย
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
ความหมายของนโยบายสาธารณะ(Public Policy)
Ira Sharkansky (1970: 1) นโยบายสาธารณะ คื อ กิ จ กรรมที่ ก ระท าโดยรั ฐ บาลซึ่ ง
ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของรัฐบาล
Thomas R. Dye (1984: 1) นโยบายสาธารณะคื อ สิ่ ง ที่ รั ฐบาลเลื อกจะกระทาหรื อไม่
กระทาในส่ วนที่จะกระทาครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดของรัฐบาล ทั้งกิจกรรมที่เป็ นกิจวัตร
และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบางโอกาส
James E. Anderson (1994: 5-6) นโยบายสาธารณะคือ แนวทางการปฏิบตั ิหรื อการกระทา
ซึ่งมีองค์ประกอบหลายประการ ได้แก่ ผูป้ ฏิบัติหรื อชุ ดของผูก้ ระทาที่จะต้องรับผิด ชอบในการ
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่า สิ่งใดที่จะต้องกระทาให้สาเร็ จ มิใช่สิ่ง
ที่รัฐบาลเพีย งแต่ต้ งั ใจกระทาหรื อเสนอให้กระทาเท่านั้น เป็ นการจาแนกให้เห็นความแตกต่างที่
ชัด เจนระหว่า งนโยบายกับ การตัด สิ น ใจของรั ฐบาล ซึ่ ง เป็ นประเด็ น สาคัญ ระหว่างการเลือ ก
ทางเลือกที่ตอ้ งเปรี ยบเทียบกัน (Competing Alternatives)
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มยุรี อนุมานราชธน (2547) นโยบายสาธารณะคือเป็ นเครื่ องมือในการกาหนดทิศทางและ
แนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ภายใต้กรอบคิดในกระแสหลักภาครัฐมีอิสระในการกาหนดนโยบาย
สาธารณะอย่างเต็มที่แต่กรอบคิดในกระแสทางเลือกภาครัฐต้องกาหนดนโยบายโดยคานึ งถึงปัจจัย
ต่างๆที่ประกอบกันเข้าเป็ นปั จจัยแวดล้อมของนโยบายบุคคลและองค์การที่มีอานาจตัดสิ นใจใน
นโยบายตลอดจนการค านึ งถึง กระบวนการมีส่ว นร่ ว มของประชาชนก็เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการ
ตัดสินใจ
เดชรัต สุ ขกาเนิ ด วิชยั เอกพลาการ และปัตพงษ์เกษสมบูรณ์ (2545:14)เสนอว่านโยบาย
สาธารณะอาจเกิดและดาเนินไปได้โดยฝ่ ายต่างๆในสังคมโดยไม่จาเป็ นต้องได้รับการประกาศอย่าง
เป็ นทางการจากรัฐบาลเพราะนโยบายสาธารณะก็คือ “ทิศทางหรื อแนวทางที่สงั คมโดยภาพรวมเห็น
ว่าหรื อเชื่อว่าควรที่จะดาเนินการไปในทางนั้น” ซึ่งทิศทางหรื อแนวทางนั้นอาจเกิดขึ้นมาจากความ
ริ เ ริ่ ม ของรั ฐบาลของภาคเอกชนหรื อของภาคประชาชนก็ ได้โ ดยที่ หัว ใจส าคัญ ของนโยบาย
สาธารณะในความหมายนี้ไม่ได้อยูท่ ี่คาประกาศหรื อข้อเขียนที่ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อเป็ น
ทางการแต่อยู่ที่ “กระบวนการ” ของการด าเนิ น การให้ได้มาซึ่ งนโยบายสาธารณะมากกว่าโดย
กระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะที่ดีตอ้ งเกิดจากการมีส่วนร่ วมจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องในสังคม
เข้ามาทางานร่ วมกันโดยร่ วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู ้ต่างๆร่ วมกาหนดทิศทางหรื อแนวทาง
ของนโยบายสาธารณะร่ วมดาเนินการตามนโยบายเหล่านั้นร่ วมติดตามผลและร่ วมทบทวนนโยบาย
สาธารณะเพื่อปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาต่อเนื่อง (อาพลจินดาวัฒนะ, 2546: 7)
กวี รั กษ์ชน (2541: 3) กล่าวว่า นโยบายมีค วามหมาย 2 ลักษณะที่มี ความสัมพัน ธ์ก ัน
ลักษณะที่หนึ่ งมีความหมายถึงกิจกรรม (activities) ส่วนอีกลักษณะ หนึ่งจะมีความหมายในฐานะที่
เป็ นศาสตร์ (science) ซึ่ง 2 ลักษณะจะมีดวามสัมพันธ์กนั กล่าวคือ นโยบายสาธารณะในฐานะที่เป็ น
ศาสตร์จะทาการศึกษาจากนโยบายสาธารณะที่เป็ นกิจกรรมแล้วนามาสะสมกันเป็ นความรู ้ หรื อเป็ น
วิชา (subject) เพื่อประโยชน์ในการศึกษาที่จะได้ทาให้การกาหนดนโยบายในฐานะที่เป็ นกิจกรรม
บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์ (2536: 2) กล่ าวว่า นโยบายสาธารณะเป็ นแนวทางปฏิบัติ ข อง
รัฐบาล มีวตั ถุประสงค์แน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างแก้ปัญหาในปัจจุบนั ป้องกันปัญหา
ในอนาคตก่อให้เกิดผลที่พึงปรารถนา
สรุ ปนโยบายสาธารณะเป็ นเครื่ องมือในการกาหนดทิศทางและแนวทางการดาเนิ นการ
พัฒ นาต่ างๆของสังคมซึ่ งทิ ศทางหรื อแนวทางนั้น อาจเกิด ขึ้ นมาจากความริ เริ่ มของรัฐบาลของ
ภาคเอกชนหรื อของภาคประชาชนก็ได้โดยกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะที่ดีตอ้ งเกิดจากการ
มีส่วนร่ วมจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องในสังคมเข้ามาทางานร่ วมกันโดยร่ วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
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ความรู ้ต่างๆร่ วมกาหนดทิศทางหรื อแนวทางของนโยบายสาธารณะร่ วมดาเนิ นการตามนโยบาย
เหล่านั้นร่ วมติดตามผลและร่ วมทบทวนนโยบายสาธารณะเพื่อปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาต่อเนื่อง
Easton (1965: 112) ได้เ สนอแนวความคิ ด ของกิ จ กรรมทางการเมื อ งและนโยบาย
สาธารณะโดยนาแนวความคิดระบบการเมือง (Political system) มาเสนอตัวแบบหรื อทฤษฎีระบบ
ซึ่งเป็ นตัวแบบที่ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยแสดงให้เห็นภาพว่า นโยบายสาธารณะเป็ นผลผลิต
ของระบบการเมือง เริ่ มจากปัจจัยนาเข้า (Inputs) ที่เป็ นความต้องการและการสนับสนุ น (Demands
and support) ที่ เกิ ด ขึ้ น จากบุ ค คลหรื อกลุ่ มบุ ค คลที่ จ ะตอบสนองต่ อสิ่ งแวดล้อม (Environment)
นาไปสู่ ระบบการเมือง เพื่อการตัดสิ นใจและการกระทา (decisions and actions) เพื่อเป็ นผลผลิต
(Output) นาไปกาหนดเป็ นนโยบายสาธารณะและผลของนโยบายสาธารณะ เมื่อได้รับผลกระทบ
จากสิ่งแวดล้อมอาจมีผลสะท้อนกลับ (Feedback) ไปเป็ นปัจจัยนาเข้าอีกเป็ นพลวัตร
องค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ
รัฐเป็ นผูท้ ี่ ดาเนิ น กระบวนการนโยบายสาธารณะภายใต้ก รอบแห่ งอานาจการบริ หาร
อานาจนิ ติบญ
ั ญัติ และอานาจตุลาการ ซึ่งอานาจสามสายนี้เปรี ยบเสมือนโครงร่ างของการปกครอง
ประเทศตามระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งในกรณี ประเทศไทย บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญยังได้ระบุ
ถึง แนวนโยบายแห่ ง รั ฐ ไว้เ ป็ นกรอบส าหรั บ การจัด ท านโยบายสาธารณะของรั ฐบาลอีก ด้ว ย
(แนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐ ในรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 75-87)
อย่างไรก็ต าม เมื่อพิจ ารณานโยบายสาธารณะ จะเห็น ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ
ด้วยกัน คือ
1. เจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะดาเนินการ หรื อไม่ดาเนินการในกิจกรรมบางอย่าง
ดังจะเห็นได้จากคาประกาศ หรื อแถลงนโยบาย ซึ่งอาจอยู่ในรู ปแบบที่เป็ นทางการ เช่น
การแถลงมติ ค ณะรั ฐมนตรี ต่ อสาธารณชน หรื ออย่างไม่เป็ นทางการ เช่ น ค าให้สัมภาษณ์ ข อง
รัฐมนตรี หรื อนายกรัฐมนตรี แก่ สื่อมวลชน โดยทัว่ ไป เจตนารมณ์ ดงั กล่าวมัก จะมีที่มาจากข้อ
เรี ยกร้ อง หรื อความต้องการของประชาชน และจะต้องอิงกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนู ญที่ ว่าด้ว ย
แนวนโยบายแห่งรัฐด้วย
อย่างไรก็ดี เจตนารมณ์ที่รัฐบาลประกาศนี้ อาจจะมีการนาไปปฏิบตั ิจริ งๆ หรื อไม่น้ นั ก็
ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยแวดล้อมต่างๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และพันธะสัญญากับ
ต่างประเทศ เช่น แม้ว่ารัฐมนตรี เกษตรประกาศว่า รัฐบาลจะใช้มาตรการปกป้องสิ นค้าเกษตร แต่
เมื่อถึงขั้นตอนที่จะดาเนิ นการแล้ว ผลการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะก็จะสรุ ปได้ว่า ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ เรื่ องจากผิดข้อตกลงการค้าเสรี ที่ประเทศมีกบั องค์การค้าโลก เป็ นต้น
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2. การตัดสินใจดาเนินการของรัฐบาล
การตัดสินใจในการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็ นผลมาจากเจตนารมณ์ที่รัฐบาล
ประกาศหรื อแถลงไว้ การตัดสินใจของรัฐบาลจะเกี่ยวข้องกับการกาหนดว่าจะแบ่งสรรงบประมาณ
อย่างไร ประชาชนกลุ่มใดจะได้รับประโยชน์อะไร และได้มากกว่าน้อยกว่ากันอย่างไร การกาหนด
แนวปฏิบตั ิจะดาเนินการในรู ปแบบใด เช่น การกาหนดออกมาเป็ นกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรื อ
มติคณะรัฐมนตรี ซึ่ งก็ข้ ึนอยู่กบั ระดับความสาคัญของนโยบายสาธารณะนั้นๆ เช่น นโยบายการ
ปฏิรูปที่ดินจะออกในรู ปของกฎหมายเป็ นพระราชบัญญัติ การห้ามจาหน่ายสุราในบางช่วงเวลาเป็ น
ระเบียบข้อบังคับหรื อกฎกระทรวง ส่ วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งรุ นแรงก็อาจจะ
ออกมาเป็ นมติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ จะเห็นได้ว่า การตัดสินใจดาเนินนโยบายสาธารณะของรัฐบาล
แต่ ละระดับ มีผลกระทบต่ อประชาชนกลุ่มต่ างๆ มากน้อยแตกต่ างกัน ในกรณี ที่ เป็ นนโยบาย
สาธารณะที่ส่งผลกระทบประชาชนวงกว้างและต้องการให้มีผลตลอดไป หรื อกระทบต่อโครงสร้าง
การจัดสรรทรัพยากรของประเทศ (เช่น การกระจายการถือครองที่ดิน) ก็มกั ออกเป็ นกฎหมาย ส่วน
ที่มีหวังผลแก้ปัญหาเฉพาะกิจระยะหนึ่ง หรื อเป็ นเรื่ องฉุกเฉิน ก็จะตัดสินใจและกาหนดโดยมติ คณะ
รัฐมนตรี
3. กิจกรรมของรัฐบาล
กิจกรรมของรัฐบาลเป็ นสิ่ งบ่งบอกให้เห็นถึงการดาเนินงานตามนโยบายของหน่ วยงาน
ภาครัฐที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ ซึ่งจะช่วยให้เห็นว่ามีกระทาตามเจตนารมณ์และ
แนวนโยบายสาธารณะที่กาหนดไว้อย่างไร หรื อไม่ มีการระดมจัดหาทรัพยากร หรื อมีมาตรการ
อย่างอื่นมาเพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นกิจกรรมดังกล่าวอย่างไร หรื อไม่ และมากน้อยเพียงใด เช่ น
นโยบายการตรวจสอบคุ ณภาพอาหารเพื่อความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค รัฐบาลจะต้องมีกิจกรรม
เสริ มอย่างจริ งจัง นอกเหนื อไป จากการตรวจสอบว่า อาหารเป็ นอันตรายหรื อไม่ แต่จะต้อ งมีการ
บังคับใช้กฎหมายในส่วนของบทลงโทษแก่ผฝู ้ ่ าฝื นอย่างจริ งจังด้วย เพราะหากปล่อยปละละเลย ไม่
เคร่ งครัดการบังคับใช้กฎหมายในส่วนของบทลงโทษ ก็เท่ากับว่า รัฐบาลยังมิได้ดาเนินกิจกรรมตาม
นโยบายที่กาหนดนั้นอย่างได้ผล (กล่าวคือ ยังมีผผู ้ ลิตอาหารที่เป็ นอันตรายออกมาขาย เพราะไม่
ต้องเกรงกลัวบทลงโทษ)โดยทัว่ ไป เราสามารถจะพิจารณากิจกรรมของรัฐบาลได้จากโครงการ
และแผนงานต่างๆ ของหน่วยงานราชการว่า ได้มีการนามาปฏิบตั ิหรื อไม่ อย่างไร และดาเนิ นการ
อย่างจริ งจังเพียงใด
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4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของรัฐบาล
การดาเนิ นกิจกรรมของรั ฐบาลตามที่ประกาศเจตนารมณ์ไว้ จะมีการกาหนดเป้ าหมาย
หรื อผลลัพธ์ที่คาดหวังของกิจกรรมไว้ต้ งั แต่เริ่ มจัดทาแผนงาน ดังนั้น ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนิ น กิ จ กรรมจึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ แสดงถึงความสาเร็ จ หรื อความล้ม เหลวของกิ จ กรรมรั ฐบาล เช่ น
โครงการรณรงค์ลดสถิติ “เมาแล้วขับ” นั้น ผลลัพธ์ที่ออกมาควรจะแสดงแนวโน้มจานวนผูก้ ระทา
ผิดลดลง แต่หากไม่ลดลง ก็แสดงว่า นโยบายที่กาหนดขึ้นไม่บรรลุผลตามที่ต้งั เป้าหมายไว้
ประเภทของนโยบายสาธารณะ
จาก ความหมายของนโยบายสาธารณะคือ สิ่ งที่รัฐบาลเลือกกระทา หรื อไม่กระทา ซึ่ ง
กระทบต่อผลประโยชน์ของเรา ซึ่งเป็ นนิยามที่ดูง่ายที่สุด แต่ในกระบวน การนโยบายจริ งๆ มีความ
ซับซ้อนมากกว่านั้นสมมติว่า ประธานาธิบดีมีอานาจเด็ดขาดตัดสิ นใจ ดังนั้น ประธานาธิบดีจะมี
บทบาทแต่ผเู ้ ดียวในการดาเนิ นการ และต้องรับผิดชอบต่อนโยบายที่ดาเนิ นการไป เช่น ในกรณี
สหรัฐอเมริ กา ถ้าประธานาธิบดีออกกฎหมายอนุญาตให้ว่ายน้ า และตกปลาในแม่น้ าได้ในช่วงเวลา
5 ปี กฎหมายแบบนี้ จะมีผลเพียงเป้ าหมายเดียว คือ การอนุ ญาตให้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ า การออก
กฎหมายแบบนี้จึงดูง่าย ไม่ยงุ่ ซับซ้อนที่จะประกาศ และยังมีประสิทธิผลในทางปฏิบตั ิดว้ ย
ตามหลัก การจ าแนกประเภท (Typology) นัก วิช าการได้พ ัฒ นาการจ าแนกประเภท
นโยบายสาธารณะ การแบ่งในยุคแรกสุด โดยมัว่ ไปจะแบ่งเป็ นประเภทตามประเภทของเรื่ อง เช่น
นโยบายการศึกษา นโยบายด้านสุขภาพ หรื อนโยบายด้านการขนส่ง ฯลฯ การจัดแบ่งประเภทแบบ
นี้ แม้ว่าจะเป็ นประโยชน์ในการจ าแนกความแตกต่างของขอบเขตนโยบาย แต่ จะไม่ช่ว ยให้เรา
มองเห็นข้อสรุ ปทัว่ ไปเกี่ยวกับแง่คิดรัฐศาสตร์ซ่ึงอยูภ่ ายใต้นโยบายเหล่านี้ได้
ทฤษฎี ก ารแบ่ งประเภทนโยบายของ Theodore Lowi, Randall Ripley และ Grace
Franklin
ทฤษฎีการแบ่งประเภทนโยบาย (Policy typologies) ได้พฒั นามาเป็ นลาดับ กระทัง่ ถึงยุค
ใหม่ของการพัฒนาการแบ่งประเภทนโยบายซึ่งเริ่ มต้นในปี ค.ศ.1964 Theodore Lowi(1968) ได้วาง
รู ปแบบการจาแนกประเภทของนโยบายที่ดีไว้แบบหนึ่ง ซึ่งเป็ นที่นิยมใช้สอนในระดับมหาวิทยาลัย
ทัว่ ไปในปัจจุบนั Lowi ได้จาแนกประเภทนโยบายสาธารณะเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1. นโยบายจัด สรร (Distributive Policies) เป็ นนโยบายที่ มุ่ง จัด สรรทรั พ ยากรเพื่อให้
ประโยชน์ บางอย่างแก่ ก ลุ่ ม ผลประโยชน์ เฉพาะกลุ่ ม เช่ น นโยบายอุ ด หนุ น เกษตรกร (Farm
subsidies) และการจ่ายชดเชยของรัฐบาลกลางให้กบั การสร้างโครงสร้างพื้นฐานในชนบท (Local
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infrastructures) เช่น โครงการสร้างเขื่อน (เช่น กรณี จีนสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ า ต้องชดเชยด้วยการหาที่
อยูใ่ ห้ผทู ้ ี่ถูกเวนคืนที่ดิน) ระบบป้องกันน้ าท่วม สนามบิน ทางหลวง และโรงเรี ยน ผลประโยชน์จาก
โครงการสาธารณะเหล่ า นี้ โดยปกติ จ ะกระจายไปในกระบวนการของอ านาจบริ หารและ
กระบวนการด้านงบประมาณ นโยบายกระจายนี้ทาให้เกิดการเจรจาต่อรองแบ่งปันผลประโยชน์กนั
ในระหว่างกลุ่มสมาชิ ก รั ฐสภา เพราะพวกเขาจะอ้างถึงประสิ ทธิ ภาพของเขาในการนาเอาเงิ น
งบประมาณเหล่านี้ ไปพัฒนาให้ทอ้ งถิ่นของเขา เพื่อเป็ นการรณรงค์หาเสี ยงสาหรับการเลือกตั้งครั้ง
ต่อไป แต่น่าสังเกตว่าโครงการรายจ่ายที่ลงไปสู่ งบประมาณของท้องถิ่นนั้น บ่อยครั้งจะเน้นการ
จัดสรรแบ่งงบประมาณอย่างยุติธรรมโดยยึดตามสัดส่ วนของเสี ยภาษีที่ผเู ้ สี ยภาษีในแต่ละท้องถิ่น
เป็ นผูจ้ ่าย
2. นโยบายควบคุม (Regulatory Policies) เป็ นนโยบายที่กาหนดขึ้นมาเพื่อใช้บงั คับ หรื อ
ควบคุมธุ รกิจ ซึ่งการควบคุมมีอยู่ 2 ประเภท คือ นโยบายควบคุมแบบแข่งขันหรื อ Competitive
regulatory policy และนโยบายควบคุมแบบปกป้องหรื อ Protective regulatory policy
1) นโยบายควบคุมแบบแข่งขันเกี่ยวข้องกับนโยบายที่มีลกั ษณะ “จากัดการจัดหา
สินค้าและบริ การให้แก่ผคู ้ า้ ส่ งให้มีเพียง 2-3 ราย และเป็ น 2-3 รายที่คดั เลือกมาจากผูค้ า้ ส่งจานวน
มากที่แข่ง ขันกัน” เช่น การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ โทรทัศน์ และการออกใบอนุญาตแฟรนส์ไชส์
(Franchise) อีกตัวอย่างก็คือ นโยบายที่ต้ งั ใจเพื่อควบคุมการค้า หรื อวิชาชีพ เช่น กฎหมาย ยา การ
รักษาพยาบาล วิศวกรรม ไฟฟ้า ประปา และช่างออกแบบ รั ฐบาลจะมีนโยบายเพื่อควบคุมการ
ประกอบอาชีพอิสระเหล่านี้ โดยรัฐบาลเป็ นผูก้ าหนดอานาจในการออกใบอนุ ญาตให้แก่สมาชิ ก
ของสมาคมอาชีพ เช่น อาชีพทนายความ หรื อใบอนุ ญาตประกอบเวชกรรมสาหรับอาชีพ แพทย์
นโยบายควบคุมแบบนี้ แม้ว่าจะมีขอ้ เสียตรงที่เป็ นการจากัดการเข้าสู่อาชีพของบางคน และเป็ นการ
จากัดจานวนผูป้ ระกอบวิชาชีพ แต่ขอ้ ดีคือ สามารถจะกาหนดหรื อสร้างมาตรฐานด้านวิชาชีพนั้นๆ
ได้ เพราะในทางปฏิบตั ิก็จะมีการกาหนดคุณสมบัติของผูท้ ี่เหมาะสมจะได้รับใบอนุ ญาต เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี นโยบายควบคุมแบบแข่งขันนี้ ส่วนมากแล้วจะไม่เป็ นที่สงั เกตของสาธารณชนมากนัก
ดังนั้น ในสหรัฐ นโยบายนี้จึงมักจะออกมาในระดับมลรัฐ ส่วนกรณี ของไทย เป็ นประเทศเล็ก จึง
ออกมาในแบบรวมทั้งประเทศ เช่น แพทยสภา วิศวกรรมสถาน และสมาคมทนายความ เป็ นต้น
2) นโยบายควบคุมแบบปกป้องเป็ นนโยบายที่ออกมาเพื่อปกป้องสาธารณชนจากผล
ด้านลบของกิ จกรรมภาคเอกชน (Negative effects of private activity) เช่ น อาหารเป็ นพิษ มลพิษ
ทางอากาศ ผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัย หรื อการฉ้อฉลทางธุรกิ จ กฎหมายที่ออกมาควบคุมธุ รกิจเพื่อ
ปกป้ องผูบ้ ริ โภคหรื อสาธารณชนนี้ย่อมจะไม่ที่พึงพอใจของธุรกิจ เพราะนอกจากจะถูกตรวจอย่าง
เข้มงวดแล้ว ธุร กิจ ยังจะต้องเสี ยต้นทุ นเพิ่มขึ้น ในการที่ จะระมัดระวังคุ ณภาพ หรื อปรั บปรุ งให้
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คุณภาพดีข้ ึน ซึ่งจะมีผลให้กาไรของธุรกิจลดลง เป็ นธรรมดาที่ธุรกิจส่ วนมากจะต่อต้านกฎหมาย
แบบนี้ ขณะที่หน่ วยซึ่งมีหน้าที่ควบคุมจะยืนหยัดปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ นโยบายควบคุม
แบบปกป้องมีแนวโน้มว่าจะถูกคัดค้านโต้แย้งจากธุรกิจ และโดยปกติการตัดสิ นใจออกกฎหมาย
จะต้องอาศัยการเจรจา และการประนี ประนอม เพราะในกรณี ส่วนใหญ่แล้ว ทั้งธุรกิจ และผูอ้ อก
กฎหมายจะไม่มีใครเห็นด้วยทั้งหมดกับการกาหนดนโยบายแบบนี้ บ่อยครั้งที่รัฐสภา และสมาชิก
สภา ถูกจัดไว้ในฐานะนายหน้าหรื อคนกลางซึ่งทาหน้าที่เป็ นสื่ อกลางระหว่างหน่วยควบคุม และ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ
3). นโยบายจัดสรรใหม่ (Redistributive Policies) เป็ นนโยบายที่กาหนดขึ้นมาเพื่อ
ทาให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรใหม่ นโยบายนี้ มกั จะถูกโต้แย้ง เพราะมันเกี่ยวข้องกับรัฐบาล และ
ผูน้ าซึ่งเรี ยกว่า สมาคมชั้นสูงสุ ด (Peak association)ในด้านการจัดทานโยบาย โดยทัว่ ไป นโยบาย
จัดสรรใหม่มุ่งที่จะดาเนิ นการเกี่ยวกับการจัดสรรความมัง่ คัง่ ที่ดิน สิ ทธิบุคคล และสิ ทธิพลเมือง
หรื อนโยบายที่มีคุ ณประโยชน์กบั ชนชั้นสังคม และกลุ่มชาติ พนั ธุ์ ภายใต้นิยามนี้ ตัวอย่างที่เห็ น
ชัดเจนได้รวมเอาสวัสดิการ สิ ทธิพลเมืองของชนกลุ่มน้อย ความช่วยเหลือแก่เมืองและโรงเรี ยนที่
ขัดสนยากจน เป็ นต้น นโยบายแบบนี้ยากที่จะผ่านรัฐสภาได้ เพราะจะต้องทาให้กลุ่มที่มีอานาจต่ามี
มากกว่ากลุ่มผลประโยชน์ที่มีอานาจสู ง หรื ออย่างน้อยที่สุดก็ตอ้ งชักชวนให้กลุ่มที่มีอานาจสูงกว่า
เห็นว่ามันเป็ นสิ่งถูกต้อง และยุติธรรมที่จะกระจายทรัพยากรบางส่ วนไปให้แก่กลุ่มที่มีอานาจน้อย
กว่า
ในกรณี ของไทย การออกกฎหมายภาษีมรดก ภาษีทรัพย์สินรวมทั้งการปฏิรูปที่ดิน เป็ น
ตัวอย่างที่ชดั เจนว่า กฎหมายดังกล่าวนี้แทบจะไม่มีโอกาสผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเลยเพราะ
คนร่ ารวยซึ่งแม้จะเป็ นคนส่ วนน้อย แต่มีอานาจสู งกว่าเป็ นผูส้ ู ญเสี ยประโยชน์ ก็จะกดดันไม่ให้
รัฐสภาผ่านกฎหมายนี้ ดังจะเห็น ได้ว่า แม้พรรคการเมืองต่างๆ จะเสนอนโยบายนี้ ในช่วงการหา
เสียง แต่ก็ไม่เคยมีการผลักดันเข้าสภาเป็ นรู ปธรรมแม้แต่ครั้งเดียว
ความสาคัญของนโยบายสาธารณะ
นโยบายสาธารณะถือเป็ นส่ วนสาคัญที่สุดของการบริ หารงานของรัฐบาล เพราะเกี่ยวข้อง
กับเจตนารมณ์ของรัฐบาลตั้งแต่เมื่อครั้งหาเสียงเลือกตั้ง จนถึงการประกาศแถลงนโยบาย และโดย
ตัวของมันเอง นโยบายสาธารณะก็มีความสาคัญในแง่ต่างๆ ดังนี้
1. เป็ นกรอบแนวทางการบริ หารจัดการของภาครัฐในอันที่จะแก้ปัญหาให้แก่สาธารณชน
เพราะนโยบายสาธารณะจะกระทบต่อวิถีชีวิตด้านต่างๆ ของประชาชน เช่น นโยบายสาธารณะด้าน
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สาธารณสุข สวัสดิการ การศึกษา การเก็บภาษี การค้าต่า งประเทศ การอพยพ สิทธิของพลเมือง การ
ปกป้องสิ่งแวดล้อม รายจ่ายของรัฐบาลท้องถิ่น และการป้องกันประเทศ
2. เป็ นเสมือนเข็มทิศการทางานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่จะยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ
เนื่ องจากในนโยบายสาธารณะจะก าหนดว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องส่ วนใด จะต้องปฏิ บัติอะไร
อย่างไร และเมื่อไร จึงจะสอดคล้องกับแนวนโยบาย
3. ช่วยให้ประชาชนได้รับรู ้ถึงบทบาทการมีส่วนร่ วมตามนโยบายที่รัฐบาลกาหนด เช่น
โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
4. เป็ นเครื่ องมื อ ส าหรั บท าให้เ กิ ด การจัด สรรทรั พยากรใหม่ที่ ส อดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมของปัญหา และเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่
นโยบายสาธารณะกับประชาสังคม
นโยบายสาธารณะ และภาคประชาสังคม (Civil society) ถือว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันอย่างใกล้ชิด ทั้งความสัมพันธ์ในเชิงผลประโยชน์(benefits) และความขัดแย้ง (Conflicts) หรื อ
ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน นโยบายสาธารณะใดๆ ก็ตามย่อมทาให้เกิดความสัมพันธ์สองด้านนี้
เสมอ เพราะยากที่นโยบายสาธารณะจะก่อให้เกิดผลประโยชน์เพียงด้านเดียว แม้ว่าจะเป็ นนโยบาย
สาธารณะที่เป็ นสินค้าสาธารณะบริ สุทธิ์ (Pure public goods) ก็ยงั มีคาถามเรื่ องลาดับความเหมาะสม
ของนโยบาย ผลต่างด้านต้นทุน-ผลประโยชน์ หรื ออัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal rate of
returns)อี ก ประเด็ น หนึ่ งที่ น โยบายสาธารณะของรั ฐ บาลมัก จะถู ก เพ่ ง เล็ง มากที่ สุ ด คื อ เรื่ อง
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Conflict of interests) ระหว่างผูก้ าหนดนโยบายกับภาคประชาสังคม ซึ่งที่
จริ ง ผลประโยชน์ทบั ซ้อนนี้ ก็คือ ความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ระหว่างผูก้ าหนดนโยบายซึ่งได้แก่
รัฐบาล หรื อเจ้าหน้าที่ผดู ้ าเนิ นนโยบายกับสาธารณชน ความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ที่เห็นได้ชดั
เช่น เหตุใดรัฐบาลจึงไม่เลือกที่จะสร้างถนนสาย A แต่กลับไปสร้างถนนสาย B ทั้งที่สาย A มีความ
คุม้ ค่ามากกว่าในทุกด้าน ซึ่งข้อเท็จจริ งเบื้องหลังของการที่รัฐบาลเลือกสร้างสาย B ก็เพราะผูด้ าเนิ น
นโยบายซึ่ งเป็ นคนของรั ฐบาลมีผลประโยชน์ที่มิค วรได้จ ากการเลือกโครงการนั้น ซึ่ งการได้
ประโยชน์ของผูด้ าเนินนโยบายทาให้สาธารณชนเสียหายหรื อได้รับประโยชน์ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
การก าหนดนโยบายสาธารณะในประเทศไทยการเมื องและนโยบายสาธารณะ เป็ น
ขอบข่ายที่สาคัญประการหนึ่งของรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศ
ไทย มีมานานกว่า 5 ทศวรรษแล้ว นโยบายสาธารณะเป็ นกิจกรรมของฝ่ ายการเมือง ซึ่งนโยบาย
สาธารณะก็คือ กฎหมายหรื อการตัดสินใจของรัฐบาล
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อุทยั เลาหวิเชียร (2544: 8, 14) ได้กล่าวว่า รัฐประศาสนศาสตร์ คือ วิชาที่เกี่ยวกับการ
บริ หารรัฐกิจ การบริ หารรัฐกิจคือ การบริ หารภาครัฐมีลกั ษณะที่เกี่ยวข้องกับการเมือง นักบริ หารใน
ภาครั ฐไม่ใช่แต่ เพียงเป็ นผูท้ ี่น านโยบายไปสู่ ก ารปฏิบตั ิ เท่ านั้น ยังมีบทบาทสาคัญยิ่งในฐานะผู ้
กาหนดนโยบาย ทั้งที่การกาหนดนโยบายเป็ นหน้าที่ของฝ่ ายการเมือง เมื่อนักบริ หารรัฐกิจทาหน้าที่
เป็ นผูก้ าหนดนโยบายก็เท่ ากับว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ ายการเมืองด้วยจะเห็ นได้ว่า การก าหนด
นโยบายสาธารณะมีความสัมพันธ์กบั ระบอบการเมือง ระบอบการเมืองที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการ
กาหนดนโยบายสาธารณะทั้งในเรื่ องวัตถุประสงค์ของนโยบาย ค่านิ ยม และบทบาทของผูม้ ีอานาจ
ในการก าหนดนโยบาย ประเทศไทยก่ อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 มีก าร
ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ โดยผูป้ กครองคนเดียว (Monarchy) หรื อคณะบุ คคล
(Aristocracy) มีอานาจทั้งในทางนิติบญั ญัติ บริ หารและตุลาการโดยสมบูรณ์ ในการกาหนดนโยบาย
ต่าง ๆ ระบบราชการไทยมีลกั ษณะเป็ นระบบราชการแบบผูน้ ามีอานาจเหนือระบบราชการ (Rulerdominated bureaucracy) ต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทย
ได้มีการปกครองเป็ นระบอบประชาธิปไตย ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
แรกเมื่อวันที่ 10 ธัน วาคม พ.ศ. 2475 ระบบราชการไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึงปี พ.ศ. 2522 มี
ลักษณะเป็ นแบบอามาตยาธิปไตย (Bureaucratic elite system)
ชัยอนัน ต์ สมุท รวาณิ ช (2522: 140-142)เสนอว่า เมื่อมีข ้าราชการเข้าไปด ารงตาแหน่ ง
สาคัญในคณะรัฐมนตรี และตาแหน่งทางการเมืองอื่น ๆ ข้าราชการจะมีบทบาทสาคัญในการกาหนด
นโยบาย เพราะมีบทบาททั้งสองด้าน คือ ทั้งการเมืองและการบริ หารในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ดี
การเมืองเริ่ มมีบทบาทมากขึ้น เพราะการเมืองเป็ นเรื่ องของการกาหนดนโยบายและเป้าหมายของรัฐ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจในเชิงคุณค่า (Value judgement) โดยตรง การตัดสิ นใจว่าควรดาเนิ น
นโยบายเช่นนี้เท่ากับเป็ นการยอมรับว่านโยบายนั้นดีกว่าทางเลือกด้านอื่น ๆ นักการเมืองสามารถ
อ้างความชอบธรรมในการเลือกและกาหนดคุณ ค่ าได้ ก็เพราะการที่ ได้รั บเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน และเป็ นผูก้ ลัน่ กรอง ตลอดจนสะท้อนเจตนารมณ์และความต้องการของประชาชน
ไพศาล สุ ริยะมงคล (2531: 702,709)ได้นาเสนอให้เห็นว่า การกาหนดนโยบายสาธารณะ
ของประเทศไทยมีปัจจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยเข้ามามีบทบาทสาคัญ ในกรณี ที่
การกาหนดนโยบายสาธารณะสอดคล้องกับวัฒนธรรมทางการเมือง นโยบายสาธารณะนั้นก็จ ะ
สามารถดาเนิ นการไปได้ดว้ ยดี เพราะได้รับการสนับสนุ นจากประชาชน แต่ในขณะเดียวกัน ถ้า
นโยบายนั้น ขัด แย้งอย่า งรุ นแรงกับ วัฒ นธรรมทางการเมือ งก็จ ะไม่ ไ ด้รั บ การสนับ สนุ น จาก
ประชาชน เป็ นผลให้ไม่สามารถดาเนินนโยบายนั้นได้หรื อการปฏิบตั ิตามนโยบายไม่เกิดผลตามที่
ต้องการ ส่ ว นปั จ จัยที่ สาคัญอีก ประการหนึ่ งก็คือ ปั จ จัยทางเศรษฐกิ จมีอิทธิ พลต่ อการก าหนด
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นโยบายสาธารณะมาก จะเห็นได้จากนโยบายบางนโยบายซึ่งมีประโยชน์และประชาชนเรี ยกร้อง
อย่างมาก แต่ถา้ นโยบายนั้นต้องใช้งบประมาณมากอันเป็ นการเกินฐานะทางการเงินการคลังของ
รัฐบาลแล้ว รัฐบาลก็อาจไม่สามารถดาเนินนโยบายที่พึงปรารถนานั้นได้ส่วนองค์กรที่มีอานาจตาม
กฎหมายในการก าหนดนโยบายสาธารณะของไทย ก็คื อ รั ฐสภา คณะรั ฐมนตรี ตุ ลาการ และ
กระทรวง ทบวง กรม นอกจากนี้ ยังมีองค์กรและบุ คคลที่มีส่วนร่ วมอย่างไม่เป็ นทางการในการ
กาหนดนโยบายสาธารณะของไทย ได้แก่ พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ สื่อมวลชน ประชาชน
ทั่ว ไป รวมทั้งหน่ ว ยราชการอื่ น ที่ ไ ม่มีอ านาจตามกฎหมายในการก าหนดนโยบายสาธารณะ
ตัวอย่างเช่น รัฐสภามีอานาจหน้าที่ในการจัดทากฎหมาย คณะรัฐมนตรี มีอานาจในการกาหนด ดูแล
กากับและติดตามผลการปฏิบตั ิตามนโยบายของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ และกระทรวง ทบวง
กรม ได้รับมอบหมายให้มี อานาจออกกฎ และระเบี ยบต่ าง ๆ ซึ่ งถื อเป็ นการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ เป็ นต้น

