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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในงานบริการ 4 ด้าน คือ
1. ขั้นตอนการให้บริการ
2. ช่องทางการให้บริการ
3. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
4. สิ่งอานวยความสะดวก
ผลจากการศึกษาทาให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ทาให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงปัญหา
และข้อเสนอแนะต่างๆ และนาผลการศึกษาใช้เป็น แนวทางในการวางแผนการพัฒ นาการให้ บริการให้ มี
ประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็น การศึกษาวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการสร้างแบบสอบถาม เพื่อสอบถามประชาชนที่รับบริการจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก จานวน 385 ราย ปรากฏผลดังนี้

การให้บริการด้านต่างๆ
1.งานด้านสาธารณสุข
2. งานด้านจัดเก็บภาษี
3. งานด้านการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
4. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ภาพรวม

ส่วน
ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ของคะแนน
X มาตรฐาน
SD
4.78
0.69
95.6
4.76
0.61
95.2
4.75
0.65
95.0
4.79
0.68
95.8
4.77
0.59
95.4

การ
แปลผล

ลาดับ
ที่

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

2
3
4
1

สรุ ป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริห ารส่ วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ได้กาหนดประเมินความพึงพอใจ 4 งาน ได้แก่ 1) งานด้านสาธารณสุข 2) งานด้านจัดเก็บภาษี
3) งานด้านการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 4) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ปรากฏว่าได้คะแนน
ความพึงพอใจแต่ละงานตามลาดับ ดังนี้ ร้อยละ 95.6 ร้อยละ 95.2 ร้อยละ 95.0 และร้อยละ 95.8
คานวณ
= 381.6
4
= 95.4
คะแนนที่ได้
= 10 คะแนน

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
แม้ว่างานบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก ในภาพรวมจะอยู่ในระดับความพึงพอใจ
มากที่ สุ ด แต่ มี ง านที่ ต้ อ งพั ฒ นา ได้ แ ก่ งานด้ า นการขออนุ ญ าตปลู ก สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเด็ นความพึ งพอใจ
ต่อช่องทางการให้บริการ คือ ความพึงพอใจการเปิดรับข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น
แบบสอบถาม เป็นต้น ดังนั้ นองค์การบริหารส่ว นตาบลดงขี้เหล็ก ควรจัดหาสิ่ งอานวยความสะดวก เช่น
กระดาษ ดินสอ ปากกา หรือทาเป็นแบบสอบถามให้เลือกข้อความที่ตรงกับความคิดเห็น แล้วใส่ในกล่องที่
จั ด เตรี ย มไว้ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนแสดงความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งเสรี มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนทราบ
นอกจากนั้นควรปรับปรุงช่องทางการให้บริการ พิจารณาทบทวนประสิทธิภาพของช่องทางการรับฟังที่มีอยู่
เช่น จานวนผู้รับบริการในแต่ละช่องทาง เป็นต้น ปรับปรุงช่องทางการรับฟัง อาทิ การออกแบบสอบถามใหม่
เพิ่มช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น ทาเป็นหนังสือหรือจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร กล่องรับความ
คิดเห็น เว็บบอร์ด เฟสบุ๊ค /อินเตอร์เน็ต / แบบสอบถาม ให้สอดคล้องและมีความเหมาะสมกับผู้รับบริการ
เพื่อให้ตรงกับประเด็นที่สามารถนามาวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการให้เหมาะสมกับการดาเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อนาข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขให้ ผู้รั บบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุ ด
พัฒนากลไกระบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง เน้นการเข้าถึงข้อมูลของผู้คนทุกกลุ่มวัย
ใช้การสื่อสาร เป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในชุมชน เน้น “รับรู้ เรียนรู้” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรอบ
ด้าน (พนักงานอบต. นักเรียน เยาวชน คนในชุมชน) การสื่อสารภายในชุมชนด้วยเสียงตามสาย และมีการ
ประเมินผลงานบริการอย่างสม่าเสมอจนกว่าประชาชนจะพึงพอใจ
ข้อเสนอเพิ่มเติมของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
1) สิ่งที่ประทับใจ
1) เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีการให้บริการดี ให้คาแนะนาดี และยิ้มแย้มแจ่มใส
2) ผู้บริหารเข้าถึงประชาชน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดกี ับประชาชน
3) พื้นที่ในชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย
4) ปัญหาขยะได้รับการดูแลเอาใจใส่ดี ไม่มีขยะตกค้าง แต่มีปัญหาเล็กน้อย เพราะประชาชนจาก
ที่อื่นนาขยะมาทิ้งในถังขยะ
สิ่งที่ประชาชนประทับใจ โดยรวมการที่ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงขี้เหล็ก พร้อมใจกันทาหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยใจ ย่อมส่งผลต่อความ ชื่นใจและประทับใจของ
ประชาชน สิ่งที่ได้รับก็คือ คาชม รอยยิ้ม ความพึงพอใจ ในสีหน้าและแววตาที่ประชาชนแสดงออก ตลอดจน
การประชาสัมพันธ์ต่อบุคคลอื่นให้ได้รู้และชื่นชม ซึ่งเป็นผลจากการได้รับบริการที่เกินความคาดหวัง และเป็น
ผลจากการที่องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก ได้บริหารงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 คือ การบริหารราชการและการปฏิบัติ หน้าที่ของส่วนราชการนี้
ต้องใช้วิธีการบริห ารกิจ การบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้ การบริห ารราชการแผ่ น ดิน เป็น ไปเพื่อประโยชน์สุ ขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้แก่พนักงานที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ผู้บริหาร

องค์กรสามารถจัดโครงการเพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้แก่พนักงาน ข้าราชการ บุคลากร เช่น โครงการเชิดชู
เกียรติแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติและบริการให้แก่ประชาชาชนตามมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น
2) ปัญหา
1) มีแต่การแจกทรายอะเบท แต่ไม่มี พ่นยาป้องกันยุงลาย มีฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า โดยมี
เจ้าหน้าที่มาฉีดให้ หรือจะพาสุนัขมาฉีดที่สานักงานอบต.ก็ได้
แนวทางในการแก้ปัญหา เนื่องจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก เป็นพื้นที่มีต้นไม้ขึ้นอย่าง
ร่มรื่น และประชาชนมีอาชีพการปลูกต้นไม้ องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก ควรรณรงค์และให้ความรู้แก่
ประชาชนในการปลูกพืชสมุนไพรธรรมชาติเพื่อป้องกันยุง เช่น ตะไคร้หอม โหระพา ยี่หร่า กะเพรา แมงลัก
ข่า ไพล ขึ้น ฉ่าย ว่า นน้า กานพลู ดอกกระดั งงาไทย เป็น ต้น และเป็น การประหยั ดงบประมาณ เพื่อน า
งบประมาณไปพัฒนาชุมชนในด้านอื่นต่อไป
3) ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอื่นๆ
1) ไฟทางไม่สว่าง บางแห่งมีน้อย
แนวทางในการแก้ปัญหา องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องดาเนินการ
ก ากั บ ตรวจสอบ การท างานของฝ่ า ยต่ า งๆ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามความต้ อ งการของประชาชน และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ
2) ปัญหาทางด้านการเกษตร การห้ามใช้สารเคมีอันตราย ได้แก่ พาราควอต ในการกาจัดวัชพืช/
หญ้า ทาให้ต้นทุนในการทาการเกษตรสูงขึ้น
แนวทางในการแก้ปัญหา องค์การบริหารส่ว นตาบลดงขี้เหล็ก ควรจูงใจให้ เกษตรกรหั น มาใช้
กระบวนการเกษตรอิ น ทรี ย์มากขึ้น โดยการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ เกษตรกรหั น มาใช้ ส ารชี ว ภัณ ฑ์
ปลอดภัยกับสิ่ งแวดล้ อม ซึ่งเป็น น้าหมักธรรมชาติกาจัดวัช พืช และส่ งเสริมให้ มีการผลิ ต สารชีว ภัณฑ์
ในรูปแบบ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์และชีวภาพ”เพื่อพัฒนาชุมชนเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์

(ข)

กิตติกรรมประกาศ
การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งนี้สาเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตาบลขี้เหล็ก และ
บุคคลหลายฝ่าย ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตาบลขี้เหล็ก ที่ให้โอกาสเลือกทีมงานวิจัยชุดนี้ ทีมงานวิจัย
รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ได้กรุณาไว้วางใจมอบหมายให้
ทางานวิจัยเรื่องนี้ในนามมหาวิทยาลัย และขอขอบคุณที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาที่กรุณ า
ให้การสนับสนุนและอานวยความสะดวกเรื่องเวลาในการทาวิจัย
ท้ายที่สุดขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ที่กรุณาสละเวลาให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง หวังว่างานวิจัยนี้จะมีประโยชน์ต่อการนาไปปรับปรุง
งานบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลขี้เหล็ก ต่อไป

คณะผู้วิจัย
ปี 2563

ค
สารบัญ
หน้า
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ
บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การปกครองส่วนท้องถิ่น
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนภาครัฐ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ
แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
การปกครองท้องถิ่น ถือเป็น ส่ ว นหนึ่งของการบริห ารราชการแผ่ น ดิน ซึ่งเป็น ไปตามหลั กการ
กระจายอานาจและให้อิสระแก่ท้องถิ่นในการปกครองตนเอง โดยรัฐจะมอบหมายให้ท้องถิ่นใด ท้องถิ่นหนึ่ง
หรือหลายท้องถิ่น เป็นผู้ดาเนินการในการบริหารงานตามภารกิจต่างๆ เพื่อแก้ไขและตอบสนองตามความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายจะ
จัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรโดยผลแห่งกฎหมายและนโยบายของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและรับผิดชอบในขอบเขต
พื้นที่ที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณและบริหารงานในระดับหนึ่ง ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นการกระจายอานาจการปกครองส่วนกลางให้แก่ท้ องถิ่น เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างตรงเป้าหมาย และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น ได้เรียนรู้ และดาเนินกิจ กรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การปกครองท้องถิ่น ด้วยตนเอง ด้วยเหตุผ ล
ดังกล่าวนี้เองผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน จึงต้องมีส่วนช่วยกันอย่างเต็มที่ใน
การพัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยการดาเนินการขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ในเรื่องดังกล่าวจะต้องให้ความสาคัญกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินการ ตลอดจนคุณภาพ
การให้บริการที่จะสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ประชาชนผู้รับบริ การ ปัจจุบันองค์การภาครัฐภายใต้บริบท
ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New public Management)ที่ได้มกี ารนาเอาแนวคิดทางการตลาดมาปรับ
ใช้เพื่อให้หน่วยงานราชการดาเนินบทบาท ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีระบบ เน้น
ผลสัมฤทธิ์ของการทางาน (Result oriented) เน้นธรรมาภิบาล(Good Governance) และมุ่งให้ระบบ
ราชการสามารถปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดการ
ภายใต้แนวคิดดังกล่าวนี้ได้มีการปรับกระบวนทัศน์ ในการบริหารงานจากเดิมที่ประชาชนเป็นแค่เพียงผู้
จาเป็นต้องรับบริการที่รัฐจัดให้มาเป็ นลูกค้า ที่องค์การภาครัฐพึงให้ความสนใจในการจัดบริ การสาธารณะ
ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ และที่สาคัญคือ การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐนั้นจาเป็นต้อง
พิจารณาถึงคุณภาพของการให้บริการ (Service Quality) ซึ่งเป็นการให้ความสาคัญกับการตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการที่เป็นหัวใจสาคัญ และเนื่องจากประชาชนที่มารับบริการมักมีความคาดหวังว่าจะ
ได้รับการบริการที่ดีที่สอดคล้องกับความต้องการ โดยหน่วยงานภาครัฐจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักถึง
ในด้านเวลาที่ประชาชนต้องเสียไปในการมาติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
จากเหตุผลดังกล่าวคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลได้เล็งเห็ นความสาคัญในเรื่องการปฏิบัติ
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงคุณภาพในการ
ให้บริการและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น จึงได้กาหนดแนวปฏิบัติในการขอรับการ
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ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ และให้ความสาคัญกับ การปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยการขอรับการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ดังกล่าวจะต้องมีรายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่ได้ดาเนินการโดยสถาบันการศึกษาที่ขึ้น
บัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการสอนในระดับปริญญาตรี ตามความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด คณะกรรมการกลางพนั ก งานเทศบาล และ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี จึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการจ้างสถาบันที่เป็นกลางที่มีความชานาญและประสบการณ์ในการ
สารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
1.2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หา/อุ ป สรรค และแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา/อุ ป สรรค ในการรั บ บริ ก ารของ
ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในงานที่ให้บริการ 4 ภารกิจ ดังนี้
1) งานด้านสาธารณสุข
2) งานด้านจัดเก็บภาษี
3) งานด้านการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
4) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่
การศึ ก ษา ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ดงขี้เหล็ ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีน บุรี ศึกษาเฉพาะพื้น ที่ในเขตองค์การบริห ารส่ วนตาบล
ดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.4.1 ผู้ รับ บริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
1.4.2 องค์การบริหารส่วนตาบล หมายถึง องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
1.4.3 ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ รั บ บริ ก าร 1) งานด้ า น
สาธารณสุข 2) งานด้านจัดเก็บภาษี 3) งานด้านการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 4) งานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
1.4.4 การบริการ หมายถึง การบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีน บุรี ได้แก่ งานบริการด้านขั้นตอนการให้ บริการ งานบริการด้านช่องทางการ
ให้บริการ งานบริการด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ และงานบริการด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.5.1 ผลจากการศึกษาทาให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 1) งานด้านสาธารณสุข
2) งานด้านจัดเก็บภาษี 3) งานด้านการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 4) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม ต่อขั้นตอนการให้บริการ ต่อช่องทางการให้บริการ ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และต่อสิ่งอานวยความ
สะดวกจากองค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
1.5.2 ทาให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ และนาผล
การศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจ
ให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการต่อไป

