รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการมิติดานคุณภาพการใหบริการ

เสนอ
เทศบาลเมืองบางกรวย
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โดย
สำนักส-งเสริมและฝ/กอบรม กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
พ.ศ. 2563

(1)

คำนำ
เท ศบ าล เมื อ งบ างกรวย รวมกั บ สำนั ก สงเส ริ ม และฝกอบรม กำแพ งแส น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู(รับบริการ
จากเทศบาลเมืองบางกรวย เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำป/
2563 ประเด็ น การสำรวจประกอบด( ว ย ความพึ งพอใจด( า นกระบวนการขั้ น ตอนการให( บ ริ ก าร
ด(านชองทางการให(บริการ ด(านเจ(าหน(าที่บุคลากรผู(ให(บริการ และด(านสิ่งอำนวยความสะดวก
การสำรวจครั้งนี้ใช(วิธีการเก็บรวบรวมข(อมูล โดยการสัมภาษณและสอบถามผู(รับบริการ
ประกอบด(วย ประชาชนผู(รับ บริการโดยตรง เจ(าหน(าที่ของภาครัฐและเอกชน ที่ มารับ บริการจาก
เทศบาลเมืองบางกรวย ผลการดำเนินงานได(รับความรวมมือด(วยดีจากคณะผู(บริหาร และบุคลากร
ของเทศบาลเมืองบางกรวย ตลอดจนประชาชนผู(รับบริการทุกทานที่ได(กรุณาเสียสละเวลาในการตอบ
คำถาม จนทำให(การดำเนินงานโครงการสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค สำนักสงเสริมและฝกอบรม
กำแพงแสน จึงขอขอบคุณทุกทานไว( ณ โอกาสนี้ด(วย

สำนักสงเสริมและฝกอบรม กำแพงแสน
2563

(2)

บทสรุปสำหรับผู#บริหาร
การสำรวจความพึ งพอใจของผู( รั บ บริ ก าร เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
การปฏิ บั ติ ร าชการของเทศบาลเมื อ งบางกรวย ประจำป/ งบประมาณ 2563 มี วั ต ถุ ป ระสงคเพื่ อ
1) ศึกษาระดั บความพึ งพอใจของผู(รับบริการ 4 ด(าน ประกอบด( วย ด( านกระบวนการขั้น ตอนการ
ให( บริการ ด(านชองทางการให( บริการ ด(านเจ(าหน(าที่บุคลากรผู(ให( บริการ และด(านสิ่งอำนวยความ
สะดวก 2) ป?จจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผู(รับบริการที่มีตอการให(บริการของเทศบาลเมืองบาง
กรวย และ 3) ศึกษาป? ญหาและข(อเสนอแนะในการพั ฒนาปรับปรุงการให( บริการของเทศบาลเมือง
บางกรวย การเก็บข(อมูลโดยการสัมภาษณ และการสอบถามจากกลุมผู(รับบริการ จำนวน 410 คน
เครื่องมื อที่ ใช( คื อ แบบสำรวจ จำนวน 5 ตอน ประกอบด( ว ย 1) ข( อมู ล เบื้ องต( น ในการรับ บริการ
2) ข(อมูลทั่วไปของผู(รับบริการ 3) งานการบริการของเทศบาลเมืองบางกรวย 4) ความพึงพอใจด(านตาง
ๆ ของเทศบาลเมืองบางกรวย และ 5) ป?ญหาและข(อเสนอแนะของผู(รับบริการเทศบาลเมืองบางกรวย
การวิเคราะหข(อมูลโดยตรวจสอบความถูกต( องของแบบสำรวจ นำเข(าข(อมู ล และวิเคราะหข( อมู ล
โดยใช(โปรแกรมคอมพิวเตอร หาความถี่ คาร(อยละ คามัชฌิมเลขคณิ ต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช( T-test และ One-Way ANOVA
ผลการสำรวจ พบวา ผู(ตอบแบบสำรวจสวนใหญเปRนเพศหญิง (ร(อยละ 57.80) มีอายุเฉลี่ย
49 ป/ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกวา/ไมได(เรียน (ร(อยละ 28.05) ประกอบอาชีพค(าขาย/อาชีพ
อิสระ มากที่ สุด (ร(อยละ 32.44) มีรายได(เฉลี่ ย 15,805.37 บาทตอเดือน จำนวนครั้งของการใช(บริการ
ที่เทศบาลเมืองบางกรวย เฉลี่ย 4 ครั้งตอป/ และสวนใหญจะมาใช(บริการชวงเวลา 10.01-12.00 น.
(ร(อยละ 69.02)
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู(รับบริการจากเทศบาลเมืองบางกรวย อยูใน
เกณฑพอใจทั้ ง 4 ด( า น มี ดั งนี้ ผู( รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ งพอใจ ด( า นเจ( า หน( า ที่ บุ ค ลากรผู( ให( บ ริ ก าร
มากที่ สุ ด เทากั บ 4.84 คะแนน รองลงมาคื อ ด( า นชองทางการให( บ ริ ก าร เทากั บ 4.76 คะแนน
ด(านกระบวนการขั้นตอนการให(บริการ เทากับ 4.75 คะแนน และด(านสิ่งอำนวยความสะดวก เทากับ
4.72 คะแนน ตามลำดั บ สำหรับ ผลการประเมิ น ผลความพึ งพอใจของผู( รับ บริการเทศบาลเมื อง
บางกรวยตอกิจกรรมด(านงานบริการทั้ง 4 งาน พบวา งานปรับปรุงระบบทะเบียนราษฎร เทากับ
4.81 คะแนน คิ ดเปRน ร(อยละ 96.20 งานรักษาความสะอาดในที่ สาธารณะ เทากั บ 4.75 คะแนน
คิดเปR นร(อยละ 95.00 งานสื่อประชาสัมพัน ธข(อมู ลขาวสาร เทากั บ 4.74 คะแนน คิ ดเปRน ร(อยละ
94.80 งานชวยเหลือผู(ด(อยโอกาส เทากับ 4.73 คะแนน คิดเปRนร(อยละ 94.60 ตามลำดับ

(3)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของความพึงพอใจของผู(รับบริการที่มีตอการให(บริการของเทศบาล
เมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี คิดเปRนร(อยละ 95.15 เปรียบเทียบเปRนร(อยละของ
ความพึงพอใจตามเกณฑการประเมินขององคกรปกครองสวนท(องถิ่น มีความพึงพอใจร(อยละ 95 ขึ้นไป
ดังนั้นเทียบเปRนคะแนนที่ได( 10 คะแนน

(4)

สารบัญ
หน#า
คำนำ

(1)

บทสรุปผู#บริหาร

(2)

สารบัญ

(4)

สารบัญตาราง

(7)
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(9)
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3
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40
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(5)
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1

บทที่ 1 บทนำ
1. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทยพุ ทธศักราช 2560 หมวด 14 การปกครองสวนท%องถิ่น
มาตรา 250 องค* ก รปกครองสวนท% อ งถิ่ น มี ห น% า ที่ แ ละอำนาจดู แ ลและจั ด ทำบริ ก ารสาธารณะ
และกิ จ กรรมสาธารณะเพื่ อ ประโยชน* ข องประชาชนในท% อ งถิ่ น ตามหลั ก การพั ฒ นาอยางยั่ งยื น
รวมทั้งสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให%แกประชาชนในท%องถิ่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให%เป:นหน%าที่ และอำนาจโดยเฉพาะ
ขององค*กรปกครองสวนท%องถิ่นแตละรูปแบบ หรือให%องค*กรปกครองสวนท%องถิ่นเป:นหนวยงานหลัก
ในการดำเนินการใด ให%เป:นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต%องสอดคล%องกับรายได%ขององค*กรปกครอง
สวนท%องถิ่นตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกลาวอยางน%อยต%องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไก และขั้นตอน
ในการกระจายหน%าที่และอำนาจ ตลอดจนงบประมาณ และบุคลากรที่เกี่ยวกับหน%าที่และอำนาจ
ดังกลาว ของสวนราชการให%แกองค*กรปกครองสวนท%องถิ่นด%วย ในการจัดทำบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะใดที่เป:นหน%าที่ และอำนาจขององค*กรปกครองสวนท%องถิ่น ถ%าการรวมดำเนินการ
กับ เอกชน หรือหนวยงานของรัฐ หรือการมอบหมายให% เอกชน หรื อหนวยงานของรัฐดำเนิ น การ
จะเป:นประโยชน*แกประชาชนในท%องถิ่นมากกวาการที่องค*กรปกครองสวนท%องถิ่นจะดำเนินการเอง
องค*กรปกครองสวนท%องถิ่นจะรวม หรือมอบหมายให%เอกชนหรือหนวยงานของรัฐดำเนินการนั้นก็ได%
รัฐต%องดำเนินการให%องค*กรปกครองสวนท%องถิ่นมีรายได%ของตนเอง โดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรร
ภาษีที่เหมาะสมรวมทั้งสงเสริม และพัฒนาการหารายได%ขององค*กรปกครองสวนท%องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให%
สามารถดำเนินการตามวรรคหนึ่งได%อยางเพียงพอ ในระหวางที่ยังไมอาจดำเนินการได% ให%รัฐจัดสรร
งบประมาณเพื่ อสนั บ สนุ น องค* กรปกครองสวนท%องถิ่น ไปพลางกอน กฎหมายตามวรรคหนึ่ ง และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการสวนท%องถิ่นต%องให%องค*กรปกครองสวนท%องถิ่นมีอิสระในการ
บริหารการจัดทำบริการสาธารณะ การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง
และการกำกั บ ดู แ ลองค* ก รปกครองสวนท% อ งถิ่ น ซึ่ งต% อ งทำเพี ย งเทาที่ จ ำเป: น เพื่ อ การคุ% ม ครอง
ประโยชน*ของประชาชนในท%องถิ่น หรือประโยชน*ของประเทศเป:นสวนรวม การป?องกันการทุจริต
และการใช%จายเงินอยางมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความแตกตางขององค*กร
ปกครองสวนบริหารการจัดทำบริการสาธารณะ การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงิน
และการคลัง และการกำกับ ดูแลองค* กรปกครองสวนท% องถิ่น ซึ่ งต% องทำเพี ยงเทาที่ จำเป: น เพื่ อการ
คุ%มครองประโยชน*ของประชาชนในท%องถิ่น หรือประโยชน*ของประเทศเป:นสวนรวม การป?องกันการ
ทุจริต และการใช%จายเงินอยางมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความแตกตางของ
องค*กรปกครองสวนท%องถิ่นแตละรูปแบบ และต%องมีบทบัญ ญัติเกี่ยวกับการป?องกันการขัดกันแหง
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ผลประโยชน* และการป? อ งกั น การก% า วกายการปฏิ บั ติ ห น% า ที่ ข องข% า ราชการสวนท% อ งถิ่ น ด% ว ย
(ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย , 2560)
เทศบาล เป:นองค*กรปกครองสวนท%องถิ่น มีอำนาจหน%าที่ในการจัดบริการสาธารณะให%แก
ประชาชน โดยมุ งเน% นการบริห ารราชการเพื่ อประโยชน*สุ ขของประชาชน สงให% เกิด ผลสำเร็จตาม
ภารกิจขององค*กรปกครองสวนท%องถิ่น ที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ%มคา และที่สำคัญเทศบาล
ต%องสามารถจัดการบริการที่อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต%องการของประชาชน เพื่อให%
เป:นไปตามเจตนารมณ*ของการกระจายอำนาจการปกครองไปสูองค*กรปกครองสวนท%องถิ่น ประกอบ
กั บ กรมสงเสริ ม การปกครองท% อ งถิ่ น ได% ก ำหนดแนวนโยบายในการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค*กรปกครองสวนท%องถิ่น โดยกำหนดประโยชน*ตอบแทนอื่นเป:น
กรณีพิเศษ สำหรับข%าราชการหรือพนักงานสวนท%องถิ่น ในสวนของเทศบาล พนักงานและเจ%าหน%าที่
จะได%รับประโยชน*ตอบแทน ต%องได%รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
จาก ก.ทจ. และหนึ่งในกรอบงานการประเมินต%องประเมินคุณภาพการให%บริการโดยการวัดความพึง
พอใจของผู%รับบริการ
เทศบาล ได% เล็ งเห็ น ความสำคั ญ ของการพั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพและประสิ ทธิ ผลการปฏิ บั ติ
ราชการของเทศบาล เพื่อกอให%เกิดประโยชน*สุขของประชาชนและเพื่อเป:นขวัญกำลังใจแกพนักงานที่
ตั้งใจทุมเทการปฏิบัติหน%าที่ให%บรรลุวัตถุประสงค* จึงได%รวมกับสำนักสงเสริมและฝGกอบรม กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร* วิทยาเขตกำแพงแสน ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู%รับบริการจาก
เทศบาลเมืองบางกรวย เพื่อนำผลการประเมินมาเป:นข%อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติราชการให%
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป

2. วัตถุประสงคในการสำรวจ
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของผู% รั บ บริ ก ารที่ มี ต อการให% บ ริ ก ารของเทศบาล
เมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
2.2 เพื่อศึกษาปHจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผู%รับบริการ ที่มีตอการให%บริการของเทศบาล
เมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาปH ญ หาและข% อ เสนอแนะในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ งการให% บ ริ ก ารของเทศบาล
เมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
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3. ประโยชนที่คาดวาจะได"รับ
3.1 เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู%รับบริการของเทศบาลเมืองบางกรวย
3.2 เพื่อให%คณะผู%บริหาร ข%าราชการและพนักงานของเทศบาลเมืองบางกรวย สามารถนำผล
การสำรวจไปเป:นข%อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการดำเนินงาน ด%านการให%บริการแกประชาชนได%อยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู%รับบริการ จะเป:นตัวบงชี้มาตรฐานการให%บริการ
ของเทศบาลเมืองบางกรวย อันจะนำไปสูการพัฒนาการให%บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพตอไป

4. ขอบเขตการสำรวจ
4.1 ขอบเขตด%านประชากร ทำการศึกษาครอบคลุมประชากรในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี จำนวน 410 คน
4.2 ขอบเขตด% า นระยะเวลาในการสำรวจ ทำการศึ ก ษาการปฏิ บั ติ ง านของเทศบาล
เมืองบางกรวย ปJงบประมาณ พ.ศ. 2563
4.3 ขอบเขตด%านเนื้อหา ทำการสำรวจระดับความพึงพอใจของผู%รับบริการที่มีตอการให%บริการ
ของเทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 4 ภาระงาน ประกอบด%วย
4.3.1 ภาระงานปรับปรุงระบบทะเบียนราษฎร
4.3.2 ภาระงานชวยเหลือผู%ด%อยโอกาส
4.3.3 ภาระงานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
4.3.4 ภาระงานสื่อประชาสัมพันธ*ข%อมูลขาวสาร

5. นิยามศัพท
ความพึ งพอใจในการให" บ ริ ก าร หมายถึ ง ความรู% สึ ก ความคิ ด เห็ น หรื อทั ศนคติ ที่ เกิ ด ขึ้ น
ของผู%รับบริการ ภายหลังจากได%รับบริการจากเทศบาลเมืองบางกรวย ซึ่งมีความพึงพอใจในด%านตาง ๆ
ดังนี้
1) ความพึ งพอใจด% า นกระบวนการ/ขั้ น ตอนการให% บ ริ ก าร ได% แ ก ขั้ น ตอนการให% บ ริ ก าร
ไมยุงยากซับซ%อนและมีความคลองตัว ความรวดเร็วในการให%บริการ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
และแนะนำขั้นตอนในการให%บริการ ความเป:นธรรมของขั้นตอน วิธีการให%บริการ (เรียงตามลำดับ
กอนหลัง มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) ความสะดวกที่ได%รับจากการบริการแตละขั้นตอน ระยะเวลา
การให%บริการมีความเหมาะสมตรงตอความต%องการของผู%รับบริการ
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2) ความพึงพอใจด%านชองทางการให% บริการ ได%แก มีชองทางการรับรู%ขาวสารที่หลากหลาย
ชัดเจน เข%าใจงาย และทันเวลา สามารถนำไปใช%ป ระโยชน*ได% และมีชองทางรับ เรื่องร%องเรียนและ
แสดงความคิดเห็นตอบสนองความต%องการของผู%รับบริการ
3) ความพึงพอใจด%านเจ%าหน%าที่/บุคลากรผู%ให%บ ริการ ได%แก ความสุภาพ กิริยามารยาทของ
เจ%าหน%าที่ผู%ให%บริการ ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจ%าหน%าที่ผู%ให%บริการ
ความเอาใจใส กระตื อรื อร% น และความพร%อ มในการให% บ ริ การของเจ% าหน% า ที่ เจ% า หน% าที่ มี ความรู%
ความสามารถในการให%บริการ เชน การตอบคำถาม ชี้แจงข%อสงสัย ให%คำแนะนำ ชวยแก%ปHญหาได%
เจ%าหน%าที่ ให%บริการตอผู%รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ ความซื่อสัตย*สุจริตในการ
ปฏิบัติหน%าที่ เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชน*ในทางมิชอบ ฯลฯ
4) ความพึงพอใจด%านสิ่งอำนวยความสะดวก ได%แก สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ ห%องน้ำ ที่นั่งคอยรับ
บริ การ ความสะอาดของสถานที่ ให% บ ริ การโดยรวม ความเพี ย งพอของอุ ป กรณ* /เครื่อ งมื อในการ
ให%บ ริการ คุณภาพและความทัน สมัยของอุป กรณ* /เครื่องมือ การจัดสถานที่และอุปกรณ* ความเป: น
ระเบียบ สะดวกตอการติดตอใช%บริการ ป?ายข%อความบอกจุดบริการ/ป?ายประชาสัมพันธ* มีความชัดเจน
และเข%าใจงาย ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ*/คูมือและเอกสารให%ความรู%
เทศบาล หมายถึง เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ผู"รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู%มารับบริการโดยตรง หรือเจ%าหน%าที่ของรัฐ หรือหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากเทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
งานให"บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย หมายถึง งานที่เทศบาลเมืองบางกรวย ขอรับการ
ประเมินความพึงพอใจจากผู%บริการ จำนวน 4 งาน คือ 1) งานปรับปรุงระบบทะเบียนราษฎร 2) งาน
ชวยเหลือผู% ด% อยโอกาส 3) งานรักษาความสะอาดในที่ สาธารณะ 4) งานสื่ อประชาสั มพั น ธ*ข%อมู ล
ขาวสาร
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บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
การศึกษาครั้งนี้ ผู%สำรวจได%ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวข%องกับความพึงพอใจและ
การให%บริการ ซึ่งได%รวบรวมข%อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข%อง ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการปกครองสวนท%องถิ่น
2. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการให%บริการ
4. ปHจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการให%บริการ
5. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข%อง

1. แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการปกครองสวนท!องถิ่น
1.1 ความหมายและแนวคิดทฤษฎีการกระจายอำนาจ
รัฐมี หน% าที่ ในการบริหารประเทศให% ประชาชนอยูดี มี สุ ขในการดำรงชี วิ ต มี ความมั่ นคง
ทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม ซึ่ ง ในการที่ จ ะบริ ห ารประเทศให% บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค* นั้ น
ยอมเป:นเรื่องยาก เพราะประเทศมีพื้นที่กว%างขวาง ประชาชนมีจำนวนมากและแตกตางหลากหลาย
ซึ่งรัฐจะดูแล และจัดทำบริการสาธารณะตาง ๆ ให%กับประชาชาได%ทั่วทุกพื้นที่ ทุกชุมชนของประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพนั้น ยอมเป:นเรื่องที่เป:นไปได%ยาก เนื่องจากอุปสรรคเรื่องของเวลา ความลาช%า
จำนวน บุคลากรของรัฐ และจำนวนงบประมาณ ดังนั้นเพื่อเป:นการลดภาระและแบงเบาหน%าที่ของรัฐ
การกระจายอำนาจการปกครองจึงเป:นสิ่งที่สำคัญ (ประธาน, 2534)
โดยที่ หลั กการกระจายอำนาจการปกครอง เป: นการกระจายอำนาจการปกครองให% แก
ประชาชนได% มี ส วนรวมในการปกครองตนเอง อั นถื อเป: นรากฐานสำคั ญ ของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและการกระจายอำนาจก็มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศเป:นอยางมากด%วย (ลิขิต, 2535)

1.2 ความหมายของการกระจายอำนาจ
นั ก วิ ช าการ Cheema และ Rondinelli อธิ บ ายการกระจายอำนาจวา หมายถึ ง
การถายโอน อำนาจที่รวมศูนย*อยู ณ ศูนย*รวมอำนาจหรือศูนย*กลางไปยังเขตรอบนอกที่ไมมีอำนาจ
สำหรับการบริหารหรือการปกครอง ซึ่งเป:นนิยามการกระจายอำนาจอยางกว%างวาเป:นการถายโอน
ความรับผิดชอบ (Transfer of Responsibility) การตัดสินใจในการจัดหาและจัดสรรทรัพยากรใน
ทางการปกครองจากสวนกลางไปยั งสวนลางซึ่ งรั บ ผิ ด ชอบในระดั บ พื้ น ที่ ซึ่ งก็ คื อ ระดั บ ท% อ งถิ่ น
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ไมวาจะเป:นองค*กรของรัฐ องค*กรกึ่งอิสระ องค*กรที่ไมใชองค*กรของรัฐบาล โดยมีความแตกตางกันไป
ตามความเหมาะสม (อุดม, 2551)
โกวิ ทย* พวงงาม (2554) นิ ยามวาการกระจายอำนาจการปกครอง คื อ การที่ มี องค* กร
ซึ่งมีอาณาเขต มีความเป:นอิสระในการปกครองและการบริหารตนเอง มีประชาชน มีอำนาจหน%าที่
มีรายได%ตามกฎหมาย รวมทั้งมีอำนาจหน%าที่ให%บริการด%านตาง ๆ แกประชาชน ซึ่งประชาชนในพื้นที่
มีสวนรวมในการบริหารและปกครองตนเอง สามารถรวมตัดสินใจแก%ไขปHญหาชุมชน ซึ่งอาจกระทำ
ผานตัวแทนของประชาชน
ดังนั้นจากการให%ความหมายของการกระจายอำนาจทั้งของนักวิชาการตางประเทศและ
นักวิชาการของไทยนั้ น อาจสรุป นิย ามความหมายของการกระจายอำนาจพอสั งเขป คื อ เป: น การ
อธิ บ ายความหมายของการกระจายอำนาจในมิ ติ ของอำนาจรั ฐเป: น หลั ก เป: น การกระจายอำนาจ
ทางปกครองจากศู น ย* กลางอำนาจคื อรัฐ หรือรั ฐบาล โดยกระจายให% แกองค* กรหรื อหนวยงานอื่ น
ของรั ฐ หรื อ องค* ก รอื่ น ที่ อ ยู นอกระบบราชการ ในเรื่ อ งอำนาจการตั ด สิ น ใจและอำนาจ
ในการบริหารงานในระดับพื้นที่ปฏิบัติการ

1.3 แนวคิดการกระจายอำนาจ (Decentralization)
แนวคิ ด เรื่ อ งการกระจายอำนาจเป: น แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การปกครองท% อ งถิ่ น
โดยเปb ด โอกาสให% ป ระชาชนในพื้ น ที่ ได% ป กครองกั น เอง สามารถดำเนิ น กิ จ กรรมได% อ ยางอิ ส ระ
(นันทวัฒน*, 2552)
การกระจายอำนาจการปกครองเป: น แนวคิ ดที่ มีวิวัฒ นาการมายาวนานและตอเนื่ อง
เรื่อยมา ซึ่งแนวคิดการกระจายอำนาจการปกครองนี้ เป:นผลพวงของการเมืองการปกครองของยุโรป
ในชวงครึ่งศตวรรษที่ผานมา โดยมีนักวิชาการ Cheema และ Rondinelli ได%แบงวิวัฒนาการของการ
กระจายอำนาจเป:น 3 ชวง คือ (ศุภสวัสดิ์, 2552)
ชวงที่ 1 วิวัฒนาการในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในชวงนี้เป:นชวงที่แนวคิดเรื่องการ
กระจายอำนาจมีจุ ด เน% น สำคั ญ อยู ที่ การแบงอำนาจ (De Concentration) คื อการกระจายอำนาจ
ในระบบราชการ หรือเป:นการที่ราชการสวนกลางแบงหรือมอบอำนาจของสวนกลางบางสวนให%แก
หนวยงานที่ ตั้ ง อยู ในพื้ น ที่ ให% มี อ ำนาจในบางเรื่ อ ง เพื่ อ ประโยชน* ในเรื่ อ งความคลองตั ว ในการ
บริหารงานและการให%บริการแกประชาชนในพื้นที่
ชวงที่ 2 วิวัฒ นาการในชวงกลาง ค.ศ. 1980–1990 แนวคิ ดเรื่องการกระจายอำนาจ
ในชวงนี้ เน% น ความสำคั ญ ที่ เรื่ องการเมื อ ง การพั ฒ นาระบอบประชาธิ ป ไตยและระบบตลาดเสรี
ซึ่งสงผลให%บทบาทขององค*กรปกครองสวนท%องถิ่นมีภารกิจกว%างขวางมากยิ่งขึ้น
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ชวงที่ 3 คื อนั บ ตั้ งแตกลางศตวรรษที่ 1990 จนถึงปH จ จุบั น แนวคิ ด เรื่องการกระจาย
อำนาจให% ความสำคั ญ กั บ การมี ส วนรวมของประชาชนมากขึ้ น โดยเป: น การมี ส วนรวมผานองค* กร
ภาคประชาชน และกระบวนการในการดำเนินงานขององค*กรปกครองสวนท%องถิ่นมีเพิ่มขึ้น โดยมี
เป? า หมายคื อ ให% อ งค* ก รปกครองสวนท% อ งถิ่ น รั บ ผิ ด ชอบประชาชนในท% อ งถิ่ น ยึ ด ประชาชนเป: น
ศูนย*กลาง ตอบสนองความต%องการของประชาชนในท%องถิ่น องค*กรปกครองสวนท%องถิ่นถูกตรวจสอบ
ได%โดยประชาชน
วิวั ฒ นาการของการกระจายอำนาจที่ มี การแบงเป: น 3 ชวงนี้ แ สดงให% เห็ น ถึ งการให%
ความสำคัญตอหลักการกระจายอำนาจที่ในชวงแรกจะให%ความสำคัญกับการกระจายอำนาจในฐานะที่
เป:นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให%แกงานด%านการบริหารจนกระทั่งชวงสุดท%ายการกระจาย
อำนาจถูกให%ความสำคัญในฐานะที่เป:นชองทางในการเข%าไปมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของ
ประชาชน และด%วยเหตุนี้ทำให%หลักการกระจายอำนาจถูกนิยามความหมายที่แตกตางหลากหลาย
ตามแตบริบทของสังคมประเทศในเวลาตอไป

1.4 ลักษณะของการกระจายอำนาจ
การกระจายอำนาจการปกครองให% แ กองค* ก รปกครองสวนท% อ งถิ่ น เป: น เครื่ อ งมื อ
ในการปรั บ โครงสร%างอำนาจรัฐ เป: น การปรับ ลดอำนาจของรัฐ สวนกลางลง และเพิ่ มอำนาจของ
ท%องถิ่น และภาคประชาสังคม ให% อำนาจรัฐมีความสมดุ ล มีการจัด ความสัมพั นธ*ในเชิงอำนาจและ
บทบาทหน%าที่ให%สอดคล%องกับความต%องการของประชาชน การกระจายอำนาจทางปกครอง เป:นการ
สงเสริมให%ชุมชน ท%องถิ่นมีอำนาจในการปกครองตนเองอยางอิสระ ไมถูกแทรกแซงจากรัฐหรือองค*กร
ใด ๆ ซึ่งชวยให%การใช%อำนาจในท%องถิ่นเป:นไปเพื่อตอบสนองความต%องการของประชาชนที่มีความ
หลากหลายตามระดับพัฒนาการของแตละท%องถิ่นได%อยางมีประสิทธิภาพ (วีระศักดิ์, 2548)
ลักษณะสำคัญของการกระจายอำนาจทางปกครองมีสาระสำคัญ 3 ประการ คือ การมี
องค*กรที่มีสถานะเป:นนิติบุคคล มีการเลือกตั้งท%องถิ่น และมีอำนาจอิสระ ดังนี้
1) มีองค*กรที่มีสถานะเป:นนิติบุคคล การกระจายอำนาจทางปกครองนั้น ลักษณะสำคัญ
ที่แสดงให%เห็นวาเป:นการกระจายอำนาจทางปกครอง คือ การที่ให%องค*กรนั้นมีสถานะเป:นนิติบุคคล
ซึ่ งการมี ส ถานะเป: น นิ ติ บุ คคลจะทำให% องค* กรมี สิ ทธิ และหน% าที่ ได% ต ามกฎหมาย มี การบริ ห ารงาน
มี งบประมาณของตนเอง มี ค วามอิ ส ระ และสิ ท ธิ ต าง ๆ ตามกฎหมายกำหนด องค* ก รปกครอง
สวนท% อ งถิ่ น สามารถดำเนิ น งานได% ในนามตนเอง ไมอยู ภายใต% อำนาจบั งคั บ บั ญ ชาของสวนกลาง
ทำให% ท%องถิ่ นมี ความคลองตัวสามารถปฏิ บัติ งานได%อยางมี ประสิทธิภ าพ มี ศักยภาพในการบริห าร
จัดการ กำหนดนโยบายตาง ๆ ได%เอง สวนกลางเพียงแตควบคุมดูแลให%ปฏิบัติหน%าที่ให%ถูกต%องเทานั้น
เป:นองค*กรที่เป:นพื้นที่ให%ประชาชนเข%ามามีสวนรวมในการปกครองตนเองได%
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2) มีการเลือกตั้งท%องถิ่น การกระจายอำนาจทางพื้นที่ ทำให%องค*กรปกครองสวนท%องถิ่น
มีพื้นที่เป:นของตนเองในการบริหารภายในท%องถิ่นนั้น ผู%ที่จะเข%ามาบริหารและเข%าใจปHญหาท%องถิ่นได%ดี
ที่ สุ ด นั้ น คื อ ผู% ที่ อ ยู ในท% องถิ่ น เอง ดั งนั้ น ผู% บ ริ ห ารท% อ งถิ่ น ต% อ งมาจากการเลื อกตั้ งตามรู ป แบบของ
ประชาธิปไตย (Democratically Elected Authorities) การเลือกตั้งเพื่อให%ได%มาซึ่งคณะกรรมการ
หรือตัวบุคคลที่จะเข%ามากำหนดนโยบายการบริหารท%องถิ่นถือเป:นสิ่งจำเป:น เพราะการแตงตั้งบุคคล
โดยความเห็นชอบของสวนกลางโดยปราศจากความรู%เห็นหรือยอมรับจากประชาชนในท%องถิ่นนั้น
ยอมขัดกับหลักการปกครองตนเองอยางเดนชัด
3) มีอำนาจอิสระ องค*กรปกครองสวนท%องถิ่นต%องมีอำนาจอิสระ (Autonomy) ในการ
ดำเนินงาน ซึ่งอำนาจหน%าที่ขององค*กรปกครองสวนท%องถิ่นนั้นเป:นไปตามกฎหมาย โดยมิได%มีการ
บั งคั บ บั ญ ชาหรือสั่ งการจากรั ฐ สวนกลางท% องถิ่ น มี อำนาจในการตั ด สิ น ใจ วิ นิ จ ฉั ย สั่ งการภายใน
ขอบเขตอำนาจ หน% า ที่ โดยรั ฐ สวนกลางมี อ ำนาจในการกำกั บ ดู แ ลองค* ก รปกครองสวนท% อ งถิ่ น
ให%ดำเนินการตาม อำนาจหน%าที่ตามกฎหมายเทานั้น โดยมีหลักกฎหมายทั่วไปในการปกครองตนเอง
คือ “ไมมีการ กำกับดูแลถ%าไมมีกฎหมาย และไมมีการกำกับดูแลเกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว%”
ซึ่งได%มีการบัญญัติหลักการนี้ไว%ในรัฐธรรมนูญอยางชัดเจนด%วย
จากลั ก ษณะสำคั ญ ของการกระจายอำนาจการปกครอง เห็ น ได% ว าเป: น หลั ก การ
ที่สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให%ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเองอยาง
เต็มที่ โดยองค* กรปกครองสวนท% องถิ่นถือเป:นหนวยการปกครองที่สามารถจัดบริการสาธารณะให%
สอดคล%องกับความต%องการของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ อีกทั้งมีอำนาจอิสระในการดำเนินการ
ตาง ๆ มีองค*กรนิติบุคคลซึ่งจะทำให%ท%องถิ่นมีความสามารถทางกฎหมาย มีผู%บริหารท%องถิ่นมาจาก
การเลือกตั้งของประชาชนในท%องถิ่นเอง มีงบประมาณ และมีทรัพยากรเป:นของท%องถิ่นเอง