2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้ บริการ (SERVICE)
คุ ณ ภาพการให้บริ ก าร(SERVQUAL)เป็ นแนวคิ ด หนึ่ งได้รับการน ามาประยุก ต์ใช้ใน
กระบวนการปฏิรูประบบบริ หารภาครัฐไทยในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาและได้รับความสนใจนามา
ปรับปรุ งเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือวัดสมรรถนะในการให้บริ การสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น
เป็ นลาดับในปัจจุบนั (ชัชวาล ทัตศิวชั , 2554)
ความหมายของคุณภาพการให้ บริการ
“คุ ณ ภาพ” สามารถพิจ ารณาได้จากหลายมุมมอง และสาขาความรู ้ หลากลัก ษณะทาง
เศรษฐกิจ สังคม การตลาด จิตวิทยาและการวิจยั การดาเนิ นการ (Khantanapha, 2000: 8) โดยจาก
มุมมองของบอร์น (Born, 1994) คุณภาพเป็ นเรื่ องทางเทคนิคที่ปัจจุบนั ได้รับความสาคัญอย่างยิง่ จาก
ผูบ้ ริ หารระดับสูง (top management agenda) และเป็ นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของการสร้างสมรรถนะ
การจัดการและการแข่งขันให้กบั องค์กรและได้รับความสนใจอย่างเห็นได้ชดั ในช่วงหลายคริ สต์
ทศวรรษที่ ผ่านมา แต่ในมุมมองเชิ งปรั ชญา (Philosophical View) คุ ณ ภาพเป็ นคุ ณ ลัก ษณะแห่ ง
ความคิ ด และบรรดาถ้อ ยแถลงที่ เ ชื่ อ มั่น ว่ า จะก่ อ ให้เ กิ ด ผลดัง ที่ ค าดไว้ (Pirsig, 1974 cited in
Khantanapha, 2000: 8) ความเป็ นนามธรรมของคุณภาพนี้ ทาให้เรายากที่จะให้คานิ ยามความหมาย
ของคุณภาพได้ เนื่องจากคุณภาพมักเป็ นคาที่จะต้องพิจารณาในเชิงสัมพัทธ์กบั ตัวของมันเอง
นัก วิชาการที่ มีชื่อ เสี ยงซึ่ งได้ให้ค วามหมายของคุ ณ ภาพที่ ได้รับการยอมรั บกัน อย่า ง
แพร่ หลายได้แก่ Joseph Juran(1988) ปรมาจารย์ดา้ นการบริ หารงานคุณภาพ ผูเ้ สนอแนวคิดระบบ
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การจัดการคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กร (Total Quality Management-TQM) อดีตศาสตราจารย์แห่งสถาบัน
เทคโนโลยีแห่ งแมสซาชูเซทท์ (MIT) ได้เสนอไว้ว่า คุณภาพก็คือ ความเหมาะเจาะพอดีในการใช้
และเป็ นส่ ว นขยายในความส าเร็ จ ของผลิ ต ภัณ ฑ์ (สิ น ค้า หรื อบริ การ) ในการตอบสนองต่ อ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการใช้งานตลอดระยะเวลาที่ใช้สินค้าหรื อบริ การนั้นส่ วนครอสบี้
(Crosby, 1982) ให้ความหมายอย่างกระชับไว้ว่า เป็ นการตอบสนองต่อความต้องการ (Conformance
to requirement) ในขณะที่ Zeithaml, Parasuraman, and Berry (1990) เสนอว่า คุณภาพเป็ นสิ่ งที่เกิด
จากความคาดหมายของลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การที่มีต่อบริ การนั้นกล่าวโดยสรุ ปได้ว่า คุณภาพก็คือ
ผลิตภัณฑ์บริ การที่ดีที่สุด โดยมีคุณค่าและมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
ซึ่งเกิด จากการเปรี ยบเที ยบระหว่างความคาดหวังและการรับรู ้ในการให้บริ ก าร/ผลิตภัณฑ์หาก
ผูร้ ับบริ การได้รับการบริ ก ารเป็ นไปตามที่ คาดหวัง กล่าวได้ว่า การบริ ก ารมีคุ ณภาพ ( Juran and
Gryna, 1988 ; Hutchins, 1985: 165 ; Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990: 16) คุ ณ ภาพจึ งเป็ น
การเปรี ยบเทียบระหว่างความคาดหวังของลูกค้าในผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ กับการรับรู ้ที่แท้จริ งที่มี
โดยหากลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การเห็นว่าผลิตภัณฑ์หรื อบริ การเหล่านั้นเป็ นสิ่งที่ดีที่สุดและตรงตามที่
คาดหวัง ก็ถือได้ว่าผลิตภัณฑ์หรื อบริ การดังกล่าวมีคุณภาพนั่นเองและคุณภาพการให้บริ การนี้ จาก
ทัศนะของRoss, Goetsch and Davis, (1997: 11-13)จัดว่าเป็ นกรอบการมองเรื่ องคุณภาพกรอบหนึ่ ง
พร้อมอธิบายว่าคุณภาพการให้บริ การ เป็ นการควบคุมเพื่อให้เกิดคุณภาพการให้บริ การ อันมีความ
แตกต่ างจากคุ ณ ภาพในการผลิต สิ น ค้าหรื อผลิ ต ภัณ ฑ์ ทั้ง นี้ เพราะวิธีก ารควบคุ มคุ ณ ภาพการ
ให้บริ ก ารเป็ นเรื่ องที่ ยาก เนื่ องจากการบริ ก ารจะมีก ารควบคุ มหรื อการบริ ก ารจัด การน้อย แต่
ขณะเดี ยวกัน ก็มีค วามสาคัญมาก กับในทางหนึ่ งระดับของคุ ณ ภาพที่ ได้จ ากการบริ ก าร มัก ไม่
สามารถทาการทานายได้เพราะขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยหลายประการได้แก่ พฤติกรรมผูใ้ ห้บริ การ (Behavior
of the delivery person) ภาพพจน์ ชื่อเสียงขององค์การ (Image of the organization) โดยผูร้ ับบริ การ
จะเป็ นผูท้ าการตรวจสอบ ตั้งแต่กระบวนการการเริ่ มให้บริ การจนถึงการสิ้ นสุ ดในการให้บริ การ
โดยการให้บริ การจะยิง่ ดียงิ่ ขึ้น ถ้าหากผูร้ ับบริ การทาการประเมินการให้บริ การในขณะนั้นจากที่ได้
กล่าวถึงทัศนะของนักวิชาการดังกล่าว การศึกษาคุณภาพการให้บริ การจึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญเรื่ องหนึ่ง
และเป็ นมุมมองในเชิงคุณภาพที่สาคัญที่พึงได้รับความสนใจ
Gronroos (1982), Smith and Houston (1982 Cited in Khantanapha, 2000) Parasuraman
et al. (1988) ได้อธิบายและให้ความหมายเชิงปฏิบตั ิการไว้ไม่แตกต่างกัน สรุ ปได้ว่า คุณภาพการ
ให้บริ การ (Service quality) เป็ นความแตกต่างระหว่างความคาดหวัง (Expectation-WHAT THEY
WANT) กับการรับรู ้ (Perception-WHAT THEY GET)
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Lewis, and Bloom (1983) ได้ให้ค านิ ยามของคุ ณ ภาพการให้บริ การว่าเป็ นสิ่ งที่ช้ ี วดั ถึง
ระดับของการบริ ก ารที่ ส่งมอบโดยผูใ้ ห้บริ ก ารต่ อลูก ค้าหรื อผูร้ ั บบริ ก ารว่าสอดคล้องกับความ
ต้องการของเขาได้ดีเพียงใดการส่ งมอบบริ ก ารที่มีคุณภาพ (Delivering service quality) หมายถึง
การตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การบนพื้นฐานความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ
Gronroos (1982; 1990: 17) ได้ให้ค วามหมายของคุณ ภาพการให้บริ ก ารว่าจาแนกได้ 2
ลักษณะคือ คุณภาพเชิงเทคนิ ค (technical quality) อันเกี่ยวกับผลลัพธ์ หรื อสิ่ งที่ผรู ้ ับบริ การได้รับ
จากบริ การนั้น โดยสามารถที่จ ะวัด ได้เหมือกับการประเมิน ได้คุ ณภาพของผลิต ภัณ ฑ์ (Product
quality) ส่วนคุณภาพเชิงหน้าที่ (Functional quality) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของการ
ประเมินนัน่ เอง
Crosby (1988: 15) กล่ าวไว้ว่ า คุ ณ ภาพการให้บ ริ การหรื อ “Service quality” นั้น เป็ น
แนวคิดที่ถือหลักการการดาเนิ นงานบริ การที่ปราศจากข้อบกพร่ อง และตอบสนองตรงตามความ
ต้อ งการของผูบ้ ริ การ และสามารถที่ จ ะทราบของต้องการของลู ก ค้าหรื อ ผูร้ ั บ บริ การได้ด ้ว ย
คุณ ภาพการให้บริ การ เป็ นมโนทัศน์ และปฏิบตั ิ ก ารในการประเมิน ของผูร้ ั บบริ ก ารโดยทาการ
เปรี ยบเที ย บระหว่ า งการบริ การที่ ค าดหวัง ( Expectation service) กับ การบริ การที่ รั บ รู ้ จ ริ ง
(Perception service) จากผูใ้ ห้บริ การ ซึ่ งหากผูใ้ ห้บริ การสามารถให้บริ ก ารที่ สอดคล้องตรงตาม
ความต้องการของผูร้ ั บบริ ก ารหรื อสร้างการบริ การที่มีระดับสู งกว่าที่ ผรู ้ ับบริ การได้คาดหวัง จะ
ส่งผลให้การบริ การดังกล่าวเกิดคุณภาพการให้บริ การซึ่งจะทาให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความพึงพอใจจาก
บริ การที่ได้รับเป็ นอย่างมาก
ตามแนวคิดของ Buzzell and Gale (1987) คุ ณภาพการให้บริ ก ารเป็ นเรื่ องที่ได้รั บความ
สนใจและมีการให้ความสาคัญอย่างมากดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น มีผลงานวิจยั ที่คน้ คว้าพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคและผลของความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคซึ่งพบว่า คุ ณภาพการให้บริ การเป็ นเรื่ องที่
ซับซ้อนขึ้นอยูก่ บั การมองหรื อทัศนะของผูบ้ ริ โภคที่เราเรี ยกกันทัว่ ไปว่า “ลูกค้า”
แนวคิ ดและค าอธิ บายเรื่ องคุณ ภาพการให้บริ การที่ น่ าสนใจเห็ นจะได้แก่ มุมมองจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาความคาดหวังของลูกค้า (Expert in the field of customer expectation) คือ
Ziethaml, Parasuraman, and Berry (1990: 19) ความแนวคิ ด ของนัก วิ ชาการกลุ่ ม นี้ คุ ณ ภาพการ
ให้บริ ก าร เป็ นการประเมิน ของผูบ้ ริ โภคเกี่ ยวกับความเป็ นเลิศหรื อความเหนื อกว่าของบริ ก าร
นักวิชาการทั้งสามท่านดังกล่าวนับได้ว่าเป็ นหนึ่ งในคณะนัก วิชาการที่สนใจทาการศึกษา เรื่ อง
คุณภาพในการให้บริ การ และการจัดการคุณภาพในการให้บริ การขององค์การอย่างจริ งจังมาตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1983 สิ่ งที่ Zeithaml, Parasuraman, and Berryให้ความสนใจในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับคุณภาพ
ในการให้บริ การนั้น เป็ นการมุ่งตอบคาถามสาคัญ 3 ข้อ ประกอบด้วย
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1) คุณภาพในการให้บริ การคืออะไร (What is service quality?)
2) อะไรคื อสาเหตุ ที่ท าให้เ กิ ด ปั ญ หาคุ ณ ภาพในการให้บริ การ (What causes servicequality Problems?)
3) องค์ก ารสามารถแก้ปั ญ หาคุ ณ ภาพในการให้บ ริ การที่ เ กิ ด ได้อ ย่า งไร ( What can
organizations do to solve these problems?)
นักวิชาการที่กล่าวถึงความหมายของคุณภาพการให้บริ การที่น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่ งได้แก่
Bitner and Hubbert (1994 Cited in Lovelock, 1996) ซึ่งเสนอความเห็นไว้ว่า คุณภาพการให้บริ การ
เป็ นความประทับใจในภาพรวมของลูกค้าผูร้ ับบริ การ อันมีต่อความเป็ นเลิศขององค์กรและบริ การที่
องค์การจัดให้มีขณะที่ White and Abel (1995: 37 Cited in Lovelock, 1996) ได้ให้นิยามคาดังกล่าว
ว่าเป็ นการวินิ จ ฉัยของผูร้ ับบริ ก ารเกี่ ยวกับความสามารถในการเติ มเต็ มงานการให้บริ การของ
หน่ วยงานที่ให้บริ การบริ การเช่นนี้ White and Abel เสนอแนวคิดว่าแตกต่างไปจากสิ นค้า (goods)
กล่าวคือ สิ นค้าเป็ นสิ่ งที่จบั ต้องได้ มีความคงทนสู ง และโดยทัว่ ไปผลิตขึ้นภายใต้และผลิตเพื่อให้
เป็ นไปตามมาตรฐานที่แน่นอนอันหนึ่ง ในขณะที่บริ การ เป็ นเรื่ องที่มีความผันแปรมากกว่าสินค้า
แม้จ ะมี ล ัก ษณะที่ ต อบสนองผูบ้ ริ โภคเช่ น เดี ย วกับ สิ น ค้า ก็ต าม และโดยทั่ว ไปแล้ว บริ การมี
คุณลักษณะสาคัญที่จบั ต้องไม่ได้ มีความหลากหลาย และไม่สามารถแบ่ งแยกได้จากการผลิตและ
การบริ โภค (inseparability of production and consumption)
Schmenner (1995) ได้กล่าวถึงคุณ ภาพการให้บริ การไว้ว่า คุณภาพการให้บริ การได้มา
จากการรับรู ้ ที่ได้รั บจริ งลบด้วยความคาดหวังที่ค าดว่าจะได้รั บจากบริ ก ารนั้น หากการรั บรู ้ ใน
บริ การที่ได้รับมีน้อยกว่าความคาดหวัง ก็จะทาให้ผรู ้ ับบริ การมองคุณภาพการให้บริ การนั้นติดลบ
หรื อรับรู ้ว่าการบริ การนั้นไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ตรงกันข้าม หากผูร้ ับบริ การรับรู ้ว่าบริ การที่ได้รับ
จริ งนั้นมากกว่าสิ่ งที่เขาคาดหวัง คุณภาพการให้บริ การ ก็จะเป็ นบวก หรื อมีคุณภาพในการบริ การ
นัน่ เองในประเด็นเดียวกันนี้ Lovelock (1995) มองคุณภาพการให้บริ การว่ามีความหมายอย่างกว้าง
ๆ เป็ นแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่ องของสิ นค้าหรื อบริ การที่ลูกค้าที่มีศกั ยภาพในการซื้อหา สามารถ
และอาจจะทาการประเมินก่อนที่เขาจะเลือกบริ โภคสินค้าหรื อบริ การนั้น
Zineldin (1996) เสนอความเห็นไว้ว่า คุณภาพการให้บริ การเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับความ
คาดหวังของผูร้ ับบริ การในด้านของคุณภาพภายหลังจากที่เขาได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบริ การนั้น ๆ และมี
ความต้อ งการที่ จ ะใช้บ ริ ก ารนั้น รวมทั้ง การที่ เขาได้ท าการประเมิน และเลือ กที่ จ ะใช้บริ การ
Wisher and Corney (2001) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริ การ มีแนวการศึกษาที่สาคัญคือการวิเคราะห์
ที่ เรี ยกว่ า SERVQUAL ทั้งนี้ นัก วิชาการทั้งสองท่ านเสนอว่า คุ ณ ภาพการให้บริ ก าร เป็ นการ
ตัดสินใจวินิจฉัยเกี่ยวกับความเลิศของบริ การ (superiority of the service)
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วีรพงษ์ เฉลิมจิรรั ตน์ (2543: 14-15) คุณ ภาพการให้บริ การ คือความสอดคล้องกันของ
ความต้องการของลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ หรื อระดับของความสามารถในการให้บริ การที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูก ค้าหรื อผูร้ ั บบริ ก ารอัน ทาให้ลูก ค้าหรื อผูร้ ั บบริ ก ารเกิ ด ความพึงพอใจจาก
บริ การที่เขาได้รับ
สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550: 66) เสนอความเห็นไว้ว่า คุณภาพการให้บริ การ เป็ นทัศนคติที่
ผูร้ ับบริ การสะสมข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับจากบริ การ ซึ่งหากอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(tolerance zone) ผูร้ ับบริ การก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริ การซึ่งจะมีระดับแตกต่างกันออกไป
ตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล และความพึงพอใจนี้ เอง เป็ นผลมาจากการประเมินผลที่ได้รับ
จากบริ การนั้น ณ ขณะเวลาหนึ่ง
สรุ ปได้ว่ า คุ ณ ภาพการให้บ ริ การ (Service quality) หมายถึ ง ความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของการให้บริ การ คุณภาพของบริ การเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดที่จะสร้างความ
แตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพการให้บริ การที่ตรงกับความคาดหวัง
ของผูร้ ับบริ การเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งกระทา ผูร้ ับบริ การจะพอใจถ้าได้รับสิ่ งที่ตอ้ งการ เมื่อผูร้ ับบริ การมี
ความต้องการ ณ สถานที่ที่ผรู ้ ับบริ การต้องการ และในรู ปแบบที่ตอ้ งการ(ชัชวาลย์ทตั ศิวชั , 2554)
แนวคิ ด ทางวิ ชาการ แนวคิ ด พื้น ฐาน (Basic Concept) ในเรื่ องคุ ณ ภาพการให้บริ ก าร
ประกอบไปด้วย 3 แนวคิดหลัก คือแนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction) คุณภาพ
การให้บริ การ (Service quality) และคุณค่าของลูกค้า (Customer value) (Cronin, and Taylor, 1992;
Oliver, 1993; Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1988) ตามแนวคิดพื้นฐานดังกล่าว ความพึงพอใจ
ของลูกค้าต่ อบริ การ เป็ นพฤติก รรมเชิงจิต วิทยาที่บุค คลมีต่ อบริ การที่ ได้รับหรื อเกิดขึ้ น (Oliver,
1993) ส่วนแนวคิดพื้นฐานเรื่ องคุณภาพการให้บริ การ เป็ นแนวคิดที่ได้รับการเสนอไว้โดยCronin
and Taylor(1992) ในทัศนะของนักวิชาการทั้งสองท่านความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจ เป็ นเรื่ องของ
การเปรี ยบเทียบประสบการณ์ของผูร้ ับบริ การได้รับบริ การ กับความคาดหวังที่ผรู ้ ับบริ การนั้นมีใน
ช่วงเวลาที่มารับบริ การ และเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้สามารถวัดคุณภาพการให้บริ การได้ส่วนคุณภาพการ
ให้บริ การในมุมมองเชิงการตลาด Rust, and Zahorik (1993) ได้ให้คาจากัดความไว้ว่า คุณภาพการ
ให้บริ ก าร เป็ นส่ ว นขยายของบริ ก าร กระบวนการบริ ก าร และองค์ก รที่ ให้บริ การ ที่ สามารถ
ตอบสนองหรื อทาให้เกิดความพึงพอใจในความคาดหวังของบุคคลแนวคิดพื้นฐานที่มองคุณภาพ
การให้บริ การผ่านกรอบการมองด้านความพึงพอใจต่ อการให้บริ ก ารนี้ ได้รั บการสนับสนุ นจาก
นัก วิ ชาการอี ก ท่ า นหนึ่ งคื อ Bitner (1992) ซึ่ งอธิ บายจากผลงานวิจ ัย ที่ ได้เคยทาการศึ ก ษาไว้ว่ า
คุณภาพการให้บริ การสามารถวัดโดยผ่านความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การได้โดยประการที่ได้กล่าว
มาข้างต้นก่อให้เกิดกรอบการพิจารณาตัวแบบการศึกษาคุณภาพการให้บริ การจากแนวคิดพื้นฐาน 3
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แนวคิดดังกล่าวได้ในสองนัยยะ กล่าวคือ นัยยะแรก คุณภาพการให้บริ การสามารถพิจารณาได้จาก
ทั้งสามองค์ประกอบ หรื ออย่างน้อย 2 องค์ประกอบรวมกัน และนัยยะที่สอง คุณภาพการให้บริ การ
พิจ ารณาได้จากตัวชี้ วดั ซึ่งพัฒ นาจากแนวคิด ใดแนวคิ ดหนึ่ งเป็ นหลัก เช่น แนวคิด พื้น ฐานเรื่ อง
คุณภาพการให้บริ ก าร (Service quality) ซึ่ งจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผูเ้ ขียนพบว่า
นัก วิจ ัยส่ ว นใหญ่ มกั ให้ค วามสนใจทาการศึกษาคุณ ภาพการให้บริ การจากแนวคิด พื้นฐานสอง
แนวคิดหลัก คือ แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า และแนวคิดคุณภาพการให้บริ การอย่างใดอย่าง
หนึ่ง โดยแนวคิดแรกมุ่งวัดความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ ส่วนแนวคิดที่สอง วัดคุณภาพการให้บริ การ
ตามตัวแบบ SERVQUAL ที่เสนอโดยZiethaml, Parasuramanมักเกิดขึ้นต่อมาก็คือเราจะใช้การวัด
ความพึงพอใจของประชาชนหรื อผูร้ ับบริ การที่มีต่อการบริ การ หรื อจะวัดจากคุณภาพการให้บริ การ
จึงสามารถตอบได้ในเบื้องต้นคาตอบก็คือเราจะวัดโดยอาศัยแนวคิดพื้นฐานใดก็ได้ข้ ึนอยู่กบั สิ่ งที่
สาคัญคือ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการวัด
เกณฑ์การวัดคุณภาพการบริการ
สมวงศ์พงศ์สถาพร (2550: 50) อธิบายให้เห็นว่า คุณภาพการให้บริ การ โดยพื้นฐานแล้ว
นับเป็ นเรื่ องที่ยากเนื่องจากธรรมชาติความไม่แน่นอนของงานบริ การที่จบั ต้องไม่ได้และคาดหมาย
ลาบากจึ งได้มีค วามพยายามจากนัก วิชาการมาโดยต่ อเนื่ องในการพยายามค้น หาแนวทางการ
ประเมินหรื อวัดคุณภาพการให้บริ การที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงมิติของการปฏิบตั ิและสามารถ
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการให้บริ การอย่างเด่นชัดที่สุด
Gronroos (1982) ได้เ สนอแนวคิ ด ไว้ว่ า คุ ณ ภาพเชิ ง เทคนิ ค (Technical quality) และ
คุณภาพเชิงหน้าที่ (Functional quality) เป็ นภาพแห่งมิติของคุณภาพที่ส่งผลกระทบไปถึงทั้งความ
คาดหวังและการรับรู ้ต่อคุณ ภาพการให้บริ การ และคุณ ภาพการให้บริ ก ารจะมีมากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยูก่ บั ระดับของ คุณภาพเชิงเทคนิค และคุณภาพเชิงหน้าที่นนั่ เอง
เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการบริ การว่าสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ตามหลัก 6 ประการ
กล่าวคือ
1. การเป็ นมืออาชีพและการมีทกั ษะของผูใ้ ห้บริ การ (Professionalism and skill) เป็ นการ
พิจารณาว่า ผูร้ ับบริ การสามารถรับรู ้ได้จากการเข้ารับบริ การจากผูใ้ ห้บริ การที่มีความรู ้และทักษะใน
งานบริ การ ซึ่งสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีระบบและแบบแผน
2. ทัศนคติ และพฤติ ก รรมของผูใ้ ห้บริ ก าร (Attitude and behavior) ผูร้ ั บบริ ก ารจะเกิ ด
ความรู ้สึกได้จากการที่ผใู ้ ห้บริ การสนใจที่จะดาเนินการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยท่าทีที่เป็ น
มิตร และดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่ งด่วน
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3. การเข้า พบได้อ ย่า งง่ า ยและมี ค วามยื ด หยุ่ น ในการให้ บ ริ การ ( Accessibility and
flexibility) ผูร้ ั บบริ ก ารจะพิจ ารณาจากสถานที่ ต้ งั ไว้ให้บริ การ และเวลาที่ ได้รั บ บริ การจากผู ้
ให้บริ การ รวมถึงระบบการบริ การที่จดั เตรี ยมไว้ เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูร้ ับบริ การ
4. ความไว้วางใจและความเชื่อถือได้ (Reliability and trustworthiness) ผูร้ ับบริ การจะทา
การพิจารณาหลังจากที่ไดรับบริ การเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ งการให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การจะต้อง
ปฏิบตั ิตามที่ได้รับการตกลงกัน
5. การแก้ไขสถานการณ์ให้กบั สู่ภาวะปกติ (Recovery) พิจารณาจากการเกิดเหตุการณ์ที่
ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้าเกิดขึ้นหรื อเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติ และผูใ้ ห้บริ การสามารถแก้ไขสถาน
การนั้นๆ ได้ทนั ท่วงทีดว้ ยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งทาให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 6. ชื่อเสียงและ
ความน่ าเชื่อถือ (Reputation and credibility) ผูร้ ับบริ การจะเชื่องถือในชื่อเสียงของผูใ้ ห้บริ การจาก
การที่ผใู ้ ห้บริ การดาเนินกิจการด้วยดีมาตลอด คาอธิบายและผลงานของการศึกษาเรื่ องคุณภาพการ
ให้บริ การของGronroos (1982) ตามที่ได้กล่าวนั้น นับได้ว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นของการศึกษาคุณภาพที่
เน้นหนักในเชิงคุณภาพการให้บริ การอย่างแท้จริ งผลงานที่สาคัญอันเป็ นแนวคิดของGronroosคือ
ข้อเสนอในเชิงแนวคิดที่สาคัญเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริ การที่เขาเรี ยกว่า “คุณภาพการให้บริ การที่
ลูก ค้า รั บรู ้ (Perceived Service Quality-PSQ)” และ “คุ ณ ภาพการให้บริ ก ารที่ ลู ก ค้า รั บรู ้ ท้ ังหมด
(Total Perceived Quality-TPQ)” ซึ่งเป็ นแนวคิดที่เกิดจากการวิจยั เกี่ยวกับพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค
และผลกระทบที่เกิดจากความคาดหวังของลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การเกี่ยวกับคุณภาพของการให้บริ การ
ที่มีต่อการประเมินคุณภาพของบริ การภายหลังจากที่ได้รับบริ การแล้ว (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา,
2547: 182 อ้างถึงใน ชัชวาลย์ทตั ศิวชั , 2554)
Gronroos(1990: 40-42) ได้อธิ บายแนวคิ ดในเรื่ องคุ ณ ภาพที่ลูก ค้ารั บรู ้ ท้ งั หมด ว่า เป็ น
คุณภาพการให้บริ การที่ลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การรับรู ้ โดยเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ของสิ่งต่าง ๆ ที่สาคัญ 2 ประการคือ
1. คุณภาพที่ลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การคาดหวัง (Expected quality) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ต่ า ง ๆ ได้แ ก่ การสื่ อ สารทางการตลาด (Marketing communication) ภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก ร
(Corporate image) การสื่ อสารแบบปากต่ อ ปาก (Word-of-mouth communication) และความ
ต้องการของลูกค้า (Customer needs)
2. คุ ณ ภาพที่ เ กิ ด จากประสบการณ์ ใ นการใช้บ ริ การของลู ก ค้า หรื อผู ้รั บ บริ การ
(Experiences quality) ซึ่ ง ได้รับ อิท ธิ พลจากปั จ จัยต่ า ง ๆ ประกอบด้ว ย ภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก ร
(Corporate image) คุ ณ ภาพเชิ ง เทคนิ ค (Technical quality) และคุ ณ ภาพเชิ ง หน้ า ที่ (Functional
quality) ทัศนะเรื่ องคุ ณภาพการให้บริ การของ Gronroos ดังกล่าว สามารถสรุ ปได้ว่า ลูก ค้าที่ รั บ
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บริ การมักจะทาการประเมินคุณภาพของการให้บริ การโดยการเปรี ยบเทียบคุณภาพที่คาดหวังกับ
คุณภาพที่เกิดจากประสบการณ์ของการใช้บริ การ ว่า คุณภาพทั้งสองด้านนั้น สอดคล้องกันหรื อไม่
หรื อมีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งเมื่อนามาพิจารณาร่ วมกันแล้ว จะกลายเป็ นคุณภาพที่ลูกค้า รับรู ้
ทั้ง หมด (Total Perceived Quality-TPQ) และท าการสรุ ปผลขั้น สุ ด ท้า ยเป็ นคุ ณ ภาพที่ รั บ รู ้ ไ ด้
(Perceived Service Quality-PSQ) นั่นเองซึ่ งหากผลจากการเปรี ยบเที ยบพบว่า คุณ ภาพที่เกิ ดจาก
ประสบการณ์ไม่เป็ นไปหรื อไม่สอดคล้องกับคุณภาพที่คาดหวังจะทาให้มีการรับรู ้ข องลูก ค้าที่ ดี
หรื อไม่ดีอย่างไร
เครื่ องมือเพื่อใช้ ชี้วดั คุณภาพการให้ บริการ
Parasuramanand Others (1985) ในผลงานการวิจยั เชิงสารวจและบทความตีพิมพ์เกี่ยวกับ
คุ ณ ภาพการให้บริ การ ได้แก่ ผลงานเมื่อ ปี ค.ศ.1985, 1988 และ 1990 ซึ่ งได้ต่ อยอดจากผลงาน
ความคิ ด ของGronroos (1982; 1984) และได้รั บ การพัฒ นามาเป็ นกรอบแนวคิ ด พื้ น ฐานเรื่ อง
การศึกษาคุณภาพการให้บริ การ Buzzle and Gale (1975) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการ
ให้บริ การไว้ดงั นี้
1. คุณภาพการให้บริ การจะถูกกาหนดโดยลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ ลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การจะ
เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าอะไรที่เรี ยกว่าคุณภาพ โดยไม่ได้ใส่ใจว่ากระบวนการทาให้การบริ การเกิดขึ้นนั้น
เป็ นอย่างไร อย่างไรก็ดี ลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การแต่ละคนย่อมมีมุมมองในเรื่ องคุณภาพที่อาจแตกต่าง
กันไปบ้าง
2. คุณภาพการให้บริ การ เป็ นสิ่งที่องค์การจะต้องค้นหาอยูต่ ลอดเวลาไม่มีจุดสิ้นสุ ด โดยที่
เราไม่สามารถกาหนดคุณภาพการให้บริ การให้เป็ นไปโดยเฉพาะเจาะจง หรื อเป็ นสูตรสาเร็ จตายตัว
ได้ การให้บริ การที่ดีมีคุณภาพจึงต้องทาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ทั้งในช่วงเวลาที่กิจการดาเนินไปได้
ด้วยดีหรื อไม่ดีก็ตาม
3. คุณภาพการให้บริ การ จะเกิดขึ้นได้ดว้ ยความร่ วมมือของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ
เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานในส่วนใด การควบคุมคุณภาพของการปฏิบตั ิงานของแต่ละคนเป็ นเรื่ องที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็ จ ของการให้บริ ก ารที่มีคุ ณ ภาพได้ สิ่ งที่ ผูป้ ฏิบัติ งานจ าเป็ นต้องได้รั บคื อการปลูก ฝั ง
จิตสานึกความรับผิดชอบต่อการให้บริ การ และการนาเสนอบริ การที่มีคุณภาพอยู่เสมอ ทั้งต่อเพื่อน
ร่ วมงานและลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
4. คุณภาพการให้บริ การ การบริ หารการบริ การ และการติดต่อสื่อสารเป็ นสิ่งที่ไม่อาจแยก
ออกจากกัน ได้ ในการนาเสนอการให้บริ การที่มีคุณภาพนั้น ผูป้ ฏิบตั ิงานให้บริ การจะเป็ นต้องมี
ความรู ้และเข้าใจค าติชมผลงาน ซึ่งให้การนี้ ผูบ้ ริ การจะต้องเอาใจใส่ ต่อการบริ หารจัด การ ทั้งนี้
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เพื่อให้ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ ก ารด้วยความจริ งใจและสร้างสรรค์ ภายใต้ความมุ่งหวังที่จะให้บริ ก ารที่
ออกมามีคุณภาพดี
5. คุณภาพการให้บริ การ จะต้องอยูบ่ นพื้นฐานความเป็ นธรรม
6. คุณภาพการให้บริ การจะดีเพียงนั้นขึ้นอยูก่ บั วัฒนธรรมของการบริ การภายในองค์การที่
เน้น ความเป็ นธรรมและคุ ณ ค่าของคน โดยองค์ก ารที่ ให้บริ ก ารที่สามารถปฏิบัติต่ อลูก ค้า และ
บุคลากรขององค์การได้อย่างเท่าเทียมกัน ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริ การอย่างแท้จริ ง
7. คุ ณ ภาพการให้บริ การ ขึ้ น อยู่ก ับ ความพร้ อมในการให้บ ริ ก าร แม้ว่ าคุ ณ ภาพการ
ให้บริ การจะไม่สามารถหรื อยากที่จะกาหนดตายตัวลงไป แต่การวางแผนเพื่อเตรี ยมความพร้อมของ
การบริ การไว้ล่วงหน้า รวมทั้งการเรี ยนรู ้ในสิ่งที่เป็ นความต้องการหรื อความคาดหวังของลูกค้าหรื อ
ผูร้ ับบริ การ ย่อมก่อให้เกิดการบริ การที่มีคุณภาพที่ดี
8. คุณภาพการให้บริ การ หมายถึงการรัก ษาคามัน่ สัญญาว่าองค์การจะให้บริ การลูกค้า
หรื อผูร้ ับบริ การได้อย่างที่เป็ นไปตามความคาดหวัง และเป็ นไปตามเงื่อนไจที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานให้บริ การ
Steve and Cook (1995: 53) ยังชี้ให้เห็นด้วยว่าการเลือกใช้บริ การของผูร้ ับบริ การโดยส่วน
ใหญ่นอกจากจะคานึ งถึงภาพลักษณ์ข ององค์การและความต้องการส่ วนบุ คคลแล้ว คุณภาพการ
ให้บริ ก ารของหน่ ว ยงานหรื อองค์การที่ ให้บริ การยังสามารถพิจ ารณาได้จ ากเกณฑ์ 9 ประการ
ดังต่อไปนี้
1. การเข้าถึงบริ การได้ทนั ทีตามความต้องการของผูใ้ ห้บริ การ
2.ความสะดวกของทาเลที่ต้งั ในการเข้ารับบริ การ
3. ความน่าเชื่อถือไว้วางใจของการให้บริ การ
4.การให้ความสาคัญต่อผูร้ ับบริ การแต่ละคน
5. ราคาค่าบริ การที่เหมาะสมกับลักษณะของงานบริ การ
6.คุณภาพการให้บริ การทั้งในระหว่างเข้ารับบริ การและภายหลังการเข้ารับบริ การ
7.ชื่อเสียงของบริ การที่ได้รับรวมถึงการยกย่องชมเชยในบริ การ
8. ความปลอดภัยในการให้บริ การจากผูเ้ ชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
9.ความรวดเร็ วในการให้บริ การ
หลักการพิจารณาคุณภาพการให้ บริการ
Krutz and Clow(1998) ซึ่งได้เสนอหลักพิจารณา 3 ประการ ประกอบด้วย
1. คุณภาพการให้บริ การ เป็ นสิ่งที่ลูกค้าประเมินได้ยากกว่าคุณภาพของสินค้า
2. คุ ณ ภาพการให้บ ริ การนั้น ขึ้ นอยู่ก ับ การรั บ รู ้ ข องลู ก ค้า เกี่ ย วกับ ผลผลิ ต ของการ
ให้บริ การ และจะประเมินจากกระบวนการที่บริ การนั้นเกิดขึ้น
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3. คุณภาพการให้บริ การเกิดจากการเปรี ยบเทียบสิ่ งที่ลูกค้าได้คาดหวังไว้ กับระดับของ
การบริ การที่ได้รับจริ งจากที่กล่าวมาสามารถสรุ ปได้ว่า คุณภาพการให้บริ การนั้น เป็ นเรื่ องที่มีความ
ซับซ้อนและหลากหลายในแง่มุมของการพิจารณา แต่ กระนั้นเป็ นที่ประจัก ษ์ชัดว่าคุ ณภาพการ
ให้บริ การเป็ นเรื่ องที่สาคัญซึ่งผูบ้ ริ หารขององค์การพึงให้ความสาคัญและทุ่มเทความสนใจ องค์การ
ที่ตอ้ งการความสาเร็ จของการประกอบการไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐหรื อเอกชน จึงต้องให้ความสนใจต่อ
ประเด็ น เรื่ องคุ ณ ภาพการให้บริ ก ารที่ พิจ ารณาหรื อทาความเข้าใจจากความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การให้ได้อย่างเด่นชัด
การวัดคุณภาพการให้ บริการ
การวัดคุ ณภาพการให้บริ ก ารนั้น เรามัก จะใช้วิธีก ารวัด ดัชนี ความพึงพอใจ (Customer
Satisfaction Index-CSI) ของลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การภายหลังจากที่ได้รับบริ การนั้นแล้ว แต่โดยทัว่ ไป
ปัญหาในการวัดคุณภาพการให้บริ การนั้น มักจะขึ้นอยู่กบั วิธีการวัดเงื่อนไขที่นามาสู่การสะท้อน
คุณ ภาพการให้บริ การ ซึ่งก็คื อการตอบสนองหรื อเป็ นไปตามความคาดหวังของผูร้ ับบริ การซึ่ ง
เกิดขึ้นจริ ง หรื อที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเป็ นความพึงพอใจที่ผรู ้ ับบริ การรู ้สึกว่าบริ การที่เขาได้รับมานั้น
สอดรับกับความคาดหวังที่วางไว้ หรื อที่ได้รับรู ้มา เช่น การได้รับบริ การจากบุคคลโดยตรง (The
one-on-one) การได้รับบริ การจากแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้
ให้บริ การกับผูร้ ับบริ การ
การวัดคุณภาพการให้บริ การมีองค์ประกอบประการใดบ้างนั้น สามารถพิจารณาได้จาก
ทัศนะของนักวิชาการได้แก่
Koehler and Pankowski (1996: 184-185) ซึ่งได้ให้หลักการสาคัญในการวัดคุณภาพของ
สินค้าหรื อบริ การ โดยจะต้องพิจารณาถึง 4 ประการหลัก ดังนี้
1. ความคาดหวัง ของผูบ้ ริ การ (Customer expectations) สิ่ ง ส าคัญ ประการหนึ่ งของ
กระบวนการแห่ งคุณภาพ คือ การทาให้ความคาดหวังของผูร้ ับบริ การเป็ นจริ ง และสร้างความเบิก
บานใจให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งคาถามเพื่อที่จะถามผูร้ ับบริ การจะเป็ นการวัดถึงความ
พึงพอใจจากการบริ การที่ได้รับเป็ นอย่างดี ในส่ วนของคาถามผูผ้ ลิตหรื อผูใ้ ห้บริ การจะต้องสร้าง
คาถามในลักษณะที่ว่าทาอย่างไร
2.ภาวะความเป็ นผูน้ า (Leadership) รู ปแบบต่ า งๆ ของผูน้ าภายในองค์ก ารทั้ง แบบ