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
ความพึงพอใจของประชาชนผู๎รับบริการในเขตพื้นที่ องค์การบริหารสํวนตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง
ปราจีน บุรี จังหวัด ปราจีน บุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได๎นําเอกสาร งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี ที่
เกี่ยวข๎อง เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยจะนําเสนอตามลําดับ ดังนี้
2.1 การปกครองสํวนท๎องถิ่น
2.2 การบริหารงานภาครัฐแนวใหมํ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให๎บริการประชาชนภาครัฐ
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให๎บริการ
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
2.6 สภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารสํวนตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
2.8 กรอบแนวคิดในการศึกษา
2.1 การปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.1 ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น
การปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือการปกครองท๎องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองที่จําเป็นและมีความสําคัญ
ในทางการเมืองการปกครองของชุมชนตํางๆเฉพาะอยํางยิ่งชุมชนที่มีการปกครองระบอบประชาธิป ไตย
ซึ่งกลําวในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็น วํา รัฐบาลซึ่งเป็นกลไกในการบริหารการปกครอง
ของรั ฐ นั้ น ยํ อ มมี ภ าระหน๎ า ที่ อ ยํ า งมากมายในการบริ ห ารประเทศให๎ ป ระชาชนได๎ รั บ ความสุ ข ความ
สะดวกสบายในการดํารงชีวิต (Well Being) อีกทั้งความมั่นคงแหํงชาติทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม (National Security) แตํยํอมเป็นไปไมํได๎ที่รัฐบาลจะดูแลและจัดทําบริการให๎กับประชาชนได๎ทั่วถึง
ทุ ก ชุ ม ชนของประเทศ เพราะอาจจะเกิ ด ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ความลํ า ช๎ า ในการดํ า เนิ น งาน การที่ อ าจจะไมํ
สนองตอบตํอความต๎องการของแตํละชุมชนได๎ และรวมทั้งข๎อจํากัดเกี่ยวกับงบประมาณ (Budget) และ
ตัวบุคคลหรือเจ๎าหน๎าที่ดําเนินงานให๎ทั่วถึงได๎ เมื่อเป็นดังนี้ การลดภาระของรัฐบาลโดยการให๎ประชาชนได๎เข๎า
มามีสํวนรํวมในการปกครองตนเองเพื่อการสนองตอบตํอความต๎องการของชุมชน จะได๎เกิดความสะดวก
รวดเร็ ว และตรงกั บ ความมุํ ง ประสงค์ ข องชุ ม ชนนั้ น ๆ จึ ง เป็ น ผลให๎ ก ารปกครองท๎ อ งถิ่ น มี บ ทบาทและ
ความสําคัญเกิดขึ้น
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2.1.2 รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น
สําหรับการปกครองท๎องถิ่นของไทยในปัจจุบัน มี 2 รูปแบบด๎วยกันคือ
1. รูปแบบการปกครองท๎องถิ่นทั่วไป ได๎แกํ
1) องค์การบริหารสํวนจังหวัด (อบจ.) มีโครงสร๎างการบริหาร คือ สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด
และนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด โดยมีผู๎วําราชการจังหวัดเป็นผู๎กํากับดูแล
2) เทศบาล มีโครงสร๎างการบริหาร คือ สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี โดยมีผู๎วําราชการจังหวัด
เป็นผู๎กํากับดูแล
3) องค์การบริหารสํวนตําบล (อบต.) มีโครงสร๎างการบริหาร คือ สภาองค์การบริหารสํวนตําบล และ
นายกองค์การบริหารสํวนตําบล โดยมีนายอําเภอเป็นผู๎กํากับดูแล
2. รูปแบบการปกครองท๎องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งมีฐานะเป็นทบวงการเมือง และนิติบุคคล โดยใน
ประเทศไทยมีอยูํ 2 แหํงคือ
1) กรุงเทพมหานคร มีโครงสร๎างการบริหาร คือ ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร
และสภาเขต
2) เมืองพัทยา มีโครงสร๎างการบริหาร คือ สภาเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา
การปกครองท๎องถิ่นของไทยในปัจจุบันมีหลายรูปแบบแตกตํางกันออกไปตามความเหมาะสมกับ
สภาพของแตํละท๎องถิ่น โดยในสภาวการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ได๎ทํา
ให๎ป ระชาชนมีความตื่นตั ว และมีความรู๎ความเข๎าใจในการปกครองตนเองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการรับ รู๎
ขําวสารและการมีสํวนรํวมทางการเมืองในรูปแบบตําง ๆ ประกอบกับการพัฒนาของประเทศ ได๎ทําให๎ท๎องถิ่น
มีความเจริญขึ้น เป็น ลําดับ จึงจําเป็น อยํางยิ่งที่จะต๎องปรับปรุงรูป แบบการปกครองท๎องถิ่ น ไทยที่มีอยูํ ใน
ปัจจุบันให๎เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให๎หนํว ยการปกครอง
ท๎องถิ่นสามารถปฏิบัติหน๎าที่ของตนได๎อยํางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนในท๎องถิ่นและเสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชนในการปกครองตนเองให๎มากที่สุด อันเป็น
เป้าหมายสําคัญของการกระจายอํานาจการปกครอง แตํทั้งนี้ การที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร๎าง อํานาจ
หน๎าที่ของหนํวยการปกครองท๎องถิ่นรูปแบบใดก็ตาม จําเป็นจะต๎องพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางด๎าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนขีดความสามารถทางด๎านการบริหารบุคคล การเงิน และการคลังของ
ท๎องถิ่นเหลํานั้นประกอบกันด๎วย
2.2 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
การบริหารงานภาครัฐแนวใหมํ (New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการภาครัฐโดยนําหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการที่มุํงสูํความเป็นเลิศ โดยการนําเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช๎กับการ
บริหารงานภาครัฐ เชํน การบริหารงานแบบมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การคํานึงถึงหลัก
ความคุ๎มคํา การจัดการโครงสร๎างที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปิดโอกาสให๎เอกชนเข๎ามาแขํงขัน การให๎บริการ
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สาธารณะ การให๎ความสําคัญตํอคํานิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุํงเน๎น
การให๎บริการแกํประชาชนโดยคํานึงถึงคุณภาพเป็นสําคัญ
2.2.1 เหตุผลที่ต้องนาแนวการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้
1) กระแสโลกาภิวัตน์ สํงผลให๎สภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงอยําง
รวดเร็วจึงมีความจําเป็นอยํ างยิ่งสําหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต๎องเพิ่มศักยภาพและความยืดหยุํน
ในการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต๎องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป
2) ระบบราชการไทยมีปัญหาที่สําคัญ คือ ความเสื่อมถอยของระบบราชการ และขาดธรรมาภิบาล
ถ๎ า ภาครั ฐ ไมํ ป รั บ เปลี่ ย นและพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การของภาครั ฐ เพื่ อ ไปสูํ องค์ ก รสมั ย ใหมํ โ ดยยึ ด
หลักธรรมาภิบาล ก็จะสํงผลบั่นทอนความสามารถในการแขํงขันของประเทศ ทั้งยังเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในอนาคตด๎วย
ดังนั้นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมํ( New Public Management) จึงเป็นแนวคิดพื้นฐานของ
การบริหารจัดการภาครัฐซึง่ จะนําไปสูํการเปลี่ยนแปลงระบบตํางๆของภาครัฐและยุทธศาสตร์ด๎านตํางๆที่เป็น
รูปธรรม มีแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้
(1) การให๎บริการที่มีคุณภาพแกํประชาชน
(2) ลดการควบคุมจากสํวนกลางและเพิ่มอิสระในการบริหารให๎แกํหนํวยงาน
(3) การกําหนด การวัด และการให๎รางวัลแกํผลการดําเนินงานทั้งในระดับองค์กร และระดับบุคคล
(4) การสร๎างระบบสนั บ สนุน ในด๎านบุค ลากร (เชํน การฝึ กอบรม ระบบคําตอบแทนและระบบ
คุณธรรม) เทคโนโลยี เพื่อชํวยให๎หนํวยงานสามารถทํางานได๎อยํางบรรลุวัตถุประสงค์
(5) การเปิดกว๎างตํอแนวคิดในเรื่องของการแขํงขัน ทั้งการแขํงขันระหวํางหนํวยงานของรัฐด๎วยกัน
และระหวํางหนํวยงานของรัฐกับหนํวยงานของภาคเอกชน ในขณะเดียวกันภาครัฐก็หันมาทบทวนตัวเองวําสิ่ง
ใดควรทําเองและสิ่งใดควรปลํอยให๎เอกชนทํา
2.2.2 แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
หลักใหญํของการจัดการภาครัฐแนวใหมํ คือ การเปลี่ยนระบบราชการที่เน๎นระเบียบและขั้นตอนไปสูํ
การบริหารแบบใหมํซึ่งเน๎นผลสําเร็จและความรับผิดชอบ รวมทั้งใช๎เทคนิคและวิธีการของเอกชนมาปรับปรุง
การทํางาน
Hood เห็นวําสิ่งที่เรียกวํา “การจัดการภาครัฐแนวใหมํ” มีหลักสําคัญ 7 ประการ คือ
1. จัดการโดยนักวิชาชีพที่ชํานาญการ (Hands-on professional management) หมายถึงให๎
ผู๎จัดการมืออาชีพได๎จัดการด๎วยตัวเอง ด๎วยความชํานาญ โปรํงใส และมีความสามารถในการใช๎ดุลพินิจ เหตุผล
เพราะเมื่อผิดชอบตํอหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายแล๎ว ก็จะเกิดความรับผิดชอบตํอการตรวจสอบจากภายนอก
2. มีมาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน (Explicit standards and measures of performance)
ภาครัฐจึงต๎องมีจุดมุํงหมายและเป้าหมายของผลงาน และการตรวจสอบจะมีได๎ก็ต๎องมีจุดมุํงหมายที่ชัดเจน
3. เน๎นการควบคุมผลผลิตที่มากขึ้น (Greater emphasis on output controls) การใช๎ทรัพยากร
ต๎องเป็นไปตามผลงานที่วัดได๎ เพราะเน๎นผลสําเร็จมากกวําระเบียบวิธี
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4. แยกหนํวยงานภาครัฐออกเป็นหนํวยยํอยๆ (Shift to disaggregation of units in the public
sector) การแยกหนํวยงานใหญํออกเป็นหนํว ยงานยํอยๆ ตามลักษณะสิ นค๎าและบริการที่ผลิ ต ให๎ เงิน
สนับสนุนแยกกัน และติดตํอกันอยํางเป็นอิสระ
5. เปลี่ยนภาครัฐให๎แขํงขันกันมากขึ้น (Shift to greater competition in the public sector)
เป็นการเปลี่ยนวิธีทํางานไปเป็นการจ๎างเหมาและประมูล เหตุผลก็เพื่อให๎ฝ่ายที่เป็นปรปักษ์กัน (rivalry) เป็น
กุญแจสําคัญที่จะทําให๎ต๎นทุนต่ําและมาตรฐานสูงขึน้
6. เน๎นการจัดการตามแบบภาคเอกชน (Stress on private sector styles of management
practice) เปลี่ยนวิธีการแบบข๎าราชการไปเป็นการยืดหยุํนในการจ๎างและให๎รางวัล
7. เน๎นการใช๎ทรัพยากรอยํางมีวินัยและประหยัด (Stress on greater discipline and parsimony
in resource use) วิธีนี้อาจทําได๎ เชํน การตัดคําใช๎จําย เพิ่มวินัยการทํางาน หยุดยั้ง การเรียกร๎องของสหภาพ
แรงงาน จํากัดต๎นทุนการปฏิบัติ เหตุผลก็เพราะต๎องการตรวจสอบความต๎องการใช๎ทรัพยากรของภาครัฐ และ
“ทํางานมากขึ้นโดยใช๎ทรัพยากรน๎อยลง” (do more with less)
2.2.3 รูปแบบการนาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในระบบราชการ
1) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผํ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ.2545เหตุ ผ ลในการตรา
พระราชบัญญัตินี้คือ เพื่อเป็น การปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อให๎ ส ามารถปฏิบัติงานตอบสนองตํอ
การพัฒนาประเทศและการให๎บริการแกํประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยกําหนดให๎การบริหาร
ราชการแนวทางใหมํต๎องมีการ กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพื่อให๎สามารถประเมินผล
การปฏิบัติราชการในแตํละระดับได๎อยํางชัดเจน มีกรอบการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เป็นแนวทางในการ
กํากับการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติราชการ และเพื่อให๎กระทรวงสามารถจัดการบริหารงานให๎เป็นไป
ตามเป้าหมายได๎ จึงกําหนดให๎มีรูปแบบการบริหารใหมํ โดยกระทรวงสามารถแยกสํวนราชการจัดตั้งเป็น
หนํวยงานตามภาระหน๎าที่ เพื่อให๎เกิดความคลํองตัวและสอดคล๎องกับเป้า หมายของงานที่จะต๎องปฏิบัติและ
กําหนดให๎มีกลุํมภารกิจของสํวนราชการตําง ๆ ที่มีงานสัมพันธ์กัน เพื่อที่จะสามารถกําหนดเป้าหมายการ
ทํางานรํวมกันได๎ และมีผู๎รับผิดชอบกํากับการบริหารงานของกลุํมภารกิจนั้นโดยตรงเพื่อให๎งานเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมทั้งให๎ มีการประสานการปฏิบัติงาน และการใช๎งบประมาณเพื่อที่จะให๎การ
บริหารงานของทุกสํวนราชการบรรลุเป้าหมาย ของกระทรวงได๎อยํางมีประสิทธิภาพและลดความซ้ําซ๎อน มี
การมอบหมายงานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และสมควรกําหนดการบริหารราชการในตํางประเทศให๎
เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติหน๎าที่และสามารถปฏิบัติการได๎อยํางรวดเร็วและมีเอกภาพ โดยมีหัวหน๎าคณะ
ผู๎แทนเป็นผู๎รับผิดชอบในการบริหารราชการ นอกจากนี้ สมควรให๎มี คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อ
เป็นหนํวยงานที่รับผิดชอบในการดูแลการจัดสํวนราชการและการปรับปรุงระบบการทํางานของภาคราชการ
ให๎มีการจัดระบบราชการอยํางมีประสิทธิภาพตํอไป
ใน มาตรา 3/1 ได๎ กํ าหนดให๎ ก ารพั ฒ นาระบบราชการต๎ อ งสอดคล๎ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลง ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความต๎องการของประชาชนและทันตํอการบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้
ต๎องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ๎มคํา
ในเชิงภารกิจแหํ งรัฐ การลดขั้น ตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิ กหนํว ยงานที่ไมํจําเป็น การ
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กระจายภารกิจ และทรัพยากรให๎แกํท๎องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู๎รับผิดชอบตํอผลของงาน
การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแตํงตั้งบุคคลเข๎าดํารงตําแหนํงหรือปฏิบัติห น๎าที่ต๎อง
คํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหน๎าที่ของสํวนราชการ ต๎องใช๎วิธี การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยํางยิ่งให๎
คํานึ งถึง ความรั บ ผิ ดชอบของผู๎ ป ฏิ บัติง าน การมีสํ ว นรํ ว มของประชาชน การเปิดเผยข๎ อมูล การติด ตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
2) พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได๎กําหนด
ขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นไปตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหมํ ดังนี้
(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ๎มคําในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไมํมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสํวนราชการให๎ทันตํอเหตุการณ์
(6) ประชาชนได๎รับการอํานวยความสะดวก และได๎รับการตอบสนองความ
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยํางสม่ําเสมอ ซึ่งได๎แกํ การตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงาน
เพือ่ ให๎เกิดระบบการควบคุมตนเอง
2.2.4 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ. 2556 - 2561)
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) ได๎ กํ า หนดประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล๎องกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหมํ โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน
มีเป้าหมายเพื่อพัฒ นางานบริการของสํ ว นราชการและหนํว ยงานของรัฐ สูํ ความเป็น เลิ ศ เพื่อให๎
ประชาชนมีความพึงพอใจ ตํอคุณภาพการให๎บริการ โดยออกแบบการบริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมมาใช๎เพื่อให๎ประชาชนสามารถใช๎บริการได๎งํายและหลากหลาย
รูป แบบ เน๎น การบริการเชิงรุกที่มี ปฏิสั มพัน ธ์โ ดยตรงระหวํางภาครัฐ และประชาชน การ ให๎บ ริการแบบ
เบ็ดเสร็จอยํางแท๎จริง พัฒนาระบบการจัดการ ข๎อร๎องเรียนให๎มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร๎างวัฒนธรรมการ
บริการที่เป็นเลิศ เชํน
1. สํงเสริมให๎หนํวยงานของรัฐพัฒนาระบบการเชื่อมโยงงานบริการซึ่งกันและกัน และวางรูปแบบ
การให๎บริการประชาชนที่สามารถขอรับบริก ารจากภาครัฐได๎ทุกเรื่อง โดยไมํคํานึงวําผู๎รับบริการ จะมาขอรับ
บริการ ณ ที่ใด (No Wrong Door)
2. ยกระดับการดําเนินงานของศูนย์บริการรํวม (One Stop Service) ด๎วยการเชื่อมโยงและ
บูรณาการกระบวนงานบริการที่หลากหลายจากสํวนราชการตําง ๆ มาไว๎ ณ สถานที่เดียวกัน เพื่อให๎ประชาชน
สามารถรับบริการได๎สะดวก รวดเร็ว ณ จุดเดียว เชํน ศูนย์รับคําขออนุญาต ศูนย์ ชํวยเหลือเด็กและสตรีใน
ภาวะวิกฤต (One Stop Crisis Center: OSCC) เป็นต๎น
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3. สํ ง เสริ ม ให๎ สํ ว นราชการนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเข๎ า มาใช๎ ใ นการให๎ บ ริ ก าร
ประชาชน (e-Service) เพื่อให๎สามารถเข๎าถึงบริการของรัฐได๎งํายขึ้น รวมทั้งพัฒนารูปแบบ การบริการที่เปิด
โอกาสให๎ประชาชนเป็นผู๎เลือกรูปแบบการรับบริการที่เหมาะสมกับความต๎องการของตนเอง (Government
You Design) โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมํเข๎ามาใช๎ เชํน m - Government ซึ่งให๎บริการผํานโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Mobile G2C Service) ที่สํงข๎อมูลขําวสารและบริการถึง ประชาชน แจ๎งขําวภัยธรรมชาติ ข๎อมูลการเกษตร
ราคาพืชผล หรือการติดตํอและแจ๎งข๎อมูล ขําวสารผํานสังคมเครือขํายออนไลน์ (Social Network) เป็นต๎น
4. สํงเสริมให๎มีเว็บกลางของภาครัฐ (Web Portal) เพื่อเป็นชํองทางของบริการภาครัฐทุกประเภท
โดยให๎เชื่อมโยงกับบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกหนํวยงานของภาครัฐ รวมถึงข๎อมูล ขําวสาร องค์ความรู๎
ซึ่งประชาชนสามารถเข๎าถึงได๎
5. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให๎บริการประชาชนที่มีความเชื่อมโยงกันระหวํางหลายสํวนราชการ
นําไปสูํการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ ของประเทศและการ เพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขัน โดยทบทวนขั้นตอน ปรับปรุงกระบวนงาน หรือแก๎ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับ ที่เป็นอุปสรรค
ตํอการให๎บริการประชาชนของหนํวยงาน ของรัฐ เพื่อให๎การปฏิบัติงานเกิดความคลํองตัวและเอื้อตํอการ
แขํงขันของประเทศ
6. สํ งเสริมให๎ มีการนําระบบการรับประกัน คุ ณภาพมาตรฐานการให๎ บริการ (Service Level
Agreement) มาใช๎ในภาครัฐซึ่งเป็นการกําหนดเงื่อนไขในการให๎บริการของหนํวยงานของรัฐ ที่มีตํอประชาชน
โดยการกําหนดระดับการให๎บริการ ซึ่งครอบคลุมการกําหนดลักษณะ ความสําคัญ ระยะเวลา รวมถึงการ
ชดเชยกรณีที่การให๎บริการไมํเป็นไปตามที่กําหนด
7. สํงเสริมให๎มีการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริการภาครัฐโดยใช๎ประโยชน์จากบัตรประจําตัว
ประชาชน ในการเชื่อมโยงและบูรณาการข๎อมูลของหนํวยงานตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการให๎บริการ ประชาชน
ตามวงจรชีวิต โดยเฉพาะการใช๎ประโยชน์จากบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card) หรือเลขประจําตัวประชาชน
13 หลัก
8. สํ งเสริมให๎หนํวยงานของรัฐ มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ คํานิยม และหลํอหลอมการสร๎าง
วัฒนธรรมองค์การให๎ข๎าราชการ และเจ๎าหน๎าที่ของรัฐมีจิตใจที่เอื้อตํอการให๎บริก ารที่ดี รวมถึง เปิดโอกาสให๎
ประชาชนมีสํวนรํวมในการปรับปรุงคุณภาพการบริการโดยตรงมากขึ้น
9. สํงเสริมให๎หนํวยงานของรัฐยกระดับระบบการบริการประชาชนโดยการจําแนกกลุํมผู๎รับบริการ
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่ใช๎บริการเพื่อให๎สามารถนํามาปรับปรุง และพัฒนา คุณภาพการ
บริการได๎อยํางจริงจัง เน๎นการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ หลังจากได๎รับการบริการ
และนําผลสํารวจความพึงพอใจมาวิเคราะห์ ศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน และ
เผยแพรํผลการสํารวจให๎ประชาชนทราบ โดยอาจจัดตั้ง สถาบันการสํงเสริมการให๎บริการประชาชนที่เป็นเลิศ
(Institute for Citizen-Centered Service Excellence) เพื่อทําหน๎าที่ในการสํารวจความคิดเห็น วิเคราะห์
ติดตาม เสนอแนะ การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนแกํสํวนราชการตําง ๆ
10. สํงเสริมให๎สํวนราชการมีการพัฒนาระบบการจัดการข๎อร๎องเรียนและแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อน
ของประชาชนอยํางจริงจัง โดยเน๎นการจัดการเชิงรุก มีการรวบรวมหลักเกณฑ์และกระบวนการ จัดการข๎อ
ร๎องเรียนให๎ มีประสิ ทธิภ าพ เป็น มาตรฐาน ตอบสนองทัน ทํว งที สามารถติดตาม เรื่องร๎องเรียนได๎ตั้งแตํ
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จุดเริ่มต๎นและสิ้นสุดของการให๎บริการ รวมไปถึงการมีฐานข๎อมูลและ ระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงข๎อมูล
กันระหวํางหนํวยงานตํางๆ
11. วางหลักเกณฑ์ แนวทาง และกลไกการชํวยเหลือเยียวยาเมื่อประชาชนได๎รับความไมํเป็นธรรม
หรือได๎รับความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของการดําเนินการของภาครัฐและปัญหาที่เกิดจากภัยพิบั ติ
ทางธรรมชาติ หรือปัญหาอื่น ๆ ที่รัฐมีสํวนเกี่ยวข๎อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็น
มืออาชีพ
มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสํวนราชการและหนํวยงานของรัฐสูํองค์การแหํงความเป็นเลิศ โดยเน๎นการจัด
โครงสร๎าง องค์การที่มีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบงําย (Simplicity) มีระบบการทํางานที่คลํองตัว
รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทํางาน เน๎นการคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ (Creativity) พัฒนาขีดสมรรถนะ
ของบุคลาลากรในองค์การ เน๎นการทํางานที่มีประสิทธิภาพ สร๎างคุณคําในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัด
คําใช๎จําย ในการดําเนินงานตํางๆ และสร๎างความรับผิดชอบตํอสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมที่ยั่งยืน เชํน
1. ปรับปรุงหนํวยงานราชการให๎มีความเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ ลดความซ้ําซ๎อน มีความ
ยืดหยุํน คลํองตัวสูง สามารถปรับตัวได๎อยํางตํอเนื่อง ตอบสนองตํอบทบาทภารกิจหรือบริบทในสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
2. สํงเสริมให๎หนํวยงานของรัฐมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู๎อยํางเป็นระบบ เพื่อ
ก๎าวไปสูํการเป็นองค์การแหํงการเรียนรู๎
3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสูํความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล โดยมุํงเน๎น
ให๎การนําองค์การเป็นไปอยํางมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบตํอสังคม การวางแผนยุทธศาสตร์ และผลักดัน
สูํการปฏิบัติ การให๎ความสําคัญกับประชาชนผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย การปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการให๎มีความยืดหยุํนคลํองตัว การสํงเสริมให๎บุคลากรพัฒนา ตนเอง มีความคิดริเริ่มและเรียนรู๎อยํา ง
ตํอเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัยข๎อมูลสารสนเทศอยํางแท๎จริง และทํางานโดยมุํงเน๎นผลลัพธ์เป็นสําคัญ
4. สํงเสริมและพัฒนาหนํวยงานของรัฐไปสูํการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
5. นําเทคโนโลยีมาใช๎ภายในองค์การ เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารงาน
ของภาครัฐมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพ การให๎บริการประชาชน สร๎างความโปรํงใสใน
การดําเนินงานและให๎บริการ รวมทั้ง สํงเสริมให๎มีการปฏิบัติงานแบบเวอร์ชํวล (Virtual Office) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ และประหยัดคําใช๎จําย
6. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหนํวยงานให๎เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government
Website Standard) และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงหนํวยงานของรัฐ (Connected Government) ที่
สมบูรณ์แบบเพื่อก๎าวไปสูํระดับมาตรฐานสากล
7. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานหลักโดยการจัดระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการให๎บริการ ภาครัฐ และ
พัฒนาระบบสารสนเทศบนโครงสร๎างพื้นฐานหลักที่ทางภาครัฐพัฒนาขึ้น ได๎แกํ ระบบเครือขํายสารสนเทศ
ภาครัฐ (Government Information Network: GIN) และเครื่องแมํขําย (Government Cloud Service: G
– Cloud) เพื่อ ลดคําใช๎จําย ทรัพยากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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8. นํ า กรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ ย นข๎ อ มู ล แหํ ง ชาติ (Thailand e-Government
Interoperability Framework: TH e-GIF) มาใช๎ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ภาครัฐ เพื่อให๎สามารถ
แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงข๎อมูลสารสนเทศได๎อยํางมี ประสิทธิภาพ
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การภาครัฐ ให๎สามารถเชื่อมโยงข๎อมูลระหวําง สํวนราชการด๎วยกัน
ในลักษณะโครงขํายข๎อมูลที่เชื่อมตํอถึงกัน เพื่อให๎กระบวนการ ทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสํงเสริมการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในระดับตํางๆ เพื่ อสามารถเชื่อมโยงข๎อมูลที่สําคัญตํ อการบริหารราชการแผํนดิน และ
การตัดสินใจ ไปยังศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) เพื่อให๎เกิดการตัดสินใจบนพื้นฐานของ ข๎อมูลที่มี
ความเป็นปัจจุบันและถูกต๎อง
10. สํงเสริมให๎สํวนราชการมีแผนการบริหารความตํอเนื่องในการดําเนินงาน (Business Continuity
Plan) เพื่อให๎ สามารถเตรียมความพร๎อมรับมือตํอสถานการณ์ฉุกเฉิน ได๎ทันทํวงที โดยกําหนดแนวทาง
ขั้ น ตอนการชํ ว ยเหลื อ การซั ก ซ๎ อ ม และ การประชาสั ม พั น ธ์ รวมทั้ ง กํ า หนดหนํ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก
และสนับสนุนให๎มี การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Crisis Management Center) ในการบริหารจัดการ
สภาวะวิกฤตแตํละประเภท ทั้งในสํวนกลางและสํวนภูมิภาค
11. วางแผนกําลังคนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Workforce Plan) ให๎มีความเหมาะสม ไมํเป็น
ภาระตํ อ งบประมาณของประเทศ พั ฒ นาและบริ ห ารกํ า ลั ง คนเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด สมรรถนะของบุ ค ลากร และ
ประสิทธิภาพของระบบราชการ สร๎างความก๎าวหน๎าในสายอาชีพ (Career Path) สามารถรองรับตํอการ
เปลี่ยนแปลงและสอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ รวมทั้งการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ประเทศไป
สูํการปฏิบัติ
12. สํงเสริมให๎มีการวางระบบเตรียมความพร๎อมเพื่อทดแทนบุคลากร เชํน แผนการสืบทอดตําแหนํง
(Succession Plan) เป็นต๎น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเปิดโอกาสให๎ บุคคลภายนอกสามารถเข๎า
สูํระบบราชการได๎โดยงํายมากขึ้นในทุกระดับ รวมทั้งสนับสนุนให๎มี การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวํางภาครัฐ
และภาคเอกชน (Talent mobility) ซึ่งสามารถเชื่อมโยง ได๎ทั้งสองทางจากภาครัฐไปสูํภาคเอกชนและจาก
ภาคเอกชนไปสูํภาครัฐ
13. สํงเสริมให๎หนํวยงานของรัฐให๎ความสําคัญตํอ การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ในการปฏิบัติ
ราชการ โดยเฉพาะการวัดผลการปฏิบัติงานในเชิงเปรียบเทียบอ๎างอิงกับเกณฑ์มาตรฐานและ/ หรือแนวทาง
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมถึงปรับปรุงการทํางาน โดยนําเทคนิค ตําง ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพมาใช๎มุํงขจัด
ความสูญเปลําของการดําเนินงานในทุกกระบวนการ ตัดกิจกรรม ที่ไมํมีประโยชน์หรือไมํมีการเพิ่มคุณคําใน
กระบวนการออกไป เพิ่ ม ความยึ ด หยุํ น ขององค์ ก าร ด๎ ว ยการออกแบบกระบวนการใหมํ แ ละปรั บ ปรุ ง
กระบวนการเพื่อสร๎างคุณคําในการปฏิบัติงาน เชํน Lean Management เป็นต๎น
14. สํงเสริมให๎มีการนํารูปแบบการใช๎บริการรํวมกัน (Shared Services) เพื่อประหยัดทรัพยากร
ลดคําใช๎จําย ยกระดับ คุณภาพมาตรฐานและเพิ่มประสิ ทธิภ าพการทํางานของหนํว ยงานของรัฐ โดยรวม
กิจกรรมหรือกระบวนงานลักษณะ/ประเภทเดียวกัน (Common Process) ซึ่งเดิม ตํางหนํวยงานตําง
ดําเนินงานเองเข๎ามาไว๎ในศูนย์บริการรํวมโดยเฉพาะงานสนับสนุน (Back Office) ได๎แกํ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบการเงินการคลัง และระบบบุคลากร เป็นต๎น
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15. สํงเสริมให๎การปฏิบัติงานของหนํวยงานของรัฐ จะต๎องคํานึงถึงความรับผิดชอบตํอสังคม (Social
Responsibility) เกิดความผาสุกและความเป็นอยูํที่ดีของประชาชน ความสงบ และปลอดภัยของสังคม
สํวนรวม รวมทั้งสนับสนุน เสริมสร๎าง พัฒนาและสร๎างความเข๎มแข็ง ให๎แกํสังคมและชุมชน เพื่ออยูํรํวมกัน
อยํางสงบสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
มีเ ป้า หมายเพื่ อวางระบบการบริห ารจัด การสิ น ทรั พย์ ของราชการอยํา งครบวงจร โดยคํา นึง ถึ ง
คําใช๎จํายที่ผูกมัด/ ผูกพันติดตามมา (Ownership Cost) เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสร๎างมูลคําเพิ่ม สร๎าง
โอกาส และ สร๎างความมั่นคงตามฐานะเศรษฐกิจของประเทศ ลดความสูญเสียสิ้ นเปลืองและเปลําประโยชน์
รวมทั้ง วางระบบและมาตรการที่จะมุํงเน๎นการบริหารสินทรัพย์เพื่อให๎เกิดผลตอบแทนคุ๎มคํา สามารถลด
ต๎นทุนคําใช๎จําย โดยรวม มีต๎นทุนที่ต่ําลงและลดความต๎องการของสินทรัพย์ใหมํที่ไมํจําเป็น เชํน สํงเสริมให๎มี
การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสินทรัพย์และบูรณาการเข๎ากับระบบ บริหารจัดการทรัพยากรของ
องค์การ (Enterprise Resource Planning: ERP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์และการบริหาร
จัดการองค์การโดยรวม และ การลดต๎นทุน โดยจัดให๎มีระบบและข๎ อมูลเพื่อให๎หนํวยราชการใช๎ประกอบการ
วัดและวิเคราะห์ การใช๎สินทรัพย์เพื่อให๎เกิดผลิตภาพ (Asset Productivity) และเกิดประโยชน์สูงสุด (Asset
Utilization) เป็นต๎น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
มีเป้าหมายเพื่อสํงเสริมการทํางานรํวมกันภายในระบบราชการด๎วยกันเองเพื่อแก๎ปัญหาการแยกสํวน
ในการปฏิบัติงาน ระหวํางหนํวยงาน รวมถึงการวางระบบความสัมพันธ์และประสานความรํวมมือระหวําง
ราชการบริหารสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่น ในรูปแบบของการประสานความรํวมมือที่หลากหลาย
ภายใต๎วั ตถุ ป ระสงค์ เดีย วกัน คื อ นํ าศั กยภาพเฉพาะของแตํล ะหนํว ยงานมาสร๎ างคุ ณคํ าให๎ กับ งานตาม
เป้าหมายที่กําหนด เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา
เชํน
1. วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตร์สําคัญของประเทศ (Cross Functional
Management System) ตามหํวงโซํแหํงคุณคํา (Value Chains) ครอบคลุมกระบวนการ ตั้งแตํต๎นน้ํา
กลางน้ํา จนกระทั่งปลายน้ํา รวมทั้งกําหนดบทบาทภารกิจให๎มีความชัดเจนวําใคร มีความรับผิดชอบในเรื่อง
หรือกิจกรรมใด รวมทั้งการจัดทําตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมาย รํวมกัน (Joint KPIs)
2. การออกแบบโครงสร๎างและระบบบริหารงานราชการใหมํในรูปแบบของหนํวยงานรูปแบบพิเศษ
เพื่อให๎สามารถรองรับการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์สําคัญของประเทศที่ต๎องอาศัย การดําเนินงานที่มี
ความยืดหยุํน คลํองตัว ไมํยึดติดกับโครงสร๎างองค์การและระบบราชการแบบเดิม
3. ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให๎มีลักษณะแบบยึดยุทธศาสตร์และเป้าหมายรํวมเป็นหลักเพื่อให๎
เอื้อตํอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สําคัญของประเทศและการบริหารงานแบบบูรณาการ
4. พัฒนารูปแบบและวิธีการทํางานของภาครัฐในระดับตําง ๆ (Multi-Level Governance) ระหวําง
ราชการบริหารสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่น โดยเน๎นการยึดพื้นที่เป็นหลั ก เพื่อให๎เกิดความรํวมมือ
ประสานสัมพันธ์กันในการปฏิบัติงานและการใช๎ทรัพยากรให๎เป็นไป อยํางมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ๎มคําและ
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ไมํ เ กิ ดความซ้ํ า ซ๎ อน และปรั บ ปรุ ง การจั ด สรรงบประมาณ ให๎ เ ป็ น แบบยึ ดพื้ น ที่ เป็ น ตั ว ตั้ ง (Area-based
Approach) รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรร งบประมาณให๎ กระทรวง/กรม ต๎องสนับสนุนการขับ เคลื่อน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุํมจังหวัด ในสัดสํวนวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน
มีเป้าหมายเพื่อสํงเสริมให๎หนํวยงานราชการทบทวนบทบาทและภารกิจของตนให๎มีความเหมาะสม
โดยให๎ ความสําคัญตํอการมีสํวนรํวมของประชาชน มุํงเน๎นการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหวํางภาครัฐกับ
ภาคสํวนอื่น การถํายโอนภารกิจบางอยํางที่ ภาครัฐไมํจําเป็นต๎องดําเนินงานเองให๎ ภาคสํวนอื่น รวมทั้ง การ
สร๎างความรํวมมือหรือความเป็นภาคีหุ๎นสํวน (Partnership) ระหวํางภาครัฐและภาคสํวนอื่น เชํน
1. สํ ง เสริมการสร๎า งความรํว มมื อในรูป ภาคีหุ๎ น สํ ว นระหวํางภาครัฐ กับ เอกชน (Public-PrivatePartnership : PPP) เพื่อให๎การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและบริการสาธารณะในด๎านตํางๆที่จําเป็น ของ
ประเทศที่ต๎องใช๎งบประมาณเป็นจํานวนมาก และภาครัฐยังไมํสามารถดําเนินการ ได๎เพียงพอกับความต๎องการ
ของประชาชน ได๎รับการสนับ สนุนกลไกการดําเนิน การแบบ รํว มลงทุน กับ ภาคเอกชนด๎ว ยความชัดเจน
โปรํงใส และเกิดการบูรณาการอยํางมีประสิทธิภาพ ไมํให๎มีการลงทุนที่ซ้ําซ๎อน มีการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยําง
จํากัดให๎เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนให๎มีการจัดตั้งกองทุนสํงเสริมการลงทุนของเอกชนรํวมในกิจ การของรัฐ
ตลอดจนให๎ มี ห นํ ว ยงาน รั บ ผิ ด ชอบกํ า หนดมาตรฐาน สํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การรํ ว มลงทุ น เพื่ อ ไมํ ใ ห๎ เ กิ ด
ผลกระทบตํอ ความมั่นคงทางการเงินและการคลังของประเทศในระยะยาว
2. เปิ ด ให๎ ภ าคเอกชนสามารถเข๎ า มาแขํ ง ขั น กั น เพื่ อ จั ด ทํ า บริ ก ารสาธารณะแทนภาครั ฐ
(Contestability) ในภารกิจ ของภาครัฐ ที่ภ าครัฐ ไมํจําเป็นต๎องดําเนิน การเองและภาคเอกชน สามารถ
ดําเนินการแทนได๎ โดยสนับสนุนให๎เกิดการแขํงขันอยํางเสรีผํานกลไกตลาด เพื่อให๎ ภาคเอกชนสามารถเข๎ามา
แขํง ขั น ได๎ โ ดยงําย รวมทั้ง ป้องกัน และลดปัญ หาการผู ก ขาดในระยะยาว ตลอดจนทํา ให๎ ภ าครั ฐ สามารถ
ปรับเปลี่ ยนบทบาทของตนให๎ เป็ นผู๎ กําหนดมาตรฐานและ ระดับการให๎บ ริการ รวมทั้งติดตามตรวจสอบ
การดําเนินงานของภาคเอกชนให๎เป็นไปตาม เงื่อนไขที่วางไว๎ได๎อยํางแท๎จริง
3. เปิดให๎องค์กรภาคประชาสังคมและชุมชนสามารถเข๎ามาเป็นผู๎จัดบริการสาธารณะแทนภาครัฐ
โดยอาศัยการจัดทําข๎อตกลงรํวม (Compact) ในรูปแบบการดําเนินงานในลักษณะหุ๎นสํวน ระหวํางภาครัฐกับ
ภาคประชาสังคมและชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายของข๎อตกลงอยูํที่การรํวมกัน ดําเนินภารกิจ จัดบริการสาธารณะแกํ
ประชาชนให๎บรรลุผลสัมฤทธิ์
4. พัฒนารูปแบบและแนวทางการบริหารงานแบบเครือขําย (Networked Governance) โดยการ
ปรับเปลี่ยนบทบาท โครงสร๎าง และกระบวนการทํางานขององค์กรภาครัฐให๎สามารถเชื่อมโยง การทํางานและ
ทรัพยากรตําง ๆ ของหนํวยงาน ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให๎เกิดการพึ่งพากันในรูปแบบ
พันธมิตร มีการบริหารงานแบบยืดหยุํน เกิดนวัตกรรมใหมํๆ มีการตัดสิ นใจที่รวดเร็ว ทันตํอสถานการณ์
เชื่อมโยงระบบการทํางานระหวํางองค์กรได๎ ด๎วยความสะดวกและรวดเร็ว
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
มีเป้าหมายเพื่อสํงเสริมและวางกลไกให๎สํวนราชการและหนํวยงานของรัฐ เปิดเผยข๎อมูลขําวสารและ
สร๎าง ความโปรํงใสในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งสํงเสริมให๎ภาคประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการตรวจสอบ
การทํา งานของทางราชการ ตลอดจนการขับ เคลื่ อ นยุ ทธศาสตร์แ ละมาตรการในการตํ อต๎ านการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่นให๎บรรลุผลสัมฤทธิ์อยํางเป็นรูปธรรม เชํน
1. เปิดให๎ประชาชนมีสํวนรํวม โดยการพัฒนาระบบการตรวจสอบสาธารณะ (Public Scrutiny) และ
ผู๎ตรวจสอบอิสระจากภายนอก (Independent Assessor) ที่ผํานการฝึกอบรมและได๎รับการรับรองเข๎ามา
ดําเนินการสอดสํองดูแลและสอบทานกระบวนการจัดซื้อจัดจ๎างของทางราชการ รวมทั้งวางกลไกสนับสนุนให๎
ดําเนินการจัดทําราคากลางและข๎อมูลรายละเอียดคําใช๎จํายเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ๎างไว๎ในระบบข๎อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให๎ประชาชนสามารถตรวจสอบได๎
2. พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบในเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น
ในเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือวัดระดับความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผํนดิน เพื่อใช๎ประโยชน์
ในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการแผํนดินให๎เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็น ประชาคม
อาเซียน
มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร๎อมของระบบราชการไทยเพื่อรองรับการก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
รวมทั้งประสาน พัฒ นาเครือขํายความรํว มมือกันในการสํ งเสริมและยกระดับ ธรรมาภิบ าลในภาครัฐ ของ
ประเทศสมาชิก อาเซียน อันจะนําไปสูํความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมือง และความเจริญ
ผาสุกของสังคม รํวมกัน
กลํ า วโดยสรุ ป คื อ องค์ ก รปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น จํ า เป็ น ต๎ อ งมี ก ารบริ ห ารงานภาครั ฐ แนวใหมํ
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสูํความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) คือ การทําให๎ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนภาครัฐ
ปรัชญา เวสารัชช์ (2523, หน๎า 251) กลําววํา การให๎บริการของรัฐนั้นจะต๎องคํานึงถึง สิ่งตํอไปนี้
1. การให๎บริการที่เป็นที่พึงพอใจแกํสมาชิกของสังคม ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่วัดได๎ยากหรือให๎
คําจํากัดความยาก แตํอาจกลําวได๎อยํางกว๎างๆ ถึงองค์ประกอบที่จะให๎เกิดความพึงพอใจ ดังนี้
1.1 ให๎บริการที่เทําเทียมกันแกํสมาชิกของสังคม
1.2 ให๎บริการในเวลาที่เหมาะสม เชํน บริการดับเพลิง บริการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย น้ําทํวม
1.3 ให๎บริการโดยคํานึงถึงปริมาณความมากน๎อย คือ ให๎บริการไมํมากหรือน๎อยเกินไป
1.4 ให๎บริการโดยมีการปรับปรุงให๎ทันกับความเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ
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2. การให๎บริการโดยมีความรับผิดชอบตํอประชาชน เป็นคํานิยมพื้นฐานสําหรับการบริการราชการใน
สังคมประชาธิปไตย จะต๎องทําหน๎าที่ภายใต๎การชี้นําทางการเมืองจากตัวแทนของประชาชนและต๎องสามารถ
ให๎บริการที่มีลักษณะสนองตอบตํอมติมหาชน ต๎องมีความยืดหยุํนที่จ ะปรับเปลี่ยนลักษณะงานหรื อการ
ให๎บริการที่สามารถสนองความต๎องการที่เปลี่ยนแปลงได๎มากที่สุด
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2547, หน๎า 122) กลําววํา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู๎สึกของบุคคลที่
มีตํอการทํางานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและได๎รับผลตอบแทน คือ ผลที่
เป็นความพึงพอใจทําให๎บุคคลเกิดความรู๎สึกกระตือรือร๎น มีความมุํงมั่นที่จะทํางาน มีขวัญและกําลังใจ และสิ่ง
เหลํานี้จะมีผลตํอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํา งานรวมทั้งสํงผลตํอความสํา เร็จและเป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์การ
เพาเวลล์ (Powell, 1983, หน๎า 17-18) ได๎เสนอความหมายของความพึงพอใจวํา หมายถึงความสุขที่
เกิดจากการปรับตัวของบุคคลตํอสิ่งแวดล๎อมได๎อยํางดี และเกิดความสมดุลระหวําง ความต๎องการของบุคคล
และได๎รับการตอบสนอง จากความหมายของความพึงพอใจที่กลําวมา อาจสรุปได๎วํา ความพึงพอใจ คือ
ความรู๎สึกของบุคคลที่แสดงออก เป็นความชอบใจ พอใจ เมื่อได๎รับการตอบสนองอยํางสมดุลกับความต๎องการ
ของบุคคลทั้งรํางกายและจิตใจ จะชํวยลดความตึงเครียดของมนุษย์ให๎น๎อยลงหรือหมดไป
เชลลี (Shelly, 1975, หน๎า 252-268) กลําวถึง ทฤษฎีของความพึงพอใจวํา เป็นความรู๎สึกสองแบบ
ของมนุษย์ คือ ความรู๎สึกทางบวก และความรู๎สึกทางลบ ความรู๎สึกทางบวกเป็นความรู๎สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล๎วจะ
ทําให๎เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู๎สึกที่แตกตํางจากความรู๎สึกทางบวกอื่นๆ กลําวคือ เป็นความรู๎สึกที่
ระบบย๎อนกลับความสุขที่สามารถทําให๎เกิดความสุขหรือความรู๎สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได๎อีก ดังนั้นจะเห็นได๎วํา
ความสุขเป็นความรู๎สึกที่สลับซับซ๎อน และความสุขนี้จะมีผลตํอบุคคลมากกวําความรู๎สึกทางบวกอื่น ๆ
มอร์ส (Morse, 1955, หน๎า 27 : 1967, หน๎า 81) กลําววํา ความพึงพอใจหรือความพอใจตรงกับคํา
ในภาษาอังกฤษวํา “Satisfaction” หมายถึง สิ่งที่ตอบสนองความต๎องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์เป็น การลด
ความตึงเครียดทางด๎านรํางกายและจิตใจ หรือสภาพความรู๎สึกของบุคคลที่มีความสุข ความชื่นใจ ตลอดจน
สามารถสร๎างทัศนคติในทางบวกตํอบุคคลตํอสิ่งหนึ่งทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงไปตามความพอใจตํอสิ่งนั้น
ความพึงพอใจเป็นเรื่องสํวนบุคคลตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอ๎างอิงตามประสบการณ์ของบุคคลซึ่งมีความ
แตกตํางและคล๎ายคลึงตามแตํละบุคคล ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ความชอบใจหรือความรู๎สึก
ชอบ พอใจของบุคคลที่มีตํอการทํางาน และองค์ประกอบหรือสิ่งจูงใจอื่นๆ ความพึงพอใจของแตํละบุคคลไมํมี
วันสิ้นสุด เปลี่ยนแปลงได๎เสมอตามกาลเวลา และสภาพแวดล๎อมบุคคลจึงมีโอกาสที่จะไมํพึงพอใจในสิ่งที่เคย
พึงพอใจมาแล๎ว ความพึงพอใจเป็นความรู๎สึกระดับบุคคลซึ่งเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหวํางการรับรู๎ผล
จากการทางานหรือประสิทธิภาพของสินค๎าและบริการกับความคาดหวังของลูกค๎าที่มีตํอสินค๎าและบริการ
กลําวคือ ถ๎าผลที่ได๎รับจากสินค๎าและบริการนั้น ตํ่ากวําความคาดหวังจะทาให๎เกิดความไมํพอใจ ถ๎าผลที่ได๎รับ
จากสินค๎าและบริการนั้นตรงกับความคาดหวังจะทํา ให๎เกิดความพึงพอใจ และถ๎าผลที่ได๎รับจากสินค๎าและ
บริการนั้นสูงกวําความคาดหวังจะทํา ให๎เกิดความประทับใจ กระบวนการของการสร๎างความพึงพอใจของ
ผู๎ปฏิบัติงาน คือ ถ๎าผู๎ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจมากจะมีความพยายาม และถ๎ามีความพยายามมากจะปฏิบัติงานได๎
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มาก ทํา ให๎ ได๎รางวัล มากขึ้น ซึ่งจะนํา ไปสูํ ความพึงพอใจปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2542 และ Kotler, 1994; อ๎างถึงใน สุคนธ์ธาร สุรเดชพิภพ, 2549)
2.3.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
Kotler and Armstrong (2002) รายงานวํา พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต๎องมีสิ่งจูงใจ (motive)
หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต๎องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให๎บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนอง
ความต๎องการของตนเอง ซึ่งความต๎องการของแตํละคนไมํเ หมือนกัน ความต๎องการบางอยํางเป็นความ
ต๎องการทางชีววิทยา(biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เชํน ความหิวกระหายหรือความลําบาก
บางอยําง เป็นความต๎องการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความต๎องการการยอมรับ (recognition)
การยกยํอง (esteem) หรือการเป็นเจ๎าของทรัพย์สิน (belonging) ความต๎องการสํวนใหญํอาจไมํมากพอที่จะ
จูงใจให๎บุคคลกระทําในชํวงเวลานั้น ความต๎องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได๎รับการกระตุ๎นอยํางเพียงพอจน
เกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ได๎รับความนิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ และ
ทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์
1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation)
อับราฮัม มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค๎นหาวิธีที่จะอธิบายวําทําไมคนจึงถูกผลักดันโดยความต๎อ งการ
บางอยําง ณ เวลาหนึ่ง ทําไมคนหนึ่งจึงทุํมเทเวลาและพลั งงานอยํางมากเพื่อให๎ได๎มาซึ่งความปลอดภัยของ
ตนเองแตํอีกคนหนึ่งกลับทําสิ่งเหลํานั้น เพื่อให๎ได๎รับการยกยํองนับถือจากผู๎อื่น คําตอบของมาสโลว์ คือ ความ
ต๎องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามลําดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงน๎อยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได๎จัดลําดับ
ความต๎องการตามความสําคัญ คือ
1.1 ความต๎องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต๎องการพื้นฐาน คือ อาหาร ที่พัก
อากาศ ยารักษาโรค
1.2 ความต๎องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต๎องการที่เหนือกวํา ความต๎องการเพื่อ
ความอยูํรอด เป็นความต๎องการในด๎านความปลอดภัยจากอันตราย
1.3 ความต๎องการทางสังคม (social needs) เป็นการต๎องการการยอมรับจากเพื่อน
1.4 ความต๎องการการยกยํอง (esteem needs) เป็นความต๎องการการยกยํองสํวนตัว ความนับถือและ
สถานะทางสังคม
1.5 ความต๎องการให๎ตนประสบความสําเร็จ (self – actualization needs) เป็นความต๎องการสูงสุด
ของแตํละบุคคล ความต๎องการทําทุกสิ่งทุกอยํางได๎สําเร็จ
บุคคลพยายามที่สร๎างความพึงพอใจให๎กับความต๎องการที่สําคัญที่สุดเป็นอันดับแรกกํอนเมื่อความ
ต๎องการนั้นได๎รับความพึงพอใจ ความต๎องการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ๎นให๎บุคคลพยายามสร๎ างความ
พึงพอใจให๎กับความต๎องการที่สําคัญที่สุดลําดับตํอไป ตัวอยําง เชํน คนที่อดอยาก (ความต๎องการทางกาย) จะ
ไมํสนใจตํองานศิลปะชิ้นลําสุด (ความต๎องการสูงสุด) หรือไมํต๎องการยกยํองจากผู๎อื่น หรือไมํต๎องการแม๎แตํ
อากาศที่บริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แตํเมื่อความต๎องการแตํละขั้นได๎รับความพึงพอใจแล๎วก็จะมีความต๎องการ
ในขั้นลําดับตํอไป