1.5 การปกครองท"องถิ่น
การปกครองท% องถิ่น คือผลิ ต ผลของการกระจายอำนาจทางปกครอง ซึ่ งรัฐกระจาย
อำนาจการปกครองให%แกประชาชนให%มีสวนรวมในการปกครองตนเอง ซึ่งไมใชการกระจายอำนาจ
ให%แก ปHจเจกชนแตเป:นการกระจายอำนาจให%แกท%องถิ่นหรือชุมชน ให%มีการปกครองตนเองซึ่งก็คือ
การปกครองท%องถิ่น
1.5.1 ความหมายของการปกครองท"องถิ่น
“การปกครองท%องถิ่น” มีการให%ความหมายไว%มากมายแตกตางกันไปในสวนปลีกยอย
แตในสาระสำคัญแล%ว การปกครองยอมมีความหมายเกี่ยวพันกับเรื่องของอำนาจ ฉะนั้นการปกครอง
ท% องถิ่ น ในความหมายกว%าง ๆ จึ งหมายถึ งการปกครองที่ รัฐ บาลกลางมอบอำนาจให% ห รือกระจาย
อำนาจ ไปให% หนวยการปกครองที่เกิด ขึ้นจากหลักการกระจายอำนาจ ได%มีอำนาจในการปกครอง
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รวมรับผิดชอบทั้งหมดหรือแตเพียงบางสวนในการบริหารภายในขอบเขตอำนาจหน%าที่และอาณาเขต
ของตนที่กำหนดไว%ตามกฎหมาย
ภิ ร มย* พร ไชยยนต* (2557) ได% แบงลั กษณะขององค* ก ารปกครองตนเองของท% องถิ่ น
ที่เห็นอยางเดนชัด ซึ่งมีลักษณะสำคัญ 4 ประการ ดังนี้คือ
1) มีความเป:นอิสระในการตัดสินใจและกำหนดนโยบาย
2) เป: น นิ ติ บุ คคล ตั้ งขึ้ น โดยกฎหมายแยกจากสวนกลาง มี ขอบเขตที่ แนนอน
มีงบประมาณ
3) ดำเนิ น การเพื่ อตอบสนองความต% อ งการและเพื่ อ ประโยชน* ของประชาชน
ในท%องถิ่น
4) ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ
การปกครองท%องถิ่นเป:นรูปแบบการปกครองที่ประเทศตาง ๆ นำมาใช%บริหารประเทศ
ของตน โดยมี ค วามแตกตางกั น ไปตามระบบและรู ป แบบที่ น ำมาใช% เพื่ อ ให% เหมาะสมกั บ ระบอบ
การปกครองรูปของรัฐและสภาพเศรษฐกิจสังคมของแตละประเทศ
1.5.2 รูปแบบและโครงสร"างการปกครองท"องถิ่น (ภิรมย*พร ไชยยนต*, 2557)
รูปแบบการปกครองท"องถิ่น
อำนาจในการปกครองนั้ น มี แ นวคิ ด ที่ แตกตางกั น ในเรื่ อ งที่ ม าของอำนาจรั ฐ
ทั้งแนวคิดที่วาการปกครองท%องถิ่นเป:นผลผลิตของรัฐสมัยใหม (Modern State) ทั้งแนวคิดที่วาเชื่อ
วาการปกครองท%องถิ่นเป:นผลผลิตของการปกครองมาแตโบราณซึ่งหากพิจารณาจากแนวความคิด
ทั้งสองนี้จะเห็นได%วา การปกครองท%องถิ่นนั้นมีสองรูปแบบ คือการปกครองท%องถิ่นแบบที่เป:นทางการ
และแบบที่ไมเป:นทางการ
1) การปกครองท%องถิ่นในรูปแบบที่เป:นทางการ การปกครองท%องถิ่นในรูปแบบ
ที่ เป: น ทางการมี ลั กษณะที่ ส ำคั ญ คื อ เป: น การปกครองท% องถิ่ น ที่ รั ฐ ให% ก ารรั บ รองให% มี ส ถานะตาม
กฎหมาย เป: น การรับ รองโดยรัฐ ธรรมนู ญ ของประเทศ หรือโดยพระราชบั ญ ญั ติ สงผลให% องค* ก ร
ปกครองท%องถิ่นมีฐานะเป:นนิติบุคคล (Juristic Person) ซึ่งจะมีอำนาจหน%าที่ตามกฎหมาย มีการจัด
องค* กร มี การบริห ารงาน มี งบประมาณ มี บุ คลากรและมี ความเป: น อิ สระในการตั ด สิ น ใจและการ
บริห ารท% องถิ่ นของตนได% และรัฐจะคอยกำกับ ดู แลตามที่ กฎหมายกำหนดเทานั้ น ซึ่ งการกระจาย
อำนาจแบบเป:นทางการนี้เป:นการกระจายอำนาจ 3 อำนาจด%วยกันคือ
(1) การกระจายอำนาจทางการบริหาร (Administrative Decentralization)
(2) การกระจายอำนาจทางการเมื อ ง (Political Decentralization)
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เป: น การจัด ตั้งองค*กรนิ ติบั ญ ญั ติ ขึ้น มาเพื่ อตรากฎหมาย และการให% มีการเลือกตั้ งผู% นำสู งสุด ขึ้น มา
บริหารองค*กรปกครองสวนท%องถิ่น
(3) การกระจายอำนาจทางการคลัง (Fiscal Decentralization) ท%องถิ่น
สามารถมีรายได%เป:นของตนเอง เพื่อประกันความเป:นอิสระของท%องถิ่นในการตัดสินใจ ดำเนินงาน
ตามอำนาจหน%าที่ตามกฎหมาย
2) การปกครองท% อ งถิ่ น แบบไมเป: น ทางการ การปกครองท% อ งถิ่ น แบบไมเป: น
ทางการ (Informal Institution) เราอาจเรี ย กได% ว าเป: น การปกครองตนเอง (Self Government)
หรือการเมืองชุมชนแบบธรรมชาติ (Nature หรือ Community Politics) ซึ่งมีลักษณะสำคัญขึ้นกับ
โครงสร%างอำนาจทางการเมืองของชุมชนนั้น ๆ วามีสังคมและวัฒนธรรมของการรวมกลุมมีการนับถือ
เครื อ ญาติ มี การประกอบอาชี พ การงาน มี ระบบการกระจายความมั่ งคั่ ง มี โครงสร% างทางชนชั้ น
มีกลุมสถานภาพและมีลักษณะของผู%น ำ ฯลฯ ในลักษณะใด เป:นการปกครองแบบธรรมชาติที่ไมมี
การกำหนดกฎเกณฑ*ที่ชัดเจนแนนอน อาจมีลักษณะเป:นประชาธิปไตยหรือเผด็จการ
โครงสร"างการปกครองท"องถิ่น
1) การจั ดโครงสร%างการปกครองท% องถิ่น การปกครองท% องถิ่น คื อรูป แบบการ
ปกครองรู ป แบบหนึ่ งที่ มีโครงสร%า งการจั ด รู ป แบบขององค* กร ซึ่ งในแตละประเทศยอมมี รู ป แบบ
โครงสร%า งที่ แตกตางกั น ไป ซึ่ งโดยทั่ วไปแล% ว มั กพบโครงสร%างการปกครองท% อ งถิ่ น อยู 3 รูป แบบ
ด%วยกัน คือ โครงสร%างการปกครองท%องถิ่นแบบชั้นเดียว โครงสร%างการปกครองท%องถิ่นแบบสองชั้น
และโครงสร%างการปกครองท%องถิ่นแบบหลายชั้น
(1) โครงสร%างการปกครองท%องถิ่นแบบชั้นเดียว โครงสร%างการปกครอง
ท%องถิ่น แบบชั้นเดียวเป:นการจัดโครงสร%างการปกครองที่งายที่สุดคือ มีรัฐบาลกลางเป: นโครงสร%าง
ระดับ บนและมีรัฐบาลท%องถิ่นเป:น โครงสร%างในระดับลางเพี ยงชั้น เดีย วแบบอเนกประสงค* การจั ด
โครงสร%างรูป แบบนี้ เน% น การนำเป? าหมายโดยรวมทั้ งหมดให% เข% ามาอยู ภายใต% ความรับ ผิด ชอบของ
หนวยงานเดียวกัน นโยบายตาง ๆ สามารถนำมาบูรณาการขึ้นเป:นหนวยบริการแบบอเนกประสงค*
เพื่อสนองความต%องการหรือบริการแกประชาชนได%อยางมีประสิทธิภาพสามารถจัดลำดับความสำคัญ
ของนโยบายได%งาย มีความเป: น เอกภาพเชิ งอำนาจ โดยประเทศที่ จัดโครงสร%างการปกครองแบบ
ชั้น เดีย ว ได%แก ประเทศฟb น แลนด* ประเทศไอซ*แลนด* และ ประเทศลั กเซมเบอร*ก โครงสร%างการ
ปกครองท%องถิ่นแบบชั้นเดียวเป:นโครงสร%างที่ใช%กับประเทศที่มีขนาดเล็ก ประชากรมีจำนวนไมมาก
เพราะหากเป:นประเทศขนาดใหญจำนวนประชากรมากแล%ว การให%บริการแกประชาชนอาจไมทั่วถึง
เพียงพอและไมสามารถจัดกิจกรรมใหญ ๆ ได%อยางมีประสิทธิภาพ
(2) โครงสร% า งการปกครองท% อ งถิ่ น แบบสองชั้ น เป: น การจั ด โครงสร% า ง
โดยมี รั ฐ บาลกลางเป: น โครงสร% า งชั้ น บนและรั ฐ บาลท% อ งถิ่ น เป: น โครงสร% า งชั้ น ลางอี ก 2 ระดั บ
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โดยมีระดับกลางและระดับพื้นฐานโดยระดับพื้นฐาน เป:นหนวยการปกครองท%องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุด
มีความใกล%ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ประเทศที่เป:นรัฐเดี่ยวและจัดโครงสร%างการปกครอง
2 ระดับ ได%แก ราชการสวนกลางและราชการสวนท%องถิ่นเทานั้น คือ ประเทศอังกฤษและประเทศญี่ปุ{น
(3) โครงสร%างการปกครองท%องถิ่นแบบหลายชั้น เป:นโครงสร%างที่มีรัฐบาล
กลางเป:นโครงสร%างชั้นบนและมีรัฐบาลท%องถิ่นเป:นโครงสร%างชั้นลาง คือ มีท%องถิ่นระดับบน ท%องถิ่น
ระดับกลาง และท%องถิ่นระดับลาง โครงสร%างแบบนี้เป:นโครงสร%างที่ได%รับความนิยมอยางแพรหลาย
ในประเทศที่มีพื้นที่กว%างและมีจำนวนประชากรมาก โดยเป:นการจัดให%มีหนวยการปกครองท%องถิ่น
ขนาดเล็กที่สุดทำหน%าที่ครบทุกอยาง เพื่อให%ประชาชน ได%รับการบริการและเข%าถึงบริการได%สะดวก
รวดเร็วที่สุด สวนหนวยท%องถิ่นขนาดกลางเป:นการจัดเขตพื้นที่ให%มีขนาดใหญขึ้นซ%อนในพื้ นที่ของ
หนวยท%องถิ่นระดับลาง เพื่อให%สามารถดำเนินกิจกรรมที่ใหญได%อยางมีประสิทธิภาพ
โครงสร"างภายในองคกรปกครองสวนท"องถิ่น
โครงสร%างขององค*กรเป:นสวนที่มีความสำคัญตอความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจ
ขององค* กร เพราะโครงสร% างขององค* กรจะถู กสร%า งและพั ฒ นาให% ส อดรับ กั บ เป? าหมาย วิสั ย ทั ศน*
ภารกิ จ รวมทั้ งอำนาจหน% า ที่ ข ององค* ก ร สำหรั บ การจั ด รู ป แบบโครงสร% า งขององค* ก รปกครอง
สวนท%องถิ่นของแตละประเทศนั้นยอมมีความแตกตางกัน แตทั้งนี้สามารถจัดแบงรูปแบบได%เป:น 4
รูปแบบหลัก ๆ ได%แก
1) รู ป แบบสภาฝ{ า ยบริ ห าร (Council – Executive Form) รู ป แบบสภาฝ{ า ย
บริหาร เป:นรูปแบบที่ยึดหลักการปกครองแบบรัฐสภา (Parliamentary System) เป:นรูปแบบที่มีการ
แยกโครงสร%างออกเป:น 2 ฝ{าย ได%แก ฝ{ายสภาท%องถิ่น และฝ{ายบริหาร โดยมีฝ{ายสภาทำหน%าที่ด%าน
นิติบัญ ญั ติคือ การตรวจสอบ ควบคุมการทำงานของฝ{ายบริห ารทำหน%าที่ ออกกฎเกณฑ* ข%อบังคั บ
ตางๆ เชน ข%อบัญญัติ และมีฝ{ายบริหารทำหน%าที่ในการบริหารงานภายในองค*กรปกครองสวนท%องถิ่น
โครงสร%างองค*กรปกครองสวนท%องถิ่น ยังสามารถแบงออกได%เป:น 2 รูปแบบยอย ได%แก
(1) รูปแบบฝ{ายบริหารออนแอ (Weak Executive) รูปแบบนี้จะไมมีการ
แยกอำนาจกันอยางเด็ดขาดระหวางฝ{ายบริหาร ฝ{าย และสภาท%องถิ่น โดยฝ{ายสภาท%องถิ่นมาจากการ
เลื อกตั้ งโดยตรงของประชาชน สวนฝ{ ายบริห าร มาจากความเห็ น ชอบของสภาท% องถิ่ น ฝ{ ายสภา
ท%องถิ่นมีอำนาจครอบคลุมที่องค*กรปกครองสวนท%องถิ่นต%องรับผิดชอบตอประชาชน ในขณะที่ฝ{าย
บริหารต%องบริหารงานภายใต%ความเห็นชอบของสภาท%องถิ่น
(2) รูปแบบฝ{ายบริหารเข%มแข็ง (Strong Executive) มีการแยกอำนาจกัน
ชัดเจนระหวางฝ{ายบริหารและฝ{ายสภาท%องถิ่น ฝ{ายบริหารมีอำนาจในทางการบริหารและอำนาจใน
การออกข%อบัญญัติเพิ่มขึ้น มีอำนาจในการยับยั้ง “มติสภา”มีอำนาจในการตัดสินใจดำเนินงานในการ
บริหารงานได%อยางเต็มที่ สามารถกำหนดและปรับปรุงงบประมาณได%มีอำนาจในการบริหารงานบุคคล
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2) รูปแบบคณะกรรมการ (Commission Form) รูป แบบคณะกรรมการนี้เป: น
อีกรูป แบบที่นิยม เป:นรูปแบบที่ งายไมซับซ%อน โครงสร%างไมมีการแบงแยกฝ{ายนิติบัญ ญัติและฝ{าย
บริ ห าร คณะบุ ค คลจะมี จ ำนวนประมาณ 5-7 คน มาจากการเลื อ กตั้ งของประชาชนในท% อ งถิ่ น
คณะกรรมการจะทำหน%าที่เป:นหัวหน%าฝ{ายบริหาร ขณะเดียวกันก็จะทำหน%าที่เป:นผู%ออกข%อบัญญัติตาง
ๆ โดยในการปฏิบัติงานจะมีการแบง คณะกรรมการออกเป:นด%าน ๆ และกรรมการแตละคนก็จะทำ
หน%าที่เป:นหัวหน%ากองหรือฝ{ายในงานแตละด%าน ข%อดีของการจัดรูปแบบโครงสร%างในรูปแบบนี้ ได%แก
ความรวดเร็วในการทำงานและการตัดสินใจ เนื่องจากสามารถใช%อำนาจบริหารและอำนาจในการออก
กฎหมายสามารถจบได%ในองค*กรเดียว แตอยางไรก็ตามรูปแบบคณะกรรมการก็ยังมีข%อเสีย คือไมมี
การถวงดุลอำนาจการตัดสินใจอาจมีความผิดพลาดได% หากมีความขัดแย%งเกิดขึ้นก็อาจสงผลตอการ
ทำงานได%
3) รู ป แบบสภาผู% จั ด การเมื อ ง (Council – Manager Form) รู ป แบบสภา
ผู%จัดการเมือง มีแนวคิดในด%านบริหารธุรกิจซึ่งมีการแยกการจัดทำนโยบายออกจากการบริหาร และมี
ความเชื่อความเป:นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน เรียกวา “ผู%จัดการเมือง” (City Manager) ซึ่งได%รับการ
แตงตั้งจากสภาท% องถิ่ น สวนงานด% านการบริห ารองค*กรปกครองสวนท% องถิ่น เป: นหน% าที่และความ
รับผิดชอบของ “สภาท%องถิ่น”จะทำให%องค*กรปกครองสวนท%องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะให%แก
ประชาชนได%ดีและมีประสิทธิภาพ
4) รู ป แบบที่ ป ระชุ ม เมื อ ง (Town Meeting) รู ป แบบที่ ป ระชุ ม เมื อ ง ถื อ เป: น
รูปแบบที่เกาแกที่สุดรูปแบบหนึ่งของโลก เป:นรูปแบบที่ประชาชนในท%องถิ่นทุกคนมีสวนรวมในการ
บริหารกิจการขององค*กรปกครองสวนท%องถิ่น โดยการรวมลงมติ รวมแสดงความคิดเห็น รวมกำหนด
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาในเวที ก ารประชุ ม ประจำปJ ข องเมื อ ง อยางไรก็ ต ามรู ป แบบที่ ป ระชุ ม เมื อ งนี้
เหมาะสมกับพื้นที่หรือเมืองที่มีขนาดเล็กที่สามารถจัดการและจัดสรรผลประโยชน*ให%แกประชาชนใน
พื้นที่ได%อยางทั่วถึง มีจำนวนประชากรไมมากเทานั้น ซึ่งปHจจุบันรูปแบบดังกลาวมีอยูน%อยมาก ทั้งนี้
เนื่องจากพื้นที่และประชากรที่มีจำนวนมากขึ้น
ภารกิจขององคกรปกครองสวนท"องถิ่น
ในการกำหนดภารกิจที่เป:นบริการสาธารณะนั้น เมื่อเข%าใจประเภทของบริการสาธารณะ
ที่ เป: น ภารกิ จ หลั กและภารกิ จ รองของรั ฐ แล% ว ในการจะมอบหมายภารกิ จ ให% แ กองค* ก รปกครอง
สวนท%องถิ่น หรือกระจายอำนาจให%แกองค*กรปกครองสวนท%องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะนั้น
ต% อ งพิ จ ารณาแนวคิ ด ในการจั ด ภารกิ จ หน% า ที่ ให% แ กองค* ก รปกครองสวนท% อ งถิ่ น ด% ว ย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของบริการสาธารณะนั้น
1) ภารกิ จ หน% า ที่ ต ามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย ในการจั ด ภารกิ จ หน% า ที่ ให% แ ก
องค*กรปกครองท%องถิ่นตามบทบัญญัติของกฎหมาย หมายถึง ภารกิจหน%าที่ของท%องถิ่นจะมีขอบเขต
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เพียงใด ครอบคลุมกิจการใดนั้น ต%องมีกฎหมายรองรับหรือมีกฎหมายให%อำนาจระบุวาเป:นหน%าที่ของ
องค*กรปกครองสวนท%องถิ่น หากไมมีกฎหมายให%อำนาจท%องถิ่นก็ไมสามารถทำได% หากกระทำก็เป:น
การละเมิดตอกฎหมายดังนั้น ภายใต%หลักการนี้ ภารกิจหน%าที่ของท%องถิ่นจึงถูกจำกัดโดยกฎหมาย
การกำหนดภารกิจของท%องถิ่นตามหลักการนี้ ความเป:นอิสระของท%องถิ่นในการ
ปกครองตนเองจะจำกั ด เพราะท% องถิ่ น จะมี ภ ารกิ จ หน% า ที่ เทาที่ ก ฎหมายระบุ ให% อ ำนาจไว% เทานั้ น
ซึ่ง ประเทศที่กำหนดภารกิจของท%องถิ่นตามบทบัญญัติของกฎหมายนี้ พบวาเป:นประเทศที่มีพื้นฐาน
การ พัฒ นามาจากการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย* (Monarchic - based) และกลุม
ประเทศแองโกล เชน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เป:นต%น ซึ่งรวมทั้งประเทศไทย
ของเราด%วย
2) ภารกิจหน%าที่ตามหลักความสามารถทั่วไป หลักความสามารถทั่วไป หมายถึง
องค*กรปกครองสวนท%องถิ่นสามารถจัดทำภารกิจได%อยางกว%างขวาง เทาที่ไมเป:นการละเมิดบทบัญญัติ
ของกฎหมายหรือกระทบตออำนาจของสถาบัน ทางปกครองอื่น ๆ ยึดหลักความจำเป: นและความ
ต%องการของท%องถิ่นเป:นสำคัญ องค*กรปกครองสวนท%องถิ่นสามารถดำเนินการได%ตามข%อเรียกร%องของ
ท% อ งถิ่ น เป: น การตอบสนองความต% อ งการของประชาชนในท% อ งถิ่ น และทั น ตอสภาวการณ* ด% ว ย
กฎหมายจะให%อิสระแกองค*กรปกครองสวนท%องถิ่นในการดำเนินการตาง ๆ โดยไมระบุเจาะจง ซึ่งการ
กำหนดเชนนี้จะทำให%องค*กรปกครองสวนท%องถิ่นมีอำนาจหน%าที่ในภารกิจบริการสาธารณะที่มีอยูและ
อาจมีขึ้นในอนาคตตามความจำเป:นและความต%องการของท%องถิ่นด%วย
ประเทศที่ ใช%ห ลั กการกำหนดภารกิจ ของท% องถิ่น ตามหลั กความสามารถทั่ วไป
มักจะเป:นประเทศที่มีประวัติศาสตร*การปกครองท%องถิ่นที่เข%มแข็ง มีพัฒ นาการมาจากรัฐสมัยใหม
มาจากการรวมตั วกัน ของชุมชนท% องถิ่น (Community- based) เชน ประเทศญี่ ปุ{ น และประเทศ
ฝรั่งเศสที่มีความก%าวหน%าในด%านกฎหมายมหาชนก็ยึดถือหลักการนี้โดยเรียกหลักการนี้วา “หลักการ
บริหารโดยอิสระ” (Free Administration) เป:นต%น
3) ภารกิ จ หน% า ที่ ต ามที่ ได% รั บ มอบหมาย (Mandatory Delegated Function)
หลักการจัดภารกิจหน%าที่ตามที่ได%รับมอบหมาย เป:นหลักการที่ปรากฏในลักษณะของการทับซ%อนอยู
ใน 2 ระบบที่ได%กลาวมาข%างต%น ซึ่งโดยทั่วไปแล%วมักมีการใช%สองระบบเทานั้น
โดยหลั กการนี้ ห มายถึ ง การกำหนดภารกิจ หน% าที่ นี้เป: น ภารกิ จของรัฐ ซึ่งรัฐมี
หน% าที่ ต%องจั ดทำแตรัฐได%มอบหมายให%องค* กรปกครองสวนท% องถิ่น จัด ทำแทน ซึ่ งไมใชภารกิจ ของ
ท%องถิ่นโดยแท% แตท%องถิ่นต%องจัดทำเพราะได%รับมอบหมายหรือได%รับมอบอำนาจให%ต%องจัดทำ ซึ่งรัฐจะ
เป:นผู%กำหนดหลักเกณฑ*วิธีการในการจัดทำให%องค*กรปกครองสวนท%องถิ่นดำเนินการตามที่รัฐกำหนด
แนวคิดในการมอบหมายภารกิจให%แกองค*กรปกครองสวนท%องถิ่นนี้ อาจมีเหตุผล
คื อ รัฐ เห็ น วาภารกิ จ บางอยางท% อ งถิ่ น สามารถทำได% ดี ก วารั ฐ จั ด ทำเอง เนื่ องจากองค* กรปกครอง
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สวนท%องถิ่นมีความใกล%ชิดกับประชาชนในท%องถิ่นและมีความคลองตัวในการดำเนินการมากกวาหรือ
รัฐอาจเห็นวาภารกิจดังกลาวเป:นภารกิจหลักที่รัฐต%องจัดทำแตในการที่รัฐลงไปดำเนินการจัดทำเอง
อาจเป: น การขั ด ตอหลั ก การปกครองตนเองของท% อ งถิ่ น หรื อ ขั ด ตอจารี ต ประเพณี ก ารปกครอง
ที่ เน% น บทบาทขององค* กรปกครองสวนท% องถิ่ น ในการมี ห น% า ที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ทำบริ ก ารสาธารณะ
ในท% องถิ่ น หรือชุ มชน ดั งนั้ น รั ฐ จะกำหนดให% ภ ารกิ จ ดั งกลาวเป: น ภารกิ จ ที่ รัฐ มอบหมายให% องค* ก ร
ปกครองสวนท%องถิ่นจัดทำแทน ภายใต%แบบแผนและมาตรการที่รัฐกำหนด

2. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.1 ความหมายของความพึงพอใจ
Mullins (1985: 280) ได% ให% ความหมายของความพึ งพอใจวา ความพึ งพอใจเป: นทั ศนคติ
ของบุ คคลที่มีตอสิ่งตาง ๆ หลาย ๆ ด%าน เป:นสภาพภายในที่มีความสัมพันธ*กับความรู%สึกของบุคคลที่
ประสบความสำเร็จในงานด%านปริมาณและคุณภาพ เกิดจากมนุษย*จะมีแรงผลักดันบางประการให% ตัว
บุ คคล ซึ่ งเกิ ดจากการที่ ตนเองพยายามจะบรรลุเป? าหมายบางอยาง เพื่ อที่ จะสนองตอความต%องการ
หรื อความคาดหวั งที่ มี อยู และเมื่ อบรรลุ เป? าหมายนั้ นจะเกิ ดความพอใจเป: นการสะท% อนกลั บไปยั ง
จุดเริ่มต%น เป:นกระบวนการหมุนเวียนตอไปอีก
Kotler (1994) ได% ก ลาววา ความพึ งพอใจวาเป: น ระดั บ ความรู% สึ ก ที่ มี ผ ลมาจากการ
เปรียบเทียบ ระหวางการรับรู%ผลจากการทำงาน หรือประสิทธิภาพกับความคาดหวังของลูกค%าโดย
ลูกค%าได%รับบริการหรือสินค%าต่ำกวาความคาดหวัง จะเกิดความไมพึงพอใจแตถ%าตรงกับความคาดหวัง
ลูกค%าจะเกิดความพอใจและถ%าสูงกวา ความคาดหวังจะเกิดความประทับใจ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) ความพึง พอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
พฤติ ก รรมเกี่ย วกับ ความพึง พอใจของมนุษ ย* คือ ความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียดหรือความ
กระวนกระวาย หรือภาวะไมได%ดุลยภาพในรางกายซึ่งเมื่อมนุษย*สามารถขจัดสิ่งตาง ๆ ดังกลาวได%แล%ว
มนุษย*ยอมได%รับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนต%องการ
ชนะดา วีระพันธ* (2555) ได%สรุปความหมายของความพึงพอใจไว%วา เป:นความรู%สึกหรือ
ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีความชื่นชอบ พอใจตอการที่บุคคลอื่นกระทำการ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบสนองความต%องการของบุคคลหนึ่งที่ปรารถนาให%กระทำในสิ่งที่ต%องการ ซึ่งจะเกิดขึ้น
ก็ ต อเมื่ อ สิ่ งนั้ น สามารถตอบสนองความต% อ งการให% แ กบุ ค คลนั้ น ได% แตทั้ งนี้ ค วามพึ ง พอใจของ
แตละบุคคลยอมมีความแตกตางกันหรือมีความพึงพอใจมากน%อยขึ้นอยูกับคานิยมของแตละบุคคล
และความสัมพัน ธ*ของปHจจัยที่ ทำให%เกิดความพึ งพอใจตลอดจนสิ่งเร%าตาง ๆ ซึ่งอาจสามารถทำให%
ระดับความพึงพอใจแตกตางกันได% เชน ความสะดวกสบายที่ได%รับ ความสวยงาม ความเป:นกันเอง
ความภูมิใจ การยกยอง การได%รับการตอบสนองในสิ่งที่ต%องการและความศรัทธา เป:นต%น
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อมรารัตน* บุญภา (2557) ได%สรุปความหมายของความพึงพอใจไว%วา ความพึงพอใจเป:น
ความรู%สึกของมนุษย*ที่ได%รับสิ่งที่ตนเองต%องการในระดับหนึ่ง ในห%วงเวลานั้น ๆ ซึ่งอาจเป:นสิ่งของที่
ได%รับ การบริการที่ตรงใจ ความสะดวกสบาย ความคุ%มคาความยุติธรรม ที่แสดงออกมาทางพฤติกรรม
โดยแสดงออกมาในด%านบวก เชน การมีความสุขกับ การที่ได%สิ่งของที่ตนต%องการ
เอมอร พงษ*เกิดลาภ (2558) ได%ให%ความหมายของความพึงพอใจวา ความรู%สึกตอการ
ตอบสนองความต%องการในด%านบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจตอสภาพแวดล%อมในด%าน
ตาง ๆ ของบุ ค คลที่ มี ต อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งจะมี โอกาสเปลี่ ย นแปลงไปจากผลการตอบสนองความ
ต%องการของตนเองตอสิ่งนั้น
นิ ส รา รอดนุ ช (2559) ให% ค วามหมายวา ความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งาน หมายถึ ง
ความรู%สึกของบุคลากรที่มีตองานและการปฏิบัติงานโดยมีปHจจัยที่เกี่ยวข%องหลายด%านสงผลตอระดับ
ความพึงพอใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้นจะเป:นแรงจูงใจทำให%บุคคลากรปฏิบัติงานด%วย
ความตั้งใจ และมีกำลังใจในการปฏิบัติงานด%านบุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก จะสงผล
ตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน เพราะบุคลากรมีความเสียสละ ปฏิบัติงานด%วยความรักและ
ทุมเท ไมใชเพียงแตปฏิบัติงานให%เสร็จเทานั้นแตไมคำนึงถึงคุณภาพของงาน
จาริณี อิศรางกูร ณ อยุธยา (2560) ได%ให%ความหมายของความพึงพอใจ (Satisfaction)
วาเป:นทัศนคติที่เป:นนามธรรม เกี่ยวกับจิตใจ อารมณ* ความรู%สึกที่บุคคลมีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด นอกจากนี้
ความพึงพอใจเป:นความรู%สึกด%านบวกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้นจากความคาดหวัง
หรือเกิดขึ้นตอเมื่อสิ่งนั้ นสามารถตอบสนองความต%องการให%แกบุคคลได%ซึ่งความพึงพอใจที่เกิดขึ้น
สามารถเปลี่ยนแปลงได%ตามคานิยมและประสบการณ*ของตัวบุคคล