ผูอ้ านวยการ ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ และผูค้ วบคุม จะแสดงให้เห็นถึงการกระทาที่นาไปสู่ความมีคุณภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื องของการนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์การ เช่น การจัดแบ่งด้านเวลา
การจัดสรรทรัพยากร เป็ นต้น
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3. การปรับปรุ งขั้นตอน (Process improvements) โดยทาการอธิบายถึงวิธีการที่จะทาให้
ขั้นตอนต่างๆ มีระดับที่ดีเพิ่มขึ้น หากกระบวนการใหม่ในการปรับปรุ งขั้นตอน ทาการปรับปรุ ง
เครื่ องมือเพื่อให้เกิดขั้นตอนใหม่ๆ เกิดขึ้นและติดตามถึงผลสะท้อนกลับจากขั้นตอนใหม่ๆ ดังกล่าว
4. การจัด การกับแหล่งข้อมูลที่ สาคัญ (Meaningful data) เริ่ มจากากรอธิบายถึงการคัดเลือกและ
จัดแบ่งข้อมูล รวมทั้งทาการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยทาการสารวจ
จากจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (e-mail) สอบถามทางโทรศัพท์ นัดพบกับลูก ค้าเป็ นรายบุค คล การ
สนทนากลุ่มหรื อจดหมายร้องเรี ยน นอกจากนี้ ยงั หมายถึงการรายงานหรื อการศึกษาพิเศษ (จาก
รัฐบาล)
สรุ ปการวัดคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ จะพิจารณาจากองค์ประกอบ 4 ประการหลัก
เป็ นสาคัญ และถ้าสามารถทาให้ความคาดหวังของลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การเกิดขึ้นได้จริ งจะส่ งผลให้
ลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การเกิดความพึงพอใจในสิ นค้าหรื อบริ การ และนาไปสู่ ความมีคุณภาพของการ
ให้บริ การเป็ นลาดับ
เครื่ องมือที่ใช้ ศึกษาคุณภาพการให้ บริการ
ตัวแบบที่ใช้วดั คุณภาพการให้บริ การที่ได้รับความนิยมนามาใช้อย่างแพร่ หลายนั้นนับว่า
ได้แก่
ผลงานของParasuraman, Ziethaml and Berry (1985: 41-50) ซึ่งได้พฒั นาตัวแบบเพื่อใช้
ส าหรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการให้บ ริ การโดยอาศัย การประเมิ น จากพื้ น ฐานการรั บ รู ้ ข อง
ผูร้ ับบริ การหรื อลูกค้า พร้อมกับได้พยายามหานิยามความหมายของคุณภาพการให้บริ การและปัจจัย
ที่กาหนดคุ ณภาพการให้บริ การที่เหมาะสมผลงานความคิดและการพัฒนาตัวแบบ SERVQUAL
ของZiethaml, Parasuraman, and Berry (1985; 1990) มาจากการศึกษาวิจยั เรื่ องอัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การสร้างคุณภาพการให้บริ การ ที่ได้แบ่งระยะของการวิจยั ออกเป็ น 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพในกลุ่มผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การของบริ ษทั ชั้นนาหลาย
แห่ง และนาผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนารู ปแบบคุณภาพในการให้บริ การ
ระยะที่ 2 เป็ นการวิจ ัย เชิ งประจัก ษ์โดยมุ่ง ศึก ษาที่ ผูร้ ั บบริ ก ารโดยเฉพาะ ใช้รู ปแบบ
คุณภาพในการให้บริ การที่ได้จากระยะที่ 1 มาปรับปรุ งได้เป็ นเครื่ องมือที่เรี ยกว่า SERVQUAL และ
ปรับปรุ งเกณฑ์ที่ใช้ในการตัด สิ นคุ ณภาพในการให้บริ การตามการรับรู ้ และความคาดหวังของ
ผูร้ ับบริ การ
ระยะที่ 3 ได้ทาการศึกษาวิจยั เชิงประจักษ์เหมือนในระยะที่ 2 แต่มุ่งขยายผลการวิจยั ให้
ครอบคลุมองค์การต่างๆ มากขึ้น มีการดาเนินงานหลายขั้นตอน เริ่ มต้นด้วยการวิจยั ในสานักงาน 89
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แห่ ง ของ 5 บริ ษทั ชั้นนาในการบริ การแล้วนางานมาวิจยั ทั้ง 3 ระยะมาศึกษาร่ วมกันโดยการทา
สัมมนากลุ่มผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในกลุ่มผูบ้ ริ หารและท้ายสุดได้
ทาการวิจยั สารวจในทุก ๆ กลุ่ม ต่อมาได้ทาการศึกษาอีกครั้งในธุรกิจบริ การ 6 ประเภท ได้แก่ งาน
บริ ก ารซ่อมบารุ ง งานบริ ก ารบัตรเครดิ ต งานบริ ก ารประกัน งานบริ การโทรศัพท์ทางไกล งาน
บริ การธนาคารสาขาย่อย และงานบริ การนายหน้าซื้อขาย
ระยะที่ 4 เป็ นมุ่งศึกษาความคาดหวังและการรับรู ้ของผูบ้ ริ การโดยเฉพาะงานวิจยั ของ
นักวิชาการทั้งสามท่านนี้นบั ได้ว่ามีชื่อเสียงและเป็ นพื้นฐานแนวคิดของการศึกษาในเรื่ องการตลาด
บริ การ (service marketing)
ข้อสรุ ปทัว่ ไปจากกงานวิจยั ข้างต้น Ziethaml, Parasuraman, and Berry (1990) ได้กาหนด
มิติที่จะใช้วดั คุณภาพในการให้บริ การ (dimension of service quality) ไว้ 10 ด้าน มีมาตรวัดความ
พึงพอใจของการบริ การรวม 22 คาถามด้วยกันซึ่งได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลายในอุตสาหกรรม
การบริ การ (สมวงศ์พงศ์สถาพร, 2550: 75)
ตัวแปรหลัก 10 ตัว แปรที่ Ziethaml, Parasuramanand Othersได้พฒ
ั นาขึ้ นมาเพื่อใช้ช้ ีว ดั
คุณภาพการให้บริ การก่อนที่จะมีการปรับปรุ งให้คงเหลือเพียง 5 ตัวแปรหลักและได้ให้ความหมาย
ของมิติหรื อมุมมองของคุณภาพการให้บริ การไว้กล่าวคือ
มิติที่ 1 ลักษณะของการบริ การ (appearance) หมายถึง สภาพที่ปรากฏให้เห็นหรื อจับต้อง
ได้ในการให้บริ การ
มิติที่ 2 ความไว้วางใจ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการนาเสนอผลิตภัณฑ์หรื อ
การบริ การที่เป็ นไปตามคามัน่ สัญญาได้อย่างตรงไปตรงมาและถูกต้อง
มิติ ที่ 3 ความกระตือรื อร้น (responsiveness) หมายถึง การที่องค์การที่ ให้บริ ก ารแสดง
ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือและพร้อมที่จะให้บริ การลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การอย่างเต็มที่ ทันทีทนั ใด
มิ ติ ที่ 4 สมรรถนะ (competence) หมายถึ ง ความรู ้ ค วามสามารถในการปฏิ บัติ ง านบริ การที่
รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
มิติที่ 5 ความมีไมตรี จิต (courtesy) หมายถึง มีอธั ยาศัยนอบน้อม มีไมตรี จิตที่เป็ นกันเอง
รู ้จกั ให้เกียรติผอู ้ ื่น จริ งใจ มีน้ าใจ และมีความเป็ นมิตรของผูป้ ฏิบตั ิการให้บริ การ
มิติ ที่ 6 ความน่ าเชื่ อถือ (creditability) หมายถึ ง ความสามารถในด้านการสร้ างความ
เชื่อมัน่ ด้วยความซื่อตรงและสุจริ ตของผูใ้ ห้บริ การ
มิติที่ 7 ความปลอดภัย (security) หมายถึง สภาพที่บริ การปราศจากอันตราย ความเสี่ยงภัย
หรื อปัญหาต่าง ๆ
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มิติ ที่ 8 การเข้าถึงบริ ก าร (access) หมายถึง การติ ดต่ อเข้ารับบริ ก ารเป็ นไปด้ว ยความ
สะดวก ไม่ยงุ่ ยาก
มิ ติ ที่ 9 การติ ด ต่ อ สื่ อสาร (communication) หมายถึ ง ความสามารถในการสร้ า ง
ความสัมพันธ์และการสื่อความหมาย
มิติที่ 10 การเข้าใจลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ (understanding of customer) ในการค้นหาและ
ทาความเข้าใจความต้องการของลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ รวมทั้งการให้ความสนใจต่อการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
ต่อมาภายหลัง ตัวแบบและวิธีการประเมินคุณภาพการให้บริ การหรื อ SERVQUAL ได้รับ
การนามาทดสอบซ้ าจากจากโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกลุ่มทั้งสิ้ น 12 กลุ่มคาตอบที่ได้จากการ
สัมภาษณ์จานวน 97 คาตอบ ได้ทาการจับกลุ่มเหลือเพียง 10 กลุ่มที่แสดงถึงคุณภาพการให้บริ การ
โดยแบบวัด SERVQUAL นี้ได้ถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลัก คือ
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามที่ใช้วดั ถึงความคาดหวังในบริ การจากองค์การหรื อหน่วยงาน
ส่วนที่ 2 เป็ นการวัดการรับรู ้ภายหลังจากได้รับบริ การเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ในการแปลคะแนนของแบบวัด SERVQUAL สามารถทาได้โดยการนาคะแนนการรับรู ้
ในบริ การลบกันคะแนนความคาดหวังในบริ การ และถ้าผลลัพธ์ของคะแนนอยูใ่ นช่วงคะแนนตั้งแต่
+6 ถึ ง -6 แสดงว่ า องค์ก ารหรื อหน่ ว ยงานดัง กล่ า วมี คุ ณ ภาพการให้บ ริ การในระดับ ดี ทั้ง นี้
นักวิชาการที่ทาการวิจยั ดังกล่าว ได้นาหลักวิชาสถิติเพื่อพัฒนาเครื่ องมือสาหรับการวัดการรับรู ้
คุณภาพในการบริ การของผูร้ ับบริ การ และได้ทาการทดสอบความน่าเชื่อถือ (reliability) และความ
เที่ยงตรง (validity) พบว่า SERVQUAL สามารถแบ่งมิติได้เป็ น 5 มิติหลักและยังคงมีความสัมพันธ์
กับมิติของคุณภาพการให้บริ การทั้ง 10 ประการ SERVQUAL ที่ทาการปรับปรุ งใหม่จะเป็ นการยุบ
รวมบางมิติจากเดิมให้รวมกันภายใต้ชื่อมิติใหม่ SERVQUAL ที่ปรับปรุ งใหม่ประกอบด้วย 5 มิติ
หลัก (Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990: 28; Lovelock, 1996: 464-466) ประกอบด้วย
มิติที่ 1 ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ (tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ
ให้เห็นถึงสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ อันได้แก่ สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่ องมือ เอกสารที่ใช้
ในการติดต่อสื่อสารและสัญลักษณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ทาให้ผรู ้ ับบริ การรู ้สึกว่าได้รับการดูแล
ห่วงใย และความตั้งใจจากผูใ้ ห้บริ การ บริ การที่ถูกนาเสนอออกมาเป็ นรู ปธรรมจะทาให้ผรู ้ ับบริ การ
รับรู ้ถึงการให้บริ การนั้นๆ ได้ชดั เจนขึ้น
มิติที่ 2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริ การให้
ตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กบั ผูร้ ับบริ การ บริ การที่ให้ทุกครั้งจะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และได้ผล
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ออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริ การ ความสม่าเสมอนี้จะทาให้ผรู ้ ับบริ การรู ้สึกว่าบริ การที่ได้รับนั้น
มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ความไว้วางใจได้
มิติที่ 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจที่
จะให้บริ การ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การได้อย่างทันท่วงที ผูร้ ับบริ การ
สามารถเข้ารับบริ การได้ง่าย และได้รับความสะดวกจากการใช้บริ การ รวมทั้งจะต้องกระจายการ
ให้บริ การไปอย่างทัว่ ถึง รวดเร็ ว
มิติที่ 4 การให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า (assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความ
เชื่อมัน่ ให้เกิ ดขึ้น กับผูร้ ับบริ การ ผูใ้ ห้บริ ก ารจะต้องแสดงถึงทัก ษะความรู ้ ความสามารถในการ
ให้บริ การและตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริ ยามารยาทที่ดี
ใช้การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและให้ความมัน่ ใจว่าผูร้ ับบริ การจะได้รับบริ การที่ดีที่สุด
มิติที่ 5 การรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า (empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่
ผูร้ ับบริ การตามความต้องการที่แตกต่างของผูร้ ับบริ การแต่ละคน
SERVQUALได้รับความนิ ยมในการนามาใช้เพื่อศึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรมบริ การอย่าง
กว้างขวาง ซึ่งองค์การต้องการทาความเข้าใจต่อการรับรู ้ของกลุ่มผูร้ ับบริ การเป้ าหมายตามความ
ต้องการในบริ การที่เขาต้องการ และเป็ นเทคนิคที่ให้วิธีการวัดคุณภาพในการให้บริ การขององค์การ
นอกจากนี้ ยังสามารถประยุกต์ใช้ SERVQUAL สาหรับการทาความเข้าใจกับการรับรู ้ของบุคลากร
ต่อคุณภาพในการให้บริ การ โดยมีเป้าหมายสาคัญเพื่อให้การพัฒนาการให้บริ การประสบผลสาเร็ จ
ตัวแปรที่มอี ทิ ธิพลต่อคุณภาพการให้ บริการ
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริ การประกอบไปด้วย
1. ความคาดหวังกับคุณภาพการให้ บริการ
ความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ เป็ นการคาดการณ์ล่วงหน้าของผูร้ ับบริ การเกี่ยวกับการ
บริ การที่เขาจะได้รับเมื่อเขาไปใช้บริ การ จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน ผูว้ ิจยั ขอประมวล
เสนอให้เห็นว่า ความคาดหวังในเรื่ องคุณภาพในการให้บริ การนี้ มีระดับที่แตกต่างกันออกไปโดย
ยึดเอาเกณฑ์การพิจารณาความพึงพอใจที่ได้รับจากการบริ การได้กล่าวคือ
ระดับแรก หากผูร้ ับบริ การไม่พึงพอใจ จะแสดงให้เห็นว่าคุณภาพในการให้บริ การมีนอ้ ย
ระดับที่สอง หากผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจ แสดงว่า มีคุณภาพในการให้บริ การ
ระดับ ที่ ส าม หากผูร้ ั บ บริ การมี ค วามประทับ ใจ ย่อ มแสดงว่ า การให้บ ริ การนั้น มี
คุณภาพสูงหรื อมีคุณภาพในการให้บริ การสูง
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ความคาดหวังเป็ นแนวคิดสาคัญที่ ได้รับการนามาใช้สาหรับการศึก ษาพฤติ กรรมของ
ผูบ้ ริ โภค และคุณภาพการให้บริ การ Zeithaml, Parasuraman, and Berry (1988) ซึ่งได้เสนอตัวแบบ
SERVQUAL เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริ การจากความคาดหวังของผูร้ ับบริ การที่มีต่อบริ การที่เขา
ได้รับโดยเสนอความเห็ น ไว้ว่า ความคาดหวังหมายถึง ความปรารถนาหรื อความต้องการของ
ผูบ้ ริ โ ภค โดยความคาดหวังของบริ ก ารนี้ ไม่ได้น าเสนอถึงการคาดการณ์ ว่าผูใ้ ห้บริ ก ารอาจจะ
ให้บริ การอย่างไร แต่เป็ นเรื่ องที่พิจารณาว่า ผูใ้ ห้บริ การควรให้บริ การอะไรมากกว่ากล่าวโดยสรุ ป
แล้วความคาดหวังของผูร้ ับบริ ก าร เป็ นการแสดงออกถึงความต้องการของผูร้ ั บบริ การที่อนั ที่จ ะ
ได้รับ บริ การจากหน่ ว ยงานหรื อ องค์ก ารที่ ท าหน้า ที่ ใ นการให้บริ การโดยความคาดหวัง ของ
ผูร้ ับบริ การนี้ ย่อมมีระดับที่แตกต่างกันไป มากบ้างน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กบั ปั จจัย หลายประการ เช่ น
ความต้องการส่วนบุคคล การได้รับคาบอกเล่า ประสบการณ์ที่ผา่ นมา เป็ นต้น และความคาดหวัง
ของผูร้ ับบริ การนี้ หากได้รับการตอบสนองหรื อได้รับบริ การที่ตรงตามคาดหวังแล้ว ก็ยอ่ มสะท้อน
ให้เห็นถึงคุณภาพในการให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การ ในงานวิจยั หลายชิ้น นอกจากจะศึกษาการรับรู ้
ในคุ ณ ภาพในการให้บริ ก ารแล้ว ยังมีก ารศึก ษาความคาดหวังในการให้บริ ก ารเพื่อสะท้อนถึง
คุณภาพในการให้บริ การกันอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกันZeithaml, Parasuraman, and Berryได้เสนอ
มุมมองของการพิจารณาคุณภาพในการให้บริ การจากความคาดหวัง (expectation) ของผูร้ ับบริ การ
อีกด้วย นักวิชาการกล่าวกันไว้ว่าโดยทัว่ ไปนั้น ความคาดหวังของผูร้ ับบริ การที่มีต่อบริ การหนึ่ ง
บริ การใด ย่อมเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการประกอบกันหรื อเป็ นตัวกาหนด และปั จจัยเช่นนั้นก็
กาหนดความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ นอกเหนือไปจากการรับรู ้ซ่ึงจะเห็นได้จากที่ผวู ้ ิจยั ได้นาเสนอ
ว่า คุณภาพในการให้บริ การ เป็ นความแตกต่างของบริ การที่ได้รับจริ งกับบริ การที่คาดหวังนัน่ เองใน
ประการนี้ Zeithaml, Parasuraman, and Berryได้กาหนดปัจจัยที่เป็ นตัวกาหนด (determiner)
ความคาดหวัง ของผู ้รั บ บริ การไว้ 4 ประการด้ว ยกัน ดัง นี้ (Zeithaml, Parasuraman,
andBerry, 1990: 19)
ประการแรก การบอกแบบปากต่อปาก (word-of-mouth communication) ความคาดหวังที่
เกิ ด จากการบอกเล่าปากต่ อ ปาก หมายถึ ง ความคาดหวังที่ เกิ ด จากค าบอกเล่ าที่ รับ ทราบจาก
คาแนะนาของเพื่อน หรื อญาติสนิ ทที่เคยไปรับบริ การในสถานที่แห่ งนั้นมาก่อน และพบว่ามีการ
ให้บริ การเป็ นอย่างดี อันทาให้ผฟู ้ ังเกิดความคาดหวังที่จะได้รับบริ การเช่นนั้น
ประการที่สอง ความต้องการส่วนบุคคล (customer’ s personal needs) ซึ่งอาจจะเป็ นสิ่งที่
ทาให้ระดับความคาดหวังของบุคคลอยูใ่ นระดับที่ลดลงจากเดิมก็ได้
ประการที่ ส าม ประสบการณ์ ใ นอดี ต (past experience) ความคาดหวัง อัน เกิ ด จาก
ประสบการณ์ในอดีต มีส่วนเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ดา้ นการบริ การที่เคยได้รับ และมีอิทธิพลต่อ
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ความคาดหวังในปั จจุบนั ของผูร้ ับบริ การ ทั้งนี้ ประสบการณ์น้ นั อาจจะเป็ นประสบการณ์ที่สร้าง
ความประทับใจหรื อความรู ้สึกที่ไม่พึงพอใจก็ได้
ประการที่สี่ /การโฆษณาประชาสัมพันธ์ (external communication) เป็ นความคาดหวังที่
เกิดจากการติดต่อสื่ อสารเพื่อโน้มน้าวผูร้ ับบริ การ ซึ่ งเป็ นทั้งการสื่ อสารทางตรงและการสื่ อสาร
ทางอ้อม เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผรู ้ ับบริ การ เช่น การให้บริ การด้วยความจริ งใจ ตรงต่อเวลา
เป็ นต้น \
นอกจากนี้ Tenner and Detoro (1992: 68-69) ได้เ สนอถึ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความ
คาดหวังในการรับริ การของผูร้ ับบริ การไว้เช่ นกัน ในทัศนะของนักวิชาการทั้งสองท่านผูร้ ับบริ การ
มีความต้องการที่จะให้ความคาดหวังของตนได้รับการตอบสนองหรื อบรรลุผลอย่างครบถ้วน และ
มีแนวโน้มที่จะยอมรับการให้บริ การนั้นโดยทาการเปรี ยบเทียบกับประสบการณ์จริ งที่เคยได้รั บ
ก่อนที่จะชาระค่าบริ การเสมอ ซึ่งผูร้ ับบริ การจะเกิดความพึงพอใจก็ต่อเมื่อได้รับบริ การที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของเขา
ดังนั้น ในหน่ ว ยงานที่ประสบความสาเร็ จในการให้บริ การ จึงจะต้องเป็ นหน่ วยงานที่
สามารถทานายความคาดหวังของผูร้ ั บบริ ก าร และสร้ างความพึงพอใจต่ อผูร้ ั บบริ ก ารได้อย่าง
ครบถ้วนถูกต้อง โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังของผูร้ ับบริ การประกอบได้ดว้ ย
1. ลักษณะบริ การที่ผรู ้ ับบริ การต้องการ
2. ระดับของการปฏิบตั ิงานหรื อการให้บริ การที่ผรู ้ ับบริ การพึงพอใจ
3. ความสัมพันธ์ของงานบริ การที่สาคัญ
4. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อผลการปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั
สรุ ปได้จากทัศนะของนักวิชาการหลายท่านคุณภาพการให้บริ การ เป็ นเรื่ องของการรับรู ้
ของผูร้ ับบริ การต่อการให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การ ซึ่งนอกจากจะมีมิติหรื อครอบคลุมถึงเรื่ องต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็ นความพร้อมในการให้บริ การ การสื่อสารระหว่างผูใ้ ห้และผูร้ ับบริ การ ความเป็ นธรรม
และอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการรักษาคามัน่ สัญญาขององค์การหรื อหน่ วยงานที่ทาหน้าที่ให้บริ การด้ว ย
และโดยทัว่ ไปนั้น
การรับรู ้ในคุณภาพการให้บริ การหรื อคุณภาพของการบริ การ จะผูกพันหรื อยึดโยงกับ
ความคาดหวังของผูร้ ั บบริ ก ารที่มีต่ อสองสิ่ งคื อ การรับรู ้ และความคาดหวังที่มีต่ อคุ ณภาพของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อบริ การ (Technical quality of outcomes) ซึ่ ง เป็ นเรื่ องของผลงานหรื อบริ การที่
ผูร้ ับบริ การได้รับ และคุณภาพของกระบวนการบริ การ (functional quality of process) ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับ การมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู ้ใ ห้ บ ริ การกั บ ผู ้รั บ บริ การในแต่ ล ะสถานการณ์ แ ละพฤติ
กรรมการบริ หารที่ผใู ้ ห้บริ การแสดงออกมา
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2. การรับรู้กบั คุณภาพการให้ บริการ
ทฤษฎี ทางจิ ตวิทยาสังคมการรั บรู ้ หมายถึงวิธีก ารที่ บุค คลมองโลกที่ อยู่รอบๆ ตัวของ
บุคคล ฉะนั้นบุคคล 2 คนอาจมีความคิดต่อตัวกระตุน้ อย่างเดียวกันภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน แต่บุคคล
ทั้ง 2 อาจมีวิธีการยอมรับถึงตัวกระตุน้ (Recognize) การเลือกสรร (Select) การประมวล (Organize)
และการตีความ (Interpret) เกี่ยวกับตัวกระตุน้ ดังกล่าวไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ยังขึ้นกับพื้นฐาน
ของกระบวนการของบุคคลแต่ละคนเกี่ยวกับความต้องการ ค่านิยม การคาดหวัง และปั จจัยอื่นๆ
ทั้งนี้ มิติของการรับรู ้คุณภาพในการให้บริ การ (The definition and dimensions of perceived service
quality)
นักวิชาการเห็นพ้องกันว่าประกอบไปด้วย
1. เวลา หมายถึงเวลาของการตัดสิ นใจว่าจะใช้บริ การเมื่อใดหรื อในช่วงใด
2. เหตุ ผลในการตัด สิ น ใจใช้บริ ก ารนั้น เป็ นการตัด สิ น ใจที่ ผูใ้ ช้บริ ก ารเปรี ย บเที ย บ
ระหว่างประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนที่ได้ลงไป
3. การบริ การ เนื่ อ งจากคุ ณ ภาพการให้บ ริ การเป็ นเรื่ องของปฏิสัม พัน ธ์ระหว่ า งผู ้
ให้บริ การและผูร้ ับบริ การ จึง ต้องมีการประเมินหรื อการวัดคุณภาพการให้บริ การจากผูร้ ับบริ การ
หรื อลูกค้า
4. เนื้ อ หา โดยคุ ณ ภาพการให้บ ริ การครอบคลุ ม ถึ ง ความรู ้ (Cognitive) ความรู ้ สึ ก
(Affective) และแนวโน้มของพฤติกรรม (Behavioral) ของผูร้ ับบริ การ
5. บริ บท (Context) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากบริ การหรื อปัจจัยสถานการณ์
6. การรวม (Aggregation) โดยที่พฤติกรรมการใช้บริ การนั้น จะได้รับการพิจารณาว่าเป็ น
เรื่ องของการทาธุรกิจ หรื อความต้องการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างผูใ้ ห้และผูร้ ับบริ การ
3. ประสบการณ์การรับบริการกับคุณภาพการให้ บริการ
ประสบการณ์ในอดีตที่เกี่ยวกับการรับบริ การในทางทฤษฎีแล้วถือได้ว่าเป็ นปัจจัยหนึ่งที่มี
อิทธิพลหรื อส่ งผล หรื อเป็ นตัวกาหนดความคาดหวังต่อคุณภาพในการให้บริ การของผูร้ ับบริ การ
(Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1990: 19) อัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคาดหวัง ในปั จ จุ บัน ของ
ผูร้ ับบริ การ ในทางการตลาด ประสบการณ์ของการเคยรับบริ การ นับเป็ นส่วนผสมทางการตลาด
(marketing mix) ของธุ รกิจบริ การหนึ่ งใน 7 องค์ประกอบ (7 P’s) ที่นักการตลาดค านึ งถึงในการ
จัดการทางด้านการตลาดของสินค้าหรื อบริ การ
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การจัดการบริการสาธารณะของรัฐบาลไทย
การจัดบริ การสาธารณะหรื อบริ การส่ วนรวมที่หลากหลาย นับได้ว่าเป็ นบทบาทหน้าที่
เบื้องต้นของรัฐหรื อรัฐบาล (James Anderson, 1989: 19-22 อ้างถึงใน ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2549) ที่
ในแวดวงวิชาการรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ได้มีการถกแถลงกับมาพอควรว่าแท้จริ งนั้น
บทบาทของการจัดบริ การสาธารณะของภาครัฐควรกว้างขวางมากเพียงใดโดยหลักการแล้ว การ
บริ การสาธารณะย่อมยังประโยชน์แก่สังคมและบุคคลทัว่ ไป การดาเนินบทบาทสาคัญประการนี้
ของหน่วยงานภาครัฐจึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องให้ความสาคัญต่อเรื่ องของประสิทธิภาพในเชิงการ
บริ หารจัดการ และประสิ ทธิภาพเช่น ว่านี้ ย่อมเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการกาหนดทิศทางใน
ภาพรวมของประสิ ทธิ ภาพของการจัดการภาครัฐที่มีต่อระบบการบริ หารงานภาครั ฐและระบบ
เศรษฐกิจ
การให้บริ การของภาครัฐที่มีคุณภาพ จึงเป็ นสิ่ งที่สะท้อนสมรรถนะของการปฏิบตั ิงาน
การให้บริ ก ารตอบสนองความต้องการประชาชนที่เป็ นลูก ค้าผูร้ ั บบริ ก ารของหน่ วยงานภาครั ฐ
ภายใต้รากฐานของการบริ หารราชการหรื อการบริ หารงานภาครัฐตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ (New Public Management-NPM) ที่ระบบราชการของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยรับมา
เป็ นกระบวนการทัศน์ในการขับเคลื่อนการจัดการระบบงานภาครัฐในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา ตาม
แนวคิดนี้ นอกจากแนวทางการปรับปรุ งสมรรถภาพและการยกระดับกาลังการผลิตของหน่วยงาน
ภาครั ฐ ซึ่ งมีมติ อยู่ที่ก ารพัฒ นาทรั พยากรบุ ค คล (Human Resource Development) และมีก ารใช้
ประโยชน์ จ ากภาคเอกชนให้ม ากขึ้ น (OECD, 1991 อ้า งถึ ง ในทศพร ศิ ริ สั ม พัน ธ์ , 2549) ซึ่ ง
Christopher Hood (อ้างถึงในทศพร ศิริสัมพันธ์, 2549) ได้เสนอความเห็นไว้ว่า การจัดการภาครัฐ
แนวใหม่น้ นั มีมิติสาคัญประการหนึ่ งที่ให้ความสาคัญต่อการให้บริ การประชาชน (Public Service
Orientation) ที่มุ่งเน้นคุ ณภาพการให้บริ ก ารประชาชนที่ เป็ นลูก ค้าผูม้ ารั บบริ ก ารจากหน่ ว ยงาน
ภาครัฐ ซึ่งเป็ นทั้งปัจเจกชนและผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งติดต่อสัมพันธ์กบั หน่ วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ
นับ จากช่ ว งกลางทศวรรษ พ.ศ.2540-2550 ที่ รั ฐ บาลหลายสมัย ของประเทศไทยต่ า งได้ใ ห้
ความสาคัญกับการพัฒ นาคุ ณ ภาพการบริ หารจัด การภาครั ฐบริ บทของการพัฒนาคุ ณ ภาพการ
ให้บริ การในฐานะที่เป็ นเรื่ องอันคาบเกี่ยวกับบทบาทภารกิจการให้บริ การสาธารณะของหน่วยงาน
ภาครัฐดังที่ได้กล่าวไปบ้างแล้ว
ประเทศไทยหรื อหน่ ว ยงานภาครั ฐ ของไทยได้นั บ เอาเครื่ องมื อ ทางการจัด การ
(Management Tools) อันนับว่าเป็ นเครื่ องมือสากลเช่น การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การ
จัด การคุ ณ ภาพโดยรวม (Total Quality Management-TQM) มาใช้ต่ อ เนื่ อ งและขยายตัว ในเชิ ง
ปริ มาณเป็ นลาดับกระทัง่ ต่อมาประเทศไทยได้มีการพัฒนาเครื่ องมือการจัดการมาใช้ในการบริ หาร
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งานภาครัฐของไทยอย่างหลากหลาย อาทิ ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการ
และสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (P.S.O.) รางวัลคุณภาพแห่ งชาติของประเทศไทย (TQA) และการ
พัฒนาคุ ณ ภาพการบริ หารจัด การภาครั ฐ (PMQA) ก็ได้รับการพัฒนาและผลัก ดัน เพื่อน ามาใช้
ปรั บปรุ งระบบการบริ หารและการให้บริ ก ารของหน่ ว ยงานภาครั ฐทั้งราชการส่ ว นกลาง และ
ราชการส่วนภูมิภาค รวมถึงราชการส่วนท้องถิ่นอย่างแพร่ หลาย
คุ ณ ภาพการให้บ ริ การของหน่ ว ยงานภาครั ฐ จัด ได้ว่ า เป็ นเรื่ องหรื อแนวคิ ด ใหม่ ที่
หน่ วยงานภาครัฐจะต้องดาเนิ นการตามกรอบและบริ บทของการปฏิรูประบบบริ หารภาครัฐของ
ไทย โดยเฉพาะนับแต่ได้มีการรื้ อปรับระบบราชการครั้งใหญ่ เมื่อปี พ.ศ.2545 อันเป็ นผลมาจากทั้ง
นโยบายของรั ฐ บาลในสมัย นั้น และข้อ ก าหนดจากบทบัญ ญัติ ข องกฎหมายหลายฉบับ อาทิ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุ งส่วนราชการและพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็ นต้ นประกอบกับการนา
แนวคิ ด ของการบริ หารงานราชการแบบมุ่ ง ผลสัม ฤทธิ์ (Result-based Management) ได้ท าให้
หน่วยงานราชการต่างๆ มุ่งกาหนดเป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Core Objective) ใน
การจัดบริ การประชาชนทุกระดับเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การของหน่วยงาน
ภาครัฐ อันเป็ นไปตามเจตนารมณ์ในการพัฒนาระบบราชการในเชิงการจัดระบบบริ หารราชการ
แผ่นดินที่เน้นความมีประสิ ทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริ ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบทบัญญัติที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
นอกเหนื อจากที่ได้กล่าวมา รู ปธรรมหนึ่ งของการมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริ การของ
หน่ วยงานภาครัฐ (Public Sector Management Quality) ที่ปรากฏในระบบบริ หารราชการไทยยุค
ใหม่ ยังได้แก่ การที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้ดาเนินโครงการพัฒ นาคุณภาพ
การจัด การภาครั ฐ ตามหลัก เกณฑ์แนวคิ ด รางวัลคุ ณ ภาพแห่ งชาติ ข องสหรัฐอเมริ กา ( Malcolm
Balbridge National Quality Award-MBNQA) และรางวัล คุ ณ ภาพแห่ งชาติ ข องประเทศไทย
(Thailand Quality Award-TQA) ภายใต้ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อยกระดับคุ ณ ภาพการปฏิ บัติ ง านของ
หน่ วยงานภาครัฐ อัน สอดคล้องกับแผนบริ หารราชการแผ่นดิ น ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ค. ทิ ศทางการ
พัฒนาระบบราชการไทยภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ก ารพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-2550)
และพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ว ยหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารบริ หารกิ จการบ้า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.2546
ความสาคัญของเรื่ องคุณ ภาพในการให้บริ การ ยังสะท้อนออกมาจากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ระบบราชการไทย พ.ศ.2546-2550 และแผนการบริ หารราชการแผ่นดินฉบับ พ.ศ.2548-2551 และ
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แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริ การประชาชนที่ดีข้ ึน ที่นาเสนอและขับเคลื่อนโดยสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พอสรุ ปได้ดงั นี้
พระราชกฤษฎี ก าว่าด้ว ยหลัก เกณฑ์และวิธีก ารบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ.2546
ตามความในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้
มีบทบัญญัติและการดาเนิ นงานเกี่ยวกับการปรั บปรุ งคุณภาพการให้บริ การของหน่ วยงานภาครัฐ
โดยมีสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทาการกาหนดวิธีการดาเนินงานตามภารกิจ โดย
จาแนกออกได้เป็ น 5 กลุ่ม โดยมีเรื่ องของการพัฒนาคุณภาพในการให้บริ การ จัดอยูใ่ นกลุ่มภารกิจที่
ทุกส่วนราชการจะต้องดาเนินการพร้อมกันในทันที (ภารกิจกลุ่มที่ 1) ซึ่งให้เริ่ มดาเนิ นการนับแต่ปี
พ.ศ.2547 ที่ผา่ นมาจนถึงปัจจุบนั และดาเนินการควบคู่ไปกับการบริ หารราชการเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน การบริ หารราชการอย่างมีประสิ ทธิ ภ าพ การลดขั้น ตอนและระยะเวลาในการ
ให้บริ การ การอานวยความสะดวกในการบริ การและการปรับปรุ งระบบการให้บริ ก ารของส่ ว น
ราชการ
แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการให้ บริการประชาชนที่ดีขนึ้
แนวคิ ด การพัฒ นาคุ ณ ภาพการให้บริ การประชาชนที่ ดี ข้ ึ น นับได้ว่ าเป็ นเรื่ องหนึ่ ง ที่
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้เร่ งรัดผลักดันการดาเนินการในช่วงหลายปี ที่ผา่ น
มานอกเหนื อจากการมุ่ งพัฒ นาระบบการบริ หารจัด การภาครั ฐตามกรอบแนวคิ ด ที่ ได้เสนอไป
ข้างต้นแล้ว สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอไว้ว่า การให้บริ การประชาชนเป็ น
นโยบายที่ ทุก รัฐบาลให้ความสาคัญ และพยายามผลัก ดัน ให้มีการพัฒนาคุณ ภาพการให้บริ ก าร
ประชาชนให้ดี ข้ ึ นมาโดยตลอด ทั้งนี้ เนื่ องจากในสังคมประชาธิ ปไตยนั้น การตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนเป็ นพันธกิจสาคัญอันดับแรกที่รัฐพึงกระทา ยิ่งในช่วงปั จจุบนั เป็ นกระแส
การเรี ยกร้องให้ปรับเปลี่ยนสภาพสังคมให้เข้าสู่ ความเป็ นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในทุก
ภูมิภ าคของโลกล้ว นพุ่งเป้ าไปสู่ จุ ด หมายเดี ยวกัน คื อ การยึด ประชาชนเป็ นศูน ย์ก ลาง (Citizen
Centered) ประกอบกับในปัจจุบนั ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชนได้เพิ่มมากขึ้นรวมทั้ง
ประชาชนมีการเรี ยกร้องการบริ การที่ดีข้ ึน เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่เปิ ดโอกาสให้ประชาชน
ทัว่ ไปหรื อองค์กรประชาชนเปิ ดเผยความต้องการของตนให้สงั คมได้รับรู ้ง่ายขึ้น ประชาชนมีระดับ
การศึกษาและค่านิ ยมประชาธิปไตยที่สูงขึ้นทาให้ตอ้ งการภาครัฐที่มีความโปร่ งใสและรับผิดชอบ
ในการดาเนิ นงานมากขึ้น รวมถึงการทางานที่มีประสิ ทธิภาพและคุม้ ค่ากับเงินภาษีของประชาชน
และการที่ภาครัฐเองก็ตระหนักดีว่าหากไม่ได้รับความร่ วมมือที่ดีจากประชาชนแล้วนโยบายของรัฐ
ก็จ ะไม่เกิ ด ผลและจะกระทบถึงเสถียรภาพของรั ฐบาลในระยะยาวอีก ด้ว ยและด้ว ยแรงกดดัน