17

2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์
ซิกมันด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานวําบุคคลมักไมํรู๎ตัวมากนักวําพลังทางจิตวิทยามี สํวน
ชํวยสร๎างให๎เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบวําบุ คคลเพิ่มและควบคุมสิ่งเร๎าหลายอยําง สิ่งเร๎ าเหลํานี้อยูํนอกเหนือ
การควบคุมอยํางสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดคําที่ไมํตั้งใจพูด มีอารมณ์อยูํเหนือเหตุผลและมีพฤติกรรม
หลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอยํางมาก
ขณะที่ ชาริณีเดชจินดา(2535) ได๎เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว๎วําบุคคลพอใจจะกระทํา
สิ่งใดๆที่ให๎มีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไมํกระทําในสิ่งที่เขาจะได๎รับความทุกข์หรือความยากลําบาก โดยอาจ
แบํงประเภทความพอใจกรณีนี้ได๎ 3 ประเภท คือ
1. ความพอใจด๎านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความพึงพอใจวํามนุษย์
โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขสํวนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใดๆ
2. ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจวํามนุษย์จะ
พยายามแสวงหาความสุขสํวนตัว ไมํจําเป็นวําการแสวงหาความสุขต๎องเป็นธรรมชาติของมนุษย์เสมอไป
3. ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี้ถือวํามนุษย์แสวงหาความสุขเพื่อ
ผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยูํและเป็นผู๎ได๎รับผลประโยชน์ผู๎หนึ่งด๎วย
จากความหมายของความพึงพอใจ สรุปได๎วํา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู๎สึกชอบหรือไมํชอบซึ่งเป็น
การรับรู๎ของผู๎รับบริการที่ได๎รับการตอบสนองจากการให๎บริการของผู๎ให๎บริการซึ่งผู๎รับบริการมีความสุขและเกิด
ความพึงพอใจเมื่อได๎รับบริการและเกิดผลสําเร็จตามความมุํงหวังหรือเกินความคาดหมายแตํระดับความพึงพอใจ
ที่เกิดขึ้นจะแตกตํางกันขึ้นอยูํกับองค์ประกอบของการบริการและเกิดความไมํชอบเมื่อความต๎องการไมํได๎รับการ
ตอบสนอง
การศึกษาความพึงพอใจ
การศึกษาความพึงพอใจที่นิยมใช๎สํวนใหญํมีหลากหลายรูปแบบ ในที่นี้ได๎จําแนกตามสาเหตุตําง ๆ ที่
ทําให๎เกิดความพึงพอใจในการบริโภคสินค๎าและบริการของผู๎บริโภค โดยใช๎หลักการเปรียบเทียบมาชํวยในการ
จําแนกรูปแบบ ซึ่งสามารถจําแนกได๎เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ (กัลยารัตน์ คงพิบูลย์กิจ, 2549)
1. แบบจําลองความพึงพอใจอันเนื่องมาจากความคาดหวัง
ความพอใจในลักษณะนี้เกิดขึ้นจากผู๎บริโภคเปรียบเทียบคุณสมบัติของสินค๎าและบริการที่เกิดขึ้นจริง
กับความคาดหวังที่ผู๎บริโภคต๎องการให๎สินค๎านั้นมีความแตกตํางระหวําง 2 สิ่งนี้ เป็นที่มาของระดับความพึง
พอใจของผู๎บริโภค
ความพึงพอใจของผู๎บริโภค หมายถึง ความพึงพอใจ เป็นความรู๎สึกตอบสนองของผู๎บริโภคตํอ การ
ประมาณคําในการรับรู๎ที่ไมํตรงกันระหวํางสิ่งที่คาดหวังไว๎กับผลการดํา เนินการอันเกิดขึ้นจริงของสินค๎าหรือ
บริการที่รับรู๎ภายหลังการบริโภค จากนิยามนี้สามารถนํามาอธิบายหลักการสร๎างความพึงพอใจได๎ 3 ประการ
คือ
1.1 ความคาดหวังตํอสินค๎าหรือผลการดําเนินงาน ลูกค๎ามักตั้งความหวังที่อาจเป็นไปได๎ตํอสินค๎าหรือ
ผลการดาเนินงาน โดยรับรู๎จากแหลํงตําง ๆ เชํน ข๎อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสินค๎า การโฆษณา หรือการบอก
กลําวแบบปากตํอปาก เป็นต๎น
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1.2 ผลการดํา เนินงานที่เกิดขึ้นจริง ลูกค๎าจะประมาณคําผลการดํา เนินงานของสินค๎าจากผล
การดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง หรือผลการดาเนินงานที่รับรู๎ภายหลังการบริโภค
1.3 ความไมํตรงกัน ความแตกตํางระหวํางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมักทําให๎เกิดความพึงพอใจ
หากความคาดหวังมีมากกวําการรับรู๎ที่เกิดขึ้นจริงจะนํามาซึ่งความพอใจของผู๎บริโภคที่สูงขึ้น
2. แบบจําลองความพึงพอใจอันเนื่องมาจากความปรารถนา
ความพึงพอใจในลักษณะนี้เกิดจากการที่ผู๎ บริโ ภคเปรียบเทียบคุณสมบัติข องสิ น ค๎าและบริการที่
เกิดขึ้นจริงกับความปรารถนาที่ผู๎บริโภคต๎องการให๎ สินค๎านั้นมีความแตกตํางระหวํางทั้ง 2 สิ่งเป็นที่มาของ
คํานิยามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู๎บริโภควําความพึงพอใจเป็นผลมาจากปฏิกิริยาของความรู๎สึกของ
ผู๎บริโภคที่มีตํอประสบการณ์จากสินค๎าและบริการนั้นๆ โดยหลักการความพึงพอใจมี 3 ประการด๎วยกัน คือ
2.1 การดําเนินงานที่รับรู๎ได๎ เป็นการดําเนินงานที่เกิดขึ้นแล๎วสามารถใช๎ความรู๎สึกรับรู๎ได๎และสามารถ
จะแสดงปฏิกิริยาตํอความรู๎สึกที่เกิดขึ้นนั้นได๎
2.2 ความคาดหวังและความหวังที่เหมาะสม เป็นสิ่งที่ผู๎บริโภคได๎มีการคาดหวังไว๎ลํวงหน๎า ซึ่งความ
คาดหวังนั้นต๎องมีความเหมาะสมไมํมากจนเกินไป ควรพอเหมาะกับคุณสมบัติของสินค๎าและบริการนั้น ๆ
2.3 ความปรารถนาและความปรารถนาที่เหมาะสม เป็นเสมือนกับความคาดหวัง แตํมีความแตกตําง
กันคือ ความปรารถนาเป็นความรู๎สึกหรือความต๎อ งการให๎เกิดในสิ่งที่เหมาะสมแล๎วความปรารถนานั้นต๎องมี
ความเหมาะสมกับสินค๎าและบริการนั้น ๆ ด๎วย
2.3.2 แบบจาลองความพึงพอใจอันเนื่องมาจากความยุติธรรม
ความพึงพอใจในลักษณะนี้เป็นความคาดหวังในด๎านความยุติธรรม ความถูกต๎องในการซื้อขาย
ระหวํางผู๎ซื้อกับผู๎ขาย คํานิยามของคําวํายุติธรรมนั้น หมายถึง ความถูกต๎องที่แตํละบุคคลสมควรจะได๎รับ
ถ๎าผู๎บริโภครับรู๎วําการซื้อขายมีความถูกต๎อง ยุติธรรม จะนํามาซึ่งความพึงพอใจ โดยความยุติธรรมนี้จะต๎องอยูํ
บนพื้นฐานของการประเมินเวลา และเงินของผู๎ซื้อวําสมควรกับเวลา และความพยายามในการซื้อขายสินค๎า
ของผู๎ขาย รวมถึงผลจากการซื้อขายด๎วย
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ปัจจัยสําคัญที่มีผลตํอความพึงพอใจของผู๎รับบริการ (สาทิตย์ จีนาภักดิ์, 2550, หน๎า 10) มีดังตํอไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์บริการ ความพึงพอใจของผู๎รับบริการจะเกิดขึ้นเมื่อได๎รับบริการที่มีลักษณะคุณภาพและ
ระดับการให๎บริการตรงกับความต๎องการ ความเอาใจใสํขององค์กรในการออกแบบผลิตภัณฑ์ด๎วยความสนใจ
ในรายละเอียดของสิ่งที่ลูกค๎าต๎องการใช๎ในชีวิตประจํา วัน วิธีการใช๎หรือสถานการณ์ที่ลูกค๎าหรือบริการแตํละ
อยําง และคํานึงถึงคุณภาพของการนําเสนอบริการเป็นสํวนสําคัญในการที่จะสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎า
2. ราคาคําบริการ ความพึงพอใจของผู๎รับบริการขึ้นอยูํกับราคาคําบริการที่ผู๎รับบริการยอมรับหรือ
พิจารณาเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการตามความเต็มที่จะจําย (willingness to pay) ของผู๎รับบริการ
ทั้งนี้เจตคติของผู๎รับบริการที่มีตํอราคาบริการกับคุณภาพของการบริการของ แตํละบุคคลอาจแตกตํางกัน
ออกไป
3. สถานที่บริการ การเข๎าถึงบริการได๎สะดวกเมื่อลูกค๎ามีความต๎องการ ยํอมกํอให๎เกิดความพึงพอใจ
ตํอการบริการ ทําเลที่ตั้ง และการกระจายสถานที่บริการให๎ทั่วถึง เพื่ออํานวยความสะดวกแกํลูกค๎าจึงเป็น
เรื่องสําคัญ
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4. การสํงเสริมแนะนําบริการ ความพึงพอใจของผู๎รับบริการเกิดขึ้นจากการได๎ยินข๎อมูลขําวสารหรือ
บุคคลอื่นกลําวขานถึงคุณภาพของการบริการในทางบวก ซึ่งหากตรงกับความเชื่อที่มีอยูํ ก็จะรู๎สึกดีกับบริการ
ดังกลําว อันเป็นแรงจูงใจผลักดันให๎มีความต๎องการบริการตามมาได๎
5. ผู๎ให๎บริการ ผู๎ประกอบการ/ผู๎บริหาร การบริการและผู๎ปฏิบัติงานบริการล๎วนเป็นบุคคลที่มีบทบาท
สําคัญตํอการปฏิบัติงานการบริการให๎ผู๎รับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผู๎บริหาร การบริการที่วางนโยบาย
การบริการโดยคํานึงถึงความสําคัญของลูกค๎าเป็นหลัก ยํอมสามารถตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าให๎เกิด
ความพึงพอใจได๎งําย
6. สภาพแวดล๎อมของการบริการ สภาพแวดล๎อมและบรรยากาศของการบริการมีอิทธิพลตํอความพึง
พอใจของลูกค๎า ลูกค๎ามักจะชื่นชมสภาพแวดล๎อมของการบริการที่เกี่ยวข๎องกับ การออกแบบอาคารสถานที่
ความสวยงามของการตกแตํงภายในด๎วยเฟอร์นิเจอร์ การให๎สีสัน และการจัดแบํงพื้นที่เป็นสัดสํวน ตลอดจน
การออกแบบวัสดุเครื่องใช๎ในงานบริการ
7. กระบวนการบริการ วิธีการนําเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นสํวนสํา คัญในการสร๎างความ
พึงพอใจให๎กับลูกค๎า ประสิทธิภาพของการจัดระบบการบริการสํ งผลให๎การปฏิบัติงานบริการแกํลูกค๎ามี ความ
คลํองตัว และสนองตอบความต๎องการของลูกค๎าได๎อยํางถูกต๎อง และมีคุณภาพ
มิลเล็ต(Millet, 1954, หน๎า 397) ได๎กลําวเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานบริการหรือความสามารถที่
จะพิจารณาวําบริการนั้นเป็นที่พอใจหรือไมํ โดยวัดจาก
1. การให๎บริการอยํางเทําเทียม (equitable service) คือ การให๎บริการที่มีความยุติธรรม
2. ความเสมอภาคและเสมอหน๎าไมํวําจะเป็นใคร
3. การให๎บริการที่รวดเร็วทันตํอเวลา (timely service) คือ การให๎บริการตามความจําเป็นรีบดํวน
4. การให๎บริการอยํางพอเพียง (ample service) คือ ความต๎องการเพียงพอในด๎านสถานที่บุคลากร
วัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ
5. การให๎บริการอยํางตํอเนื่อง (continuous service) จนกวําจะบรรลุผล
6. การให๎บริการที่มีความก๎าวหน๎า (progressive service) คือ การพัฒนางานบริการด๎านปริมาณ
และคุณภาพให๎มีความเจริญก๎าวหน๎าไปเรื่อย ๆ
การวัดระดับความพึงพอใจ
ภณิดา ชัยปัญญา (2541) กลําววํา การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถทําได๎หลายวิธี ดังตํอไปนี้
1. การใช๎แบบสอบถาม เพื่อต๎องการทราบความคิดเห็น สามารถกระทําได๎ในลักษณะกําหนดคําตอบ
ให๎เลือกหรือตอบคําถามอิสระ คําถามดังกลําว อาจถามความพึงพอใจในด๎านตํางๆ
2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งต๎องอาศัยเทคนิ คและวิธีการที่ดีจึงจะได๎
ข๎อมูลที่เป็นจริง
3. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย ไมํวําจะเป็นการ
แสดงออกจากการพูดจา กริยา ทําทาง วิธีนี้จะต๎องอาศัย การกระทําอยํางจริงจัง และสังเกตอยํางมีระเบียบ
แบบแผน
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บุญเรียง ขจรศิลป์ (2539) แสดงทรรศนะเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจวําความพึงพอใจเป็น
ทัศนคติหรือเจตคติที่เป็นนามธรรมที่เป็นการแสดงออกคํอนข๎างซับซ๎อน จึงเป็นการยากที่จะวัดทัศนคติได๎
โดยตรง แตํเราสามารถที่จะวัดทัศนะคติได๎โดยทางอ๎อมโดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหลํานั้นแทน ฉะนั้น
การวัดความพึงพอใจก็มีขอบเขตที่จํากัดด๎วยอาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได๎ถ๎าหากบุคคลเหลํานั้นแสดง
ความคิดเห็นไมํตรงกับความรู๎สึกที่แท๎จริง ซึ่งความคลาดเคลื่อนเหลํานี้ยํอมเกิดขึ้นได๎เป็นธรรมดาของการวัด
โดยทั่ว ๆไป สอดคล๎องกับรายงานของ ปทุม ฤกษ์กลาง (2541) กลําววําความพึงพอใจ เป็นทัศนคติที่เป็น
นามธรรม ไมํสามารถมองเห็นเป็นรูปรํางได๎ การที่เราจะทราบวํา บุค คลมีค วามพึง พอใจหรือ ไมํ สามารถ
สังเกตได๎ โดยอาศัยการแสดงออกที่คํอนข๎างสลับซับ ซ๎อน จึงเป็นเรื่องยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แตํ
สามารถวัดได๎โดยทางอ๎อมโดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหลํานั้นและการแสดงความคิดเห็นนั้นจะต๎องตรง
กับความรู๎สึกที่แท๎จริง จึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได๎
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ
2.4.1 ความหมายของบริการ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ให๎ความหมายของการบริการวํา หมายถึง การปฏิบัติ รับ
ใช๎ การให๎ความสะดวกตํางๆ
วีรพงษ์ เฉลิมจีระรัตน์ (2539) ให๎ความหมายของบริการ คือ พฤติกรรม กิจกรรม การกระทํา ที่
บุคคลหนึ่งทําให๎หรือสํงมอบอีกบุคคลหนึ่ง โดยมีเป้าหมายและมีความตั้งใจในการสํงมอบอันนั้น
ไพรพนา ศรีเสน (2544) กลําววํา การบริการ คือ กิจกรรมหรื อกระบวนการในการดําเนินการอยํางใด
อยํางหนึ่งของบุคคลหรือองค์กร เพื่อตอบสนองความต๎องการของบุคคลอื่น ให๎ได๎รับ ความสุ ข และความ
สะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทํานั้น โดยมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ไมํสามารถจับ
ต๎องได๎ ไมํสามารถครอบครองเป็นเจ๎าของในรูปธรรมและไมํจําเป็นต๎องรวมอยูํกับสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆทั้ง
ยังเกิดจากความเอื้ออาทร มีน้ําใจ ไมตรี เปี่ยมด๎วยความปรารถนาดี ชํวยเหลือเกื้อกูลให๎ความสะดวกรวดเร็ว ให๎
ความเป็นธรรมและความเสมอภาค ขณะที่ พงษ์เทพ สันติพันธ์ (2546) รายงานวํา หลักของการให๎บริการนั้น
ต๎องสามารถตอบสนองความต๎องการของบุคคลสํวนใหญํ ได๎ แตํขณะเดียวกันก็
ต๎องดําเนินการไปโดยอยํางตํอเนื่องสม่ําเสมอเทํา เทียมกันทุกคน ทั้งยังให๎ความ สะดวกสบายไมํสิ้นเปลือง
ทรัพยากร และไมํสร๎างความยุํงยากให๎แกํผู๎ใช๎บริการมากจนเกินไป โดยการให๎บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็ น
ประโยชน์ตํอผู๎รับบริการมากที่สุด คือ การให๎บริการที่ไมํคํานึงถึงตัวบุคคลหรือเป็นการให๎บริการที่ปราศจาก
อารมณ์ไมํมีความชอบพอ ขณะที่ รัชยา กุลวานิชไชยนันท์ (2535) กลําววํา การบริการที่ประสบความสําเร็จ
จะต๎องประกอบด๎วยปัจจัย 10 ประการ ดังนี้
1. ความเชื่อถือได๎ (reliability) ประกอบด๎วย
1.1 ความสม่ําเสมอ (consistency)
1.2 ความพึ่งพาได๎ (dependability)
2. การตอบสนอง (responsive) ประกอบด๎วย
2.1 ความเต็มใจที่จะให๎บริการ
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2.2 ความพร๎อมที่จะให๎บริการ
2.3 มีการติดตํออยํางตํอเนื่อง
2.4 ปฏิบัติตํอผู๎ใช๎บริการเป็นอยํางดี
3. ความสามารถ (competency) ประกอบด๎วย
3.1 สามารถในการสื่อสาร
3.2 สามารถในการบริการ
3.3 สามารถในความรู๎วิชาการที่จะให๎บริการ
4. การเข๎าถึงบริการ (access) ประกอบด๎วย
4.1 ผู๎ใช๎บริการเข๎าใช๎หรือรับบริการได๎สะดวก
4.2 ระเบียบขั้นตอนไมํควรมากมายและมีความซับซ๎อนเกินไป
4.3 ผู๎บริการใช๎เวลารอคอยไมํนาน
4.4 เวลาที่ให๎บริการเป็นเวลาสะดวกสําหรับผู๎ใช๎บริการ
4.5 อยูํในสถานที่ที่ผู๎ใช๎บริการสามารถเข๎าติดตํอได๎สะดวก
5. ความสุภาพอํอนโยน (courtesy) ประกอบด๎วย
5.1 การแสดงความสุภาพตํอผู๎ใช๎บริการ
5.2 ให๎การต๎อนรับที่เหมาะสม
5.3 ผู๎ให๎บริการมีบุคลิกภาพที่ดี
6. การสื่อสาร (communication) ประกอบด๎วย
6.1 มีการสื่อสารชี้แจงขอบเขตและลักษณะของงานบริการ
6.2 มีการอธิบายขั้นตอนการให๎บริการ
7. ความซื่อสัตย์ (credibility) คุณภาพของงานบริการมีความเที่ยงตรงนําเชื่อถือ
8. ความมั่นคง (security) ประกอบด๎วย ความปลอดภัยทางกายภาพ เชํน เครื่องมือและอุปกรณ์
9. ความเข๎าใจ (understanding) ประกอบด๎วย
9.1 การเรียนรู๎ผู๎ใช๎บริการ
9.2 การแนะนําและการเอาใจใสํผู๎ใช๎บริการ
10. การสร๎างสิ่งที่จับต๎องได๎ (tangibility) ประกอบด๎วย
10.1 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให๎พร๎อมสําหรับการให๎บริการ
10.2 การเตรียมอุปกรณ์เพื่ออํานวยความสะดวกแกํผู๎ใช๎บริการ
10.3 การจัดเตรียมสถานที่ให๎บริการสวยงาม
Kotler (2000) กลําววํา การให๎บริการ คือ การกระทําที่ หนํวยงานแหํงหนึ่งหรือบุคคลคนหนึ่ง
นําเสนอตํอหนํวยงานอีกแหํงหนึ่งหรือบุคคลอีก คนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไมํสามารถสัมผัสได๎และไมํเป็นผลให๎เกิด
ความเป็นเจ๎าของในสิ่งใด ผลิตผลของการบริการอาจเกี่ยวข๎องหรืออาจไมํเกี่ยวข๎องกับการผลิตภัณฑ์เป็น
กิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจที่สนองตอบตํอความต๎องการแกํลูกค๎า ทางกายภาพ และสามารถ
สรุปลักษณะงานบริการที่สําคัญได๎ 4 ประการ ดังนี้
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1.
ไมํสามารถจับต๎องได๎ (intangibility) บริการไมํสามารถจับต๎องได๎ ดังนั้นกิจการต๎องหา
หลักประกันที่แสดงถึงคุณภาพและประโยชน์จากบริการ ได๎แกํ
1.1 สถานที่ (place) ต๎องสามารถสร๎างความเชื่อมั่น และความสะดวกให๎กับผู๎ที่มาใช๎บริการ
1.2 บุคคล (people) พนักงานบริการต๎องแตํงตัวให๎เหมาะสม บุคลิกดี พูดจาดี เพื่อให๎ลูกค๎าเกิด
ความประทับใจและเกิดความเชื่อมั่นวําบริการจะดีด๎วย
1.3 เครื่องมือ (equipment) อุปกรณ์เกี่ยวข๎องกับการให๎บริการ ต๎องมีประสิทธิภาพให๎ บริการ
รวดเร็วและให๎ลูกค๎าพอใจ
1.4 วัสดุสื่อสาร (communication material) สื่อโฆษณาและเอกสารการโฆษณาตํางๆจะต๎อง
สอดคล๎องกับลักษณะของการบริการที่เสนอขายและลักษณะของลูกค๎า
1.5 สัญลักษณ์ (symbols) ชื่อ หรือ เครื่องหมายตราสินค๎าที่ใช๎ในการบริการ เพื่อให๎ผู๎บริโภคเรียก
ได๎ถูกต๎อง และสื่อความหมายได๎
1.6 ราคา (price) การกําหนดราคา ควรเหมาะสมกับระดับการให๎บริการที่ชัดเจนและงํายตํอ
การจําแนกระดับบริการที่แตกตําง
2. ไมํสามารถแบํงแยกการให๎บริการ (inseparability) การให๎บริการเป็นทั้งการผลิต และการบริโภค
ในขณะเดียวกัน ผู๎ขายแตํละรายจะมีลักษณะเฉพาะตัว ไมํสามารถให๎คนอื่นให๎บริการแทนได๎ เพราะต๎องผลิต
และบริโภคในเวลาเดียวกัน ทําให๎การขายบริการอยูํในวงจํากัดในเรื่องของเวลา
3. ไมํแนํนอน (variability) ลักษณะของการบริการไมํแนํนอน ขึ้นอยูํกับผู๎ขายบริการจะเป็นใครจะ
ให๎บริการเมื่อใด ที่ไหน อยํางไร
4.ไมํสามารถเก็บไว๎ได๎ (perishability) บริการไมํสามารถเก็บไว๎ได๎เหมือนสินค๎าอื่นๆ ดังนั้นถ๎าลักษณะ
ความต๎องการไมํแนํนอน จะทําให๎เกิดปัญหาหรือบริการไมํทันหรือไมํมีลูกค๎า
กุลธน ธนาพงศ์ธร. (2528) ได๎ให๎ความเห็นในเรื่องหลักการให๎บริการที่ดีวํามีหลักการดังตํอไปนี้
1. การให๎บริการที่สอดคล๎องกับความต๎องการของสํวนใหญํ
2. การให๎บริการโดยยึดหลักความสม่ําเสมอ
3. การให๎บริการโดยยึดหลักความเสมอภาค
4. การให๎บริการโดยยึดหลักประหยัด
5. การให๎บริการโดยยึดหลักความสะดวก
จากการพิจ ารณาแนวคิดเกี่ย วกับ การให๎บ ริก าร แสดงให๎เ ห็น วํา เป้า หมายของการให๎บริการนั้น
คือ การสร๎างความพึงพอใจแกํผู๎ใช๎บริการ ดังนั้นการที่จะวัดการให๎บริการวําจะบรรลุเป้าหมายหรือไมํนั้น วิธี
หนึ่ง คือ การวัดความพึงพอใจของประชาชนผู๎รับบริการ เพราะการวัดความพึงพอใจนี้ เป็นการตอบคําถามวํา
หนํวยงานมีหน๎าที่ใ ห๎ บริการมีความสามารถสนองตอบตํอความต๎องการของประชาชนได๎หรือไมํ เพียงใด
อยํางไร พอสรุปความหมายของการบริการได๎วํา เป็นการปฏิบัติรับ ใช๎เ พื่อ ตอบสนองความต๎อ งการและ
ความจําเป็นของลูกค๎าหรือคนที่มาขอรับบริการ บริการเป็นสิ่งที่ไมํสามารถสัมผัสจับต๎องได๎หรือแสดงความ
เป็นเจ๎าของได๎ แตํสามารถที่จะถูกรับรู๎ในเชิงความพึงพอใจและสามารถชํวยรักษาลูกค๎าไว๎ได๎
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ขณะที่ Parasuraman และคณะ (1991) รายงานวําทั่วไปการวัดคุณภาพของการให๎บริการสามารถ
วัดได๎โดยวัดชํองวําง (Gap) ระหวํางการบริการที่ลูกค๎ารับรู๎และการบริการที่ลูกค๎าคาดหวังบนพื้ นฐานของ 5
ปัจจัย โดยมีรายละเอียดแตํละปัจจัย ดังนี้
ปัจจัย
ความหมาย
1. ความเชื่อถือได๎ (reliability)
คือความสามารถที่จะให๎บริการตามคํามั่นด๎วยความ
ถูกต๎อง
2. ความสามารถตอบสนอง (responsiveness) คือ ความเต็มใจที่จะชํวยเหลือและบริการอยํางรวดเร็ว
3. ความแนํนอน (assurance)
คือ การให๎ความรู๎ ความสุภาพของพนักงานและ
ความสามารถในการสํงมอบความไว๎วางใจและความ
เชื่อมั่นให๎กับลูกค๎า
4. ความเข๎าใจลูกค๎า (empathy)
คือ การดูแลลูกค๎าของกิจการอยํางทั่วถึงเฉพาะราย
5. ลักษณะที่สัมผัสได๎ (tangible)
คือ แสดงลักษณะทางกายภาพของสิ่งอํานวยความ
สะดวก อุปกรณ์ บุคคล และวัสดุอุปกรณ์ในการ
ติดตํอสื่อสาร
2.4.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ
1) องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริการระหวํางผู๎ให๎บริการและผู๎รับบริการ เป็นผลของการรับรู๎
และประเมินคุณภาพของการบริการในสิ่งที่ผู๎รับบริการคาดหวังวําควรจะได๎รับและสิ่งที่ ผู๎รับบริการได๎รับจริง
ในแตํละสถานการณ์ ซึ่งระดับความพึงพอใจอาจไมํคงที่ ผันแปรไปตามชํวงเวลาที่แตกตํางกันได๎ ทั้งนี้ความ
พึงพอใจในการบริการมีองค์ประกอบ 2 ประการ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนํวยที่ 8-15, 2545) คือ
1. องค์ประกอบด๎านการรับรู๎คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ ผู๎รับบริการจะรับรู๎วําผลิตภัณฑ์บริการที่
ได๎รับมีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการแตํ ละประเภทตามที่ควรจะเป็นมากน๎อยเพียงใด เชํน แขกที่เข๎า
พักในโรงแรมจะได๎พักในห๎องพักที่จองไว๎ ลูก ค๎าที่เข๎าไปในภัตตาคารควรจะได๎รับอาหารตามที่สั่ง เป็นต๎น สิ่ง
เหลํานี้เป็นบริการที่ผู๎รับบริการควรจะได๎รับตามลักษณะของการบริการ แตํละประเภท ซึ่งจะสร๎างความพึง
พอใจให๎ลูกค๎าในสิ่งที่ลูกค๎าต๎องการ
2. องค์ประกอบด๎านการรับรู๎คุณภาพของการนําเสนอบริการ ผู๎รับบริการจะรับรู๎วําวิธีการนําเสนอ
บริการในกระบวนการบริการของผู๎ให๎บริการมี ความเหมาะสมมากน๎อยเพียงใด ไมํวําจะเป็นความสะดวกใน
การเข๎าถึงบริการพฤติกรรมการแสดงออกของผู๎ให๎บริก ารตามบทบาทหน๎าที่ และปฏิกิริยาการตอบสนองการ
บริการของผู๎ให๎บริการตํอผู๎รับบริการในด๎านความรับผิดชอบตํองาน การใช๎ภาษาสื่อความหมายและการปฏิบัติ
ตนในการให๎บริการ
จะเห็นได๎วํา ความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการประเมินคุณคําการรับรู๎คุณภาพของการบริการ
เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ริ ก ารตามลั ก ษณะของการบริ ก าร และกระบวนการนํ า เสนอบริ ก ารในวงจรของ
การให๎บริการระหวํางผู๎ให๎บริการและผู๎รับบริการ ซึ่งถ๎าตรงกับสิ่งที่ผู๎รับบริการมีความต๎องการหรือตรงกับ
ความคาดหวังที่มีอยูํ หรือประสบการณ์ที่เคยได๎รับบริการตามองค์ประกอบดังกลําวข๎างต๎ นก็ยํอมจะนํามาซึ่ง
ความพึงพอใจในบริการนั้น แตํหากเป็นไปในทางตรงกันข๎าม สิ่งที่ผู๎รับบริการได๎รั บจริงไมํตรงกับการรับรู๎ที่
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คาดหวัง ผู๎รับบริการยํอมเกิดความไมํพึงพอใจตํอผลิตภัณฑ์และการนําเสนอบริการได๎ จึงสามารถแสดงเป็น
ภาพองค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการได๎ดังนี้
การรับรู๎การบริการ
ที่ควรจะเป็น
ที่เกิดขึ้นจริง