2.2 ความสำคัญของความพึงพอใจ
ความพึ งพอใจในการบริ การนั บ วาเป: น เป? าหมายสู งสุ ด และสาคั ญ ที่ สุ ด ของงานด% า น
บริการการสร%างความพึงพอใจให%ผู%ใช%บริการจนเกิดความรู%สึกดี มีความประทับใจและกลับมาใช%บริการ
อีกถือวาเป:นความสำเร็จของงานบริการอยางแท%จริง ดังนั้นการศึกษาความพึงพอใจของผู%ใช%บริการจึง
เป:นเรื่องสำคัญ ที่ผู%มีหน%าที่เกี่ยวข%องไมวาจะเป: นผู%ให%บ ริการหรือผู%ปฏิบัติงานจะต%องตระหนักถึงอยู
เสมอ เพราะนั่นหมายถึงการดารงอยูอยางยั่งยืน และความสำคัญของความพึงพอใจที่มีตอผู%ใช%บริการ
ที่มีองค*กรผู%ให%บริการต%องให%ความสำคัญ (จิตตินันท* เดชะคุปต*, 2551) มีดังนี้
1) ความพึงพอใจของผู%ใช%บริการเป:นตัวกาหนดคุณลักษณะของการบูรณาการผู%บริหาร
องค* กรและผู%ป ฏิบั ติงานบริการจำเป: น ต%องสารวจความพึงพอใจของผู%ใช%บ ริการเกี่ ยวกับ ผลิ ตภั ณ ฑ*
บริการและลักษณะของการนำเสนอบริการที่ผู%ใช%บริการชื่นชอบ เพราะข%อมูลดังกลาวจะบงบอกถึง
การประเมินความรู%สึกและความคิดเห็นของผู%ใช%บริการตอคุณสมบัติของบริการที่ผู%ใช%บริการต%องการ
และวิธีการตอบสนองความต% องการแตละอยางในลักษณะที่ ผู%ใช% บริการปรารถนาซึ่งเป: นผลดีต อผู%
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ให%บริการในอันที่จะตระหนักถึงความคาดหวังของผู%ใช%บริการ และสามารถตอบสนองบริการที่ตรงกับ
ลักษณะและรูปแบบที่ผู%ใช%บริการคาดหวังไว%ได%จริง
2) ความพึงพอใจของผู%ใช%บริการเป:นตัวแปรสำคัญในการประเมินคุณภาพบริการการ
นำเสนอบริการที่ดี มีคุณภาพตรงกับความต%องการความคาดหวังของผู%ใช%บริการมีผลให%ผู%ใช%บริการเกิด
ความพึงพอใจตอการบริการนั้น และมีแนวโน%มจะใช%บริการซ%าอีกตอ ๆ ไป ได%แก สถานที่ อุปกรณ*
เครื่องใช%บุคลิกลักษณะของพนักงานบริการ ความนาเชื่อถือไว%วางใจของการบริการ ความเต็มใจที่จะ
ให%บริการตลอดจนความรู%ความสามารถในการให%บริการด%วยความเชื่อมั่นและความเข%าใจตอผู%อื่น

2.3 การวัดความพึงพอใจ
ลัทธิการ ศรีวะรมย* (2538) กลาววา การวัดความพึงพอใจในงานสามารถกระทำ 2 วิธี คือ
1) การวั ด แบบให% ค ะแนนเดี่ ย ว (Single Global Ratting) เป: น การถามใช%
แบบสอบถามคำถามโดยให% พ นั กงานตอบเป: น รายบุ ค คลและให% คะแนนเป: น ชวง ๆ ระหวาง 1-5
โดยตอบวาความพึงพอใจมากที่สุด พอใจ เฉย ๆ ไมคอยพอใจ และไมพอใจอยางมาก
2) การวัดแบบให%คะแนนรวบยอด (Summation score) สเกลการวัดทัศนคติที่
ถามผู%ตอบให%แบงสัดสวนจากคะแนนที่คงที่ เพื่ อระบุถึงความสำคัญ ที่สัมพั นธ*ของคุณสมบัติตาง ๆ
หรือหมายถึงสเกลการให%คะแนนเชิงเปรียบเทียบ
สาโรช ไสยสมบัติ (2534) กลาววา การวัดความพึงพอใจอาจกระทำ ได%หลายวิธีดังนี้
1) การใช% แบบสอบถาม ซึ่ งเป: น ที่ นิ ย มทำกั น อยางแพรหลายวิ ธี ห นึ่ ง โดยการ
ขอร%องหรือขอความชวยเหลือจากบุคคลที่ต%องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร*มหรือกำหนด
คำตอบไว%ให%เลือกตอบ หรือเป:นคำตอบอิสระ หรือคำตอบที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในด%าน
ตาง ๆที่หนวยงานกำลังให%บริการอยู เชน ลักษณะของการให%บริการ สถานที่ให%บริการ ระยะเวลาใน
การให%บริการ และบุคลากรผู%ให%บริการ เป:นต%น
2) การสัมภาษณ* เป:นวิธีหนึ่งที่ได%ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู%มาใช%บริการ
ซึ่งเป: นวิธีการที่ต% องอาศัยเทคนิคและความชำนาญของผู%สัมภาษณ* ที่จะจูงใจให%ผู%ถูกสัมภาษณ* ต อบ
คำถามให%ตรงข%อเท็จจริง การวัดความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณ*นับเป:นวิธีการที่ประหยัดและมี
ประสิทธิภาพมากอีกวิธีหนึ่ง
3) การสั งเกต เป: น วิ ธี ห นึ่ งที่ จ ะทำให% ท ราบถึ งระดั บ ความพึ งพอใจของผู% มาใช%
บริการโดยวิธีการสังเกตจากพฤติกรรม ทั้งกอนมารับบริการ ขณะมารับบริการ และหลังจากการได%รับ
บริการแล%ว เชน การสังเกตจากกิริยา ทาทาง การพู ด สีห น%า และความถี่ของการมาขอรับ บริการ
เป:นต%น การวัดความพึงพอใจโดยวิธีนี้ผู%วัดต%องกระทำอยางจริงจัง และมีแบบแผนที่แนนอน จึงจะ
สามารถประเมินถึงระดับความพึงพอใจของผู%มารับบริการได%อยางถูกต%อง
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2.4 ความพึงพอใจของผู"รับบริการ
ความพึ ง พอใจของผู% รั บ บริ ก ารเป: น สิ่ ง สำคั ญ อาจกลาวได% ว าความพึ ง พอใจของ
ผู%รับบริการคือสิ่งที่เมื่อไรก็ตามที่ความต%องการของผู%รับบริการได%รับการตอบสนอง จะกอให%เกิดความ
พึงพอใจ แตการจะทราบความต%องการ ความคาดหวังของผู%รับบริการได%อยางไร แนนอนต%องใช%การ
ถามซึ่งเป:นวิธีที่งายที่สุดซึ่งในการไปรับบริการตามสถานที่ตาง ๆ ผู%รับบริการจะมีความรู%สึกและมีความ
คิดเห็ นตอการบริการในลั กษณะของความพึ งพอใจหรื อไมพึ งพอใจ ความพึ งพอใจในการบริการจึ งมี
ความสำคัญตอการดำเนินงานบริการอยางมีประสิทธิภาพซึ่งมีลักษณะทั่วไปดังนี้ (สันทัด เสริมศร, 2539)
1) ความพึ ง พอใจเป: น การแสดงออกทางอารมณ* และความรู% สึ ก ในทางบวก
ของแตละบุคคลตอสิ่งหนึ่ง บุคคลจำเป:นต%องปฏิสัมพันธ*กับสภาพแวดล%อมรอบตัว มีการตอบสนอง
ความต%องการ สวนบุคคลด%วยการโต%ตอบกับบุคคลอื่นและสิ่งตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน ทำให%แตละคน
มี ป ระสบการณ* การรั บ รู% เรี ย นรู% สิ่ งที่ จ ะได% รับ ตอบแทนแตกตางกั น ไป ในสถานการณ* การบริ การ
ก็เชนเดียวกับบุคคล รับรู%หลายสิ่งหลายอยางเกี่ยวกับการบริหาร ไมวาจะเป:นประเภทของการบริการ หรือ
คุณภาพของการบริการซึ่งประสบการณ*ที่ได%รับจากการสัมผัสบริการตาง ๆ ที่มีความแตกตางกันออกไป
2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตาง ระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได%รับ
จริงในสถานการณ* ซึ่งกอนที่ผู%รับบริการจะมาใช%บริการใด ๆ ก็ตาม มักจะมีมาตรฐานของการบริการ
นั้นไว%ในใจอยูกอนแล%ว ซึ่งมีแหลงอ%างอิงมาจากคุณคาหรือเจตคติที่ยึดถือตอบริการ ประสบการณ*
ดั้งเดิมที่เคยใช%บริการจากการบอกเลาของผู%อื่น เป:นต%น ซึ่งสิ่งที่ผู%รับบริการได%รับรู%เกี่ยวกับการบริการ
กอนที่ได%รับบริการหรือคาดหวังในสิ่งที่คิดวาควรจะได%รับนี้ มีอิทธิพลตอชวงเวลาของการเผชิญความจริง
หรื อการพบปะระหวางผู% ให% บ ริการ และผู% รั บ บริ การเป: น อยางมาก เพราะผู% รับ บริก ารจะประเมิ น
เปรีย บเที ย บสิ่ งที่ ได% รั บ จริงในกระบวนการบริ การที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ สิ่ งที่ คาดหวังเอาไว% หากสิ่ งที่ ได% รั บ
เป:นตามคาดหวังถือวาเป:นการยืนยันที่ถูกต%องกับความคาดหวังที่มีผู%รับบริการยอมเกิดความพึงพอใจ
ตอบริการดังกลาว แตถ% าไมเป:น ไปตามที่ คาดหวัง โดยอาจจะสูงหรือต่ ำกวา ซึ่ งชวงความแตกตาง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะชี้ ให% เ ห็ น ระดั บ ความพึ ง พอใจหรื อ ไมพึ ง พอใจมากน% อ ยก็ ไ ด% ถ% า ข% อ ยื น ยั น เบี่ ย งเบน
ไปในทางบวกแสดงถึงความพอใจ ถ%าไปในทางลบแสดงถึงความไมพึงพอใจ

3. แนวคิดเกี่ยวกับการให!บริการ
3.1 ความหมายของการให"บริการ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได%ให%ความหมายของคำวา บริการ หมายถึง
การปฏิบัติรับใช% การให%ความสะดวกตาง ๆ
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วีรพงษ* เฉลิมจิระรัตน* (2542) การบริการ ตรงกับคำในภาษาอังกฤษวา "Service" ซึ่ง
หากนำตัวอักษรแตละตัวมาแยกเป:นคำใหม จะพบคำที่มีความหมายดี ๆ จำนวนหนึ่ง ซึ่งเป:นลักษณะ
7 ประการของผู%ให%บริการที่ดี ดังนี้
S = Smiling & Sympathy คือ ยิ้มแย%ม และเอาใจเขาใสใจเรา เห็นอกเห็นใจตอความ
ลำบากยุงยากของผู%รับบริการ
E = Early Response คื อ ตอบสนองตอความประสงค* จากผู% รับ บริการอยางรวดเร็ ว
ทันใจโดยมิทันไดเอยปากเรียกหา
R = Respectful คือ แสดงออกถึงความนับถือ ให%เกียรติลูกค%า
V = Voluntariness Manner คือ ลักษณะการให% บริการเป:นแบบสมั ครใจและเต็มใจ
มิใชทำแบบเสียไมได%
I = Image Enhancing คื อ แสดงออกซึ่ ง การรั ก ษาภาพพจน* ข องผู% ให% บ ริ ก าร และ
เสริมสร%าง ภาพพจน*ขององค*การด%วย
C = Courtesy คือ กิริยาอาการออนโยน สุภาพ และมีมารยาทดี ออนน%อม ถอมตน
E = Enthusiasm คือ มีความกระฉับกระเฉง และความกระตือรือร%นอยูเสมอในขณะ
บริการ จะให%บริการมากกวาที่คาดหวังเสมอ
Millet (1954 อ%างถึ งใน อมรารัตน* บุ ญ ภา, 2557) กลาววา เป? าหมายสำคัญ ของการ
บริการ คือ การสร%างความพึงพอใจในการบริการแกประชาชน โดยมีหลักหรือแนวทาง ดังนี้
1) การให%บริการอยางเสมอภาค (Equitable service) หมายถึง ความยุติธรรม
ในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่วาคนทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะได%รับการ
ปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในแงมุมของกฎหมาย ไมมีการแบงแยกกีดกันในการให%บริการประชาชนจะ
ได%รับ การปฏิบัติในฐานะที่เป:นปHจเจกบุคคลที่ใช%มาตรฐานการให%บริการเดียวกัน
2) การให% บ ริ การอยางรวดเร็ ว ทั น ตอเวลา (Timely service) หมายถึ ง ในการ
ให% บ ริการจะต% องมองวา การให% บริ การสาธารณะจะต% องตรงเวลา ผลการปฏิ บั ติ งานของหนวยงาน
ภาครัฐจะถือวา ไมมีประสิทธิผลเลยถ%าไมมีการตรงเวลา ซึ่งจะสร%างความไมพอใจให%แกประชาชน
3) การให% บ ริ ก ารอยางเพี ย งพอ (Ample service) หมายถึ ง การให% บ ริ ก าร
สาธารณะจะต%อง มีลักษณะมีจำนวนการให%บริการ และสถานที่ให%บริการอยางเหมาะสม (The right
quantity at the right geographical location) ความเสมอภ าค หรื อ การตรงเวลาจะไมมี
ความหมายเลย ถ%ามีจำนวนการบริการที่ไมเพียงพอ และสถานที่ตั้งที่ให%บริการ สร%างความไมยุติธรรม
ให%เกิดขึ้นแกผู%รับบริการ
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4) การให%บริการอยางตอเนื่อง (Continuous service) หมายถึง การให%บริการ
สาธารณะที่เป:นไปอยางสม่ำเสมอ โดยยึดประโยชน*ของสาธารณะเป:นหลักไมใชยึดความพอใจของ
หนวยงาน ที่ให%บริการวาจะให%หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได%
5) การให%บริการอยางก%าวหน%า (Progressive service) หมายถึง การให%บริการ
สาธารณะ ที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพ
หรือ ความสามารถที่จะทำหน%าที่ได%มากขึ้นโดยใช%ทรัพยากรเทาเดิม
จิ ต ติ นั น ท* เดชะคุ ป ต* (2549) ได% ก ลาวไว% ว า การบริ ก ารไมใชสิ่ ง ที่ มี ตั ว ตน แตเป: น
กระบวนการหรื อ กิ จ กรรมตาง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการปฏิ สั ม พั น ธ* ร ะหวางผู% ที่ ต% อ งการใช% บ ริ ก าร
(ผู%บริโภค/ลูกค%า/ผู%รับบริการ) กับผู%ให%บริการ (เจ%าของกิจการ/พนักงานงานบริการ/ระบบการจัดการ
บริการ) หรือในทางกลับกัน ระหวางผู%ให%บริการกับผู%รับบริการ ในอันที่จะตอบสนองความต%องการ
อยางใดอยางหนึ่ งให% บ รรลุผ ลสำเร็ จ ความแตกตางระหวางสิ น ค% าและการบริการ ตางก็ กอให% เกิ ด
ประโยชน* และความพึงพอใจแกลูกค%าที่มาซื้อ โดยที่ ธุรกิจบริการจะมุงเน%น การกระทำที่ตอบสนอง
ความต%องการของลูกค%าอันนำไปสูความพึงพอใจที่ได%รับบริการนั้น ในขณะนี้ธุรกิจทั่วไปมุงขายสินค%า
ที่ลูกค%าชอบและทำให%เกิดความพึงพอใจที่ได%เป:นเจ%าของสินค%านั้น
สุนันทา ทวีผล (2550) กลาวถึงการให%บริการ สรุปได%ดังนี้
1) หลักความสอดคล%องกับความต%องการของบุคคลสวนใหญ กลาวคือ ประโยชน*
และบริการที่องค*การจัดให%นั้นจะต%องตอบสนองความต%องการของบุคคลเป:นสวนใหญหรือทั้งหมด
มิใชเป:นการจัดให%แกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะมิฉะนั้นแล%วนอกจากจะไมเกิดประโยชน*สูงสุด
ในการเอื้ออำนวยประโยชน*และบริการแล%วยังไมคุ%มคากับการดาเนินงานนั้น ๆ
2) หลักความสม่ำเสมอ กลาวคือ การให%บริการต%องดำเนินการอยางตอเนื่องและ
สม่ำเสมอ มิใชทำ ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผู%บริการหรือผู%ปฏิบัติ
3) หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้น จะต%องให%แกผู%มาใช%บริการทุ กคนอยาง
เสมอภาค และเทาเทียมกัน
4) หลักความประหยัด คาใช%จายที่ต%องใช%ในการบริการจะต%องไมมากจนเกินกวา
ผลที่จะได%รับ
5) หลั ก ความสะดวก บริ การที่ จั ดให% แ กผู% รั บ บริ ก ารจะต% องเป: น ไปในลั ก ษณะ
ปฏิบั ติได%งาย สะดวก สบาย สิ้น เปลืองทรัพยากรไมมากนั ก ทั้งยังไมเป:นการสร%างภาระ ยุงยากใจ
ให%แกผู%บริการ หรือผู%ใช%บริการมากจนเกินไป
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3.2 ความหมายของคุณภาพการบริการ
การพัฒนาคุณภาพการให%บริการเป:นการมุงไปสูการยกระดับคุณภาพการให%บริการตาม
แนวคิดการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) (มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2554) มีหลักการดังนี้
1) ผู%รับบริการสำคัญที่สุด (Customer focus) เพราะผู%รับบริการเป:นเป?าหมายที่
สำคั ญ ของงานบริ ก าร ซึ่ งคุ ณ ภาพงานบริ การอยู ที่ ค วามสามารถในการตอบสนองความต% อ งการ
ของผู%รับบริการ
2) มี วิ สั ย ทั ศน* ร วมกั น (Common vision) เป: น การรวมพลั งเพื่ อสร% างสรรค* ให%
ผู%รับบริการ และผู%บริการมีสวนรวมในการกำหนดเป?าหมายรวมกัน และมีสวนในการปรับเปลี่ยนไปสู
เป?าหมายดังกลาว
3) ทีมงานสัมพันธ* (Teamwork & Empowerment) ทุกคนต%องทำงานเป:นทีม
ผู%ปฏิบัติงาน จะต%องได%รับการเสริมพลังด%วยการฝGกอบรม ข%อมูลและโอกาสเพื่อให%นำศักยภาพของตน
มาใช%อยางเต็มที่
4) มุงมั่นกระบวนการ (Process focus) เป:นการปรับปรุงกระบวนการทำงานให%
กระชับงายในการปฏิบัติ เป:นการสร%างระบบเพื่อปกป?องคุ%มครองให%ผู%ปฏิบัติงานทำงานได%ดีที่สุด
5) มี ก ระบ วน ก ารแ ก% ปH ญ ห า (Problem solving process) เป: น ก ารน ำ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร* มาใช%ปรับปรุงกระบวนการ เริ่มด%วยการวิเคราะห*สภาพปHญ หา การ
ทดสอบ ทางเลือก และนำมาปฏิบัติเป:นมาตรฐาน
6) ผู% น ำให% การสนั บ สนุ น (Leadership support) ผู% น ำมี บ ทบาทสำคั ญ ในการ
กอให%เกิดการเปลี่ยนแปลง ผู%นำทุกระดับเปลี่ยนบทบาทจากผู%ควบคุมและสั่งการเป:นโค%ช
7) พัฒนาไมหยุดยั้ง (Continuous improvement) มองหาโอกาสพัฒนาอยาง
ตอเนื่ อง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก ารจึ งเป: น สิ่ งสำคั ญ ที่ เป: น ตั ว แปรตามกั บ ความพึ งพอใจของ
ผู%รับบริการ หากมีการปรับปรุงการให%บริการให%มีคุณภาพ ด%วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ขั้ น ตอนการทำงานลดลงสามารถปฏิ บั ติ ง านได% ร วดเร็ ว ขึ้ น และลดคาใช% จ าย เมื่ อ ปฏิ บั ติ แ ล% ว มี
ประสิทธิภาพ จนเกิดเป:นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและมีปรับปรุงอยางตอเนื่อง
Schmenner (1995 อ% า งถึ งใน อมรารั ต น* บุ ญ ภา, 2557) ได% ก ลาวถึ ง คุ ณ ภาพการ
ให%บริการไว%วา คุณภาพการให%บริการได%มาจากการรับรู%ที่ได%รับจริงลบด%วยความคาดหวังที่คาดวาจะ
ได%รับจากบริการนั้น หากการรับรู%ในบริการที่ได%รับมีน%อยกวาความคาดหวัง ก็จะทำให%ผู%รับบริการมอง
คุณภาพการให%บริการนั้นติดลบ หรือรับรู%วาการบริการนั้นไมมีคุณภาพเทาที่ควร ตรงกันข%าม หาก
ผู%รับบริการรับรู%วาบริการที่ได%รับจริงนั้นมากกวาสิ่งที่เขาคาดหวัง คุณภาพการให%บริการ ก็จะเป:นบวก
หรือมีคุณภาพในการบริการ นั่นเอง

21
Zineldin (1996 อ%างถึงใน อมรารัตน* บุญภา, 2557) เสนอความเห็นไว%วา คุณภาพการ
ให%บริการเป:นเรื่องที่เกี่ยวข%องกับความคาดหวังของผู%รับบริการในด%านของคุณภาพภายหลังจากที่เขา
ได% ข%อ มู ล เกี่ ย วกั บ บริก ารนั้ น ๆ และมี ความต% อ งการที่ จ ะใช% บ ริ การนั้ น รวมทั้ งการที่ เขาได% ท ำการ
ประเมินและเลือกที่จะใช%บริการ
รัตพล มนตเสรีวงศ* และนิตนา ฐานิตธนกร (2558) ได%กลาวถึงคุณภาพในการให%บริการ
วาคุ ณ ภาพบริการนั้ น ขึ้น อยู กั บ ความแตกตางระหวางความคาดหวังเปรีย บเที ย บกั บ การรั บ รู% ของ
ผู%รั บ บริการเมื่ อผู% รับ บริการมารับ บริการ โดยมิ ติ ที่ส ำคั ญ ที่ บ งชี้ ถึงคุ ณ ภาพในการให% บ ริการ ได% แก
การตอบสนองตอลู กค% า (Responsiveness) ความเข% าใจและเห็ น อกเห็ น ใจตอลู กค% า (Empathy)
การให% ค วามเชื่ อ มั่ น ตอลู ก ค% า (Assurance) ความเชื่ อ ถื อ ไว% ว างใจได% (Reliability) และความเป: น
รูปธรรมของบริการ (Tangibles)
ละมัย เบาเออร* และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ได%กลาวถึงคุณภาพในการให%บริการวา
เป:นการนำเสนอการให%บริการที่แตกตางจากผู%แขงขัน และตรงกับความต%องการของผู%บริโภค คุณภาพ
ในการให% บริการในเชิงลึกและการให% บริการที่ มีคุณ ภาพสูงจะทำให% มีความได%เปรียบในการแขงขั น
ซึ่งจะทำให%มีผลกำไรที่มากขึ้น

3.3 ลักษณะองคกรแหงการบริการ
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) กลาววา ลักษณะองค*กรแหงการบริการ ประกอบด%วย
1) ให%บริการอยางดีเลิศ ยึดลูกค%าเป:นหลัก
2) ให%บริการอยางถูกต%องตั้งแตเริ่มต%นจนสิ้นสุดการให%บริการ
3) สร%างสายสัมพันธ*กับลูกค%า
4) มีจุดติดตอเพียง 1 จุดในการใช%บริการ
5) ติดตอได%ทุกวันและทุกเวลา
6) ติดตอพนักงานเหมือนติดตอผู%จัดการ
7) มีการสื่อสารให%ข%อมูลลูกค%าอยางตอเนื่อง
8) มีนวัตกรรมออกมาให%บริการ
9) มีบรรยากาศของความสนุกสนาน
10) มีการปรับปรุงการให%บริการอยางตอเนื่อง
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3.4 การบริการที่เปKนเลิศ
กัญญารัตน* พื้นมวง (2556) ได%กลาววา การบริการที่เป:นเลิศ หมายถึง การให%บริการ
อยางจริงใจและจริงจัง คำวา “บริการ” หมายถึ ง การรู%จักการเสี ย สละ อดทน ชวยเหลื อ เกื้อกู ล
อำนวยความสะดวก ให%ความเป:นธรรมเสมอภาค และตระหนักเสมอวา ปรารถนาให%คนอื่นทำอะไรให%
เราอยางไร เราต%องทำสิ่งนั้นให%แกผู%อื่นกอน คือ “การรู%จักให%” ให%บริการแกผู%รับบริการที่สอดคล%องกับ
นโยบายขององค*กรต%องมีความรับผิดชอบรวมกันภายใต%กฎระเบียบ ประกาศ ข%อบังคับ เป:นเครื่องมือ
ในการอำนวยความสะดวกในการทำงานเพื่ อรักษาความถูกต% อง เที่ ยงธรรม มี ความเป: น มื ออาชี พ
เป: น ผู% ให% บ ริ ก ารที่ รู% จั ก ค% น หาความต% อ งการของผู% รั บ บริ ก ารให% ผู% รั บ บริ ก ารมี ส วนรวม โดยทำเป: น
กระบวนการ และมีความตอเนื่องรักในอาชีพบริการ รักผู%รับบริการทุกคนอยางเสมอภาค รักงานที่
ได%รับมอบหมาย รักการชวยเหลือและการมีสวนรวม ตลอดจนมุงปฎิบัติหน%าที่อยางจริงจังไมเพียงแต
คิด แล% ว ไมลงมื อทำต% องตระหนั กเสมอวาการบริการที่ เป: น เลิ ศแบบมี ส วนรวมจะต% องอยู ในหั วใจผู%
ให%บริการเสมอ การเป:นผู%ให%บริการที่เป:นเลิศนั้นผู%ปฏิบัติงานทุกทานหรือทุกสวนงานควรคำนึงถึงข%อ
อื่น ๆ ดังนี้
1) ต%องมีความรู%ในงานที่ให%บริการ (Knowledge) ผู%ให%บริการต%องมีความรู%ในงาน
ที่ตนเองรับผิดชอบ สามารถตอบข%อซักถามจากผู%รับบริการได%อยางถูกต%องและแมนยำ เพื่อไมให%เกิด
ความผิดพลาด
2) มีความชางสังเกต (Observe) ผู%ให%บริการจะต%องมีลักษณะเฉพาะตัวเป:นคนมี
ความชางสั งเกต เพราะหากมี ก ารรั บ รู% ว าบริ ก ารอยางไรจึ งจะเป: น ที่ น าพอใจตอผู% รั บ บริ ก ารก็ จ ะ
พยายามนำมาคิดสร%างสรรค*ให%เกิดการบริการที่ดียิ่งขึ้น เกิดความพอใจและสามารถตอบสนองความ
ต%องการของผู%รับบริการได%มากยิ่งขึ้น
3) ต% องมี ค วามกระตื อ รื อ ร% น (Enthusiasm) พฤติ ก รรมความกระตื อรื อร% น จะ
แสดงถึงความมีจิตใจในการต%อนรับให%ความชวยเหลือแสดงความหวงใยจะทำให%เกิดภาพลักษณ*ที่ดีใน
การชวยเหลือผู%รับบริการ
4) ต%องมีกิริยาวาจาสุภาพ (Manner) กิริยาวาจาเป:นสิ่งที่แสดงออกจากความคิด
ความรู%สึก และสงผลให%เกิดบุคลิกภาพที่ดีเพื่อให%ผู%รับบริการมีความสบายใจที่จะติดตอขอรับบริการ
5) ต%องมีความคิดริเริ่มสร%างสรรค* (Creative) ผู%ให%บริการควรมีความคิดใหม ๆ
ไมควรยึดติดกับประสบการณ*หรือการบริการที่ทำอยู เชน เคยปฏิบัติมาอยางไรก็จะปฎิบัติไปอยางนั้น
ไมมีการปรับเปลี่ยนวิธีการให%บริการ ดังนั้นควรมีแนวความคิดใหม ๆ ในการปฏิรูปงานด%านการบริการ
6) ต% องสามารถควบคุ มอารมณ* ได% (Emotional control) งานด% านบริการเป: น
งานที่ให%ความชวยเหลือผู%อื่น ต%องพบปะผู%คนมากมายหลายชนชั้น มีการศึกษาที่แตกตางกัน ดังนั้น
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กิริยามารยาทของผู%รับบริการจะแตกตางกันไป เมื่อผู%รับบริการไมได%ในสิ่งที่ตนเองคาดหวัง อาจจะถูก
ตำหนิ พูดจาก%าวร%าว กิริยามารยาทไมดีใสผู%ให%บริการ ซึ่งผู%ให%บริการต%องสามารถควบคุมอารมณ*ให%ได%
เป:นอยางดี
7) ต%องมีสติในการแก%ปHญหาที่เกิดขึ้น (Calmness) ผู%รับบริการสวนใหญจะติดตอ
ขอความชวยเหลื อเข% า มา แตบางกรณี ผู% รั บ บริ การที่ มี ปH ญ หาเรงดวน ผู% ให% บ ริก ารจะต% องสามารถ
วิเคราะห*ถึงสาเหตุและคิดหาวิธีการแก%ไขปHญหาอยางมีสติ อาจจะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากหลาย
ทางเลือกให%แกผู%รับบริการด%วย
8) มี ทั ศ นคติ ต องานบริ ก ารดี (Attitude) การบริ ก ารเป: น การชวยเหลื อ
ผู%ให%บริการจึงต%องมีความคิด ความรู%สึกตองานบริการในทางที่ชอบและเต็มใจที่จะให%บริการ ถ%าผู%ใดมี
ความคิดความรู%สึกไมชอบงานบริการ แม%จะพอใจในการรับบริการจากผู%อื่นก็ไมอาจจะทำงานบริการ
ให%เป:นผลดีได% ถ%าบุคคลใดมีทัศนคติตองานบริการดีก็จะให%ความสำคัญตองานบริการและปฏิบัติงานได%
อยางเต็มที่ เป:นผลให%งานบริการมีคุณคาและนำไปสูความเป:นเลิศได%ตอไป
9) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตอผู% รั บ บริ ก าร (Responsibility) ในงานด% า นบริ ก าร
การปลูกฝHงทัศนคติให%เห็นความสำคัญของผู%รับบริการด%วยการยกยองวา “เป:นบุคคลที่สำคัญที่สุด”
และ “เป:นฝ{ายถูกเสมอ” ทั้งนี้ก็เพื่อให%ผู%ให%บริการมีความรับผิดชอบตอผู%รับบริการอยางดีที่สุดจากคำ
กลาวข%างต%น ผู%วิจัยสรุปได%วา การเป:นผู%ให%บริการที่เป:นเลิศนั้นจำเป:นอยางยิ่งที่จะต%องประกอบด%วยสิ่ง
ที่กลาวไว%ข%างต%น การเป: นผู%ให% บริการที่เป:น เลิ ศไมเพียงแตเป: นผู%ให% ข%อมูลทางวิชาการที่ ดี แตต%องมี
ความรู%สึกนึกคิดทางจิตวิทยา เพื่อเป:นแนวทางในการสังเกตผู%รับบริการวาต%องการอะไร เพื่อการบริการ
ที่ตรงตามความคาดหวังของผู%รับบริการและทำให%ผู%รับบริการประทับใจอยากใช%บริการครั้งตอไป