39

ดังกล่าวจาเป็ นที่ภาครัฐต้องตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน ซึ่งความ
ต้องการและความคาดหวัง ดังกล่ าวเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก จึ ง
จาเป็ นต้องปรับปรุ งคุณภาพให้สนองความต้องการดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามการดาเนินการเป็ นสิ่ ง
ที่ทาได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากความต้องการของประชาชนมีหลากหลายและซับซ้อน ยิง่ ไปกว่านั้นการ
ดาเนิ นการดังกล่าวของภาครัฐต้องได้รับความร่ วมมือจากส่ วนราชการต่างๆ ในการปรั บปรุ งการ
บริ การให้มีประสิทธิภาพ
สรุ ปองค์กรที่มีภารกิจหลักในการให้บริ การมักจะมีการกาหนดเป้าหมายในการปรับปรุ ง
คุณ ภาพการให้บริ ก ารภายในองค์กรความตระหนัก ถึงความสาคัญของคุ ณ ภาพของสิ นค้าหรื อ
บริ การ จึงเป็ นเรื่ องที่พบเห็นได้ทวั่ ไปในองค์กรภาคเอกชน ที่ขยายมายังหน่ วยงานภาครัฐในระยะ
หลังมานี้ความตระหนักถึงความสาคัญของคุณภาพนี้ เป็ นผลสืบเนื่องประการหนึ่งมาจากแรงกดดัน
จากการแข่ งขัน ความก้าวหน้าทางการสื่ อสารและโลกาภิ ว ัฒ น์ รวมไปถึงการแข่ งขัน และการ
ประเมินสัมฤทธิ์ผลจากการปฏิบตั ิงานขององค์กรอย่างแข็งขันเข้มข้นโดยนัยประการหนึ่งเพื่อสร้าง
ความอยู่รอดให้กบั องค์ก ร และคุณภาพเอง เป็ นเครื่ องชี้บ่งถึงความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวของ
องค์ก รได้เ ป็ นอย่า งดี ก ล่ า วโดยเน้น ถึ ง องค์ภ าครั ฐ ในปั จ จุ บัน ได้ป รั บ กระบวนทัศ น์ ใ นการ
บริ หารงานจากเดิมที่ประชาชนเป็ นเพียงผูจ้ าต้องรับบริ การที่รัฐจัดให้ มาเป็ นลูกค้าที่องค์การภาครัฐ
พึงให้ความสนใจจัดบริ การสาธารณะตามขอบเขตอานาจหน้าที่รับผิดชอบอย่างมีคุณภาพอย่างไรก็
ตามในเรื่ องของคุณภาพการบริ การนั้น นับว่าได้รับความสนใจทาการศึกษาและกล่าวถึงในองค์การ
ภาครัฐอย่างจริ งจังเมื่อไม่นานมานี้ แต่กระนั้นคุณภาพของการบริ การ นับได้ว่าเป็ นเรื่ องซับซ้อนไม่
น้อย ซึ่ งในแวดวงวิชาการตะวัน ตก ได้มีก ารพัฒ นาแนวคิ ด การประยุก ต์ต ัว แบบ รวมทั้งการ
วิพากษ์วิจ ารณ์ ก ัน อย่างกว้างขวาง ภายใต้เป้ าหมายสาคัญของการมุ่งแสวงหาตัว แบบของการ
ประเมินคุณภาพการให้บริ การที่สามารถตอบสนองต่อการสร้างประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของ
การให้บริ การนัน่ เองจากที่ได้กล่าวถึงมิติของการประเมินคุณภาพการให้บริ การ ซึ่งเป็ นมิติหลักด้าน
หนึ่ งของการประเมินผลการปฏิบัติร าชการของหน่ ว ยงานภาครัฐ โดยมีตวั ชี้ว ดั ที่สาคัญในเรื่ อง
ความสาเร็ จ ของการด าเนิ น งานตามแผนการปรั บ ปรุ งแก้ไ ขบริ ก าร และความพึ ง พอใจของ
ผูร้ ับบริ การนั้น ในทางวิชาการและปฏิบตั ิ แม้จะสามารถวัดผลโดยกาหนดเครื่ องมือได้ง่าย เช่น การ
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที่มาใช้หรื อขอรับบริ การจากหน่วยงาน
บริการสาธารณะกับบทบาทขององค์กรส่ วนท้ องถิ่น
บริ การสาธารณะที่รัฐและท้องถิ่นร่ วมกันดูแลเนื่ องจากมีบริ การสาธารณะบางประเภท
เป็ นเรื่ อ งที่ ก ระทบต่ อผลประโยชน์ ส่ว นรวมทั้งระดับชาติ และระดับ ท้องถิ่น โดยไม่ อาจแยก
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ประโยชน์ของมหาชนทั้งสองให้ออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดการจัดทาบริ การสาธารณะที่รัฐและ
ท้องถิ่นร่ วมกันดูแลนี้ อาจแบ่งแยกได้เป็ นลาดับชั้นของกิจการโดยอาศัยหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับ
การแบ่ งแยกการจัด ทาบริ ก ารสาธารณะระหว่างรั ฐกับท้องถิ่น โดยอาศัย หลัก ทั่ว ไป คื อ หลัก
ประโยชน์มหาชนและหลักประสิทธิภาพซึ่งบริ การเหล่านี้ เป็ นภารกิจลาดับรองที่ท้งั รัฐและท้องถิ่น
ต้องแบ่ งหน้าที่ ก ัน รั บ ผิด ชอบด าเนิ น การ เช่ น การจัด การศึก ษาความต้องการบริ ก ารทางด้า น
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นความต้องการของส่ วนรวมของคนทั้งประเทศ โดยกาหนดนโยบายและ
วางแผนการศึกษาไว้เป็ นหลักเกณฑ์ทวั่ ไปซึ่งเป็ นสิ่งที่จาเป็ นสาหรับการศึกษาขั้นต่อไปและการวัด
มาตรฐานการศึก ษาซึ่ ง ต้องเป็ นอัน หนึ่ งอัน เดี ย วกัน ทั้งระบบในขณะเดี ย วกัน การศึก ษาในขั้น
ประถมศึกษาซึ่งเป็ นความต้องการของคนในท้องถิ่นแต่ละแห่ งมีความแตกต่างกันไปด้วย เช่นการ
สร้างโรงเรี ยนการจัดการศึกษาเสริ มที่สอดคล้องกับสภาพของชุมชนในแต่ละท้องถิ่นจึงเป็ นหน้าที่
ของท้องถิ่นที่จะจัดทาในส่วนนี้ส่วนการจัดการศึกษาระดับสูงจึงเป็ นหน้าที่ของรัฐในการจัดทาและ
สาหรับการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยนเป็ นการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทักษะและฝึ กฝนฝี มือเพื่อ
ส่งเสริ มการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นซึ่งเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์มหาชนท้องถิ่นจึง
เป็ นหน้าที่ในการดาเนิ นกิจการหรื อหน้าที่ในการส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งรัฐและ
ท้องถิ่นในการดูแลร่ วมกัน (วริ นดา คเณศาติ,2558)
หลักสาคัญในการจัดบริ การสาธารณะตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจากหลักการสากลดังกล่าวข้างต้นพบว่าภายใต้แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งมีสาระสาคัญ เกี่ ย วกับการถ่ายโอนภารกิ จ หน้าที่ ที่รั ฐด าเนิ น การอยู่ใน
ปั จจุ บนั ให้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและหลักสาคัญซึ่ งคณะกรรมการการกระจายอานวย
ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใช้เป็ นหลักการสาคัญในการประกอบการพิจารณาเพื่อการถ่าย
โอนภารกิจหน้าที่ประกอบด้วย 4 หลักการสาคัญ ได้แก่
1.หลักผลประโยชน์มหาชนของรัฐ (Public Interest)
โดยหลักความรับผิดชอบของท้องถิ่นแต่ละระดับกับรัฐบาลกลางนี้ จะสะท้อนให้เห็นว่ามี
ภารกิจบางประเภท หรื อบางอย่างที่รัฐยังคงต้องสงวนไว้สาหรับดูแลรับผิดชอบและปฏิบตั ิเอง ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์แก่คนส่วนรวมและเพื่อเสถียรภาพและความมัน่ คงของประเทศ อาทิ
1) ภารกิจด้านการป้ องกันประเทศ เช่น กิจการทหาร
2) ภาระหน้าที่ในการรักษาความสงบเรี ยบร้อยภายใน เช่น กิจการตารวจ
3) ภารกิจด้านการรักษาความมัน่ คง หรื อเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ
4) ภารกิจด้านการเป็ นตัวแทนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่นกิจการ
ทางการทู ต ภารกิ จ ดังกล่ าวข้างต้น ถือ เป็ นภารกิ จ รวมของชาติ ซ่ึ งรั ฐบาลส่ ว นกลางยังคงต้อ ง
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ดาเนิ นการต่อไปส่ วนภารกิจที่ถือว่าน่ าจะเป็ นความรับผิดชอบโดยตรงขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็ นองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาลหรื อองค์การบริ หารส่ วนตาบลก็ควรจะ
เป็ นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะและเป็ นไปเพื่อสนองตอบความต้องการของคนใน
ท้องถิ่น โดยมีลกั ษณะ คื อเป็ นกิจ การที่ เป็ นไปเพื่อสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นนั้น ที่
สามารถแยกออก หรื อมีลกั ษณะที่แตกต่างจากท้องถิ่นอื่นได้ เช่นการจัดการขยะมูลฝอย การจัดให้มี
และบารุ งรักษาทางบก และทางน้ าและทางระบายน้ า และการจัดการศึกษาขั้นต่า เป็ นต้น
2.หลักความรับผิดชอบของท้องถิ่นในการจัดบริ การ ( Local Accountability)
หลักการทัว่ ไปที่จะทาให้สามารถแบ่งภารกิจระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทในสังคม จะมีความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างไรหลักการทัว่ ไปประการหนึ่งที่จะชี้ให้เห็น
ว่าภารกิจใดจะส่งมอบให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู ปแบบใด จะต้องพิจารณาหลักสาคัญ ซึ่ง
ได้แก่ผลที่เกิดขึ้นหรื อผูไ้ ด้รับผลประโยชน์จากบริ การสาธารณะนั้นตั้งอยูใ่ นถิ่นฐานอยูใ่ นเขตพื้นที่
ใด ยกตัวอย่างเช่นถ้าบริ การสาธารณะใดส่งผลต่อคนในเขตพื้นที่ทอ้ งถิ่นนั้นโดยเฉพาะก็ควรจะมี
การถ่ายโอนการให้บริ การสาธารณะดังกล่าวให้โดยตรง เช่นโอนไปให้องค์การบริ หารส่ วนตาบล
หรื อ เทศบาลแต่ ภารกิ จ ใดที่ เป็ นภารกิ จ ที่ ต ้องมีผลกระทบต่ อคนจ านวนมากมากกว่าเขตพื้น ที่
ท้องถิ่น ก็ควรจะส่งมอบภารกิจนั้น ๆให้กบั องค์การบริ หารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็ นต้น
3.ความสามารถของท้องถิ่น (Local Capability)
หลัก ความสามารถของท้องถิ่น เป็ นหลัก การที่ ก ล่ าวถึงเรื่ อ งความพร้ อมขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นว่าการจัดสรรกิจกรรมหรื อภารกิจใดก็ตามไปให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทนั้นต้องคานึ งถึงความพร้อมของแต่ละองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ด้วยและแม้ว่า
ความพร้อมของท้องถิ่นไม่ได้เป็ นเงื่อนไขของการมอบภารกิจนั้น ๆไปให้กบั องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหากแต่เป็ นเงื่อนไขในการกาหนดเงื่อนเวลาและความพยามยามที่จะเพิ่มขีดความสามารถ
ให้กบั ท้องถิ่นในการจัดการ ฉะนั้นถ้าบอกว่าท้องถิ่นยังไม่พร้อมในการจัดการก็มีความจาเป็ นที่ส่วน
ราชการจะต้องมีแผนพัฒ นาความพร้ อมให้ก ับองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อรองรั บบริ ก าร
สาธารณะเพื่อให้สามารถจัดการบริ การสาธารณะเหล่านั้นได้ ฉะนั้นความพร้อมจะไม่ใช่มูลเหตุของ
การที่บอกว่ากิจการนั้น ๆจะไม่สามารถถ่ายโอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นอกจากนั้น
ในเรื่ องของหลักความสามารถแล้วการจัด โครงสร้างเพื่อรองรับการบริ หารงานใหม่ขององค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น สภาพในอนาคตขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น เป็ นทิ ศทางในอนาคต
โครงสร้างต่าง ๆหรื อการจัดองค์กรต่าง ๆ ของท้องถิ่นต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะภารกิจจานวนหนึ่ง
ได้ส่งมอบ เพื่อรองรับการกระจายอานาจและภารกิจใหม่ไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างที่จะ
รองรับขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่จะรองรับภารกิจอันใหม่น้ นั จะต้องจัดโครงสร้างเท่าที่
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จาเป็ นซึ่งอาจจะไม่จ าเป็ นที่จ ะต้องให้องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น มีโครงสร้างขนาดใหญ่มาก
เกินไปที่จะไปทาให้การทางานเกิดความทับซ้อนหรื อกลายเป็ นปั ญหาภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ฉะนั้นโครงสร้างที่จะเกิดขึ้นใหม่จะเป็ นโครงสร้างเท่าที่จาเป็ นที่ถือว่าเป็ นงานหลัก หรื อเป็ นงาน
พื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่หากท้องถิน่ ใดมีความต้องการที่จะจัดงานบางเรื่ องที่อาจ
เป็ นงานเฉพาะ เช่นงานท่องเที่ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะดาเนินการได้เองซึ่งอาจ
ไม่อยูใ่ นโครงสร้างหลักที่ตอ้ งเหมือนกันทัว่ ประเทศขึ้นอยูก่ บั ความต้องการ หรื อความจาเป็ นในแต่
ละพื้นที่เป็ นหลักฉะนั้นในเรื่ องหลักความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จึงเป็ นเรื่ องการ
การสร้างความพร้อม การเตรี ยมความพร้อมและการจัดโครงสร้างเพื่อการรองรับ
4.หลักประสิทธิภาพในการจัดบริ การ (Management Efficiency)
หลักประสิ ทธิภาพในการจัดบริ การ (Management Efficiency) เป็ นหลักที่ให้ความสาคัญ
กับการประหยัด ขนาดของการลงทุ น หรื อ การค านึ งถึงต้น ทุ น ในการให้บริ ก าร การจัด บริ ก าร
สาธารณะเมื่อถ่ายโอนให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดาเนินการแทนรัฐบาลหรื อหน่วยงาน
ราชการแล้วนั้นต้องคานึงและพิจารณาด้วยกว่าจะทาให้ตน้ ทุนแพงขึ้นมากน้อยขนาดไหนหากเป็ น
ต้นทุนที่แพงขึ้นมาก ๆ แนวทางก็คือจาเป็ นต้องมีการร่ วมกันมากขึ้นระหว่างท้องถิ่นอื่นไม่ว่าจะเป็ น
ท้องถิ่นรู ปแบบเดี ยวกัน หรื อรู ปแบบอื่น ๆ กิจ กรรมบางอย่างหรื องานบางอย่างที่มีก ารถ่ายโอน
หรื อจะมีการส่ งมอบให้กบั ท้องถิ่นแล้วท้องถิ่นอาจมีความจาเป็ นที่ตอ้ งหายุทธศาสตร์ ในการทางาน
ร่ วมกันให้มากขึ้นเพื่อให้ขนาดของการลงทุนถูกลง
นอกจากนั้นในเรื่ องของหลัก ประสิ ทธิภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมยังคง
ต้องพิจารณาถึงการสร้างหลักประกันด้านคุณภาพในการจัดบริ การสาธารณะกล่าวคือ เมื่อราชการ
ส่วนกลางหรื อบริ หารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยุติการให้บริ การสาธารณะบางอย่างลงและส่งมอบ
บริ การสาธารณะให้กบั ท้องถิ่นเพื่อดาเนิ นการสิ่ งสาคัญที่เป็ นหลักการทัว่ ไป คือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการจัดบริ การสาธารณะนั้นให้มีคุณภาพไม่นอ้ ยกว่าสิ่งที่ราชการส่ วนกลาง
เคยทา ฉะนั้น หลัก ประกันด้านคุณ ภาพการจัด บริ ก ารจึ งเป็ นเรื่ องจ าเป็ นที่ องค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นจะต้องยึดถือไว้หลัก เกณฑ์มาตรฐานซึ่งถือว่าเป็ นมาตรฐานในส่ วนของราชการหรื อเป็ น
มาตรฐานทางวิชาการก็ยงั มีความสาคัญในการที่จะไปกาหนดว่าท้องถิ่นจาเป็ นต้องทาให้ถึงขั้นต่า
ของมาตรฐานนั้น อย่างไรดังกล่าวแล้ว ข้างต้น ถึ งหลัก การในการจัด แบ่ งกิ จ กรรมการบริ การ
สาธารณะ และเมื่อแผนปฏิบัติก ารการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจตามแผนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่นมีผลบังคับใช้จะเห็นว่ามีค วามจาเป็ นอย่างยิ่งที่องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง บทบาทและภารกิจของตน โดยองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบต่าง ๆจะต้องดาเนิ นภารกิจ เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเนื่ องจากมีภารกิจจานวนหนึ่ งซึ่ ง
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ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคได้ถ่ายโอน หรื อมอบหมายให้ดาเนินการถ้าพิจารณาจาก
กฎหมายจัด ตั้งองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบต่าง ๆไม่ว่าจะเป็ นพระราชบัญ ญัติองค์ก าร
บริ หารส่ ว นจัง หวัด พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไ ขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552)
พบว่าการกาหนดบทบาทและอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบต่าง ๆมักจะ
กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ในลักษณะกว้าง ๆ

2.3. แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในบริการ (Customer Satisfaction)
ความพึงพอใจเป็ นปั จ จัยที่ สาคัญประการหนึ่ งที่ มีผลต่ อความส าเร็ จ ของงานที่ บรรลุ
เป้ าหมายที่ ว างไว้อย่า งมีประสิ ทธิ ภ าพ ความพึงพอใจโดยทั่ว ไปตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่ า
Satisfaction และยังมีผใู ้ ห้ความหมายคาว่า “ความพึงพอใจ” พอสรุ ปได้ดงั นี้
ความหมายของความพึงพอใจ
คณิ ต ดวงหัสดี (2537) ให้ความหมายความพึงพอใจไว้ว่า เป็ นความรู ้สึกชอบ หรื อพอใจ
ของบุ คคลที่มีต่อการทางาน และองค์ประกอบหรื อสิ่ งจู งใจอื่น ๆ ถ้างานที่ ทาหรื อองค์ประกอบ
เหล่านั้นตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ บุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจในงานขึ้น จะอุทิศ
เวลา แรงกาย แรงใจ รวมทั้งสติ ปัญญาให้แก่ งานของตนให้บรรลุว ตั ถุประสงค์อย่างมีคุ ณ ภาพ
สิ่งจูงใจที่ใช้เป็ นเครื่ องมือกระตุน้ ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจจากการศึกษา รวบรวมและสรุ ปของ มี
ดังนี้
1.สิ่งจูงใจที่เป็ นวัตถุ (material inducement) ได้แก่ เงิน สิ่งของหรื อสภาวะทางกายที่ให้แก่
ผูป้ ระกอบกิจกรรมต่าง ๆ
2. สภาพทางกายที่ พึงปรารถนา (desirable physical condition) คื อ สิ่ งแวดล้อมในการ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดความสุขทางกาย
3. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่สนอง ความต้องการ
ของบุคคล
4. ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) คื อ ความสัมพันธ์ฉัน ท์มิตรกับผู ้
ร่ วมกิจกรรม อันจะทาให้เกิดความผูกพันความพึงพอใจและสภาพการเป็ นอยูร่ ่ วมกัน เป็ นความพึง
พอใจของบุคคลในด้านสังคมหรื อความมัน่ คงในสังคม ซึ่งจะทาให้รู้สึกมีหลักประกันและมีความ
มัน่ คงในการประกอบกิจกรรม

44

กรองแก้ว อยู่สุข (2542: 33)ให้ความหมายของความพึงพอใจในการทางานว่า หมายถึง
ทัศนคติ โดยทั่ว ไปของพนัก งานที่ มีต่ องานของเขา ถ้าเขาได้รับการปฏิบัติ ที่ดี ต อบสนองความ
ต้องการของเขาตามสมควร เช่น สภาพการทางานที่มนั่ คงปลอดภัย ได้เงินเดือนค่าจ้างตอบแทน
เพียงพอแก่การยังชีพ ฯลฯจะทาให้พนักงานพอใจและมีความ รู ้สึก (ทัศนคติ) ที่ดีต่อองค์การ
Good (1973: 320) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรื อระดับความพึง
พอใจซึ่งเป็ นผลมาจาก ความสนใจต่างๆและทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่งนั้น
ความพึงพอใจกับทัศนคติเป็ นคาที่มีความหมายคล้ายคลึงกันมากจนสามารถใช้แทนกัน
ได้โดยให้คาอธิบายความหมายของทั้งสองคานี้ว่า หมายถึง ผลจากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่ วมใน
สิ่งนั้นและทัศนคติดา้ นลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจ(Vroom, 1990: 90)
สรุ ป ได้ว่ า ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็ นทัศนคติ ที่ เป็ นนามธรรม เกี่ ยวกับจิ ต ใจ
อารมณ์ ความรู ้สึกที่ บุคคลมีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ไม่สามารถมองเห็น รู ปร่ างได้ นอกจากนี้ ค วามพึง
พอใจเป็ นความรู ้สึกด้านบวกของบุคคล ที่มีต่อสิ่ งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้นจากความคาดหวัง หรื อ
เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่ งนั้นสามารถ ตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลได้ซ่ึงความพึงพอใจที่เกิดขึ้น
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามค่านิยมและประสบการณ์ของตัวบุคคล
Maslow (1970) ทฤษฎีน้ ีมีประเด็นสาคัญอยูท่ ี่ว่า มนุษย์จะมีความพอใจในการทางาน ถ้า
การทางานนั้นสามารถตอบสนองความต้องการได้โดยแบ่งลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์และตั้ง
สมมติฐานความต้องการของมนุษย์ไว้ดงั นี้
1. มนุษย์มีความต้องการ ความต้องการนี้จะมีอยูเ่ สมอไม่สิ้นสุด เมื่อความต้องการใดได้รับ
การตอบสนองแล้ว ความต้องการอื่นก็จะเข้ามาแทน ซึ่งจะเป็ นเช่นนี้เรื่ อยไปไม่มีที่สิ้นสุด
2. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็ นสิ่ งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป
ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่เป็ นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม
3. ความต้องการของมนุ ษย์มีเป็ นลาดับขั้น เมื่อความต้องการขั้นต่าได้รับการตอบสนอง
แล้ว ความต้องการขั้นสูงก็จะเรี ยกร้องให้มีการตอบสนองทันที
Maslow (1970) แบ่งความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ขั้นตอน ตามลาดับ ดังนี้
ขั้นที่ 1 เกี่ยวกับการดาเนินชีวิต ตอบสนองโดยให้ค่าจ้างด้านสวัสดิการ ตอบสนอง
โดยให้ชุดแต่งกาย จัดรถรับส่ง ให้ค่ารักษาพยาบาล และอื่น ๆ
ขั้นที่ 2 เกี่ยวกับความปลอดภัยและความมัน่ คงในการทางาน ตอบสนองโดยการทา
สัญญาจ้าง ทาข้อตกลงกับสหภาพแรงงาน การประกันการว่างงาน การประกันสุขภาพ
ขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 เกี่ยวกับการสมาคมและการได้รับยกย่อง ตอบสนองโดยถาม
ความเห็นผูท้ ี่ทางานมาก่อน ในเรื่ องการบรรจุคนเข้าทางานใหม่ ให้อานาจการตัดสิ นใจในบางส่วน
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สร้างบรรยากาศให้รู้สึกว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การ มีส่วนในการเป็ นเจ้าขององค์การ ยก
ย่องชมเชย มอบงานที่สาคัญให้กระทา
ขั้นที่ 5 เกี่ยวกับการบรรลุความสาเร็ จที่ตนเองต้องการ ตอบสนองโดยเปิ ดโอกาสให้
เขาได้ทางานตามที่ปรารถนาบ้าง
แนวคิดของ Maslow นี้ สามารถอธิบายถึงความพึงพอใจในการปฏิบตั ิ งานได้ กล่าวคื อ
ความพึงพอใจในการทางานของบุคลากรในองค์การแต่ละระดับ จะมีความต้องการที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น พนักงานระดับปฏิบตั ิการ และผูบ้ ริ หาร จะมีความ พึงพอใจในการทางานที่แตกต่างกัน
เนื่องจากระดับความต้องการของทั้งสองแตกต่างกัน
ความพึงพอใจเป็ นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการทางาน เพราะความพึงพอใจเป็ นปัจจัย
อย่างหนึ่งที่จะนาไปสู่สภาพการที่คนมีความกระตือรื อร้น ความตั้งใจและความเชื่อมัน่ ในหน่วยงาน
อันจะส่ งผลให้งานมีประสิ ทธิภ าพด้ว ย ดังนั้นองค์ก รใดจะดาเนิ นกิ จกรรมให้บรรลุเป้ าหมายได้
จะต้องมีวิธีการที่จะทาให้มีความร่ วมมือกันทางาน คือ องค์กรจะต้องชักจูงใจให้มวลสมาชิกช่วยกัน
ทางานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความพึงพอใจเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปัจจัยที่มผี ลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การเป็ นการแสดงออกถึงความรู ้สึกในทางบวกของผูร้ ับบริ การ
ต่ อ การให้ บ ริ การซึ่ งปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของผู ้รั บ บริ การ ที่ ส าคั ญ ๆ มี ด ั ง นี้
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535: 39-40)
1. สถานที่บริ ก าร การเข้าถึงการบริ การได้สะดวก เมื่อประชาชนมีความต้องการ ย่อม
ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริ การ ทาเล ที่ต้ งั และการกระจายสถานที่ บริ ก ารให้ทวั่ ถึง เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชนจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ
2. การส่งเสริ มแนะนาการบริ การ ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การเกิดขึ้นได้จากการได้ยิน
ข้อมูลข่าวสาร หรื อบุคคลอื่นกล่า วขานถึงคุณภาพของการบริ การไปในทางบวก ซึ่งหากตรงกับ
ความเชื่ อถือที่ มีก็จ ะมีความรู ้สึกกับบริ การดังกล่าว อัน เป็ นแรงจู งใจผลัก ดันให้มีความต้องการ
ตามมาได้
3. ผูใ้ ห้บริ การ ผูบ้ ริ หารการบริ การและผูป้ ฏิบตั ิบริ การล้วนเป็ นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญ
ต้องการปฏิบตั ิงานบริ การให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผูบ้ ริ หารการบริ การที่วางนโยบาย
การบริ การโดยคานึ งถึงความสาคัญของประชาชนเป็ นหลัก ย่อมสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูร้ ั บ บริ ก ารให้เ กิ ด ความพึง พอใจได้ง่าย เช่ น เดี ยวกับผูป้ ฏิ บัติ ง านหรื อพนัก งานบริ ก ารที่
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ตระหนักถึงประชาชนเป็ นสาคัญ แสดงพฤติกรรมการบริ ก ารและสนองบริ ก ารต่อผูร้ ับบริ การที่
ต้องการด้วยความสนใจ เอาใจใส่อย่างเต็มที่ดว้ ยจิตสานึกของการบริ การ
4. สภาพแวดล้อมของการบริ การ และบรรยากาศของการบริ การมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของผูร้ ั บบริ ก ารหรื อ ลูก ค้า ซึ่ งมัก ชื่ น ชมสภาพแวดล้อมของการบริ ก ารเกี่ ยวข้องกับ การ
ออกแบบอาคารสถานที่ การตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์และการให้สีสนั การจัดแบ่งพื้นที่เป็ น
สัดส่วน ตลอดจนออกแบบวัสดุเครื่ องใช้บริ การ
5. กระบวนการบริ การ วิธีการนาเสนอบริ การในกระบวนการบริ การเป็ นส่วนสาคัญใน
การสร้างความพึงพอใจให้กบั ประชาชน ประสิทธิภาพของการจัดการระบบการบริ การส่งผลให้การ
ปฏิบตั ิงานแก่ผรู ้ ับบริ การมีความคล่องตัวและสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง
มีคุณภาพ เช่น การนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดระบบข้อมูลของการสารองห้องพัก โรงแรม
หรื อสายการบิน การใช้เครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ เป็ นต้น
จากปัจจัยดังกล่าวสรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อม
และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งผันแปรไปตามปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความคาดหวังของบุคคลในแต่
ละสถานการณ์ ช่วงเวลาหนึ่ งบุคคลอาจจะไม่พอใจต่อสิ่ งหนึ่งเพราะไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง แต่
ในช่ ว งเวลาหนึ่ งอาจพึงพอใจต่ อสิ่ งหนึ่ งที่ ค าดหวังไว้ได้รั บการตอบสนองอย่างถูก ต้องบุ ค คล
สามารถเปลี่ยนความรู ้สึกเดิมต่อสิ่ งนั้นได้อย่างทันทีทนั ใด นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึก
ที่สามารถแสดงออกในระดับมากน้อยได้ข้ ึนอยูก่ บั ความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริ งกับ
สิ่งที่คาดหวังไว้ ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้เวลาเป็ นมาตรฐานในการเปรี ยบเทียบความคาดหวังของ
การบริ การ
ขอบข่ ายของความพึงพอใจโดยทัว่ ไปการศึกษาความพึงพอใจนิยมศึกษากัน 2 มิติ คือ มิติ
ความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน (Job satisfaction) และมิติความพึงพอใจในการรับบริ การ (Service
satisfaction) ซึ่งสามารถขยายความได้ดงั นี้
1. การศึ ก ษาความพึงพอใจในงาน (Job satisfactions) ประกอบด้ว ยปั จ จัย ต่ าง ๆ ที่ มี
อิ ท ธิ พ ลท าให้ค วามพึ ง พอใจแตกต่ า งกัน ออกไป เช่ น ลัก ษณะของงานที่ ท า (Type of work)
ความก้าวหน้า (Promotion) การนิเทศงาน (Supervision) เพื่อนร่ วมงาน (Co-worker) หากบุคคลทา
งามมีความเชื่อมัน่ ในกลุ่มที่ทางานก็จะทาให้ผลผลิตดี ได้รับความร่ วมมือและให้ประโยชน์แก่กลุ่ม
มากที่ สุด สัมพัน ธ์ภ าพในกลุ่มมีค วามกลมกลืนกัน อย่างใกล้ชิด จะมีส่ว นทาให้ค นภายในกลุ่ม
ปฏิบตั ิงานในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ถ้าหาก กลุ่มมีค วามกลมเกลียวรักใคร่ กนั ดี และมีจุดมุ่งหมาย
เป็ นประโยชน์ จะทาให้ผลผลิตสูงขึ้น และสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล (Benefits and Services)
เป็ นลัก ษณะที่ ห น่ ว ยงานได้จ ัด ผลประโยชน์ แ ละบริ การต่ า ง ๆให้ ก ับ บุ ค คลในหน่ ว ยงาน
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นอกเหนือจากค่าจ้าง เพื่อเป็ นการจูงใจบุคลากรให้อยูก่ บั หน่วยงานนานที่สุด มีความพึงพอใจ ขวัญ
ดี และตั้งใจปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การศึกษาความพึงพอใจในการรับบริ การ (Service satisfaction) เน้นการประเมินค่า
โดยลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การต่อการจัดบริ การเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง หรื อชุดของบริ การที่กาหนดขึ้น
เป้าหมายของการศึกษาทั้ง 2 มิติน้ ีเป็ นไปเพื่อค้นหาข้อเท็จจริ งในระดับความพึงพอใจและ
ค้นหาสาเหตุปัจจัยแห่งความพึงพอใจในกลุ่มเป้ าหมายที่แตกต่างกันด้วยซึ่งจะเห็นว่าแนวความคิด
เกี่ยวกับความพึงพอใจที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ทัศนคติอย่างแยกกันไม่ออก
ส่วนแนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคติมีองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ได้แก่ องค์ประกอบ1) ด้าน
ความรู ้สึก (Affective component) เป็ นความรู ้สึกหรื ออารมณ์ของบุคคล มี 2 ลักษณะ คือความรู ้สึก
ทางบวก ได้แก่ ชอบ พอใจ และความรู ้เป็ นลบ ได้แก ไม่ชอบ ไม่พอใจ 2) ด้านความคิด (Cognitive
component) สมองของบุคคลรับรู ้ และวินิจฉัยข้อมูลที่ได้รับ เกิดเป็ นความรู ้ ความคิดเกี่ยวกับวัตถุ
บุคคลหรื อสถานการณ์ข้ ึน องค์ประกอบด้านความคิดเป็ นที่มาของทัศนคติ 3) องค์ประกอบด้าน
พฤติกรรม (Behavioural component) เป็ นการกระทาหรื อพร้อมที่จะตอบสนองต่อที่มาของทัศนคติ
ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเป็ นองค์ประกอบด้านความรู ้สึกของทัศนคติซ่ึงไม่จาเป็ นต้อง
แสดงหรื ออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไป กล่าวโดยสรุ ปคือความพอใจเป็ นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู ้สึก
(Reactionary feeling) ต่อสิ่งเร้า (Stimulant) ที่แสดงผลออกมา (Yield) ในลักษณะของผลลัพธ์สูงสุ ด
(Final outcome) ของกระบวนการประเมิน (Evaluative process) หรื อทิศทางของผลการประเมินว่า
เป็ นไปในลักษณะทิ ศทางบวก (Positive direction) หรื อทิ ศทางลบ (Negative direction) หรื อไม่มี
ปฏิกิริยาคือ เฉย ๆ (Non reaction) ต่อสิ่งเร้าหรื อสิ่งกระตุน้ นั้นก็ได้

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการ วัตถุประสงค์หลัก คือ การหาแนวทางในการตัดสิ นใจดาเนินโครวง
การว่าควรจะดาเนินต่อไปหรื อไม่ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว้และศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางการ
ปรับปรุ งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างดาเนินโครงการ ทั้งนี้การประเมินโครงการจาเป็ นต้องอาศัย
เกณฑ์ในการตัดสิ นทั้งด้านคุณภาพ ปริ มาณ กลุ่มเป้ าหมาย เวลา สถานที่ บริ บทที่เกี่ ยวข้อง และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการที่วางไว้
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1. ประเภทการประเมินโครงการ
รู ปแบบการประเมินโครงการ สามารถจาแนกการประเมินโครงการออกเป็ น 4 ประเภท
คือ
1.1 การประเมินโครงการก่อนดาเนินการ (Preliminary Evaluation) เป็ นการศึกษาความ
เป็ นไปได้ก่ อนที่ เริ่ มด าเนิ น โครงการ โดยอาจทาการศึก ษาถึงประสิ ทธิ ภ าพของปั จ จัย ความ
เหมาะสมของกระบวนการที่คาดว่าจะนามาใช้ในการบริ หาร จัด การโครงการ ปั ญหา อุปสรรค
ความเสี่ ยงของโครงการ ตลอดจนผลลัพธ์ หรื อประสิ ทธิ ผลที่คาดว่ าจะได้รับ ในขณะเดียวกัน ก็
อาจจะศึกษาผลกระทบที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในด้านต่าง
1.2 การประเมินผลระหว่างดาเนินโครงการ อาจจะจาแนกเป็ นในห้วงเวลา เริ่ มต้นโครงการ
(Inception Study) และระหว่างดาเนินโครงการที่ ช่วงเวลาเริ่ มดาเนินโครงการไปแล้ว (Formative
Evaluation) ผลที่ได้จากการประเมินดังกล่าวนี้จะช่วยปรับปรุ งทั้งปัจจัย กระบวนการบริ หารจัดการ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการให้เป็ นไปตามความเหมาะสมให้สามารถเกิดประสิทธิภาพ
และประสิ ทธิผล และการประเมิน การดาเนิ นการ (Implementation Evaluation) การประเมินการ
ด าเนิ น การอาจใช้วิธีก ารประเมิน ระหว่างด าเนิ น โครงการเพื่อทบทวนแผนและปรั บแผนของ
โครงการ ปรับตารางการดาเนินงานด้านต่าง ๆ
1.3 การประเมิ น ผลรวมสรุ ป (Summative Evaluation) เป็ นการประเมิ น หลัง สิ้ น สุ ด
โครงการ เพื่อต้องการทราบประสิทธิผลของการดาเนิ นโครงการว่าบรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้
หรื อไม่ อย่างไร หรื อทบทวนกระบวนการบริ หารจัด การว่ า ประสบความสาเร็ จ หรื อล้มเหลว
ประการใด
การประเมินผลประเภทรวมสรุ ปนี้ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ เป็ นทั้งการประเมิน
รวมสรุ ปของแต่ ล ะช่ ว งโครงการ (Summative evaluation of each phase) หรื ออาจจะมองการ
ประเมิน ของแต่ ละช่ ว งโครงการเป็ นการประเมินระหว่ างด าเนิ นการ (Formative) ของโครงการ
ระยะยาวทั้งหมดก็
1.4 การประเมินผลกระทบของโครงการ เป็ นการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ดาเนิ นงานในแต่ ละโครงการ เช่น ผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ระบบนิ เวศ หรื อ
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ประชากร และด้านนโยบาย ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั จุดประสงค์ของการประเมินผล
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กระทบ ผูร้ ับผิดชอบโครงการจะต้องมีการประเมินผลกระทบ หากคานึงถึงการใช้เวลามาเป็ นเกณฑ์
การประเมินร่ วมกับการจาแนกการประเมิ น
การประเมินผลกระทบของโครงการอาจจะ
พิจารณาได้เป็ น 2 รู ปแบบ คือ การประเมินผลกระทบในบริ บทของการศึกษาความเป็ นไปได้เพื่อ
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและการประเมินผลกระทบในบริ บทของหลังระยะสิ้นสุดโครงการ
2. รูปแบบการประเมินโครงการ
รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Tyler, 1959)
ไทเลอร์ เป็ นผูว้ างรากฐานในการประเมินมาตั้งแต่ ค.ศ. 1930 โดยให้องค์ประกอบ
ในการจัดการศึกษาไว้ 3 อย่าง คือ จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ประสบการณ์ ในการเรี ยนรู ้
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

ประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้

แผนภาพที่ 2 รู ปแบบการประเมินของไทเลอร์
รูปแบบการประเมินของทาบา (Taba ,1962)
ชื่อว่า “A Conceptual Framework for Curriculum Design” ซึ่งมี ลักษณะคล้ายกับของ
ไทเลอร์ มาก แต่เพิ่มการประเมินทางด้านเนื้อหาวิชา
จุดมุ่งหมายของการศึกษา

เนื้อหาวิชา

วิธีการสอนและการจัดการ

การประเมินผล
แผนภาพที่ 3 การประเมินของบาทา
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รูปแบบการประเมินของแฮมมอนด์ (อ้างใน Worthen, 1973 : 157-170)
แฮมมอนด์ ได้เสนอโครงสร้างรู ปแบบการประเมินในลักษณะ 3 มิติ คือ
มิติที่ 1 ด้านการสอน ได้แก่ ตัว แปรที่ เกี่ ยวข้องกับนวัต กรรมการศึกษา เช่ น การ
จัดระบบชั้นเรี ยน การจัดตารางสอน เนื้อหาวิชา วิธีสอน สิ่งอานวยความสะดวก เป็ นต้น
มิตทิ ี่ 2 ด้านสถาบัน ได้แก่ นักเรี ยน ครู ผูบ้ ริ หาร ผูเ้ ชี่ยวชาญ ครอบครัว ชุมชน เป็ น
ต้น
มิติที่ 3 ด้านพฤติ ก รรม ได้แก่ ความรู ้ ความคิ ด (Cognitive) ความรู ้ สึก ทัศนคติ
(Affective) และทักษะ (Psychomotor)
รูปแบบการประเมินของโพรวัส (อ้างใน Worthen, 1973 : 170-186)
โพรวัส (Malcolm Provas) ได้เสนอรู ปแบบการประเมินที่ใช้ชื่อว่า การวิเคราะห์ความ
ไม่สอดคล้อง (The Discrepancy Evaluation) คือ วิเคราะห์ความไม่สอดคล้องระหว่างความคาดหวัง
กับการปฏิบตั ิจริ งในโครงการ ขั้นตอนต่ าง ๆ ในโครงการที่จะนามาวิเคราะห์ โพรวัสแนะนาว่า
ควรจะทาการวิเคราะห์ใน 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การกาหนดโครงการ (Program Definition) การพิจารณาคุณภาพของสิ่งต่าง ๆ
ที่เกี่ ยวข้องกับโครงการ โดยเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ ข องโครงการ สิ่ งที่จ ะพิจ ารณาในขั้น นี้ มี 3
ประการ คือ 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 2) คุณลักษณะ 3) กิจกรรมที่จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ขั้น ที่ 2 ประเมิน การเอาโครงการลงในพื้น ที่ (Program Installation) การประเมิ น
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการดาเนิ นโครงการ การประเมินในขั้นนี้ ทาใหทราบความแตกต่ างระหว่าง
สิ่งที่คาดหวังในขั้นตอนที่ 1 กับสิ่งที่เป็ นจริ ง
ขั้นที่ 3 การประเมินกระบวนการในโครงการ (Program Process) การประเมินขั้นตอน
วิธีการในการดาเนินงานตามโครงการ ทั้งนี้เพื่อการนาไปปรับปรุ งการดาเนินต่อไป
ขั้น ที่ 4 การประเมิน ผลผลิต ของโครงการ (Program Product) การประเมิน ผลขั้น
สุดท้ายที่เกิดจากโครงการ เพื่อหาคาตอบว่าโครงการที่ทาบรรลุ วัตถุประสงค์ข้นั สุดท้ายหรื อไม่
ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (Cost-Benefit Analysis) การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบว่า
โครงการดังกล่าวได้ผลตอบแทนคุ ม้ ค่ ากับการลงทุนมากน้อยเพียงใด ซึ่งการประเมินนี้ อาจจะมี
หรื อไม่มีก็ได้
ทั้ง 5 ขั้นตอนของการประเมินจะมีการเปรี ยบเทียบระหว่างมาตรฐานกับการปฏิบตั ิจริ ง
ว่าสอดคล้องหรื อไม่ ถ้าไม่สอดคล้องหรื อมีความแตกต่างมากก็จะนาไปสู่ การตัดสินใจต่อไปนี้
(1) ดาเนินการต่อไป
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(2) ดาเนินการขั้นเดิมซ้ าจนกว่าจะได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
(3) ดาเนินการเริ่ มต้นในขั้นที่ 1 ใหม่
(4) สิ้นสุดโครงการ
รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model)
เป็ นการประเมินภาพรวม ของโครงการ ตั้งแต่บริ บท ปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต
(Context, Input, Process and Product) โดยจะใช้วิธีการสร้างเกณฑและประสิ ทธิภาพของโครงการ
ทั้งภาพรวมหรื อรายปั จจัยเป็ นสาคัญ ซึ่งพออธิบายได้ดงั นี้
1. การประเมินด้านบริ บท หรื อประเมินเนื้ อความ (Context Evaluation) เป็ นการศึกษา
ปัจจัยพื้นฐานที่นาไปสู่ การพัฒนาเป้ าหมายของโครงการ ได้แก่ บริ บทของสภาพแวดล้อม นโยบาย
วิสยั ทัศน์ ปั ญหา แหล่งทุน สภาพความผันผวนทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจน
แนวโน้มการก่อตัวของปั ญหาที่อาจจะเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินโครงการ
2. การประเมินปั จจัย เพื่อค้นหาประสิทธิภาพของ องค์ประกอบที่นามาเป็ นปัจจัย ซึ่งใน
ด้านการท่ องเที่ยวอาจจะจาแนกเป็ นบุคคล สิ่ งอานวยความสะดวก เครื่ องมือ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์
ศักยภาพการบริ หารงาน ซึ่งแต่ละปั จจัยก็ยงั จาแนกย่อยออกไปอีก เช่น บุคคล อาจพิจารณาเป็ น เพศ
อายุ มี สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิ จ ความพึ งพอใจ ความคาดหวัง ทัศนคติ ศัก ยภาพ
ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู ้ คุณวุฒิ ทางการศึกษา ถิ่นที่อยู่ และลักษณะกระบวนการกลุ่ม
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็ นการศึก ษาต่ อจากการประเมิน
บริ บทและปั จจัย เพื่อต้องการทราบว่ากระบวนการเป็ นไปตามแผนที่วางไว้ เป็ นการศึกษา ค้นหา
ข้อบกพร่ อง จุดอ่อน หรื อจุดแข็งของกระบวนการบริ หารจัดการโครงการที่จะนาโครงการ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
4. การประเมิ น ผลิ ต ผล (Product Evaluation) เป็ นการตรวจสอบประสิ ท ธิ ผ ลของ
โครงการ โดยเฉพาะความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั ผลลัพธ์ที่ได้แล้วนาเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ไปตัดสิ น เกณฑ์มาตรฐานนั้นอาจจะกาหนดขึ้นเองหรื ออาศัยเกณฑ์ที่บุคคลหรื อหน่ วยงานอื่น
กาหนดไว้ก็ได้
3. มาตรฐานการประเมินโครงการ
มาตรฐานการประเมินแผนงานโครงการและวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ของ The Joint Committee on
Standards for Educational Evaluation (1981) แห่ งประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งกาหนดไว้อย่างน้อย
5 ประเด็นใหญ่ และแต่ละประเด็นยังมีประเด็นย่อยและตัวชี้วดั ระบุไว้ ดังนี้
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3.1 มาตรฐานการใช้ ป ระโยชน์ ทั่ว ไป (Utility Standards) ที่ ร วมถึ ง การจ าแนก
กลุ่มเป้ าหมาย การให้ความเชื่อถือแก่ผูป้ ระเมิน การเลือก และกาหนดกรอบข้อมูลการประเมิน การ
แปลความด้วยคุณค่า ความชัดเจนของรายงานการเผยแพร่ ผลการประเมิน การกาหนดช่วงเวลาการ
ประเมินและผลกระทบของการประเมิน โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากการประเมินโครงการ เป็ น
ต้น
3.2 มาตรฐานความเป็ นไปได้ (Feasibility Standards) ด้ว ยกระบวนการในเชิงปฏิบตั ิ
คุณค่าและความน่าเชื่อถือเชิงการเมือง และการคุม้ ค่าในการดาเนินงาน (Cost effectiveness)
3.3 มาตรฐานความถู ก ต้ อง ทั้ง พฤติ นัย ความเป็ นเหตุ เ ป็ นผลและขวัญ (Propriety
Standards) ได่ แก่ การยอมรับผลการประเมินอย่างเป็ นทางการ การพิจารณาประเด็น ความขัดแย้ง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ การปิ ดการประเมินอย่างสมบูรณ์ และตรงไปตรงมา สิ ทธิของการรับรู ้ของ
สาธารณชน ประเด็นสิทธิมนุษยชน การรายงานที่เที่ยงตรง และความรับผิดชอบทางด้านการเงิน
3.3.1 มาตรฐานความเที่ยงตรง (Accuracy Standards) จ าแนกเป็ นการ มีอานาจ
จาแนกวัตถุประสงค์ ก ารประเมิน การวิเคราะห์ บริ บท หรื อสภาพแวดล้อมของโครงการ การ
วิเคราะห์บริ บท หรื อสภาพแวดล้อมของโครงการ ความสามารถในการอธิ บายขั้น ตอน และ
กระบวนการบริ หารจัดการของโครงการ การชี้แจงถึงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ การวัดผลที่ชดั เจน
และน่ าเชื่อถือ การควบคุมระบบการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณและคุณภาพ การ
สรุ ปผลอย่างมีเหตุมีผล และการรายงานผลการประเมินที่สมั พันธ์กบั วัตถุประสงค์การประเมิน
4. กรอบแนวคิดในการประเมิน
กรอบแนวคิ ดเป็ นสิ่ งที่ นักประเมิน ผลใช้เป็ นแนวทางในการด าเนิ น การประเมิน ผล
โครงการ แผนงาน หรื อกิจกรรม หรื อแม้แต่ประเมินนโยบาย โดยพิจารณาจุดเน้น และตัวแปรที่เป็ น
ปัจจัยเชื่อมโยงต่ อกันอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล ซึ่งกรอบแนวคิดในการประเมินอาจปรับเปลี่ยนได้ตาม
บริ บท และวัตถุประสงค์ที่จะประเมิน
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2.5 ข้ อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่ วนตาบลปกาสั ย