การรับรู๎การบริการ
ที่ควรจะเป็น
ที่เกิดขึ้นจริง

การรับรู๎คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์บริการ

การรับรู๎คุณภาพ
ของการนําเสนอบริการ

ความพึงพอใจในการบริการ
ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
ความพึงพอใจของผู๎รับบริการและผู๎ให๎บริการ ตํางมีความสําคัญตํอความสําเร็จของการดําเนินงาน
บริการ ดังนั้นการสร๎างความพึงพอใจในการบริการจําเป็นที่จะต๎องดําเนินการควบคูํกันไป ทั้งตํอผู๎รับบริการ
และผู๎ให๎บริการ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนํวยที่ 8-15, 2545)
2) กระบวนการให้บริการ
การบริ การ เป็น กระบวนการที่เ กิด ขึ้น อยํา งเป็ น ระบบ มี ขั้น ตอนและองค์ ป ระกอบเชํน เดีย วกั บ
กิจกรรมอื่น โดยเริ่มจากผู๎รับบริการมีความต๎องการการบริการ (ปัจจัยนําเข๎า) และความต๎องการนี้จะเป็นแรง
กระตุ๎นให๎ผู๎รับบริการแสวงหาการบริการที่สามารถตอบสนองตํอความต๎องการของตนได๎ ดังนั้นจึ งเกิดการ
ปฏิสัมพันธ์กันระหวํางผู๎รับบริการกับผู๎ให๎ บริการ ในการที่ผู๎รับบริการจะแสดงความต๎องการออกมาเพื่อที่ผู๎
ให๎บริการเกิดการรับรู๎ และมีการดําเนินการในอันที่จะสนองตอบความต๎องการนั้น (กระบวนการให๎บริการ)
จนผู๎รับบริการเกิดความพึงพอใจ (ปัจ จัยนําออก) สํงผลกระทบตํอความรู๎สึ กของผู๎รับ บริการ ซึ่งอาจเป็น
ทางบวกหรือลบก็ได๎ ขึ้นอยูํกับความต๎องการของผู๎รับบริการที่ถูกตอบสนองจะเป็นไปตามความคาดหวังได๎มาก
น๎อยเพียงใด (ข๎อมูลย๎อนกลั บ) สามารถแสดงได๎ดังภาพ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนํว ยที่ 1-7,
2545)
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ปัจจัยนําเข๎า

ความต๎องการบริการ

กระบวนการให๎บริการ

การติดตํอสัมพันธ์ระหวําง
ผู๎รับบริการและผู๎ให๎บริการ

ปัจจัยนําออก
การได๎รับบริการและความ
พึงพอใจตํอการบริการ

ข๎อมูลย๎อนกลับ
การประเมินความรู๎สึกนึกคิดตํอการบริการที่ได๎รับกับความต๎องการบริการ

การ

ภาพที่ 2.2 กระบวนการให้บริการ
3) การพิจารณาคุณภาพของการบริการ
โดยทั่วไปเกณฑ์ที่ใช๎ในการประเมินคุณภาพของการบริการ ที่ต๎องคํานึงถึงคุณลักษณะที่ผู๎รับบริการ
คาดหวัง หากองค์กรใดตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพของการบริการ เพื่อใช๎เป็นแรงจูงใจให๎ผู๎รั บบริการ
เกิดความประทับใจและติดใจที่จะใช๎บริการ จําเป็นต๎ องทําความเพื่อวางไว๎และคํานึงถึงคุณลักษณะดังกลําว 10
ประการ ดังตํอไปนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนํวยที่ 1-7, 2545)
1. ลักษณะของการบริการ (appearance) หมายถึง สภาพที่ปรากฏให๎เห็นหรือจับ ต๎องได๎ในการ
ให๎บริการ เชํน การใช๎เครื่องมืออุปกรณ์เพื่ออํานวยความสะดวกตํางๆ
2. ความไว๎วางใจ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการนําเสนอผลิตภัณฑ์บริการ ตามคํามั่น
สัญญาที่ให๎ไว๎อยํางตรงไปตรงมาและถูกต๎อง
3. ความกระตือรือร๎น (responsiveness) หมายถึง การแสดงความเต็มใจที่จะชํวยเหลือและพร๎อมที่
จะให๎บริการทันทีทันใด
4. ความเชี่ยวชาญ (competence) หมายถึง ความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงานบริการที่
รับผิดชอบอยํางมีประสิทธิภาพ
5. ความมีอัธ ยาศัยนอบน๎อม (courtesy) หมายถึง ความมีไมตรีจิตที่ สุภ าพอํอนน๎อ มเป็นกันเอง
รู๎ จั กให๎ เกี ยรติ ผู๎ อื่ น จริ งใจ มี น้ํ าใจ และเป็ นมิ ตรของผู๎ ปฏิ บั ติ งานบริ การ โดยเฉพาะผู๎ ป ฏิ บั ติ ง านที่ จ ะต๎ อ ง
ปฏิสัมพันธ์กับผู๎รับบริการ
6. ความนําเชื่อถือ (creditability) หมายถึง ความสามารถในการสร๎างความเชื่อมั่นด๎วยความซื่อตรง
และซื่อสัตย์สุจริตของผู๎ปฏิบัติงานบริการ
7. ความปลอดภัย (security) หมายถึง สภาพที่ปราศจากอันตราย ความเสี่ยงภัยและปัญหาตํางๆ
8. การเข๎าถึงบริการ (access) หมายถึง การติดตํอเข๎ารับบริการด๎วยความสะดวกไมํยุํงยาก
9. การติดตํอสื่อสาร (communication) หมายถึง ความสามารถในการสร๎างความสัมพันธ์และ
สื่อความหมายได๎ชัดเจน ใช๎ภาษาที่เข๎าใจงํายและรับฟังผู๎ใช๎บริการ
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10. ความเข๎าใจลูกค๎า (understanding customer) หมายถึง ความพยายามในการค๎นหาและทํา
ความเข๎าใจกับความต๎องการของลูกค๎า รวมทั้งการให๎ความสนใจตอบสนองความต๎องการดังกลําว
สรุป การให๎บริการเป็นกระบวนการสําคัญในการบริหารภาครัฐ โดยเฉพาะในลักษณะงานที่ต๎องมีการ
ติดตํอสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรงโดยหนํวยงานและเจ๎าหน๎าที่ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอยํางเป็นระบบ มี
ขั้นตอนและองค์ประกอบ ทั้ง ผู๎ให๎บริการและผู๎รับบริการ เพื่ อให๎เกิดความพึงพอใจ ดังนั้น การบริการที่ดีจะ
เป็นเครื่องมือชํวยให๎ผู๎ติดตํอรับบริการเกิดความเชื่อถือศรัทธาและสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีให๎แกํองค์กร
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
2.5.1 ความหมายของการให๎บริการสาธารณะ
การให๎บริการสาธารณะ หมายถึง การที่หนํวยงานที่มีอํานาจหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องซึ่งอาจจะเป็นของรัฐ
หรือเอกชน ดําเนินการสํงตํอบริการให๎แกํประชาชน โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อตอบสนองตํอความต๎องการของ
ประชาชนโดยสํวนรํวม โดยที่การให๎บริการมีลักษณะที่เป็นระบบ มีองค์ประกอบที่สําคัญ 6 ประการ คือ
หนํวยงานและบุคคลที่ทําหน๎าที่ให๎บริการ ปัจจัยนําเข๎าหรือทรัพยากร กระบวนการและกิจกรรม
ชํอง
ทางการให๎บริการ ผลผลิตหรือ ตัวบริการ และผลกระทบหรือคุณคําที่มีตํอผู๎รับบริการ แสดงระบบ การ
ให๎บริการสาธารณะได๎ ดังภาพ

ความจําเป็นและความ
ต๎องการของประชาชน

หนํวยงานที่ทําหน๎าที่ให๎บริการ
- ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ
เอกชน ฯลฯ
- ทรัพยากรที่ใช๎
- กระบวนการและกิจกรรม

บริการที่ได๎รับ

- ชํองทางการให๎บริการ
ผลสะท๎อนกลับ
ภาพที่ 2.3 สภาพแวดล้อมของการให้บริการสาธารณะ
จากภาพดังกลําวข๎างต๎น กลําวได๎วําการให๎บริการสาธารณะจะเริ่มต๎นจากความจําเป็นและความ
ต๎องการของประชาชน ความจําเป็นของการให๎บริการสาธารณะโดยทั่วไปแล๎วจะเป็นความจําเป็นที่จะต๎องมี
การดําเนินงานตามกฎหมายหรือเพื่อเหตุผลด๎านความมั่นคงของประเทศ เชํน การทําบัตรประชาชน
การ
ทําใบขับขี่รถ การจัดเก็บภาษีอากร การเกณฑ์ทหาร การป้องกันภัยพิบัติและสาธารณภัย เป็นต๎น หรืออาจ
เกิดจากความต๎องการของประชาชนหรือเอกชน เชํน ความต๎องการได๎รับบริการในด๎านสาธารณูปโภค ความ
ต๎องการของหนํวยธุรกิจตําง ๆ ที่เสนอความต๎องการให๎แกํรัฐ เป็นต๎น
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จอห์น ดี มิลเล็ท (John D. Millett) เห็นวําการให๎บริการสาธารณะมีเป้าหมายที่สําคัญอยูํที่
การสร๎างความพึงพอใจให๎แกํประชาชน โดยเขาเห็นวําเป้าหมายนี้เป็น คํานิยมแรกที่ผู๎ปฏิบัติงานจะต๎องยึดถือ
ไว๎เสมอ พร๎อม ๆ กันไปกับการยึดถือคํานิยมหรือหลักการของการให๎บริการสาธารณะอีก 5 ประการ ได๎แกํ
ความเสมอภาค ความตรงเวลา ความเพียงพอ ความตํอเนื่อง และความก๎าวหน๎า
1. การให๎บริการอยํางเสมอภาค (equitable service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงาน
ภาครัฐที่มีฐานคติวําทุกคนมีความเทําเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะต๎องได๎รับการปฏิบัติอยํา งเทําเทียม
กัน ไมํมีการแบํงแยกหรือกีดกันในการให๎บริการ ประชาชนจะต๎องได๎รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคล
ที่มีถูกใช๎มาตรฐานการให๎บริการเดียวกัน
2. การให๎บริการที่ตรงตํอเวลา (timely service) หมายถึง การให๎บริการสาธารณะที่จะต๎องมีความ
ตรงตํอเวลา โดยมิลเล็ทเห็นวํา ผลการปฏิบัติงานของหนํวยงานภาครัฐจะถือวําไมํมีประสิทธิผลเลยถ๎าไมํมีการ
ตรงเวลา ซึ่งจะสร๎างความไมํพึงพอใจให๎แกํประชาชน
3. การให๎บริการอยํางพอเพียง (ample service) หมายถึง การให๎บริการสาธารณะต๎องมีจํานวนการ
ให๎บริการและสถานที่ที่ให๎บริการที่เหมาะสมพอเพียง (the right quantity at the right geographical
location) ซึ่งมิลเล็ทเห็นวํา ความเสมอภาคและความตรงเวลาจะไมํมีความหมายเลย ถ๎ามีจํานวนการ
ให๎บริการที่ไมํเพียงพอ และสถานที่ตั้งที่ให๎บริการสร๎างความไมํยตุ ิธรรมให๎เกิดขึ้นแกํผู๎รับบริการ
4. การให๎บริการอยํางตํอเนื่อง (continuous service) หมายถึง การให๎บริการสาธารณะที่เป็นไป
อยํางสม่ําเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไมํใชํยึดความพอใจของหนํ วยงานที่ให๎บริการวํา
จะให๎หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได๎
5. การให๎บริการอยํางก๎าวหน๎า (progressive service) หมายถึง การให๎บริการสาธารณะที่มี
การปรับปรุงคุณภาพของการให๎บริการ หรือกลําวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถ
ที่จะทําหน๎าทีไ่ ด๎มากขึ้นโดยใช๎ทรัพยกรเทําเดิม
2.5.2 การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
การให๎บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ หมายถึง การนํางานที่ให๎บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข๎อง มารวม
ให๎บริการอยูํในสถานที่เดียวกัน ในลักษณะที่สํงตํองานระหวํางกันทันทีหรือเสร็จในขั้นตอนหรือเสร็จในจุด
ให๎บริการเดียว โดยมีจุดประสงค์เพื่อให๎การให๎บริการมีความรวดเร็วขึ้น
รูปแบบของการให๎บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ มีได๎หลายรูปแบบที่สําคัญ คือ
1. รูปแบบที่ 1 การนําหลายหนํวยงานมารวมให๎บริการอยูํในสถานที่เดียวกัน ด๎วยการนํางานหลาย
ขั้นตอนที่ต๎องผํานหลายหนํวยงานมารวมกันไว๎ให๎บริการอยูํในสถานที่เดียวกัน ซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้น คือ ชํวย
ลดระยะเวลาของการให๎บริการให๎น๎อยลง กลําวคือ แทนที่จะมีการสํงตํองานระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องใน
การให๎บริการ ซึ่งจะต๎องใช๎เวลาในการเดินทางของเอกสารระหวํางหนํวยงานมาก ก็เป็นการนําเจ๎าหน๎าที่ของ
หลาย หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมาทํางานรวมอยูํที่จุดเดียวกันเพื่อให๎การสํงตํองานเป็นไปด๎วยความรวดเร็วทันที
2. รูปแบบที่ 2 กระจายอํานาจมาให๎หนํวยงานใดหนํวยงานหนึ่งทําหน๎าที่ให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จ
ด๎วยการกระจายอํานาจไปให๎เจ๎าหน๎าที่ของหนํวยงานใดหนํวยงานหนึ่งเป็น ผู๎ที่ทําหน๎าที่ให๎บริการแทนทั้งหมด
โดยมีเจ๎าหน๎าที่เพียงคนเดียวทําหน๎าที่ให๎บริการเบ็ดเสร็จทั้งหมด ซึ่งรูปแบบนี้จะแตกตํางจากรูปแบบแรก คือ
ขณะที่รูปแบบแรกนั้นยังมีเจ๎าหน๎าที่ของหลายหนํวยงานยังให๎บริการตามหน๎าที่ที่รับผิดชอบอยูํ เพียงแตํนํา
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เจ๎าหน๎าที่ของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งหมดมาทํางานให๎บริการรวมอยูํ ณ สถานที่เดียวกัน แตํรูปแบบนี้จะมีเจ๎า
หน๎าทีของหนํวยงานเดียวที่ทําหน๎าที่ให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งหมด โดยใช๎วิธีการให๎หนํวยงานอื่น ๆ กระจาย
อํานาจมาให๎ เพื่อให๎ประชาชนไมํต๎อง ติดตํอกับเจ๎าหน๎าที่หลายคน ตัวอยํางของรูปแบบนี้ เชํน การให๎บริการ
ของธนาคาร เป็นต๎น
3. รูปแบบที่ 3 การปรับปรุงและออกแบบใหมํในการให๎บริการ รูปแบบนี้อาจใช๎วิธีการปรับลดหรือยุบ
รวมขั้นตอน (reprocess) หรือการสร๎างใหมํ (redesign) ด๎วยการนําแนวคิดตํอไปนี้มาใช๎ ได๎แกํ
- แนวคิดของการปรับปรุงงานให๎งําย (Work Simplification) ให๎ความสําคัญตํอหลักการพื้นฐานที่
สําคัญ 4 ประการ ได๎แกํ การขจัด (eliminate) การรวม (combine) การจัดการใหมํ (rearrange) และการทํา
ให๎งํายขึ้น (simplify)
- แนวคิดการรื้อปรับระบบ (Reengineering) นําเสนอโดย ไมเคิล แฮมเมอร์ และเจมส์ แชมปี้
(Michael Hammer and James Champy ) ที่ให๎ความสําคัญกับการนําคิดใหมํขั้นพื้นฐาน (fundamental)
มีการออกแบบธุรกิจใหมํอยํางใหญํ )dramatic) แบบถอนรากถอนโคนหรือปฏิวัติ (radical) โดยมอง
ครอบคลุมธุรกิจทั้งระบบ (entire business system) ให๎ความสําคัญตํอตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานที่สําคัญ
คือ ต๎นทุน คุณภาพ เงินลงทุน การบริการ และความรวดเร็วในการดําเนินงานในรูปแบบนี้ก็จะมีความแตกตําง
จากในสองรูปแบบแรก คือ ขณะที่สองรูปแบบแรกยังคงขั้นตอนและวิธีการการให๎บริการแบบเดิมไว๎ ขณะที่
รูปแบบนี้จะเน๎นหาทางปรับปรุงขั้นตอนเดิมที่มีอยูํห รือออกแบบใหมํเพื่อให๎มีประสิทธิภาพของการให๎บริการ
เพิ่มขึ้น เชํน ตัดลดขั้นตอนที่ไมํจําเป็นออกไป ยุบรวมขั้นตอนให๎มาเป็นขั้นตอนเดียวกัน การออกแบบขั้นตอน
และวิธีการให๎บริการแบบใหมํที่แตกตํางและดีกวําเดิม
4. รูปแบบที่ 4 การสามารถให๎บริการผํานทางอินเทอร์เน็ตได๎เสร็จทันที การให๎บริการผํานทาง
อินเทอร์เน็ตได๎เสร็จทันที ถือได๎วําเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการนําแนวคิดการให๎บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
หรือ One Stop Service มาใช๎ เพียงแตํไมํมีเจ๎าหน๎าที่ที่ให๎บริการที่ประชาชนเผชิญหน๎าเห็นโดยตรง แตํ
ประชาชนผู๎รับบริการสามารถติดตํอกั บเว็บไซท์ที่หนํวยงานที่ให๎บริการได๎จัดทําขึ้นมาตามกระบวนการและ
วิธีการที่กําหนดไว๎จนกระทั่งบริการแล๎วเสร็จ
2.5.3 การให้บริการแบบออนไลน์
การให๎บริการแบบออนไลน์ หมายถึง การนําเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช๎เป็นเครื่องมือในการสร๎าง
ปฏิสัมพันธ์ของการให๎บริการระหวํางหนํวยงานที่ทําหน๎าที่ที่ให๎บริการกับลูกค๎าหรือประชาชนผู๎ รับบริการ โดย
เป็นการให๎บริการที่ไมํได๎มีการเผชิญหน๎ากันระหวํางผู๎ให๎บริการกับผู๎รับบริการ แตํจะทําผํานสื่อการให๎บริการที่
เป็นเสียง ข๎อมูล และภาพ ในปัจจุบันนี้ได๎มีการนําแนวคิดของการให๎บริการแบบออนไลน์มาใช๎ในการ
ให๎บริการสาธารณะในหลายรูปแบบ ที่สําคัญทีม่ ักพบเห็นบํอย ได๎แกํ
1) การให๎บริการตอบรับทางโทรศัพท์อัตโนมัติ เพื่อให๎สามารถให๎บริการแกํประชาชนได๎ ตลอดเวลา
โดยระบบจะกําหนดให๎ประชาชนสามารถเลือกใช๎บริการประเภทตํางๆที่หนํวยงานจัดไว๎ให๎ โดยให๎ลูกค๎า
ทํางานโต๎ตอบกับเสีย งที่ได๎ถูกบันทึกไว๎ของหนํวยงานที่ทําหน๎าที่ ให๎บ ริการจนแล๎วเสร็ จ ตัวอยํางในภาครัฐ
ที่นํามาใช๎ เชํน การให๎บริการสาธารณะของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับด๎านแรงงาน เป็นต๎น
2) การให๎บริการผํานเครื่องให๎บริการอัตโนมัติ ในรูปแบบที่เป็น Auto-machine Service ทั้งนี้
เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความสะดวกในการให๎บริการโดยมีชํองทางของการเข๎ารับบริการที่หลากลายมากขึ้น