3.5 การวัดคุณภาพการให"บริการ
กัญญารัตน* พื้นมวง (2556) กลาววา การวัดคุณภาพการให%บริการนั้นเรามักจะใช%วิธีการ
วั ด ความพึ ง พอใจ (Customer Satisfaction) ของผู% รั บ บริ ก ารหลั ง จากที่ ไ ด% รั บ บริ ก ารนั้ น แล% ว
แตโดยทั่วไปปHญหาในการวัดคุณภาพการให%บริการนั้น มักจะขึ้นอยูกับวิธีการวัดเงื่อนไขที่นำมาสูการ
สะท%อนคุณภาพการให%บริการ นั้นก็คือการตอบสนองความต%องการของผู%รับบริการเป:นไปตามความ
คาดหวังมากน%อยเพียงใด
กรอนรูส (Gronroos, 1984 อ%างถึงใน ชัชวาลย* ทัตศิวัช , 2552) ได%กลาวถึงเกณฑ*การ
พิจารณาคุณภาพการบริการวาสามารถสร%างให%เกิดขึ้นได% ตามหลัก 6 ประการ กลาวคือ
1) การเป: น มื ออาชี พ และการมี ทั กษะของผู% ให% บ ริก าร (professionalism and
skill) เป:นการ พิจารณาวา ผู%รับบริการสามารถรับรู%ได%จากการเข%ารับบริการจากผู%ให%บริการที่มีความรู%
และทักษะในงานบริการ ซึ่งสามารถดำเนินการแก%ไขปHญหาตาง ๆ ได%อยางมีระบบและแบบแผน
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2) ทั ศ น ค ติ แ ล ะ พ ฤ ติ ก รรม ข อ งผู% ให% บ ริ ก าร (attitude and behavior)
ผู%รับบริการจะเกิด ความรู%สึกได%จากการที่ผู%ให%บริการสนใจที่จะดำเนินการแก%ไขปHญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ด%วยทาทีที่เป:นมิตร และดำเนินการแก%ไขปHญหาอยางเรงดวน
3) การเข% าพบได%อยางงายและมี ความยื ดหยุนในการให% บ ริการ (accessibility
and flexibility) ผู%รับ บริการจะพิ จารณาจากสถานที่ ตั้งไว%ให% บ ริการ และเวลาที่ ได%รับบริการจากผู%
ให%บริการ รวมถึงระบบการบริการที่จัดเตรียมไว%เพื่ออำนวยความสะดวกให%กับผู%รับบริการ
4) ความไว% ว างใจและความเชื่ อ ถื อ ได% (reliability and trustworthiness)
ผู%รับ บริการจะทำ การพิ จารณาหลังจากที่ ได%รับบริการเป: นที่ เรียบร%อยแล% ว ซึ่ งการให%บ ริการของผู%
ให%บริการจะต%องปฏิบัติตามที่ได%รับการตกลงกัน
5) การแก%ไขสถานการณ* ให%กลับสูภาวะปกติ (recovery) พิจารณาจากการเกิด
เหตุการณ* ที่ไมได%คาดการณ*ลวงหน%าเกิดขึ้นหรือเกิดเหตุการณ*ที่ผิดปกติ และผู%ให%บริการสามารถแก%ไข
สถานการณ*นั้น ๆ ได%ทันทวงทีด%วยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งทำให%สถานการณ*กลับสูภาวะปกติ
6) ชื่ อเสี ยงและความนาเชื่อถือ (reputation and credibility) ผู%รับ บริการจะ
เชื่อถือ ในชื่อเสียงของผู%ให%บริการจากการที่ผู%ให%บริการดำเนินกิจการด%วยดีมาตลอด
นอกจากนี้ สตีฟ และคุ•ก (Steve and Cook, 1995 อ%างถึงใน ชัชวาลย* ทัตศิวัช , 2552 )
ยังชี้ให%เห็นวาคุณภาพการให%บริการของหนวยงานหรือองค* การที่ให%บริการยังสามารถพิจารณาได%จาก
เกณฑ* 9 ประการ ดังตอไปนี้
1) การเข%าถึงบริการได%ทันทีตามความต%องการของผู%รับบริการ
2) ความสะดวกของทำเลที่ตั้งในการเข%ารับบริการ
3) ความนาเชื่อถือไว%วางใจของการให%บริการ
4) การให%ความสำคัญตอผู%รับบริการแตละคน
5) ราคาคาบริการที่เหมาะสมกับลักษณะของงานบริการ
6) คุณภาพการให%บริการทั้งในระหวางเข%ารับบริการและภายหลังการเข%ารับบริการ
7) ชื่อเสียงของบริการที่ได%รับรวมถึงการยกยองชมเชยในบริการ
8) ความปลอดภัยในการให%บริการจากผู%เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
9) ความรวดเร็วในการให%บริการ
สรุปได%วา คุณภาพการให%บริการนั้น เป:นเรื่องที่มีความซับซ%อนและหลากหลายในแงมุม
ของการพิจารณา แตกระนั้นเป:นที่ประจักษ*ชัดวาคุณภาพการให%บริการเป:นเรื่องที่สำคัญซึ่งผู%บริหาร
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ขององค* ก าร พึ ง ให% ค วามสำคั ญ และทุ มเทความสนใจ องค* ก ารที่ ต% อ งการความสำเร็ จ ของการ
ประกอบการไมวาจะเป: น ภาครัฐ หรื อเอกชน จึ งต% อ งให% ค วามสนใจตอประเด็ น เรื่อ งคุ ณ ภาพการ
ให%บริการที่พิจารณาหรือทำความเข%าใจจากความ ต%องการและความคาดหวังของผู%รับบริการให%ได%
อยางเดนชัด

3.6 สมรรถนะขององคกร
3.6.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency)
สำนักงานคณะกรรมการข%าราชการพลเรือน (2548) ได%กลาววา ศาสตราจารย*
David C. McClelland นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Harvard เป:นผู%ริเริ่มแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
โดยพัฒนาแบบทดสอบทางบุคลิกภาพเพื่อศึกษาวาบุคคลที่ทำงานอยางมีประสิทธิภาพนั้นมีทัศนคติ
และนิสัยอยางไร McClelland ได%ใช%ความรู%ในเรื่องเหลานี้ชวยแก%ไขปHญหาการคัดเลือกบุคคลให%แก
หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได%แก ปHญหากระบวนการคัดเลือกที่เน%นการวัดความถนัดที่ทำให%
คนผิวดำและชนกลุมน%อยอื่ น ๆ ไมได% รับ การคั ดเลือก (ซึ่ งผิดกฎหมาย) และปH ญ หาผลการทดสอบ
ความถนั ด ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ* กั บ ผลการปฏิ บั ติ งานน% อ ยมาก (ซึ่ ง แสดงวาการทดสอบความถนั ด
ไมสามารถทำนายผลการปฏิบัติงานได%) McClelland ได%เก็บข%อมูลของกลุมผู%ที่มีผลการปฏิบัติงานโดด
เดน และผู% ที่ ไมได% มี ผ ลงานโดดเดนด% ว ยการสั ม ภาษณ* ซึ่ งพบวาสมรรถนะเกี่ ย วกั บ ความเข% าใจข% อ
แตกตางทางวั ฒ นธรรมเป: น ปH จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ* กั บ ผลการปฏิ บั ติ งานไมใชการทดสอบด% ว ย
แบบทดสอบความถนัด บทความเรื่อง Testing for Competence Rather Than for Intelligence
ของ McClelland ที่ตีพิมพ*ในปJ 1973 ได%รับการกลาวถึงอยางกว%างขวางจากนักวิชาการทั้งที่เห็นด%วย
และไมเห็นด%วยอยางไรก็ดี McClelland ก็ได%ทำให%สมรรถนะได%รับความสนใจศึกษา และใช%กันตอ ๆ
มาจึงถึงทุกวันนี้
แนวคิ ด เรื่ อ งสมรรถนะมั ก มี ก ารอธิ บ ายด% ว ยโมเดลภู เ ขาน้ ำ แข็ ง (Iceberg Model)
ดังภาพที่แสดงด%านลาง ซึ่งอธิบายวา ความแตกตาง ระหวางบุคคลเปรียบเทียบได%กับภูเขาน้ำแข็ง
โดยมีสวนที่เห็นได%งาย และพัฒนาได%งาย คือสวนที่ลอยอยูเหนือน้ำ นั่นคือองค*ความรู%และทักษะตางๆ
ที่บุคคลมีอยู และสวนใหญที่มองเห็นได%ยากอยูใต%ผิวน้ำ ได%แก แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณ*ภายใน
และบทบาทที่แสดงออกตอสังคม สวนที่อยูใต%น้ำนี้มีผลตอพฤติกรรมในการทำงานของบุคคลอยางมาก
และเป:นสวนที่พัฒนาได%ยาก
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ภาพที่ 1 โมเดลภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg Model)
การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมในการทำงานอยางใดขึ้นอยูกับคุณลักษณะที่บุคคลมีอยูซึ่ง
อธิ บ ายในตั ว แบบภู เ ขาน้ ำ แข็ ง คื อ ทั้ ง ความรู% ทั ก ษะ/ความสามารถ (สวนที่ อ ยู เหนื อ น้ ำ ) และ
คุณลักษณะอื่น ๆ (สวนที่อยูใต%น้ำ) ของบุคคลนั้น ๆ
3.6.2 องคประกอบของสมรรถนะ
หลักแนวคิดของ David McClelland กลาวถึง องค*ประกอบของสมรรถนะ 5 สวน คือ
1) ความรู% (Knowledge) คื อ ความรู% เฉพาะในเรื่ องที่ ต% องรู% เป: น ความรู% ที่ เป: น
สาระสำคัญ เชน ความรู%ด%านเครื่องยนต*
2) ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่ต%องการให%ทำได%อยางมีประสิทธิภาพ เชน ทักษะทาง
คอมพิวเตอร* ทักษะทางการถายทอดความรู% เป:นต%น ทักษะที่เกิดได%นั้นมาจากพื้นฐานทางความรู%และ
สามารถปฏิบัติได%อยางคลองแคลววองไว
3) บทบาททางสังคม (Social Role) หมายถึง สิ่งที่บุคคลต%องการสื่อให%บุคคลอื่น
ในสังคมเห็นวาตัวเขามีบทบาทอยางไรตอสังคม เชน ชอบชวยเหลือผู%อื่น
4) ภาพพจน*หรือมโนทัศน*เกี่ยวกับตัวเอง (Self-image) หมายถึง ภาพพจน*หรือ
มโนทัศน* ที่บุคคลมองตัวเองวาเป:นอยางไร เชน เป:นผู%นำ เป:นผู%เชี่ยวชาญ เป:นศิลปbน เป:นต%น
5) แรงจูงใจ/เจตนคติ (Motive/Attitude) เป:นแรงจูงใจหรือแรงขับภายใน ซึ่ง
ทำให%บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุงไปสูเป?าหมาย หรือมุงสูความสำเร็จ เป:นต%น
3.6.3 ความหมายของสมรรถนะ
สำนักงานคณะกรรมการข%าราชการพลเรือน (2548) ได%กำหนดนิยามของสมรรถนะ คือ
“คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป:นผลมาจากความรู% ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำ
ให%บุคคลสามารถสร%างผลงานได%โดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอื่น ๆ ในองค*กร” กลาวคือ การที่บุคคลจะ
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แสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได% มักจะต%องมีองค*ประกอบของทั้งความรู% ทักษะ/ความสามารถและ
คุ ณ ลั ก ษณะอื่ น ๆ ตั ว อยาง เชน สมรรถนะการบริ ก ารที่ ดี ซึ่ ง อธิ บ ายวา “สามารถให% บ ริ ก ารที่
ผู%รับบริการต%องการได%” นั้น หากขาดองค*ประกอบตาง ๆ ได%แก ความรู%ในงาน หรือทักษะที่เกี่ยวข%อง
เชน อาจต% องหาข% อ มู ล จากคอมพิ ว เตอร* และคุ ณ ลั กษณะของบุ ค คลที่ เป: น คนใจเย็ น อดทน ชอบ
ชวยเหลือผู%อื่นแล%วบุคคลก็ไมอาจจะแสดงสมรรถนะของการบริการที่ดีด%วยการให%บริการที่ผู%รับบริการ
ต%องการได%
สมฤทั ย อยู รอด (2555) ได% ให% ค วามหมายของสมรรถนะวา สมรรถนะเป: น ความรู%
ความสามารถ เฉพาะสวนบุคคล ซึ่งจะแสดงออกมาหรือไมขึ้นอยูกับโอกาสในการปฏิบัติงาน หรือการ
ค%นหา นวัตกรรมเพื่อให%พบกับสมรรถนะที่ซอนเอาไว%ออกมาใช%ซึ่งสามารถนำพาองคก*รไปสูเป?าหมาย
กัญญาฏา พวงมะลิ (2556) สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป:นผลมา
จากความรู%ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให%บุคคลสามารถสร%างผลงานได%โดดเดน
กวาเพื่อน รวมงานอื่น ๆ ในองค*กร
3.6.4 ประเภทของสมรรถนะ
สำนั กงานคณะกรรมการข%าราการพลเรือน (2548) ได%จัดทำโมเดลสมรรถนะ สำหรับ
ข%าราชการพลเรือนไทย ประกอบด%วยสมรรถนะ 2 ประเภท คือ สมรรถนะหลักสำหรับ ข%าราชการพล
เรือนไทยทุกคน และสมรรถนะประจำกลุมงานสำหรับแตละกลุมงาน จำแนกได%ดังนี้
1) สมรรถนะหลักคือ คุณลักษณะรวมของข%าราชการพลเรือนไทยทั้งระบบ เพื่อหลอหลอม
คานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค*รวมกันประกอบด%วยสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ
1.1) การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
1.2) การบริการที่ดี (Service Mind)
1.3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
1.4) จริยธรรม (Integrity)
1.5) ความรวมแรงรวมใจ (Teamwork)
2) สมรรถนะประจำกลุ มงาน คื อ สมรรถนะที่ ก ำหนดเฉพาะสำหรั บ กลุ มงานเพื่ อ
สนับสนุนให%ข%าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแกหน%าที่และสงเสริมให%ปฏิบัติภารกิจในหน%าที่ได%ดี
ยิ่งขึ้ น โดยโมเดลสมรรถนะกำหนดให% แตละกลุมงานมี สมรรถนะประจำกลุ มงานละ 3 สมรรถนะ
(ยกเว%นกลุมงานนักบริหารระดับสูงมี 5 สมรรถนะ) สมรรถนะประจำกลุมงานมี ทั้งหมด 20 สมรรถนะ
ด%วยกัน คือ
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2.1) การคิดวิเคราะห* (Analytical Thinking)
2.2) การมองภาพองค*รวม (Conceptual Thinking)
2.3) การพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing Others)
2.4) การสั่งการตามอำนาจหน%าที่ (Holding People Accountable)
2.5) การสืบเสาะหาข%อมูล (Information Seeking)
2.6) ความเข%าใจข%อแตกตางทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity)
2.7) ความเข%าใจผู%อื่น (Interpersonal Understanding)
2.8) ความเข%าใจองค*กรและระบบราชการ (Organizational Awareness)
2.9) การดำเนินการเชิงรุก (Proactiveness)
2.10) ความถูกต%องของงาน (Concern for Order)
2.11) ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence)
2.12) ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility)
2.13 ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing)
2.14) สภาวะสภาวะผู%นำ (Leadership)
2.15) สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality)
2.16) วิสัยทัศน* (Visioning)
2.17) การวางกลยุทธ*ภาครัฐ (Strategic Orientation)
2.18) ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน (Change Leadership)
2.19) การควบคุมตนเอง (Self Control)
2.20) การให%อำนาจแกผู%อื่น (Empowering Others)
3.6.5 การประเมินสมรรถนะ
สำนักงานคณะกรรมการข%าราการพลเรือน (2548) ซึ่งแบงออกเป:นกลุมใหญ ๆ 3 กลุม คือ
1) Tests of Performance เป: น แบบทดสอบที่ ใ ห% ผู% รั บ การทดสอบทำงาน
บางอยาง เชน การเขียนอธิบายคำตอบ การเลือกตอบข%อที่ถูกที่สุด หรือการคิดวาถ%ารูปทรงเรขาคณิต
ที่ แสดงบนจอหมุ น ไปแล% วจะเป: น รู ปใด แบบทดสอบประเภทนี้ ออกแบบมาเพื่ อวั ด ความสามารถ
ของบุ คคล (can do) ภายใต% เงื่อ นไขของการทดสอบ ตั วอยางของแบบทดสอบประเภทนี้ ได% แก
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แบบทดสอบความสามารถทางสมองโดยทั่ ว ไป (general mental ability) แบบทดสอบที่ วั ด
ความสามารถเฉพาะ เชน spatial ability หรือความเข%าใจด%านเครื่องยนต*กลไก และแบบทดสอบ
ที่วัดทักษะ หรือความสามารถทางด%านรางกาย
2) Behavior Observations เป: น แบบทดสอบที่ เ กี่ ย วข% อ งกั บ การสั ง เกต
พฤติกรรมของผู%รับการทดสอบในบางสถานการณ* แบบทดสอบประเภทนี้ตางจากประเภทแรกตรงที่ผู%
เข%ารับการทดสอบไมได%ต%องพยายามทำงานอะไรบางอยางที่ออกแบบมาเป:นอยางดีแล%ว แตเป:นการ
ถู ก สั งเกต และประเมิ น พฤติ ก รรมในบางสถานการณ* เชน การสั งเกตพฤติ ก รรม การเข% า สั งคม
พฤติกรรมการทำงาน การสัมภาษณ*ก็อาจจัดอยูในกลุมนี้ด%วย
3) Self Reports เป: น แบบทดสอบที่ ใ ห% ผู% ต อบรายงานเกี่ ย วกั บ ตนเอง เชน
ความรู% สึ ก ทั ศนคติ ความเชื่ อ ความสนใจ แบบทดสอบ บุ ค ลิ กภาพ แบบสอบถาม แบบสำรวจ
ความคิดเห็นตาง ๆ การตอบคำถามประเภทนี้ อาจจะไมได%เกี่ยวข%องกับความรู%สึกที่แท%จริงของผู%ตอบ
ก็ได% การทดสอบบางอยาง เชน การสัมภาษณ*อาจเป:นการผสมกันระหวาง Behavior Observations
และ Self Reports เพราะการถามคำถามในการสั ม ภาษณ* อาจเกี่ ย วข% อ งกั บ ความรู% สึ ก ความคิ ด
และทัศนคติของผู%ถูกสัมภาษณ* และในขณะเดียวกันผู%สัมภาษณ*ก็สังเกตพฤติกรรมของผู%ถูกสัมภาษณ*
ด%วยในขณะเดียวกัน

4. ป*จจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการให!บริการ
4.1 ลักษณะของความพึงพอใจในการให"บริการ
จิ ต ติ นั น ท* เดชุ คุ ป ต* และคณะ (2542) ได% ก ลาววา ความพึ งพอใจในการให% บ ริ ก าร
มีความสำคัญตอการดำเนินงานบริการให%เป:นไปอยางมีประสิทธิภาพซึ่งมีลักษณะทั่วไป ดังนี้
1) ความพึ ง พอใจเป: น การแสดงออกทางอารมณ* แ ละความรู% สึ ก ในทางบวก
ของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลจำเป:นต%องปฏิสัมพันธ*กับสภาพแวดล%อมรอบตัว การตอบสนองความ
ต%องการสวนบุ คคลด% วยการโต% ตอบกั บ บุ คคลอื่ น และสิ่ งตาง ๆ ในชี วิต ประจำวัน ทำให% แตละคนมี
ประสบการณ* ก ารรั บ รู% เรี ย นรู% สิ่ งที่ จ ะได% รั บ ตอบแทนแตกตางกั น ไป ในสถานการณ* ก ารบริ ก ารก็
เชนเดียวกัน บุคคลรับรู%หลายสิ่งหลายอยางเกี่ยวกับการบริการไมวาจะเป:นประเภทของการบริการ
หรือคุณภาพของการบริการซึ่งประสบการณ*ที่ได%รับจากการสัมผัสบริการตาง ๆ หากเป:นไปตามความ
ต%องการของผู%รับบริการ โดยสามารถทำให%ผู%รับบริการได%รับสิ่งที่คาดหวังก็ยอมกอให%เกิดความรู%สึกที่ดี
และพึงพอใจในบริการที่ได%รับ
2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่
ได% รั บ จริ งในสถานการณ* ห นึ่ ง การบริ ก ารกอนที่ ลู ก ค% า จะมาใช% บ ริ ก ารใดก็ ต ามมั ก จะมี ม าตรฐาน
ของการบริการนั้นไว%ในใจอยูกอนแล%ว ซึ่งอาจมีแหลงอ%างอิงมาจากคุณคาหรือเจตคติที่ยึดถือตอการ
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บริการประสบการณ*ดั้งเดิมที่เคยใช%บริการ การบอกเลาของผู%อื่น การรับทราบข%อมูล การรับประกัน
บริ การจากโฆษณา การให% คำมั่ น สั ญ ญาของผู% ให% บ ริ การเหลานี้ เป: น ปH จ จั ย พื้ น ฐานที่ ผู% รับ บริ การใช%
เปรี ย บเที ย บกั บ การบริ ก ารที่ ได% รั บ ในวงจรของการให% บ ริ ก ารตลอดชวงเวลาของความจริ ง สิ่ งที่
ผู%รับบริการได%รับรู%เกี่ยวกับการบริการกอนที่จะมารับบริการหรือความคาดหวังในสิ่งที่คิดวาควรจะ
ได% รับ (Expectations) นี้ มี อิท ธิ พ ลตอชวงเวลาของการเผชิ ญ ความจริ งหรื อการพบปะระหวางผู%
ให%บริการและผู%รับบริการเป:นอยางมาก เพราะผู%รับบริการจะประเมินเปรียบเทียบสิ่งที่ได%รับบริการ
จริงตามกระบวนการบริการที่ เกิดขึ้น (Performance) กับสิ่งที่คาดหวังเอาไว%หากสิ่งที่ ได%รับเป: นไป
ตามความคาดหวังถือวาเป:นการยืนยันที่ถูกต%อง (Confirmation) กับความคาดหวังที่มีอยู ผู%รับบริการ
ยอมเกิดความพึงพอใจตอบริการดังกลาว แตถ%าไมเป:นไปตามที่คาดหวังอาจจะสูงหรือต่ำกวานับเป:น
การยื น ยั น ที่ คลาดเคลื่ อน (Disconfirmation) จากความคาดหวังดั งกลาว ทั้ งนี้ ช วงความแตกตาง
(Discrepancy) ที่เกิดขึ้นจะชี้ให%เห็นถึงระดับความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจมากน%อยได% ถ%าข%อ
ยืนยันเบี่ยงเบนไปในทางบวกแสดงถึงความพึงพอใจ ถ%าไปในทางลบแสดงถึงความไมพึงพอใจ
3) ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได%ตลอดเวลาตามปHจจัยแวดล%อมและสถานการณ*ที่
เกิดขึ้น ความพึงพอใจเป:นความรู%สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรได%ตามปHจจัยที่เข%ามาเกี่ยวข%องกับความ
คาดหวังของบุคคลในแตละสถานการณ* ชวงเวลาหนึ่งบุคคลอาจจะไมพอใจตอสิ่งหนึ่งเพราะวาไม
เป:นไปตามที่คาดหวังไว% แตในอีกชวงหนึ่งหากสิ่งที่คาดหวังไว%ได%รับการตอบสนองอยางถูกต%อง บุคคล
ก็สามารถเปลี่ยนความรู%สึกเดิมตอสิ่งนั้นได%อยางทันทีทันใด แม%วาจะเป:นความรู%สึกที่ตรงกันข%ามกันก็
ตาม นอกจากนี้ความพึงพอใจเป:นความรู%สึกที่สามารถแสดงออกในระดับ มากน%อยได% ซึ่งขึ้นอยูกับ
ความแตกตางของการประเมินสิ่งที่ได%รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว%สวนใหญลูกค%าจะใช%เวลาเป:นมาตรฐาน
ในการเปรียบเทียบความคาดหวังจากบริการตาง ๆ
Thomas & Earl. (1995) ได%ให%แนวความคิดความพึงพอใจไว%วา การวัดความพึงพอใจ
เป:นวิธีหนึ่งที่ใช%กันอยู เพื่อทราบผลของการให%บริการที่ดีเลิศที่ทำให%ลูกค%าพอใจ เป:นที่บริษัทเชื่อวามี
คุณคาและควรให%ความเข%าใจในความต%องการและปHญหาของลูกค%าในการบริการ ผู%บริหารขององค*กร
ต%องมีความรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพให%เกิดประสิทธิผลและผลดีอยางตอเนื่อง ดังนั้นการ
สำรวจความพึงพอใจจึงเป:นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ
Ernest & llgen (1980) กลาววา ความพึ งพอใจเป: น แรงจู งใจของมนุ ษ ย* ที่ ตั้ งอยู บน
ความต%องการพื้ น ฐาน มี ความเกี่ย วข% องกัน อยางใกล%ชิ ด กั บ ผลสั มฤทธิ์และแรงจู งใจ และพยายาม
หลีกเลี่ยงสิ่งไมต%องการ
ท ฤษ ฎี ค วาม ต% องการของม าสโล ว* (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory)
(Maslow, 1970, อ%างถึงใน สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ, 2555)
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อับราแฮม มาสโลว* เป: นนั กจิตวิทยาอยูที่ มหาวิทยาลับแบรนดี ส* ได%พัฒนาทฤษฎี
การจูงใจที่ รู%จักกันมากที่สุ ดทฤษฎี หนึ่งขึ้ นมา มาสโลว*ระบุวาบุ คคลจะมี ความต%องการที่เรียงลำดับจาก
ระดับพื้ นฐานมากที่ สุดไปยังระดับสูงสุด ขอบขายของมาสโลว*จะอยูบน พื้ นฐานของสมมุติฐานรากฐาน
3 ข%อ คือ
1) บุคคล คือ สิ่งมีชีวิตที่มีความต%องการ ความต%องการของบุคคลสามารถ
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของพวกเขาได% ความต%องการที่ยังไมถูกตอบสนองเทานั้นสามารถมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมความต%องการที่ถูกตอบสนองแล%วจะไมเป:นสิ่งจูงใจ
2) ความต% องการของบุ คคลจะถู กเรียงลำดั บ ตามความสำคั ญ หรือเป: น
ลำดั บ ชั้ น จากความต% องการพื้ นฐาน (เชน อาหารและที่ อยู อาศั ย) ไปจนถึ งความต% องการที่ ซั บซ% อน
(เชน ความสำเร็จ)
3) บุคคลที่จะก%าวไปสูความต%องการระดับตอไปเมื่อความต%องการระดับ
ต่ ำ ลงมา ได% ถู ก ตอบสนองอยางดี แ ล% ว เทานั้ น นั่ น คื อ คนงานจะมุ งการตอบสนองความต% อ งการ
สภาพแวดล%อมการทำงานที่ปลอดภัยกอน กอนที่จะถูกจูงใจให%มุงไปสูการตอบสนอง ความต%องการ
ทางสังคม
ลำดับขั้นความต%องการของ มาสโลว*
1) ความต%องการทางรางกาย (Physiological Needs) ความต%องการทาง
รางกายจะอยูลำดับต่ำที่สุด ความต%องการพื้นฐานมากที่สุดที่ระบบโดยมาสโลว* ความต%องการเหลานี้
จะหมายถึงแรงผลักดันทางชีววิทยาพื้ นฐาน เชน ความต%องการอาหาร อากาศ น้ำ และที่อยูอาศัย
เพื่อการตอบสนองความต%องการเหลานี้ บริษัทจะต%องให%เงินเดือนอยางเพียงพอแกบุคคลที่พวกเขา
จะรับภาระสภาพการดำรงชีวิตอยูได% (เชน อาหาร และที่อยูอาศัย) ในทำนองเดียวกันเวลาพักจะเป:น
คุณลักษณะที่สำคัญอยางหนึ่งของงานด%วยที่เปbด โอกาสให%บุคคลตอบสนองความต%องการทางรางกาย
ของพวกเขาได% บริษัทมากขึ้นทุกที กำลังมีโครงการออกกำลังกายนี้จะชวยให%พนักงานมีสุขภาพดีด%วย
การตอบสนองความต%องการทางรางกายของพวกเขา บุ คคลที่หิวจนเกินไปหรือเจ็บ ป{วยจนเกิน ไป
ยากที่จะมีส วนชวยตอบริษัทของพวกเขาได% อยางเต็มที่ โดยทั่ วไปความต% องการทางรางกายจะถู ก
ตอบสนองด%วยรายได%ที่เพียงพอและสภาพแวดล%อมของงานที่ดี เชน ห%องน้ำสะอาด แสง สวางที่เพียงพอ
อุณหภูมิที่สบายและการระบายอากาศที่ดี
2) ความต% อ งการความปลอดภั ย (Safety Needs) ความต% อ งการความ
ปลอดภัย ความต%องการลำดับที่สองของมาสโลว* จะถูกกระตุ%นภายหลังจากที่ความต%องการทางรางกาย
ถูกตอบสนองแล%ว ความต%องการความปลอดภั ยจะหมายถึง ความต% องการสภาพแวดล%อมที่ ปลอดภั ย
ปราศจากอันตรายทางรางกายและจิตใจ บริษัทสามารถทำได%หลายสิ่ งหลายอยางเพื่ อที่ จะตอบสนอง
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ความต%องการความปลอดภัย ตัวอยางเชน บริษัทอาจจะให%การประกันชีวิตและสุขภาพ สภาพแวดล%อม
การทำงานที่ปลอดภัย กฎและข%อบังคับที่ยุติธรรมและสมควร และการยอมให%มีสภาพแรงงาน
3) ความต% อ งการทางสั งคม (Social Needs) ความต% อ งการทางสั งคม
คือ ความต%องการระดับสามที่ระบุโดยมาสโลว* ความต%องการทางสังคมจะหมายถึง ความต%องการที่จะ
เกี่ย วพั น การมี เพื่ อนและการถู กยอมรับ โดยบุ คคลอื่ น เพื่ อการตอบสนองความต% องการทางสั งคม
บริษั ท อาจจะกระตุ% น การมี ส วนรวมภายในกิ จ กรรมทางสั งคม เชน งานเลี้ ย ง ของสำนั ก งาน ที ม
ฟุตบอลหรือโบว*ลิ่งของบริษัทจะให%โอกาสของการตอบสนองความ ต%องการทางสังคมด%วย การเป:น
สมาชิกสโมสรของบริษัทจะให%โอกาสที่ดีแกผู%บริหาร เพื่อ“การสร%างเครือขาย” กับผู%บริหารคนอื่น
ในขณะที่ตอบสนองความต%องการทางสังคมของพวกเขาได%ด%วย กอนหน%านี้เราได%กลาวถึงโครงการ
สุขภาพจะชวยตอบสนองความต%องการทางรางกายได% โครงการสุขภาพนี้สามารถชวยตอบสนองความ
ต%องการทาง สังคมได%ด%วย ความจริงแล%วการทำงานหรือการเลนกีฬากับเพื่อนรวมงานจะให%โอกาสที่ดี
เยี่ยมตอการมีเพื่อน การวิจัยแสดงให%เห็นวาความต%องการทางสังคมจะถูกกระตุ%นภายใต% สภาวะที่
“ความไมแนนอนทางองค*กร” มีอยูเชน เมื่อความเป:นไปได%ของการรวมบริษัท ได%คุกคามความมั่นคง
ของงาน ภายใต%สภาวะเชนนี้บุ คคลจะแสวงหาความเป: นมิ ตรจากเพื่ อนรวมงาน เพื่ อที่ จะรวบรวม
ข%อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเป:นไปอยู
4) ความต% อ งการเกี ย รติ ย ศชื่ อ เสี ย ง (Esteem Needs) ความต% อ งการ
เกียรติยศชื่อเสียง คือ ความต%องการระดับที่สี่ ความต%องการเหลานี้หมายถึง ความต%องการของบุคคล
ที่จะสร%าง การเคารพตนเองและการชมเชยจากบุคคลอื่น ความต%องการชื่อเสียงและการยกยองจาก
บุคคลอื่นจะเป:นความต%องการประเภทนี้ ตัวอยางเชน พวกเขาอาจจะได%รับเชิญงานเลี้ยงเพื่อที่จะยก
ยองความสำเร็ จ ที่ ดี เดน การพิ ม พ* เรื่ อ งราวภายในจดหมายขาวของบริ ษั ท เพื่ อ ที่ จ ะพรรณนา
ความสำเร็จของบุ คคล การให%กุญ แจห%องน้ ำแกผู%บ ริการ การให%ที่จอดรถยนต*ส วนบุ คคล และการ
ประกาศ “บุคคลดีเดน” ประจำเดือน ล%วนแตเป:นตัวอยางของสิ่งที่ สามารถกระทำเพื่อการตอบสนอง
ความต%องการเกียรติยศชื่อเสียง การให%รางวัลเป:นนา•ิกาและเพชรแกการบริการที่ดีและรางวัลราคา
ถูก เชน ทีเชิ้ต และเหยือกเบียร*จะมีประโยชน*ตอการยกยองด%วย
5) ความต% อ งการความสมหวั ง ของชี วิ ต (Self-Actualization Needs)
ความต%องการ ความสมหวังของชีวิตคือ ความต%องการระดับสูงสุด บุคคลมักจะต%องการโอกาสที่จะคิด
สร%างสรรค*ภายในงาน หรือพวกเขาอาจจะต%องการความเป:น อิสระและความรับผิด ชอบ บริษัทได%
พยายามจูงใจบุคคลเหลานี้ด%วยการเสนอตำแหนงที่ท%าทายแกพวกเขา
ความพึงพอใจในการใช%บริการ ถือเป:นปHจจัยที่สำคัญสำหรับธุรกิจให%บริการ ซึ่ง
จะเป: น ข% อได% เปรีย บในการ แขงขั น ทางธุ ร กิ จ โดยเฉพาะตลาดที่ มีการแขงขั น สู ง (Duy & Hoang,
2017 อ% า งถึ ง ใน หั ฏ ฐพั ช ร* และ สุ รั ช ดา 2563) ความพึ ง พอใจในการใช% บ ริ ก าร คื อ ความรู% สึ ก
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ของผู%ใช%บริการที่ยินดีห รือผิดหวัง ซึ่งเกิดจากประสบการณ* ของผู%ใช%บ ริการ เป: นผลมาจากการที่ ได%
เปรี ย บเที ย บ สิ่ งที่ ต นเองคาดหวั งกั บ ประสบการณ* ที่ ได% รั บ จากที่ ได% ใช% บ ริก าร ทั้ งนี้ ความพึ งพอใจ
ของผู% ใช% บ ริ การจะเป: น ดี ห รื อไมนั้ น ขึ้ น อยู กั บ การตอบสนองของผู% ให% บ ริ การที่ มี ต อความคาดหวั ง
ของผู%ใช%บริการวาดีหรือไมด%วยเชนกัน ซึ่งความพึงพอใจ นี้ขึ้นอยูระหวางคุณสมบัติในการใช%บริการ
โดยลูกค%ายินดีเมื่อบริการมีคุณสมบัติที่สูงกวาหรือเทียบเทากับที่คาดหวัง ไว% และผิดหวังเมื่อบริการมี
คุ ณ สมบั ติ ที่ ต่ ำกวาที่ ค าดหวั งไว% หลายธุ ร กิ จ จึ งมุ งหมายที่ จ ะสร%า งความพึ งพอใจสู งสุ ด เนื่ องจาก
ผู%ใช%บริการที่พึงพอใจกับการให%บริการของธุรกิจ อาจจะเปลี่ยนไปใช%บริการธุรกิจอื่นที่ให%ความพึงพอใจ
สูงกวาได%งาย ดังนั้นบริการที่สร%างความพึงพอใจที่สูงจึงมีความเสี่ยงที่ผู%ใช%บริการจะหันไปใช%บริการอื่น
ได%น%อยลง (Kotler, 2003 อ%างถึงใน หัฏฐพัชร* และ สุรัชดา 2563) สรุปได%วา ความพึงพอใจในการใช%
บริการ เป:นทัศนคติที่เกิดขึ้นหลังจากการใช%บริการ ซึ่งผู%ให%บริการจะต%องให% บริการที่สร%างความรู%สึก
ทางบวกแกผู%ใช%บริการ อันนำมาซึ่งความผูกพันตอตราสินค%า และความภักดีของผู%ใช%บริการ