แผนภาพที่ 4 ที่ทาการสานักงานองค์การบริ หารส่วนตาบลปกาสัย
ประวัตคิ วามเป็ นมา
สมัยก่อนมีเจ้าพระยานครจากเมืองนคร ให้ทหารและพรานป่ ามาจับช้างป่ า ณ เขตปกาสัย
ซึ่งเป็ นเมืองหน้าด่าน ทหารและพรานปาเดินทางมาจับช้าง พอมาถึงเมืองปกาสัย เห็นทาเลเหมาะก็
เลยตั้งถิ่นฐานทามาหากินจนถึงปัจจุบนั
ที่ต้งั
องค์การบริ หารส่วนตาบลปกาสัย ตั้งอยูห่ ่างจากที่ว่าการอาเภอเหนือคลอง ทางทิศ
ตะวันออก ประมาณ 8 กิโลเมตร มีพ้นื ที่ท้งั หมดประมาณ 54 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 33,750
ไร่ มีประชากรทั้งหมด 7,767 คน ประกอบด้วย 9 หมู่บา้ น
วิสัยทัศน์ องค์กร
ท้องถิน่ พัฒนาโดยทัว่ ถึงและเป็ นธรรม สังคมมีความปลอดภัยสงบสุขประชาชนมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเพณี วฒั นธรรมรุ่ งเรื องสืบไป
ลักษณะพื้นที่
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ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่ราบคอนข้างสูง อยูท่ างตอนกลางและตอนเหนือของตาบล
ส่วนที่ราบต่าบริ เวณทิศตะวันตก ทิศตะวันตกและทิศใต้อยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่งชาติ เป็ นพื้นที่ราบ
ต่า มีคลองไหลผ่าน คือ หลองแห้ง คลองปกาสัย คลองบางผึ้ง คลองเสียด เป็ นแหล่งน้ าใช้ประโยชน์
ตลอดปี
ลักษณะที่ต้งั
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับ ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
ติดกับ ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
ติดกับ ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง และ ต.เพลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
ติดกับ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

การเดินทาง
ใช้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 เริ่ มต้นมาจากตัวจังหวัดกระบี่ ผ่านอาเภอเหนือคลอง ผ่าน
ตาบลปกาสัย ตาบลโคกยาง แล้วผ่านไปอาเภอคลองท่อมและจังหวัดตรัง และใช้ถนน 1. ถนน รพช.
หมายเลข 3035 เกาะไทร-หนองผักฉีด 2. ถนน รพช.หมายเลย 3005 ควนม่วงทุ่ง-ทุ่งสาคร 3. ถนน
รพช.หมายเลข 3078 ควนม่วง-นาเหนือ
จานวนประชากร
ข้อมูล ณ วันที่ มีนาคม 2558 ประชากรทั้งหมด 7,767 คน เพศชาย 3,780 คน เพศหญิง
3,987 คน ประกอบด้วย 9 หมู่บา้ น ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ 140.11 คน/ตร.กม.
สภาพเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพ ประชากรส่ ว นใหญ่ ในต าบลปกาสัย ประกอบอาชีพทาสวน ได้แก่
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว และอาชี พอื่นๆ เช่น รั บจ้างทัว่ ไป ค้าขาย รั บราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริ ษทั ประมง เป็ นต้น
ภูมอิ ากาศ
ภูมิอากาศเป็ นแบบมรสุมเขตร้อนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันเฉียงใต้และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้มีฝนตกชุกตลอดปี และมี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน เริ่ มตั้งแต่เดือนมกราคม
ถึงเดือนเมษายน และฤดูร้อน เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม
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แผนภาพที่ 5 แผนที่องค์การบริ หารส่วนตาบลปกาสัย
การศึกษา
ในเขตตาบลปกาสัยมีสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรี ยนบ้านทุ่งสาคร,
โรงเรี ยนบ้านทุ่งประสาน, โรงเรี ยนบ้านเกาะไทร, โรงเรี ยนวัดธรรมาวุธสรณาราม และศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก รวม 5 แห่ง
สาธาณสุ ข
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพประจาตาบล 2 แห่ง
กองทุนยา 9 แห่ง
อัตราการมีและใช้สว้ มราดน้ า ร้อยละ 100
สถาบันและองค์กรศาสนา
วัด/สานักสงฆ์
3 แห่ง
มัสยิด
1 แห่ง
ศูนย์วฒั นธรรมประจาตาบล 1 แห่ง
ศาลเจ้า 10 แห่ง
ประชากรร้อยละ 94 นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 6 นับถือศาสนาอิสลาม คริ สต์และ อื่นๆ
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การคมนาคม
ใช้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 เริ่ มต้นมาจากตัวจังหวัดกระบี่ ผ่านอาเภอเหนือคลอง ผ่าน
ตาบลเหนือคลอง ส่วนการโดยสารประจาทางรับจ้างวิ่งระหว่างกระบี่-เหนือคลอง-บางผึ้ง, กระบี่เหนือคลอง, กระบี่-คลองท่อม-ลาทับ
การไฟฟ้า
ตาบลปกาสัย ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรื อน ต้องขยายเขตระบบจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าและ
ไฟฟ้าสาธารณะบางพื้นที่
แหล่งนา้
แหล่งน้ าธรรมชาติ
ลาน้ า, ลาห้วย
แหล่งนา้ ที่สร้ างขึน้
ฝาย
บ่อน้ าตื้น
บ่อโยก
สระน้ า
บ่อบาดาล
ประปา

5 สาย
1 แห่ง
138 แห่ง
8 แห่ง
8 แห่ง
8แห่ง
7 แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ
มีทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ป่ าไม้, ป่ าชายเลน,หอยหวานบริ เวณเกาะแก้วและเกาะ
หม้อ หมู่ที่4 บ้านทุ่งสาคร
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2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั ในประเทศ
งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ องกับความพึงพอใจ
บุญเลิศ บูรณุ ปกรณ์ (2546) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล
นครเชี ยงใหม่ต่อผูบ้ ริ ก ารเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนมีค วามพึงพอใจต่ อผูบ้ ริ หาร
เทศบาลนครเชียงใหม่ในแต่ละด้านคือ มีความพึงพอใจคุณสมบัติของผูบ้ ริ หารในระดับมาก ด้าน
การปฏิบตั ิตามนโยบาย และด้านผลงานของผูบ้ ริ หารในระดับปานกลาง ทั้งนี้ยงั พบว่า ปัจจัยส่วนตัว
ของประชาชน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และภูมิลาเนามี่อิทธิพลต่อความพึงพอใจผูบ้ ริ หาร และ
ประชาชนให้ขอ้ เสนอแนะ คือ เทศบาลควรสร้างกิจกรรมการให้ความรู ้ กิจกรรมการมีส่วนร่ ว ม
ทางการเมืองให้แก่ประชาชนให้เหมาะสมกับปัจจัยส่วนบุ คคล
วรนุ ช บวรนันทเดช (2546) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริ การของ
หน่วยบริ การปฐมภูมิเขตหนองจอก กรุ งเทพมหานคร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ในด้านบริ การหลัก การให้คาปรึ กษา และบริ การก่อนกลับบ้าน ปัจจัยส่วนบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อบริ การได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ และเขตที่อยูอ่ าศัยของ
ประชาชนที่มารับบริ การ และได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมคือ หน่วยงานควรกาหนดมาตรฐานบริ การ
ให้เหมาะสมกับพื้นที่ มีนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ เน้นบริ การเชิงรุ กเข้าสู่
ชุมชน ด้านการส่งต่อเยีย่ มบ้าน และด้านกิจกรรมในชุมชน
วัชราภรณ์ จันทร์พุฒิพงศ์ (2546) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ ช้บริ การ
สวนสาธารณะและอุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการออกกาลังกายและพักผ่อนหย่อยใจ
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดบริ การสวนสาธารณะโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดย
ประชาชนที่มีเพศและโรคประจาตัวต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดบริ การสวนสาธารณะโดยรวม
ไม่แตกต่ างกัน แต่ประชาชนที่มีอายุ อาชีพ และรายได้ต่ างกันมีความพึงพอใจต่ อการจัดบริ การ
สวนสาธารณะโดยรวมแตกต่างกัน
สุจิตรา เขื่อนขันธ์ (2549) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การ
โครงการจัดหน่ วยบริ ก ารอาเภอเคลื่อนที่ ในอาเภอเมืองจังหวัดนครปฐมผลการศึก ษาพบว่าใน
ภาพรวมประชาชนในอาเภอเมืองจังหวัดนครปฐมมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การโครงการจัด
หน่วยบริ การอาเภอเคลื่อนที่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าด้านที่มีผลต่อความ
พึงพอใจของประชาชนมากที่สุดคือด้านความรวดเร็ วของการให้บริ การรองลงมาคือด้านความเสมอ
ภาคของการให้บริ ก ารด้านความสะดวกของการให้บริ ก ารและด้านความเป็ นกัน เองของการ
ให้บริ การตามลาดับและเมื่อพิจารณาตามปั จจัยส่วนบุคคลเพศระดับการศึกษารายได้ต่อเดือนและ
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ภูมิลาเนาที่อยู่อาศัยต่างกันทาให้ความพึงพอใจไม่แตกต่างกันส่ วนอายุและอาชีพที่ต่างกันทาให้มี
ความพึงพอใจแตกต่างกัน
ไพวัลย์ ชลาลัย (2550) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของ
พนักงานเทศบาลตาบลคลองใหญ่อาเภอคลองใหญ่จงั หวัดตราดผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวม
ระดับความพึงพอใจในการให้บริ การของพนักงานเทศบาลตาบลคลองใหญ่ อยู่ในระดับมากเมื่อ
จาแนกรายด้านตามความสาคัญ ของการใช้บริ ก ารได้ด ังนี้ 1) สามารถนาระบบคอมพิ ว เตอร์ มา
ประยุก ต์ใช้ในงานและสามารถบริ การประชาชนได้รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพโดยประชาชนมี
ระดับความพึงพอใจต่ อความสามารถนาระบบคอมพิว เตอร์ มาประยุก ต์ใช้ในงานและสามารถ
บริ การประชาชนได้รวดเร็ วและมีประสิทธิภาพอยูใ่ นระดับมากและให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 12)
ศึกษาองค์ความรู ้ใหม่ๆเพื่อปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพโดยประชาชนมีระดับความพึงพอใจ
ต่ อการศึก ษาองค์ค วามรู ้ ใหม่ ๆเพื่อ ปฏิบัติ งานได้อย่างมีป ระสิ ท ธิ ภ าพอยู่ในระดับ มากและให้
ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 2
ชนะดา วีระพันธ์ (2555) ได้ศึก ษาเรื่ อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การ
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านเก่าอาเภอพานทองจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริ การขององค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านเก่าอาเภอพานทองจังหวัด
ชลบุรีโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือด้านการให้บริ การอย่างเพียงพอรองลงมาคือด้านการให้บริ การอย่างเสมอภาคและด้าน
การให้บริ การอย่างก้าวหน้าโดยในด้านการให้บริ การอย่างเพียงพอประชาชนมีความพึงพอใจใน
เรื่ องอาคารสถานที่ให้บริ การมีความเหมาะสมในด้านการให้บริ การอย่างเสมอภาคประชาชนมีความ
พึงพอใจในเรื่ องเจ้าหน้าที่บริ การด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสและในด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การมีความรับผิดชอบและมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงานผล
การเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของความพึงพอใจของประชาชนต่ อการให้บริ ก ารขององค์ก าร
บริ หารส่วนตาบลบ้านเก่าอาเภอพานทองจังหวัดชลบุรีพบว่าเพศอายุสถานภาพสมรสการศึกษาและ
อา ชี พ ต่ า ง กั น มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ต่ อก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล
บ้านเก่าอาเภอพานทองจังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน
สานักงานที่ดิน (2549 ) ได้ศึกษาหัวใจสาคัญของการให้บริ การประชาชน ซึ่งผลการสารวจ
พบวาเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานในภาพรวมร้อยละ 72.20 และ 79.40
ตามลาดับซึ่ งบ่งชี้วาเจ้าหน้าที่ผูป้ ฏิบตั ิงานของกรมที่ดิน ส่ ว นใหญ่ยอมรั บการเปลี่ยนแปลง และ
สามารถปรับตัวเองให้พร้อมเพื่อรอบรับการเปลี่ยนแปลง
บราลี จินตนสนธิ (2538) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการบริ การของสานักงานทะเบียน
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ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลหัวหิน พบวาตัวแปร เพศ อายุ การศึกษามีความสัมพันธ์ก ับความพึงพอใจ
โดยที่เพศชายมีความพึงพอใจสู งกวาเพศหญิง ประชาชนที่มีอายุมากจะมีความพึงพอใจในการรับ
บริ การสูงกว่าประชาชนที่มีอายุน้อยกวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าจะมีความพึงพอใจสู ง
กว่าประชาชนที่ มีระดับการศึกษาต่ากว่ าแต่ ระดับรายได้และอาชีพที่แตกต่างไม่มีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริ การของประชาชน
งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ องกับองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
จอมขวัญ ขวัญยืน (2549) ได้ศึกษาเรื่ อง การศึก ษาการจัดสวัสดิก ารแรงงานต่ างด้าว :
กรณี ศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า การจัดบริ การสวัสดิการสังคมขั้นต่าให้แก่แรงงานต่างด้าวใน
จังหวัดสมุทรสาครมี 2 ระดับ คื อมีการจัดบริ การสังคมพื้นฐาน และมีการให้ความช่วยเหลือโดย
องค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ ซึ่งในด้านการจัดบริ การสังคมทั้ง 4 ด้านนั้น พบว่าเงื่อนไขอันเป็ น
ปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญมาจากความไม่พร้อมของภาครัฐ ทั้งในเรื่ องของนโยบายที่มีความผัน
ผวนส่งในแต่ละสมัย ส่งผลต่อการนาแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบการจดทะเบียน และความไม่พร้อม
ของทรัพยากรและบุคลากรในพื้นที่ ประกอบกับปั ญหาในเรื่ องทัศนคติในเชิงลบที่มีต่อแรงงานต่าง
ด้าว ทาให้การบริ การไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และเนื่องจากความไม่พร้อมของภาครัฐ
นายจ้างจึงเป็ นตัวแปรที่สาคัญที่สุดในการให้สวัสดิการพื้นฐานแก่แรงงานต่างด้าว ซึ่งในระยะหลัง
นายจ้างได้มีก ารปรั บตัว จากการขูด รี ด แรงงาน มาเป็ นการแข่งขัน กัน ให้ค่ าจ้างและสวัสดิ ก าร
เนื่ องจากปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน ทาให้มีการแย่งตัวแรงงานต่างด้าว ข้อเสนอแนะต่ อแนว
ทางการจัดสวัสดิการแรงงานต่างด้าวของงานชิ้นนี้ เสนอต่อการจัดบริ การสังคมในพื้นที่ให้เป็ นไป
โดยคานึงถึงความเป็ นจริ งในเรื่ องจานวนประชากรและความต่างทางวัฒนธรรม และเสนอกลไก
การทางานที่ประสบความสาเร็ จขององค์กรพัฒนาเอกชนในการเข้าถึงแรงงานต่างด้าวได้ดว้ ย การ
ใช้กลไกอาสาสมัครและการทางานเชิงรุ กในพื้นที่ รวมถึงการทางานประสานกันของทุกองค์กรใน
จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวด้วย
วาริ กา มังกะลัง (2556) ได้ศึกษา ภูมิทศั น์วฒั นธรรมชุมชนริ มคลองดาเนินสะดวก ช่วง
หลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาครพบว่า ชุมชนริ มคลองดาเนินสะดวกช่วง
หลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 มีพฒั นาการภูมิทศั น์วฒั นธรรม 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1(พ.ศ. 2409-2449) ยุคเริ่ มการ
ขุดคลองดาเนินสะดวกและการตั้งถิ่นฐาน โดยกลุ่มคนจีนและไทยตั้งถิ่นฐานเป็ นกลุ่มแรกภายหลัง
จากเป็ นแรงงานขุดคลองดาเนินสะดวก ต่อมากลุ่มไทยทรงดาจึงได้อพยพเข้ามา ช่วงนี้ ภูมิทศั น์วฒั
ธรรมมีลกั ษณะที่สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลสูงต่อมนุ ษย์ รู ปแบบการตั้งถิ่นฐานปรากฏเฉพาะแนวริ ม
คลองดาเนิ นสะดวก โดยกลุ่มคนจีนนาภูมิปัญญาทางการเกษตร”ระบบสวนยกร่ อง”มาใช้ ช่วงนี้จึง
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จัดเป็ น “ภูมิทศั น์นาวัฒนธรรม” ในช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2450-2489) ยุคการขยายตัวของชุมชนริ มคลอง
ดาเนินสะดวก ชาวดาเนินสะดวกเดิมต้องการขยายพื้นที่ทานา ประกอบกับการอพยพเข้ามาหาที่ดิน
ทากินเพิ่มขึ้นของคนจีนจากนครไชยศรี และคนไทยที่พน้ จากการเป็ นทาส เริ่ มมีการขุดคลองย่อยเข้า
สู่พ้นื ที่ช้ นั ใน แต่ยงั คงอิงกับระบบธรรมชาติและฤดูกาล ช่วงนี้จึงจัดเป็ น “ภูมิทศั น์และวัฒนธรรมมี
ลักษณะเด่นร่ วมกัน” และช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2490-ปัจจุบนั )ยุคการเปลี่ยนแปลงชุมชน การเกษตร และ
การคมนาคม มนุ ษย์เริ่ มมีอิทธิพลเหนือสภาพแวดล้อม โดยมนุษย์สามารถควบคุมระบบน้ าได้จาก
การสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี อีกทั้งการพัฒนาโครงข่ายถนนซึ่งทาให้รูปแบบการ
ตั้งถิ่นฐานและการสัญจรรู ปแบบริ มน้ าเริ่ มเปลี่ยนมาเกาะตามเส้นถนนแทน ในอนาคตอาจสู ญเสี ย
คุณค่ าและเอกลัก ษณ์ภูมิทศั น์ว ฒ
ั นธรรมของชุมชนได้ ช่วงนี้ จึงจัด เป็ น “วัฒนธรรมนาภูมิทศั น์ ”
พัฒ นาการภู มิทัศน์ว ฒ
ั นธรรมตั้งแต่ อดี ต ของพื้น ที่ ศึก ษานี้ ทาให้ปรากฏองค์ประกอบภู มิทัศน์
วัฒนธรรมที่สาคัญคือ องค์ประกอบภูมิทศั น์วฒั นธรรมทางด้านกายภาพ ด้านประวัติศาสตร์ และ
ด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ โดยองค์ประกอบเหล่านี้ ก่อให้เกิดคุณค่าภูมิทศั น์วฒั นธรรม
ของชุมชน หากไม่มีการอนุ รักษ์มีแนวโน้มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ข้อเสนอแนะในการดารง
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมของชุมชนริ มคลองดาเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 เช่น การใช้มาตรการ
ทางผังเมืองควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน และควบคุมรู ปแบบสถาปัตยกรรมให้คงลักษณะเดิมหรื อ
มีลกั ษณะใกล้เคียง รวมถึงมาตราการจูงใจต่างๆ
นุชรัตน์ ตันตระกูล (2553) ศึกษา สภาพการอยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าว : กรณี ศึกษา
ชุมชนมหาชัยนิเวศน์ ตาบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า ที่อยูอ่ าศัยภายในชุมชน
นั้นแบ่งออกได้เป็ น 6 ประเภทตามสภาพการอยู่อาศัย โดยพบว่ารู ปแบบของหน่ วยที่อยู่อาศัยส่ วน
ใหญ่เป็ นประเภทอาคารพักอาศัยรวม โดยแบ่งเป็ นห้องเช่าซึ่งส่ ว นใหญ่ มีขนาดพื้นที่ ห้อง 13-15
ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ ห้องน้ า 1.5-3.0 ตารางเมตร ใช้พ้ืน ที่เพื่อการอยู่อาศัยเพียงอย่างเดี ยว เมื่อ
พิจารณาสภาพการอยูอ่ าศัยโดยรวมของหน่วยพักอาศัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า หน่วยที่อยูอ่ าศัย
ของแรงงานข้ามชาติมีสภาพต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อพิจารณาโดยอ้างอิงเกณฑ์ในการจาแนก
สภาพการอยู่อาศัยของแรงงานไทยนั้น พบว่าอยู่ในเกณฑ์แค่ปานกลางไปจนถึงต่ากว่ามาตรฐาน
ทางด้านผูอ้ ยูอ่ าศัยพบว่า แรงงานคนข้ามชาติส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุอยูร่ ะหว่าง
18-30 ปี มีสถานภาพสมรสมากที่สุด โดยมีภูมิสาเนาเดิมมาจากเมืองมะละแหม่ง จากสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพพม่า อยู่ในประเทศไทย 1-5 ปี อาศัยอยูร่ วมกัน 7-8 คนต่อหนึ่ งหน่ วยอาศัย ส่วนใหญ่มี
อาชีพเป็ นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมครัวเรื อนมีรายได้ 5,001-7,500 บาทต่อเดือน มีรายได้
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายแต่ไม่มีเงินเก็บ มีปัญหาเกี่ยวกับการอยูอ่ าศัยในหน่วยที่พกั อาศัยคือ (1) ปัญหา
ทางด้านความปลอดภัยเนื่ องจากมีการรวมอยู่อาศัยอยู่เป็ นจานวนมาก และเสี่ ยงต่อการเกิดอัคคีภยั
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(2) ความไม่ถูกสุขลักษณะและความสกปรกโดยเฉพาะห้องน้ า ห้องส้วม และปัญหาของขยะที่ไม่มี
การดูแลอย่างทัว่ ถึง รวมทั้งความไม่ได้มาตรฐานของแสงสว่างและการระบายอากาศภายในที่พกั
อาศัย น้ าประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งมีน้ าเค็มไหลปะปนจนไม่สามารถนามาใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ (3) ความหนาแน่นของประชากรต่อหน่วยพักอาศัยมากเกินไป สภาพอาคารทรุ ด
โทรม มีจุดทิ้งขยะเพียงพอ แต่มีการจัดเก็บขยะไม่ทวั่ ถึง (4) ความต้องการและการขาดแคลนที่พกั
อาศัยของแรงงาน โดยปัจจัยในการเลือกที่พกั อาศัยนั้นขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยหลักคือ ความสะดวกและใกล้
แหล่งงาน ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั คือ (1) รัฐควรเข้ามาจัดการแก้ไขปั ญหาอย่างเร่ งด่วน โดยการ
จัดทาฐานข้อมูลของแรงงานข้ามชาติ ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น (2) ทั้งผูป้ ระกอบการโรงงาน
และผูป้ ระกอบการด้านที่อยู่อาศัย ควรร่ วมรับผิดชอบจัดหาที่อยู่ให้กบั แรงงานของตน (3) NGO
ต้องช่วยกันยกระดับความสัมพันธ์ของคนในชุมชน (4) ตัวแรงงานที่อาศัยอยู่ในชุมชน ควรมีการ
จัด ตั้งคณะกรรมการบริ หารชุ มชน เพื่อให้ค นในชุ มชนเห็น คุ ณ ค่ าของการมีที่พกั อาศัย ที่ ดี และ
เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ (5) ควรแก้ปัญหาเร่ งด่วนอย่าง เช่น ปั ญหาน้ าเค็มไหลปะปนกับน้ าประปา
หรื อปั ญหาขยะเน่าเสี ยที่มีผลกระทบต่อสุขอนามัยของคนในชุมชน โดยการแก้ปัญหาจะเป็ นไปได้
นั้น จาเป็ นต้องได้ความร่ วมมือจาก(1) ตัวผูอ้ ยูอ่ าศัย (2) หน่วยงานท้องถิ่น (3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในระดับ จัง หวัด และระดับ ส่ ว นกลาง (การเคหะฯ) และสถาบัน พัฒ นาองค์ก รชุ ม ชน (4)
ผูป้ ระกอบการ เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั รวมทั้งลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีก
ด้วย
ยุทธพร ประสานศรี (2553) ศึกษาเรื่ อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดสวัสดิการ
สังคมแก่แรงงานต่างชาติ: ศึกษากรณี จงั หวัดสมุทรสาคร พบว่า บทบาทขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นต่อการจัดสวัสดิการสังคมแก่แรงงานข้ามชาติยงั คงมีลกั ษณะที่ค่อนข้างจากัด เนื่องจากเกิด
ช่องว่างในด้านการบริ หารจัดการหลายประการ ได้แก่ 1) ช่องว่างระหว่างนโยบายทางเศรษฐกิจกับ
นโยบายด้านแรงงาน ซึ่งมีทิศทางตรงข้ามกัน 2) ช่องว่างระหว่างนโยบายด้านแรงงานและนโยบาย
ทางสังคมที่ยงั ไม่มีความสอดคล้องกัน 3) ช่องว่างระหว่างนโยบายกับการปฏิบตั ิ ซึ่งยังมีความเข้าใจ
ไม่ถูกต้องตรงกัน และ 4) ช่องว่างในการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนอกเหนือจาก
ที่บุคลากรของท้องถิ่นส่ วนหนึ่ งยังคงมีทศั นคติเชิงลบต่อแรงงานข้ามชาติแล้ว วิธีคิดและมุมมอง
ของเจ้าหน้าที่ยงั คงยึดติดอยู่กบั กฎระเบียบทางกฎหมายซึ่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กับบริ บททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
กัมพล เกลื่อนถนอม (2552) ศึกษา ปั จจัยในการตัดสิ น ใจซื้อที่อยู่อาศัยและสิ่ งอานวย
ความสะดวกที่ตอ้ งการของพนักงานระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และ
แปรรู ปอาหารในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพนักงานที่จบการศึกษา
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ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไปมีสภาพเศรษฐกิจ สังคม ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 3135 ปี สถานภาพโสด เป็ นคนภาคกลาง มีระยะเวลาทางานในสถานที่ปัจจุบนั น้อยกว่า 5 ปี โดยมี
ระยะเวลารวมในการทางานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ในจังหวัดสมุทรสาคร 6-10 ปี มีรายได้ครอบครัว
ต่อเดือนเฉลี่ย 20,001-40,000 บาท มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีสมาชิกในครอบครัว
2- 4 คน ระยะทางที่ทางานถึงบ้าน ไม่เกิน 10 กม. เดินทางทางานโดยรถยนต์ส่วนตัว อาศัยในบ้านที่
อยู่ปัจจุบัน 1- 5 ปี ที่อยู่อาศัยราคาต่ากว่า 1 ล้านบาท ผ่อนต่อเดื อนต่ากว่า 10,000 บาท บ้านที่อยู่
อาศัยเป็ นหลังแรก บ้านใหม่จ ากโครงการ ส่ วนใหญ่เป็ นบ้านเดี่ ยวรองลงมาเป็ นทาวน์เฮาส์ ผล
การศึกษา ปั จจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยูอ่ าศัยประกอบด้วยปัจจัยเมื่อเรี ยงลาดับความสาคัญได้ดงั นี้
ด้านที่ต้ งั ด้านทาเล ด้านโครงการที่ อยู่อาศัยและผูป้ ระกอบการ ด้านการเงิน ด้านสภาพแวดล้อม
ด้านการตลาด ด้านรู ปแบบบ้าน และด้านเพื่อนบ้าน ในส่ วนของสิ่งอานวยความสะดวกที่ตอ้ งการ
ประกอบด้ว ยปั จ จัย เมื่ อ เรี ยงล าดับ ความส าคัญ ได้ด ัง นี้ ด้า นการพัก ผ่อ นหย่อ นใจ ด้า นการ
สาธารณู ปโภคและบริ การโครงการ ด้านการออกกาลังกาย ด้านพาณิ ชยกรรม ด้านการศึกษาและ
ศาสนา ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ ผูป้ ระกอบการควรดาเนิ นการใน 2 ส่ ว นคือ 1. กาหนด
รายได้และสภาพสังคมของกลุ่มประชากร เพื่อน าไปสู่ เรื่ องการก าหนดทาเลที่ ต้ งั ที่ อยู่ร ะหว่าง
สมุทรสาครกับกรุ งเทพมหานคร ระยะเวลาในการเดิน ทางไม่เกิ น 30 นาที (หรื อ 10 กิ โลเมตร)
ระดับราคาที่ตดั สิ นใจได้มีความสามารถผ่อนชาระ น้ าไม่ท่วม มีขนาดบ้านไม่ใหญ่มากนัก มี 150180 ตารางเมตร 2. พิจารณาถึงปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยูอ่ าศัยและสิ่ งอานวยความสะดวกของ
พนัก งานระดับปริ ญ ญาตรี ข้ ึ น ไปเมื่อเรี ย งลาดับความสาคัญได้ด ังนี้ ควรเลือกทาเลที่ ต้ งั ที่ มีก าร
คมนาคมสะดวก มีแนวโน้มความเจริ ญในอนาคต สภาพแวดล้อมอิงธรรมชาติ ควรมีบริ การหลังการ
ขาย ฝี มื อ การก่ อ สร้ า งที่ ดี มี ค วามปลอดภัย ในชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น มี ร ะบบสาธารณู ป โภค
สาธารณู ปการ มีสถาบันทางการเงินที่น่า เชื่อถือสนับสนุ น มีแบรนด์สินค้า มีแคมเปญส่ วนลดเงิน
สด มีที่ดินเปล่าสาหรับโครงการสาหรับผูท้ ี่สนใจจะปลูกบ้านเอง เพราะเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ทาให้
เกิดการตัดสินใจซื้อที่อยูอ่ าศัย
อานาจ ธนานันทชัย (2552) ได้ศึกษา บทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้านที่อยู่
อาศัย ตามนโยบายการกระจายอานาจ : กรณี ศึกษา เทศบาลนครสมุทรสาคร พบว่า กรณี ศึก ษา
เทศบาลนครสมุทรสาคร โดยการเก็บข้อมูลภาคสนามและการสัมภาษณ์ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ดาเนิ นงาน ได้พบว่า หลังจากมีนโยบายการกระจายอานาจมากกว่าทศวรรษ ปั จจุบนั เทศบาลนคร
สมุ ท รสาครด าเนิ น งานด้า นที่ อ ยู่อ าศัย ใน 3 ลัก ษณะ คื อ 1) การด าเนิ น งานปรั บ ปรุ งระบบ
สาธารณู ปโภคในชุมชน 2) การเป็ นผูป้ ระสานจัดการที่อยูอ่ าศัยสาหรับผูม้ ีรายได้นอ้ ย และ 3) การ
รับแนวทางหรื อนโยบายการพัฒ นาจากองค์กรส่ ว นกลาง ซึ่งการดาเนิ น ภารกิ จ ยังคงเป็ นไปใน
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รู ปแบบของการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า ไม่ได้มีการพิจารณาถึงการสร้างมาตรการในการวางแผน
รองรับความต้องการและป้องกันปั ญหาในอนาคต รวมถึงขาดการประสานการวางแผนจัดการด้าน
ที่อยูอ่ าศัยกับวางผังเมือง ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจของเมือง การดาเนินภาระงานใน
เรื่ องที่อยู่อาศัยของเทศบาลเป็ นไปในลักษณะของการแก้ไขปั ญหาจากข้อร้องเรี ยนจากประชาชน
เป็ นหลัก มิได้เป็ นไปในลักษณะของการริ เริ่ มการดาเนิ นงานเพื่อให้เกิดการยกระดับควบคู่ไปกับ
การพัฒนาเมืองและการวางแผนด้านการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นแต่อย่างใด ทาให้เห็นได้ว่า การ
ดาเนินบทบาททางด้านที่อยู่อาศัยในปั จจุบนั ของท้องถิ่นเองไม่ได้เป็ นไปในทิศทางที่สอดคล้องไป
กับหลักของการพึ่งพาตนเองตามหลักการกระจายอานาจ นอกจากนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมใน
เรื่ องของบทบาทในการดาเนิ นงานทางด้านที่อยูอ่ าศัยของท้องถิ่นในต่างประเทศ คือ อังกฤษ ญี่ปุ่น
และมาเลเซีย ทาให้พบว่าในประเทศที่มีระบบการจัดการทางด้านที่อยู่อาศัยที่กา้ วหน้านั้น ท้องถิ่น
ของประเทศเหล่านี้ ต่างมีอานาจหน้าที่และแสดงบทบาทของตนในการดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒ นาทางด้านที่อยู่อาศัยในระดับสู งเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศไทย ทาให้เห็น ถึงบทบาท
ในทางที่ได้รับการคาดหวังที่ขาดหายไป จากการศึกษา จึ งเสนอให้เสนอให้เทศบาลนครควรมีการ
ดาเนิ นบทบาททางด้านที่อยู่อาศัยใน 3 ลักษณะ คือ 1) บทบาทในการเป็ นผูว้ างแผนและกาหนด
นโยบายทางด้านที่ อยู่อาศัย 2) บทบาทในการเป็ นผูล้ งมือ ปฏิบัติ และ3) บทบาทในการเป็ นผู ้
ประสานความร่ ว มมือกับภาคส่ ว นอื่น เพื่อให้ก ารแสดงบทบาททางด้านที่ อยู่อาศัย ของท้องถิ่น
สามารถที่จะบรรลุถึงผลสาเร็ จอย่างยัง่ ยืนตามตามหลักการกระจายอานาจอย่างแท้จริ ง
งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ องกับการประเมินโครงการ
ภัทราภรณ์ สุกาญจนาภรณ์ (2558) ศึกษา การพัฒนารู ปแบบการประเมินโครงการศึกษา
อบรมต่อเนื่องสาหรับพยาบาลวิชาชีพ:การประยุกต์ใช้แนวคิดความเชื่อมโยงสอดคล้อง พบว่า 1.
รู ปแบบการประเมินโครงการศึกษาอบรมต่ อเนื่ องสาหรับพยาบาลวิชาชี พ ที่ประยุกต์ใช้แนวคิ ด
ความเชื่อมโยงสอดคล้องเป็ นแนวคิดหลัก ร่ วมกับรู ปแบบการประเมินอื่นๆ และข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์บริ บท สภาพการดาเนินการ และความต้องการสารสนเทศจากองค์การที่ศึกษาหลัก ได้เป็ น
รู ปแบบการประเมินที่ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน (ความเชื่อมโยงสอดคล้องของการบริ หารจัดการ
โครงการศึก ษาอบรมต่ อเนื่ อง ความเชื่ อมโยงสอดคล้องของการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ความ
เชื่อมโยงสอดคล้องของเนื้ อหาสาระในการอบรม ความเชื่อมโยงสอดคล้องของผลที่ได้รับตาม
วัตถุประสงค์ ความเชื่อมโยงสอดคล้องของคุ ณภาพของผูเ้ ข้าร่ วมอบรมภายหลังการอบรม และ
ความเชื่อมโยงสอดคล้องของความคุม้ ค่าต่อการลงทุนในโครงการศึกษาอบรมต่อเนื่อง) 34 ตัวชี้วดั
และค่าดัชนีความเชื่อมโยงสอดคล้อง 2. รู ปแบบการประเมินโครงการศึกษาอบรมต่อเนื่ องสาหรับ
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พยาบาลวิชาชีพ: การประยุกต์ใช้แนวคิดความเชื่อมโยงสอดคล้องมีความเหมาะสมและความเป็ นไป
ได้ในระดับมากถึงมากที่สุด และอยูเ่ กณฑ์ที่ยอมรับได้ (Mean > 3.5, C.V. < 20%) ทุกด้าน 3. การ
ทดลองใช้คู่มือการประเมินโครงการศึกษาอบรมต่อเนื่องสาหรับพยาบาลวิชาชีพ: การประยุกต์ใช้
แนวคิดความเชื่อมโยงสอดคล้อง โครงการศึกษาอบรมขององค์การหลักที่ทาการศึกษามีค่าดัชนี
ความเชื่อมโยงสอดคล้องอยูใ่ นช่วงระหว่าง 0.48 ถึง 0.94 ส่วนโครงการศึกษาอบรมต่อเนื่ องของ
องค์การทางการพยาบาลที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับองค์การหลักที่คดั สรร มีค่าดัชนีความเชื่อมโยง
สอดคล้องอยูใ่ นช่วงระหว่าง 0.48 ถึง 0.69 ทั้งนี้ตวั ชี้วดั ที่โครงการศึกษาอบรมต่อเนื่ องทุกโครงการ
ผ่านเกณฑ์การประเมินได้แก่ ตัวชี้วดั ที่ 1 ถึง 7, 9 ถึง 18 และ 21 รวม 18 ตัวชี้วดั
ณิ ชดาภา อัจ ฉริ ยสุ ชา (2555) วิจ ัยเรื่ อง การประเมิน โครงการการจัด การความรู ้ ใ น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า โครงการการจัดการความรู ้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิ ดลใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านบริ บทของโครงการมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับมาก ส่ วนด้านปั จจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิตมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณารายการประเมินเฉพาะในแต่ละด้าน บุคลากรที่เข้าร่ วมโครงการเห็นว่าความจาเป็ นของ
การดาเนินโครงการการจัดการความรู ้ และการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารมีอยูใ่ นระดับมาก ขณะที่การ
มีส่วนร่ วมของบุคลากรในการดาเนินโครงการ และฐานข้อมูลความรู ้ในห้องสมุดที่เป็ นผลผลิตของ
โครงการมีอยูใ่ นระดับปานกลาง สาหรับผลการประเมินโครงการย่อยที่ดาเนิ นการภายใต้โครงการ
การจัดการความรู ้ปรากฏว่า โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรั บบุ ค ลากรห้องสมุ ด มหาวิทยาลัยมหิ ด ล และโครงการแลกเปลี่ย นเรี ย นรู ้ ในงานเทคนิ ค
ห้องสมุดมีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนโครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจยั มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง
ณัฐพร สุ ดดี และสุ ปราณี จิราณรงค์ (2550) ศึกษา การประเมินโครงการพัฒนาทักษะ
กีฬาว่ายน้ าเพื่อเป็ นนักกี ฬาโรงเรี ยนสาธิต จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม แบบเรี ยนร่ ว ม
ห้องเรี ยน : รายงานการวิจยั พบว่า 1) ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ าเพื่อเป็ น
นักกีฬาโรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม แบบเรี ยนร่ วมห้องเรี ยน การติดตาม
ดูแลนัก เรี ย น ความคาดหวังของผูป้ กครองที่ มีต่อการว่ายน้ าของนัก เรี ย น ความเหมาะสมด้าน
ระยะเวลาการจัดโครงการ และระดับชั้น อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก 2) ความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบเรี ยนร่ วมห้อง การฝึ กซ้อมว่ายน้ า การจัด กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ในห้องเรี ย น
ปั ญหาหรื ออุปสรรคที่ พบในการจัด โครงการและข้อเสนอแนะที่ควรเพิ่มเติ มสาหรับนักเรี ยนใน
โครงการ อยูร่ ะดับเหมาะสมมาก 3) ความพึงพอใจที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการว่ายน้ า ความพึงพอใจที่
มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ระดับพัฒนาการด้านว่ายน้ าของนักเรี ยนในโครงการ ระดับพัฒนาการ
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ของนักเรี ยนด้านต่าง ๆ และความพึงพอใจกับนักเรี ยนในโครงการ อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 4)
ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ อยูใ่ นระดับมาก 5) ประสิ ทธิภาพทางทักษะกีฬาว่าย
น้ าของนักเรี ยนในโครงการส่วนใหญ่ มีสถิติดีข้ ึนคือ เวลาใน การว่ายน้ าลดลง 6) นักเรี ยนส่วนใหญ่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแยกตามรายวิชาต่าง ๆ ทั้งสิ้ น 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับดีเยี่ยม
คือ ระดับผลการเรี ยน 4 และผลการเรี ยนเฉลี่ยตามรายภาค/รายปี อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
ปุณณสิ น มณี นันทน์ (2549) วิจยั เรื่ อง การประเมินโครงการจัดรู ปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง
พบว่า โครงการจัด รู ปที่ ดิ น เพื่อพัฒ นาพื้น ที่ ในเขตเทศบาลนครลาปาง โดยมีก ารทาถนนและ
สาธารณู ปโภคต่ างๆ เข้าไปในโครงการ และทาให้การประเมิน ราคาที่ ดิ น ในโครงการบริ เวณ
โดยรอบสูงขึ้นนั้น ดูจะเป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้เจ้าของที่ดินในโครงการยินดีเข้าร่ วมโครงการ แต่
เมื่อมีการตรวจสอบต่อไป ว่าถ้ามีการต้องเสี ยสละที่ดินที่มีค่าของเจ้าของที่ดิน แต่เป็ นการเสี ยสละ
ในอัตราการเสี ยสละที่ เจ้าของที่ ดิ นคิ ด แล้ว ว่ายังได้รับประโยชน์ มากกว่า ก็อาจทาให้โครงการ
ประสบความสาเร็ จ แต่ถา้ มีเจ้าของที่ดินบางส่วนได้รับประโยชน์ที่นอ้ ยกว่าหรื อไม่ได้รับประโยชน์
เลย เกิดการเปรี ยบเทียบกับอัตราการเสี ยสละแล้วก็อาจจะถอนตัวออกไป การเจรจาต่อรองเพื่อให้
ได้ผลประโยชน์สูงสุ ดของรัฐและเอกชนจะต้องคิดถึงผลประโยชน์ที่ท้งั 3 ฝ่ ายจะได้รับ เพื่อให้ท้ งั
สามฝ่ ายไม่ว่า จะเป็ นฝ่ ายรั ฐที่ จ ะต้องเสี ยงบประมาณน้อยและคุ ้มค่ าที่ สุด ฝ่ ายเจ้าของที่ ดิ น ใ น
โครงการก็ได้ราคาประเมินที่สูงขึ้น โอกาสในการทากิจกรรมทาธุรกิจหรื อมีสาธารณูปโภคที่ดีข้ ึน
และสุ ดท้ายชุมชนผูอ้ ยู่อาศัยโดยรอบได้รับประโยชน์จากการแก้ไขปั ญหาทางภาครัฐในแง่ความ
สะดวกสบาย ลดปั ญหาการจราจร มีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ถา้ มีเจ้าของที่ดินรายใดถอนตัวเพราะไม่
พอใจทางสมาคมจัดรู ปที่ดินก็อาจจะตัดรายนั้นออกจากโครงการฯ และดาเนินการตามจานวนแปลง
ที่ดินที่ตกลงกันได้ หรื อทาร่ างมติส่วนใหญ่ 2 ใน 3 ของจานวนสมาชิก 2 ใน 3 ของจานวนพื้นที่ตาม
กฎหมาย พรบ. จัดรู ปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง พ.ศ. 2547
มรรษมน บัวภา (2553) ศึกษา การประเมินผลโครงการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง :
กรณี ศึกษาอาเภอ คลองหลวงจังหวัดปทุมธานี พบว่า
1. การประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการในภาพรวม
1.1 การประเมินกระบวนการดาเนินงานตามโครงการ ปรากฏว่า คณะกรรมการกองทุน
หมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง เห็นว่ากระบวนการดาเนินงาน
ตามโครงการด าเนิ น งานได้ ดี โดยเฉพาะในเรื่ องการอานวยการ เรื่ องการอธิ บ ายหรื อแนะน า
รายละเอียดของโครงการของข้าราชการระดับอาเภอผูเ้ กี่ยวข้องกับโครงการ
1.2 การประเมินผลลัพธ์จากโครงการ ปรากฏว่า สมาชิกกองทุนหมู่บา้ นและชุมชน
เมืองเห็นด้วยปานกลางกับผลลัพธ์จากโครงการ โดยเห็นว่าโครงการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชน
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เมืองเป็ นโครงการที่มีประโยชน์ทาให้ประชาชนมีเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ คณะกรรมการกองทุน
หมู่บา้ นและชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองมีความรู ้ ความเข้าใจในระดับ
มากและมีความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการในระดับปานกลาง
2. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามโครงการ ได้แก่
1) การไม่มาเข้าร่ วมประชุมเพื่อแก้ไขปั ญหา
2) การไม่รู้หลักเกณฑ์และสาระสาคัญของกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง
3) การชาระเงินกูไ้ ม่ตรงตามกาหนด
3. ข้อเสนอแนะ ได้แก่
1) ควรมีก ารปรับเปลี่ยนรู ปแบบของการเรี ยกประชุ มกองทุนหมู่ บา้ นและชุมชนเมือง
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน
2) สานักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่ งชาติ (สทบ.) ต้องเสริ มสร้างความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายโดยจัดอบรม สัมมนาให้ แก่ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่าง
ํ
สม่าเสมอ
3) ควรปลูกฝั งทัศนคติแกประชาชนว่ า กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองเป็ นของทุกคน
มิใช่ของคนใดคนหนึ่งจึงต้องช่วยกันดาเนินการเพื่อผลประโยชน์ของคนในชุมชนทุกคน
งานวิจยั ในต่างประเทศ
แวน (Van, 1997) ได้ศึกษาถึงการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบุคคลวัย ต่าง
ๆ พบว่า การมีกิจกรรมนี้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุกทางใจ ความพึงพอใจในชีวิต และ
ความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง ทั้งนี้งานบริ การถือว่าเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดต่อการพัฒนาในองค์กร เพื่อให้
องค์กรสามารถเติบโตได้จะต้องให้มีการปรับปรุ งและพัฒนางานด้านบริ การให้กบั ผูม้ ารับบริ การ
เพื่อนาผลที่ได้จากการบริ การมาปรับปรุ งตลอดเวลา จากงานวิจยั จะพบว่า ผูม้ ารับบริ การส่วนใหญ่
ให้ความสนใจกับการประเมินผลหรื อมีการสารวจ การให้บริ การตลอดเวลา จึงสรุ ปได้ว่า ผูม้ ารับ
บริ การมีส่วนสาคัญอย่างต่อการพัฒนาและปรับปรุ งภายในองค์กรทุก ๆองค์กร จาเป็ นที่จะต้องมี
การประเมินการให้บริ การบริ การตลอดเวลา