29

กลําวคือ แทนที่จะต๎องรอคอยในการให๎บริการแถวคอยซึ่งต๎องใช๎เวลาในการรอคอยเนื่องจากข๎อจํากัดของ
เจ๎าหน๎าที่ที่ให๎บริการ ก็สามารถใช๎บริการผํานเครื่องให๎บริ การอัตโนมัติเหลํานี้ได๎ ตัวอยํางของการให๎บริการ
สาธารณะของหนํวยงานของรัฐ เชํน การขายตั๋วโดยสารด๎วยเครื่องอัตโนมัติของบริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) การให๎บริการสอบถามผลการสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผํานเครื่อง ATM ของ
ธนาคารกรุงไทย หรือ การที่บริษัทไปรษณีย์ไทย มีที่ทําการไปรษณีย์ที่มีตู๎อินเทอร์เน็ตสาธารณะให๎บริการ โดย
เชื่อมโยงการบริการ สาธารณะหลายประเภทที่สําคัญเอาไว๎ในตู๎อินเทอร์เน็ตสาธารณะนี้ เป็นต๎น
3) การให๎บริการผํานทางอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตถือได๎วําเป็นบริการออนไลน์อีกประเภทหนึ่ง
ที่ปัจจุบันได๎รับความนิยมอยํางสูงมาก เนื่องจากมีความรวดเร็วในการใช๎ บริการและสามารถใช๎บริการได๎
ตลอดเวลา เพียงแตํประชาชนที่ต๎องการติดขอรับบริการสาธารณะจากหนํวยงานใด ก็เปิดเข๎าไปที่ยังที่อยูํ
(Website) ของหนํวยงานนั้น แล๎วคลิกเข๎าไปเลือกใช๎บริการตําง ๆ ที่หนํวยงานนั้นได๎จัดรองรับไว๎ให๎ ซึ่งอาจจะ
เป็นการดูรายละเอียดของข๎อมูล การเข๎าไปใช๎บริการประเภทตําง ๆ การซักถามข๎อสงสัยผํานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การจัดทําเป็นบริการถามตอบ (Q&A) ซึ่งในปัจจุบันนี้ กลําวได๎วําแทบจะทุก
หนํวยงานของรัฐจะมีการให๎บริการสาธารณะผํานทาง อินเทอร์เน็ต ตัวอยํางของการให๎บริการสาธารณะของ
หนํวยงานของรัฐ เชํน การให๎บริการด๎านทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย การให๎บริการการเสียภาษี
ของ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง การให๎บริการผู๎สํงออกของกรมสํงเสริมการสํงออก กระทรวงพาณิชย์
การให๎ บ ริ ก ารของสํ า นั ก งานตํ า รวจแหํ ง ชาติ การให๎ บ ริ ก ารการศึ ก ษาแบบ e-learning ของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การให๎บริการจดทะเบียนบริษัท ของกรมพัฒนาธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย์
ศูนย์รับแจ๎งทุกข์และภัย กรุงเทพมหานคร เป็นต๎น
2.5.4 การให้บริการแบบเครือข่าย
การให๎บริการแบบเครือขํา ย หมายถึง การสร๎างระบบความรํวมมือของการให๎บริการระหวําง
หนํวยงานให๎เกิดขึ้นเพื่อมาชํวยให๎บริการแกํประชาชนหรือลูกค๎า รวมถึงการนําประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม
ในการบริการ ปแบบของการให๎บริการแบบเครือขํายจึงเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ ดังนี้
1. การดึงความรํวมมือจากองค์การภายนอกมารํวมให๎บริการเฉพาะในบางสํวนของการให๎บริการ คือ
หนํ ว ยงานของรั ฐ ที่ ทํ า หน๎ า ที่ ใ ห๎ บ ริ ก ารสาธารณะตั ด แบํ ง งานบริ ก ารบางอยํ า งมาให๎ อ งค์ ก าร ภายนอก
มาชํวยทําหน๎าที่ในการให๎บริการสาธารณะในบางสํวน เชํน กรมสรรพากรทําความรํวมมือกับธนาคารพาณิชย์
เพื่อให๎ประชาชนผู๎เสียภาษี สามารถชําระเงินผํานทางธนาคารได๎ กรมการขนสํงทางบก กระทรวงคมนาคม ทํา
ความรํวมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจให๎ประชาชนสามารถทําเรื่องตํอเสียภาษีรถ
ประจําปีผํานที่ทําการไปรษณีย์ได๎ทั่วประเทศ หรือการที่กระทรวงไอซี ที บริษัทไปรษณีย์ไทยจํากัด และ
กรมสรรพากร รํวมมือกันเปิดบริการรับชําระภาษีเงิน ได๎ทาง อินเทอร์เน็ต ผํานอี-ซิ ติ เซํน (e-citizen) ณ ที่
ทําการไปรษณีย์ซึ่งมี ตู๎อินเทอร์เน็ตสาธารณะให๎บริการอยูํก็ได๎ เพื่อเป็นทางเลือกใหมํเพื่อ อํานวยความสะดวก
ให๎ ประชาชน เป็นต๎น
2. การดึงความรํวมมือจากองค์การภายนอกมารํวมให๎บริการในรูปแบบการทําสัญญาจ๎า งเหมาบริการ
(Contract out) โดยการที่หนํวยงานภาครัฐทําสัญญาจ๎างเหมาให๎เอกชนมาทําหน๎าที่ให๎บริการ เพื่อทําให๎การ
ให๎บริการสาธารณะ สามารถสนองตอบตํอความต๎องการของประชาชน ผู๎รับบริการได๎เป็นอยํางรวดเร็วและ
ทั่วถึง เป็นการชํวยลดขั้นตอนการให๎บริการเดิมที่มีอยูํให๎สั้นลง เชํน การจ๎างเหมาบริการ ทําความสะอาด หรือ
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การประปาสํวนภูมิภาค จ๎างเหมาบริการให๎เอกชนมาทําหน๎าที่ซํอมและแก๎ไขประปาให๎แกํประชาชนทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ เป็นต๎น
3. การให๎ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการให๎บริการสาธารณะ นอกเหนือจากการดึงความรํวมมือ
จากองค์การ ภายนอกในลักษณะที่เป็นสถาบันแล๎ว อาจดึงประชาชนให๎เข๎ามามีสํวนรํวม ในการให๎บริการ
สาธารณะได๎ เพื่อให๎บริการ สาธารณะสามารถทําได๎อยํางทั่วถึงและเป็นการชํวยเหลือเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่มี
อัตรากําลังที่จํากัด ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับทางเลือกสาธารณะ (public choices) ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งที่สําคัญ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยแนวคิดทางเลือก สาธารณะนี้ เป็นแนวคิดที่มีสาระสําคัญที่เสนอให๎ประชาชน
ผู๎บริโภคสินค๎าและบริการสาธารณะได๎เข๎ามามีสํวนรํวมใน กระบวนการผลิตสินค๎าและบริการสาธารณะ
(citizen co-production)
2.5.5 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
การจัดการลูกค๎าสัมพันธ์ เป็นมุํงตอบสนองคุณคําระหวํางกันขององค์การกับลูกค๎า โดยองค์การ
มุํงสร๎างคุณคําใหมํ ๆ ที่ดีให๎เกิดขึ้นแกํลูกค๎า สํวนลูกค๎าสร๎างคุณคําให๎แกํองค์การด๎วยการเกิดความรู๎สึก
ความจงรักภักดีหรือประทับใจตํอองค์การตลอดไป
การจัดการลูกค๎าสัมพันธ์ มีจุดมุงํ หมายที่สําคัญ คือ
1. เพิ่มความเข๎าใจถึงความต๎องการจากลูกค๎าขององค์การ
2. ทุกครั้งที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค๎า ตอบสนองตํอความคาดหวังให๎ได๎ในแตํละราย
3. ทําให๎ ลู กค๎าเกิดความรู๎สึ กแตกตํางจากที่เ คยพบและดีกวํา โดยพยายามให๎ ลู กค๎าได๎รับ รู๎
ประสบการณ์ที่ดีและแปลกกวําเดิม (wonderful experiences)
4. เรื่องที่ดีที่สุดก็คือ การให๎ความสําคัญตํอการเพิ่มคุณคําให๎แกํลูกค๎ามากกวําตัวสินค๎าและบริการ
กลําวโดยสรุป การจัดการลูกค๎าสัมพันธ์ เป็นการให๎บริการที่มุํงเน๎นลูกค๎าเป็นหัวใจหลักสําคัญ เรียนรู๎
ความต๎องการและความคาดหวังจากลูกค๎า เน๎นการตอบสนองให๎ สูงกวําความคาดหวังที่เคยได๎รับ และทําให๎
ลูกค๎าเกิดความจงรักภักดีหรือประทับใจ ตลอดไป
การจัดการลูกค๎าสัมพันธ์มาใช๎นั้น มีหลักการที่สําคัญ คือ
1. ใช๎ความรู๎ที่องค์การมีเกี่ยวกับลูกค๎าหรือประชาชนให๎เกิดประโยชน์
2. ใช๎กลยุทธ์ชนะ–ชนะ (Win-Win strategy) กลําวคือ หนํวยงานสามารถเพิ่มคุณคํา (value) ให๎แกํ
ลูกค๎าหรือประชาชน ลูกค๎าหรือประชาชนให๎ความจงรักภักดี (loyalty) แกํ องค์การมากขึ้น
3. ยอมรับในความแตกตํางของลูกค๎าหรือประชาชนที่ มีความแตกตํางกัน จะต๎องมีวิธีการจัดการที่
แตกตํางกัน
4. เน๎นให๎บริการที่จับหัวใจลูกค๎าหรือประชาชน โดยทําให๎ลูกค๎าหรือประชาชนเกิดความสุข (happy)
5. เปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการจากการมองหนํวยงานตนเองเป็นหลัก (Inside out) มาเป็นการมอง
ลูกค๎าหรือประชาชนเป็นหลัก (Outside in)
2.5.6 แนวทางการประเมินระดับความสาเร็จของการให้บริการสาธารณะ
ในการวัดระดับความสําเร็จของการการให๎บริการสาธารณะนั้น เจฟฟรีย์ แอล บรุดนีย์ และ โรเบริ์ต
อี อิงแลนด์ (Jeffrey L. Brudney and Robert E. England) เห็นวําการวัดความสําเร็จของการให๎บริการ
สาธารณะสามารถทําได๎ 2 แนวทาง คือ แนวทางอัตวิสัย ((Subjective) และ (แนวทางแบบวัตถุวิสัย
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(Objective) โดยแนวทางแรกเน๎นการประเมินที่ความพึงพอใจของ ผู๎รับบริการ ในขณะที่แนวทางหลัง
เน๎นการประเมินที่ผู๎ให๎บริการ แนวทางอัตวิสัยจะเน๎นการสอบถามความคิดเห็นของผู๎รับบริการ ซึ่งถ๎าพิจารณา
ประกอบกับคํานิยมหรื อหลักการให๎บริการสาธารณะที่จอห์น ดี มิลเล็ท ได๎กลําวไว๎ สามารถประเมิน
ความสําเร็จของการให๎บริการสาธารณะจากผู๎รับบริการได๎ใน 6 มิติที่สําคัญ คือ
1) ความสามารถในการสนองตอบตํอความต๎องการหรือข๎อเรียกร๎องของผู๎รับบริการและการมี
สํวนรํวมของประชาชน
2) ความเสมอภาคในการให๎บริการ
3) การให๎บริการที่ตรงเวลา
4) การให๎บริการอยํางพอเพียง
5) ความตํอเนื่องในการให๎บริการ
6) ความก๎าวหน๎าหรือการปรับปรุงการให๎บริการ
ทั้งนี้แนวทางอัตวิสัยจะมีฐ านคติที่มองวําผู๎รับบริการมีความสามารถในการรับ รู๎ถึงบริการที่ได๎รับ
ซึ่งแตํละบุคคลอาจมีการรับรู๎ที่แตกตํางกันออกไป ขึ้นอยูํกับประสบการณ์หรือเกณฑ์ที่แตํละบุคคลนํามาใช๎ใน
การประเมินผล
สําหรับแนวทางวัตถุวิสัยจะเน๎นการประเมินความสําเร็จของการให๎บริการสาธารณะจากผู๎ที่ทําหน๎าที่
ให๎บริการ ซึ่งสามารถที่จะประเมินผลได๎ใน 2 มิติที่สําคัญ คือ มิติประสิทธิภาพของการให๎บริการ วัดจากการ
เปรียบเทียบระหวํางผลผลิตที่เกิดขึ้นกับปัจจัยนําเข๎า และเปรียบเทียบกับความพึงพอใจของประชาชนกับมิติ
ประสิทธิผลของการให๎บริการ วัดจากการบรรลุเป้าหมายของหนํวยงานและความสามารถในการตอบสนองตํอ
ความต๎องการของประชาชน
2.5.7 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณะ
ประสิทธิภาพของการให๎บริการสาธารณะ จึงจําเป็นที่จะต๎องมีการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหวําง
ระหวํางปัจจัยนําเข๎ากับผลผลิตของการให๎บริการที่ออกมา เชํน การวัดประสิทธิภาพในรูปของระยะเวลาที่
ให๎บริการตํอประชาชนผู๎รับบริการหนึ่งราย เป็นต๎น หรือการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหวํางปัจจัยนําเข๎ากับ
ความพึงพอใจของประชาชนผู๎รับบริการ เชํน การวัดประสิทธิภาพในรูปของอัตราสํวนระหวํางจํานวน
เจ๎าหน๎าที่ที่ให๎บริการกับจํานวนประชาชนที่มารับบริการ รวมถึงอาจสอบถามจากความพึงพอใจของประชาชน
ผู๎รับบริการเกีย่ วกับความเพียงพอของเจ๎าหน๎าที่ที่ให๎บริการ เป็นต๎น
ประสิทธิผลของการให๎บริการสาธารณะ แอลเลน ดอรี โรเซ็น เห็นวํา ประสิทธิผลหรือผลงานที่
จะต๎องสร๎างให๎เกิดขึ้นนั้น จะต๎องให๎ความสําคัญตํอทั้งผลงานในเชิงปริมาณ (output quantity) และผลงาน
ในเชิงคุณภาพ (output quality) โดยในการประเมินประสิทธิผลหรือผลงานในเชิงปริมาณ จะมีกระบวนการ
ประกอบไปด๎วย 2 ขั้นตอนใหญํ ๆ คือ การระบุผลงานที่ต๎องการจะให๎เกิดขึ้น ด๎วยการที่จะต๎องมีการ
ดําเนินการในเรื่องตําง ๆ ตํอไปนี้ คือ
1. มีการระบุถึงผลงานหลัก (the major outputs) มีการจัดลําดับความสําคัญและทําให๎เข๎าใจได๎งําย
(prioritize and simplify) และมีการเลือกผลงานที่สําคัญสูงที่จะนํามาใช๎ในการประเมิน (select)
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2. การตัดสินใจเพื่อกําหนดตัวชี้วัดผลงาน ด๎วยการที่จะต๎องมีการดําเนินการในเรื่องตํางๆตํอไปนี้ คือ
มีการเลือกตัวชี้วัด (select indicators) ถ๎าเป็นผลงานในเชิงปริมาณจะต๎องสามารถกําหนดเป็นจํานวนตาม
หนํวยวัดที่กําหนดขึ้นมาใช๎ได๎ มีการจัดน้ําหนักความสําคัญของแตํละตัวชี้วัด (adjust for
workload difficulty) ซึ่งโรเซ็น มองวําตัวชี้วัดของผลงานตํางๆ จะมีความยากงํายหรือความสําคัญแตกตําง
กัน มีการวัดหรือประเมินผลงาน (measure the outputs) นอกเหนือจากโรเซ็นเห็นวําประสิทธิผลหรือ
ผลงานที่จะต๎องสร๎างให๎เกิดขึ้นนั้น จะต๎องให๎ความสําคัญตํอทั้งผลงาน ในเชิงปริมาณแล๎ว จะต๎องให๎
ความสําคัญตํอผลงานในเชิงคุณภาพด๎วย ซึ่งในการประเมินผลงานในเชิงคุณภาพนั้น โร เซ็นเห็นวําจะต๎องมี
การสร๎างตัวชี้วัดของคุณภาพด๎วย (quality indicators) ซึ่งสามารถทําได๎โดยการนําเทคนิคการ ตัดสินใจที่
เรียกวํา เทคนิคการจัดลําดับความสําคัญโดยกลุํม (Nominal Group Technique) มาชํวยกําหนดตัวชี้วัด
รํวมกัน ในการประเมิน คุณภาพของผลงาน จะมีกระบวนการประกอบไปด๎วย 2 ขั้นตอนใหญํ ๆ คือ
1. การเลือกตัวชี้วัดคุณภาพด๎วยการให๎กลุํมชํวยกันตัดสินใจเลือกคุณลักษณะที่สําคัญที่ บํงชี้ถึงความ
มีคุณภาพของผลงาน รวมถึงจัดลําดับความสําคัญของคุณลักษณะตํางๆ
2. การวัดคุณภาพด๎วยการที่จะต๎องมีการเก็บรวบรวมข๎อมูลตามตัวชี้วัดคุณภาพที่กําหนดไว๎และนํามา
เปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือเกณฑ์ทถี่ ูกกําหนด เชํน
- เป้าหมายหรือเกณฑ์ของตัวชี้วัดความถูกต๎องของการให๎บริการกําหนดไว๎ 100 % สมมติวําในทาง
ปฏิบัติจริงมีความถูกต๎องเทํากับ 99.2 % ดังนั้น คะแนนคุณภาพเทํากับ ผลงานจริง/เป้าหมาย หรือ 99.2 %
/100 % = 0.99
- เป้าหมายหรือเกณฑ์ของตัวชี้วัดความรวดเร็วของการให๎บริการถูกกําหนดไว๎วําใช๎ระยะเวลา 2 วัน
แตํในทางปฏิบัติพบวําใช๎ระยะเวลาเฉลี่ยในการสํง 4 วัน ดังนั้น คะแนนคุณภาพเทํากับ ผลงานจริง/เป้าหมาย
หรือ 1/4 / 1/2 = 1/4 x 2/1 = 0.50
- เป้าหมายหรือเกณฑ์ของตัวชี้วัดความมีอัธยาศัยและความสุ ภาพของเจ๎าหน๎าที่ ได๎ถูกกําหนดไว๎ที่
คะแนนความพึงพอใจที่ระดับ 4.5 ประเมินโดยใช๎ Likert Scale สมมติในทางปฏิบัติจริงคะแนนความพึงพอใจ
เทํากับ 4.3 ดังนั้น คะแนนคุณภาพเทํากับ ผลงานจริง/เป้าหมาย หรือ 4.3/4.5 = 0.96
2.5.8 การสร้างตัวชี้วัดความสาเร็จของการให้บริการสาธารณะ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของการให๎บริการสาธารณะ (Key Performance Indicators of the Public
Service Delivery) หมายถึง ตัวบํงชี้ที่นํามาใช๎เป็นเครื่องมือในการวัดผลงานของการให๎บริการสาธารณะที่
เกิดขึ้น โดยนํามากําหนดเป้าหมายให๎เป็นรูปธรรม เพื่อที่จะนําผลงานจริงที่เกิดขึ้นมาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ในตัวชี้วัดนั้น เชํน การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู๎รับบริการ มีตัวบํงชี้ คือ ร๎อยละของความพึง
พอใจของประชาชนผู๎รับบริการ จากนั้นก็นํามาสูํการกําหนดเป้าหมายให๎เป็นรูปธรรม ในการนําตัวชี้วัด
ความสําเร็จของการให๎บริการสาธารณะมาใช๎นั้น สามารถนําไปใช๎ได๎ในหลายประเด็น ดังตัวอยําง
1) ร๎อยละของความพึงพอใจของประชาชนผู๎รับบริการ เพื่อให๎ความสําคัญตํอการประเมินความสําเร็จ
ของการให๎บริการสาธารณะตามแนวทางอัตวิสัยที่ให๎ความสําคัญตํอประชาชนผู๎รับบริการ โดยการสอบถาม
จากความคิดเห็นของประชาชนผู๎ รับบริการบริการสาธารณะที่ได๎รับ โดยที่หนํวยงานของรัฐอาจกําหนด
เป้าหมายที่เป็นตัวเลขร๎อยละของความพึงพอใจที่ต๎องการจะให๎เกิดขึ้นในอนาคต เชํน กําหนดเป้าหมายร๎อย
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ละของความพึงพอใจของประชาชนผู๎รับบริการ จะต๎องมีไมํต่ํากวํา 80 % ซึ่งสามารถเก็บข๎อมูลได๎จากการสุํม
ตัวอยํางของประชาชนที่มาใช๎บริการโดยใช๎แบบสอบถาม
2) จํานวนครั้งที่ถูกประชาชนร๎องเรียน (complain) โดยตัวชี้วัดนี้ให๎ความสําคัญตํอการประเมิน
ความสํ า เร็ จ ของการให๎ บ ริก ารสาธารณะตามแนวทางอัต วิสั ยที่ ใ ห๎ ค วามสํ าคั ญ ตํอ ประชาชนผู๎ รั บ บริก าร
ซึ่ ง แตกตํ า งจากการใช๎ ตั ว ชี้ วั ด ร๎ อ ยละของความพึ ง พอใจของประชาชนผู๎ รั บ บริ ก ารซึ่ ง เน๎ น การประเมิ น
ในทางบวก แตํตัวชี้วัดจํานวนครั้งที่ถูกประชาชนร๎องเรียนนี้เน๎นการประเมินในทางลบ โดยที่หนํวยงานของรัฐ
อาจกําหนดเป้าหมายที่เป็นตัวเลขจํานวนครั้งที่ถูกประชาชนร๎องเรียนมีไมํเกิน 4 ครั้งตํอเดือน ซึ่งสามารถเก็บ
ข๎อมูลได๎จากดูหลักฐานที่แสดงการร๎องเรียนจริงที่เกิดขึ้นในแตํละเดือน
3) จํานวนครั้งที่พบข๎อผิดพลาดในการให๎บริการแกํประชาชนผู๎รับบริการ ตัวชี้วัดนี้ให๎ความสําคัญตํอ
การประเมิน ความสํ าเร็จ ของการให๎บริการสาธารณะตามแนวทางวัตถุวิสัยที่ให๎ ความสํ าคัญตํอเจ๎าหน๎าที่
ที่ให๎บริการ โดยที่หนํวยงานของรัฐต๎องการที่จะประเมินวําการให๎บริการสาธารณะแกํประชาชนนั้นมีความ
ถูกต๎องหรือไมํเพียงใด เน๎นการประเมินในทางลบ ซึ่งหนํวยงานของรัฐอาจกําหนดเป้าหมายที่เป็นตัวเลข
จํานวนครั้งที่พบข๎อผิดพลาดในการให๎บริการแกํประชาชนผู๎รับบริการมีไ มํเกิน 1 ครั้งตํอไตรมาส สามารถเก็บ
ข๎อมูลได๎จากดูหลักฐานจริงที่เกิดขึ้นในแตํละไตรมาส
4) ระยะเวลาให๎บริการประชาชนแล๎วเสร็จตํอราย ตัวชี้วัดนี้ให๎ความสําคัญตํอการประเมินความสําเร็จ
ของการให๎บริการสาธารณะตามแนวทางวัตถุวิสัยที่ให๎ความสําคัญตํอหนํวยงานที่ให๎บริการ เพื่อพิจารณาวําใช๎
ระยะเวลาเฉลี่ยตํอรายในการให๎บริการสาธารณะเป็นเทําใด เน๎นการประเมินในทางบวก ซึ่งหนํวยงานของรัฐ
อาจกําหนดเป้าหมายที่เป็นตัวเลขระยะเวลาให๎บริการประชาชนแล๎วเสร็จตํอรายไว๎ ไมํเกิน 30 นาทีตํอราย ซึ่ง
สามารถเก็บข๎อมูลได๎จากข๎อมูลตัวเลขจริงที่เกิดขึ้นของประชาชนผู๎รับบริการที่มาใช๎บริการตํอชั่วโมง
5) จํานวนชํองทางของการให๎บริการสาธารณะ ตัวชี้วัดนี้ให๎ความสําคัญตํอการประเมินความสําเร็จ
ของการให๎บริการสาธารณะตามแนวทางวัตถุวิสัยที่ให๎ความสําคัญตํอหนํวยงานที่ให๎บริการ เพื่อให๎หนํวยงานที่
ทําหน๎าที่ให๎บริการเพิ่มความสะดวกในการใช๎บริการของประชาชนผู๎มาใช๎บริการให๎เพิ่มมากขึ้น ด๎วยการ
กําหนดเป้าหมายชํองทางการให๎บริการสาธารณะให๎เพิ่มขึ้น เชํน เป้าหมายปีหน๎า ต๎องการให๎เพิ่มชํองทางการ
ให๎บริการแกํประชาชนเพิ่มขึ้นอีก 1 ชํองทางนอกเหนือจากชํองทางที่มีอยูํแล๎วในปัจจุบัน
6) จํานวนประชาชนที่ใช๎บริการผํานทางอินเทอร์เน็ต ตัวชี้วัดนี้สามารถนํามาใช๎กับหนํวยงานของรัฐที่
มีการนําอิน เทอร์เน็ ตมาใช๎ในการให๎ บริ การสาธารณะได๎ โดยตัว ชี้วัดนี้ให๎ ความสํ าคัญตํอการประเมิ น
ความสําเร็จของการให๎บริการสาธารณะตามแนวทางวัตถุวิสัยที่ให๎ความสําคัญตํอหนํวยงานที่ให๎บริการ เพื่อให๎
หนํวยงานกระตุ๎นให๎ประชาชนมาใช๎บริการผํานทางอินเทอร์เน็ตให๎มากขึ้น ซึ่งการกระตุ๎นให๎ประชาชนมาใช๎
บริก ารผํ า นทางอิน เทอร์ เน็ ตเพิ่ มขึ้ น จะเป็น การเพิ่ มอํ านวยความสะดวกในการให๎ บ ริก ารประชาชน
ให๎ประชาชนสามารถใช๎บริการเสร็จภายในระยะเวลาอยํางรวดเร็ว และเป็นการชํวยลดความแออัดของ
ประชาชนที่เข๎ามาใช๎บริการยังหนํวยงานโดยตรง ซึ่งหนํว ยงานที่นําอิน เทอร์เน็ตมาใช๎ในการให๎บริการ
อาจกําหนดเป้าหมายตัว เลขของประชาชนที่เข๎ามาใช๎บริการ หรือกําหนดเป้าหมายที่เป็ น เปอร์เซ็น ต์
การเพิ่มขึ้นของผู๎มาใช๎บริการผํานทาง อินเทอร์เน็ต
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2.5.9 การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.
2542 ได๎มีการกําหนดอํานาจและหน๎าที่ในการจัดบริการสาธารณะให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัด เทศบาล
เมืองพัทยา องค์การบริการสํวนตําบล และกรุงเทพมหานคร มีอํานาจและหน๎าที่ในการจัดบริการสาธารณะให๎
เป็นไปตามที่ได๎รับมอบหมาย และกําหนดให๎รัฐบาลเป็นผู๎จัดสรรเงินอุดหนุนและเงินจากการจัดสรรภาษีและ
อากร เพื่อให๎การดําเนินการด๎านบริการสาธารณะเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ[3] โดยภารกิจที่องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นได๎รับการถํายโอนจากรัฐแบํงออกได๎เป็น 4 ด๎านหลัก คือ ด๎านการจัดบริการสาธารณะที่เกี่ยวกับ
โครงสร๎างพื้นฐาน เชํน การสร๎างถนน ทางระบายน้ํา ไฟฟ้าสาธารณะ และการบริหารจัดการแหลํงน้ําเพื่อ
การเกษตร ด๎านการสํงเสริมคุณภาพชีวิต เชํน การบริ การศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การบริการสาธารณะสุขมูลฐาน
การจัดการศึกษาท๎องถิ่น และการบริการสถานที่พักผํอนหยํอนใจในท๎องถิ่น ด๎านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และรักษาความสงบ เชํน การป้องกัน อุบัติภัยทางถนน การป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย และการ
จัดบริ การห๎ องน้ํา สาธารณะในท๎ อ งถิ่น และด๎านสุ ดท๎ ายคือ ด๎ านการลงทุน ทรัพยากร สิ่ งแวดล๎ อม และ
ศิลปวัฒนธรรม เชํน การสํงเสริมการทํองเที่ยวและอาชีพ การพัฒนาป่าชุมชน และการสํงเสริมศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท๎องถิ่น เป็นต๎น
ปัญหาในการจัดบริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา
จากการดําเนินงานด๎านการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ผํานมายังประสบกับ
ปั ญ หาตํ า งๆมากมายที่ ทํ า ให๎ อ งค์ ก ารปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น ไมํ ส ามารถให๎ บ ริ ก ารสาธารณะได๎ อ ยํ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ไปตามหลั ก การของการจั ด บริ ก ารสาธารณะ โดยทั้ ง นี้ ส ามารถแบํ ง ปั ญ หาของ
การจัดบริการสาธารณะออกได๎เป็น 2 ระดับ คือ
ปั ญ หาการจั ด บริ ก ารสาธารณะขององค์ ก รปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น ในระดั บ มหภาคจากปั ญ หา
ความสัมพันธ์ระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับหนํวยงานของรัฐในสํวนกลางและสํวนภูมิภาค ในเชิง
อํานาจการบริหารจัดการกิจการสาธารณะที่ยังไมํได๎รับอิสระที่แท๎จริงในการตัดสินใจดําเนินนโยบายสาธารณะ
ภายในท๎องถิ่นด๎วยข๎อจํากัดทางกฎหมายและงบประมาณในการดําเนินการ รวมทั้งปัญหาในเชิงโครงสร๎างของ
ระบบการบริหารราชการในการจัดบริการสาธารณะที่ยังเน๎นการรวมศูนย์อํานาจ ขาดความชัดเจน มีความ
ซับซ๎อน สายการบังคับบัญชายาว และมีโครงสร๎างการบริห ารที่ไมํสอดคล๎องกับบริบทของแตํละท๎องถิ่น ซึ่ง
สาเหตุหลักของปัญหาเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายด๎านการกระจายอํานาจตามบริบททางการเมือง
ของแตํละรัฐบาลตั้งแตํปี พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน ที่ทําให๎การขับเคลื่ อ นนโยบายกระจายอํา นาจขาดความ
ชัดเจน ไมํมีความตํอเนื่อง และมีความสับสนในการปฏิบัติงานของสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องในกระบวนการ
ขับเคลื่อนนโยบายกระจายอํานาจที่ตํางตีความหมายและกําหนดขอบเขตในการกระจายอํานาจที่แตกตํางกัน
ไปในแตํละยุค จนทําให๎การปฏิบัติงานขาดเอกภาพและขัดแย๎ง กันเอง ในภาพรวมซึ่งสํงผลตํอการสํงเสริมให๎
เกิดการกระจายอํานาจลงสูํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอยํางแท๎จริง ดังนั้นแนวทางในการแก๎ปัญหาจึงควรมี
การปรับปรุงให๎นโยบายในการกระจายอํานาจของรัฐ ให๎มีความชัดเจน ตํอเนื่อง ทั้งในสํวนของทิศทาง
นโยบายการกระจายอํานาจของรัฐบาลและแนวทางการปฏิบัติงานของสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องเพื่อให๎การ
ขับเคลื่อนกระบวนการกระจายอํานาจสูํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ

35

ปัญหาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองสํว นท๎องถิ่น ในระดับจุลภาค ที่การจัดบริการ
สาธารณะยังไมํสอดคล๎องกับปัญหาและความต๎ องการของประชาชน รวมทั้งไมํสอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อม
ของท๎องถิ่น นอกจากนี้การบริการสาธารณะยังมีลักษณะที่ไมํเหมาะสม อันเป็นผลจากการให๎บริการสาธารณะ
ที่ไมํครบถ๎ว นทุกด๎านและทั่ว ถึงประชาชนทุกกลุํ ม เชํน อาจเน๎น ประโยชน์ของบุค คลบางกลุํ ม และละเลย
ประโยชน์ของประชาชนบางกลุํม ขาดการลําดับความสําคัญในการจัดบริการสาธารณะที่ควรมีการเตรียมการ
ลํวงหน๎าหรือควรมีการพิจารณาถึงความจําเป็นเรํงดํวน ทําให๎การจัดบริการสาธารณะขาดคุณภาพ ขาดความ
ชัดเจน ขาดความเป็นธรรมและไมํเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของท๎องถิ่น ซึ่งแนวทางในการแก๎ไขปัญหา
ที่สําคัญ คือ การเปิดโอกาสให๎ประชาชนในท๎องถิ่นได๎เข๎ามามีสํวนรํวมทั้ง ในการเสนอนโยบาย การมีสํวนรํวม
ในการดําเนินงาน และการตรวจสอบการให๎บริการสาธารณะขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอีกทั้งควรมีการ
ปรับแนวทางการบริหารกิจการสาธารณะในรูปแบบใหมํๆ เพื่อพัฒนาการบริการสาธารณะให๎มีประสิทธิภาพ
เพิ่ มขึ้ น และเพิ่ม ขี ดความสามารถในการแก๎ไ ขปั ญ หา เชํ น แนวทางการทํ างานในลั กษณะของเครื อขํ า ย
(network) ที่เป็นการทํางานรํวมมือกันระหวําง หนํวยงานตํางๆของรัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาค
ประชาชน สถาบันวิชาชีพ หรือองค์กรที่ไมํแสวงหาผลกําไร เนื่องจากเป็นแนวทางการทํางานที่ให๎ความสําคัญ
กับการแสวงหาแนวรํวม (partnership) ที่มีความรู๎ความสามารถในด๎านที่เกี่ยวข๎องเพื่อชํวยกันแก๎ไขปัญหา
ตํางๆที่เกิดขึ้นในท๎องถิ่น ทั้งนี้ก็เพื่อให๎การบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพและตอบสนองตํอความต๎องการของ
ประชาชนในท๎องถิ่นอยํางแท๎จริง
2.5.10 กรณีศึกษาของ การให้บริการสาธารณะ
กรณีศึกษาของ การให๎บริการสาธารณะในตํางประเทศ ได๎แกํ
1) ในประเทศอังกฤษ มีการนําเสนอโครงการสัญญาประชาคม มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงบริการ
สาธารณะให๎สามารถสนองตอบความต๎องการและข๎อเรียกร๎องของลูกค๎า และผู๎ใช๎บริการทั้งหลายให๎ได๎ดียิ่งขึ้น
และมีวัตถุประสงค์ในการหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดองค์การ และการเสนอบริการ
สาธารณะหลักมีอยูํวําประชาชนจะต๎องได๎รับบริการที่ดีกวําที่เป็นอยูํ ตํอมาก็ได๎ถูกปรับปรุงในชื่อใหมํ คือ
ความริเริ่มให๎บริการมากํอน (Service-First Initiative) โดยสาระสําคัญที่เปลี่ยนแปลงไป คือ แทนที่จะให๎ผู๎
ให๎บริการเป็นผู๎กําหนดมาตรฐานของบริการเอง ก็เปลี่ยนมาเป็นให๎ผู๎รับบริการเป็น ผู๎กําหนดมาตรฐานของให๎ผู๎
บริการ มีการกําหนดเป้าหมายหรือตัวชี้ของคุณภาพบริการให๎ชัดเจนกวําเดิม และมีการเผยแพรํหลักใหมํ
เกี่ยวกับการให๎บริการและมีการทบทวนสัญญาประชาคมเดิมทั้งหลายใหมํให๎มีความเข๎มข๎นมากขึ้น
2) ในประเทศสหรัฐอเมริกา สาระสําคัญของการปรับปรุงการให๎บริการสาธารณะที่เกิดขึ้นในประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า คื อ ต๎ อ งการให๎ ร ะบบราชการมี ลั ก ษณะของการแขํ ง ขั น การให๎ บ ริ ก ารสาธารณะ
(a competitive government) รวมถึงได๎มีการออกคําสั่งให๎หนํวยงานของรั ฐบาลสหพันธรัฐทั้งหลายปรับ
คุณภาพของบริการสาธารณะให๎ทัดเทียมกับคุณภาพของบริการซึ่งพึงจะได๎จากกลไกของภาคเอกชนที่มี
ประสิทธิภาพ มีการนําตัวชี้วัดความ พึงพอใจของลูกค๎า (customer satisfaction) มาวัดผลงานในระบบ
Balance Scorecards รวมถึงผลงานที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ได๎ออกคําสั่ง ที่ 12862 (Executive Order
12862) เรียกร๎องให๎การให๎บริการตํอลูกค๎าของรัฐบาลกลางมีมาตรฐานเทํากับการให๎บริการที่ดีที่สุดของบริษัท
ในภาคธุรกิจเอกชน
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3) กรณีศึกษาของการให๎บริการสาธารณะที่เกิดขึ้นในประเทศไทย กลําวได๎วํามาจากแรงกระตุ๎นที่
สําคัญอยํางน๎อย 5 ประการ คือ แรงกระตุ๎นที่มาจากทางการเมือง แรงกระตุ๎นที่มาจากแนวคิดของระบบ
มาตรฐานคุณภาพ แรงกระตุ๎นที่มาจากภาคเอกชน แรงกระตุ๎นที่มาจากการมีศาลปกครอง และแรงกระตุ๎น
จากการตื่นตัวของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎
กลําวโดยสรุป การให๎บริการสาธารณะจะมาจากฝ่ายปกครองบ๎านเมืองถือได๎วําเป็นหน๎าที่ที่สําคัญ
ยิ่ง ในการบริหารงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในลักษณะงานที่ต๎องมีการติดตํอสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรง
โดยหนํวยงานและเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการมีหน๎าที่ในการสํงตํอการบริการให๎แกํผู๎รับบริการ บริการสาธารณะที่
รัฐและท๎องถิ่นรํวมกันดูแลการให๎บริการสาธารณะซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบตํอผลประโยชน์สํวนรวมทั้งระดับชาติ
ระดับท๎องถิ่นโดยไมํอาจแยกประโยชน์ของมหาชนทั้งสองให๎ออกจากกันได๎อยํางเด็ดขาด ดังนั้น
การ
ให๎ บ ริการสาธารณะแกํประชาชนผู๎ รับ บริการผู๎ ให๎ บริการจะต๎องมีความรับ ผิ ดชอบเพื่ อให๎ ผู๎ รับบริการเกิด
ประโยชน์สูงสุด
2.6 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลแกลง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง1
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน
องค์การบริหารสํวนตําบลดงขี้เหล็ ก อยูํหํางจากอําเภอเมืองปราจีนบุรีประมาณ 13 กิโลเมตร ตั้งอยูํ
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่วําการอําเภอเมืองปราจีนบุรี
ทิศเหนือ
ติดตํอพื้นที่ตําบลเนินหอม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศใต๎
ติดตํอพื้นที่ตําบลดงพระราม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันออก ติดตํอพื้นที่ตําบลโนนห๎อม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก ติดตํอพื้นที่ตําบลบ๎านพระ อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
องค์การบริหารสํวนตําบลดงขี้เหล็ก มีเนื้อที่ประมาณโดยรวม 56.303 ตารางกิโลเมตร หรือจํานวน
35,189 ไรํทางด๎านทิศเหนือของตําบลดงขี้เหล็กมีพื้นที่ติดกับภูเขา และลาดเทมาทางทิศใต๎ พื้นที่สํวนใหญํ
เป็นที่ลุํมเหมาะแกํการเพาะปลูก
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี 3 ฤดู
1.4 ลักษณะของดิน
ดิน สภาพดินเป็นดินรํวน และดินปนทราย เหมาะแกํการเพาะปลูกไม๎ผลและไม๎ยืนต๎น เชํน ทุเรียน
กระท๎อน ขนุน ไผํตง ไม๎ดอก ไม๎ประดับ และพืชสมุนไพร