4.2 ปPจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในบริการ
จิร กั ญ ญา ออนละออ (2546) ระดั บ ความพึ งพอใจของผู% รับ บริการที่ คาดวาจะได% รั บ
บริการในสถานการณ*ใดสถานการณ* หนึ่งนั้นอาจไมคงที่และผันแปรไปตามชวงเวลาที่แตกตางกันได%
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปHจจัยตาง ๆ ดังตอไปนี้
1) สินค%าที่บริการความพึงพอใจของผู%รับบริการจะเกิดขึ้นได%ก็ตอเมื่อได%รับการ
บริการที่มี คุณภาพและตรงกับความต%องการ รวมไปถึงความเอาใจใสของผู%ให%บริการ
2) ราคาคาบริ ก ารความพึ ง พอใจจะเกิ ด ขึ้ น ได% ก็ ต อเมื่ อ ราคาคาบริ ก ารนั้ น
เหมาะสมและผู%รับบริการเต็มใจที่จะจาย แตทั้ งนี้ทั้งนั้นเจตคติของผู%รับบริการแตละคนนั้นยอมไม
เหมือนกัน
3) สถานที่บริการทําเลที่ตั้งเข%าถึงได%สะดวกและสถานที่ตั้งของสถานที่บริการมี
การกระจายสาขาพร%อมที่จะตอบสนองความต%องการของผู%ให%บริการได%อยางสะดวกก็เป:นอีกปHจจัย
หนึ่งที่ทําให%ผู%รับบริการมีความพึงพอใจ
4) การสงเสริมแนะนําการบริการ เชน การที่ผู%รับบริการได%รับข%อมูลขาวสารจาก
สื่อชองทางตาง ๆ ในการบริการก็เป:นปHจจัยที่จะทําให%ผู%รับบริการพึงพอใจได%เหมือนกัน
5) ผู%ให%บริการถือเป:นบุคคลสําคัญอยางยิ่งที่จะทําให%ผู%รับบริการพึงพอใจหรือไมพึง
พอใจ ดังนั้นผู%ให%บริการจึงควรคํานึงถึงเป:นหลักวาทําอยางไรจึงจะทําให%ผู%รับบริการพึงพอใจมากที่สุด
6) สภาพแวดล%อมของการบริการ เชน บรรยากาศภายในสถานที่บริการ หรือ
สถานที่ข%างเคียงก็เป:นอีกปHจจัยหนึ่งที่จะทําให%ผู%รับบริการพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ
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7) กระบวนการบริการ ได%แก วิธีการนําเสนอการบริการวาทําอยางไรจึงจะสร%าง
ความพึ งพอใจให%กับ ผู%รับบริการเพราะหากประสิทธิภ าพของกระบวนการให%บ ริการไมดีก็จะทํ าให%
ผู%รับบริการไมคลองตัว
สมิต สัชฌุกร (2546) ได%ให%รายละเอียดคุณลักษณะของผู%ที่จะทำงานบริการได%ดีมีดังตอไปนี้
1) มี จิ ต ใจรั ก งานบริ ก าร คนเราจะทำสิ่ ง หนึ่ งสิ่ ง ใดด% ว ยความสมั ค รใจทุ มเท
แรงกายแรงใจให%แกสิ่งนั้น ยอมเกิด จากความมีใจรักเป: น ทุน เดิม ดังจะเห็น ได%จ ากการที่เราให%เวลา
ให%ความเอาใจใส สนใจกับงานอดิเรกไมวาจะเป:นงานเขียนหนังสือ งานปลูกต%นไม%หรืองานเก็บสะสม
สิ่งของหายาก ซึ่งต%องใช%ความมุงมั่นมานะเพียรพยายามเป:นพิเศษมากกวางานปกติในหน%าที่ประจำ
ซึ่งเป:นงานที่ได%รับมอบหมายให%ทำ ไมได%เกิดจากความสมัครใจ เว%นเสียแตงานในหน%าที่ เป:นงานที่เรา
รัก เราชอบ เราถนัด เราก็จะเกิดความสมัครใจทำ ซึ่งจะเป:นผลให%เราเอาใจใสตองานนั้น งานบริการ
ก็เชนกันผู%ซึ่งจะทำได%ดีก็จะต%องมีใจรักและชอบงานบริการ
2) มีความรู%ในงานที่จะบริการ งานบริการต%องการความถูกต%องครบถ%วนสมบูรณ*
เป:นสิ่งสำคัญ ดังนั้น ผู%ซึ่งจะทำงานบริการในเรื่องใดจำเป:นจะต%องมีความรู%ความเข%าใจในงานที่ตน
จะต%องให% บริการอยางถูกต%องแท% จริง มิฉะนั้น จะกอให%เกิดความผิดพลาด ตกหลน เสียหายแกงาน
บริการนั้น ๆ ได%ผู%ที่จะทำงานบริการในแตละงาน จึงต%องขวนขวายหาความรู%ในงานเฉพาะนั้นให%รู%แจ%ง
รู%จริงอยางถองแท%เพื่อให%มีคุณลักษณะเพียงพอแกการเป:นผู%ให%บริการในงานที่ตนรับผิดชอบ
3) มี ความรู%ในตั ว สิ น ค% าหรือบริการ เหตุ ผ ลที่ ว า ผู% ท ำงานบริการจำเป: น ต% องมี
ความรู% ในตั ว สิ น ค% า หรื อ บริ ก ารที่ ต นจะเป: น ผู% ใ ห% บ ริ ก ารเพราะการให% ค วามรู% แ ละสารสนเทศ
(information) เกี่ ยวกั บตัวสิน ค%าหรือบริการเป:น สวนสำคัญ ของงานบริการและเป:น งานบริการขั้ น
พื้นฐานที่ทุกคนจะต%องทำงานในแตละหน%าที่หากผู%ทำงานบริการไมมีความรู% ในตัวสินค%าและบริการ
แล%ว ก็ไมสามารถจะอธิบายหรือให%คำชี้แจงเป:นการชวยเหลือแกผู%รับบริการได%
4) มี ความรั บ ผิ ด ชอบตอการปฏิ บั ติ ต น ผู% ทำงานบริก ารจะต% องติ ด ตอสั ม พั น ธ*
เกี่ยวข%องกับคนตาง ๆ มากหน%าหลายตา การวางตนจึงเป:นสิ่งสำคัญ เพราะเป:นพันธะผูกพันตอผลที่
ได% ก ระทำลงไป หากการปฏิ บั ติ ต นเป: น ผลให% ผู% รั บ บริ ก ารพึ งพอใจก็ ดี ไปแตถ% าในทางตรงกั น ข% า ม
การปฏิบัติตนเป:นผลให%ผู%รับบริการเกิดความไมพอใจ ก็ยอมจะสงผลเสียตองานบริการได%การปฏิบัติ
ตนเป:นเรื่องที่ต%องระมัดระวังทั้งด%านกายและวาจา เนื่องจากเป:นสิ่งปรากฏให%เห็นได%งาย ทั้งจากการ
แตงกาย การแสดง กิริยามารยาท การพูดการสื่อสารทั้งที่ใช%ถ%อยคำและไมใช%ถ%อยคำ แตเป:นภาษาที่
ทำให%เกิดความเข%าใจได%ตาง ๆ กัน
5) มี ความรับ ผิด ชอบตองานในหน% าที่ ผู% ใดที่ ขาดความรับ ผิด ชอบ ยอมไมอาจ
ทำงานใด ให%สำเร็จได%เพราะความรับผิดชอบเป:นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให%งานบรรลุผลผู%ซึ่งไมมีความ
รับผิดชอบ ยอมจะไมผูกพันตนตอผลของการกระทำ อาจเพิกเฉยละเลยตอสิ่งที่ควรทำเพื่อให%เกิดผลดี
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ตองาน บริการไมเอาใจใสตอการปฏิบัติหน%าที่ในการให%บริการอยางเสียไมได%ความรับผิดชอบตองาน
ในหน%าที่ จึงเป:นคุณลักษณะที่สำคัญมากในการทำงานบริการ
6) มีความรับผิดชอบตอลูกค%าหรือผู%ใช%บริการ ในด%านการตลาด การขาย และ
งานบริการ เราปลูกฝHงทัศนคติให%เห็นความสำคัญของลูกค%าหรือผู%ให%บริการด%วยการยกยองวา “ลูกค%า
คือ พระราชา” เทานั้นยังไมพอ ยังมีผู%ยกยองวา “ลูกค%าคือพระเจ%า” และไมวาลูกค%าจะเป:นอยางไร
เรายังต%องยอมตั้งสมมติฐานวา “ลูกค%าเป:นฝ{ายถูกเสมอ” ทั้งนี้ก็เพื่อให%มีความรับผิดชอบตอลูกค%าหรือ
ผู%ใช%บริการอยางดีที่สุดเมื่อใดก็ตามที่ผู%ให%บริการมีการผูกพันตนตอผลของการกระทำหรือพันธกิจที่ดี ตอ
ลูกค%าหรือผู%ให%บริการยอมเป:นหลักประกันได%วาจะมีการให%บริการอยางมีคุณภาพ เพราะจะ ระมัดระวังที่
จะสร%างความพอใจ และสนองตอบความต%องการของลูกค%าอยางสอดคล%องถูกต%องและครบถ%วน
7) มีทัศนคติตองานบริการดีการบริการในความหมายก็บงบอกแล%ววาเป:นการให%
ความชวยเหลือผู%ทำงานบริการเป:นผู%ให%จึงต%องมีความคิดความรู%สึกตองานบริการในทางที่ชอบ และ
เต็มใจที่จะให%บริการ ถ%าผู%ใดมีความคิดความรู%สึกไมชอบงานบริการ แม%จะพอใจในการรับบริการจาก
ผู%อื่น ก็ไมอาจจะทำงานบริการให%เป:นผลดีได%ทัศนคติมีอิทธิพลตอกระบวนการคิดของผู%ทำงานบริการ
เป:นอันมาก ถ%าบุคคลใดมีทัศนคติตองานบริการดีก็จะให%ความสำคัญ ตองานบริการและปฏิบัติงาน
อยาง เต็มที่เป:นผลให%งานบริการมีคุณคาและนำไปสูความเป:นเลิศ
8) มีจิตใจมั่นคงไมโลเล ผู%ทำงานบริการจะต%องมีความมั่นคงในจิตใจ ไมวาจะมีสิ่ง
หนึ่ งสิ่ งใดมากระทบก็ จะต% องตั้ งสติ และระลึ กถึ งงานบริ การเป: น สำคั ญ หากมี อารมณ* อ อนไหวเกิ ด
เหตุการณ*ใดมากระทบจิตใจทำให%เกิดปฏิกิริยาในทางร%ายอยางรุนแรง ยอมจะทำให%การบริการมีผลเสีย
ไปได%ในการบริหารงานบริการจะมีนโยบายควบคุมการทำงานให%เป:นไปตามแผนการให%บริการผู%ทำงาน
บริการ จะต%องปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัดแม%วาจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายให% สอดคล%องกับ
สถานการณ*ที่เปลี่ยนไปผู%ทำงานบริการก็จะต%องปรับวิธีการให%บริการโดยไมโลเลยึดถือในนโยบายเดิม
9) มีความคิดริเริ่มสร%างสรรค*ผู%ทำงานบริการ เป:นผู%ที่อยูกับหน%างานได%พบเห็น
เหตุการณ*ตาง ๆ เป:นประสบการณ*ตรง จึงควรมีความคิดใหม ๆ ในการปฏิรูปงานบริการได%ดีไมควร
ยึดอยูกับการให%บริการที่เคยทำมาอยางไรก็ทำไปอยางนั้น เป:นการสานตองานที่ไมดีไมเกิดการพัฒนา
ควรที่จะเป:นผู%มีลักษณะเฉพาะในการคิดเปลี่ยนแปลงใหมให%ดีกวาเดิม มีการคิดดัดแปลงการให%บริการ
เหนือกวาเดิม ทั้งนี้ผู%มีความสร%างสรรค*จะมีการรับรู%และสร%างจินตนาการจากประสบการณ*นำมาใช%ใน
การสร%างสรรค*งานบริการให%ดีขึ้น
10) มีความชางสังเกต ผู%ทำงานบริการจะต%องมีลักษณะเฉพาะตัวเป:นคนมีความ
ชางสังเกต เพราะหากมีการรับรู%วาบริการอยางไรจึงจะเป:นที่พอใจของผู%รับบริการก็จะพยายามนำมา
คิด สร%างสรรค*ให% เกิ ดบริการที่ ดียิ่ งขึ้ น เกิด ความพอใจและตอบสนองความต%องการของลู กค% าหรื อ
ผู%ใช%บริการได%มากยิ่งขึ้น การรับรู%ที่ได%มาจากการสังเกตติดอยูในความทรงจำ สามารถนำมากอให%เกิด
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ความคิดสร%างสรรค*ในงานบริการได%ผู%ทำงานบริการที่ไมมีความชางสังเกตจะคิดไมออกและแยกไมได%
วาบริการที่ดีกับบริการที่ไมดีมีจุดแตกตางกันอยางไร
11) มี วิจ ารณญาณไตรตรองรอบคอบ ในการบริการอาจมีเหตุ การณ* ที่เกิด ขึ้ น
เฉพาะหน%า ซึ่งผู%ทำงานบริการจะต%องพิจารณาคิดทบทวนตริตรองใครครวญอยางรอบคอบวา จะทำ
ประการใด เชน ในกรณีขอบริการที่เกินกวาจะปฏิบัติได%หรือการเรียกร%องให%บริการในกรณีที่ขัดตอ
นโยบายของหนวยงาน เชน การขอสิทธิพิเศษการแลกเปลี่ยนหรือการขอคืนสินค%าซึ่งมีนโยบายขาย
ขาดไมรับคืน เป:นต%น ผู%ทำงานบริการจึงต%องใช%วิจารณญาณไตรตรองวาควรจะทำประการใด มิใชนำ
เรื่องที่เป:นปHญหามาให%ผู%บังคับบัญชาต%องพิจารณาวินิจฉัยสั่งการในทุกเรื่อง
12) มีความสามารถวิเคราะห*ปHญหา ผู%ทำงานบริการจะต%องมีสัมพันธ*ทั้งโดยตรง
และโดยทางอ%อมกับบุคคลตาง ๆ ซึ่งมีภูมิหลังที่หลากหลายตางกัน ผู%รับบริการสวนใหญก็มีการติดตอ
สั ม พั น ธ* ด% ว ยตามปกติ แ ตบางคนอาจปH ญ หามาให% ผู% ท ำงานบริ ก าร ทั้ งที่ เป: น ปH ญ หาเกิ ด จากด% า น
ผู%รับบริการทำขึ้น เพราะนำผลิตภัณฑ* ไปใช%ผิดวิธีหรือทำให%เกิดการแตกหักเสียหายด%วยความพลัง
พลาดของตนเอง บางกรณีก็เกิดจากฝ{ายผู%ให%บริการคนอื่น ๆ หรือคนในหนวยงานเดียวกันสงมอบ
สิน ค% าด% อยคุ ณ ภาพผิด เวลาสงมอบ ดำเนิ น การลาช% าในการให% บ ริการหลั งการขายล% วนเป: น ปH ญ หา
ผู%ให%บริการจะต%องสามารถวิเคราะห*สาเหตุของปHญหาหาสาเหตุที่แท%จริงให%พบ และคิดหาวิธีแก%ปHญหา
เป:นทางเลือกหลาย ๆ ทางและเลือกทางแก%ปHญหาที่ดีที่สุด
ปH จ จั ย ที่ จ ะนำไปสู การสร% า งความพึ งพอใจให% แ กลู ก ค% า แบงออกได% ดั งนี้ (อิ ท ธิ วั ฒ น*
รัตนพองบู 2555)
1) สิ่ งแวดล% อม การปรับ สภาพแวดล% อม การจั ด ภู มิ ทัศ น* ให% เหมาะสม อากาศ
ปลอดโปรง แสงสวางเพียงพอ โต•ะเก%าอี้ที่สะอาด แข็งแรง หรือสวนประกอบอื่น ๆ ให%เหมาะสมตอ
ผลิตภัณฑ*หรือองค*กร ยอมทำให%ผู%เข%ามาใช%บริการมีความประทับใจ สบายใจ และเกิดความพอใจกับ
ทั้งพนักงานและลูกค%าแตในทางตรงกันข%ามหากมีสภาพแวดล%อมไมดี ทำให%การเจรจาธุรกิจประสบ
ความสำเร็ จ ได% ย าก เชน ผู% ป ระกอบการที่ เชื้ อ สายจี น จะนิ ย มจั ด สภาพแวดล% อ ม ภู มิ ทั ศ น* จ ะให%
ความสำคัญเป:นลำดับต%น ๆ ในการจัดตั้งธุรกิจ
2) ผู%ให%บริการ จะเน%นในเรื่องของบุคคล ซึ่งมีความสำคัญในการสร%างความพึงพอใจ
ให% เกิ ด ขึ้ น ในใจลู กค% า เพราะบุ คลิ กการแตงกาย ความรู% ความสามารถ ไหวพริ บ การแก% ไขปH ญ หา
ความตั้งใจ ความใสใจใน การปฏิบัติงานของพนักงาน ล%วนแตมีผลตอความพึงพอใจของลูกค%า
3) ผู% รั บ บริ ก าร ความพึ ง พอใจ ความต% อ งการของมนุ ษ ย* ยอมไมมี ที่ สิ้ น สุ ด
แตละคนล%วนมีความหลากหลาย ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นิสัย อารมณ* ความเคยชิน
ของลู ก ค% า ล% ว นแตเป: น อุ ป สรรคตอความพึ งพอใจ แม% ว าจะมี ส ภาพแวดล% อ มดี เพี ย งใด พนั ก งาน
ให%บ ริการดีเพียงใด ถ%าผู%รับบริการมีทัศนคติที่ไมดี หรือขณะนั้นอารมณ* ไมดี หรือลูกค%ามีมาตรฐาน
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สูงมาก แม%ให%บริการดีเยี่ยมเพียงใดก็ไมสามารถตอบสนองความพอใจได%งาย ๆ ดังนั้น องค*กรก็ต%อง
ยอมรับวา ถ%าเราบริการดีที่สุดแล%ว แตลูกค%ายังไมเกิดความพอใจก็ต%องยอมรับวาเราทำดีที่สุดแล%ว
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2556) ปHจจัยที่ทำให%เกิดความพึงพอใจในการบริการ สรุปได%ดังนี้
1) ความพึ ง พอใจของผู% ให% บ ริ ก าร ผู% ให% บ ริ ก ารจะทำงานให% บ รรลุ เ ป? า หมาย
ขององค*กรได%จะต%อง มีปHจจัยตาง ๆ ดังนี้
1.1) ความมั่นคงปลอดภัย เป:นความมั่นคงในการทำงาน ทำให%มีความรู%สึก
นาเชื่อถือ สร%างความมั่นใจ และเกิดความพึงพอใจในการทำงานได%
1.2) โอกาสความก% าวหน% าในการทำงาน ความต% องการเชนนี้ จ ะลดลง
เมื่อมีอายุมากขึ้น
1.3) คาจ%างหรือรายได%และโอกาสก%าวหน%ามักมีความสัมพันธ*กับเรื่องเงิน
1.4) สภาพการทำงาน การควบคุมดูแลของผู%บังคับบัญชาเป:นสวนสำคัญ
ทำให%เกิดความพึงพอใจและไมพอใจตอการทำงาน
1.5) ลั ก ษณะที่ แ ท% จ ริ ง ของงานที่ ท ำ ถ% า ตรงกั บ ความรู% ค วามสามารถ
ของผู%ให%บริการก็จะเกิดความพึงพอใจ
1.6) ผลประโยชน*ตอบแทน เชน โบนัส เงินบำเหน็จบำนาญ วันหยุด เป:นต%น
1.7) ลักษณะทางสังคม การยอมรับของสังคมในงานที่ทำ
1.8) ปHจจัยสวนบุคคล เชน อายุระยะเวลาการทำงาน ทัศนคติการศึกษา เป:นต%น
1.9) คำชมเชย ที่มีตอการให%บริการ
2) ความพึงพอใจของผู%รับบริการ ความพึงพอใจของผู%รับบริการของหนวยงาน
นั้นควรจะพิจารณาจากสิ่งตาง ๆ เหลานี้
2.1) ปHจจัยสวนบุคคล เชน อายุ ทัศนคติในการรับบริการ ระดับการศึกษา
อาชีพ เป:นต%น
2.2) ความรวดเร็วในการบริการมีความสำคัญ อยางมากในการทำให%เกิด
ความพึงพอใจ
2.3) การประชาสั ม พั น ธ* ในการบริ ก าร เพื่ อ ให% ท ราบถึ งขั้ น ตอนตาง ๆ
ของการบริการและ ชี้แจงผลการดำเนินงาน เพื่อให%เกิดทัศนคติที่ดีตอผู%มารับบริการ
2.4) ระบบการทำงานต%องมีกฎระเบียบและขั้นตอนที่ ชัดเจน สม่ำเสมอ
ในการให%บริการ ซึ่งผู%รับบริการจะมีเหตุผลตอการบริการนั้น
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2.5) ความยุติธรรมเสมอภาคในการบริการ ผู%รับบริการชอบให%เจ%าหน%าที่
ปฏิบัติอยางเทาเทียมมิใชเลือกปฏิบัติ
2.6) การปฏิ สั ม พั น ธ* กั บ ผู% ให% บ ริ ก าร การพู ด จาที่ ดี การแนะนำในการ
บริการมีความสัมพันธ* ด%านตาง ๆ กอให%เกิดความรู%สึกที่ดีของผู%รับบริการ
2.7) คุณภาพของการให%บริการนั้น ต%องมีความถูกต%อง และนาเชื่อถือของ
ข%อมูลสำหรับ ให%บริการซึ่งสงผลให%ผู%รับบริการเกิดความพึงพอใจมากขึ้น
สกุณา เจริญกล%า (2557) กลาววา ความพึงพอใจตอการให%บริการ ซึ่งปHจจัยที่มีผลตอ
ความพึงพอใจของผู%รับบริการที่สำคัญ ๆ ดังนี้
1) ด% า นความเป: น รู ป ธรรมของการบริ ก าร กลาวได% ว า จำนวนเจ% า หน% า ที่
ขององค* ก ารจะต% อ งมี จ ำนวนเพี ย งพอสำหรั บ ประชาชนที่ ม ารั บ บริ ก าร มี ก ารจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ*
เครื่องมือเครื่องใช% ป?ายประชาสัมพันธ* ขั้นตอนการบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนอยาง
เพี ย งพอและเจ% า หน% า ที่ ผู% ให% บ ริ ก ารของ มี ค วามรู% ค วามสามารถในการให% บ ริ ก าร เชน การตอบ
ข% อ สงสั ย หรื อ การให% ค ำแนะนำแก% ไขปH ญ หาได% จึ ง ทำให% ป ระชาชนที่ ม าใช% บ ริ ก ารขององค* ก าร
มีความพึงพอใจอยางทั่วถึง
2) ด%านความนาเชื่อถือในการบริการ กลาวได%วา ในการจัดเตรียมเอกสารและ
แบบพิมพ*ตาง ๆ สำหรับผู%รับบริการ ไมให%เกิดปHญ หายุงยากในขั้นตอนการรับบริการ เจ%าหน%าที่ ให%
ความสำคัญ กับผู%มารับ บริการอยางเสมอภาค และการปฏิบัติงานของเจ%าหน%าที่ ยึดถือกฎระเบี ยบ
ข%อบังคับ ตามกฎหมาย เป:นสำคัญ จึงทำให%ประชาชนที่มาใช%บริการขององค*การมีความพึงพอใจ
3) ด%านการตอบสนองตอผู%รับบริการ กลาวได%วา ผู%มารับบริการได%รับการบริการ
ตามวัตถุประสงค*ของการมาใช%บริการ เจ%าหน%าที่องค*การให%การบริการด%วยความรวดเร็ว ฉับไวและ
ถูกต%อง และมีตัวอยางการรับบริการ แตละขั้นตอนให%ดูอยางชัดเจนเข%าใจงาย สะดวกในการเข%ารับ
บริการ จึงทำให%ประชาชนที่มาใช%บริการเกิดความพึงพอใจ
4) ด%านการให%ความมั่นใจแกผู%มารับบริการ กลาวได%วา การแจ%งเบอร*โทรศัพท*
ผู% ที่ รั บ ผิ ด ชอบที่ ส ามารถ ติ ด ตอสอบถามข% อ มู ล ที่ ส งสั ย หรื อ แจ% ง เรื่ อ งร% อ งเรี ย นปH ญ หาตาง ๆ
ได% ต ลอดเวลา และได% แ จ% งข% อ มู ล ที่ จ ำเป: น ที่ ป ระชาชนต% อ งรั บ รู% อ ยางทั่ ว ถึ ง มี ก ารประชาสั ม พั น ธ*
ข% อ มู ล ขาวสารในหลายชองทาง เชน เสี ย งตามสาย วารสาร วิ ท ยุ ชุ ม ชน เว็ บ ไซต* ฯลฯ จึ งทำให%
ประชาชนที่มาใช%บริการขององค*การเกิดความพึงพอใจ
5) ด% านความเห็ น อกเห็ นใจผู%รับ บริการ กลาวได%วา เจ%าหน% าที่ เอาใจใสยิ้มแย% ม
แจมใส ขณะที่ให%บริการ ชวยอำนวยความสะดวกอยางรวดเร็ว และยอมรับคำตำหนิติชม พร%อมรับไป
ปรับปรุงแก%ไขด%วยทาทีที่เต็มใจ จึงทำให%ประชาชนที่มาใช%บริการขององค*การเกิดความพึงพอใจ
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มหาวิทยาลัยทักษิณ (2561) ปHจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผู%รับบริการความพึงพอใจ
ของผู%รับบริการ ขึ้นอยูกับปHจจัยที่สำคัญ ๆ ดังนี้
1) ผลิตภัณฑ* บริการ ความพึงพอใจของผู%รับบริการจะเกิดขึ้น เมื่อได%รับบริการ
ที่มีลักษณะ คุณภาพ และระดับการให%บริการตรงกับความต%องการ
2) ราคาคาบริ ก าร ความพึ ง พอใจของผู% รั บ บริ ก ารขึ้ น อยู กั บ ราคาคาบริ ก าร
ที่ผู%รับบริการยอมรับ หรือพิจารณาวาเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ
3) สถานที่บริการ การเข%าถึงบริการได%สะดวกเมื่อผู%รับบริการมีความต%องการยอม
กอให%เกิด ความพึงพอใจตอการบริการ ทำเลที่ตั้ง และการกระจายสถานที่บริการให%ทั่วถึงเพื่ออำนวย
ความสะดวก แกผู%รับบริการจึงเป:นเรื่องสำคัญ
4) การสงเสริมแนะนำบริการ ความพึงพอใจของผู%รับบริการเกิดขึ้นได%จากการได%ยิน
ข%อมูล ขาวสาร หรือบุคคลอื่นกลาวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก
5) ผู% ให% บ ริ ก าร ผู% ป ระกอบการ/ผู% บ ริ ห ารการบริ ก ารและผู% ป ฏิ บั ติ งานบริ ก าร
ล%ว นเป: น บุ คคลที่ มีบ ทบาทสำคั ญ ตอการปฏิ บั ติ งานบริการให% ผู% รับ บริการเกิ ด ความพึ งพอใจทั้ งสิ้ น
ผู%บริหารการบริการที่วางนโยบายการบริการโดยคำนึงถึงความสำคัญ ของผู%รับบริการเป:นหลักยอม
สามารถตอบสนองความต%องการของผู%รับบริการให%เกิดความพึงพอใจได%งาย เชนเดียวกับผู%ปฏิบัติงาน
บริ ก ารหรื อ พนั ก งานบริ ก ารที่ ต ระหนั กึ งผู% รั บ บริ ก ารเป: น สำคั ญ จะแสดงพฤติ ก รรมการบริ ก าร
และสนองบริการที่ผู%รับบริการต%องการด%วยความสนใจ เอาใจใสอยางเต็มที่ด%วยจิตสำนึกของการบริการ
6) สภาพแวดล%อมของการบริการ สภาพแวดล%อมและบรรยากาศของการบริการ
มีอิทธิพล ตอความพึงพอใจของผู%รับบริการ ผู%รับบริการมักจะชื่นชมสภาพแวดล%อมของการบริการ
ที่ เกี่ย วข% องกั บ การออกแบบอาคารสถานที่ ความสวยงามของการตกแตงภายในการจั ด แบงพื้ น ที่
เป:นสัดสวนตลอดจนการออกแบบวัสดุเครื่องใช%ในงานบริการ
7) กระบวนการบริ การ ประสิ ทธิ ภ าพของการจั ด การระบบการบริ การสงผล
ให% ก ารปฏิ บั ติ ง าน เชน บริ ก ารมี ค วามคลองตั ว และสนองตอบความต% อ งการของผู% รั บ บริ ก าร
ได%อยางถูกต%องมีคุณภาพ
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5. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข!อง
รั ก ษ* ศ รี เกี ย รติ บุ ต ร (2562) ได% ศึ ก ษาการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู% รั บ บริ ก ารตอการ
ให%บริการขององค*กรปกครองสวนท%องถิ่น ในจังหวัดพะเยา ตามเกณฑ*คุณภาพ PMQA การศึกษาครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค*เพื่อ 1) ศึกษาการประเมินความพึงพอใจของผู%รับบริการตอการให%บริการขององค*กร
ปกครองสวนท%องถิ่นในจังหวัดพะเยาตามเกณฑ*คุณภาพ PMQA หมวดที่ 3 และ 2) ศึกษาข%อดีและ
ข%อด%อยของการใช%เกณฑ*คุณภาพ PMQA หมวดที่ 3 ในการประเมินความต%องการของผู%รับบริการของ
องค*กรปกครองสวนท%องถิ่นในจังหวัดพะเยา ทำการเก็บข%อมูล 2 ครั้งจากประชากรตำบลทุงกล%วย
อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ที่มาใช%บริการจำนวน 8,012 คน รวมทั้งคัดเลือกผู%ให%บริการจำนวน 10
คน คิดเป:นกลุมตัวอยาง 390 คน เครื่องมือที่ใช%ประกอบด%วย แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ* ใช%
สถิติเชิงพรรณนา ได%แก ความถี่ ร%อยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห*เนื้อหา
เกี่ยวกับข%อคิดเห็นของผู%รับบริการ
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป:นเพศหญิง ร%อยละ 50.4 อายุระหวาง 31-40
ปJ ร%อยละ 47.3 สถานภาพสมรสร%อยละ 67.6 และมีอาชีพหลักคือเกษตรกรรมร%อยละ 45.9 ระดับ
ความพึงพอใจการ บริการในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.34) โดยในปJที่ 1 ระดับมากที่สุด
( = 4.49) และระดั บ มากในปJ ที่ 2 ( = 4.18) เมื่อวิเคราะห* ต ามเกณฑ* คุณ ภาพการบริห ารจัด การ
ภาครัฐ PMQA หมวดที่ 3 พบวา ผลลัพธ*ด%านการให%ความสำคัญแกผู%รับบริการและผู%มีสวนได%สวนเสีย
ผานเกณฑ*คุณภาพระดับพื้นฐาน เมื่อ พิจารณารายประเด็นพบวา ผลการประเมินปJที่ 1 อยูในระดับ
มากที่สุดในทุกประเด็น ยกเว%นประเด็นการสร%างความผูกพันกับผู%รับบริการอยูในระดับมาก และปJที่ 2
ระดับมากในทุกประเด็น โดยประเด็นการสร%างความผูกพันกับผู%รับบริการอยูระดับต่ำสุด
การประเมินกระบวนการและผลสำเร็จตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ
การบริการตามเกณฑ* PMQA หมวดที่ 3 มีข%อดีในการสงเสริมให% ห นวยงานทราบจุดบกพรองและ
สามารถกำหนดเป?าหมายการทำแผนปรับปรุงองค*การให%สมบูรณ*มากขึ้นอยางเป:นระบบได%มาตรฐาน
สอดคล%องกับ สภาพแวดล%อมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป สำหรับข%อด%อย คือ เจ%าหน%าที่ผู%ปฏิบัติงานยัง
มีองค*ความรู%เรื่องการประเมินไมเพียงพอ จึงควรกำหนดแนวทางการให%ความรู%ให%มากขึ้น เพิ่มบทบาท
การเป:นผู%นำการเปลี่ยนแปลงและมีสวนรวมในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒ นาการบริหารจัดการ
ภาครัฐสูเป?าหมายเพื่อความสำเร็จขององค*การโดยรวม
เสรี วรพงษ* (2562) ได%ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการสงเสริมการศึกษาและงานบริการ
ขององค*การบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค*เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข%อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงาน
การให%บริการขององค*การบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 2) เพื่อประเมินผลโครงการจากระดับความ
พึ งพอใจ และความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต อองค* การบริ ห ารสวนจั งหวั ด สมุ ท รสาคร 3) เพื่ อ
เสนอแนะแนวทางการให%บริการที่มีประสิทธิภาพขององค*การบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร กลุม
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ตัวอยางเป:น ผู%มาขอรับ บริการจากองค* การบริห ารสวนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 500 คน ผู%วิจั ย
กำหนดขนาดของกลุ มตั ว อยางโดยใช% สู ต รยามาเน ใช% วิ ธี ก ารสุ มแบบบั งเอิ ญ เครื่ อ งมื อ ที่ ใช% เป: น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช% ได%แก วิเคราะห* คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจั ย พบวา ผลการศึ กษาคุ ณ ลั กษณะทั่ วไปของประชาชนกลุ มตั ว อยางผู% ต อบ
แบบสอบถาม จำนวน 500 คน พบวา สวนใหญเป:นเพศชาย ร%อยละ 60.00 มีอายุ 31 - 40 ปJ ร%อยละ
30.40 มี การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ร% อยละ 40.00 มี รายได% เฉลี่ ย ตอเดื อน 10,000 -20,000 บาท
ร%อยละ 42.40 และมีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร%อยละ 29.00 และสวนใหญเป:นคนใน
ชุมชนนานกวา 5 ปJ ร%อยละ 44.80
ผลสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให%บริการของประชาชนตองานการให%บริการของ
องค*การบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครในภาพรวม พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเป:น
ร%อยละ 83.97 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ*คุณภาพการให%บริการ มีคะแนนคุณภาพการให%บริการอยูใน
ระดับ 5 (มากกวาร%อยละ 80 ขึ้นไป) สวนความพึงพอใจคุณภาพการให%บริการของประชาชนตองาน
การให%บริการ พบวา ความพึงพอใจในคุณภาพการให%บริการตอขั้นตอนการให%บริการ มีคาอยูในระดับ
มากที่สุ ด คิดเป:น ร%อยละ 83.10 มีคะแนนคุณ ภาพการให% บริการอยูในระดั บ 5 ด%านความพึ งพอใจ
ตอชองทางการให% บ ริการ มี คาอยู ในระดั บ มากที่ สุ ด คิ ด เป: น ร%อยละ 77.84 มี คะแนนคุ ณ ภาพการ
ให%บริการอยูในระดับ 4 (มากกวาร%อยละ 75 ขึ้นไป) ความพึงพอใจตอเจ%าหน%าที่ผู%ให%บริการ มีคาอยูใน
ระดับมากที่สุด คิดเป:นร%อยละ 85.42 มีคะแนนคุณภาพการให%บริการอยูในระดับ 5 (มากกวาร%อยละ
80 ขึ้นไป) ความพึงพอใจตอสิ่งอำนวยความสะดวก มีคาอยูในระดับมากที่สุด คิดเป:นร%อยละ 80.64
มีคะแนนคุณภาพการให%บริการอยูในระดับ 5 (มากกวาร%อยละ 80 ขึ้นไป)
ตันติกร ทิพย*จุฑา (2563) การศึกษาประสิทธิภาพการให%บริการประชาชนของเทศบาลตำบล
เขาพระงาม จั งหวั ด ลพบุ รี การศึ ก ษาวิ จั ย มี วั ต ถุ ป ระสงค* เพื่ อศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการให% บ ริ ก าร
ประชาชนของเทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี และ เพื่อศึกษาจุดควรพัฒนา และแนวทาง
การพัฒนาประสิทธิภาพการให%บริการประชาชนของเทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี โดยใช%
การวิจัยเชิงปริมาณดำเนินการศึกษากลุมตัวอยาง จำนวน 400 คน จากประชาชนผู%มารับบริการจาก
เทศบาลตำบลเขาพระงาม จำนวน 27,538 คน โดยการสุมตัวอยางแบบงาย และกำหนดขนาดกลุม
ตัวอยางโดยใช%ต ารางสำเร็จ รูป ของเครซี่และมอร*แกน เก็ บ รวบรวมข%อมู ลด% วยแบบสอบถาม และ
วิเคราะห*ข%อมูลด%วยสถิติ คาร%อยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา การศึ กษาจุดควรพั ฒ นาและแนวทางการพั ฒ นาประสิทธิภาพการ
ให% บ ริการประชาชนของเทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี จุดควรพัฒ นามี 2 ด%าน จำนวน
3 ข%อ ดังนี้ (ก) พบวามี 2 ข%อ คือ มีระยะเวลาการให%บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม สภาพงาน อยูใน
ระดับมาก (= 4.18) และ มีการให%บริการเป:นไปตามลำดับกอน-หลัง อยางยุติธรรม อยูในระดับมาก
( = 4.20) และ 2) ด%านสิ่งอำนวยความสะดวก คือ มีที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพออยูในระดับมาก
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( = 4.18) (ข) แนวทางการพั ฒ นา 1) ด% า นกระบวนการขั้ น ตอนการให% บ ริ การ คื อ ควรปรั บ ปรุ ง
ระยะเวลาขั้นตอนการบริการให%มีความรวดเร็วเกิดความพึงพอใจตอประชาชนที่มารับบริการ และ
ให%บริการเป:นไปตามลำดับกอน-หลัง อยางยุติธรรม มีความเหมาะสมกับกิจกรรม สภาพงาน เพื่อให%มี
ประสิทธิภาพในการบริการในระดับมากสุดตอไป และ 2) ด%านสิ่งอำนวยความสะดวก แนวทางการ
พั ฒ นา คื อ ควรจั ด หาสถานที่ จ อดรถเพิ่ มเติ ม เพื่ อให% ส ะดวกสบายและเพี ย งพอตอพนั ก งานและ
ประชาชนผู%รับบริการ
ณฐอร เจือจันทร* (2563) ได%ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการให%บริการขององค*การ
บริหารสวนตำบลยางอู%ม อำเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ* งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค*เพื่อศึกษาความ
พึ งพอใจของประชาชนและข% อเสนอแนะ ตอการให% บ ริ การขององค* การบริห ารสวนตำบลยางอู% ม
อำเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ* กลุมตัวอยางเป:นประชากรในเขตองค*การบริหารสวนตำบลยางอู%ม
อำเภอทาคั น โท จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ* จำนวน 368 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช% ใ นการเก็ บ รวบรวมข% อ มู ล
ประกอบด%วยแบบสอบถามข%อมูลทั่วไป และความพึงพอใจของประชาชนตอการให%บริการขององค*การ
บริหารสวนตำบลยางอู%ม อำเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ* ผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
จากผู%เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ทาน และคำนวณหาความเที่ยงตรง โดยใช%คาสัมประสิทธ*อัลฟาครอนบราค
เทากับ 0.78 วิเคราะห*ข%อมูลโดยใช%สถิติเชิงพรรณนาโดยการแจกแจงความถี่ร%อยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลวิจัยพบวา 1. ผู%ตอบแบบสอบถาม จำนวน 368 คน สวนใหญเป:นเพศหญิง มีอายุอยู
ระหวาง 41– 50 ปJ จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 2. ความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการให%บริการขององค*การบริหารสวนตำบลยางอู%ม อำเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ*
โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.66) เมื่อพิจารณาเป:นรายด%าน พบวา ด%านที่มีความพึงพอใจมากไปหา
น%อย ได%แก ด%านการให%บริการอยางเสมอภาค ( = 3.70) ด%านการให%บริการอยางรวดเร็วและตรงตอเวลา
( = 3.69) ด%านเจ%าหน%าที่ผู%ให%บริการ ( = 3.64) ด%านคุณภาพการให%บริการ ( = 3.60) ตามลำดับ
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กรอบแนวคิดในการสำรวจ
ข"อมูลทั่วไปของผู"รับบริการ
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- การประกอบอาชีพ
- รายได%ตอเดือน