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
การสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลปกาสัยใช้ท้ งั วิธีวิจยั เชิงปริ มาณเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มารับการบริ การ
หรื อได้รับการบริ การจากการลงพื้นที่จากหน่ วยงานในสังกัด องค์การบริ หารส่วนตาบลปกาสัย มี
วิธีการดาเนินการศึกษาโดยสรุ ปดังนี้

3.1 วิธีการวิจยั
วิธีก ารวิจยั ใช้ท้ งั วิจ ัย เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) เป็ นการศึก ษาวิจ ัยจากเอกสาร
(Documentary Research) และการสารวจ (Survey Research) ผสมผสานกับการวิจ ัยเชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) โดยรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การ
บริ หารส่วนตาบลปกาสัย

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลปกาสัย ณ วันที่ 15 สิ งหาคม พ.ศ.2561 มีท้ งั สิ้ น 6,559 คน ใช้เป็ น
กลุ่มประชากร (Population)
กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่ มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสู ตรของ TaroYamane (1970) และ/หรื อเลือก
กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่มาใช้บริ การ/เข้าร่ วมกิจกรรมกับองค์การบริ หารส่วนตาบลปกาสัยโดย
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากประชาชนที่เข้ามารับการบริ การหรื อ
ได้รับการบริ การนอกสถานที่ในช่วงเวลาที่กาหนด
การคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย จานวน 400
คน จากหลักการคานวณของYamane (1970) ดังนี้
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n

=

N
1 + Ne2

โดยแทนค่า

n

=

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

N

=

ขนาดของประชากร

e

=

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (กาหนด e = 0.05)

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มกี ารเก็บข้อมูลจากหน่วยงานสองลักษณะคือ งานหรื อกิจกรรมที่
ประชาชนเข้ามารับการบริ การ เพื่อให้ขอ้ มูลที่ได้ตรงกับข้อมูลที่เป็ นจริ งมากที่สุดจึงมีการกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ งานบริ การด้านรายได้หรื อภาษีจานวน 100 คน งานบริ การด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จานวน 100 คน งานบริ การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จานวน 100 คน
และงานบริ การด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง จานวน 100 คน ส่วนวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แบ่งวิธีการออกตามลักษณะงานดังกล่าว คือ
งานหรื อกิ จ กรรมที่ ประชาชนเข้ามารั บการบริ ก ารได้แก่ งานบริ ก ารพัฒนาชุ มชนและ
สวัสดิการสังคม และงานบริ การงานบริ การด้านโยธาการขออนุ ญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากประชาชนที่เข้ามารับบริ การจากหน่วยงานโดยสุ่ มวันและเดือนที่ทาการจัดเก็บข้อมูลโดย
วิธีการสุ่มแบบง่ายด้วยการจับสลากให้ได้จานวนตัวอย่างครบตามจานวน
งานหรื อกิจกรรมที่มีการออกพื้นที่เพื่อให้บริ การ ได้แก่ งานบริ การด้านรายได้หรื อภาษีและ
งานบริ ก ารด้านป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชาชนที่
ได้รับบริ การจากการจัดกิจกรรมในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริ หารส่วนตาบลปกาสัยโดย
การสุ่มเดือนและกิจกรรมโครงการที่มีการดาเนิ นการในช่วงเดือนที่กาหนด โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย
ด้วยการจับสลากให้ได้จานวนตัวอย่างครบตามจานวน
ทั้งนี้ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลดาเนิ นการในปี งบประมาณ 2562 ได้จานวนตัวอย่างทั้งสิ้ น
400 คน
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3.3. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
สร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ รวมถึงผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และดัดแปลง
จากแบบสอบถามที่มีผสู ้ ร้างมาแล้วเป็ นแนวทางในการสร้างเครื่ องมือ เพื่อให้ขอ้ ความครอบคลุม
เนื้ อหาและวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการศึกษางานด้านบริ การแต่ละด้านขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
ปกาสัยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่ วนที่ 1 เป็ นข้อถามข้อมูลด้านประชากรและสังคมของประชาชนผูร้ ับบริ การ มีลกั ษณะ
เป็ นคาถามปลายปิ ดและคาถามปลายเปิ ด ประกอบด้วยข้อมูล หน่วยงานที่ได้รับการบริ การ เพศ อายุ
ระดับการศึก ษา อาชี พ สถานที่ อยู่ปัจจุบนั (ใน/นอก เขต) องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลปกาสัย และ
ข้อมูลการได้รับบริ การ
ส่ วนที่ 2 เป็ นข้อถามความพึงพอใจของประชาชนที่ ไ ด้รับการบริ ก าร เป็ นค าถามแบบ
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งเป็ นระดับการวัดประเภทช่วง (Interval Scale) ได้แก่ คะแนน
1 = พึงพอใจระดับน้อยที่สุด 2 = พึงพอใจระดับน้อย 3 = พึงพอใจระดับปานกลาง 4 = พึงพอใจ
ระดับมาก และ 5 = พึงพอใจระดับมากที่สุด มีจานวนข้อถามรวม 20 ข้อ องค์ประกอบข้อถามแบ่ง
ออกตามลักษณะงานประกอบด้วย
ก) งานหรื อกิจกรรมที่ประชาชนเข้ามารับการบริ การได้แก่ งานบริ การพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม และงานบริ การงานบริ การด้านโยธาการขออนุ ญาตปลูกสิ่ งก่อสร้าง
มีขอ้ ถามความพึงพอใจ 4 ส่วน คือ
- ความพึงพอใจต่อกระบวนการหรื อขั้นตอนการให้บริ การ
- ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวกในการบริ การ
- ความพึงพอใจต่อการให้บริ การของบุคคลากรเจ้าหน้าที่
- ความพึงพอใจต่อผลการได้รับบริ การ
ข) งานหรื อกิจกรรมที่มีการออกพื้นที่เพื่อให้บริ การ ได้แก่ งานบริ การด้านรายได้หรื อภาษี
และงานบริ การด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีองค์ประกอบข้อถามความพึงพอใจ 4 ส่วน
คือ
- ความพึงพอใจต่อกระบวนการหรื อขั้นตอนการให้บริ การ
- ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวกในการบริ การ
- ความพึงพอใจต่อการให้บริ การของบุคคลากรเจ้าหน้าที่
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- ความพึงพอใจต่อผลการได้รับบริ การ
ส่ วนที่ 3 เป็ นคาถามปลายเปิ ดเพื่อสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนผู ้
ได้รับการบริ การ
การทดสอบเครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
ผูว้ ิจยั ได้ทาแบบสอบถามที่สร้ างมาทาการตรวจสอบให้มีค วามชัดเจนตามความมุ่งหมาย
ของการวิจยั จากนั้นนาเสนอผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมก่อนนาไป
ทดสอบไปทดสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ความเที่ยงตรงและค่าความเชื่อมัน่ ดังนี้
1. การหาค่ าดัชนี ค วามสอดคล้อง (Index of item-objective congruence: IOC) โดยก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์, 2535)
เห็นด้วย ให้คะแนนเท่ากับ 1 (สอดคล้อง)
ไม่แน่ใจ ให้คะแนนเท่ากับ 0 (ไม่แน่ใจ)
ไม่เห็นด้วย ให้คะแนนเท่ากับ -1 (ไม่สอดคล้อง)
ทาการบันทึกผลการพิจารณาลงความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิแต่ละท่าน และนาค่าที่ได้มา
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้สูตร IOC =
เมื่ อ IOC
R
N

หมายถึง ค่ าดัชนี ค วามสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence )
หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิท้งั หมด
หมายถึง จานวนผูท้ รงคุณวุฒิ

ถ้าค่าดัชนี IOC ที่คานวณได้มีค่ามากกว่า 0.60 ถือว่าข้อคาถามนั้นใช้ได้ สามารถนาไปใช้
วัดได้ ถ้าข้อคาถามใดมีค่าน้อยกว่า 0.60 ข้อคาถามนั้นก็ถูกตัดออกไป หรื อนาไปปรับปรุ งแก้ไขใหม่
ให้ดีข้ ึน เพื่อที่จะได้ขอ้ คาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่ได้กาหนดไว้ และค่า IOC ที่
คานวณได้มีค่า 1.00 ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนด
2. การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความถูก ต้องเที่ ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) ข้อค าถามในแต่ ละข้อว่าตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรื อวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ หรื อไม่ หลังจากนั้น นามาแก้ไขข้อปรับปรุ งข้อ
คาถามในด้านภาษา และความชัดเจนเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายต่อการตอบของผูต้ อบแบบสอบถาม
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3. นาแบบสอบถามไปทา Try out กับกลุ่มตัว อย่างที่ มีลกั ษณะใกล้เคี ยงกับตัว อย่างจริ ง
จานวน 30 รายได้ค่าความเชื่อมัน่ ในระดับ (0.84) (เกณฑ์ในการพิจารณาความเชื่ อมัน่ ของ Garett
(1965, p.29) กาหนดว่าความเชื่อมัน่ มีค่าตั้งแต่ 0.71 – 1.00 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมัน่ สูง)
การวัดผลประเมินความพึงพอใจและคุณภาพบริการ
ในการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ั บบริ การ ใช้เกณฑ์ค ะแนนมาตรฐานโดยการปรั บ
คะแนนความพึงพอใจที่ ร วบรวมได้จ ากการเก็บรวบรวมข้อมูล ปรั บค่ าให้มีค่ าระหว่าง 1 ถึง 5
คะแนน และสรุ ปผลโดยเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.80
คะแนนระหว่าง 1.81 – 2.60
คะแนนระหว่าง 2.61 – 3.40
คะแนนระหว่าง 3.41 – 4.20
คะแนนระหว่าง 4.21 – 5.00

มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
มีระดับความพึงพอใจน้อย
มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
มีระดับความพึงพอใจมาก
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด

การประเมินคุณภาพการบริ การ ใช้ค่าร้อยละของคะแนนความพึงพอใจ โดยมีเกณฑ์ดงั นี้
คุณภาพบริ การ
ค่าเริ่ มต้น

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70

ระดับ 4

ระดับ 5

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการโดยวิธีแจกแบบสอบถามให้แก่
ประชาชนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่ให้บริ การของงานหรื อกิจกรรมที่ประชาชนเข้ามารับการ
บริ การได้แก่ งานบริ การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานบริ การงานบริ การด้านโยธาการขอ
อนุญาตปลูกสิ่ งก่อสร้าง งานบริ การด้านรายได้หรื อภาษี และงานบริ การด้านป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
โดยหัวหน้าโครงการเป็ นผูก้ าหนดการสุ่มตัวอย่างให้คณะผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บและรวบรวม
ข้อมูลเพื่อนามาทาการประมวลผลข้อมูลและส่ งต่อให้หวั หน้าโครงการวิจยั สรุ ปผลการประเมิน ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลของตัวอย่างที่สุ่มเลือกด้วยแบบสอบถาม จะใช้วิธีการ 2 อย่างตามแต่กรณี ที่
เกิดขึ้นดังนี้
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1) ในกรณี ป ระชาชนที่ ถู ก เลื อ กเป็ นตัว อย่า งสามารถจะท าความเข้า ใจ และตอบ
แบบสอบถามเองได้ ก็จ ะให้ผูน้ ้ ัน ด าเนิ น การกรอกแบบสอบถามด้ว ยตนเอง โดยผูเ้ ก็ บข้อมู ล
ภาคสนามจะเป็ นผูต้ รวจสอบแบบสอบถามที่ ได้ก ลับคื น มาว่าผูต้ อบได้ค รบถ้ว นหรื อไม่ ถ้าไม่
ครบถ้วน ผูเ้ ก็บข้อมูลจะได้ซกั ถามถามเพิ่มเติมเพื่อให้ได้คาตอบครบถ้วนตามที่กาหนดไว้
2) ในกรณี ป ระชาชนที่ ถู ก เลื อ กเป็ นตัว อย่า งไม่ ส ะดวก หรื อไม่ ส ามารถกรอกแบบ
สอบถามด้วยตนเองได้ครบถ้วน ผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลก็ จะอ่านคาถามทุกข้อทุกตอนให้ผตู ้ อบได้ฟัง
และบันทึกคาตอบลงในแบบสอบถามอย่างครบถ้วนถูกต้องตามที่ผตู ้ อบแบบสอบถามตอบมา
นอกจากนี้ ผศู ้ ึกษาได้รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากประชาชนผูร้ ับบริ การทาการบันทึกข้อมูล และเก็บข้อมูลโดยวิธีการสังเกตในระหว่างการ
จัดเก็บข้อมูลเชิงประมาณด้วยแบบสอบถาม เพื่อให้รับทราบถึงสภาพแวดล้อมและการให้บริ การ
ของหน่วยงานต่าง ๆ

3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะใช้วิธีการพรรณนาจากผลการวิเคราะห์ (Description analysis) ตาม
รายละเอียดของข้อมูลที่ได้มาจากการแจกแบบสอบถาม นามาวิเคราะห์เชิงปริ มาณจากการตอบ
แบบสอบถาม โดยวิ ธีก ารทางสถิ ติ ด ้ว ยการค านวณหาค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ าเฉลี่ ย (Mean)
อัต ราส่ ว นร้ อยละ (Percentage) และส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อการ
อธิบายค่าระดับของตัวแปรต่างๆ เพื่อบ่งชี้ และยืนยันผลการประเมินให้เที่ยงตรงมากยิง่ ขึ้น ค่าสถิติที่
ใช้คือ
1. ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) กับตัวแปรข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศ
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และระยะเวลาการอยูอ่ าศัยในชุมชน
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับปัจจัยความพึงพอใจ
ในการให้บริ การของงานหรื อกิจกรรมที่ประชาชนเข้ามารับการบริ การได้แก่ งานด้านกฎหมาย ด้าน
สาธารณสุข ด้านรายได้หรื อภาษี และเทศกิจหรื อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การ ความ
พึงพอใจต่อช่องทางการให้บริ การ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ และความพึงพอใจต่อสิ่ ง
อานวยความสะดวก เพื่อนามาหาคะแนนคุณภาพการให้บริ การ โดยเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์
การหาคะแนนคุณภาพที่กาหนดไว้
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บทที่ 4
ผลการสารวจ
การศึก ษาความพึงพอใจของประชาชนต่ อคุ ณ ภาพการให้บริ ก ารขององค์ก ารบริ หารส่ ว น
ตาบลปกาสัย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของมาใช้บริ การ และศึกษาปั ญหาอุปสรรค
ของการบริ การ ให้กบั ประชาชน ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการสรุ ป วิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักการทางสถิติและ
วิชาการ สามารถนาข้อมูลที่ได้มาเป็ นผลของการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริ การจากองค์การบริ หารส่วน
ตาบลปกาสัย
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อเจ้าหน้าที่
องค์การริ หารส่วนตาบลปกาสัย
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริ การด้านรายได้หรื อภาษี
ตอนที่ 5 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนต่องานบริ การด้านรายได้
หรื อภาษี
ตอนที่ 6 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่รับงานบริ การพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม
ตอนที่ 7 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนที่รับงานบริ การพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม
ตอนที่ 8 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่รับงานบริ การด้านโยธาการขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
ตอนที่ 9 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนที่รับงานบริ การด้านโยธา
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
ตอนที่ 10 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่รับงานบริ การด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ตอนที่ 11 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนที่รับงานบริ การด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึก ษาคุ ณ ลัก ษณะข้อมูล ส่ ว นบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ผล
การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลมีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 4.1
เพศ พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็ นเพศหญิง จานวน 240 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.00
และเพศชาย จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.00
อายุ พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ
24.50 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 41-50 ปี จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.00 ช่วงอายุ 26-30 ปี จานวน 67
คน คิดเป็ นร้อยละ 16.75 ช่วงอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.25 ช่วงอายุ 5160 ปี จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.00 และช่วงอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 9.50 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีการศึกษาสู งสุดในระดับ มัธยมศึกษา
จานวน 117 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 29.25 รองลงมาคือ ปริ ญญาตรี จานวน 112 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 28.00
ระดับปวช./ปวส./ปวท./อนุปริ ญญา จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.25 ระดับประถมศึกษาหรื อต่ากว่า
คือ 72 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 18.00 และระดับ ปริ ญญาโทและสู งกว่า คื อ 25 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 5.50
ตามลาดับ
รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษารายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000
บาท จานวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.00 รองลงมา คือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท
จานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.00 รายได้เฉลี่ยต่อ 20,001-30,000 บาท จานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ
23.50 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.50 ตามลาดับ
อาชีพ พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาประกอบอาชีพธุรกิจส่ วนตัว ค้าขาย จานวน 130
คน คิ ดเป็ นร้อยละ 32.50 รองลงมา คื อ ประกอบอาชี พ รั บจ้าง จานวน 95 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 23.75
ประกอบอาชี พ อื่ น ๆ จ านวน 69 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 17.25 ประกอบอาชี พ รั บ ราชการ/พนัก งาน
รั ฐวิส าหกิ จ จ านวน 43 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 17.45 แม่บ้านจ านวน 35 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 8.75 และ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/กสิกรรม จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.00 ตามลาดับ
ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็ นคนในชุมชนตั้งแต่
เกิด จานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.75 รองลงมา คือ อยูอ่ าศัยในชุมชนนานกว่า 5 ปี จานวน 153 คน
คิดเป็ นร้อยละ 38.25 เกิด อยู่อาศัยในชุมชน 1 ปี ถึง 5 ปี จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.50 และอยู่
อาศัยในชุมชนไม่เกิน 1 ปี จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.50 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวน (n)
400
รวม
เพศ
ชาย
160
หญิง
240
อายุ
น้อยกว่า 25 ปี
61
26-30 ปี
67
31-40 ปี
98
41-50 ปี
88
51-60 ปี
48
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
38
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรื อต่ากว่า
72
มัธยมศึกษา
117
ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริ ญญา
77
ปริ ญญาตรี
112
ปริ ญญาโทและสูงกว่า
25
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท
112
10,000-20,000 บาท
148
20,001-30,000 บาท
94
มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป
46
อาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
43
ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย
130
เกษตรกรรม/กสิกรรม
28
รับจ้าง
95

ร้ อยละ (%)
100.00
64.00
36.00
15.25
16.75
24.50
22.00
12.00
9.50
18.00
29.25
19.25
28.00
5.50
28.00
37.00
23.50
11.50
10.75
32.50
7.00
23.75
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ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวน (n) ร้ อยละ (%)
รวม
400
100.00
แม่บา้ น
35
8.75
อื่นๆ
69
17.25
ระยะเวลาในการอยู่อาศัยในชุมชน
เป็ นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด
159
39.75
อยูอ่ าศัยในชุมชนไม่เกิน 1 ปี
38
12.50
อยูอ่ าศัยในชุมชนตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี
50
9.50
อยูอ่ าศัยในชุมชนนานกว่า 5 ปี
153
38.25
ผลการศึกษาคุณลักษณะข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามที่รับ งานบริ การด้านรายได้
หรื อภาษีจานวน 100 คน ผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลมีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 4.2
เพศ พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็ นเพศหญิง จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.00
และเพศชาย จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.00
อายุ พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ
28.00 รองลงมา คือ ช่วงอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.00 ช่วงอายุ 41-50 ปี จานวน
18 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.00 ช่วงอายุ 51-60 ปี จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.00 ช่วงอายุมากกว่า 60
ปี ขึ้นไป จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.00 และช่วงอายุ 26-30 ปี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00
ตามลาดับ
ระดับการศึกษา พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีการศึกษาสู งสุ ดในระดับปริ ญญาตรี
จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.00 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.00
ระดับปวช./ปวส./ปวท./อนุปริ ญญา จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.00 ระดับประถมศึกษาหรื อต่ากว่า
และระดับปริ ญญาโทหรื อสูงกว่ามีจานวนเท่ากัน คือ 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.00 ตามลาดับ
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดื อ น พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีรายได้เฉลี่ยต่ อเดือน น้อยกว่า
10,000 บาท จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.00 รองลงมา คือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000
บาท จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จานวน 19 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 19.00 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาทขึ้ นไป จานวน 13 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 13.00
ตามลาดับ
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อาชีพ พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย จานวน 31 คน
คิดเป็ นร้อยละ 31.00 รองลงมา คือ ประกอบอาชีพอื่นๆ จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.00 ประกอบ
อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสากิจ จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.00 ประกอบอาชีพรับจ้าง จานวน
16 คน คิด เป็ นร้อยละ 16.00 ประกอบอาชีพแม่บา้ น จานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.00 และประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม/กสิกรรม จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.00 ตามลาดับ
ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุ มชน พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็ นคนชุมชนตั้งแต่เกิด
และอยู่อาศัยในชุมชนนานกว่า 5 ปี จ านวนเท่ากัน คือ 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.00 รองลงมา คือ อยู่
อาศัยในชุมชน 1 ปี ถึง 5 ปี จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.00 และอยูอ่ าศัยในชุมชนไม่เกิน 1 ปี จานวน
5 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.2 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถามที่รับงานบริ การด้านรายได้หรื อภาษี
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวน (n) ร้ อยละ (%)
รวม
100
100.00
เพศ
ชาย
38
38.00
หญิง
62
62.00
อายุ
น้อยกว่า 25 ปี
26
26.00
26-30 ปี
5
5.00
31-40 ปี
28
28.00
41-50 ปี
18
18.00
51-60 ปี
12
12.00
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
11
11.00
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรื อต่ากว่า
6
6.00
มัธยมศึกษา
29
29.00
ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริ ญญา
14
14.00
ปริ ญญาตรี
45
45.00
ปริ ญญาโทและสูงกว่า
6
6.00
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ตารางที่ 4.2 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถามที่รับงานบริ การด้านรายได้หรื อภาษี (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวน (n) ร้ อยละ (%)
รวม
100
100.00
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท
35
35.00
10,000-20,000 บาท
33
33.00
20,001-30,000 บาท
19
19.00
มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป
13
13.00
อาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
17
17.00
ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย
31
31.00
เกษตรกรรม/กสิกรรม
1
1.00
รับจ้าง
16
16.00
แม่บา้ น
6
6.00
อื่นๆ
29
29.00
ระยะเวลาในการอยู่อาศัยในชุมชน
เป็ นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด
43
43.00
อยูอ่ าศัยในชุมชนไม่เกิน 1 ปี
5
5.00
อยูอ่ าศัยในชุมชนตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี
9
9.00
อยูอ่ าศัยในชุมชนนานกว่า 5 ปี
43
43.00
ผลการศึก ษาคุ ณลัก ษณะข้อมูลส่ ว นบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถามที่ รับ งานบริ การพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมจานวน 100 คน ผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลมีรายละเอียดดังแสดงใน
ตาราง 4.3
เพศ พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็ นเพศหญิง จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.00
และเพศชาย จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.00
อายุ พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีอายุระหว่าง 26-30 ปี จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ
26.00 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 31-40 ปี จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.00 ช่วงอายุ 41-50 ปี จานวน 20
คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ช่วงอายุน้อยกว่า 25 ปี จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 13 ช่วงอายุ 51-60 ปี
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จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.00 และช่วงอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.00
ตามลาดับ
ระดับการศึกษา พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีการศึกษาสู งสุ ดในระดับปริ ญญาตรี
จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.00 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ
29.00 ระดับปริ ญญาโทและสู งกว่า จ านวน 17 คน คิด เป็ นร้อยละ 17.00 ระดับปวช./ปวส./ปวท./
อนุปริ ญญา จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.00 และระดับประถมศึกษาหรื อต่ากว่า จานวน 10 คน คิด
เป็ นร้อยละ 10.00 ตามลาดับ
รายได้ เ ฉลี่ย ต่ อ เดื อ น พบว่าประชาชนกลุ่มตัว อย่างที่ ศึก ษามีรายได้เฉลี่ยต่ อเดื อน 10,00020,000 บาท จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.00 รองลงมา คือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000
บาท จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จานวน 17 คน คิด
เป็ นร้อยละ 17.00 และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 30,000 บาทขึ้น ไป จานวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.00
ตามลาดับ
อาชีพ พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย จานวน 26 คน
คิดเป็ นร้อยละ 26.00 รองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.00 ประกอบอาชีพ
อื่นๆ จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.00 ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 16
คน คิดเป็ นร้อยละ 16.00 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/กสิกรรม จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.00 และ
ประกอบอาชีพแม่บา้ น จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.00 ตามลาดับ
ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุ มชน พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็ นคนชุมชนตั้งแต่เกิด
จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.00 รองลงมา คือ อยูอ่ าศัยในชุมชนนานกว่า 5 ปี จานวน 35 คน คิด
เป็ นร้อยละ 35.00 อยู่อาศัยในชุมชนไม่เกิน 1 ปี จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.00 และอยู่อาศัยใน
ชุมชนตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถามที่รับงานบริ การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวน (n) ร้ อยละ (%)
รวม
100
100.00
เพศ
ชาย
42
42.00
หญิง
58
58.00
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ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถามที่รับงานบริ การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวน (n) ร้ อยละ (%)
รวม
100
100.00
อายุ
น้อยกว่า 25 ปี
13
13.00
26-30 ปี
26
26.00
31-40 ปี
24
24.00
41-50 ปี
20
20.00
51-60 ปี
11
11.00
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
6
6.00
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรื อต่ากว่า
10
10.00
มัธยมศึกษา
29
29.00
ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริ ญญา
13
13.00
ปริ ญญาตรี
31
31.00
ปริ ญญาโทและสูงกว่า
17
17.00
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท
23
23.00
10,000-20,000 บาท
46
46.00
20,001-30,000 บาท
17
17.00
มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป
14
14.00
อาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
16
16.00
ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย
26
26.00
เกษตรกรรม/กสิกรรม
9
9.00
รับจ้าง
24
24.00
แม่บา้ น
6
6.00
อื่นๆ
19
19.00
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ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถามที่รับงานบริ การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม(ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวน (n) ร้ อยละ (%)
รวม
100
100.00
ระยะเวลาในการอยู่อาศัยในชุมชน
45
45.00
เป็ นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด
11
11.00
อยูอ่ าศัยในชุมชนไม่เกิน 1 ปี
9
9.00
อยูอ่ าศัยในชุมชนตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี
35
35.00
อยูอ่ าศัยในชุมชนนานกว่า 5 ปี

ผลการศึกษาคุณลักษณะข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามที่รับ งานบริ การด้านโยธา
การขออนุ ญาตปลูกสิ่ งก่อสร้างจานวน 100 คน ผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลมีรายละเอียดดังแสดง
ในตาราง 4.4
เพศ พบว่าประชาชนกลุ่มตัว อย่างที่ศึกษาเป็ นเพศหญิง จานวน 66 คน คิด เป็ นร้อยละ 6.00
และเพศชาย จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.00
อายุ พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 29.00 รองลงมา คือ ช่วงอายุน้อย 31-40 ปี จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.00 ช่วงอายุ 26-30 ปี
จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.00 51-60 ปี จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.00 ช่วงอายุมากกว่า 60 ปี
ขึ้น ไป จ านวน 10 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 10.00 และน้อยกว่า 25 ปี จ านวน 8 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 8.00
ตามลาดับ
ระดับการศึกษา พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา
หรื อต่ากว่า จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.00 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา จานวน 26 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 26.00 ระดับ ปวช./ปวส./ปวท./อนุ ป ริ ญ ญา จ านวน 21 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 21.00 ระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.00 และปริ ญญาโทและสูงกว่า จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ
1.00 ตามลาดับ
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดื อน พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ ศึก ษามีรายได้เฉลี่ย เดื อนต่ อน้อยกว่า
10,000 บาท จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.00 รองลงมา คือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000
บาท จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท จานวน 28 คน คิด
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เป็ นร้อยละ 28.00 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.00
ตามลาดับ
อาชีพ พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย จานวน 39 คน
คิดเป็ นร้อยละ 39.00 รองลงมา คือ ประกอบอาชีพรับจ้าง จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.00 แม่บา้ น
ค้าขาย จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.00 ประกอบอาชีพรับเกษตรกรรม/กสิกรรม จานวน 18 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 18.00 ประกอบอาชีพ อื่น ๆ จานวน 12 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 12.00 และประกอบอาชีพ รั บ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.00 ตามลาดับ
ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุ มชน พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่อาศัยในชุมชนนาน
กว่า 5 ปี จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.00 รองลงมา คือ เป็ นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด จานวน 34 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 34.00 อยู่ในชุ มชนตั้งแต่ 1-5 ปี จานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.00 และอยู่อาศัยใน
ชุมชนไม่เกิน 1 ปี จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถามที่รับงานบริ การด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวน (n) ร้ อยละ (%)
รวม
100
100.00
เพศ
ชาย
34
34.00
หญิง
66
66.00
อายุ
น้อยกว่า 25 ปี
8
8
26-30 ปี
16
16
31-40 ปี
24
24
41-50 ปี
29
29
51-60 ปี
13
13
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
10
10
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรื อต่ากว่า
38
38.00
มัธยมศึกษา
26
26.00
ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริ ญญา
21
21.00
ปริ ญญาตรี
15
15.00
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ตารางที่ 4.4 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถามที่รับงานบริ การด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง(ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวน (n) ร้ อยละ (%)
รวม
100
100.00
ปริ ญญาโทและสูงกว่า
1
1.00
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท
45
45.00
10,000-20,000 บาท
24
24.00
20,001-30,000 บาท
28
28.00
มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป
3
3.00
อาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
6
6.00
ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย
39
39.00
เกษตรกรรม/กสิกรรม
18
18.00
รับจ้าง
23
23.00
แม่บา้ น
19
19.00
อื่นๆ
12
12.00
ระยะเวลาในการอยู่อาศัยในชุมชน
เป็ นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด
34
34.00
อยูอ่ าศัยในชุมชนไม่เกิน 1 ปี
15
15.00
อยูอ่ าศัยในชุมชนตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี
16
16.00
อยูอ่ าศัยในชุมชนนานกว่า 5 ปี
35
35.00
ผลการศึกษาคุณลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามที่รับงานบริ การด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จานวน 100 คน ผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลมีรายละเอียดดังแสดงใน
ตาราง 4.5
เพศ พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็ นเพศหญิง จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.00
และเพศชาย จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.00
อายุ พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ
22.00 รองลงมา คื อ ช่ว งอายุน้อย 41-50 ปี จ านวน 21 คน คิด เป็ นร้ อยละ 21.00 ช่ ว งอายุ 26-30 ปี
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จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ช่วงอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.00 ช่วงอายุ
51-60 ปี จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.00 และช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ
11.00 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีการศึกษาสู งสุดในระดับ มัธยมศึกษา
สูงสุด จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.00 รองลงมา คือ ระดับปวช./ปวส./ปวท./อนุปริ ญญา จานวน 29
คน คิดเป็ นร้อยละ 29.00 ระดับปริ ญญาตรี จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.00 ระดับประถมศึกษา
หรื อต่ากว่า จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.00 และระดับปริ ญญาโทหรื อสูงกว่า จานวน 1 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 1.00 ตามลาดับ
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดื อน พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ศึก ษามีรายได้เฉลี่ยต่ อ เดื อน 10,00020,000 บาท จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.00 รองลงมา คือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000
บาท จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป จานวน 16
คน คิดเป็ นร้อยละ 16.00 และรายได้เฉลี่ยต่ อเดือนน้อยกว่า10,000 บาท จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ
9.00 ตามลาดับ
อาชีพ พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาประกอบอาชีพรับจ้าง จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 52.00 รองลงมา คื อ ประกอบอาชี พธุ รกิ จ ส่ ว นตัว /ค้าขาย จานวน 34 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 34.00
ประกอบอาชีพอื่นๆ จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.00 ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
จ านวน 4 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 4.00 และประกอบอาชี พแม่บ้าน จ านวน 1 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 1.00
ตามลาดับ
ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุ มชน พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่อาศัยในชุมชนนาน
กว่า 5 ปี จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 รองลงมา คือ เป็ นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด จานวน 37 คน
คิดเป็ นร้อยละ 37.00 อยู่ในชุมชนตั้งแต่ 1-5 ปี จานวน 16 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 16.00 และอยู่อาศัยใน
ชุมชนไม่เกิน 1 ปี จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.5 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถามที่รับงานบริ การด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวน (n) ร้ อยละ (%)
รวม
100
100.00
เพศ
ชาย
46
46.00
หญิง
54
54.00
อายุ
น้อยกว่า 25 ปี
14
14.00
26-30 ปี
20
20.00
31-40 ปี
22
22.00
41-50 ปี
21
21.00
51-60 ปี
12
12.00
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
11
11.00
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรื อต่ากว่า
16
16.00
มัธยมศึกษา
33
33.00
ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริ ญญา
29
29.00
ปริ ญญาตรี
21
21.00
ปริ ญญาโทและสูงกว่า
1
1.00
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท
9
9.00
10,000-20,000 บาท
45
45.00
20,001-30,000 บาท
30
30.00
มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป
16
16.00
อาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4
4.00
ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย
34
34.00
เกษตรกรรม/กสิกรรม
0
0
รับจ้าง
52
52.00
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ตารางที่ 4.5 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถามที่รับงานบริ การด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวน (n) ร้ อยละ (%)
รวม
100
100.0
แม่บา้ น
1
1.00
อื่นๆ
9
9.00
ระยะเวลาในการอยู่อาศัยในชุมชน
เป็ นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด
37
37.00
อยูอ่ าศัยในชุมชนไม่เกิน 1 ปี
7
7.00
อยูอ่ าศัยในชุมชนตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี
16
16.00
อยูอ่ าศัยในชุมชนนานกว่า 5 ปี
40
40.00
ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการจากองค์การบริหารส่ วนตาบล
ปกาสัย
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลปกาสัย
ซึ่งเป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การของประชาชนในภาพรวม
และผลการประเมินกรอบงาน 4 ด้าน ประกอบด้วยความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การ ความพึง
พอใจต่อช่องทางการให้บริ ก าร ความพึงพอใจต่ อเจ้าหน้าที่ ผใู ้ ห้บริ การ ความพึงพอใจต่อสิ่ งอานวย
สะดวกมีผลการประเมินแต่ละงานดังนี้
จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผลสารวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริ การของประชาชนต่องานการ
ให้บริ การของเทศบาลตาบลปกาสัย ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x̅= 4.796) คิด
เป็ นร้ อยละ 95.93 เมื่อเปรี ย บเที ยบกับเกณฑ์คุ ณ ภาพการให้บริ การ พบว่า มีค ะแนนคุ ณ ภาพการ
ให้บริ การอยูใ่ นระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป)
ผลสารวจเป็ นรายด้านในภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การต่อขั้นตอนการ
ให้บริ การ มีค่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.712) คิดเป็ นร้อยละ 94.25 มีคะแนนคุณภาพการให้บริ การ
อยูใ่ นระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริ การ มีค่าอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด ( x̅ = 4.660) คิดเป็ นร้อยละ 93.21 มีคะแนนคุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ
80 ขึ้นไป) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ มีค่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.828) คิดเป็ นร้อยละ
96.16 มีคะแนนคุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป) ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวย
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ความสะดวก มีค่ าอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.634) คิด เป็ นร้ อยละ 92.68 มีค ะแนนคุ ณ ภาพการ
ให้บริ การอยูใ่ นระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป)
ตารางที่ 4.6 ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การของประชาชนในภาพรวม