1

แผนพัฒนาท๎องถิ่นองค์การบริหารสํวนตําบลดงขี้เหล็ก
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตําบลดงขี้เหล็กประกอบด๎วยจํานวนหมูํบ๎าน 14 หมูํบ๎าน
3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ประชากรทั้งสิ้น จํานวน 10,502 คน แยกเป็นชาย 5,028 คน หญิง 5,474 คน มีความหนาแนํนเฉลี่ย
183.04 คนตํอตารางกิโลเมตร มีจํานวนครัวเรือน 3,787 ครัวเรือน (ข๎อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562)2
4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสํวนตําบล 3 แหํง
- โรงเรียนประถมศึกษา 6 แหํง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แหํง (โรงเรียนขยายโอกาส 1 แหํง)
4.2 การสาธารณสุข
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล 2 แหํง
- โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลดงขี้เหล็ก(สถานีอนามัยดงขี้เหล็ก)
- โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลดงขี้เหล็ก(สถานีอนามัยบ๎านห๎วยเกษียรใหญํ)
4.5 การสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารสํวนตําบลดงขี้เหล็ก ได๎รับคัดเลือกจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ให๎เป็น “ตําบลต๎นแบบด๎านการพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์”
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง
- จํานวนถนนลาดยาง 15 สาย
- จํานวนถนนคอนกรีต 47 สาย
- จํานวนถนนแคพซีล 30 สาย
2

https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/file/62/stat_m62.tx
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- จํานวนถนนลูกรัง 66 สาย
- จํานวนถนนดิน 21 สาย
5.2 การไฟฟ้า
- จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช๎ 3,504 ครัวเรือน
- จํานวนครัวเรือนที่ไมํมีไฟฟ้าใช๎ 3 ครัวเรือน
5.3 การประปา
- จํานวนครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช๎ 3,270 ครัวเรือน
- จํานวนครัวเรือนที่ไมํมีน้ําประปาใช๎ 237 ครัวเรือน
5.3 โทรศัพท์
ปัจจุบันทุกหมูํบ๎าน ใช๎โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นสํวนใหญํ
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ทําการไปรษณีย์ที่ใกล๎ที่สุด ได๎แกํ ไปรษณีย์ตําบลบ๎านพระ ตั้งอยูํตําบลบ๎านพระ อําเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีหํางจากตําบลดงขี้เหล็ก ไปทางทิศเหนือประมาณ 6 กิโลเมตร
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ราษฎรสํวนใหญํประมาณร๎อยละ 80 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรม ได๎แกํไม๎ดอกไม๎ประดับ ปลูก
ผลไม๎ปลูกพืชสมุนไพร ปศุสัตว์ที่เหลือประกอบอาชีพสํวนตัวและรับจ๎าง
6.2 การประมง
ไมํมีการประมงในพื้นที่ตําบลดงขี้เหล็ก
6.3 การปศุสัตว์
ตําบลดงขี้เหล็ก มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงไกํ และการเลี้ยงสุกร ในบางพื้นที่ ได๎แกํหมูํที่ 8 หมูํที่ 9
หมูํที่ 11 หมูํที่ 12 และหมูทํ ี่ 13 ตําบลดงขี้เหล็ก
6.4 การท่องเที่ยว
ในพื้นที่ตําบลดงขี้เหล็กสํวนใหญํเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาและอยูํในเขตอุทยานแหํงชาติเขาใหญํ ป่าไม๎จึง
มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหลํงต๎นน้ําสําคัญ ซึ่งในพื้นที่ตําบลดงขี้เหล็กจึงมีแหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญอยูํ คือ
6.5 อุตสาหกรรม
ตําบลดงขี้เหล็ก มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางในพื้นที่อยูํ จํานวน 9 แหํง และโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กในพื้นที่อยูํ จํานวน 9 แหํง
6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การรวมกลุํมของประชาชน อํานวยการกลุํมทุกประเภท 55 กลุํม แยกประเภทกลุํม
- กลุํมอาชีพ 25 กลุํม
- กลุํมออมทรัพย์ 16 กลุํม
- กลุํมอื่น ๆ 14 กลุํม ดังนี้
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กลุํมกองทุนหมูํบ๎าน/ กลุํมผู๎ใช๎น้ํา/ กลุํมไม๎ดอกไม๎ประดับ/ กลุํมเกษตรกร/ กลุํมสมุนไพร/ กลุํม
ประปาหมูํบ๎าน/กลุํมแมํบ๎านหนองจวง/กลุํมสตรีอาสา/กลุํมเงินล๎าน/กลุํม ipm/กลุํม อสม./กลุํมสานหญ๎าคา/
กลุํมปุ๋ยชีวภาพ/ กลุํมชมรมผู๎สูงอายุ
6.7 แรงงาน
ราษฎรสํวนใหญํประมาณร๎อยละ 80 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรม ได๎แกํ ไม๎ดอกไม๎ประดับ
ปลูก ผลไม๎ ปลูกพืชสมุนไพร ปศุสัตว์ ที่เหลือประกอบอาชีพสํวนตัวและรับจ๎าง
การนับถือศาสนา
ประชาชนทั้งตําบลดงขี้เหล็กนับถือศาสนาพุทธ
ประเพณีและงานประจาปี
ชํวงเดือนเมษายน งานแหํพระและสรงน้ําผู๎สูงอายุ
ชํวงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน มีการจัดงานไม๎ล๎อมไม๎ใหญํ พืชพรรณสมุนไพรบ๎านดงบัง
ชํวงเดือนมีนาคม – เมษายน มีการจัดการแขํงขันกีฬาประเพณีตําบล เพื่อสร๎างความสามัคคีในพื้นที่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่โดดเดํน คือ กลุํมผลิตน้ําส๎มควันไม๎ กลุํมผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานจากเส๎น
พลาสติก แปลงเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชดําริ
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินค๎าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเดํน คือ การแปรรูปสมุนไพร ผลไม๎ตามฤดูกาล ผลิตภัณฑ์ของ
กลุํมเครื่องจักรสานจากไม๎ไผํ กลุํมแมํบ๎านแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กลุํมผลิตแฝกมุงหลังคา
6.8 ทรัพยากรธรรมชาติ
-น้า
แหลํงน้ําธรรมชาติไหลผําน ได๎แกํ คลองห๎วยเกษียร คลองไส๎ไกํ คลองเรือ คลองกระท๎อน คลองทราย
คลองเกษียร ผํานหมูํที่ 12-11-10-9-8-7-6-5-4-3 และคลองเรือ ผําน หมูํที่ 11, 9 คลองทราย คลองยาง
คลองกระท๎อน และคลองไส๎ไกํ มีระบบประปาบาดาลหมูํบ๎านทั้ง 14 หมูํบ๎าน
-ป่าไม้
ป่าไม๎ มีพื้นที่ป่าบริเวณ เขาอีโต๎ เขามดแดง และเขาชีปิด
-ภูเขา
ในพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา
-ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของท๎องถิ่น ด๎วยพื้นที่โดยรวมของตําบลดงขี้เหล็กเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา
ติดกับเขตอุทยานแหํงชาติเขาใหญํมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ เหมาะสําหรับการทําารเกษตร
ดังนั้นประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพปลูกไม๎ดอก ไม๎ประดับเป็นอาชีพหลัก
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2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นายเกษม พงษ์ เดช.(2558:บทคัดยํอ ) การวิจัยการบริห ารจั ด การศูน ย์ พัฒ นาเด็กเล็ ก : องค์กร
ปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น ในอํ า เภอแมํ แ ตง จั ง หวั ด เชี ย งใหมํ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลตํ อ
ความสําเร็จในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นการวิจัยภาคสนาม
แบบไมํทดลอง กลุํมตัวอยํางในการวิจัย คือ ผู๎รับผิดชอบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก ผู๎ปฏิบัติงานประจํา
ศูน ย์ พัฒ นาเด็ กและผู๎ ป กครองเด็ก เล็ ก ในอํ า เภอแมํ แ ตง จัง หวัด เชีย งใหมํ พ.ศ. 2554 จํ า นวน 395 คน
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข๎อมูลใช๎สถิติความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย
คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และเกณฑ์การวิเคราะห์ของ John W. Best ผลการวิจัย
พบวํา ปัจจัยที่มีผลตํอความสําเร็จในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มี
3 ปัจ จัย เรียงลํ าดับความสั มพั นธ์จากมากไปหาน๎อย ได๎แกํ 1) การมีสํ วนรํว มของประชาชนในการจัดทํา
แผนงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ทักษะและประสบการณ์การสอนที่ดีของผู๎ดูแลเด็ก 3) การจัดสรรงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่เพียงพอและเหมาะสม การบริหารจั ดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นในอํา เภอแมํแตง จังหวัดเชียงใหมํ พ.ศ. 2554 มีความสํา เร็จ
ระดับมาก ผู๎ตอบแบบสอบถามบางสํวนได๎แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการบริ หารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในอําเภอแมํแตง จังหวัดเชียงใหมํ เรียงลําดับความถี่จากมากไป
หาน๎อย ได๎แกํ 1) องค์กรปกครองสํ วนท๎องถิ่น จัดสรรงบประมาณ สํา หรับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กไมํเพียงพอ 2) การเดินทางไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลําบาก 3) อาคารสถานที่ไมํเพียงพอ ไมํเป็นสัดสํวน และ
ห๎องเรียนมีสภาพไมํปลอดภัยตํอเด็ก 4) การดูแลเด็กไมํทั่วถึงเนื่องจากขาดบุคลากร 5) เด็กเล็กสํวนใหญํ เป็น
บุตรของแรงงานตํางด๎าว รวมทั้งมีปัญหาด๎ านการสื่อสาร 6) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํมีความพร๎อมใน
ทุกๆ ด๎านในการบริ หารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ 7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไมํมีรั้วรอบขอบชิด สํา หรับป้องกัน
ไมํให๎เด็กได๎รับอันตราย 8) สื่อการเรียนการสอน ไมํตรงกับความต๎ องการของครูผู๎สอน 9) ความไมํเข๎าใจกัน
ระหวํางผู๎ปกครองกับผู๎บริหาร 10) ขาดความสามัคคีกันระหวํางผู๎บริหารกับผู๎ปกครอง 11) มีเด็กฝากที่มา
จากสายนักการเมือง ทําให๎มีปัญหาในการบริหารจัดการ 12) ความสามัคคี ความรํวมมือใน หนํวยงานมีน๎อย
ผู๎ตอบแบบสอบถามบางสํวนได๎ ให๎ข๎อเสนอแนะการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในอําเภอแมํแตง จังหวัดเชียงใหมํ เรียงลําดับความถี่มากจากไปหาน๎อย ได๎แกํ 1) องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสํา หรับการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ควรมีความพร๎อมในการจั ดการเรียน การสอน และสํงเสริมให๎ครู ผู๎ดูแลเด็กได๎รับการศึกษาหรืออบรมอยําง
ตํอเนื่อง 3) ขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎ได๎มาตรฐานและแบํงเป็นสัดสํวน มีรั้วรอบขอบชิด 4) ควรให๎ประชาชน
เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา ควรมีปราชญ์ชาวบ๎านถํายทอดความรู๎และวิถีชีวิต วัฒนธรรมให๎กับเด็ก
5) ควรเพิ่มบุคลากรผู๎ดูแลเด็ก 6) ควรให๎ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 7) ควรให๎มีรถรับสํงเด็ก
นักเรียน 8) ควรมี ผู๎เชี่ย วชาญสํ า หรับ เป็นที่ปรึกษาด๎านวิชาการตํางๆ 9) ผู๎ นํา ท๎องถิ่น และผู๎ บริห ารควรมี
นโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 10) ควรมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให๎เด็กเล็ก
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ปวีลักษณา หลํอพูลกิจสกุล.(2560 : บทคัดยํอ) การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
กํอนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา เขตดินแดง การวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กกํอนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาเขตดินแดง เป็นการศึกษาปั จจัยที่สํงผลตํอการดําเนินงานด๎าน
การบริหารแล๎วเสนอแนะแนวทางการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยใช๎แบบสอบถาม
ความคิด เห็ น /ความพึ งพอใจ เกี่ ยวกั บการบริ ห ารจัด การ ศูน ย์พัฒ นาเด็กกํ อนวัยเรียนกรุง เทพมหานคร
เขตดินแดง และนํามาวิเคราะห์ผล การบริหารที่ควรปรับปรุงในเรื่องที่ผู๎ให๎บริการและ/หรือผู๎รับบริการให๎
คะแนนเฉลี่ยน๎อยกวํา 3.51 ได๎แกํ การจัดพื้นที่ สนามเด็กเลํนและเครื่องเลํนหลากหลาย เพียงพอ เหมาะสม
ตามวัย โดยพื้นที่สนามเด็กเลํน ควรเป็นพื้นทราย สนามหญ๎าหรือยางสังเคราะห์ ตามความเหมาะสมของพื้นที่
(คะแนนเฉลี่ย 2.76) เครื่องเลํน ภายในศูนย์ฯ ได๎มาตรฐาน มีความปลอดภัย แข็ งแรง อยูํในสภาพที่ดี
การติดตั้งเครื่องเลํนแตํละชนิด ถูกต๎อง อยูํในตํา แหนํงที่เหมาะสม และมีการตรวจสอบ/ ซํอมบํา รุงเป็นระยะ
(คะแนนเฉลี่ย 3.13) การจัดห๎องพยาบาลหรือที่พักสําหรับเด็กป่วย (คะแนนเฉลี่ย 3.15) มีการจัดทําหลักสูตร
รวมทั้งการนิเทศ กํากับติดตามประเมินผล การใช๎หลักสูตร (คะแนนเฉลี่ย 3.45) การปรับปรุงข๎างต๎นจะทําให๎
ศูนย์ฯ ในเขตดินแดงสามารถพัฒนาให๎ผําน การประเมินด๎านการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็กตามมาตรฐานศูนย์
เด็กเล็กแหํงชาติ ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กกํอนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร:
กรณีศึกษา เขตดินแดง นี้สามารถนําไปใช๎เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงงานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กกํอน
วัยเรียน เขตดินแดงของกรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.(2561) ศึกษาการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู๎รับบริการที่มีตํอการให๎บริการขององค์การบริหารสํว นตําบลบางพูด อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู๎รับบริการที่มีตํอการให๎บริการขององค์การบริหาร
สํวนตําบลบางพูด อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู๎รับบริการที่มีตํอการให๎บริการขององค์การบริหารสํวนตําบลบางพูด อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จําแนก
ตามงานที่มาขอรับบริการ โดยมีกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ ประชาชนผู๎รับบริการ จํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล คือ แบบสอบถาม ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมสํา เร็จรูปทางสถิติ
หาคําความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ยเลขคณิต และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการสํารวจ พบวํา 1) ประชาชน
ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการขององค์การบริหารสํวนตําบลบางพูด อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด โดยมีคําเฉลี่ย 4.70 คะแนน คิดเป็นร๎อยละ 93.92
ระดับคะแนน 9 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน โดยเรียงตามลําดับร๎อยละของระดับความพึง พอใจของ
ประชาชนผู๎รับบริการ ได๎ดังนี้ (1.1) ด๎านกระบวนการขั้นตอนการให๎บริการ ประชาชนผู๎รับบริการมีความพึง
พอใจอยูํในระดับมากที่สุด โดยมีคําเฉลี่ย 4.75 คิดเป็นร๎อยละ 94.97 ระดับคะแนน 9 คะแนน (1.2) ด๎าน
ชํองทางการให๎บริการ ประชาชนผู๎รับบริการมีความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด โดยมีคําเฉลี่ย 4.73 คิดเป็น
ร๎อยละ 94.59 ระดับคะแนน 9 คะแนน (1.3) ด๎านเจ๎าหน๎าที่ ผู๎ให๎บริการ ประชาชนผู๎รับบริการมีความพึง
พอใจอยูํในระดับมากที่สุด โดยมีคําเฉลี่ย 4.72 คิดเป็นร๎อยละ 94.47 ระดับคะแนน 9 คะแนน (1.4) ด๎าน
คุณภาพในการให๎บริการ ประชาชนผู๎รับบริการมีความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด โดยมีคําเฉลี่ย 4.67 คิด
เป็นร๎อยละ 93.42 ระดับคะแนน 9 คะแนน (1.5) ด๎านสิ่งอํานวยความสะดวก ประชาชนผู๎รับบริการมีความ
พึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด โดยมีคําเฉลี่ย 4.61 คิดเป็น ร๎อยละ 92.15 ระดับคะแนน 9 คะแนน

42

2) ประชาชนผู๎รับบริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการของทั้ง 4 สํวนงานบริการ ในองค์การบริหารสํวน
ตําบลบางพูด อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามงานที่มาขอรับบริการ ในภาพรวมของระดับความพึง
พอใจของทั้ง 4 งานบริการอยูํในระดับมากที่สุด เรียงตามลําดับดังนี้ (2.1) งานด๎านรายได๎หรือภาษี ตามความ
คิดเห็นของประชาชนผู๎รับบริการมี ความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด โดยมีคําเฉลี่ย 4.71 คิดเป็นร๎อยละ
94.23 ระดับคะแนน 9 คะแนน (2.2) งานด๎านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ตามความคิดเห็นของ
ประชาชนผู๎รับบริการมี ความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด โดยมีคําเฉลี่ย 4.70 คิดเป็นร๎อยละ 93.93 ระดับ
คะแนน 9 คะแนน (2.3) งานด๎านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตามความคิดเห็นของประชาชน
ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด โดยมีคําเฉลี่ย 4.69 คิดเป็นร๎อยละ 93.88 ระดับคะแนน 9
คะแนน (2.4) งานด๎านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกํอสร๎าง ตามความคิดเห็นของประชาชนผู๎ รับบริการมี
ความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด โดยมีคําเฉลี่ย 4.68 คิดเป็นร๎อยละ 93.65 ระดับคะแนน 9 คะแนน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.(2561) ศึกษาการสํารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการที่มีตํอ การ
ให๎บริการในเทศบาลเมืองบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจความพึงพอใจ
ของผู๎รับบริการที่มีตํอการให๎บริการในเทศบาลเมืองบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี กลุํมตัวอยํางที่
ใช๎ ได๎แกํ ผู๎รับบริการ จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎ อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์
ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์หาคําความถี่ ร๎อยละ ร๎อยละสะสม คําเฉลี่ยเลขคณิตและ
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการสํารวจ พบวํา 1) ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการในเทศบาลเมือง
บางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ
90.80 เมือ่ พิจารณาเป็นรายด๎าน โดยเรียงตามลําดับร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการจากสูงสุด
ตามลําดับดังนี้ (1.1) ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ ร๎อยละ 91.20 (1.2) ด๎านขั้นตอนการให๎บริการ ร๎อยละ
91.001.3 ชํองทางการให๎บริการ ร๎อยละ 91.00 (1.4) ด๎านสิ่งอานวยความสะดวก ร๎อยละ 89.60
2) ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการของทั้ง 4 งาน ในเทศบาลเมืองบางกรวย อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมของระดับความพึงพอใจของทั้ง 4 งาน อยูํในระดับมากที่สุดทั้ง 4 งาน โดย
เรียงลําดับร๎อยละความพึงพอใจจากมากไปหาน๎อย ได๎ดังนี้ 1) งานบริการด๎านทะเบียน (งานการแจ๎งย๎าย
ปลายทางอัตโนมัติ) ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็น ร๎อยละ 91.002. งานบริการด๎าน
การจํายเงินเบี้ยเลี้ยงผู๎พิการ ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็น ร๎อยละ 91.00 3) งาน
บริการด๎านติดตั้งถังดับเพลิง ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 91.00 4) งาน
บริการด๎านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด คิดเป็น ร๎อยละ
90.60 เมื่อรวมเฉลี่ยทุกงาน พบวํา ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการของเทศตําบลเมืองบางกรวย
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี คิดเป็นร๎อยละ 90.80 ได๎คะแนนเทํากับ 9 ข๎อเสนอแนะในการนําผล
การสํารวจไปใช๎ พบวํา เทศบาลเมืองบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีปัจจัยที่ครบถ๎วนที่กํอให๎เกิด
ความพึงพอใจตํอผู๎รับบริการ แตํมีสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อกํอให๎ความพึงพอใจเพิ่ม มากขึ้นตํอการให๎บริการ
ดังตํอไปนี้ ด๎านขั้นตอนการให๎บริการประชาชนที่เข๎ามารับบริการที่เทศบาลเมืองบางกรวย อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี มีความพึงพอใจในข๎อมีระยะเวลาการให๎บริการรวดเร็วเหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน โดยมี
ความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุดและในข๎อที่ควรได๎รับการปรับปรุงจากประชาชน คือ มีคําแนะนํา/เอกสาร/
เจ๎าหน๎าที่/ป้ายประกาศ อยํางชัดเจนและเหมาะสม มีป้ายแสดงขั้นตอนการให๎บริการอยํางชัดเจน เข๎าใจงําย
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การใช๎บริการเป็นระบบและขั้นตอน มีความคลํองตัว ไมํยุํงยากซับซ๎อน ทั้ง 3 ข๎อนี้เป็นข๎อที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจน๎ อยที่สุ ดในด๎านขั้นตอนการให๎ บริการด๎านชํองทางการให๎ บ ริการประชาชนที่เข๎ามารับ บริการที่
เทศบาลเมืองบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีความ พึงพอใจในข๎อมีชํองทางที่เลือกใช๎ในการ
ติดตํอประสานงานหลากหลายและเพียงพอ เชํน โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ เว็บบอร์ด โดยมีความพึงพอใจอยูํใน
ระดับมากที่สุดและในข๎อที่ควรได๎รับการปรับปรุงจากประชาชน คือ เปิดรับฟังข๎อคิดเห็นตํอการให๎บริการ เชํน
กลํองรับความคิดเห็นแบบสอบถาม และเว็บบอร์ด ซึ่งเป็นข๎อที่ประชาชนมีความพึงพอใจน๎อยที่สุดในด๎าน
ชํองทางการให๎บริการด๎านเจ๎าหน๎าที่ให๎บริการประชาชนที่เข๎ามารับบริการที่เทศบาลเมืองบางกรวย อําเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีความพึงพอใจในข๎อให๎บริการด๎วยความเอาใจใสํ กระตือรือร๎น มีความเต็มใจและ
มีความพร๎อมในการให๎บริการ มีความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุดและในข๎อที่ควรได๎รับการปรับปรุงจาก
ประชาชน คือให๎บริการอยํางถูกต๎อง รวดเร็ว ด๎วยความเสมอภาคตามลําดั บกํอน–หลัง ซึ่งเป็นข๎อที่ประชาชน
มีความพึงพอใจน๎อยที่สุดในด๎านเจ๎าหน๎าที่ให๎บริการด๎านสิ่งอํานวยความสะดวกประชาชนที่เข๎ามารับบริการที่
เทศบาลเมืองบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีความพึงพอใจในสถานที่ตั้งของหนํวยงานมี
บรรยากาศที่เหมาะสม โปรํง โลํง สะอาด และสะดวกในการเดินทางมารับบริการ โดยมีความพึงพอใจอยูํใน
ระดับมากที่สุดและในข๎อที่ควรได๎รับการปรับปรุงจากประชาชน คือ มีสิ่งอํานวยความสะดวกเหมาะสม
สะอาด และเพียงพอ เชํน ที่จอดรถ ที่นั่งบริเวณรอรับบริการ น้ําดื่ม ห๎องน้ํา ซึ่งเป็นข๎อที่ประชาชนมีความ
พึ ง พอใจน๎ อ ยที่ สุ ด ในด๎ า นสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกจากการตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจปลายเปิ ด
มีข๎อเสนอแนะจากประชาชนที่เข๎ารับบริการภายในเทศบาลเมืองบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ประชาชนที่เข๎ารับบริการมีความต๎องการให๎เทศบาลเมืองบางกรวย ควรเพิ่มที่นั่งพักผํอนสําหรับนั่งรอติดตํอ
งาน เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแกํประชาชน ควรพัฒนาที่จอดรถ (เทคอนกรีต) ด๎านตรงข๎ามของ
เทศบาลให๎อยูํในสภาพพื้นเรียบ และควรเพิ่มชํองทางการประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมตํางๆของเทศบาลให๎
ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ และควรสํงเสริมให๎เจ๎าหน๎าที่ได๎เข๎ารับการอบรม สัมมนา และแลกเปลี่ยนการเรียนรู๎
กับองค์กรการปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นๆอยํางตํอเนื่อง เป็นต๎น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.(2561) ศึกษาการสํารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอการให๎บริการ
ของเทศบาลนครปากเกร็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู๎ รับบริการตํอการให๎บ ริก ารของ
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยกําหนดขอบเขตการศึกษา 5 งานบริการ ได๎แกํ 1) การให๎บริการ
ดูแลผู๎ป่วยเรื้อรังหรือคนพิการในชุมชน 2) การให๎บริการรถบริการงานทะเบี ยนเคลื่อนที่ (โมบาย) 3) การ
ให๎บริการชําระภาษี 4) การจัดสิ่งแวดล๎อมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดและ 5) การให๎บริการ
กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยกําหนดเนื้อหาความพึงพอใจ 4 ด๎าน ได๎แกํ 1) ความพึงพอใจด๎านขั้นตอน
การให๎บริการ 2) ความพึงพอใจด๎านชํองทางการให๎บริการ 3) ความพึงพอใจด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ และ
4) ความพึงพอใจด๎านสิ่งอํานวยความสะดวกโดยใช๎วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ควบคูํกับการวิจัยเชิงคุณภาพการ
เก็บข๎อมูลเชิงปริมาณ กําหนดกลุํมตัวอยํางผู๎รับบริการของเทศบาลนครปากเกร็ด 5 กลุํมได๎แกํ 1) ผู๎รับบริการ
ดูแลผู๎ป่วยเรื้อรังหรือคนพิการในชุมชน จํานวน 35 คน 2) ผู๎รับบริการรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่
(โมบาย) จํานวน 285 คน 3) ผู๎รับบริการชําระภาษี จํานวน 375 คน 4) ผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครปากเกร็ดทั้ง 3 แหํง จํานวน 297 คน และ 5) ผู๎รับบริการกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จํานวน
132 คน เครื่องมือที่ใช๎เก็บข๎อมูล คือ แบบสอบถามตามสถิติที่ใช๎วิเคราะห์ ข๎อมูล ได๎แกํ ร๎อยละ คําเฉลี่ย
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คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตารางไขว๎ และสถิติสําหรับการทดสอบหาความแตกตํางของตัวแปร คือ คํา t-test
และคํา F-test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทําการเปรียบเทียบความ
แตกตํางรายคูํด๎วยวิธีการของ Scheffe' กําหนดคํานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การเก็บข๎อมูลเชิงคุณภาพ
กําหนดกลุํมตัวอยํางผู๎รับบริการของเทศบาลนครปากเกร็ด 5 กลุํมข๎างต๎น กลุํมละ 10 คน เครื่องมือที่ใช๎เก็บ
ข๎อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตอยํางไมํมีสํวนรํวมนําข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์เนื้ อหาสรุปประเด็น
และอธิบายผลการศึกษาแบบเชิงพรรณนา ผลการศึกษา พบวํากลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการ
ของเทศบาลนครปากเกร็ด อยูํในชํวงเฉลี่ยร๎อยละ 85.60-94.80 มีคําคะแนน 5 คะแนน ซึ่งผํานเกณฑ์
การประเมินของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นทุกงานบริการและทุกด๎าน โดยกลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจ
ตํอการให๎บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ในภาพรวม มีคําเฉลี่ยร๎อยละ 90.28 และมีความพึงพอใจสูงสุดใน
ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ มีคําเฉลี่ยร๎อยละ 92.08 รองลงมา คือ ด๎านขั้นตอนการให๎บริการ มีคําเฉลี่ยร๎อยละ
89.88 ด๎านชํองทางการให๎บริการ มีคําเฉลี่ย ร๎อยละ 89.60 และด๎านสิ่งอํานวยความสะดวกมีคําเฉลี่ยร๎อย
ละ 89.24 สําหรับผลการศึกษาจาก 5 งานบริการ พบวํากลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจสูงสุดคือการให๎บริการ
ดูแลผู๎ป่วยเรื้อรังหรือคนพิการในชุมชน มีคําเฉลี่ยร๎อยละ 94.80 อันดับ 2 คือการให๎บริการรถบริการงาน
ทะเบียนเคลื่อนที่ (โมบาย) มีคําเฉลี่ยร๎อยละ 92.40 อันดับ 3 คือการให๎บริการกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
มีคําเฉลี่ยร๎อยละ 92.20 อันดับ 4 คือ การให๎บริการชําระภาษี มีคําเฉลี่ยร๎อยละ 86.40 และ อันดับ 5 การจัด
สิ่งแวดล๎อมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด มีคําเฉลี่ยร๎อยละ 85.60ข๎อเสนอแนะ มีดังนี้ 1. การ
ให๎บริการดูแลผู๎ป่วยเรื้อรังหรือคนพิการในชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด ดังนั้น เทศบาลนครปากเกร็ด
ควรเตรียมความพร๎อมเพื่อเข๎า สูํวัยผู๎สูงอายุในด๎านตํางๆ ของผู๎ป่วยเรื้อรังหรือคนพิการในชุมชนรวมทั้งผู๎ดูแล
ผู๎ป่วยเรื้อรังหรือคนพิการ ควรพัฒนาคุณภาพของการให๎บริการที่หนํวยบริการของเทศบาลรับผิดชอบ รวมทั้ง
การให๎บริการในเชิงรุกอยํางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบการให๎บริการดูแลผู๎ป่วยเรื้อรังหรือคนพิการใน
ชุมชนอยํางเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ทั้งในสํวนของการพัฒนาฐานข๎อมูลผู๎ป่วยเรื้ อรังและคนพิการในชุมชนใน
ด๎านตํางๆ การจัดสวัสดิการสังคมในด๎านสาธารณสุข ที่อยูํอาศัย การศึกษา การฝึกอาชีพ การนันทนาการที่
เหมาะสมแกํผู๎ป่วยและคนพิการ พัฒนาการประชาสัมพันธ์ขําวสารเกี่ยวกับการให๎บริการของเทศบาลใน
เชิงรุกอยํางชัดเจนรวมไปถึงการจัดฝึกอบรมเพื่อให๎ค วามรู๎ในการดูแลผู๎ป่วยเรื้ อรังหรือคนพิการอยํางถูกต๎อง
และเหมาะสมแกํผู๎ดูแล 2. การให๎บริการรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (โมบาย) เทศบาลนครปากเกร็ด ควร
เน๎นการประชาสัมพันธ์ผํานสื่อบุคคลที่มาใช๎บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ การทําเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
รูปแบบ ขั้นตอน และสถานที่ในการให๎บริการของรถทะเบียนเคลื่อนที่ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์กําหนดการ
ให๎ประชาชนในพื้นที่ทราบลํวงหน๎า ควรสอบถามปัญหาและความต๎องการของประชาชนในการใช๎บริการรถ
ทะเบียนเคลื่อนที่ในพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยูํหนาแนํน หรือพื้นที่ที่มีปัญหาในการเดินทาง รวมทั้งชํวงเวลา
ในการให๎ บริการที่เหมาะสม ควรปรับปรุงสิ่ งอํานวยความสะดวกในการให๎ บริการบางประการ เชํน
ประสานงานกับพื้นที่ในการให๎บริการเพื่อหาสถานที่จอดรถที่ สะดวกและเหมาะสมในการให๎บริการ และ
พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให๎มีความรวดเร็วและมีความเสถียรมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
3. การให๎บริการชําระภาษี เทศบาลนครปากเกร็ดควรจัดสํงจดหมายแจ๎งเตื อนการชําระภาษีให๎รวดเร็วยิ่งขึ้น
ซึ่งอาจเพิ่มชํองทางการแจ๎ง เตือนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล์ รวมทั้งพัฒนาระบบการตรวจสอบ
และชําระภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาล ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์แกํผู๎รับบริการ ทั้งผู๎รับบริการรายเกํา
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และรายใหมํที่อาจจะยังมีความเข๎าใจเกี่ยวกับการชําระภาษีที่ไมํถูกต๎อง และมาใช๎บริการไมํบํอยครั้ ง รวมทั้ง
จัดให๎มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการประกอบธุรกิจและการชําระภาษี ควรพัฒนาคุณภาพการให๎บริการให๎
มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลที่มีความครอบคลุมประเภทของภาษี และ
ผู๎รับบริการทุกคน รวมทั้งเชื่อมโยงข๎อมูลตํางๆ เข๎าด๎วยกันอยํางเป็นระบบ การปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีที่มี
อยูํแล๎วให๎มีคุณภาพและมีข๎อมูลที่เป็นปัจจุบัน สามารถใช๎ประโยชน์ได๎จริง อยํางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
ฝึกอบรมเจ๎าหน๎าที่ที่รับผิดชอบให๎สามารถประเมินภาษีได๎อยํางถูก ต๎อง และให๎บริการประชาชนได๎อยําง
รวดเร็วและควรปรับปรุงการให๎ บริการแกํผู๎รับบริการที่มีลักษณะแตกตํางกันให๎เหมาะสมกับปัญหาและความ
ต๎องการของผู๎รับบริการแตํละกลุํมด๎วย 4. การจัดสิ่งแวดล๎อมของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด
ผู๎บริหารและคุณครูควรพูดคุยทําความรู๎ จักกับผู๎ปกครองของนักเรียน ในรูปแบบที่เป็นทางการและไมํเป็น
ทางการเพื่อให๎เกิดความสนิทสนมคุ๎นเคย สามารถเข๎าถึงซึ่งกันและกันได๎โดยงําย และแจ๎งข๎อมูลขําวสารแกํ
ผู๎ปกครองได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงทุกคน ตลอดจนพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการใช๎สื่อสังคม
ออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์แกํผู๎ปกครองนักเรียนอยํางเป็นระบบด๎วย โรงเรียนควรสํารวจปัญหาและความ
ต๎องการเกี่ยวกับห๎องน้ําและการจัดการขยะในโรงเรียน เพื่อจัดทําโครงการปรับปรุงห๎องน้ําและการจัดการขยะ
โดยเสนอของบประมาณจากเทศบาลนครปากเกร็ดในการปรับปรุงแก๎ไขตํอไป 5. การให๎บริการกล๎องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) เทศบาลนครปากเกร็ดควรจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งกล๎องโทรทัศน์วงจรปิดอยําง
ตํอเนื่อง ให๎ครอบคลุมพื้นที่ในความรับผิดชอบของเทศบาล รวมทั้งควรปรับปรุงคุณภาพของกล๎องโทรทัศน์
วงจรปิด ทั้งในพื้นที่เดิมและพื้นที่ใหมํให๎มีคุณภาพที่คมชัดมากยิ่งขึ้น ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์หมายเลข
โทรศัพท์และสถานที่ติดตํอเพื่อขอรับบริการกล๎องโทรทัศน์วงจรปิดของเทศบาล รวมทั้งขั้นตอนการให๎บริการ
ชํองทางการให๎บริการและสิ่ งอํานวยความสะดวกตํางๆ ให๎ประชาชนทั่วไปได๎เข๎าใจ โดยประชาสัมพันธ์ผําน
ทางสื่อเฉพาะกิจและสื่อสังคมออนไลน์ตํางๆ ของเทศบาล
มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม.(2561) การวิจัย สํ ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู๎ รับ บริการของ
องค์การบริหารสํวนตําบลโนนธาตุ อําเภอหนองสองห๎อง จังหวัดขอนแกํน โดยมีวัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อสํารวจ
และประเมินผลความพึงพอใจในการให๎บริการ วัตถุประสงค์เฉพาะ คือ 1) เพื่อประเมินระดับความ พึงพอใจ
ในการบริการงานด๎านโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร๎าง 2) เพื่อ ประเมินระดับความพึงพอใจในการบริการ
งานด๎านการศึกษา 3) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในการบริการงานด๎านรายได๎หรือภาษี 4) เพื่อประเมิน
ระดับความพึงพอใจในการบริการงานด๎ านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเพื่อประเมินระดับความ
พึ งพอใจในภาพรวมของการให๎ บ ริก ารงานทั้ ง 4 ด๎ าน คือ ด๎านขั้น ตอนการให๎ บ ริการ ด๎านชํองทางการ
ให๎บริการ ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ และด๎านสิ่งอํานวยความสะดวก ผลการศึกษาพบวํา ระดับความพึงพอใจ
ในการบริการงานทั้ง 4 งานบริการ ขององค์การบริห ารสํว นตํา บลโนนธาตุ อยูํในระดั บ มากที่สุ ด โดยมี
คําเฉลี่ยความพึงพอใจร๎อยละ 95.10 (x=4.76, S.D. = 0.24) เมื่อพิจารณาเป็นงานบริการ พบวํา งานด๎ าน
การศึกษา มีคําเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคําเฉลี่ย ความพึงพอใจร๎อยละ 95.89 (x=4.77, S.D. = 0.17) จัดอยูํใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ งานด๎านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งกํอสร๎าง โดยมีคําเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร๎อยละ 95.08 (x=4.75, S.D. = 0.23) จัดอยูํในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจในการให๎บริการงานด๎านพัฒนา
ชุมชมและสวัสดิการสังคม มีคําเฉลี่ยความพึงพอใจร๎อยละ 94.99 (x=4.75, S.D. = 0.22) จัดอยูํในระดับมาก
ที่สุด และงานด๎านรายได๎หรือภาษี โดยมีคําเฉลี่ยความพึงพอใจร๎อยละ 94.90 (x=4.75, S.D. = 0.16)
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จัดอยูํในระดับมากที่สุดตามลําดับ จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจตํอการให๎บริการอยูํในระดับมาก
ที่สุด แสดงวํา องค์การบริหารสํวนตําบลโนนธาตุ อําเภอหนองสองห๎อง จังหวัดขอนแกํน มีศักยภาพสูงในการ
ให๎บริการที่ดี สามารถตอบสนองความพึงพอใจและความต๎องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวน
ตําบลโนนธาตุ ได๎เป็นอยํางดี โดยสรุป องค์การบริหารสํวนตํา บลโนนธาตุ อํา เภอหนองสองห๎อง จังหวัด
ขอนแกํ น เป็ น องค์ กรที่มี ศัก ยภาพสู งในการบริ การประชาชน ดัง นั้น ควรรัก ษาระดั บ การบริก ารให๎ เกิ ด
ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นและเกิดผลสัมฤทธิ์อยํางยั่ งยืนสําหรับองค์กรตลอดไป และที่สํา คัญควรพัฒนาการ
ให๎บริการอยํางตํอเนื่องสอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนผู๎มารับบริการ ซึ่งผลการประเมินระดับความ
พึงพอใจตํอการให๎ บริการขององค์การบริหารสํว นตํา บลโนนธาตุ ในภาพรวมอยูํในระดับ มากที่สุ ด คือ มี
คําเฉลี่ยความพึงพอใจร๎อยละ 95.10 (ได๎ 10 คะแนน)
สรุป ความพึงพอใจในบริการเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในขั้นตอนการประเมิน เป็นความรู๎สึกที่
เกิดขึ้นภายใจของบุคคล หลังจากความต๎องการของบุคคลที่ได๎รับความสําเร็จตามจุดมุํงหมาย
2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ผู๎วิจัยสามารถนํามาสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาความพึงพอใจของผู๎รับบริการ ดังนี้
IV (ตัวแปรต้น)
(Independent Variables)