ความพึงพอใจของผู"รับบริการที่มีตอการให"บริการ
ของเทศบาลเมืองบางกรวย
- ด%านกระบวนการ/ขั้นตอนการให%บริการ
- ด%านชองทางการให%บริการ
- ด%านเจ%าหน%าที่/บุคลากรผู%ให%บริการ
- ด%านสิ่งอำนวยความสะดวก

ข"อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริการ
- จำนวนครั้งของการรับบริการ
- ชวงเวลาการรับบริการ

การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให"บริการ
ของเทศบาลเมืองบางกรวย

ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดทางการวิจัย

สมมติฐานในการสำรวจ
1. ผู%รับบริการที่มีเพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการรับบริการของเทศบาลเมืองบางกรวย
แตกตางกัน
2. ผู%รับบริการที่มีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการรับบริการของเทศบาลเมืองบางกรวย
แตกตางกัน
3. ผู%รับบริการที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการรับบริการของเทศบาล
เมืองบางกรวยแตกตางกัน
4. ผู%รับบริการที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการรับบริการของเทศบาลเมืองบาง
กรวยแตกตางกัน
5. ผู%รับบริการที่มีรายได%ตอเดือนแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการรับบริการของเทศบาล
เมืองบางกรวยแตกตางกัน
6. ผู%รับบริการที่มีจำนวนครั้งในการรับบริการแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการรับบริการ
ของเทศบาลเมืองบางกรวยแตกตางกัน
7. ผู% รั บ บริ ก ารที่ รั บ บริ ก ารในชวงเวลาแตกตางกั น มี ค วามพึ งพอใจตอการรั บ บริ ก ารของ
เทศบาลเมืองบางกรวยแตกตางกัน
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บทที่ 3
วิธีการสำรวจ
ประชากรที่ใช"ในการสำรวจ
ประชากรที่ใช%ในการสำรวจครั้งนี้ คือ ประชาชนผู%รับบริการของเทศบาลเมืองบางกรวย
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีประชากรทั้งสิ้น 44,456 คน

การคัดเลือกกลุมตัวอยาง
เนื่องจากประชากรที่ทำการศึกษามีจำนวนมาก คณะผู%ทำการสำรวจข%อมูล ได%กำหนดกลุม
ตัวอยางที่ ใช% ในการสำรวจความพึ งพอใจของผู% รับ บริการเทศบาลเมื องบางกรวย คณะผู% ส ำรวจใช%
วิธีการของ Taro Yamane โดยกำหนดความเชื่อมั่นที่ 95% ความผิดพลาดไมเกิน 5% ซึ่งได%มาจาก
การสุมโดยใช%สูตรของ ยามาเน (Yamane) ดังนี้
n
เมื่อ

=

N
1  Ne 2

n
แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
N
แทน ขนาดของประชากร
e
แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุมที่ยอมรับได%
(Sampling Error) ในที่นี้กำหนดให%ไมเกิน 0.05

การคำนวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใช%สูตรของ ยามาเน (Yamane) ได%ดังนี้
N
=
44,456
1 + 44,456 (0.05)2
= 396.43 คน หรือ 396 คน
ทำการสุ มตั ว อยางแบบบั งเอิ ญ (Accidental Sampling) ซึ่ งเป: น ผู% รั บ บริ ก ารที่ อ ยู ในเขต
การให% บ ริการของเทศบาลเมื องบางกรวย หลั งจากนั้ น คณะผู% ส ำรวจได% ล งพื้ น ที่ เก็ บ ข% อมู ล โดยสุ ม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากประชากรทั้งหมด ได%กลุมตัวอยาง จำนวน
410 คน

การเก็บรวบรวมข"อมูล
ผู%สำรวจใช%วิธีการเก็บรวบรวมข%อมูลโดยการสัมภาษณ* และการสอบถาม โดยใช%เทคนิคการ
สุมตั วอยางจากครัวเรือนของเทศบาลเมื องบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุรี ผู%ส ำรวจมี
วิธีการเก็บรวบรวมข%อมูล โดยแบงออกเป:น 4 ขั้นตอน ได%แก
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ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหเครื่องมือและตัวชี้วัด
ผู%ส ำรวจทำการศึ กษาจากเอกสารทางด% า นการให% บ ริการของหนวยงานตาง ๆ ทั้ งภาครั ฐ
และเอกชน งานวิจัยที่เกี่ยวข%องกับการให%บริการ รวมทั้งการสัมภาษณ*กลุมตัวอยางด%วยวิธีการเทคนิค
การสนทนากลุมเจาะจง (Focus Group Technique) โดยผู%ส ำรวจทำการสั มภาษณ* ผู% ทรงคุ ณ วุฒิ
ผู%บริหาร ข%าราชการและพนักงานสวนท%องถิ่นในการเก็บรวบรวมข%อมูลภาคสนาม

ขั้นตอนที่ 2 การสร"างเครื่องมือ ฉบับใช"จริง การวิจัยและตรวจสอบคุณภาพ
ผู%สำรวจได%สร%างแบบสำรวจความพึงพอใจของผู%รับบริการจากองค*กรปกครองสวนท%องถิ่น
โดยยึดตามแบบสำรวจที่กรมสงเสริมการปกครองท%องถิ่น กำหนดให%หนวยงานหรือสถาบันการศึกษาที่
เป:นกลาง ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู%รับบริการจากองค*กรปกครองสวนท%องถิ่นตาง ๆ

ขั้นตอนที่ 3 การติดตอประสานงานและวิธีการเก็บข"อมูลภาคสนาม
ติดตอประสานงานกับผู%ประสานงานเทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค* ขั้นตอน วิธีการเก็บรวบรวมข%อมูลภาคสนามในการสำรวจความพึงพอใจของ
ผู%รับบริการ

ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรวบรวมข"อมูลและวิเคราะหข"อมูล
การเก็บรวบรวมข%อมูลครั้งนี้เป:นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งวิธีการ
ศึ กษาวิ จั ย คื อ ใช% ระเบี ย บวิ ธีก ารวิ จั ย เชิ งสำรวจ (Survey Research) การศึ ก ษาวิ จั ย จากเอกสาร
(Documentary Research) และการศึ ก ษาวิ จั ย ภาคสนาม (Field Research) โดยการสั ม ภาษณ*
เจาะลึกประกอบกันโดยใช%แบบสำรวจกับกลุมตัวอยางซึ่งเป:นผู%รับบริการจากเทศบาลเมืองบางกรวย
จำนวน 410 คน

ระยะเวลาดำเนินการสำรวจข"อมูล
ระหวางวั น ที่ 25 สิ งหาคม-23 กั น ยายน 2563 โดยลงพื้ น ที่ เก็ บ ข% อ มู ล ในวั น จั น ทร* ที่ 31
สิงหาคม 2563

เครื่องมือทีใ่ ช"ในการสำรวจ
เครื่องมือที่ ใช%ในการสำรวจ ได% แก แบบสำรวจความพึ งพอใจของผู% รับ บริการของเทศบาล
เมืองบางกรวย ซึ่งแบงออกเป:น 4 ตอน ได%แก
ตอนที่ 1 ข%อมู ลเบื้ องต%น เป:นคำถามเกี่ยวกับข%อมูล การรับบริการที่ เทศบาลเมืองบางกรวย
ได%แก จำนวนครั้งของการรับบริการ และชวงเวลาในการรับบริการ มีจำนวน 2 ข%อ
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ตอนที่ 2 ข%อมูลทั่วไปของผู%รับบริการ เป:นคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดสวนตัวของผู%ตอบแบบ
สำรวจ ได%แก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ และรายได%ตอเดือน
มีจำนวน 6 ข%อ
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจด%านตาง ๆ ของหนวยงาน เป:นคำถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ
ในการรับบริการของเทศบาลเมืองบางกรวย มีลักษณะเป:นคำถามปลายปbด ชนิดมาตรประมาณคา 5
ระดับ ประกอบด%วย 4 ด%าน คือ
1. ด%านกระบวนการ/ขั้นตอนการให%บริการ มีจำนวน 6 ข%อ
2. ด%านชองทางการให%บริการ มีจำนวน 2 ข%อ
3. ด%านเจ%าหน%าที่/บุคลากรผู%ให%บริการ มีจำนวน 6 ข%อ
4. ด%านสิ่งอำนวยความสะดวก มีจำนวน 8 ข%อ
ตอนที่ 4 ปH ญ หาและข%อเสนอแนะของผู% รับ บริการกับ เทศบาลเมื องบางกรวย เป: น คำถาม
ปลายเปbดเกี่ยวกับปHญหาและข%อเสนอแนะในการรับบริการ จำนวน 3 ข%อ

การวิเคราะหข"อมูล
ผู%ส ำรวจนำข% อมู ล ที่ ได% มาวิ เคราะห* ข%อมู ล ที่ มีความถู กต% องสมบู รณ* ทำการวิเคราะห* ข%อมู ล
โดยใช%โปรแกรมคอมพิวเตอร* สถิติที่ใช%ในการสำรวจ ได%แก
1. คาความถี่ (Frequency) เพื่อแสดงลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางใช%ควบคูกับคาร%อยละ
2. คาร%อยละ(Percentage) เพื่อแสดงลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง ใช%ควบคูกับคาความถี่
3. คามั ช ฌิ ม เลขคณิ ต (Arithmetic Means) ใช% ใ นการจำแนกและแปลความหมาย
ของข%อมูล
4. คาเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช% ค วบคู กั บ คามั ช ฌิ ม เลขคณิ ต
เพื่อแสดงลักษณะการกระจายของข%อมูล
5. คา T-test ใช%ในการทดสอบเปรี ยบเที ย บระหวางตั ว แปร จำนวน 2 กลุ ม ได% แก เพศ
กับความพึงพอใจของผู%รับบริการ โดยใช%คานัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. คา F-test (One - Way ANOVA) ใช%ในการทดสอบเปรียบเทียบระหวางตัวแปร จำนวน
2 กลุมขึ้นไป ได%แก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ รายได% จำนวนครั้ง
ในการรับบริการ ชวงเวลาในการรับบริการ และงานที่มารับบริการ กับความพึงพอใจของผู%รับบริการ
โดยใช%คานัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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เกณฑการให"คะแนนตัวชี้วัด
วิธีการให%คะแนน มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกำหนดคะแนนระดั บ ความพึ งพอใจการให% บ ริการ ซึ่ งมี ลั กษณะคำถามเป: น แบบ
มาตรประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ มีการกำหนดคาคะแนนในการตอบ ดังนี้
พอใจ
ให%
5
คะแนน
คอนข%างพอใจ
ให%
4
คะแนน
เฉย ๆ
ให%
3
คะแนน
ไมคอยพอใจ
ให%
2
คะแนน
ไมพอใจ
ให%
1
คะแนน
ในแตละแบบสำรวจ ให% ค ำนวณคาเฉลี่ ย (X) เป: น รายข% อ หาคาเฉลี่ ย รวมในแตละด% า น
การให%บริการ และหาคาเฉลี่ยรวมของทุกด%านการให%บริการ
2. ผลการวิจั ย ใช% วิธี การคำนวณหาคาเฉลี่ ย ด% วยการนำไปเที ย บกั บ เกณฑ* ในการแปลผล
โดยใช%จุดทศนิยมสองตำแหนงเทานั้น ซึ่งมีการแปลความหมายดังนี้
1.00 - 1.80
หมายถึง
ไมพอใจ
1.81 - 2.60
หมายถึง
ไมคอยพอใจ
2.61 - 3.40
หมายถึง
เฉย ๆ
3.41 - 4.20
หมายถึง
คอนข%างพอใจ
4.21 - 5.00
หมายถึง
พอใจ
3. นำคาเฉลี่ ย (X) รวมด%านการบริการทุกด% าน เพื่ อนำมาเที ยบเปลี่ย นคาหาร%อยละของ
ความพึงพอใจ
ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู%ใช%บริการ =

คะแนนเฉลี่ยรวม

(X)

 100

คาคะแนนเต็มของระดับความพึงพอใจ (5)
4. นำผลการสำรวจและประเมิ น ความพึ งพอใจของผู% รั บ บริ ก ารแตละงาน โดยองค* ก ร
ปกครองสวนท%องถิ่น ต%องขอรับการประเมินอยางน%อย 4 งาน คำนวณหาร%อยละของความพึงพอใจ
ของผู%รับบริการโดยภาพรวม โดยใช%สูตรการคำนวณ ดังนี้
ร%อยละของความพึงพอใจโดยภาพรวม =

ผลรวมของร%อยละความพึงพอใจทุกด%าน
จำนวนงานทั้งหมดที่ประเมิน

5. ทำการเปรี ย บเที ย บคาร% อ ยละของความพึ งพอใจตามเกณฑ* การประเมิ น ขององค* ก ร
ปกครองสวนท%องถิ่น เพื่อกำหนดเป:นคะแนนโดยใช%เกณฑ* ดังนี้
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น%อยกวาร%อยละ 50.0
ร%อยละ 50.0 – 54.9
ร%อยละ 55.0 – 59.9
ร%อยละ 60.0 – 64.9
ร%อยละ 65.0 – 69.9
ร%อยละ 70.0 – 74.9
ร%อยละ 75.0 – 79.9
ร%อยละ 80.0 – 84.9
ร%อยละ 85.0 – 89.9
ร%อยละ 90.0 – 94.9
ร%อยละ 95.0 ขึ้นไป

เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ

0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
6 คะแนน
7 คะแนน
8 คะแนน
9 คะแนน
10 คะแนน
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บทที่ 4
ผลการสำรวจและข"อวิจารณ
การสำรวจและประเมิ น ผลความพึ งพอใจของผู% รั บ บริ ก ารของเทศบาลเมื อ งบางกรวย
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผู%สำรวจนำเสนอผลการสำรวจดังนี้
ตอนที่ 1 ข%อมูลเบื้องต%นในการรับบริการ
ตอนที่ 2 ข%อมูลทั่วไปของผู%รับบริการ
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจด%านตาง ๆ ของเทศบาลเมืองบางกรวย
ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
ตอนที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู%รับบริการเทศบาลเมืองบางกรวย
ตอนที่ 1 ข"อมูลเบื้องต"นของผู"รับบริการ
จำนวนครั้งในการรับบริการ
จำนวนครั้งตอปJในการรับบริการที่เทศบาลเมืองบางกรวย พบวา จะใช%บริการ จำนวน 1-10
ครั้งตอปJ มากที่สุด จำนวน 372 คน คิดเป:นร%อยละ 90.73 รองลงมาคือ ระหวาง 11-20 ครั้งตอปJ
จำนวน 33 คน คิดเป:นร%อยละ 8.05 และมากกวา 20 ครั้งตอปJ จำนวน 5 คน คิดเป:นร%อยละ 1.22
ตามลำดับ จำนวนครั้งเฉลี่ยของการรับบริการ เทากับ 3.83 หรือ 4 ครั้งตอปJ โดยมีผู%ระบุวารับบริการ
จากเทศบาลเมื องบางกรวย มากที่ สุ ด เทากั บ 360 ครั้ งตอปJ และน% อยที่ สุ ด เทากั บ 1 ครั้ ง ตอปJ
(ดังรายละเอียดในตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จำนวนครั้งของการรับบริการ
จำนวนครั้งของการรับบริการ (ครั้งตอปX)
1-10 ครั้งตอปJ
11-20 ครั้งตอปJ
มากกวา 20 ครั้งตอปJ
รวม

จำนวน
372
33
5
410

ร"อยละ
90.73
8.05
1.22
100.00

เวลาการรับบริการ
ชวงเวลาของการมารับบริการที่เทศบาลเมืองบางกรวย พบวา ผู%รับบริการจะมารับบริการใน
ชวงเวลา 10.01 - 12.00 น. มากที่สุด จำนวน 283 คน คิดเป:นร%อยละ 69.02 รองลงมาคือ ชวงเวลา
12.01 - 14.00 น. จำนวน 69 คน คิดเป:นร%อยละ 16.83 ชวงเวลา 08.30 - 10.00 น. จำนวน 45 คน
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คิด เป: น ร%อยละ 10.98 และชวงเวลา 14.01 เวลาปb ด ทำการ จำนวน 13 คน คิด เป: น ร%อยละ 3.17
ตามลำดับ (ดังรายละเอียดในตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 เวลาการรับบริการ
ชวงเวลาการรับบริการ
08.30 - 10.00 น.
10.01 - 12.00 น.
12.01 - 14.00 น.
14.01 - เวลาปbดทำการ
รวม

จำนวน
45
283
69
13
410

ร"อยละ
10.98
69.02
16.83
3.17
100.00

ตอนที่ 2 ข"อมูลทั่วไปของผู"รับบริการ
เพศ
ผู%รับ บริการของเทศบาลเมื องบางกรวย สวนใหญเป: น เพศหญิ ง จำนวน 237 คน คิด เป: น
ร%อยละ 57.80 และเพศชาย จำนวน 173 คน คิดเป:นร%อยละ 42.20 (ดังรายละเอียดในตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 เพศของผู%รับบริการ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน
173
237
410

ร"อยละ
42.20
57.80
100.00

อายุ
อายุของผู%รับ บริการเทศบาลเมืองบางกรวย พบวา ชวงอายุ 41 - 50 ปJ มากที่ สุด จำนวน
108 คน คิดเป:นร%อยละ 26.34 รองลงมาคือ อายุมากกวา 60 ปJ จำนวน 98 คน คิดเป:นร%อยละ 23.90
ชวงอายุ 31 - 40 ปJ จำนวน 84 คน คิ ด เป: น ร% อยละ 20.49 ชวงอายุ 51 - 60 ปJ จำนวน 81 คน
คิดเป:นร%อยละ 19.76 และอายุต่ำกวา 31 ปJ จำนวน 39 คน คิดเป:นร%อยละ 9.51 ตามลำดับ สำหรับ
อายุเฉลี่ยของผู%รับบริการ คือ 49.15 ปJ หรือ 49 ปJ โดยผู%ที่มีอายุมากที่สุดเทากับ 85 ปJ และอายุน%อย
ที่สุดเทากับ 18 ปJ (ดังรายละเอียดในตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 อายุของผู%รับบริการ
อายุ
ต่ำกวา 31 ปJ
31-40 ปJ
41-50 ปJ
51-60 ปJ
มากกวา 60 ปJ
รวม

จำนวน
39
84
108
81
98
410

ร"อยละ
9.51
20.49
26.34
19.76
23.90
100.00

สถานภาพสมรส
ผู%รับบริการสวนใหญมีสถานภาพสมรสแล%ว จำนวน 330 คน คิดเป:นร%อยละ 80.49 รองลงมา
คือ โสด จำนวน 71 คน คิด เป: น ร% อยละ 17.32 และมาย/หยา/แยกกัน อยู จำนวน 9 คน คิ ดเป: น
ร%อยละ 2.20 ตามลำดับ (ดังรายละเอียดในตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 สถานภาพสมรสของผู%รับบริการ
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
มาย/หยา/แยกกันอยู
รวม

จำนวน
71
330
9
410

ร"อยละ
17.32
80.49
2.20
100.00

ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาของผู%รับบริการ พบวา จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาหรือต่ำกวา/ไมได%เรียน
มากที่สุด จำนวน 115 คน คิดเป:นร%อยละ 28.05 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
จำนวน 89 คน คิดเป:นร%อยละ 21.71 ปริญญาตรี จำนวน 87 คน คิดเป:นร%อยละ 21.22 อนุปริญญา
หรือเทียบเทา จำนวน 68 คน คิดเป:นร%อยละ 16.59 มัธยมศึกษาตอนต%น จำนวน 50 คน คิดเป: น
ร%อยละ 12.20 และสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 1 คน คิดเป:นร%อยละ 0.24 ตามลำดับ (ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 6)
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ตารางที่ 6 ระดับการศึกษาของผู%รับบริการ
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ำกวา/ไมได%เรียน
มัธยมศึกษาตอนต%น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

จำนวน
115
50
89
68
87
1
410

ร"อยละ
28.05
12.20
21.71
16.59
21.22
0.24
100.00

การประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพของผู%รับ บริการ พบวา ค%าขายรายยอย/อาชีพอิสระ มากที่สุด จำนวน
133 คน คิดเป:นร%อยละ 32.44 รองลงมาคือ ลูกจ%าง/พนักงานบริษัท จำนวน 71 คน คิดเป:นร%อยละ
17.32 รับจ%างทั่วไป จำนวน 68 คน คิดเป:นร%อยละ 16.59 อาชีพเกษตรกร/ประมง จำนวน 49 คน
คิ ด เป: น ร% อ ยละ 11.95 แมบ% า น/พอบ% า น/เกษี ย ณ จำนวน 47 คน คิ ด เป: น ร% อ ยละ 11.46
ผู%ประกอบการ/เจ%าของธุรกิจ จำนวน 21 คน คิดเป:นร%อยละ 5.12 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจและผู%ที่
วางงาน จำนวน 12 คน คิดเป:นร%อยละ 2.93 และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 9 คน คิดเป: น
ร%อยละ 2.20 ตามลำดับ (ดังรายละเอียดในตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 การประกอบอาชีพของผู%รับบริการ
การประกอบอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ%าง/พนักงานบริษัท
ผู%ประกอบการ/เจ%าของธุรกิจ
ค%าขายรายยอย/อาชีพอิสระ
นักเรียน/นักศึกษา
รับจ%างทั่วไป
แมบ%าน/พอบ%าน/เกษียณ
เกษตรกร/ประมง
วางงาน
รวม