การบริการ

1.ขั้นตอน
การ
ให้บริ การ
2.ช่องทาง
การ
ให้บริ การ
3.เจ้าหน้าที่
ผูใ้ ห้บริ การ
4.สิ่งอานวย
ความ
สะดวก
รวม
ร้อยละของ
ระดับความ
พึงพอใจ
คะแนน
คุณภาพ

งานบริการ
ด้ านรายได้
หรื อภาษี

4.901
มากที่สุด
(98.01 %)
4.864
มากที่สุด
(97.28%)
4.811
มากที่สุด
(96.23 %)
4.921
มากที่สุด
(98.46 %)
4.874
มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
งานบริการ
งานบริการ งานบริการ
พัฒนาชุมชน ด้ านโยธาการ ด้ านป้องกัน
และสวัสดิการ ขออนุญาต และบรรเทา
สังคม
ปลูก
สาธารณภัย
สิ่งก่อสร้ าง
4.773
4.705
4.470
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
(95.46 %)
(88.78 %)
(89.40 %)
4.810
4.837
4.130
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
(96.20 %)
(96.74 %)
(82.60 %)
4.865
4.794
4.760
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
(97.29 %)
(95.88 %)
(95.20 %)
4.817
4.750
4.048
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
(96.34 %)
(95.00 %) (80.96 %)
4.816
4.705
4.790
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

รวม
แต่ละด้ าน

4.712
มากที่สุด
(94.25%)
4.660
มากที่สุด
(93.21 %)
4.828
มากที่สุด
(96.16 %)
4.634
มากที่สุด
(92.68 %)
4.796
มากที่สุด

(97.49 %)

(96.33 %)

(94.10 %)

(93.29 %)

(95.30 %)

5 – มากกว่า
ร้อยละ
80 ขึ้นไป

5 – มากกว่า
ร้อยละ
80 ขึ้นไป

5 – มากกว่า
ร้อยละ
80 ขึ้นไป

5 - มากกว่า
ร้อยละ
80 ขึ้นไป

5 - มากกว่า
ร้อยละ
80 ขึ้นไป
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลปกาสัย ซึ่ง
เป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การของประชาชนในภาพรวมและ
ผลการประเมินกรอบงาน 4 ด้าน ประกอบด้วยความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การ ความพึงพอใจ
ต่อช่องทางการให้บริ การ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ ความพึงพอใจต่อสิ่ งอานวยสะดวก
จากผลการศึกษา พบว่า ประชาชนส่ ว นใหญ่ ที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( x̅ =
4.796) คิดเป็ นร้อยละ 95.93 โดยมีผลการประเมินจาแนกตามแต่ละด้านดังนี้
1. ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ ประชาชนที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
( x̅ = 4.712 ) คิดเป็ นร้อยละ 94.25 โดยพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่ องการบริ การมีคุณภาพ
ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ผรู ้ ับบริ การคาดหวังมากที่สุด ( x̅ = 4.830) รองลงมา คือ ให้บริ การด้วยความ
รวดเร็ วภายในระยะเวลาที่กาหนด ( x̅ = 4.724 ) ให้บริ การด้วยความรวดเร็ วภายในระยะเวลาที่กาหนด (
x̅ = 4.681) แจ้งข้อมูลเกี่ ยวกับขั้น ตอนการให้บริ ก ารให้ผูร้ ับบริ การทราบ ( x̅ = 4.654 ) และมีก าร
จัดลาดับขั้นตอนการให้บริ การตามลาดับก่อนหลัง ( x̅ = 4.630) ตามลาดับ
2. ด้ านช่ องทางการให้ บริการ ประชาชนที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
( x̅ = 4.660 ) คิดเป็ นร้อยละ 93.21 โดยพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่ องมีช่องทางการให้บริ การ
ที่หลากหลาย มากที่สุด ( x̅ = 4.710 ) รองลงมา คือ การมีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทนั สมัยใน
การให้บริ การ ( x̅ = 4.689 ) มีหน่ วยเคลื่อนที่ในการให้บริ การ( x̅ = 4.687) มีสื่อออนไลน์ให้บริ การ
ด้านข้อมูลข่าวสารและรับแจ้งเรื่ องราวต่าง ๆ ( x̅ = 4.610)และ มีการบริ การทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง
ๆ เช่น ป้ายโฆษณา แผ่นพับ เสียงตามสาย และกล่องรับความคิดเห็น และทางโทรศัพท์ ( x̅ = 4.552)
ตามลาดับ
3. ด้ านเจ้าหน้ าที่ผ้ใู ห้ บริการ ประชาชนที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
( x̅ =4.828) คิดเป็ นร้อยละ 96.16 โดยพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่ องเจ้าหน้าที่มีการปฏิบตั ิ
อย่างซื่อสัตย์ โปร่ งใส ( x̅ = 4.858) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ให้บริ การมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ เป็ นอย่างดี ( x̅ = 4.848 ) เจ้าหน้าที่ผูใ้ ห้บริ ก ารมีค วามรู ้ ความสามารถในการให้บริ การ เช่ น
สามารถตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คาแนะนา ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ( x̅ = 4.832) เจ้าหน้าที่ผู ้
ให้บริ การให้บริ การเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ( x̅ = 4.805) และเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานโดย
คานึงถึงประโยชน์ของประชาชน ( x̅ = 4.795 ) ตามลาดับ
4.ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ประชาชนที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
( x̅ =4.634) คิดเป็ นร้อยละ 92.86 โดยพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่ อป้าย/สัญลักษณ์/
ประชาสัมพันธ์ บอกจุ ดบริ ก าร มากที่ สุด ( x̅ = 4.820) รองลงมา คื อ จุด /ช่ องการให้บริ การมีความ
เหมาะสมเข้าถึงได้สะดวก ( x̅ = 4.666) มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริ การ ( x̅ = 4.643) มีวสั ดุ
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อุปกรณ์สาหรับผูร้ ับบริ การมีความเพียงพอ ( x̅ = 4.622) และมีความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก
เช่น ห้องสุขา,น้ าดื่ม,ที่นงั่ คอยรับบริ การ ( x̅ = 4.572) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การจาก
องค์การบริ หารส่วนตาบลปกาสัย จาแนกแต่ละด้าน
ส่ วนเบีย่ งเบน
การให้บริการ
ค่าเฉลีย่
ระดับความ
มาตรฐาน
( x̅ )
พึงพอใจ
(S.D.)
1.ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ
1) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริ การให้
4.654
0.546
มากที่สุด
ผูร้ ับบริ การทราบ
2) มีการจัดลาดับขั้นตอนการให้บริ การ
4.630
0.653
มากที่สุด
ตามลาดับก่อนหลัง
3) การบริ การมีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่
4.830
0.558
มากที่สุด
ผูร้ ับบริ การคาดหวัง
4) การให้บริ การเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
4.681
0.675
มากที่สุด
5) ให้บริ การด้วยความรวดเร็ วภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
รวม
2. ด้ านช่ องทางการให้ บริการ
1) มีช่องทางการให้บริ การที่หลากหลาย
2) มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทนั สมัยใน
การให้บริ การ
3) มีการบริ การทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
เช่น ป้ายโฆษณา แผ่นพับ เสียงตามสาย และกล่อง
รับความคิดเห็น และทางโทรศัพท์ เป็ นต้น
4) มีสื่อออนไลน์ให้บริ การด้านข้อมูลข่าวสาร
และรับแจ้งเรื่ องราวต่าง ๆ

4.724

0.541

มากที่สุด

4.712

0.435

มากที่สุด

4.710

0.764

มากที่สุด

4.689

0.798

มากที่สุด

4.552

0.873

มากที่สุด

4.610

0.879

มากที่สุด
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การจาก
องค์การบริ หารส่วนตาบลปกาสัย จาแนกแต่ละด้าน (ต่อ)
ส่ วนเบีย่ งเบน
การให้บริการ
ค่าเฉลีย่
ระดับความ
มาตรฐาน
( x̅ )
พึงพอใจ
(S.D.)
5) มีหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริ การ
4.687
0.495
มากที่สุด
รวม
4.660
0.680
มากที่สุด
3.ด้ านเจ้าหน้ าที่ผ้ใู ห้ บริการ
1) เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงประโยชน์
4.795
0.764
มากที่สุด
ของประชาชน
2) เจ้าหน้าที่มีการปฏิบตั ิอย่างซื่อสัตย์ โปร่ งใส
4.858
0.083
มากที่สุด
3) เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความสามารถ
ในการ ให้บริ การ เช่น สามารถตอบคาถาม ชี้แจงข้อ
สงสัยให้คาแนะนา ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
4) เจ้าหน้าที่ให้บริ การมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นอย่างดี
5) เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การให้บริ การเหมือนกันทุก
รายโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
รวม
4.ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
1) มีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุด
บริ การ
2) จุด/ช่องการให้บริ การมีความเหมาะสมและ
เข้าถึงได้สะดวก
3) มีวสั ดุอุปกรณ์สาหรับผูร้ ับบริ การมีความ
เพียงพอ
4) มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริ การ

4.832

0.687

มากที่สุด

4.848

0.706

มากที่สุด

4.805

0.643

มากที่สุด

4.828

0.654

มากที่สุด

4.820

0.655

มากที่สุด

4.666

0.890

มากที่สุด

4.622

0.689

มากที่สุด

4.643

0.672

มากที่สุด
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การจาก
องค์การบริ หารส่วนตาบลปกาสัย จาแนกแต่ละด้าน (ต่อ)
ส่ วนเบีย่ งเบน
ค่าเฉลีย่
การให้บริการ
ระดับความ
มาตรฐาน
( x̅ )
พึงพอใจ
(S.D.)
5) มีความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก
4.572
0.854
มากที่สุด
เช่นห้องสุขา,น้ าดื่ม,ที่นงั่ คอยรับบริ การ
รวม
4.634
0.743
มากที่สุด
รวมผลการประเมิน 4 ด้ าน
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้ อยละ 95.93

4.796

0.436

มากที่สุด

ตอนที่ 3 ผลการศึก ษาข้อเสนอแนะและความคิด เห็ นของผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องหรื อเจ้าหน้าที่ องค์การ
บริ หารส่วนตาบลปกาสัย
ควรมีนโยบายส่งเสริ มด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ผมู ้ ารับบริ การ ให้ประชาชนรับทราบ ข้อมูล
ข่าวสารอย่างทัว่ ถึง และสามารถติดต่อประสานงานกับเทศบาลอย่างสะดวก มีนโยบายส่ งเสริ มด้าน
ความเห็นอกเห็นใจผูร้ ับบริ การ พร้อมยอมรับคาตานิติชม พร้อมรับคาตาหนิไปปรับปรุ งแก้ไข ด้วยท่าที
ที่เต็ มใจ ควรจัด มีก ารประชาสัมพัน ธ์ ข้อมูลข่าวสารในหลายช่ องทาง เช่ น เสี ยงตามสาย วารสาร
ประจ าเดื อน วิทยุชุมชน เว็บไซด์ ฯลฯ มีอุปกรณ์ ที่เพียงพอต่ อการให้บริ ก ารเพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้งานของผูม้ าใช้บริ การได้เต็ มที่ มีช่องทางการติ ด ต่อเจ้าหน้าที่ ที่หลากหลายมากขึ้น และ
เจ้าหน้าที่สามารถให้ขอ้ มูลแก่ผมู ้ าใช้บริ การได้อย่างรวดเร็ ว รวมทั้งมีการอธิบายวิธีการเข้ามาติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆเพื่อความสะดวกรวดเร็ วต่อการมารับบริ การภายในหน่วยงาน เอาใจใส่ดูแลประชาชน
และเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการทางานขององค์กร
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่องานงานบริ การด้านรายได้หรื อภาษี
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับงานบริ การด้านรายได้หรื อภาษีซ่ึงเป็ นผูต้ อบ
แบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การของประชาชนในภาพรวมและผลการ
ประเมินกรอบงาน 4 ด้าน ประกอบด้วยความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การ ความพึงพอใจต่อช่อง
ทางการให้บริ การ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยสะดวก จากผล
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การศึกษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมาก ( x̅ = 4.874) คิดเป็ น
ร้อยละ 97.49 โดยมีผลการประเมินจาแนกตามแต่ละด้านดังนี้
1. ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ ประชาชนที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
( x̅ = 4.901 ) คิดเป็ นร้อยละ 98.01 โดยพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่ องการบริ การมีคุณภาพ
ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ผรู ้ ับบริ การคาดหวังมากที่สุด( x̅ = 4.957 ) รองลงมา คือ มีการจัดลาดับขั้นตอน
การให้บริ การตามลาดับก่อนหลัง ( x̅ = 4.936 ) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริ การให้ผรู ้ ับบริ การ
ทราบ ( x̅ = 4.873 ) และการให้บริ การเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนดมีความพึงพอใจในระดับเดียวกัน
( x̅ = 4.873 ) และให้บริ การด้วยความรวดเร็ วภายในระยะเวลาที่กาหนด ( x̅ = 4.864 ) ตามลาดับ
2. ด้ านช่ องทางการให้ บริการ ประชาชนที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
( x̅ = 4.864) คิดเป็ นร้อยละ 97.28 โดยพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่ องที่มีการบริ การทางสื่ อ
ประชาสัมพัน ธ์ต่าง ๆ เช่น ป้ ายโฆษณา แผ่นพับ เสี ยงตามสาย และกล่องรับความคิดเห็ น และทาง
โทรศัพท์ เป็ นต้น มากที่สุด ( x̅ = 4.901 ) รองลงมา คือ มีช่องทางการให้บริ การที่หลากหลาย ( x̅ =
4.899) มีก ารใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ ที่ทัน สมัย ในการให้บริ การ ( x̅ = 4.864 ) มีสื่อออนไลน์
ให้บริ ก ารด้านข้อมูลข่าวสารและรับแจ้งเรื่ องราวต่ าง ๆ ( x̅ = 4.857) และมีหน่ ว ยเคลื่อนที่ ในการ
ให้บริ การ( x̅ = 4.823) ตามลาดับ
3. ด้ านเจ้าหน้ าที่ผ้ใู ห้ บริการ ประชาชนที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
( x̅ =4.811) คิดเป็ นร้อยละ 96.23 โดยพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่ องเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
ให้บริ การเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบตั ิมากที่สุด ( x̅ = 4.852 ) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ให้บริ การ
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เป็ นอย่างดี ( x̅ = 4.834 ) เจ้าหน้าที่มีก ารปฏิบตั ิอย่างซื่อสัตย์
โปร่ งใส ( x̅ = 4.822) เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความสามารถในการให้บริ การ เช่น สามารถตอบ
คาถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คาแนะนา ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ( x̅ =4.784) และเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน
โดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชน ( x̅ = 4.765 ) ตามลาดับ
4. ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ประชาชนที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
( x̅ = 4.921) คิ ดเป็ นร้อยละ 98.42 โดยพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่ องมีป้าย/สัญลัก ษณ์ /
ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริ การมากที่สุด ( x̅ = 4.976) รองลงมา คือ มีความเพียงพอของสิ่งอานวยความ
สะดวก เช่นห้องสุขา, น้ าดื่ม,ที่นงั่ คอยรับบริ การ ( x̅ = 4.964) มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริ การ
( x̅ = 4.957) มีจุด/ช่องการให้บริ การมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้ สะดวก ( x̅ = 4.873) และมีวสั ดุ
อุปกรณ์สาหรับผูร้ ับบริ การมีความเพียงพอ ( x̅ = 4.836) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของ
ประชาชนต่องานงานบริ การด้านรายได้หรื อภาษี จาแนกแต่ละด้าน
ส่ วนเบีย่ งเบน
การให้บริการ
ค่าเฉลีย่
ระดับความ
มาตรฐาน
( x̅ )
พึงพอใจ
(S.D.)
1.ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ
1) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริ การให้
4.873
0.598
มากที่สุด
ผูร้ ับบริ การทราบ
2) มีการจัดลาดับขั้นตอนการให้บริ การตามลาดับ
4.936
0.601
มากที่สุด
ก่อนหลัง
3) การบริ การมีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่
4.957
0.615
มากที่สุด
ผูร้ ับบริ การคาดหวัง
4) การให้บริ การเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
4.864
0.662
มากที่สุด
5) ให้บริ การด้วยความรวดเร็ วภายในระยะเวลาที่
กาหนด
รวม
2. ด้ านช่ องทางการให้ บริการ
1) มีช่องทางการให้บริ การที่หลากหลาย

4.873

0.692

มากที่สุด

4.901

0.510

มากที่สุด

4.899

0.692

มากที่สุด

2) มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทนั สมัยในการ
ให้บริ การ
3) มีการบริ การทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น
ป้ายโฆษณา แผ่นพับ เสียงตามสาย และกล่องรับความ
คิดเห็น และทางโทรศัพท์ เป็ นต้น
4) มีสื่อออนไลน์ให้บริ การด้านข้อมูลข่าวสารและรับ
แจ้ง เรื่ องราวต่าง ๆ
5) มีหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริ การ

4.864

0.771

มากที่สุด

4.901

0.510

มากที่สุด

4.857

0.795

มากที่สุด

4.823

0.923

มากที่สุด

รวม

มากที่สุด
4.864

0.549
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของประชา
ประชาชนต่องานงานบริ การด้านรายได้หรื อภาษี จาแนกแต่ละด้าน (ต่อ)
ส่ วนเบีย่ งเบน
ระดับความ
ค่าเฉลีย่
การให้บริการ
มาตรฐาน
( x̅ )
พึงพอใจ
(S.D.)
3.ด้ านเจ้าหน้ าที่ผ้ใู ห้ บริการ
1) เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชน
2) เจ้าหน้าที่มีการปฏิบตั ิอย่างซื่อสัตย์ โปร่ งใส

4.765

0.611

มากที่สุด

4.822

0.553

มากที่สุด

4.784

0.651

มากที่สุด

4.834

0.581

มากที่สุด

4.852

0.604

มากที่สุด

4.811

0.521

มากที่สุด

4.976

0.587

มากที่สุด

4.873

0.662

มากที่สุด

4.836

1.410

มากที่สุด

4) มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริ การ

4.957

0.728

มากที่สุด

5) มีความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น
ห้องสุขา,น้ าดื่ม,ที่นงั่ คอยรับบริ การ
รวม

4.964

0.726

มากที่สุด

4.921

0.562

มากที่สุด

3) เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความสามารถใน
การให้บริ การ เช่น สามารถตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้
คาแนะนา ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
4) เจ้าหน้าที่ให้บริ การมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ เป็ นอย่างดี
5) เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การให้บริ การเหมือนกันทุกราย
โดยไม่ เลือกปฏิบตั ิ
รวม
4.ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
1) มีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริ การ
2) จุด/ช่องการให้บริ การมีความเหมาะสมและเข้าถึง
ได้ สะดวก
3) มีวสั ดุอุปกรณ์สาหรับผูร้ ับบริ การมีความเพียงพอ
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของประชา
ประชาชนต่องานงานบริ การด้านรายได้หรื อภาษี จาแนกแต่ละด้าน (ต่อ)
ส่ วนเบีย่ งเบน
ระดับความ
การให้บริการ
ค่าเฉลีย่
มาตรฐาน
( x̅ )
พึงพอใจ
(S.D.)
รวมผลการประเมิน 4 ด้ าน
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้ อยละ 97.49

4.874

0.436

มากที่สุด

ตอนที่ 5 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนต่องานงานบริ การด้านรายได้หรื อ
ภาษี
จากการศึก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัย สามารถวิเ คราะห์ประเด็น ต่ าง ๆ จาก แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ เพื่อมาสรุ ปประเด็ นต่ าง ๆ ที่ เทศบาลตาบลปกาสัย ควรด าเนิ นการตามข้อเสนอแนะ มี
ดังต่อไปนี้ พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริ การให้มีความสะดวก รวดเร็ ว เพื่ออานวย ความสะดวกให้แก่
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่าเสมอเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสานึกในงาน
บริ การและให้มีความรู ้ความสามารถในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ้น นาวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่
ทันสมัยและเพียงพอต่อการให้ บริ การมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การ
ประชาชน มีก ารให้บริ การนอกเวลาราชการหรื อการออกหน่ วยบริ การเคลื่อนที่เพื่อเป็ น การอานวย
ความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริ การอย่างทัว่ ถึง เนื่องจากผูร้ ับบริ การบางคน อาจมีภารกิจใน
งานประจาของตนเอง หรื ออาจไม่สะดวกในการที่จะมารับบริ การ ทาให้ไม่สามารถ เข้าถึงบริ การได้
จัด ทาคู่มือประชาชนแจกจ่ ายให้ก ับประชาชนในทุก ครั ว เรื อนเพื่อให้ ประชาชนทราบรายละเอียด
ขั้นตอน และวิธีก ารติ ดต่อขอการรับบริ การทุกประเภท และสามารถ จัดเตรี ยมเอกสาร หลักฐานได้
ครบถ้วนถูกต้อง สามารถมาติดต่อได้แล้วเสร็ จในครั้งเดียว ทบทวนเส้นทางเดินของงานและกระจาย
อานาจการตัดสินใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อให้การปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จในขั้นตอนเดียวและลดระยะเวลา
ในการปฏิบตั ิงานให้นอ้ ยลง
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ตอนที่ 6 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่รับงานบริ การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับ งานบริ การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ซึ่งเป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การของประชาชนในภาพรวม
และผลการประเมินกรอบงาน 4 ด้าน ประกอบด้วยความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การ ความพึง
พอใจต่อช่องทางการให้บริ ก าร ความพึงพอใจต่ อเจ้าหน้าที่ ผใู ้ ห้บริ การ ความพึงพอใจต่อสิ่ งอานวย
สะดวก จากผลการศึกษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมาก ( x̅ =
4.816 ) คิดเป็ นร้อยละ 96.33 โดยมีผลการประเมินจาแนกตามแต่ละด้านดังนี้
1. ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ ประชาชนที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
( x̅ = 4.773) คิดเป็ นร้อยละ 95.46 โดยพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่ องให้บริ การด้วยความ
รวดเร็ วภายในระยะเวลาที่กาหนดมากที่สุด ( x̅ = 4.897) รองลงมา คือ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ให้บริ การให้ผรู ้ ับบริ การทราบ ( x̅ = 4.765) การบริ การมีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ผรู ้ ับบริ การ
คาดหวัง ( x̅ = 4.754) มีการจัดลาดับขั้นตอนการให้บริ การตามลาดับก่อนหลัง ( x̅ = 4.749) และการ
ให้บริ การเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ( x̅ = 4.699) ตามลาดับ
2. ด้ านช่ องทางการให้ บริการ ประชาชนที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
( x̅ = 4.810) คิดเป็ นร้อยละ 96.20 โดยพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่ องมีช่องทางการให้บริ การ
ที่หลากหลายมากที่สุด ( x̅ = 4.895) รองลงมา คือ มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทนั สมัยในการ
ให้บริ การ ( x̅ = 4.880) ) มีสื่อออนไลน์ให้บริ การด้านข้อมูลข่าวสารและรับแจ้งเรื่ องราวต่าง ๆ ( x̅ =
4.798) มีหน่ วยเคลื่อนที่ในการให้บริ การ( x̅ = 4.776) และมีการบริ การทางสื่ อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
เช่น ป้ ายโฆษณา แผ่นพับ เสี ยงตามสาย และกล่องรับความคิด เห็น และทางโทรศัพท์ ( x̅ = 4.699 )
ตามลาดับ
3. ด้ านเจ้าหน้ าที่ผ้ใู ห้ บริการ ประชาชนที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
( x̅ = 4.865) คิดเป็ นร้อยละ 97.29 โดยพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่ องเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
ให้บริ ก ารเหมือนกันทุ กรายโดยไม่เลือกปฏิบัติมากที่ สุด ( x̅ =4.975) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีการ
ปฏิบตั ิอย่างซื่อสัตย์ โปร่ งใส ( x̅ = 4.965) เจ้าหน้าที่ให้บริ การมีความรับผิดชอบในการปฏิ บตั ิหน้าที่
เป็ นอย่างดี ( x̅ = 4.889) เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานโดยคานึ งถึงประโยชน์ของประชาชน ( x̅ = 4.876) และ
เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความสามารถในการให้บริ การ เช่น สามารถตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัย
ให้คาแนะนา ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ( x̅ = 4.798) ตามลาดับ
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4. ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ประชาชนที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
( x̅ = 4.817) คิ ดเป็ นร้อยละ 96.34 โดยพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่ องมีป้าย/สัญลัก ษณ์ /
ประชาสัมพัน ธ์ บอกจุ ดบริ ก ารมากที่ สุด ( x̅ = 4.897) รองลงมา คือ จุด /ช่ องการให้บริ ก ารมีค วาม
เหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก ( x̅ = 4.886) มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริ การ ( x̅ = 4.799) มี
วัสดุอุปกรณ์สาหรับผูร้ ับบริ การมีความเพียงพอ ( x̅ = 4.756) และมีความเพียงพอของสิ่งอานวยความ
สะดวก เช่นห้องสุขา,น้ าดื่ม,ที่นงั่ คอยรับบริ การ ( x̅ = 4.749) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของ
ประชาชนต่องานงานบริ การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จาแนกแต่ละด้าน
ส่ วนเบีย่ งเบน
การให้บริการ
ค่าเฉลีย่
ระดับความ
มาตรฐาน
( x̅ )
พึงพอใจ
(S.D.)
1.ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ
1) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริ การให้
4.765
0.732
มากที่สุด
ผูร้ ับบริ การทราบ
2) มีการจัดลาดับขั้นตอนการให้บริ การตามลาดับ
4.749
0.788
มากที่สุด
ก่อนหลัง
3) การบริ การมีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่
4.754
0.844
มากที่สุด
ผูร้ ับบริ การคาดหวัง
4) การให้บริ การเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
4.699
0.827
มากที่สุด
5) ให้บริ การด้วยความรวดเร็ วภายในระยะเวลาที่
กาหนด
รวม
2. ด้ านช่ องทางการให้ บริการ
1) มีช่องทางการให้บริ การที่หลากหลาย

4.897

5.196

มากที่สุด

4.773

1.235

มากที่สุด

4.895

0.834

มากที่สุด

2) มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทนั สมัยในการ
ให้บริ การ

4.880

0.841

มากที่สุด
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของประชา
ชนต่องงานบริ การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จาแนกแต่ละด้าน (ต่อ)
ส่ วนเบีย่ งเบน
ค่
า
เฉลี
ย
่
การให้บริการ
มาตรฐาน ระดับความ
( x̅ )
พึงพอใจ
(S.D.)
3) มีการบริ การทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น
ป้ายโฆษณา แผ่นพับ เสียงตามสาย และกล่องรับความ
คิดเห็น และทางโทรศัพท์ เป็ นต้น
4) มีสื่อออนไลน์ให้บริ การด้านข้อมูลข่าวสารและ
รับแจ้งเรื่ องราวต่าง ๆ
5) มีหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริ การ

4.699

0.905

มากที่สุด

4.798

0.761

มากที่สุด

4.776

0.792

มากที่สุด

4.810

0.562

มากที่สุด

4.876

0.999

มากที่สุด

4.965

1.066

มากที่สุด

3) เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความสามารถใน 4.798
การให้บริ การ เช่น สามารถตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัย
ให้คาแนะนา ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
4) เจ้าหน้าที่ให้บริ การมีความรับผิดชอบในการ
4.889
ปฏิบตั ิหน้าที่ เป็ นอย่างดี
5) เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การให้บริ การเหมือนกันทุก
4.975
รายโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
รวม
4.865
4.ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
1) มีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริ การ
4.897

0.913

มากที่สุด

0.833

มากที่สุด

0.985

มากที่สุด

0.776

มากที่สุด

0.971

มากที่สุด

รวม
3.ด้ านเจ้าหน้ าที่ผ้ใู ห้ บริการ
1) เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชน
2) เจ้าหน้าที่มีการปฏิบตั ิอย่างซื่อสัตย์ โปร่ งใส
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพงานบริ การพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม (ต่อ)
ส่ วนเบีย่ งเบน
การให้บริการ
ค่าเฉลีย่
ระดับความ
มาตรฐาน
( x̅ )
พึงพอใจ
(S.D.)
2) จุด/ช่องการให้บริ การมีความเหมาะสมและ
4.886
0.922
มากที่สุด
เข้าถึงได้สะดวก
3) มีวสั ดุอุปกรณ์สาหรับผูร้ ับบริ การมีความเพียงพอ 4.756
0.914
มากที่สุด
4) มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริ การ

4.799

0.886

มากที่สุด

5) มีความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น
ห้องสุขา,น้ า ดื่ม,ที่นงั่ คอยรับบริ การ
รวม
รวมผลการประเมิน 4 ด้ าน
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้ อยละ 96.33

4.749

0.891

มากที่สุด

4.817

0.634

มากที่สุด

4.816

0.649

มากที่สุด

ตอนที่ 7 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนที่รับงานบริ การพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม
ควรมีการจัด ฝึ กอบรม หรื อส่ งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึ กอบรมอย่างสม่าเสมอเพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู ้ดา้ นต่าง ๆ และมุ่งเน้นการสร้างจิตสานึกที่ดีในงานบริ การ เพื่อให้ประชาชนเกิด ความพึงพอใจ
มากในการได้รับบริ การ มีการทบทวนเส้น ทางเดิ นของงานและกระจายอานาจการตัดสิ น ใจให้ก ับ
ผูป้ ฏิบัติงาน เพื่อให้ก ารปฏิบตั ิ งานแล้วเสร็ จในขั้น ตอนเดีย วและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้
น้อยลง น าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ อ งมือ เครื่ องใช้ที่ทัน สมัย และเพียงพอต่ อการให้ บริ ก ารมาใช้ใ นการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การประชาชน จัดทาคู่มือประชาชนแจกจ่ายให้ก ับ
ประชาชนในทุ กครัว เรื อนเพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอีย ด ขั้น ตอน และวิธีการติ ดต่ อขอการรั บ
บริ การทุกประเภท และสามารถจัดเตรี ยมเอกสาร หลักฐานได้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถมาติดต่อได้แล้ว
เสร็ จในครั้งเดียว พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริ การให้มีความสะดวก รวดเร็ ว เพื่ออานวย ความสะดวก
ให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง

101

ตอนที่ 8 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่รับงานบริ การด้านโยธาการขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
ซึ่งเป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การของประชาชนในภาพรวม
และผลการประเมินกรอบงาน 4 ด้าน ประกอบด้วยความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การ ความพึง
พอใจต่อช่องทางการให้บริ การ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวย
สะดวก จากผลการศึกษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (
x̅ = 4.705 ) คิดเป็ นร้อยละ 94.10 โดยมีผลการประเมินจาแนกตามแต่ละด้านดังนี้
1. ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ ประชาชนที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
(x̅ = 4.439) คิดเป็ นร้อยละ 88.78 โดยพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่ องการบริ การมีคุณภาพ
ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ผูร้ ับบริ ก ารคาดหวัง ( x̅ =4.958) รองลงมา คื อ ให้บริ ก ารด้วยความรวดเร็ ว
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ( x̅ = 4.735) การให้บริ การเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ( x̅ = 4.677)
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริ การให้ผรู ้ ับบริ การทราบ ( x̅ = 4.566) และมีการจัดลาดับขั้นตอน
การให้บริ การตามลาดับก่อนหลัง ( x̅ = 4.389) ตามลาดับ
2.ด้ านช่ องทางการให้ บริการ ประชาชนที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
(x̅ = 4.837) คิ ดเป็ นร้อยละ 96.74 โดยพบว่าประชาชนมีค วามพึงพอใจในเรื่ องมีก ารบริ การทางสื่ อ
ประชาสัมพัน ธ์ต่ าง ๆ เช่ น ป้ ายโฆษณา แผ่นพับ เสี ยงตามสาย และกล่องรับความคิ ดเห็น และทาง
โทรศัพท์ มากที่ สุด ( x̅ =4.984) รองลงมา คื อ มีก ารใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ ที่ทัน สมัยในการ
ให้บริ การ ( x̅ =4.893) มีสื่อออนไลน์ให้บริ การด้านข้อมูลข่าวสารและรับแจ้งเรื่ องราวต่ าง ๆ ( x̅
=4.878) มีช่องทางการให้บริ การที่หลากหลาย ( x̅ =4.798) และมีหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริ การ ( x̅
=4.632) ตามลาดับ
3. ด้ านเจ้าหน้ าที่ผ้ใู ห้ บริการ ประชาชนที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
( x̅ = 4.794) คิดเป็ นร้อยละ 95.88 โดยพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่ องเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานโดย
คานึ งถึงประโยชน์ ของประชาชนมากที่สุด ( x̅ = 4.888) รองลงมา คื อ เจ้าหน้าที่ มีก ารปฏิบัติ อย่าง
ซื่อสัตย์ โปร่ งใส ( x̅ = 4.836) เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การให้บริ การเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ( x̅
= 4.798) เจ้าหน้าที่ให้บริ การมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นอย่างดี ( x̅ = 4.796) และมีสื่อ
ออนไลน์ให้บริ การด้านข้อมูลข่าวสารและรับแจ้งเรื่ องราวต่าง ๆ ( x̅ = 4.654 ) ตามลาดับ
4. ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ประชาชนที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
( x̅ = 4.750) คิดเป็ นร้อยละ 95.00 โดยพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่ องมีวสั ดุอุปกรณ์สาหรับ
ผูร้ ับบริ การมีความเพียงพอมากที่สุด ( x̅ = 4.897 ) รองลงมา คือ จุด/ช่องการให้บริ การมีความเหมาะสม
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และเข้าถึงได้สะดวก ( x̅ = 4.836) มีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริ การ ( x̅ = 4.765) มีการ
รับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริ การ ( x̅ = 4.657) และมีความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น
ห้องสุขา,น้ าดื่ม,ที่นงั่ คอยรับบริ การ ( x̅ = 4.597) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของ
ประชาชนต่องานงานบริ การด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง จาแนกแต่ละด้าน
ส่ วนเบีย่ งเบน
การให้บริการ
ค่าเฉลีย่
ระดับความ
มาตรฐาน
( x̅ )
พึงพอใจ
(S.D.)
1.ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ
1) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริ การให้
4.566
0.641
มากที่สุด
ผูร้ ับบริ การทราบ
2) มีการจัดลาดับขั้นตอนการให้บริ การตามลาดับ
4.389
0.610
มากที่สุด
ก่อนหลัง
3) การบริ การมีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่
4.958
0.640
มากที่สุด
ผูร้ ับบริ การคาดหวัง
4) การให้บริ การเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
4.677
0.645
มากที่สุด
5) ให้บริ การด้วยความรวดเร็ วภายในระยะเวลาที่
กาหนด
รวม
2. ด้ านช่ องทางการให้ บริการ
1) มีช่องทางการให้บริ การที่หลากหลาย
2) มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทนั สมัยใน
การให้บริ การ

4.735

0.734

มากที่สุด

4.439

0.523

มากที่สุด

4.798

0.658

มากที่สุด

4.893

0.639

มากที่สุด
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของประชา
ชนต่องานงานบริ การด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง จาแนกแต่ละด้าน (ต่อ)
ส่ วนเบีย่ งเบน
ค่
า
เฉลี
ย
่
ระดับความ
การให้บริการ
มาตรฐาน
( x̅ )
พึงพอใจ
(S.D.)
3) มีการบริ การทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น
ป้ายโฆษณา แผ่นพับเสียงตามสาย และกล่องรับความ
คิดเห็น และทางโทรศัพท์ เป็ นต้น
4) มีสื่อออนไลน์ให้บริ การด้านข้อมูลข่าวสาร
และรับแจ้ง เรื่ องราวต่าง ๆ
5) มีหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริ การ
รวม
3.ด้ านเจ้าหน้ าที่ผ้ใู ห้ บริการ
1) เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงประโยชน์
ของประชาชน
2) เจ้าหน้าที่มีการปฏิบตั ิอย่างซื่อสัตย์ โปร่ งใส
3) เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความสามารถ
ในการให้บริ การ เช่น สามารถตอบคาถาม ชี้แจงข้อ
สงสัยให้ คาแนะนา ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
4) เจ้าหน้าที่ให้บริ การมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นอย่างดี
5) เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การให้บริ การเหมือนกันทุก
รายโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
รวม
4.ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
1) มีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุด
บริ การ

4.984

0.666

มากที่สุด

4.878

0.682

มากที่สุด

4.632

0.710

มากที่สุด

4.837

0.512

มากที่สุด

4.888

0.614

มากที่สุด

4.836

0.711

มากที่สุด

4.654

0.697

มากที่สุด

4.796

0.664

มากที่สุด

4.798

0.707

มากที่สุด

4.794

0.550

มากที่สุด

4.765

0.626

มากที่สุด
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของประชา
ชนต่องานงานบริ การด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง จาแนกแต่ละด้าน (ต่อ)
ส่ วนเบีย่ งเบน
ค่
า
เฉลี
ย
่
ระดับความ
การให้บริการ
มาตรฐาน
( x̅ )
พึงพอใจ
(S.D.)
2) จุด/ช่องการให้บริ การมีความเหมาะสมและ
เข้าถึงได้สะดวก
3) มีวสั ดุอุปกรณ์สาหรับผูร้ ับบริ การมีความ
เพียงพอ
4) มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริ การ

4.836

0.678

มากที่สุด

4.897

0.643

มากที่สุด

4.657

0.742

มากที่สุด

5) มีความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก
เช่นห้องสุขา,น้ า ดื่ม,ที่นงั่ คอยรับบริ การ
รวม

4.597

0.707

มากที่สุด

4.750

0.557

มากที่สุด

4.705

0.710

มากที่สุด

รวมผลการประเมิน 4 ด้ าน
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้ อยละ 94.10

ตอนที่ 9 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนที่รับงานบริ การด้านโยธาการขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
จากการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั สามารถวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ จาก แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ เพื่อมาสรุ ปประเด็นต่าง ๆ ที่เทศบาลตาบลปกาสัย ควรดาเนินการตามข้อเสนอแนะ มี
ดังต่อไปนี้ ควรมีการจัดฝึ กอบรม หรื อส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึ กอบรมอย่างสม่าเสมอเพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู ้ดา้ นต่าง ๆ และมุ่งเน้นการสร้างจิตสานึกที่ดีในงานบริ การ เพื่อให้ประชาชนเกิด ความพึงพอใจ
มากในการได้รับบริ การ มีการทบทวนเส้นทางเดินของงานและกระจายอานาจการตัดสินใจให้กบั
ผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อให้การปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จในขั้นตอนเดียวและลดระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานให้
น้อยลง นาวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทนั สมัยและเพียงพอต่อการให้ บริ การมาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การประชาชน จัดทาคู่มือประชาชนแจกจ่ายให้กบั
ประชาชนในทุกครัวเรื อนเพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการติดต่อขอการรับ
บริ การทุกประเภท และสามารถจัดเตรี ยมเอกสาร หลักฐานได้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถมาติดต่อได้แล้ว
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เสร็ จในครั้งเดียว พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริ การให้มีความสะดวก รวดเร็ว เพื่ออานวย ความสะดวก
ให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
ตอนที่ 10 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่รับงานบริ การด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนงานบริ การด้านป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่ง
เป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การของประชาชนในภาพรวมและ
ผลการประเมินกรอบงาน 4 ด้าน ประกอบด้วยความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การ ความพึงพอใจ
ต่อช่องทางการให้บริ การ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ ความพึงพอใจต่อสิ่ งอานวยสะดวก
จากผลการศึกษา พบว่า ประชาชนส่ ว นใหญ่ ที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมาก ที่สุด ( x̅ =
4.790) คิดเป็ นร้อยละ โดยมีผลการประเมินจาแนกตามแต่ละด้านดังนี้
1. ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ ประชาชนที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
( x̅ = 4.470) คิดเป็ นร้อยละ 89.48 โดยพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่ องการบริ การมีคุณภาพ
รวดเร็ ว ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ผรู ้ ับริ การคาดหวังมากที่สุด (x̅ = 4.650) รองลงมา คือ การให้บริ การ
เป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนดของหน่วยงานนั้นๆ ( x̅ = 4.470) มีการจัดลาดับขั้นตอนการให้บริ การ
ตามลาดับก่อนหลังอย่างรวดเร็ ว ( x̅ = 4.440) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริ การให้ผมู ้ าติดต่อ
รับทราบอย่างชัดเจน ( x̅ = 4.410) และให้บริ ก ารด้ว ยความรวดเร็ วภายในระยะเวลาที่กาหนด x̅ =
4.400) ตามลาดับ
2. ด้ านช่ องทางการให้ บริการ ประชาชนที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมาก
( x̅ = 4.130) คิดเป็ นร้อยละ 82.60 โดยพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่ องมีหน่วยเคลื่อนที่ในการ
ให้บริ การมากที่สุด ( x̅ = 4.350) รองลงมา คือ มีช่องทางการให้บริ การที่หลากหลาย ( x̅ = 4.180) มีการ
ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทนั สมัยในการให้บริ การ ( x̅ = 4.140) มีการบริ การทางสื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ เช่น ป้ ายโฆษณา แผ่นพับ เสี ยตามสาย กล่องรับความคิ ดเห็ น ทางโทรศัพท์ เป็ นต้น และมีสื่อ
ออนไลน์ในการให้บริ การ ( x̅ = 3.990) ตามลาดับ
3. ด้ านเจ้าหน้ าที่ผู้ให้ บริการ ประชาชนที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
( x̅ = 4.760 ) คิดเป็ นร้อยละ 95.20 โดยพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่ องเจ้าหน้าที่ให้บริ การมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นอย่างดี มากที่สุด ( x̅ = 4.790) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ให้บริ การ
ให้บริ การเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบตั ิและเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความสามารถในการ
ให้บ ริ การ เช่ น สามารถตอบค าถาม ชี้ แจงข้อ สงสัย ให้ค าแนะน า ช่ ว ยแก้ปัญ หาได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง
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( x̅ = 4.760) เจ้าหน้าที่มีการปฏิบตั ิอย่างซื่อสัตย์ โปร่ งใส ( x̅ = 4.750) และเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานโดย
คานึงถึงประโยชน์ของประชาชน ( x̅ = 4.740) ตามลาดับ
4. ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ประชาชนที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมาก
( x̅ = 4.048 ) คิ ด เป็ นร้ อยละ 80.96 โดยพบว่าประชาชนมีค วามพึงพอใจในเรื่ องมีก ารรับฟั งความ
คิดเห็น ต่อการให้บริ ก าร ( x̅ = 4.160) รองลงมา คือ จุด /ช่องการให้บริ การมีความเหมาะสมเข้าถึง
สะดวก ( x̅ = 4.070) มีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริ การ ( x̅ = 4.040) มีวสั ดุอุปกรณ์
สาหรับผูร้ ับริ การมีความเพียงพอ ( x̅ = 4.000) และมีความเพียงพอของสิ่ งอานวยความสะดวก เช่ น
ห้องสุขา,น้ าดื่ม,ที่นงั่ คอยให้บริ การ ( x̅ = 3.970 ) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพงานบริ การด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จาแนกแต่ละด้าน
ส่ วนเบีย่ งเบน
การให้บริการ
ค่าเฉลีย่
ระดับความ
มาตรฐาน
( x̅ )
พึงพอใจ
(S.D.)
1.ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ
1) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริ การให้
4.410
0.534
มากที่สุด
ผูร้ ับบริ การทราบ
2) มีการจัดลาดับขั้นตอนการให้บริ การตามลาดับ
4.440
0.538
มากที่สุด
ก่อนหลัง
3) การบริ การมีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่
4.650
0.543
มากที่สุด
ผูร้ ับบริ การ คาดหวัง
4) การให้บริ การเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
4.470
0.559
มากที่สุด
5) ให้บริ การด้วยความรวดเร็ วภายในระยะเวลาที่
กาหนด
รวม
2. ด้ านช่ องทางการให้ บริการ
1) มีช่องทางการให้บริ การที่หลากหลาย

4.400

0.603

มากที่สุด

4.470

0.721

มากที่สุด

4.180

0.593

มาก
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพงานบริ การด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จาแนกแต่ละด้าน (ต่อ)
ส่ วนเบีย่ งเบน
ค่
า
เฉลี
ย
่
ระดับความ
การให้บริการ
มาตรฐาน
( x̅ )
พึงพอใจ
(S.D.)
2) มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทนั สมัยใน
การให้บริ การ
3) มีการบริ การทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น
ป้ายโฆษณา แผ่นพับ เสียงตามสาย และกล่องรับความ
คิดเห็น และทางโทรศัพท์ เป็ นต้น
4) มีสื่อออนไลน์ให้บริ การด้านข้อมูลข่าวสาร
และรับแจ้งเรื่ องราวต่าง ๆ
5) มีหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริ การ
รวม
3.ด้ านเจ้าหน้ าที่ผ้ใู ห้ บริการ
1) เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงประโยชน์
ของประชาชน
2) เจ้าหน้าที่มีการปฏิบตั ิอย่างซื่อสัตย์ โปร่ งใส
3) เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความสามารถ
ในการให้บริ การ เช่น สามารถตอบคาถาม ชี้แจงข้อ
สงสัยให้คาแนะนา ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
4) เจ้าหน้าที่ให้บริ การมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ เป็ นอย่างดี
5) เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การให้บริ การเหมือนกันทุก
รายโดยไม่ลือกปฏิบตั ิ
รวม

4.140

0.652

มาก

3.990

0.689

มาก

3.990

0.674

มาก

4.350

0.672

มากที่สุด

4.130

0.527

มาก

4.740

0.463

มากที่สุด

4.750

0.458

มากที่สุก

4.760

0.429

มากที่สุด

4.790

0.409

มากที่สุด

4.760

0.429

มากที่สุด

4.760

0.410

มากที่สุด
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพงานบริ การด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จาแนกแต่ละด้าน (ต่อ)
ส่ วนเบีย่ งเบน
ระดับความ
การให้บริการ
ค่าเฉลีย่
มาตรฐาน
( x̅ )
พึงพอใจ
(S.D.)
4.ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
1) มีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุด
บริ การ
2) จุด/ช่องการให้บริ การมีความเหมาะสมและ
เข้าถึงได้สะดวก
3) มีวสั ดุอุปกรณ์สาหรับผูร้ ับบริ การมีความ
เพียงพอ
4) มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริ การ
5) มีความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก
เช่นห้องสุขา,น้ าดื่ม,ที่นงั่ คอยรับบริ การ
รวม
รวมผลการประเมิน 4 ด้ าน
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้ อยละ 95.80
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มาก
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0.640

มาก

4.000
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มาก

4.160

0.677

มาก

3.970

0.688

มาก

4.048

0.586

มาก

4.790

0.443

มากที่สุด

ตอนที่ 11 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนที่รับงานบริ การด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จากการศึก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัย สามารถวิเ คราะห์ประเด็น ต่ าง ๆ จาก แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ เพื่อมาสรุ ปประเด็นต่าง ๆ ที่ควรดาเนิ นการตามข้อเสนอแนะ มีด ังต่อไปนี้ ควรมีการจัด
ฝึ กอบรม หรื อส่ งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึ กอบรมอย่างสม่าเสมอเพื่อพัฒนาทักษะความรู ้ดา้ นต่าง ๆ และ
มุ่งเน้นการสร้างจิตสานึกที่ดีในงานบริ การ เพื่อให้ประชาชนเกิด ความพึงพอใจมากในการได้รั บบริ การ
มีก ารทบทวนเส้น ทางเดิ น ของงานและกระจายอานาจการตัด สิ น ใจให้ก ับผูป้ ฏิบัติ งาน เพื่อให้ก าร
ปฏิบตั ิ งานแล้วเสร็ จในขั้น ตอนเดีย วและลดระยะเวลาในการปฏิบตั ิ งานให้น้อยลง นาวัสดุ อุปกรณ์
เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทนั สมัยและเพียงพอต่อการให้ บริ การมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อความสะดวก
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รวดเร็ วในการให้บริ การประชาชน จัดทาคู่มือประชาชนแจกจ่ายให้กบั ประชาชนในทุกครัวเรื อนเพื่อให้
ประชาชนทราบรายละเอีย ด ขั้น ตอน และวิธีก ารติ ด ต่ อขอการรั บบริ การทุ ก ประเภท และสามารถ
จัด เตรี ย มเอกสาร หลัก ฐานได้ค รบถ้ว นถูก ต้อง สามารถมาติ ด ต่ อได้แล้ว เสร็ จ ในครั้ งเดี ยว พัฒนา
ประสิทธิภาพระบบบริ การให้มีความสะดวก รวดเร็ ว เพื่ออานวย ความสะดวกให้แก่ประชาชนเพิ่มมาก
ขึ้น ยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและเสนอแนะ
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริ การขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลปกาสัยเป็ นภาระงานตามภาระหน้าที่ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552) ในปี งบประมาณ 2562 มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั 1)
เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การด้านต่าง ๆ ของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลปกาสัย 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลปกาสัย และ 3) เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ด้านการให้บริ ก ารของ
องค์การบริ หารส่วนตาบลปกาสัย
การประเมินใช้วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) และศึกษาวิจยั จากเอกสาร
(Documentary Research) ผสมผสานกับการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจยั เชิง
ปริ มาณทาการประเมินความพึงพอใจ (Survey Research) ของประชาชนที่เป็ นตัวแทนครอบครัวที่
อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริ หารส่วนตาบลปกาสัย
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจานวน 400 คน ในปี งบประมาณ
2562 แล้ว น ามาประเมิน ผลโดยใช้ก ารพรรณนาความ (Descriptive)จากข้อ มูล ที่ ได้มาจากการ
วิเคราะห์ดว้ ยวิธีทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย(Mean) ค่าอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) และการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริ หารส่ วนตาบลปกาสัยซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริ การ
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง จานวน 5 คน สรุ ปผลการศึกษาดังนี้
1. สรุปผลการศึกษา
สรุ ปผลการศึกษาคุณลักษณะทัว่ ไปของประชาชนกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน
400 คน พบว่า ส่ ว นใหญ่เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 64.00 มีอายุ 31 - 40 ปี ร้อยละ 24.50 มีก ารศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 29.25 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 -20,000 บาทร้ อยละ 37.00 และมี
อาชีพรับธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 32.50 และส่วนใหญ่เป็ นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด ร้อยละ 39.75
ตรวจสอบผลสารวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริ การของประชาชนต่องานการให้บริ การ
ขององค์การบริ หารส่วนตาบลปกาสัย ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( x̅ = 4.796)
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คิดเป็ นร้อยละ 95.93 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการให้บริ การ พบว่า มีคะแนนคุณภาพการ
ให้บริ การอยูใ่ นระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป)
ผลสารวจเป็ นรายด้านในภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การต่อขั้นตอนการ
ให้บริ การมีค่าอยู่ในระดับมากที่ สุด ( x̅ = 4.721) คิ ด เป็ นร้ อยละ 94.25 มีคะแนนคุ ณ ภาพการ
ให้บริ การอยูใ่ นระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป) ทุกด้านความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริ การ
มีค่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.660) คิดเป็ นร้อยละ 93.21 มีคะแนนคุณภาพการให้บริ การอยูใ่ น
ระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ มีค่าอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x̅ = 4.828) คิดเป็ นร้อยละ 96.16 มีคะแนนคุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับ 5 (มากกว่า
ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.634)
คิดเป็ นร้อยละ 92.68 มีคะแนนคุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป)
ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การจาแนกแต่ละงานมีรายละเอียดดังนี้
1. งานบริการด้ านรายได้ และภาษี
มีก ารประเมิน ความพึงพอใจในคุ ณ ภาพการให้บริ การ มีก รอบงานที่ ประเมิน 4 ด้า น
ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อขั้น ตอนการให้บริ ก าร ความพึงพอใจต่อช่ องทางการให้บริ การ
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ และความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยสะดวก พบว่า ในภาพรวม
ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x = 4.874) และมีระดับ
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 97.49 มีคะแนนคุณภาพการให้บริ การอยู่ในระดับ 5 (มากกว่า
ร้อยละ 80 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายด้านมีรายละเอียดแต่ละด้านสรุ ปได้ดงั นี้
ความพึงพอใจต่ อ ขั้นตอนการให้ บริ การ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.901) มี
ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 98.01
ความพึงพอใจต่ อช่ องทางการให้ บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.864) มี
ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 97.28
ความพึง พอใจต่ อ เจ้ าหน้ า ที่ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร มีค่ าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ สุด ( x̅ = 4.811)
มีระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 96.23
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ความพึงพอใจต่ อสิ่ งอานวยความสะดวกในการให้ บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
( x̅ = 4.921) มีระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 98.46
2.งานบริการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
มีก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพการให้บ ริ การ มี ก รอบงานที่ ป ระเมิ น 4 ด้า น
ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริ การ ความ
พึงพอใจต่ อเจ้าหน้าที่ ผูใ้ ห้บ ริ ก าร และความพึงพอใจต่ อสิ่ งอานวยสะดวก พบว่ า ในภาพรวม
ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.816) และมีระดับ
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 96.33 มีคะแนนคุณภาพการให้บริ การ อยูใ่ นระดับ 5 (มากกว่าร้อย
ละ 80 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายด้านมีรายละเอียดแต่ละด้านสรุ ปได้ดงั นี้
ความพึงพอใจต่ อ ขั้นตอนการให้ บ ริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.773) มี
ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 95.46
ความพึงพอใจต่ อช่ องทางการให้ บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.810) มี
ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 96.20
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้ าที่ผ้ใู ห้ บริการ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.865) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 97.29
ความพึงพอใจต่ อสิ่งอานวยความสะดวกในการให้ บริการ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด (
x̅ = 4.817) มีระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 96.34
3.งานบริการด้ านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้ าง
มีก ารประเมิน ความพึ งพอใจในคุ ณ ภาพการให้บริ การ มีก รอบงานที่ ป ระเมิน 4 ด้า น
ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริ การ ความ
พึงพอใจต่ อเจ้าหน้าที่ ผูใ้ ห้บ ริ ก าร และความพึงพอใจต่ อสิ่ งอานวยสะดวก พบว่า ในภาพรวม
ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.705) และมีระดับ
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 94.10 มีคะแนนคุณภาพการให้บริ การอยู่ในระดับ 5 (มากกว่า
ร้อยละ 80 ขึ้นไป) เมื่อประเมินรายด้านมีรายละเอียดแต่ละด้านสรุ ปได้ดงั นี้
ความพึงพอใจต่ อขั้ นตอนการให้ บริก าร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.705) มี
ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 88.78
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ความพึงพอใจต่ อช่ องทางการให้ บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.837) มี
ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 96.74
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้ าที่ผ้ใู ห้ บริการ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.794) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 95.88
ความพึงพอใจต่อสิ่ งอานวยความสะดวกในการให้ บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
( x̅ = 4.750) มีระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 95.00

4. งานบริการด้ านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการ มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริ การ ความพึงพอใจต่อ
เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ และความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยสะดวก พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึง
พอใจในคุณภาพการให้บริ การ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.790) และมีระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การร้อยละ 93.29 มีคะแนนคุณภาพการให้บริ การอยู่ในระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป)
เมื่อประเมินรายด้านมีรายละเอียดแต่ละด้านสรุ ปได้ดงั นี้
ความพึง พอใจต่ อ ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร มีค่ าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ สุด ( x̅ = 4.470)
มีระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 89.40
ความพึงพอใจต่ อช่ องทางการให้ บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.130) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 82.60
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้ าที่ผ้ใู ห้ บริการ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.760) มีระดับ
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 95.20
ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวกในการให้ บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
( x̅ = 4.048) มีระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 80.96
สรุ ปผลสารวจความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การขององค์การบริ หารส่ วนต าบล
ปกาสัย มีดงั ต่อไปนี้ ตามกรอบงานที่ประเมิน 4 ด้าน โดยเฉลี่ยแล้ว ประกอบด้วย ความพึงพอใจ
ต่อขั้นตอนการให้บริ ก าร ความพึงพอใจต่ อช่ องทางการให้บริ ก าร ความพึงพอใจต่ อเจ้าหน้าที่ ผู ้
ให้บริ การ และความพึงพอใจต่อสิ่ งอานวยสะดวก ในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจใน
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คุณภาพการให้บริ การในระดับมากที่สุด คือ งานบริการด้ านรายได้ และภาษี ร้ อยละ 97.49 มีคะแนน
คุณภาพการให้บริ การอยู่ในระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป) รองลงมา คือ งานบริการพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม ร้ อยละ 96.33 มีคะแนนคุณภาพการให้บริ การอยู่ในระดับ 5 (มากกว่า
ร้อยละ 80 ขึ้นไป) งานบริ การด้ านโยธาการขออนุญาตปลูก สิ่ งก่ อ สร้ าง ร้ อ ยละ 94.10 มีค ะแนน
คุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป) และ งานบริการด้ านการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย มีระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้ อยละ 93.29 มีคะแนนคุณภาพการ
ให้บริ การอยูใ่ นระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป) ตามลาดับ

2. อภิปรายผล
จากการประเมินด้านขั้นตอนการให้บริ การพบว่า ประชาชนพึงพอใจในการให้บริ การของ
ขั้นตอนการให้บริ การ ได้ทาการลดขั้นตอนการทางานด้านต่าง ๆ เพื่อทาให้ประชาชนสามารถเข้ามา
ใช้บ ริ การได้อ ย่า งง่ า ย ได้มี ก ารประสานกับ ตัว แทนประชาชน ในการท ากิ จ กรรม มี ก าร
ประชาสัมพันธ์เรื่ องราวต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบและเข้าร่ วมกิ จกรรมด้านเจ้าหน้าที่ ผใู ้ ห้บริ การ
พบว่า เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การปฏิบตั ิงานด้วยความตั้งใจ มีความรู ้ความสามารถในด้านที่ให้บริ การ และ
ปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต โปร่ งใส และตรวจสอบได้ และเข้าไปมีส่วนร่ วมกับประชาชน
ในโอกาสต่าง ๆ เช่น การประชาคมแผน โดยร่ วมกันจัดทาแผนประจาปี กับชาวบ้านในระดับหมู่บา้ น
และระดับตาบล ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน มีความคุม้ ค่าในภารกิจของรัฐ และทาให้
ประชาชนได้รับประโยชน์ มากที่สุด ด้านช่องทางการให้บริ การ พบว่า องค์การบริ หารส่วนตาบล
ปกาสัย จัดให้มีช่องทางการให้บริ การที่หลากหลาย ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริ การได้สะดวก
รวดเร็ ว เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการให้บริ การทันสมัย อาทิ การให้บริ การทาง Internet การให้บริ การ
ทางโทรศัพท์ การให้บริ การด้วยหน่ วย บริ ก ารเคลื่อนที่ และสื่ อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ด้านสิ่ ง
อานวยความสะดวก พบว่า องค์การบริ หารส่วนตาบลได้จดั ให้มีบริ เวณที่พกั รอรับบริ การที่พอเพียง
สภาพแวดล้อมน่าติดต่อสะดวก สะอาด และมีสถานที่พอเพียงต่อการให้บริ การประชาชนที่มาขอรับ
บริ การ คุ ณภาพการให้บริ ก ารจึงเป็ นที่ พึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การ องค์การบริ หารส่ ว น
ตาบลได้จดั ให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้คาชี้แจงขั้นตอนการให้บริ การ และได้จดั ทาป้ ายบอกขั้นตอนและ
วิธีการรับบริ การทุกขั้นตอนเพื่อสะดวกกับผูม้ ารับบริ การ จัดเตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้เพื่อ
ให้บริ การประชาชนอยูใ่ นเกณฑ์ดี และไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานที่ทาให้เกิดความ
ล่าช้าหรื อไม่เป็ นไปตามขั้น ตอนที่ ก าหนดไว้ส่งผลให้ประชาชนมีค วามเชื่ อมัน่ ในคุ ณ ภาพการ
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ให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลปกาสัย ในระดับมากที่สุดและอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับ
คะแนน 5 (ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การมากกว่าร้อยละ 80)

3. ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั สามารถวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ จาก แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ เพื่อมาสรุ ปประเด็ น ต่าง ๆ ที่ องค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบลปกาสัย ควรด าเนิ น การตาม
ข้อเสนอแนะ มีดงั ต่อไปนี้
1. งานบริการด้ านรายได้ และภาษี
จากการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั สามารถวิเคราะห์ประเด็นต่ าง ๆ จาก แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ เพื่อมาสรุ ปประเด็ น ต่ าง ๆ ที่ องค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบลปกาสัย ควรด าเนิ น การตาม
ข้อเสนอแนะ มีดงั ต่อไปนี้ ควรดาเนินการตามข้อเสนอแนะ มีดงั ต่อไปนี้ พัฒนาประสิทธิภาพระบบ
บริ ก ารให้มีค วามสะดวก รวดเร็ ว เพื่ออานวย ความสะดวกให้แก่ ประชาชนเพิ่มมากขึ้ น พัฒ นา
ศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่าเสมอเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสานึ กในงานบริ การและให้มีความรู ้
ความสามารถในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้ ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
มีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ้น นาวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทนั สมัยและเพียงพอ
ต่อการให้ บริ การมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การประชาชน มีการ
ให้บริ การนอกเวลาราชการหรื อการออกหน่ วยบริ การเคลื่อนที่เพื่อเป็ น การอานวยความสะดวกให้
ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริ การอย่างทัว่ ถึง เนื่ องจากผูร้ ับบริ การบางคน อาจมีภารกิจในงานประจา
ของตนเอง หรื ออาจไม่สะดวกในการที่จะมารับบริ การ ทาให้ไม่สามารถ เข้าถึงบริ การได้ จัดทาคู่มือ
ประชาชนแจกจ่ายให้กบั ประชาชนในทุกครัวเรื อนเพื่อให้ ประชาชนทราบรายละเอียด ขั้นตอน และ
วิธีก ารติด ต่อขอการรับบริ การทุก ประเภท และสามารถ จัดเตรี ยมเอกสาร หลักฐานได้ค รบถ้ว น
ถูกต้อง สามารถมาติดต่อได้แล้วเสร็ จในครั้งเดี ยว ทบทวนเส้นทางเดินของงานและกระจายอานาจ
การตัดสินใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อให้การปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จในขั้นตอนเดียวและลดระยะเวลาใน
การปฏิบตั ิงานให้นอ้ ยลง
2. งานบริการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
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ควรมีการจัดฝึ กอบรม หรื อส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึ กอบรมอย่างสม่าเสมอเพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู ้ดา้ นต่าง ๆ และมุ่งเน้นการสร้างจิตสานึ กที่ดีในงานบริ การ เพื่อให้ประชาชนเกิด ความพึง
พอใจมากในการได้รับบริ การ มีการทบทวนเส้นทางเดินของงานและกระจายอานาจการตัดสินใจ
ให้ก ับ ผูป้ ฏิ บัติ งาน เพื่ อ ให้ก ารปฏิบัติ ง านแล้ว เสร็ จ ในขั้น ตอนเดี ย วและลดระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานให้นอ้ ยลง นาวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทนั สมัยและเพียงพอต่อการให้ บริ การมา
ใช้ในการปฏิบัติ งาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว ในการให้บริ ก ารประชาชน จัด ทาคู่มือประชาชน
แจกจ่ายให้กบั ประชาชนในทุก ครัวเรื อนเพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการ
ติด ต่อขอการรั บบริ ก ารทุก ประเภท และสามารถจัด เตรี ยมเอกสาร หลักฐานได้ครบถ้วนถูก ต้อง
สามารถมาติ ด ต่อได้แล้ว เสร็ จ ในครั้ งเดี ย ว พัฒนาประสิ ทธิ ภ าพระบบบริ ก ารให้มีค วามสะดวก
รวดเร็ ว เพื่ออานวย ความสะดวกให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง

3. งานบริการงานบริการด้ านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้ าง
ควรมีก ารจัด ฝึ กอบรม หรื อส่ งเจ้าหน้าที่ เข้ารั บการฝึ กอบรมอย่างสม่าเสมอเพื่อพัฒนา
ทักษะความรู ้ดา้ นต่าง ๆ และมุ่งเน้นการสร้างจิตสานึ กที่ดีในงานบริ การ เพื่อให้ประชาชนเกิด ความ
พึงพอใจมากในการได้รับบริ การ มีการทบทวนเส้นทางเดินของงานและกระจายอานาจการตัดสินใจ
ให้ก ับ ผูป้ ฏิ บัติ งาน เพื่ อ ให้ก ารปฏิบัติ ง านแล้ว เสร็ จ ในขั้น ตอนเดี ย วและลดระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานให้นอ้ ยลง นาวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทนั สมัยและเพียงพอต่อการให้ บริ การมา
ใช้ในการปฏิบัติ งาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว ในการให้บริ ก ารประชาชน จัด ทาคู่มือประชาชน
แจกจ่ายให้กบั ประชาชนในทุก ครัวเรื อนเพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการ
ติด ต่อขอการรั บบริ ก ารทุก ประเภท และสามารถจัด เตรี ยมเอกสาร หลักฐานได้ครบถ้วนถูก ต้อง
สามารถมาติ ด ต่อได้แล้ว เสร็ จ ในครั้ งเดี ย ว พัฒนาประสิ ทธิ ภ าพระบบบริ ก ารให้มีค วามสะดวก
รวดเร็ ว เพื่ออานวย ความสะดวกให้แก่ประชาชนเพิม่ มากขึ้น ยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง

4. งานบริการด้ านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จากการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั สามารถวิเคราะห์ประเด็นต่ าง ๆ จาก แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ เพื่อมาสรุ ปประเด็นต่าง ๆ ที่ควรดาเนิ นการตามข้อเสนอแนะ มีดงั ต่อไปนี้ ควรมีการจัด
ฝึ กอบรม หรื อส่ งเจ้าหน้าที่เข้ารั บการฝึ กอบรมอย่างสม่าเสมอเพื่อพัฒนาทักษะความรู ้ดา้ นต่าง ๆ
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และมุ่งเน้น การสร้ างจิตสานึ กที่ดี ในงานบริ การ เพื่อให้ประชาชนเกิ ด ความพึงพอใจมากในการ
ได้รับบริ การ มีการทบทวนเส้นทางเดินของงานและกระจายอานาจการตัดสินใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จในขั้นตอนเดียวและลดระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานให้นอ้ ยลง นาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทนั สมัยและเพียงพอต่อการให้ บริ การมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อความ
สะดวกรวดเร็ วในการให้บริ ก ารประชาชน จัด ทาคู่มือประชาชนแจกจ่ ายให้ก ับประชาชนในทุ ก
ครัวเรื อนเพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการติดต่อขอการรับบริ การทุกประเภท
และสามารถจัดเตรี ยมเอกสาร หลักฐานได้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถมาติดต่อได้แล้วเสร็ จในครั้ ง
เดียว พัฒนาประสิ ทธิภาพระบบบริ การให้มีความสะดวก รวดเร็ ว เพื่ออานวย ความสะดวกให้แก่
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
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แบบสอบถาม
เรื่ อง ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้ บริการ
งานบริการด้ าน……………………………………………………………………………
คาชี้แจง แบบสอบถามนีม้ ี 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การ
ตอนที่ 3ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุณาใส่ เครื่ องหมาย ✓ ลงในช่ องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อายุ
1) น้อยกว่า 25 ปี
2) 26-30 ปี
3) 31-40 ปี
4) 41-50 ปี
5) 51-60 ปี
6) มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุ ด
1) ประถมศึกษาหรื อต่ากว่า
3)ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริ ญญา
4. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
1) น้อยกว่า10,000 บาท
3) 20,001 – 30,000 บาท
5. อาชีพ
1) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3) เกษตรกรรม/กสิกรรม
5) แม่บา้ น
6.ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน
1) เป็ นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด
3) อยูใ่ นชุมชนตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5ปี

2) มัธยมศึกษา
4) ปริ ญญาตรี

5) ปริ ญญาโทและสูงกว่า

2) 10,001 – 200,000บาท
4) มากกว่า 30,000บาทขึ้นไป
2) ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย
4 ) รับจ้าง
6) อื่น ๆ
2) อยูใ่ นชุมชนไม่เกิน 1 ปี
4) อยูใ่ นชุมชนนานกว่า 5 ปี
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้ บริการ
กรุณาใส่ เครื่ องหมาย ✓ลงในช่ องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด
คาถาม ท่ านมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้ บริการของงานบริการในประเด็นต่อไปนี้ มากน้ อยเพียงใด
ประเด็นความพึงพอใจ
1.ขั้นตอนการให้ บริ การ
1) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริ การให้ผรู ้ ับบริ การทราบ
2) มีการจัดลาดับขั้นตอนการให้บริ การตามลาดับก่อนหลัง
3) การบริ การมีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ผรู ้ ับบริ การคาดหวัง
4) การให้บริ การเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
5) ให้บริ การด้วยความรวดเร็ วภายในระยะเวลาที่กาหนด
2.ช่ องทางการให้ บริการ
1) มีช่องทางการให้บริ การที่หลากหลาย
2) มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทนั สมัยในการให้บริ การ
3) มีการบริ การทางสื่ อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายโฆษณา แผ่นพับ เสี ยงตามสาย
กล่องรับความคิดเห็น ฯ และทางโทรศัพท์ เป็ นต้น
4) มีสื่อออนไลน์ให้บริ การด้านข้อมูลข่าวสารและรับแจ้งเรื่ องราวต่าง ๆ
5) มีหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริ การ
3. เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการ
1) เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชน
2) เจ้าหน้าที่มีการปฏิบตั ิอย่างซื่ อสัตย์ โปร่ งใส
3) เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความสามารถในการให้บริ การ เช่น สามารถตอบ
คาถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คาแนะนา ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
4) เจ้าหน้าที่ให้บริ การมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นอย่างดี
5) เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การให้บริ การเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
4. สิ่ งอานวยความสะดวก
1) มีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริ การ
2) จุด/ช่องการให้บริ การมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
3) มีวสั ดุอุปกรณ์สาหรับผูร้ ับบริ การมีความเพียงพอ
4) มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริ การ
5) มีความเพียงพอของสิ่ งอานวยความสะดวก เช่นห้องสุ ขา,น้ าดื่ม,ที่นงั่ คอยรับบริ การ

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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ตอนที่ 3 ข้ อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ปัญหาของท่ าน ในการมาติดต่ อหรื อใช้ บริการฯ
1.

2.

3.

4.

5.

ขอขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
คณะผูว้ ิจยั

ข้ อเสนอแนะที่ต้องการให้ ปรับปรุง
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แบบสั มภาษณ์
1. ข้อมูลส่ วนบุคคลผู้ให้ สัมภาษณ์
ตาแหน่ง ......................... .......................
ประเภทของงานที่มาติดต่อบริ การ …………………………………………………...................
2. ขั้นตอนในการให้ บริการที่เหมาะสมและต้ องการให้ เป็ น หรื อควรทาอย่างไร

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
3. สภาพแวดล้ อมและด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก ควรเป็ นอย่างไรบ้ าง หรื อสิ่ งที่ต้องการเพิ่มเติม

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
5. ช่ องทางการให้ บริการมีอะไรบ้ าง

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
5. ข้ อคิด/ข้ อเสนอแนะจากการให้ บริการ มีอะไรบ้ าง

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

****************************************
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แบบสอบถาม
เรื่ อง ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้ บริการ
งานบริการด้ าน……………………………………………………………………………
คาชี้แจง แบบสอบถามนีม้ ี 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การ
ตอนที่ 3ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุณาใส่ เครื่ องหมาย ✓ ลงในช่ องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อายุ
1) น้อยกว่า 25 ปี
2) 26-30 ปี
3) 31-40 ปี
4) 41-50 ปี
5) 51-60 ปี
6) มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุ ด
1) ประถมศึกษาหรื อต่ากว่า
3)ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริ ญญา
4. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
1) น้อยกว่า10,000 บาท
3) 20,001 – 30,000 บาท
5. อาชีพ
1) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3) เกษตรกรรม/กสิกรรม
5) แม่บา้ น
6.ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน
1) เป็ นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด
3) อยูใ่ นชุมชนตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5ปี

2) มัธยมศึกษา
4) ปริ ญญาตรี

5) ปริ ญญาโทและสูงกว่า

2) 10,001 – 200,000บาท
4) มากกว่า 30,000บาทขึ้นไป
2) ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย
4 ) รับจ้าง
6) อื่น ๆ
2) อยูใ่ นชุมชนไม่เกิน 1 ปี
4) อยูใ่ นชุมชนนานกว่า 5 ปี
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้ บริการ
กรุณาใส่ เครื่ องหมาย ✓ลงในช่ องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด
คาถาม ท่ านมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้ บริการของงานบริการในประเด็นต่อไปนี้ มากน้ อยเพียงใด
ประเด็นความพึงพอใจ
1.ขั้นตอนการให้ บริ การ
1) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริ การให้ผรู ้ ับบริ การทราบ
2) มีการจัดลาดับขั้นตอนการให้บริ การตามลาดับก่อนหลัง
3) การบริ การมีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ผรู ้ ับบริ การคาดหวัง
4) การให้บริ การเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
5) ให้บริ การด้วยความรวดเร็ วภายในระยะเวลาที่กาหนด
2.ช่ องทางการให้ บริการ
1) มีช่องทางการให้บริ การที่หลากหลาย
2) มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทนั สมัยในการให้บริ การ
3) มีการบริ การทางสื่ อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายโฆษณา แผ่นพับ เสี ยงตามสาย
กล่องรับความคิดเห็น ฯ และทางโทรศัพท์ เป็ นต้น
4) มีสื่อออนไลน์ให้บริ การด้านข้อมูลข่าวสารและรับแจ้งเรื่ องราวต่าง ๆ
5) มีหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริ การ
3. เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการ
1) เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชน
2) เจ้าหน้าที่มีการปฏิบตั ิอย่างซื่ อสัตย์ โปร่ งใส
3) เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความสามารถในการให้บริ การ เช่น สามารถตอบ
คาถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คาแนะนา ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
4) เจ้าหน้าที่ให้บริ การมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นอย่างดี
5) เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การให้บริ การเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
4. สิ่ งอานวยความสะดวก
1) มีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริ การ
2) จุด/ช่องการให้บริ การมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
3) มีวสั ดุอุปกรณ์สาหรับผูร้ ับบริ การมีความเพียงพอ
4) มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริ การ
5) มีความเพียงพอของสิ่ งอานวยความสะดวก เช่นห้องสุ ขา,น้ าดื่ม,ที่นงั่ คอยรับบริ การ

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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ตอนที่ 3 ข้ อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ปัญหาของท่ าน ในการมาติดต่ อหรื อใช้ บริการฯ
1.

2.

3.

4.

5.

ขอขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
คณะผูว้ ิจยั

ข้ อเสนอแนะที่ต้องการให้ ปรับปรุง
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แบบสั มภาษณ์
1. ข้อมูลส่ วนบุคคลผู้ให้ สัมภาษณ์
ตาแหน่ง ......................... .......................
ประเภทของงานที่มาติดต่อบริ การ …………………………………………………...................
2. ขั้นตอนในการให้ บริการที่เหมาะสมและต้ องการให้ เป็ น หรื อควรทาอย่างไร

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
3. สภาพแวดล้ อมและด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก ควรเป็ นอย่างไรบ้ าง หรื อสิ่ งที่ต้องการเพิ่มเติม

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
5. ช่ องทางการให้ บริการมีอะไรบ้ าง

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
5. ข้ อคิด/ข้ อเสนอแนะจากการให้ บริการ มีอะไรบ้ าง

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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ตำแหน่ งทำงวิชำกำร ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สังกัด ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร 02-8002840-76 มือถือ 086-4489389, 089-3520688 โทรสาร 02-4419324
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2535
งำนวิจยั ที่สนใจหรื อมีควำมชำนำญ
- การจัดการสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
- สิ่งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
- การประเมินผลโครงการฯ
ผลงำนวิจยั หรื อผลงำนวิชำ (ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารที่เชื่อถือได้ในรอบ 5 ปี )
- การพัฒนาหลักสูตรการทานาข้าวแบบเกษตรอินทรี ยส์ าหรับเกษตรกร ในจังหวัด
นครปฐม (2553)
การนาเสนองานวิชาการของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- การประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (2555)
- การจัดการเรี ยนการสอนจริ ยศึกษาในประเทศไทย (2555)
- ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จสาหรับเกษตรทานาข้าวแบบเกษตรอินทรี ยใ์ นจังหวัด
นครปฐม (2555)
- การประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
ผลงำนอื่น ๆ
- อาจารย์พิเศษโครงการรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (วิทยาเขตกรุ งเทพฯ)
- วิทยากรฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ Routine to Research

หนังสื อรับรองผลการประเมิน
เขียนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔
ตำบลศำลำยำ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
วันที่
ข้าพเจ้า ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี วรพงษ์ อาจารย์ประจาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล หัว หน้าโครงการประเมิน ผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุ ณภาพการให้บริ การของ
องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น ขอรับรองว่า องค์ การบริหารส่ วนตาบลปกาสั ย ได้มอบหมายให้ ที มวิจยั ของ
ข้าพเจ้า เป็ นผูป้ ระเมินงานบริ การต่าง ๆ โดยมีผลการประเมินเป็ นดังนี้

ลาดับ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ระดับผลการประเมิน
งานบริการด้ านที่ประเมิน
1 งานบริ การด้านรายได้หรื อภาษี
100.00
97.49
ดีมาก
2 งานบริ การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
100.00
96.33
ดีมาก
3 งานบริ การด้านโยธาการขออนุญาตปลูก
100.00
94.10
ดีมาก
สิ่งก่อสร้าง
4 งานบริ การด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณ
95.80
ดีมาก
ภัย
รวม
100.00
95.93
ดีมาก
สรุปผลการประเมินทีไ่ ด้อยู่ในระดับดีมาก (10 คะแนน)

(ลงชื่อ)………………………….........
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี วรพงษ์ )
หัวหน้าโครงการวิจยั ฯ ผูป้ ระเมินฯ