จำนวน
12
71
21
133
9
68
47
49
12
410

ร"อยละ
2.93
17.32
5.12
32.44
2.20
16.59
11.46
11.95
2.93
100.00
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รายได"
รายได% ต อเดื อนของผู% รับ บริการ พบวา มี รายได% ระหวาง 5,001 - 10,000 บาท มากที่ สุ ด
จำนวน 121 คน คิดเป:นร%อยละ 29.51 รองลงมาคือ รายได%มากกวา 15,000 บาท มีจำนวนเทากัน
120 คน คิ ด เป: นร%อยละ 29.27 รายได% ต่ำกวา 5,001 บาท จำนวน 82 คน คิด เป: น ร%อยละ 20.00
รายได%ระหวาง 10,001 - 15,000 บาท จำนวน 70 คน คิดเป:นร%อยละ 17.07 ตามลำดับ สวนผู%ที่ไม
ระบุรายได% มีจำนวน 17 คน คิดเป:นร%อยละ 4.15 สำหรับรายได%เฉลี่ยตอเดือนของผู%รับบริการ เทากับ
15,805.37 บาทตอเดือน โดยผู%ที่มีรายได%สูงสุดเทากับ 1,200,000 บาทตอเดือน และน%อยที่สุดเทากับ
600 บาทตอเดือน (ดังรายละเอียดในตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 รายได%เฉลี่ยตอเดือนของผู%รับบริการ
รายได" (บาทตอเดือน)
ต่ำกวา 5,001 บาท
5,001 - 10,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
มากกวา 15,000 บาท
ไมระบุ
รวม

จำนวน
82
121
70
120
17
410

ร"อยละ
20.00
29.51
17.07
29.27
4.15
100.00

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจด"านตาง ๆ ของเทศบาลเมืองบางกรวย
การสำรวจความพึ งพอใจของประชาชนผู%รับบริการที่ มารับ บริการหรือติดตอราชการ
เทศบาลเมืองบางกรวย ผู%สำรวจได%ทำการสำรวจการให%บริการ จำนวน 4 ด%าน คือ ด%านกระบวนการ
ขั้น ตอนการให% บ ริการ ด% านชองทางการให% บ ริการ ด%านเจ%าหน% าที่ บุ คลากรผู%ให% บริการ และด%านสิ่ ง
อำนวยความสะดวก สำหรับ งานที่ เทศบาลเมืองบางกรวย ขอรับการประเมิ นความพึงพอใจจากผู%
บริการมี จำนวน 4 งาน คือ 1) งานปรับปรุงระบบทะเบียนราษฎร 2) งานชวยเหลือผู%ด%อยโอกาส
3) งานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 4) งานสื่อประชาสัมพันธ*ข%อมูลขาวสาร มีผลการประเมิน
ดังตอไปนี้
จำนวนของผู"รับบริการจำแนกตามงานบริการ
จำนวนของผู%รับบริการจำแนกตามงานบริการของเทศบาลเมืองบางกรวย พบวา ผู%รับบริการ
สวนใหญจะรับบริการ งานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ จำนวน 169 คน คิดเป:นร%อยละ 41.22
งานปรับปรุงระบบทะเบียนราษฎร จำนวน 143 คน คิดเป:นร%อยละ 34.88 งานชวยเหลือผู%ด%อยโอกาส
จำนวน 51 คน คิดเป:นร%อยละ 12.44 งานสื่ อประชาสัมพั น ธ*ข%อมู ลขาวสาร จำนวน 47 คน คิ ดเป: น
ร%อยละ 11.46 ตามลำดับ (ดังรายละเอียดในตารางที่ 9)
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ตารางที่ 9 จำนวนของผู%รับบริการจำแนกตามงานบริการ
งานบริการ
1. งานปรับปรุงระบบทะเบียนราษฎร
2. งานชวยเหลือผู%ด%อยโอกาส
3. งานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
4. งานสื่อประชาสัมพันธ*ข%อมูลขาวสาร
รวม

จำนวน
143
51
169
47
410

ร"อยละ
34.88
12.44
41.22
11.46
100.00

ความพึงพอใจด"านกระบวนการขั้นตอนการให"บริการ
ความพึ งพอใจด% านกระบวนการขั้ น ตอนการให% บ ริการของเทศบาลเมื องบางกรวย พบวา
ผู% รั บ บริก ารมี ค วามพึ งพอใจอยู ในเกณฑ* พ อใจ เทากั บ 4.75 คะแนน โดยเรี ย งตามคาเฉลี่ ย ความ
พึงพอใจแตละรายการจากมากไปหาน%อยดังนี้ ประเด็นระยะเวลาการให%บริการมีความเหมาะสมตรง
ตอความต%องการของผู%รับบริการ มีระดับความพึงพอใจเทากับ 4.79 คะแนน รองลงมาคือ ประเด็น
ความสะดวกที่ ได% รั บ จากการบริ ก ารแตละขั้ น ตอน มี ร ะดั บ ความพึ งพอใจเทากั บ 4.78 คะแนน
ประเด็นความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนำขั้นตอนในการให%บริการ และประเด็นความเป:น
ธรรมของขั้นตอน วิธีการให%บริการ (เรียงตามลำดับกอนหลัง มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) มีระดับ
ความพึงพอใจเทากัน 4.75 คะแนน สวนประเด็นขั้นตอนการให%บริการไมยุงยากซับซ%อนและมีความ
คลองตั ว และประเด็ น ความรวดเร็ ว ในการให% บ ริก าร มี ร ะดั บ ความพึ งพอใจเทากั น 4.72 คะแนน
(ดังรายละเอียดในตารางที่ 10)
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ตารางที่ 10 แสดงความพึงพอใจตอกระบวนการขั้นตอนการให%บริการ
ระดับความพึงพอใจ
กระบวนการ/ขั้นตอนการให"บริการ
คาเฉลี่ย
(S.D)
แปลผล
(X )
1. ขั้นตอนการให%บริการไมยุงยากซับซ%อนและมีความ
4.72
0.51
พอใจ
คลองตัว
2. ความรวดเร็วในการให%บริการ
4.72
0.57
พอใจ
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนำ
4.75
0.56
พอใจ
ขั้นตอนในการให%บริการ
4. ความเป:นธรรมของขั้นตอน วิธีการให%บริการ
4.75
0.53
พอใจ
(เรียงตามลำดับกอนหลัง มีความเสมอภาคเทา
เทียมกัน)
5. ความสะดวกที่ได%รับจากการบริการแตละขั้นตอน
4.78
0.53
พอใจ
6. ระยะเวลาการให%บริการมีความเหมาะสมตรงตอ
4.79
0.49
พอใจ
ความต%องการของผู%รับบริการ
4.75
0.53
พอใจ
คาเฉลี่ยด"านกระบวนการ/ขั้นตอนการให"บริการ
ความพึงพอใจด"านชองทางการให"บริการ
ความพึงพอใจด%านชองทางการให%บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย พบวา ผู%รับบริการมี
ความพึ งพอใจอยูในเกณฑ* พอใจ เทากับ 4.76 คะแนน โดยเรีย งตามคาเฉลี่ย ความพึ งพอใจแตละ
รายการจากมากไปหาน%อยดังนี้ ประเด็นชองทางรับเรื่องร%องเรียนและแสดงความคิดเห็นตอบสนอง
ความต%องการของผู%รับบริการ ระดับความพึงพอใจเทากับ 4.80 คะแนน และประเด็นมีชองทางการ
รับรู%ขาวสารที่หลากหลาย ชัดเจน เข%าใจงาย และทันเวลา สามารถนำไปใช%ประโยชน*ได% มีระดับความ
พึงพอใจเทากับ 4.72 คะแนน (ดังรายละเอียดในตารางที่ 11)
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ตารางที่ 11 แสดงความพึงพอใจด%านชองทางการให%บริการ
ชองทางการให"บริการ
1. มีชองทางการรับรู%ขาวสารที่หลากหลาย ชัดเจน
เข%าใจงาย และทันเวลา สามารถนำไปใช%
ประโยชน*ได%
2. ชองทางรับเรื่องร%องเรียนและแสดงความคิดเห็น
ตอบสนองความต%องการของผู%รับบริการ

ระดับความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย
(S.D)
แปลผล
(X )
4.72
0.57
พอใจ

คาเฉลี่ยด"านชองทางการให"บริการ

4.80

0.46

พอใจ

4.76

0.52

พอใจ

ความพึงพอใจด"านเจ"าหน"าที่บุคลากรผู"ให"บริการ
ความพึ ง พอใจด% า นเจ% า หน% า ที่ บุ ค ลากรผู% ให% บ ริ ก ารของเทศบาลเมื อ งบางกรวย พบวา
ผู% รั บ บริ การมี ค วามพึ งพอใจอยู ในเกณฑ* พ อใจ เทากั บ 4.84 คะแนน โดยเรี ย งตามคาเฉลี่ ย ความ
พึ งพอใจแตละรายการจากมากไปหาน% อยดั งนี้ ประเด็ น เจ% าหน% าที่ มี ความรู% ความสามารถในการ
ให%บริการ เชน การตอบคำถาม ชี้แจงข%อสงสัย ให%คำแนะนำ ชวยแก%ปHญหาได% และประเด็นเจ%าหน%าที่
ให% บ ริ การตอผู% รับ บริ การเหมื อ นกั น ทุ กราย โดยไมเลื อกปฏิ บั ติ ระดั บ ความพึ งพอใจเทากั น 4.87
คะแนน รองลงมาคือ ประเด็นความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจ%าหน%าที่ผู%
ให%บริการ ระดับความพึงพอใจเทากับ 4.84 คะแนน ประเด็นความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ%าหน%าที่
ผู%ให%บริการ และประเด็นความเอาใจใส กระตือรือร%น และความพร%อมในการให%บริการของเจ%าหน%าที่
ระดับความพึงพอใจเทากัน 4.83 คะแนน สวนประเด็นความซื่อสัตย*สุจริตในการปฏิบัติหน%าที่ เชน
ไมรั บ สิ น บน ไมหาประโยชน* ในทางมิ ช อบ ระดั บ ความพึ งพอใจเทากั บ 4.81 คะแนน ตามลำดั บ
(ดังรายละเอียดในตารางที่ 12)
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ตารางที่ 12 แสดงความพึงพอใจตอเจ%าหน%าที่บุคลากรผู%ให%บริการ
เจ"าหน"าที่บุคลากรผู"ให"บริการ
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ%าหน%าที่ผู%
ให%บริการ
2. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะ
ทาทางของเจ%าหน%าที่ผู%ให%บริการ
3. ความเอาใจใส กระตือรือร%น และความพร%อมใน
การให%บริการของเจ%าหน%าที่
4. เจ%าหน%าที่มีความรู% ความสามารถในการให%บริการ
เชน การตอบคำถาม ชี้แจงข%อสงสัย ให%คำแนะนำ
ชวยแก%ปHญหาได%
5. เจ%าหน%าที่ให%บริการตอผู%รับบริการเหมือนกันทุก
ราย โดยไมเลือกปฏิบัติ
6. ความซื่อสัตย*สุจริตในการปฏิบัติหน%าที่ เชน ไม
รับสินบน ไมหาประโยชน*ในทางมิชอบ
คาเฉลี่ยด"านเจ"าหน"าที่บุคลากรผู"ให"บริการ

ระดับความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย
(S.D)
แปลผล
(X )
4.83
0.47
พอใจ
4.84

0.42

พอใจ

4.83

0.45

พอใจ

4.87

0.40

พอใจ

4.87

0.37

พอใจ

4.81

0.44

พอใจ

4.84

0.43

พอใจ

ความพึงพอใจด"านสิ่งอำนวยความสะดวก
ความพึงพอใจด%านสิ่งอำนวยความสะดวกของเทศบาลเมืองบางกรวย พบวา ผู%รับบริการมี
ความพึ งพอใจอยูในเกณฑ* พอใจ เทากับ 4.72 คะแนน โดยเรีย งตามคาเฉลี่ย ความพึ งพอใจแตละ
รายการจากมากไปหาน% อยดังนี้ ประเด็น ความเพี ยงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ที่ จ อดรถ
ห%องน้ำ โรงอาหาร โทรศัพท*สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ มีระดับความพึงพอใจเทากับ 4.82 คะแนน
รองลงมาคือ ประเด็ นสถานที่ ตั้ งของหนวยงาน สะดวกในการเดิ น ทางมารับ บริการ มี ระดั บ ความ
พึ งพอใจเทากั บ 4.80 คะแนน ประเด็ น ความสะอาดของสถานที่ ให% บ ริการโดยรวม มี ร ะดั บ ความ
พึงพอใจเทากับ 4.78 คะแนน ประเด็นความเพียงพอของอุปกรณ*เครื่องมือในการให%บริการ มีระดับความ
พึงพอใจเทากับ 4.76 คะแนน ประเด็นคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ*เครื่องมือ มีระดับความ
พึงพอใจเทากับ 4.75 คะแนน ประเด็นป?ายข%อความบอกจุดบริการ ป?ายประชาสัมพันธ* มีความชัดเจน
และเข%าใจงาย มีระดับความพึงพอใจเทากับ 4.64 คะแนน ประเด็นการจัดสถานที่และอุปกรณ* ความ
เป:นระเบียบ สะดวกตอการติดตอใช%บริการ มีระดับความพึงพอใจเทากับ 4.63 คะแนน ตามลำดับ
(ดังรายละเอียดในตารางที่ 13)
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ตารางที่ 13 แสดงความพึงพอใจตอสิ่งอำนวยความสะดวก
สิ่งอำนวยความสะดวก
1. สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ
2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ที่
จอดรถ ห%องน้ำ โรงอาหาร โทรศัพท*สาธารณะ ที่
นั่งคอยรับบริการ
3. ความสะอาดของสถานที่ให%บริการโดยรวม
4. ความเพียงพอของอุปกรณ*เครื่องมือในการ
ให%บริการ
5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ*เครื่องมือ
6. การจัดสถานที่และอุปกรณ* ความเป:นระเบียบ
สะดวกตอการติดตอใช%บริการ
7. ป?ายข%อความบอกจุดบริการ ป?ายประชาสัมพันธ* มี
ความชัดเจนและเข%าใจงาย
8. ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ* คูมือและเอกสาร
ให%ความรู%
คาเฉลี่ยด"านสิ่งอำนวยความสะดวก

ระดับความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย
(S.D)
แปลผล
(X )
4.80
0.50
พอใจ
4.82

0.52

พอใจ

4.78
4.76

0.54
0.55

พอใจ
พอใจ

4.75
4.63

0.56
0.62

พอใจ
พอใจ

4.64

0.61

พอใจ

4.56

0.67

พอใจ

4.72

0.57

พอใจ

ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานที่ 1 ผู" รับ บริ ก ารที่ มีเพศแตกต างกั น มี ค วามพึ งพอใจต อการให" บ ริก ารของ
เทศบาลเมืองบางกรวยแตกตางกัน
จากการทดสอบด%วยคาสถิติ t-test แบบ 2 กลุมตัวอยางที่เป:นอิสระตอกัน ที่ระดับนัยสำคัญ
0.05 พบวา คะแนนที่ได%เทากับ 0.83 มีนัยสำคัญที่ 0.41 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 แสดงวา ผู%รับบริการที่
เป:นเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจตอการให%บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย ไมแตกตางกัน
ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 (ดังรายละเอียดในตารางที่ 14)
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ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห*เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู%รับบริการตอการให%บริการ
ของเทศบาลเมืองบางกรวย จำแนกตามเพศของผู%รับบริการ
เพศของผู"ใช"บริการ
N
S.D.
t-value
t-prob
X
เพศชาย
173
4.76
0.23
0.83
0.41
เพศหญิง
237
4.78
0.23
รวม
410
4.77
0.23
สมมติฐานที่ 2 ผู"รับบริการที่มีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการให"บริการเทศบาล
เมืองบางกรวยแตกตางกัน
เมื่อทดสอบด%วย คา F-test ด%วยวิธีวิเคราะห*ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) ที่ระดับ
นั ยสำคั ญ 0.05 พบวา คะแนนที่ ได% เทากั บ 2.49 มี นั ยสำคั ญ ที่ 0.04 ซึ่ งมี คาน% อยกวา 0.05 แสดงวา
ผู%รับบริการที่มีอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการให%บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย แตกตางกัน
ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 (ดังรายละเอียดในตารางที่ 15)
ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห*เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู%รับบริการตอการให%บริการ
ของเทศบาลเมืองบางกรวย จำแนกตามชวงอายุของผู%รับบริการ
S.D.
F-value F-prob
ชวงอายุ
N
X
อายุต่ำกวา 31 ปJ
2.49
0.04
39
4.77
0.25
อายุระหวาง 31-40 ปJ
84
4.79
0.21
อายุระหวาง 41-50 ปJ
108
4.72
0.23
อายุระหวาง 51-60 ปJ
81
4.77
0.24
มากกวา 60 ปJ
98
4.81
0.21
รวม
410
4.77
0.23
สมมติ ฐ านที่ 3 ผู" รั บ บริ ก ารที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาแตกต างกั น มี ค วามพึ งพอใจต อการ
ให"บริการของเทศบาลเมืองบางกรวยแตกตางกัน
เมื่อทดสอบด%วย คา F-test ด%วยวิธีวิเคราะห*ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) ที่ระดับ
นัยสำคัญ 0.05 พบวา คะแนนที่ได%เทากับ 6.15 มีนัยสำคัญที่ 0.00 ซึ่งมีคาน%อยกวา 0.05 แสดงวา
ผู%ใช%บริการที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการให%บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 (ดังรายละเอียดในตารางที่ 16)
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ตารางที่ 16 ผลการวิ เคราะห* เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ ความพึ งพอใจของผู% รั บ บริ ก ารตอการ
ให%บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย จำแนกตามระดับการศึกษาของผู%รับบริการ
ระดับการศึกษา
N
S.D.
F-value
F-prob
X
ประถมศึกษาหรือต่ำกวา/
115
4.80
0.21
6.15
0.00
ไมได%เรียน
มัธยมศึกษาตอนต%น
50
4.69
0.25
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ
89
4.73
0.25
เทียบเทา
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
68
4.72
0.23
ปริญญาตรี
87
4.86
0.17
สูงกวาปริญญาตรี
1
4.50
0.00
รวม
410
4.72
0.22
สมมติฐานที่ 4 ผู"รับบริการที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการให"บริการของ
เทศบาลเมืองบางกรวยแตกตางกัน
เมื่อทดสอบด%วย คา F-test ด%วยวิธีวิเคราะห*ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) ที่ระดับ
นัยสำคัญ 0.05 พบวา คะแนนที่ได%เทากับ 2.78 มีนัยสำคัญที่ 0.00 ซึ่งมีคาน%อยกวา 0.05 แสดงวา
ผู%ใช%บริการที่มีอาชีพแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการให%บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย แตกตางกัน
ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 (ดังรายละเอียดในตารางที่ 17)
ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห*เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู%รับบริการตอการให%บริการ
ของเทศบาลเมืองบางกรวย จำแนกตามอาชีพของผู%รับบริการ
อาชีพ
N
S.D.
F-value
F-prob
X
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
12
4.81
0.21
2.78
0.00
ลูกจ%าง/พนักงานบริษัท
71
4.81
0.22
ผู%ประกอบการ/เจ%าของธุรกิจ
21
4.80
0.22
ค%าขายรายยอย/อาชีพอิสระ
133
4.74
0.22
นักเรียน/นักศึกษา
9
4.60
0.35
รับจ%างทั่วไป
68
4.72
0.25
แมบ%าน/พอบ%าน/เกษียณ
47
4.83
0.20
เกษตรกร/ประมง
49
4.82
0.23
วางงาน
12
4.81
0.21
รวม
410
4.24
0.21
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สมมติ ฐ านที่ 5 ผู" รั บ บริ ก ารที่ มี ร ายได" ต อเดื อ นแตกต างกั น มี ค วามพึ ง พอใจต อการ
ให"บริการของเทศบาลเมืองบางกรวยแตกตางกัน
เมื่อทดสอบด%วย คา F-test ด%วยวิธีวิเคราะห*ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) ที่ระดับ
นัยสำคัญ 0.05 พบวา คะแนนที่ได%เทากับ 8.47 มีนัยสำคัญที่ 0.00 ซึ่งมีคาน%อยกวา 0.05 แสดงวา
ผู%รับบริการที่มีรายได%ตอเดือนแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการให%บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 (ดังรายละเอียดในตารางที่ 18)
ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห*เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู%รับบริการตอการให%บริการ
ของเทศบาลเมืองบางกรวย จำแนกตามรายได%ตอเดือนของผู%รับบริการ
รายได"ตอเดือน
N
S.D.
F-value
F-prob
X
ต่ำกวา 5,501 บาท
82
4.84
0.20
8.47
0.00
5,001 - 10,000 บาท
121
4.73
0.19
10,001 - 15,000 บาท
70
4.70
0.27
มากกวา 15,000 บาท
120
4.82
0.21
รวม
393
4.77
0.22
สมมติฐานที่ 6 ผู"รับบริการที่มีจำนวนครั้งในการรับบริการแตกตางกัน มีความพึงพอใจ
ตอการให"บริการของเทศบาลเมืองบางกรวยแตกตางกัน
เมื่อทดสอบด%วย คา F-test ด%วยวิธีวิเคราะห*ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) ที่ระดับ
นัยสำคัญ 0.05 พบวา คะแนนที่ได%เทากับ 3.51 มีนัยสำคัญที่ 0.01 ซึ่งมีคาน%อยกวา 0.05 แสดงวา
ผู%รับบริการที่มีจำนวนครั้งในการรับบริการแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการให%บริการของเทศบาล
เมืองบางกรวย แตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 (ดังรายละเอียดในตารางที่ 19)
ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห*เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู%รับบริการตอการให%บริการ
ของเทศบาลเมืองบางกรวย จำแนกตามจำนวนครั้งในการรับบริการของผู%รับบริการ
จำนวนครั้งในการรับบริการ
N
S.D.
F-value
F-prob
X
1-10 ครั้งตอปJ
372
4.77
0.23
3.51
0.01
11-20 ครั้งตอปJ
33
4.73
0.16
มากกวา 20 ครั้งตอปJ
5
4.80
0.21
รวม
410
4.77
0.20
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สมมติฐานที่ 7 ผู"รับบริการที่รับบริการในชวงเวลาแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ
ให"บริการของเทศบาลเมืองบางกรวยแตกตางกัน
เมื่ อ ทดสอบด% ว ย คา F-test ด% ว ยวิ ธี วิ เคราะห* ค วามแปรปรวน (One-Way ANOVA)
ที่ระดับ นัยสำคัญ 0.05 พบวา คะแนนที่ ได% เทากับ 3.51 มีนั ยสำคัญ ที่ 0.01 ซึ่งมีคาน%อยกวา 0.05
แสดงวา ผู% รั บ บริก ารที่ ใช% บ ริ การในชวงเวลาที่ แตกตางกั น มี ค วามพึ งพอใจตอการให% บ ริ ก ารของ
เทศบาลเมืองบางกรวย แตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 (ดังรายละเอียดในตารางที่ 20)
ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห*เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู%รับบริการตอการให%บริการ
ของเทศบาลเมืองบางกรวย จำแนกตามชวงเวลาในการรับบริการของผู%รับบริการ
ชวงเวลาในการรับบริการ
N
S.D.
F-value
F-prob
X
08.30 - 10.00 น.
45
4.67
0.26
3.51
0.01
10.01 -12.00 น.
283
4.79
0.22
12.01 - 14.00 น.
69
4.76
0.22
14.01 - เวลาปbดทำการ
13
4.77
0.27
รวม
410
4.75
0.24
ตอนที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู"รับบริการ
ความพึงพอใจของผู"รับบริการจำแนกตามงานบริการ
ผลการสำรวจและประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของผู% รั บ บริ ก ารเทศบาลเมื อ งบางกรวย
โดยภาพรวม พบวา งานปรับปรุงระบบทะเบียนราษฎร เทากับ 4.81 คะแนน คิดเป:นร%อยละ 96.20
งานรั ก ษาความสะอาดในที่ ส าธารณะ เทากั บ 4.75 คะแนน คิ ด เป: น ร% อ ยละ 95.00 งานสื่ อ
ประชาสัมพันธ*ข%อมูลขาวสาร เทากับ 4.74 คะแนน คิดเป:นร%อยละ 94.80 งานชวยเหลือผู%ด%อยโอกาส
เทากับ 4.73 คะแนน คิดเป:นร%อยละ 94.60 ตามลำดับ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจจำนวน
ตามงานบริการ ดังนี้
1. งานปรับปรุงระบบทะเบียนราษฎร พบวา ผู%รับบริการมีความพึงพอใจอยูในเกณฑ*พอใจ
เทากับ 4.81 คะแนน คิดเป:นร%อยละ 96.20 โดยเรียงตามคาเฉลี่ยอยูในเกณฑ*พอใจ ทั้ง 4 ด%าน คือ
ด% านเจ% าหน% าที่ บุ คลากรผู% ให% บริการ เทากั บ 4.89 คะแนน คิ ดเป: นร% อยละ 97.80 รองลงมาคื อ ด% านสิ่ ง
อำนวยความสะดวก เทากั บ 4.79 คะแนน คิ ด เป: น ร% อ ยละ 95.80 ด% านกระบวนการขั้ นตอนการ
ให% บ ริ การ และด% านชองทางการให% บ ริ การ มี ค าเฉลี่ ย เทากั น 4.78 คะแนน คิ ด เป: น ร% อยละ 95.60
(ดังรายละเอียดในตารางที่ 21)
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ตารางที่ 21 ความพึงพอใจของผู%รับบริการงานปรับปรุงระบบทะเบียนราษฎร
ความพึงพอใจ
ระดับของ
งานบริการ
คาเฉลี่ย
ความพึง
S.D.
พอใจ
(X )
ด%านกระบวนการขั้นตอนการให%บริการ
4.78
0.30
พอใจ
ด%านชองทางการให%บริการ
4.78
0.37
พอใจ
ด%านเจ%าหน%าที่บุคลากรผู%ให%บริการ
4.89
0.18
พอใจ
ด%านสิ่งอำนวยความสะดวก
4.79
0.48
พอใจ
คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
4.81
0.33
พอใจ
งานปรับปรุงระบบทะเบียนราษฎร

ร"อยละของ
ความพึง
พอใจ
95.60
95.60
97.80
95.80
96.20

2. งานชวยเหลือผู"ด"อยโอกาส พบวา ผู%รับบริการมีความพึงพอใจอยูในเกณฑ*พอใจ เทากับ
4.73 คะแนน คิ ด เป: น ร% อ ยละ 94.60 โดยเรี ย งตามคาเฉลี่ ย อยู ในเกณฑ* พ อใจ ทั้ ง 4 ด% า น คื อ
ด% า นชองทางการให% บ ริ ก าร เทากั บ 4.77 คะแนน คิ ด เป: น ร% อ ยละ 95.40 รองลงมาคื อ
ด%านกระบวนการขั้นตอนการให%บริการ และด%านเจ%าหน%าที่บุคลากรผู%ให%บริการ มีคาเฉลี่ยเทากัน 4.74
คะแนน คิดเป:นร%อยละ 94.80 และด%านสิ่งอำนวยความสะดวก เทากับ 4.68 คะแนน คิดเป:นร%อยละ
93.60 ตามลำดับ (ดังรายละเอียดในตารางที่ 22)
ตารางที่ 22 ความพึงพอใจของผู%รับบริการงานชวยเหลือผู%ด%อยโอกาส
ความพึงพอใจ
งานบริการ
คาเฉลี่ย
S.D.
(X )
ด%านกระบวนการขั้นตอนการให%บริการ
4.74
0.32
ด%านชองทางการให%บริการ
4.77
0.38
ด%านเจ%าหน%าที่บุคลากรผู%ให%บริการ
4.74
0.43
ด%านสิ่งอำนวยความสะดวก
4.68
0.48
คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจงาน
ชวยเหลือผู"ด"อยโอกาส

4.73

0.40

ระดับของ
ความพึง
พอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจ

ร"อยละของ
ความพึง
พอใจ
94.80
95.40
94.80
93.60

พอใจ

94.60

3. งานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ พบวา ผู%รับบริการมีความพึงพอใจอยูในเกณฑ*
พอใจ เทากับ 4.75 คะแนน คิดเป:นร%อยละ 95.00 โดยเรียงตามคาเฉลี่ยอยูในเกณฑ*พอใจ ทั้ง 4 ด%าน
คือ ด%านเจ%าหน% าที่ บุ คลากรผู%ให% บ ริการ เทากับ 4.84 คะแนน คิ ดเป: น ร%อยละ 96.80 รองลงมาคื อ
ด%านชองทางการให%บริการ เทากับ 4.75 คะแนน คิดเป:นร%อยละ 95.00 และด%านกระบวนการขั้นตอน
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การให%บริการ เทากับ 4.73 คะแนน คิดเป:นร%อยละ 94.60 และด%านสิ่งอำนวยความสะดวก เทากับ
4.68คะแนน คิดเป:นร%อยละ 93.60 ตามลำดับ (ดังรายละเอียดในตารางที่ 23)
ตารางที่ 23 ความพึงพอใจของผู%รับบริการงานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
งานบริการ

ด%านกระบวนการขั้นตอนการให%บริการ
ด%านชองทางการให%บริการ
ด%านเจ%าหน%าที่บุคลากรผู%ให%บริการ
ด%านสิ่งอำนวยความสะดวก
คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจงานรักษา
ความสะอาดในที่สาธารณะ

ความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย
S.D.
(X )

ระดับของ
ร"อยละของ
ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ

4.73
4.75
4.84
4.68

0.29
0.39
0.25
0.40

พอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจ

94.60
95.00
96.80
93.60

4.75

0.33

พอใจ

95.00

4. งานสื่อประชาสัมพั นธข"อมูลขาวสาร พบวา ผู%รับบริการมีความพึ งพอใจอยูในเกณฑ*
พอใจ เทากับ 4.74 คะแนน คิดเป:นร%อยละ 94.80 โดยเรียงตามคาเฉลี่ยอยูในเกณฑ*คอนข%างพอใจ ทั้ง 4
ด%าน คือ ด%านเจ%าหน%าที่บุคลากรผู%ให%บริการ เทากับ 4.82 คะแนน คิดเป:นร%อยละ 96.40 รองลงมาคือ
ด%านกระบวนการขั้นตอนการให%บริการ เทากับ 4.76 คะแนน คิดเป:นร%อยละ 95.20 ด%านชองทางการ
ให%บริการ เทากับ 4.70 คิดเป:นร%อยละ 94.00 และด%านสิ่งอำนวยความสะดวก เทากับ 4.68 คะแนน
คิดเป:นร%อยละ 93.60 ตามลำดับ (ดังรายละเอียดในตารางที่ 24)
ตารางที่ 24 ความพึงพอใจของผู%รับบริการงานสื่อประชาสัมพันธ*ข%อมูลขาวสาร
งานบริการ

ด%านกระบวนการขั้นตอนการให%บริการ
ด%านชองทางการให%บริการ
ด%านเจ%าหน%าที่บุคลากรผู%ให%บริการ
ด%านสิ่งอำนวยความสะดวก
คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจงานสื่อ
ประชาสัมพันธข"อมูลขาวสาร

ความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย
S.D.
(X )

ระดับของความ ร"อยละของ
พึงพอใจ
ความพึงพอใจ

4.76
4.70
4.82
4.68

0.27
0.38
0.31
0.49

พอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจ

95.20
94.00
96.40
93.60

4.74

0.36

พอใจ

94.80

ผลการประเมินระดับคะแนนความพึงพอใจของผู"รับบริการ
ในปJงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ได%กำหนด
ประเมิ น ความพึ งพอใจ 4 งาน ได% แ ก 1) งานปรั บ ปรุ ง ระบบทะเบี ย นราษฎร 2) งานชวยเหลื อ

65
ผู% ด% อ ยโอกาส 3) งานรั กษาความสะอาดในที่ ส าธารณะ 4) งานสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ* ข% อ มู ล ขาวสาร
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร*ได%ประเมินความพึงพอใจแล%วปรากฏวาได%คะแนนความพึงพอใจแตละ
งานตามลำดับ ดังนี้ ร%อยละ 96.20 ร%อยละ 94.60 ร%อยละ 95.00 และร%อยละ 94.80 โดยใช%สูตรการ
คำนวณดังนี้
ร%อยละของความพึงพอใจโดยภาพรวม = ผลรวมของร%อยละความพึงพอใจทุกด%าน
จำนวนงานทั้งหมดที่ประเมิน
= 96.20 + 94.60 + 95.00 + 94.80
4
= 380.60
4
= 95.15
ผลการประเมิ น การสำรวจความพึ งพอใจของผู% รั บ บริ ก ารตอการให% บ ริ ก ารของเทศบาล
เมืองบางกรวย พบวา ผู%รับบริการมีความพึงพอใจ คิดเป:นร%อยละ 95.15 เปรียบเทียบเป:นร%อยละของ
ความพึงพอใจตามเกณฑ*การประเมินขององค*กรปกครองสวนท%องถิ่น มีความพึงพอใจร%อยละ 95.0
ขึ้นไป ดังนั้นเทียบเป:นคะแนนที่ได% 10 คะแนน
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บทที่ 5
สรุปผล และข"อเสนอแนะ
สรุปผลการสำรวจ
การสำรวจความพึ งพอใจของผู%รับ บริการที่ มีตอการให% บ ริการของเทศบาลเมื องบางกรวย
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค* 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู%รับบริการที่มี
ตอการให% บ ริ ก ารของเทศบาลเมื อ งบางกรวย 2) เพื่ อ ศึ ก ษาปH จ จั ย ที่ มี ผ ลตอความพึ งพอใจของ
ผู% รั บ บริ ก าร ที่ มี ต อการให% บ ริ ก ารของเทศบาลเมื อ งบางกรวย และ 3) เพื่ อ ศึ ก ษาปH ญ หาและ
ข%อเสนอแนะในการพั ฒ นาปรับ ปรุ งการให% บ ริการของเทศบาลเมื องบางกรวย ทำการสำรวจและ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู%รับบริการใน วันที่ 31 สิงหาคม 2563 กลุมตัวอยาง ได%แก ประชาชน
ผู%รับ บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 410 คน โดยใช%
วิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช%ในการสำรวจ คือ แบบสำรวจ
ความพึงพอใจของผู%รับบริการ การเก็บรวบรวมข%อมูล คณะผู%สำรวจเก็บข%อมูลด%วยตนเอง แล%วนำมา
วิเคราะห* ด% ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร*ส ำเร็จ รูป สำหรั บ สถิ ติ ที่ใช% ในการวิเคราะห* ข%อมู ลและทดสอบ
สมมติ ฐาน ประกอบด% วย สถิ ติ เชิ งพรรณนา ได% แก คาความถี่ คาร% อยละ คามั ชฌิ มเลขคณิ ต และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอ%างอิง ได%แก T-test และ One-Way ANOVA โดยกำหนดคานัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สามารถสรุปผลการสำรวจได%ดังนี้
ตอนที่ 1 ข"อมูลเบื้องต"นของผู"รับบริการ
ผู%รับบริการของเทศบาลเมืองบางกรวย จะใช%บริการ 1-10 ครั้งตอปJ คิดเป:นร%อยละ 90.73
คาเฉลี่ยของผู%มารับบริการ เทากับ 4 ครั้งตอปJ โดยมีผู%มารับบริการมากที่สุด เทากับ 360 ครั้งตอปJ
และน%อยที่สุด เทากับ 1 ครั้งตอปJ และมาใช%บริการในชวงเวลา 10.01-12.00 น. มากที่สุด คิดเป:น
ร%อยละ 69.02
ตอนที่ 2 ข"อมูลทั่วไปของผู"รับบริการ
ผลการวิเคราะห*ข%อมูล พบวา ผู%รับบริการของเทศบาลเมืองบางกรวย สวนใหญเป:นเพศหญิง
คิ ด เป: น ร% อ ยละ 57.80 โดยมี ช วงอายุ 41-50 ปJ มากที่ สุ ด คิ ด เป: น ร% อ ยละ 26.34 อายุ เฉลี่ ย ของ
ผู% รั บ บริ ก าร เทากั บ 49 ปJ โดยผู% ที่ มี อ ายุ ม ากที่ สุ ด เทากั บ 85 ปJ และอายุ น% อ ยที่ สุ ด เทากั บ 18 ปJ
ด%านสถานภาพการสมรสของผู%รับบริการ สวนใหญสมรสแล%ว คิดเป:นร%อยละ 80.49 จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาหรือต่ำกวา/ไมได%เรียน คิดเป:นร%อยละ 28.05 สำหรับการประกอบอาชีพค%าขาย/อาชีพ
อิสระ มากที่สุด คิดเป:นร%อยละ 32.44 รองลงมาคือ ลูกจ%าง/พนักงานบริษัท คิดเป:นร%อยละ 17.32
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มีรายได%เฉลี่ยตอเดือนของผู%รับบริการ เทากับ 15,805.37 บาทตอเดือน โดยผู%ที่มีรายได%สูงสุดเทากับ
1,200,000 บาทตอเดือนและน%อยที่สุด เทากับ 600 บาทตอเดือน
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจด"านตาง ๆ ของเทศบาลเมืองบางกรวย
จำนวนของผู%รับบริการจำแนกตามงานบริการของเทศบาลเมืองบางกรวย พบวา ผู%รับบริการ
สวนใหญจะรับบริการ งานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ จำนวน 169 คน คิดเป:นร%อยละ 41.22
งานปรับปรุงระบบทะเบียนราษฎร จำนวน 143 คน คิดเป:นร%อยละ 34.88 งานชวยเหลือผู%ด%อยโอกาส
จำนวน 51 คน คิดเป:นร%อยละ 12.44 งานสื่ อประชาสัมพั น ธ*ข%อมู ลขาวสาร จำนวน 47 คน คิ ดเป: น
ร%อยละ 11.46 ตามลำดับ
สรุปผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ มิติด%านคุณภาพการให%บริการของผู%รับบริการ
จากเทศบาลเมืองบางกรวย ทั้ง 4 ด%าน พบวา ผู%รับบริการมีความพึงพอใจ ด%านเจ%าหน%าที่บุคลากร
ผู%ให%บริการ มากที่ สุด เทากับ 4.84 คะแนน รองลงมาคือ ด%านชองทางการให%บริการ เทากับ 4.76
คะแนน ด%านกระบวนการขั้นตอนการให%บริการ เทากับ 4.75 คะแนน และด%านสิ่งอำนวยความสะดวก
เทากับ 4.72 คะแนน ตามลำดับ
ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
จาการทดสอบปHจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผู%รับบริการเทศบาลเมืองบางกรวย พบวา
ยอมรับสมมติฐาน จำนวน 6 ตัวแปร และปฏิเสธสมมติฐาน จำนวน 1 ตัวแปร ดังนี้ ผู%รับบริการที่มี
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได%ตอเดือน จำนวนครั้ง และชวงเวลาในการรับบริการที่แตกตางกัน
มีความพึงพอใจตอการให%%บริการของเทศบาลเมืองบางกรวยแตกตางกัน สวนผู%รับบริการที่มี เพศ ในการ
รับบริการที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการให%บริการของเทศบาลเมืองบางกรวยไมแตกตางกัน
ตอนที่ 5 ความพึงพอใจของผู"รับบริการโดยภาพรวม
สรุปผลการประเมิน การสำรวจความพึ งพอใจของผู% รับ บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย
ผู%รับบริการมีความพึงพอใจร%อยละ 95.15 ซึ่งมีความพึงพอใจร%อยละ 95.0 ขึ้นไป ดังนั้นเทียบเป: น
คะแนนเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการได%เทากับ 10 คะแนน เมื่อแยก
ตามงานบริการทั้ง 4 งาน สรุปได%ดังนี้
1. งานปรับปรุงระบบทะเบียนราษฎร พบวา ผู%รับบริการมีความพึงพอใจอยูในเกณฑ*พอใจ
เทากั บ 4.81 คะแนน คิ ด เป: น ร% อยละ 96.20 โดยด% านเจ% าหน% าที่ บุ คลากรผู% ให% บริ การ มี ระดั บ ความ
พึงพอใจสูงที่สุด เทากับ 4.89 คะแนน คิดเป:นร%อยละ 97.80
2. งานชวยเหลือผู"ด"อยโอกาส พบวา ผู%รับบริการมีความพึงพอใจอยูในเกณฑ*พอใจ เทากับ
4.73 คะแนน คิดเป: นร%อยละ 94.60 โดยด%านชองทางการให% บริการ มีระดับความพึงพอใจสูงที่ สุด
เทากับ 4.77 คะแนน คิดเป:นร%อยละ 95.40
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3. งานรักษาความสะอาดในที่ สาธารณะ พบวา ผู%รับบริการมีความพึงพอใจอยูในเกณฑ*
พอใจ เทากับ 4.75 คะแนน คิดเป:นร%อยละ 95.00 โดยด%านเจ%าหน%าที่บุคลากรผู%ให%บริการ มีระดับ
ความพึงพอใจสูงที่สุด เทากับ 4.84 คะแนน คิดเป:นร%อยละ 96.80
4. งานสื่อประชาสัมพั น ธข" อมู ลขาวสาร พบวา ผู%รับ บริการมี ความพึ งพอใจอยูในเกณฑ*
พอใจ เทากับ 4.74 คะแนน คิดเป:นร%อยละ 94.80 โดยด%านเจ%าหน%าที่บุคลากรผู%ให%บริการ มีระดับ
ความพึงพอใจสูงที่สุด เทากับ 4.82 คะแนน คิดเป:นร%อยละ 96.40
การอภิปรายผล
ผลการสำรวจและประเมิ น ความพึ งพอใจของประชาชนตอการให% บ ริ ก ารของเทศบาล
เมืองบางกรวย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการมิติด%านคุณภาพการให%บริการ
ทั้ง 4 ด%าน คื อ ด%านกระบวนการขั้ นตอนการให%บ ริการ ด%านชองทางการให% บริการ ด%านเจ%าหน% าที่
บุคลากรผู%ให%บริการ และด%านสิ่งอำนวยความสะดวก พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจร%อยละ 95.15
แสดงวา บรรลุวัตถุประสงค*ในการให%การบริการ ซึ่งแสดงให%เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่มี
ความชัดเจน ความพร%อม มีความสามัคคีเป:นอันดีของเทศบาลเมืองบางกรวย สอดคล%องกับทฤษฎีการ
บริหารงานของ POSDCoRB ใน 7 ขั้นตอน และเมื่อเทียบกับเกณฑ*การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ เพื่อกำหนดประโยชน*ตอบแทนอื่นเป:นกรณี พิเศษ มิติที่ 2 ด%าน
คุณภาพการให%บริการ ตัวชี้วัดข%อที่ 1 ขององค*การบริหารสวนท%องถิ่น คือ ร%อยละของระดับความพึง
พอใจของผู% รับ บริการ มี ความพึ งพอใจร%อยละ 95.0 ขึ้ น ไป ที่ ได% 10 คะแนน จากคะแนนเต็ ม 10
คะแนน
สำหรับการสำรวจความพึงพอใจของผู%รับบริการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฎิบัติราชการของเทศบาลเมืองบางกรวย เพื่อพัฒนาคุณภาพการให%บริการที่คุ%มคา คุ%มประโยชน*
และตรงกับความต%องการของประชาชนผู%รับบริการ สามารถนำมากำหนดเป:นข%อเสนอแนะ ดังนี้
1. ด"านกระบวนการขั้นตอนการให" บริการ เพื่ อเป: นการพั ฒ นาขั้น ตอนหรือกระบวนการ
ให%บริการให%มีประสิทธิภาพและตอบสนองต%องการของผู%รับบริการ โดยการ
1.1 ควรพัฒนาการให%บริการมีความคลองตัว มีความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ
เพื่ออำนวยความสะดวกให%แกประชาชนเพิ่มมากขึ้น โดยการลดขั้นตอนที่ไมจำเป:นลง รวมทั้งการลด
ขั้นตอนที่ยุงยากซับซ%อน เพื่อให%ผู%รับบริการใช%เวลาน%อยลงและงานเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และ
ควรมีการแจ%งขั้นตอนในการให%บริการแกผู%รับบริการทราบอยางครบถ%วนชัดเจน
1.2 ควรเผยแพรประชาสั ม พั น ธ* คู มื อ และเอกสารในการรั บ บริ ก ารการพั ฒ นา
กระบวนการให%บริการ/ลดระยะเวลาในการรับบริการให%ดียิ่งขึ้น อาจให%ประชาชนมีสวนรวมในการ
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พัฒนากระบวนการด%วย และมีการเพิ่มการแสดงรายละเอียดในการมารับบริการ/ขั้นตอนการบริการ
ให%เดนชัดและเข%าใจงาย
1.3 จั ด บริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ (One Stop Service) สำหรั บ งานบริ ก ารที่ มี ค วาม
เชื่อมโยงและตอเนื่องภายในงานของเทศบาลเมืองหรือหนวยงานอื่น
2. ด" า นชองทางการให" บริ ก าร ผู% รับ บริการควรได% รั บ บริก ารจากเทศบาลเมื องบางกรวย
ที่หลากหลายชองทาง โดยการ
2.1 ควรมีเปbดชองทางการให%บริการที่หลากหลาย ให%มีความรวดเร็วไมตางจากการ
มาติดตอขอรับบริการ ณ ที่ทำการด%วยตนเอง และสามารถเข%าถึงชองทางการให%บริการได%โดยสะดวก
ในวันและเวลาราชการหรือในวันหยุด ซึ่งประชาชนสามารถเข%าถึงข%อมูลขาวสาร ผานชองทางตาง ๆ
เชน การแจ%งทางโทรศัพท* การจัดสงเอกสาร การออกหนวยบริการเคลื่อนที่ หอกระจายขาว และการ
ใช%ชองทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (เว็บไซต*แอปพลิเคชันไลน* อีเมล เฟซบุ•ก) เป:นต%น เพื่อเป:นการเปbด
โอกาสให%ประชาชนทราบถึงข%อมูลการให%บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย
2.2 ควรมีการใช%ชองทางอื่น ๆ เพื่อลดขั้นตอนในการรับบริการในบางขั้นตอน เชน
การกรอกข%อมูล หรือการลงทะเบียนตาง ๆ การขยายชองทางการให%บริการทางอินเตอร*เน็ตให%สะดวก
มากยิ่งขึ้นเพื่อลดขั้นตอนในการใช%บริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการให%บริการ
2.3 ควรมีการประชาสัมพั น ธ*ห รือปb ดประกาศไว%ต ามสถานที่ต าง ๆ ให% ป ระชาชน
ทราบขาวสารอยางทั่วถึง เพื่อให%ประชาชนผู%รับบริการรับทราบถึงนโยบายหรือแนวทางการให%บริการ
ของเทศบาลเมื องบางกรวย รวมทั้ งควรมี เอกสารประชาสั ม พั น ธ* ขั้ น ตอนในการติ ด ตอและการ
สอบถามเกี่ยวกับการรับบริการอยางชัดเจน
2.4 ควรจัดให%มีกลองรับความคิดเห็น ข%อเสนอแนะ หรือเรื่องร%องเรียนของเทศบาล
เมืองบางกรวย เพื่อจะได%นำเรื่องตาง ๆ ที่ประชาชนเสนอมาปรับปรุงคุณภาพการให%บริการ
3. ด"านเจ"าหน"าที่บุคลากรผู"ให"บริการ ผู%รับบริการจะมีความประทับใจและต%องการมารับ
บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย อีกโดยการ
3.1 เจ%าหน%าที่ควรมีความกระตือรือร%น ซักถาม รับฟHงปHญ หาของผู%รับบริการอยาง
เต็ มใจ สามารถแก%ไขปH ญ หาได%อยางรวดเร็วและมี ประสิทธิภ าพ อธิบ ายให% คำชี้แจงได% อยางชัด เจน
มีความรู%ในการปฏิบัติหน%าที่ สุภาพเรียบร%อย และมีอัธยาศัยที่ดี
3.2 การให%บริการแกผู%รับบริการอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน เพื่อปลูกฝHงและ
สร%างจิ ต สำนึ กในงานบริการ มี ค วามเอาใจใส ไมเลื อกปฏิ บั ติ แสดงออกถึ งความเต็ มใจและจริ งใจ
ในการให%บริการ
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3.3 ควรมีการทบทวนเส%นทางของงานและการกระจายอำนาจในการตัดสินใจให%กับ
ผู%ปฏิบัติงานเพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ในสวนของการปฏิบัติงานของเจ%าหน%าที่ควรมีการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรให% มี ค วามรู% ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ งาน โดยการสั บ เปลี่ ย น และหมุ น เวี ย น
เจ%าหน%าที่ผู%ให%บริการ เพื่อให%เจ%าหน%าที่ของเทศบาลเมืองบางกรวย สามารถทำงานทดแทนกันได%
3.4 ควรมี การจั ด ฝG ก อบรม หรื อสงเจ% าหน% า ที่ เข% ารั บ การฝG กอบรมอยางสม่ ำ เสมอ
เพื่ อพั ฒ นาทั กษะความรู%ด%านตาง ๆ รวมทั้ งการพั ฒ นาศั กยภาพของบุ คลากรในการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม ๆ มาใช%ในการปฏิบัติงานเพื่อให%การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
4. ด" านสิ่ งอำนวยความสะดวก นั บ เป: น สวนหนึ่ งที่ จ ะทำให% การให% บ ริการแกผู% รับ บริการ
มีความสะดวกสบายตอเทศบาลเมืองบางกรวย โดยการ
4.1 การจัดให% มีสถานที่ และสภาพแวดล%อมที่ เหมาะสม จัด วางภู มิทัศน* ให% มีความ
สะอาดเป: นระเบียบเรียบร%อย มี ความสวยงาม มีพื้นที่ สีเขียว เพื่ อให%มีความพร%อมในการให%บริการ
ที่ตอบสนองตามความต%องการพื้นฐานของผู%รับบริการอยางมีประสิทธิภาพ เชน จัดให%มีห%องน้ำที่มี
สภาพดี มี จ ำนวนเพี ย งพอและสะอาด จั ด ให% มี ที่ จ อดรถ จั ด ให% มี ที่ นั่ งรอ และบริก ารอื่ น ๆ อยาง
เพียงพอแกประชาชนผู%มาติดตอขอรับบริการ
4.2 ควรอำนวยความสะดวก โดยการจั ด เตรีย มวั ส ดุ อุ ป กรณ* ส ำนั กงานที่ จ ำเป: น
ดินสอ ปากกา สำหรับกรอกคำขอรับบริการไว%สำหรับประชาชน และเครื่องมือที่ใช%ในการบริการที่
ทันสมัย มีจำนวนเพียงพอมาใช%ในการปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให%บริการประชาชน
4.3 การมีป?ายประชาสัมพันธ*บอกทาง บอกจุด แผนผังแสดงจุดบริการตามลำดับ
ขั้นตอน ป?ายบอกชื่อห%อง และขั้นตอนอยางชัดเจน เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู%รับบริการ ทำให%
ผู%รับบริการเกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้น

ข"อเสนอแนะ
ข"อเสนอแนะของผู"รับบริการ
ผู%รับบริการเทศบาลเมืองบางกรวย มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให%กับ
ผู%รับบริการ การต%อนรับให%บริการที่ รวดเร็ว รวมทั้งการจัดสวัสดิการ สำหรับข%อเสนอแนะของประชาชน
ผู%รับบริการที่มีตอผู%บริหาร พนักงาน และเจ%าหน%าที่ผู%เกี่ยวข%องของเทศบาลเมืองบางกรวย ดังนี้
1. จุดเดนของการให"บริการ
1.1 เจ%าหน%าที่ให%บริการดี (จำนวน 20 คน)
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2. จุดที่ควรปรับปรุง
2.1 ควรมีลูกระนาดชะลอความเร็วรถ บริเวณวัดชะลอและซอยสินธราซอย9 (จำนวน 1 คน)
2.2 ควรปรับปรุงคุณภาพการทำงานของเจ%าหน%าที่ (จำนวน 1 คน)
2.3 ควรดูแลเอาใจใสและดูแลประชาชนให%มากขึ้น (จำนวน 2 คน)
2.4 ควรปรับปรุงถนนที่ชำรุดในหลายพื้นที่ (จำนวน 2 คน)
2.5 ควรติดตั้งไฟถนนทางเข%า บริเวณหมูบ%านเกษราวิลล* (จำนวน 1 คน)
2.6 ควรทำความสะอาดทอระบายน้ำ เนื่องจากฝนตกมีน้ำทวมขัง (จำนวน 2 คน)
2.7 เทศบาลควรมีป?ายขั้นตอนการติดตอใช%บริการในเรื่องตาง ๆ ให%ชัดเจน (จำนวน 1 คน)
2.8 ควรฉีดพนยายุง บริเวณหมูบ%านเกษราวิลล* (จำนวน 2 คน)
2.9 เจ%าหน%าที่ให%บริการควรพูดจาอยางสุภาพ (จำนวน 1 คน)
3. โปรดระบุข"อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ (ชื่องานบริการ)
3.1 ควรจัดตั้งตลาดน้ำวัดชะลอเพื่อเพิ่มรายได%ให%ชุมชน (จำนวน 1 คน)
ข%อเสนอแนะดังกลาวเป:นการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่ต%องการให%
เทศบาลเมื องบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุ รี ชวยปรับ ปรุงและแก%ไขในการให%บ ริการ
เพิ่มเติม
จากการประเมินผลระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการ
ให%บริการเทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สวนใหญอยูในระดับที่พึงพอใจ
เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาที่ได%ในแตละประเด็นพบวา ไมมีข%อใดที่อยูในระดับไมพึงพอใจ แสดงวา
การให%บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในภารกิจทั้งหมด สามารถ
ตอบสนองความต%องการของประชาชน ทั้งในด%านกระบวนการขั้นตอนการให%บริการ ด%านชองทางการ
ให% บริการ ด% านเจ% าหน% าที่ ผู% ให% บริ การ และด% านสิ่ งอำนวยความสะดวก และการให% บริการโครงการที่
สอดคล%องกับยุทธศาสตร*ของจังหวัดและโครงการดีเดนสามารถพัฒนาชุมชนให%มีความเป:นอยูที่ดียิ่งขึ้น
ข"อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช"ประโยชน
1. ผู% บริหารของเทศบาลเมื องบางกรวย ควรกำหนดระบบและกลไกการบริห ารจัดการให%
เหมาะสมและตอบสนองความต% องการของประชาชนในพื้ นที่ บ ริการ ทั้งนี้ เพื่ อสร%างความมั่น ใจใน
คุณภาพ ของการให%บริการ และยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให%บริการ
2. ผู%บริหารและผู%เกี่ยวข%องทุกฝ{ายควรเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานด%านคุณภาพ
การติดตามกำกับดูแลการบริหารงานและคุณภาพของการให%บริการสาธารณะของท%องถิ่นไว%ในแผน
พัฒนาและแผนปฏิบัติงานประจำปJ
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3. ผู%บริหารของเทศบาลเมืองบางกรวย ควรพิจารณาความต%องการและความคาดหวัง ของ
ผู%รับบริการตามข%อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชน เพื่อริเริ่มกิจกรรมอื่น ๆ ที่ตอบสนอง
ความต%องการของประชาชน
4. การจัดทำแผนจะต%องให%องค*กรภาคประชาชนในท%องถิ่นได%เข%ามามีสวนรวมอยางจริงจัง
โดยจะต%องจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะดำเนินการให%ชัดเจนมากที่สุด
5. ควรให% ค วามสำคั ญ กั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ท% อ งถิ่ น ให% ม ากขึ้ น โดยวางแผนพั ฒ นาบน
พื้นฐาน ของทรัพยากรในท%องถิ่นให%มากที่สุด เพื่อกอให%เกิดรายได%กับท%องถิ่นและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน
6. ความพึงพอใจของประชาชนตอการให%บริการ ควรสรุปเป:นแนวทางขั้นตอนของแตละงาน
ในด%านขั้นตอนการให%บริการ ด%านชองทางการให%บริการ ด%านเจ%าหน%าที่ผู%ให%บ ริการ ด%านสิ่งอำนวย
ความสะดวก และการให%บริการของแตละงาน เป:นลักษณะของการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice)
หรือคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard)
7. การให% ป ระชาชนมี ส วนรวมยกระดั บ คุ ณ ภาพการให% บ ริ การตั้ งแตเริ่ มต% น เพื่ อ สามารถ
แก%ปHญหาหรือตอบสนองตวามต%องการของประชาชนได%อยางตรงจุด ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด อาจทำได%โดยการให%ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใช%อำนาจรัฐเพิ่มขึ้น
เพื่อสร%างความโปรงใสและสามารถตรวจสอบกิจกรรมการดำเนินงานตาง ๆ ของรัฐ การจัดซื้อจัดจ%าง
กิจกรรมโครงการที่สอดคล%องตอความต%องการของชุมชน ภายใต%กรอบของการจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองบางกรวย
8. การพัฒ นาปรับ ปรุงการบริการอยางตอเนื่องเป:น สวนที่ทำให%ป ระชาชนผู%รับ บริการเกิ ด
ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น ผู%ให%บริการจึงเป:นสวนที่สำคัญที่สุดสงผลตอคุณภาพของการบริการ เพราะเป:น
ผู%ให%บริการมีปฏิสัมพันธ*ตอผู%รับบริการโดยตรง เทศบาลเมืองบางกรวย จึงควรให%ความสำคัญในการ
บริหารบุคลากรให%เป:นผู%ที่มีลักษณะที่เหมาะสมในการให%บริการ เชน การปรับทัศนคติที่ถูกต%องในการ
ให%บริการ ความมีมิตรไมตรี ความรู%ในงานของตน ความสุภาพ ออนน%อมถอมตน ความเต็มอกเต็มใจ
ชวยเหลือ การมีจิตใจใฝ{บริการ (Service Mind) และความเสมอภาคในการให%บริการ เป:นต%น
9. ควรนำหลักธรรมาภิบาล มาใช%กับการทำงานด%านตาง ๆ อยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อจะ
ทำให% ประชาชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาตอองค*กรมากยิ่งขึ้น
ข"อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรศึ ก ษาและวิ จั ย เกี่ ย วกั บ แนวทางที่ เหมาะสมสำหรับ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ให%บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย
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2. ควรมี ก ารศึ ก ษาปH จ จั ย หรื อ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการดำเนิ น
โครงการขององค*กรปกครองสวนท%องถิ่น เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์และนำผลมาพัฒนาโดยเฉพาะโครงการ
ที่มุงหวังให%ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและกอให%เกิดประโยชน*แกท%องถิ่นอยางแท%จริง
3. ควรศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นการพัฒนาศักยภาพในการให%บริการของบุคลากร
ของเทศบาลเมืองบางกรวย อยางเป:นระบบ
4. ควรมี การศึ กษารูป แบบการพั ฒ นาบุ คลากรในด% านการให% บ ริการ เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิผ ล
ในการดำเนินการอยางบรรลุเป?าหมายตามภารกิจ
5. ควรศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นปHญ หาและอุปสรรคในการให%บริการของเทศบาล
เมืองบางกรวย อยางเป:นระบบ
6. ควรมี ก ารศึ ก ษาด% า นปH จ จั ย ที่ ส งผลตอคุ ณ ภาพของการให% บ ริก าร เพื่ อใช% ป ระกอบการ
ดำเนินการยกระดับคุณภาพการให%บริการขององค*กรปกครองสวนท%องถิ่น
7. ควรมีการศึกษาแนวทางการให%ความรู%และการสร%างความตระหนักในการมีสวนรวมของ
ประชาชน เพื่อให%เกิดการดำเนินการที่เป:นรูปธรรมในการสร%างการมีสวนรวม ในการบริหารราชการ
ของประชาชน
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ภาคผนวก ก.
แบบสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน'วยงานเทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
วันจันทร0ที่ 31 สิงหาคม 2563
-----------------------------------ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน
1. ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนมา ทานมารับบริการที่เทศบาลเมืองบางกรวย บอยเพียงใด ประมาณ.............. ครั้งตอ
เดือน หรือ..................ครั้งตอป'
2. ทานมักจะมารับบริการที่หนวยงานนี้ในชวงเวลาใด
08.30-10.00 น.
10.31-12.00 น.
12.01-14.00 น.
14.01-เวลาป/ดทำการ
ตอนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ....................ป'
3. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
มาย/หยา/แยกกันอยู
4. การศึกษาที่สำเร็จสูงสุด
ประถมศึกษาหรือต่ำกวา/ไมไดเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
5. อาชีพประจำ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ลูกจาง/พนักงานบริษัท
ผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ
คาขายรายยอย/อาชีพอิสระ
นักเรียน/นักศึกษา
รับจางทั่วไป
แมบาน/พอบาน/เกษียณ
เกษตรกร/ประมง
วางงาน
อื่นๆ................................................
6. รายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือน...........................บาท
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจดานต'าง ๆ ของหน'วยงาน
1. เทศบาลเมืองบางกรวย เสนองานใหบริการ จำนวน 4 งาน ทานไดรับบริการ งานใดบาง โปรดเรียงลำดับความสำคัญ
(ตอบไดมากกวา 1 คำตอบ)
( ) 1. งานดานปรับปรุงระบบทะเบียนราษฎรH
( ) 2. งานดานชวยเหลือผูดอยโอกาส
( ) 3. งานดานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
( ) 4. งานดานสื่อประชาสัมพันธHขอมูลขาวสาร
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2. ทานมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานตาง ๆ ของเทศบาลเมืองบางกรวย เพียงใด
(5=พอใจ, 4=คอนขางพอใจ, 3=เฉยๆ, 2=ไมคอยพอใจ, 1=ไมพอใจ)
ความพึงพอใจต'อดานต'างๆ ของหน'วยงาน
ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
1. ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว
2. ความรวดเร็วในการใหบริการ
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการใหบริการ
4. ความเปนธรรมของขั้นตอน วิธีการใหบริการ (เรียงตามลำดับกอนหลัง มีความเสมอ
ภาคเทาเทียมกัน)
5. ความสะดวกทีไ่ ดรับจากการบริการแตละขั้นตอน
6. ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความตองการของผูรับบริการ
ดานช'องทางการใหบริการ
1. มีชองทางการรับรูขาวสารที่หลากหลาย ชัดเจน เขาใจงาย และทันเวลา สามารถ
นำไปใชประโยชนHได
2. ชองทางรับเรื่องรองเรียนและแสดงความคิดเห็นตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ
ดานเจาหนาที่/บุคลากรผูใหบริการ
1. ความสุภาพ กิรยิ ามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ
2. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาที่ผูใหบริการ
3. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการของเจาหนาที่
4. เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบคำถาม ชี้แจงขอ
สงสัย ใหคำแนะนำชวยแกปLญหาได
5. เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ
6. ความซื่อสัตยHสุจริตในการปฏิบตั ิหนาที่ เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนHในทางมิชอบ
ฯลฯ
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
1. สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ำ ที่นั่งสำหรับรอรับ
บริการ
3. ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม
4. ความเพียงพอของอุปกรณH/เครือ่ งมือในการใหบริการ
5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณH/เครื่องมือ
6. การจัดสถานที่และอุปกรณHความเปนระเบียบ สะดวกตอการติดตอใชบริการ
7. ปPายขอความบอกจุดบริการ/ปPายประชาสัมพันธH มีความชัดเจนและเขาใจงาย
8. ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธH/คูมือและเอกสารใหความรู

ความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 4 ป<ญหาและขอเสนอแนะ ของผูรับบริการกับเทศบาลเมืองบางกรวย
1. จุดเด'นของการใหบริการ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
2. จุดที่ควรปรับปรุง
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
3. โปรดระบุขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ (ชื่องานบริการ)
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข.
ประมวลภาพกิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ภาพที่ 1 เทศบาลเมืองบางกรวย

ภาพที่ 2 พบผูประสานงานเพื่อชีแ้ จงรายละเอียดการสำรวจขอมูล

ภาพที่ 3 ลงพื้นที่เก็บขอมูล และสำรวจขอมูลภาคสนาม
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ภาพที่ 4 ลงพื้นที่เก็บขอมูล และสำรวจขอมูลภาคสนาม
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ภาพที่ 5 ลงพื้นที่เก็บขอมูล และสำรวจขอมูลภาคสนาม
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ภาคผนวก ค.
เอกสารแจงผลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย
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