DV (ตัวแปรตาม)
(Dependent Variables)

ข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้รับบริการ
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือน
งานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบล
ดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
1) งานด๎านสาธารณสุข
2) งานด๎านจัดเก็บภาษี
3) งานด๎านการขออนุญาตปลูกสิ่งกํอสร๎าง
4) งานด๎านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
1. ตํอขั้นตอนการให๎บริการ
2. ตํอชํองทางการให๎บริการ
3. ตํอเจ๎าหน๎าทีผ่ ู๎ให๎บริการ
4. ตํอสิ่งอํานวยความสะดวก

ภาพที่ 2.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การส ารวจความพึง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลดงขี้ เ หล็ ก อ าเภอเมื อ ง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี นี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยเชิงสารวจ
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้จัดทาแบบสอบถาม
โดยการค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางประกอบในการวิจัยโดยมีวิธีดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากร (Population)
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ที่มารับบริการ จานวน 10,502 คน จากองค์การบริหารส่วนตาบล
ดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่ใช้บริการ 1) งานด้านสาธารณสุข 2) งานด้าน
จัดเก็บภาษี 3) งานด้านการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 4) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก การกาหนดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการแบบสุ่มของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro
Yamane) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ได้คานวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้
สูตร

n

=

N
1+Ne2

เมื่อ

n
คือ จานวนตัวอย่าง หรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N
คือ
จานวนหน่วยทั้งหมด หรือ ขนาดของประชากรทั้งหมด
e
คือ ความคาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง (sampling error)
กาหนดค่าเท่ากับ +/ - 0.5 ภายใต้ความเชื่อมั่น 95%
แทนค่าใน
n =
10,502
1 + 10,502 (0.05)2
=
385 ตัวอย่าง
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3.2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์ ซึ่งมารายละเอียดของขั้นตอน ดังนี้
3.2.1. การสร้างแบบสอบถาม ขั้นตอนการดาเนินงานมีดังนี้
1) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยศึกษาทฤษฎี และแนวคิด จากตาราวารสาร ผลงาน
การวิจัย วิทยานิพนธ์ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) กาหนดเนื้อหาของคาถามในแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมในเรื่องที่วิจัยและวัตถุประสงค์ และมี
ลักษณะซึ่งทุกคนสามารถตอบให้ข้อเท็จจริงได้
3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) ความพึงพอใจในการ
รับบริการ โดยแบ่งหัวข้อแบบสอบถามออกเป็น
1) คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านสาธารณสุข
2) คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านจัดเก็บภาษี
3) คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
4) คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โดยคาถามในแต่ละชุด มีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อขั้นตอนการให้บริการ ต่อช่องทางการให้บริการ
ต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ และต่อสิ่งอานวยความสะดวก จากการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ดงขี้เหล็ก โดยสร้างมาตรวัดระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและควรปรับปรุง
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมภารกิจทั้งหมด 4 ภารกิจ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (ทฤษฎี Sampling)
กาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จานวน 385 ราย ผู้ทรี่ บั บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษานาแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ แล้วมาดาเนินการดังต่อไปนี้
3.4.1 การตรวจสอบข้อมูล (Editing) นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาตรวจสอบความถูกต้องของการ
ตอบแบบสอบถามในแต่ละชุด ซึ่งจะแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณ์ออกอีกครั้ง
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3.4.2 การประมวลผลข้อมูล นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความ แล้วประมวลผลข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปโดยแยกวิเคราะห์ตามลาดับและรายงานผลเป็นค่าสถิติเชิงพรรณนาในแต่ละส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percent) จากนั้นแปลความหมายในลักษณะบรรยายด้วยตาราง
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการวิเคราะห์โดยรวม รายข้อและรายด้าน โดยจานวนร้อยละ
(Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ ผู้ ศึกษาทาการจัดหมวดหมู่ของคาตอบหรือ
ข้อคิดเห็นทีเ่ หมือนหรือคล้ายคลึงกันแล้วบรรยายสรุป
3.4.3 วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลเพื่อนาไปเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
การวิเคราะห์ผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ สาหรับตัวแปร “ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการทุกภารกิจ ” ประกอบด้วยข้อคาถามการบริการ 4 ด้าน (ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ
ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าทีผ่ ู้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก ข้อมูลที่ได้จากแบบสารวจได้นามาลงรหัส (Coding) และผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS คานวณค่าสถิติต่างๆ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) โดยมีหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์
ผล และการแปรผล ดังนี้
1) การวิเคราะห์ตัวแปร “ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆ ” ข้อมูลรายข้อคาถามใช้การ
แจกแจงความถี่และการคิดค่าร้อยละ
การวิเคราะห์คะแนนคาตอบในแต่ละข้อของคาตอบ (Item) เป็นการคิดค่าคะแนน
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคาตอบแต่ละข้อ ดังนี้
ค่าคะแนน
5 คะแนน
หมายถึง
พอใจมากที่สุด
ค่าคะแนน
4 คะแนน
หมายถึง
พอใจมาก
ค่าคะแนน
3 คะแนน
หมายถึง
พอใจปานกลาง
ค่าคะแนน
2 คะแนน
หมายถึง
พอใจน้อย
ค่าคะแนน
1 คะแนน
หมายถึง
ควรปรับปรุง
2) หลักเกณฑ์การแปรผลโดยการแบ่งคะแนนตามช่วง โดยแบ่งช่วงระดับแต่ละระดับด้วย
วิธีความกว้างของอันตรภาคชั้น และใช้สูตร
อันตรภาคชั้น =
พิสัย
จานวนชั้น
= คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
=
5–1
5
=
0.80
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กาหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
คะแนน 1.00 - 1.80
คะแนน 1.81 - 2.60
คะแนน 2.61 - 3.40
คะแนน 3.41 - 4.20
คะแนน 4.21 - 5.00

แบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้
ควรปรับปรุง
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด

3) การแปลผลค่าคะแนนความพึงพอใจในรูปแบบอัตราค่าร้อยละ หลังจากได้ค่าคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจ (คะแนนต่าสุดถึงสูงสุดระหว่าง 1 – 5 คะแนน) จะมีการแปรค่าคะแนนเป็นอัตราร้อยละ ตาม
สูตรการคานวณดังนี้
ร้อยละความพึงพอใจ = คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ x 100
5
การแปลผลระดับความพึงพอใจเทียบค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ
ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ
ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ
ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ
ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ
ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ
ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ
ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ
ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ
ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ
ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ

95 ขึ้นไป
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50

ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

3.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
นาเสนอโดยใช้สถิติร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) สถิติค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
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3.5.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean หรือ X )
X = x
n
เมื่อ X คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
x คือ ผลบวกของข้อมูลทุกค่า
n คือ จานวนข้อมูลทั้งหมด
3.5.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ ค่า S.D.)
S.D. =

2

= (x) - X
n (n-1)

N

2

เมื่อ S แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(x)2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง
X2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การสารวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ผู้วิจัยได้ทาการสารวจ โดยมีการรายงานผลการศึกษา แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ส่วนตัว
เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก โดย
แต่ละงานประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้ บริการ ความ
พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โดยสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงผล มีดังนี้
SD หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
X หมายถึง ค่าเฉลี่ย
n หมายถึง จานวนตัวอย่าง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.7 เพศชายคิดเป็นร้อยละ 28.3
อายุ ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40 -59 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.2 รองลงมามีอายุระหว่าง
20 - 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.8 ผู้รับบริการที่มีอายุต่ากว่า 20 ปีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.2
สถานภาพสมรส ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 80.5 รองลงมามีสถานภาพ
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 11.2 และมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 8.3
การศึกษา ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 55.1
รองลงมามีการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ากว่า /ไม่ได้เรียน คิดเป็น ร้อยละ 19.7 และผู้ รับ บริการมีระดับ
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าน้อยทีส่ ุด คิดเป็นร้อยละ 5.2
อาชีพ ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายรายย่อย / อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมามี
อาชีพลูกจ้าง / พนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 14.8 และผู้รับบริการมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาน้อยที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 3.9
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.3
รองลงมารายได้ต่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.7 และผู้รับบริการมีรายได้ 30,001 บาทขึ้นไปน้อย
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.3 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 แสดงค่าจานวน ร้อยละผู้มารับบริการ
ข้อความ

จานวน

ร้อยละ

รวม

109
276
385

28.3
71.7
100.00

รวม

24
103
174
84
385

6.2
26.8
45.2
21.8
100.00

รวม

32
310
43
385

8.3
80.5
11.2
100.00

76
212
51
20
26
385

19.7
55.1
13.2
5.2
6.8
100.00

28
57
28
138
44
15
42
33

7.3
14.8
7.3
35.8
11.4
3.9
10.9
8.6

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20 – 39 ปี
40 – 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
การศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า/ไม่ได้เรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช.
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวส.
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้าง / พนักงานบริษัท
ผู้ประกอบการ / เจ้าของธุรกิจ
ค้าขายรายย่อย / อาชีพอิสระ
แม่บ้าน / พ่อบ้าน / เกษียณ
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตรกร / ประมง
อื่นๆระบุ รับจ้างทั่วไป
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ข้อความ
รวม

จานวน
385

ร้อยละ
100.00

รวม

76
186
71
25
15
7
5
385

19.7
48.3
18.4
6.5
3.9
1.8
1.3
100.00

รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000 - 10,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,000 - 25,000 บาท
25,001 - 30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอ
เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ความพึงพอใจการให้บริการ ประกอบด้วยข้อคาถาม 4 ด้าน ในส่วนนี้เป็นการนาเสนอรายละเอียดของ
ประเด็นต่างๆ ในแต่ละด้าน ดังนี้
ขั้นตอนการให้บริการ ในภาพรวมผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.78 หรือ
ร้อยละ 95.6 พิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
เป็นลาดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.83 หรือร้อยละ 96.6 รองลงมาผู้รับบริการมีความพึงพอใจมีป้ายที่แสดงขั้นตอนอย่าง
ชัดเจน เป็นลาดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.82 หรือร้อยละ 96.4 และผู้รับบริการมีความพึงพอใจระยะเวลาการให้บริการมี
ความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการน้อยที่สุด เป็นลาดับที่ 7 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.73 หรือร้อยละ 94.6
ช่องทางการให้บริการ ในภาพรวมผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.76 หรือ
ร้อยละ 95.2 พิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้รับริการมีความพึงพอใจมีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุด
บริการมีความชัดเจน เป็นลาดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.79 หรือร้อยละ 95.8 รองลงมามีความพึงพอใจจุด/ช่องบริการ
มีความเหมาะสม สะดวกสบายในการใช้บริการและมีช่องทางเพื่อเลือกใช้ในการติ ดต่อประสานงานได้หลาย
รูปแบบ เช่น ทางโทรศัพท์ที่ติดต่อง่าย และมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ตลอดเวลา สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์
หรือทาง website เป็นลาดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.78 หรือร้อยละ 95.6 เท่ากัน และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ การ
เปิดรับข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม เป็นต้นน้อยที่สุด เป็นลาดับที่ 5 มี
ค่าเฉลี่ย 4.72 หรือร้อยละ 94.4
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เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในภาพรวมผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.81 หรือ
ร้อยละ 96.2 พิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมีเจ้าหน้าที่เพี ยงพอในการให้บ ริก าร
เป็นลาดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.83 หรือร้อยละ 96.6 รองลงมามีความพึงพอใจความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความ
เต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้ าที่และมีความรู้และสามารถอธิบาย ชี้แจง แนะนาขั้นตอน
ได้ เป็นลาดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.82 หรือร้อยละ 96.4 เท่ากัน และผู้รับบริการมีความพึงพอใจการแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย มีมารยาท ยิ้มแย้ม แจ่มใสน้อยที่สุด เป็นลาดับที่ 6 มีค่าเฉลี่ย 4.77 หรือร้อยละ 95.4
สิ่งอานวยความสะดวก ในภาพรวมผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.77 หรือ
ร้อยละ 95.4 พิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้รับริการมีความพึงพอใจมีการจัดพื้นที่การให้บริการที่สามารถอานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการอย่างเหมาะสม เป็นลาดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.80 หรือร้อยละ 96.0 รองลงมาผู้รับริการ
มีความพึงพอใจความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า โทรศัพท์ สาธารณะ ที่นั่งคอยรับ
บริการ เป็นลาดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.79 หรือร้อยละ 95.8 และผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ /
คู่มือและเอกสารให้ความรู้ น้อยที่สุด เป็นลาดับที่ 6 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.74 หรือ ร้อยละ 94.8 รายละเอียดแสดง
ในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของคะแนน และระดับความพึงพอใจการให้บริการ
งานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก

ความพึงพอใจ
ต่อขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
2. มีป้ายที่แสดงขั้นตอนอย่างชัดเจน
3. มีความรวดเร็วในการให้บริการ
4. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง แนะนาขั้นตอนในการบริการ
5. มีการให้บริการตามลาดับก่อนหลังเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
6. ความสะดวกทีไ่ ด้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
7. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการ
ภาพรวม
ต่อช่องทางการให้บริการ
1. มีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการมีความชัดเจน
2. จุด/ช่องบริการมีความเหมาะสม สะดวกสบายการใช้บริการ
3. การเปิดรับข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความ
คิดเห็น แบบสอบถาม เป็นต้น

ส่วน
ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ของ
X มาตรฐาน คะแนน
SD

การ
แปลผล

ลาดับ
ที่

4.83
4.82
4.78
4.79

0.64
0.67
0.65
0.66

96.6
96.4
95.6
95.8

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

1
2
4
3

4.74
4.76

0.67
0.62

94.8
95.2

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

6
5

4.73
4.78

0.63
0.63

94.6
95.6

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

7

4.79
4.78

0.63
0.62

95.8
95.6

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

1
2

4.72

0.61

94.4

พอใจมากที่สุด

5
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ความพึงพอใจ
4. มีชอ่ งทางเพื่อเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานได้หลายรูปแบบ
เช่น ทางโทรศัพท์ที่ติดต่อง่าย และมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์
ตลอดเวลา สถานทีต่ ิดต่อทางไปรษณีย์ หรือทาง website
5. เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น แจ้งรายชื่อและเบอร์
ติดต่อของผู้รับผิดชอบเพื่อให้ประสานงานติดต่อสอบถาม
ภาพรวม
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการให้บริการ
2. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย มีมารยาท ยิ้มแย้ม แจ่มใส
3. ให้คาแนะนาตลอดเวลาทีม่ าติดต่อ/รับบริการ
4. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ และความพร้อมใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
6. มีความรู้และสามารถอธิบาย ชี้แจง แนะนาขั้นตอนได้
ภาพรวม
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. มีการจัดพื้นที่การให้บริการทีส่ ามารถอานวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการอย่างเหมาะสม
2. ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ
ห้องน้า โทรศัพท์ สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ
3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
4. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ
5. มีความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ
6. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้
ภาพรวม

ส่วน
ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ของ
X มาตรฐาน คะแนน
SD

การ
แปลผล

ลาดับ
ที่

4.78

0.64

95.6

พอใจมากที่สุด

2

4.73
4.76

0.61
0.67

94.6
95.2

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

4

4.83
4.77
4.81

0.64
0.62
0.63

96.6
95.4
96.2

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

1
6
4

4.82
4.78
4.82
4.81

0.67
0.65
0.66
0.69

96.4
95.6
96.4
96.2

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

2
5
2

4.80

0.66

96.0

พอใจมากที่สุด

1

4.79
4.76
4.75
4.78
4.74
4.77

0.67
0.66
0.65
0.64
0.62
0.64

95.8
95.2
95.0
95.6
94.8
95.4

พอใจมากที่สุด
พอใจมากทีสุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

2
4
5
3
6
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ความพึงพอใจการให้บริการงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในภาพรวม
ในภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.78 หรือร้อยละ 95.6 เมื่อพิจารณา
รายประเด็นพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เป็นลาดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.81 หรือ
ร้อยละ 96.2 รองลงมาผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ เป็นลาดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.78
หรือร้อยละ 95.6 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ เป็นลาดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 4.77 หรือ
ร้อยละ 95.4 และผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก เป็นลาดับที่ 4 มีค่าเฉลี่ย 4.76 หรือ
ร้อยละ 95.2 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของคะแนน และระดับความพึงพอใจการให้บริการ
งานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก ในภาพรวม

ความพึงพอใจ
1. ต่อขั้นตอนการให้บริการ
2. ต่อช่องทางการให้บริการ
3. ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ต่อสิ่งอานวยความสะดวก
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย

X
4.78
4.76
4.81
4.77
4.78

ส่วนเบี่ยงเบน ค่าร้อยละของ
มาตรฐาน
คะแนน
SD
0.63
95.6
0.67
95.2
0.69
96.2
0.64
95.4
0.69
95.6

การ
แปลผล

ลาดับ
ที่

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

2
4
1
3

ความพึงพอใจการให้บริการงานด้านจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ความพึงพอใจการให้บริการ ประกอบด้วยข้อคาถาม 4 ด้าน ในส่วนนี้เป็นการนาเสนอรายละเอียด
ของประเด็นต่างๆแต่ละด้าน ดังนี้
ขั้นตอนการให้บริการ ในภาพรวมผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.76 หรือ
ร้อยละ 95.2 พิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
เป็นลาดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.79 หรือร้อยละ 95.8 รองลงมาผู้รับบริการมีความพึงพอใจมีป้ายที่แสดงขั้นตอน
อย่างชัดเจน เป็นลาดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.78 หรือร้อยละ 95.6 และผู้รับบริการมีความพึงพอใจความสะดวกที่
ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน น้อยที่สุด เป็นลาดับที่ 7 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.75 หรือร้อยละ 95.0
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ช่องทางการให้บริการ ในภาพรวมผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.74 หรือ
ร้อยละ 94.8 พิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุด
บริการมีความชัดเจนและจุด/ช่องบริการมีความเหมาะสม และสะดวกสบายในการใช้บริ การ เป็นลาดับที่ 1
มี ค่าเฉลี่ ย 4.76 หรือร้อยละ 95.2 เท่ากัน รองลงมามีความพึง พอใจมี ช่องทางเพื่อ เลื อกใช้ในการติดต่ อ
ประสานงานได้หลายรูปแบบ เช่น ทางโทรศัพท์ที่ติดต่อง่าย และมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ตลอดเวลา สถานที่
ติดต่อทางไปรษณีย์ หรือทาง website เป็นลาดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 4.74 หรือร้อยละ 94.8 และผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจการเปิดรับข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม เป็นต้นน้อยที่สุด
เป็นลาดับที่ 5 มีค่าเฉลี่ย 4.71 หรือร้อยละ 94.2
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในภาพรวมผู้รับบริการพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.77 หรือร้อยละ 95.4
พิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการให้บริการ เป็นลาดับที่ 1
มีค่าเฉลี่ย 4.79 หรือร้อยละ 95.8 รองลงมาผู้รับบริการมีความพึงพอใจให้คาแนะนาตลอดเวลาที่มาติดต่อ/รับ
บริการและมีความรู้และสามารถอธิบาย ชี้แจง แนะนาขั้นตอนได้ เป็นลาดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.78 หรือร้อยละ
95.6 เท่ากัน และผู้รับบริการมีความพึงพอใจแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย มีมารยาท ยิ้มแย้ม แจ่มใสน้อยที่สุด
เป็นลาดับที่ 6 มีค่าเฉลี่ย 4.75 หรือร้อยละ 95.0
สิ่งอานวยความสะดวก ในภาพรวมผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.75
หรือร้อยละ 95.0 พิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมีการจัดพื้นที่การให้บริการที่สามารถ
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการอย่างเหมาะสมและความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่ จอด
รถ ห้องน้า โทรศัพท์ สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ เป็นลาดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.77 หรือร้อยละ 95.4 เท่ากัน
รองลงมาผู้รับบริการมีความพึงพอใจความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม เป็นลาดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 4.76
หรือร้อยละ 95.2 และผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้น้อยที่สุด
เป็นลาดับที่ 6 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.73 หรือร้อยละ 94.6 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และระดับความพึงพอใจการให้บริการงานด้าน
จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก

ความพึงพอใจ
ต่อขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
2. มีป้ายที่แสดงขั้นตอนอย่างชัดเจน
3. มีความรวดเร็วในการให้บริการ
4. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง แนะนาขั้นตอนในการ
ให้บริการ
5. มีการให้บริการตามลาดับก่อนหลังเสมอภาคเท่าเทียมกัน
6. ความสะดวกทีไ่ ด้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน

ส่วน
ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ของ
X มาตรฐาน คะแนน
SD

การ
แปลผล

ลาดับ
ที่

4.79
4.78
4.77

0.61
0.63
0.62

95.8
95.6
95.4

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

1
2
3

4.76
4.74
4.73

0.60
0.61
0.63

95.2
94.8
94.6

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

4
6
7
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ความพึงพอใจ
7. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ
ภาพรวม
ต่อช่องทางการให้บริการ
1.มีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการมีความ
ชัดเจน
2. จุด/ช่องบริการมีความเหมาะสม สะดวกสบายในการใช้
บริการ
3. การเปิดรับข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความ
คิดเห็น แบบสอบถาม เป็นต้น
4. มีช่องทางเพื่อเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานได้หลาย
รูปแบบ เช่น ทางโทรศัพท์ที่ติดต่อง่าย และมีเจ้าหน้าที่รับ
โทรศัพท์ตลอดเวลา สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ หรือทาง
website
5. เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น แจ้งรายชื่อและ
เบอร์ติดต่อของผู้รับผิดชอบเพื่อให้ประสานงานหรือติดต่อ
สอบถาม
ภาพรวม
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการให้บริการ
2. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย มีมารยาท ยิ้มแย้ม แจ่มใส
3. ให้คาแนะนาตลอดเวลาทีม่ าติดต่อ/รับบริการ
4. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ และความพร้อม
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
6. มีความรู้และสามารถอธิบาย ชี้แจง แนะนาขั้นตอนได้
ภาพรวม
ต่อสิ่งอานวยความสะดวก
1. มีการจัดพื้นที่การให้บริการทีส่ ามารถอานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้รับบริการอย่างเหมาะสม
2. ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ
ห้องน้า โทรศัพท์ สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ
3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
4. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ
5. มีความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ

ส่วน
ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ของ
X มาตรฐาน คะแนน
SD

การ
แปลผล

ลาดับ
ที่

4.75
4.76

0.66
0.61

95.0
95.2

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

5

4.76

0.62

95.2

พอใจมากที่สุด

1

4.76

0.62

95.2

พอใจมากที่สุด

1

4.71

0.61

94.2

พอใจมากที่สุด

5

4.74

0.63

94.8

พอใจมากที่สุด

3

4.73

0.64

94.6

พอใจมากที่สุด

4

4.74

0.63

94.8

พอใจมากที่สุด

4.79
4.75
4.78

0.61
0.60
0.60

95.8
95.0
95.6

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

1
6
2

4.76
4.77

0.62
0.61

4.78

0.66

0.66

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากทีส่ ุด
พอใจมากที่สุด

5
4
2

4.77

95.2
95.4
95.6
95.4

4.77

0.69

95.4

พอใจมากทีสุด

1

4.77
4.76
4.74
4.75

0.68
0.67
0.62
0.62

95.4
95.2
94.8
95.0

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

1
3
4
5
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ความพึงพอใจ
6. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือและเอกสารให้ความรู้
ภาพรวม

ส่วน
ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ของ
X มาตรฐาน คะแนน
SD
4.73
0.61
94.6
4.75
0.65
95.0

การ
แปลผล

ลาดับ
ที่

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

6

ความพึงพอใจการให้บริการงานด้านจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในภาพรวม
ในภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.76 หรือร้อยละ 95.2 เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ผู้รับบริการมีความพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เป็นลาดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.77 หรือร้อยละ 95.4
รองลงมาผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ เป็นลาดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.76 หรือร้อยละ 95.2
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก เป็นลาดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 4.75 หรือร้อยละ 95.0 และ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการน้อยที่สุด เป็นลาดับที่ 4 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.74 หรือร้อยละ
94.8 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และระดับความพึงพอใจการให้บริการงานด้าน
จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขีเ้ หล็ก ในภาพรวม
ความพึงพอใจ

1. ต่อขั้นตอนการให้บริการ
2. ต่อช่องทางการให้บริการ
3. ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ต่อสิ่งอานวยความสะดวก
ภาพรวม

X

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
SD

ค่าร้อยละ
ของคะแนน

การ
แปลผล

ลาดับ
ที่

4.76
4.74
4.77
4.75
4.76

0.61
0.63
0.66
0.65
0.61

95.2
94.8
95.4
95.0
95.2

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

2
4
1
3

ค่าเฉลี่ย
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ความพึ ง พอใจการให้ บริ การงานด้า นการขออนุ ญ าตปลู ก สิ่ง ก่ อ สร้ า งขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ความพึงพอใจการให้บริการ ประกอบด้วยข้อคาถาม 4 ด้าน ในส่วนนี้เป็นการนาเสนอรายละเอียด
ของประเด็นต่างๆ ในแต่ละด้าน ดังนี้
ขั้นตอนการให้บริการ ในภาพรวมผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.75 หรือ
ร้อยละ 95.0 พิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
เป็นลาดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.77 หรือร้อยละ 95.4 รองลงมาผู้รับบริการมีความพึงพอใจมีป้ายที่แสดงขั้นตอนอย่าง
ชัดเจนและความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง แนะนาขั้นตอนในการให้บริการ เป็นลาดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.76 หรือ
ร้อยละ 95.2 และผู้รับบริการมีความพึงพอใจมีการให้บริการตามลาดับก่อนหลัง เสมอภาคเท่าเทียมกันน้อยที่สุด
เป็นลาดับที่ 7 มีค่าเฉลี่ย 4.72 หรือร้อยละ 94.4
ช่องทางการให้บริการ ในภาพรวมผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.73 หรือ
ร้อยละ 94.6 พิ จารณารายประเด็นพบว่ า ผู้ รั บ บริ การมี ความพึ งพอใจมี ช่ องทางเพื่ อเลื อกใช้ ในการติ ดต่ อ
ประสานงานได้หลายรูปแบบ เช่น ทางโทรศัพท์ที่ติดต่อง่าย และมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ตลอดเวลา สถานที่ติดต่อ
ทางไปรษณีย์ หรือทาง website เป็นลาดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.76 หรือร้อยละ 95.2 รองลงมาผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจมีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการมีความชัดเจน เป็นลาดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.75 หรือ
ร้อยละ 95.0 และผู้รับบริการมีความพึงพอใจการเปิดรับข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น
แบบสอบถาม เป็นต้นน้อยที่สุด เป็นลาดับที่ 5 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.70 หรือร้อยละ 94.0
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในภาพรวมผู้รับบริการพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.74 หรือร้อยละ 94.8
พิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้ รับบริ การมีความพึ งพอใจมีเจ้ าหน้าที่เพียงพอในการให้ บริการ เป็นล าดับที่ 1
มีค่าเฉลี่ย 4.77 หรือร้อยละ 95.4 รองลงมาผู้รับบริการมีความพึงพอใจให้คาแนะนาตลอดเวลาที่มาติดต่อ/รับ
บริการ เป็นลาดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.76 หรือร้อยละ 95.2 และผู้รับบริการมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ให้บริการ โดย
ไม่เลือกปฏิบัติน้อยที่สุด เป็นลาดับที่ 6 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.72 หรือร้อยละ 94.4
สิ่งอานวยความสะดวก ในภาพรวมผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.76 หรือ
ร้อยละ 95.2 พิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมีการจัดพื้นที่ การให้ บริ การที่สามารถ
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการอย่างเหมาะสมและความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ
ห้องน้า โทรศัพท์ สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ เป็นลาดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.78 หรือร้อยละ 95.6 เท่ากัน รองลงมา
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม เป็นลาดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 4.77 หรือร้อยละ
95.4 และผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้ น้อยที่สุด เป็นลาดับที่ 6
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.74 หรือร้อยละ 94.8 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.6
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของคะแนนและระดับความพึงพอใจการให้บริการ
งานด้านการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก

ความพึงพอใจ
ต่อขั้นตอนการให้บริการ
1. ขัน้ ตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
2. มีป้ายที่แสดงขั้นตอนอย่างชัดเจน
3. มีความรวดเร็วในการให้บริการ
4. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง แนะนาขั้นตอนการบริการ
5. มีการให้บริการตามลาดับก่อนหลัง เสมอภาคเท่าเทียมกัน
6. ความสะดวกทีไ่ ด้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
7. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ
ภาพรวม
ต่อช่องทางการให้บริการ
1. มีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการมีความ
ชัดเจน
2.จุด/ช่องบริการมีความเหมาะสม สะดวกสบายการใช้บริการ
3. การเปิดรับข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความ
คิดเห็น แบบสอบถาม เป็นต้น
4. มีช่องทางเพื่อเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานได้หลาย
รูปแบบ เช่น ทางโทรศัพท์ที่ติดต่อง่าย และมีเจ้าหน้าที่รับ
โทรศัพท์ตลอดเวลา สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ หรือทาง
website
5. เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น แจ้งรายชื่อและ
เบอร์ติดต่อของผู้รับผิดชอบเพื่อให้ประสานงานหรือติดต่อ
สอบถาม
ภาพรวม
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการให้บริการ
2. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย มีมารยาท ยิ้มแย้ม แจ่มใส
3. ให้คาแนะนาตลอดเวลาทีม่ าติดต่อ/รับบริการ
4. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ และความพร้อม
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
SD

ค่าร้อยละ
ของ
คะแนน

การ
แปลผล

4.77
4.76
4.73
4.76
4.72
4.74

0.69
0.68
0.64
0.67
0.65
0.66

95.4
95.2
94.6
95.2
94.4
94.8

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

1
2
6
2
7
5

4.75
4.75

0.60
0.66

95.0
95.0

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

4

4.75
4.74

0.65
0.63

95.0
94.8

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

2
3

4.70

0.60

94.0

พอใจมากที่สุด

5

4.76

0.62

95.2

พอใจมากที่สุด

1

4.72

0.61

94.4

พอใจมากที่สุด

4

4.73

0.64

94.6

พอใจมากที่สุด

4.77
4.73
4.76

0.68
0.66
0.65

95.4
94.6
95.2

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

1
4
2

4.74
4.72

0.64
0.62

94.8
94.4

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

3
6

ค่าเฉลี่ย

X

ลาดับ
ที่
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ค่าร้อยละ
ของ
คะแนน

การ
แปลผล

4.73
4.74

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
SD
0.64
0.67

95.6
94.8

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

4

4.78

0.66

95.6

พอใจมากที่สุด

1

4.78
4.77
4.76
4.75
4.74
4.76

0.64
0.66
0.63
0.67
0.65
0.63

95.6
95.4
95.2
95.0
94.8
95.2

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากทีส่ ุด
พอใจมากที่สุด

1
3
4
5
6

ค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจ

X

6. มีความรู้และสามารถอธิบาย ชี้แจง แนะนาขั้นตอนได้
ภาพรวม
ต่อสิ่งอานวยความสะดวก
1. มีการจัดพื้นที่การให้บริการทีส่ ามารถอานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้รับบริการอย่างเหมาะสม
2. ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ
ห้องน้า โทรศัพท์ สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ
3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
4. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ
5. มีความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ
6. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้
ภาพรวม

ความพึงพอใจการให้บริการงานด้านการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้า งขององค์การบริหารส่วนตาบลดง
ขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในภาพรวม
ในภาพรวมพบว่า ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.75 หรือร้อยละ 95.0 ใน
กรณีจาแนกเป็นรายด้าน พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก เป็นลาดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย
4.76 หรือร้อยละ 95.2 รองลงมาผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ เป็นลาดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ย
4.75 หรือร้อยละ 95.0 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เป็นลาดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 4.74 หรือ
ร้อยละ 94.8 และผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการน้อยที่สุด เป็นลาดับที่ 4 มีค่าเฉลี่ย 4.73
หรือร้อยละ 94.6 รายละเอียดแสดงดังในตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของคะแนนและความพึงพอใจการให้บริการ
งานด้านการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก ในภาพรวม

ความพึงพอใจ
1. ต่อขั้นตอนการให้บริการ
2. ต่อช่องทางการให้บริการ
3. ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ต่อสิ่งอานวยความสะดวก
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย

X
4.75
4.73
4.74
4.76
4.75

ส่วนเบี่ยงเบน ค่าร้อยละ
มาตรฐาน ของคะแนน
SD
0.66
0.67
0.64
0.63
0.65

95.0
94.6
94.8
95.2
95.0

การ
แปลผล

ลาดับ
ที่

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

2
4
3
1

ลาดับ
ที่
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ความพึ ง พอใจต่ อ บริ ก ารงานด้ า นพั ฒ นาชุ ม ชนและสวั ส ดิ ก ารสั ง คมขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ความพึงพอใจการให้บริการประกอบด้วยข้อคาถาม 4 ด้าน ในส่วนนี้เป็นการนาเสนอรายละเอียด
ของประเด็นต่างๆ ในแต่ละด้าน ดังนี้
ขั้นตอนการให้บริการ ในภาพรวมผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.79 หรือ
ร้อยละ 95.8 พิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง แนะนา
ขั้นตอนในการให้บริการ เป็นลาดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.81 หรือร้อยละ 96.2 รองลงมาผู้รับบริการมีความพึงพอใจมี
ความรวดเร็ ว ในการให้ บ ริ ก ารและระยะเวลาการให้ บ ริ ก ารมี ค วามเหมาะสมตรงต่ อ ความต้ อ งการของ
ผู้รับ บริการ เป็นล าดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ ย 4.80 หรือร้อยละ 96.0 เท่ากัน และผู้ รับบริการมีความพึงพอใจมีการ
ให้บริการตามลาดับก่อนหลังเสมอภาคและเท่าเทียมกันน้อยที่สุด เป็นลาดับที่ 7 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.77 หรือร้อย
ละ 95.4
ช่องทางการให้บริการ ในภาพรวมผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.78 หรือ
ร้อยละ 95.6 พิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้ รับริ การมีความพึงพอใจมีช่องทางเพื่ อเลื อกใช้ในการติดต่ อ
ประสานงานได้หลายรูปแบบ เช่น ทางโทรศัพท์ที่ติดต่อง่าย และมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ตลอดเวลา สถานที่
ติดต่อทางไปรษณีย์ หรือทาง website เป็นลาดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.80 หรือร้อยละ 96.0 รองลงมามีป้าย/
สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการมีความชัดเจนและมีความพึงพอใจจุด/ช่องบริการมีความเหมาะสม
สะดวกสบายในการใช้บริการ เป็นลาดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.79 หรือร้อยละ 95.8 เท่ากัน และผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริก าร เช่น แจ้งรายชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้รับผิดชอบเพื่อให้
ประสานงานหรือติดต่อสอบถามน้อยที่สุด เป็นลาดับที่ 5 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.76 หรือร้อยละ 95.2
เจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ ในภาพรวมผู้รับบริ การพอใจมากที่สุ ด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.80 หรือร้อยละ 96.0
พิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้คาแนะนาตลอดเวลาที่มาติดต่ อ/รับบริการและ
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เป็นลาดับที่ 1
มีค่าเฉลี่ย 4.82 หรือร้อยละ 96.4 เท่ากัน รองลงมาผู้รับบริการมีความพึงพอใจมีความรู้และสามารถอธิบาย
ชี้แจง แนะนาขั้นตอนได้ เป็นลาดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 4.81 หรือร้อยละ 96.2 และผู้รับบริการมีความพึงพอใจแต่ง
กายสุภาพ เรียบร้อย มีมารยาท ยิ้มแย้ม แจ่มใส น้อยที่สุด เป็นลาดับที่ 6 มีค่าเฉลี่ย 4.77 หรือร้อยละ 95.4
สิ่งอานวยความสะดวก ในภาพรวมผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.78 หรือ
ร้อยละ 95.6 พิจารณารายประเด็นพบว่า ผู้รับริการมีความพึงพอใจ“ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ
ในการให้บริการและมีความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ เป็นลาดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.80
หรือร้ อยละ 96.0 เท่ ากัน รองลงมาผู้ รับบริ การมี ความพึงพอใจความสะอาดของสถานที่ใ ห้ บ ริก ารโดยรวม
เป็นลาดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 4.79 หรือร้อยละ 95.8 และผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือ
และเอกสารให้ความรู้น้อยที่สุด เป็นลาดับที่ 6 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.75 หรือร้อยละ 95.0 รายละเอียดแสดงในตาราง
ที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของคะแนน และระดับความพึงพอใจการให้บริการ
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก

ความพึงพอใจ
ต่อขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
2. มีป้ายที่แสดงขั้นตอนอย่างชัดเจน
3. มีความรวดเร็วในการให้บริการ
4. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง แนะนาขั้นตอนในการ
ให้บริการ
5. มีการให้บริการตามลาดับก่อนหลังเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
6. ความสะดวกทีไ่ ด้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
7. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ
ภาพรวม
ต่อช่องทางการให้บริการ
1. มีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการมีความ
ชัดเจน
2. จุด/ช่องบริการมีความเหมาะสม สะดวกสบายในการใช้
บริการ
3. การเปิดรับข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับ
ความคิดเห็น แบบสอบถาม เป็นต้น
4. มีช่องทางเพือ่ เลือกใช้ในการติดต่อประสานงานได้หลาย
รูปแบบ เช่น ทางโทรศัพท์ที่ติดต่อง่าย และมีเจ้าหน้าที่รับ
โทรศัพท์ตลอดเวลา สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ หรือ
ทาง website
5. เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น แจ้งรายชื่อ
และเบอร์ติดต่อของผู้รับผิดชอบเพื่อให้ประสานงานหรือ
ติดต่อสอบถาม
ภาพรวม
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการให้บริการ
2. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย มีมารยาท ยิ้มแย้ม แจ่มใส
3. ให้คาแนะนาตลอดเวลาทีม่ าติดต่อ/รับบริการ

ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
X มาตรฐาน
SD

ค่าร้อยละ
ของ
คะแนน

การ
แปลผล

ลาดับ
ที่

4.79
4.79
4.80

0.71
0.69
0.72

95.8
95.8
96.0

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

4
4
2

4.81

0.69

96.2

พอใจมากที่สุด

1

4.77
4.78

0.68
0.67

95.4
96.6

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

7
6

4.80
4.79

0.67
0.63

96.0
95.8

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

2

4.79

0.75

95.8

พอใจมากที่สุด

2

4.79

0.72

95.8

พอใจมากที่สุด

2

4.77

0.65

95.4

พอใจมากที่สุด

4

4.80

0.56

96.0

พอใจมากที่สุด

1

4.76

0.64

95.2

พอใจมากที่สุด

5

4.78

0.66

95.6

พอใจมากที่สุด

4.80
4.77
4.82

0.67
0.71
0.65

96.0
95.4
96.4

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

4
6
1
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ความพึงพอใจ
4. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ และความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
6. มีความรู้และสามารถอธิบาย ชี้แจง แนะนาขั้นตอนได้
ภาพรวม
ต่อสิ่งอานวยความสะดวก
1. มีการจัดพื้นที่การให้บริการทีส่ ามารถอานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้รับบริการอย่างเหมาะสม
2. ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ
ห้องน้า โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ
3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
4. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการ
ให้บริการ
5. มีความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ
6. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้
ความรู้
ภาพรวม

ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
X มาตรฐาน
SD

ค่าร้อยละ
ของ
คะแนน

การ
แปลผล

ลาดับ
ที่

4.82
4.79
4.81
4.80

0.63
0.61
0.64
0.69

96.4
95.8
96.2
96.0

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

1
5
3

4.78

0.69

95.6

พอใจมากที่สุด

4

4.78
4.79

0.66
0.65

95.6
95.8

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

4
3

4.80
4.80

0.67
0.68

96.0
96.0

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

1
1

4.75
4.78

0.69
0.65

95.0
95.6

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

6

ความพึ ง พอใจต่ อ บริ ก ารงานด้ า นพั ฒ นาชุ ม ชนและสวั ส ดิ ก ารสั ง คมขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ดงขีเ้ หล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในภาพรวม
ในภาพรวม ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.79 หรือร้อยละ 95.8 ในกรณี
จาแนกเป็นรายด้าน พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เป็นลาดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.80
หรือร้อยละ 96.0 รองลงมาผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ เป็นลาดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.79
หรือร้อยละ 95.8 และผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการและต่อสิ่งอานวยความสะดวกน้อย
ที่สุด เป็นลาดับที่ 3 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.78 หรือร้อยละ 95.6 เท่ากัน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.9
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของคะแนนและระดับความพึงพอใจการให้บริการ
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก ในภาพรวม

ความพึงพอใจ
1. ต่อขั้นตอนการให้บริการ
2. ต่อช่องทางการให้บริการ
3. ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ต่อสิ่งอานวยความสะดวก
รวม

ค่าเฉลี่ย

X
4.79
4.78
4.80
4.78
4.79

ส่วนเบี่ยงเบน ค่าร้อยละ
มาตรฐาน ของคะแนน
SD
0.63
95.8
0.66
95.6
0.69
96.0
0.65
95.6
0.68
95.8

การ
แปลผล

ลาดับที่

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

2
3
1
3

สรุป ความพึงพอใจการให้บริการทุกภารกิจของขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ในภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการทุกภารกิจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.77 หรือ
ร้อยละ 95.4 เมื่อพิจารณาภารกิจแต่ละภารกิจพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัส ดิการสั งคม เป็นล าดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ ย 4.79 หรือร้อยละ 95.8 รองลงมาผู้ รับ บริการมีความพึงพอใจ
งานด้านสาธารณสุข เป็นลาดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.78 หรือร้อยละ 95.6 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจงานด้าน
จัดเก็บภาษี เป็นลาดับที่ 3 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.76 หรือร้อยละ 95.2 และผู้รับบริการมีความพึงพอใจงานด้านการ
ขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างน้อยที่สุด เป็นลาดับที่ 4 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.75 หรือร้อยละ 95.0 รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 สรุป ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของคะแนนและระดับความพึงพอใจ
การให้บริการทุกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขีเ้ หล็ก

การให้บริการด้านต่างๆ
1.งานด้านสาธารณสุข
2. งานด้านจัดเก็บภาษี
3. งานด้านการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
4. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ภาพรวม

ส่วน
ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย เบีย่ งเบน ของคะแนน
X มาตรฐาน
SD
4.78
0.69
95.6
4.76
0.61
95.2
4.75
0.65
95.0
4.79
0.68
95.8
4.77
0.59
95.4

การ
แปลผล

ลาดับ
ที่

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

2
3
4
1
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สรุ ป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริห ารส่ วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ได้กาหนดประเมินความพึงพอใจ 4 งาน ได้แก่ 1) งานด้านสาธารณสุข 2) งานด้านจัดเก็บภาษี
3) งานด้านการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 4) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ปรากฏว่าได้คะแนน
ความพึงพอในแต่ละงานตามลาดับ ดังนี้ ร้อยละ 95.6 ร้อยละ 95.2 ร้อยละ 95.0 และร้อยละ 95.8
คานวณ

= 381.6
4
= 95.4

คะแนนที่ได้

= 10 คะแนน
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
3.1 สิ่งที่ประทับใจ
1) เจ้าหน้าที่การให้บริการดี มีการแนะนาที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
2) ผู้บริหารเข้าถึงประชาชน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3) พื้นที่ในชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย
4) ปัญหาขยะได้รับการดูแลเอาใจใส่ดี ไม่มีขยะตกค้าง แต่มีปัญหาเล็กน้อย เพราะประชาชนที่อื่น
นาขยะมาใส่ในถังขยะ
3.2 ปัญหา
1) มีแต่การแจกทรายอะเบท แต่ไม่มีพ่นยาป้องกันยุงลาย และมีฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า โดยมี
เจ้าหน้าที่มาฉีดให้ หรือจะพาสุนัขมาที่สานักงานอบต.
3.3 ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอื่นๆ
1) ไฟทางไม่สว่าง บางแห่งมีน้อย
2) ปัญหาทางด้านการเกษตร การห้ามใช้สารเคมีอันตราย ได้แก่ พาราควอต ทาให้ต้นทุนในการทา
การเกษตรสูงขึ้น

บทที่ 5
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
การส ารวจความพึงพอใจบริการขององค์การบริห ารส่ วนตาบลดงขี้เหล็ ก อาเภอเมืองปราจีน บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ในภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการทุกภารกิจมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.77 หรือร้อยละ 95.4 เมื่อพิจารณาภารกิจแต่ละภารกิจพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจงานด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นลาดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.79 หรือร้อยละ 95.8 รองลงมาผู้ รับบริการมี
ความพึงพอใจงานด้านสาธารณสุ ข เป็นล าดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.78 หรือร้อยละ 95.6 ผู้ รับ บริการมีความ
พึงพอใจงานด้านจัดเก็บภาษี เป็นลาดับที่ 3 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.76 หรือร้อยละ 95.2 และผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจงานด้านการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างน้อยที่สุด เป็นลาดับที่ 4 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.75 หรือร้อยละ 95.0
5.2 ข้อเสนอแนะ
ในภาพรวมผลการดาเนินงานด้านบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก มีความสอดคล้อง
กับความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายและแผนพัฒนาในด้านต่างๆแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
ตอบสนองต่อความต้องการและการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความมุ่งหมาย
เพื่อการกระจายอานาจให้แก่ประชาชนในตาบล เพื่อแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของตนเอง อัน
จะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนดีขึ้น จะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วน
ตาบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมากที่สุด บทบาท
และภารกิจขององค์การบริห ารส่ว นตาบล จึงเป็น บทบาทที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้นภาพลักษณ์ของการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
กลไกการบริห ารจั ดการที่โ ปร่งใส ซื่อตรง เป็น ธรรม มีประสิ ทธิภ าพประสิ ทธิ ผ ล และการเปิด โอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการบริหารจัดการ และการตรวจสอบการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ดงขี้เหล็ก ในทุกขั้นตอนเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ดี ทั้งนี้
หากองค์การบริหารส่ วนตาบลดงขี้เหล็ก มีการบริหารจัดการโดยยึดถือตามหลักการพื้นฐานธรรมาภิบาล
(Good governance) อย่า งเคร่ งครัด แล้ ว ถื อได้ว่ าเป็น การบริห ารจัด การมิติ ใหม่ที่ จ ะสร้ างสรรค์
ประชาธิปไตยจากฐานรากที่แท้จริง ชุมชนจะสามารถอยู่ร่วมกันสร้างสรรค์ และจรรโลงให้ เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนอย่างแท้จริงต่อไป
จากผลสรุปการศึกษา ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ดังนี้
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5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก ต้องมีการจัดทาแผนพัฒนาหน่วยงาน และมีการนา
แผนงานไปสู่การปฏิบัติจริง โดยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องเข้ าใจบทบาทและความรับผิดชอบของตน การ
จัดทาแผนพัฒนาจะต้องมาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
2) องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก จะต้องมีการกากับ และติดตามประเมิ นผล นาผลการ
ประเมิน มาทาการปรับปรุงแก้ไขอย่างแท้จริง
3) องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก ต้องมีการจัดลาดับความสาคัญของงานในแต่ละด้านและมี
การดาเนินการทั้งเชิงรับและเชิงรุกอย่างรวดเร็ว
4) องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานภายใต้ผลของ
การประเมินการปฏิ บัติราชการทั้งจากภายนอกองค์กร เช่น ประชาชนผู้รับบริการ และจากภายในองค์กร
เช่น เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทุกระดับ ทุกหน่วยงาน
5.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
แม้ว่างานบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก ในภาพรวมจะอยู่ในระดับความพึงพอใจ
มากที่ สุ ด แต่ มี ง านที่ ต้ อ งพั ฒ นา ได้ แ ก่ งานด้ า นการขออนุ ญ าตปลู ก สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเด็ นความพึ งพอใจ
ต่อช่องทางการให้บริการ คือ ความพึงพอใจการเปิดรับข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น
แบบสอบถาม เป็นต้น ดังนั้ นองค์การบริหารส่ว นตาบลดงขี้เหล็ก ควรจัดหาสิ่ งอานวยความสะดวก เช่น
กระดาษ ดินสอ ปากกา หรือทาเป็นแบบสอบถามให้เลือกข้อความที่ตรงกับความคิดเห็น แล้วใส่ในกล่องที่
จั ด เตรี ย มไว้ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนแสดงความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งเสรี มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนทราบ
นอกจากนั้นควรปรับปรุงช่องทางการให้บริการ พิจารณาทบทวนประสิทธิภาพของช่องทางการรับฟังที่มีอยู่
เช่น จานวนผู้รับบริการในแต่ละช่องทาง เป็นต้น ปรับปรุงช่องทางการรับฟัง อาทิ การออกแบบสอบถามใหม่
เพิ่มช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น ทาเป็นหนังสือหรือจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร กล่องรับความ
คิดเห็น เว็บบอร์ด เฟสบุ๊ค /อินเตอร์เน็ต / แบบสอบถาม ให้สอดคล้องและมีความเหมาะสมกับผู้รับบริการ
เพื่อให้ตรงกับประเด็นที่สามารถนามาวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการให้เหมาะสมกับการดาเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อนาข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขให้ ผู้รั บบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุ ด
พัฒนากลไกระบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง เน้นการเข้าถึงข้อมูลของผู้คนทุกกลุ่มวัย
ใช้การสื่อสาร เป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในชุมชน เน้น “รับรู้ เรียนรู้” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรอบ
ด้าน (พนักงานอบต. นักเรียน เยาวชน คนในชุมชน) การสื่อสารภายในชุมชนด้วยเสียงตามสาย และมีการ
ประเมินผลงานบริการอย่างสม่าเสมอจนกว่าประชาชนจะพึงพอใจ
5.2.3 ข้อเสนอเพิ่มเติมของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
3.1 สิ่งที่ประทับใจ
1) เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีการให้บริการดี ให้คาแนะนาดี และยิ้มแย้มแจ่มใส
2) ผู้บริหารเข้าถึงประชาชน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน
3) พื้นที่ในชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย
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4) ปัญหาขยะได้รับการดูแลเอาใจใส่ดี ไม่มีขยะตกค้าง แต่มีปัญหาเล็กน้อย เพราะประชาชนจาก
ที่อื่นนาขยะมาทิ้งในถังขยะ
สิ่งที่ประชาชนประทับใจ โดยรวมการที่ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงขี้เหล็ก พร้อมใจกันทาหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยใจ ย่อมส่งผลต่อความ ชื่นใจและประทับใจของ
ประชาชน สิ่งที่ได้รับก็คือ คาชม รอยยิ้ม ความพึงพอใจ ในสีหน้าและแววตาที่ประชาชนแสดงออก ตลอดจน
การประชาสัมพันธ์ต่อบุคคลอื่นให้ได้รู้และชื่นชม ซึ่งเป็นผลจากการได้รับบริการที่เกินความคาดหวัง และเป็น
ผลจากการที่องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก ได้บริหารงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 คือ การบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการนี้
ต้องใช้วิธีการบริห ารกิจ การบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้ การบริห ารราชการแผ่ น ดิน เป็น ไปเพื่อประโยชน์ สุ ขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้แก่พนักงานที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ผู้บริหาร
องค์กรสามารถจัดโครงการเพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้แก่พนักงาน ข้าราชการ บุคลากร เช่น โครงการเชิดชู
เกียรติแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติและบริการให้แก่ประชาชาชนตามมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น
3.2 ปัญหา
1) มีแต่การแจกทรายอะเบท แต่ไม่มี พ่นยาป้องกันยุงลาย มีฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า โดยมี
เจ้าหน้าที่มาฉีดให้ หรือจะพาสุนัขมาฉีดที่สานักงานอบต.ก็ได้
แนวทางในการแก้ปัญหา เนื่องจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก เป็นพื้นที่มีต้นไม้ขึ้นอย่าง
ร่มรื่น และประชาชนมีอาชีพการปลูกต้นไม้ องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก ควรรณรงค์และให้ความรู้แก่
ประชาชนในการปลูกพืชสมุนไพรธรรมชาติเพื่อป้องกันยุง เช่น ตะไคร้หอม โหระพา ยี่หร่า กะเพรา แมงลัก
ข่า ไพล ขึ้น ฉ่าย ว่า นน้า กานพลู ดอกกระดังงาไทย เป็น ต้น และเป็น การประหยั ดงบประมาณ เพื่อน า
งบประมาณไปพัฒนาชุมชนในด้านอื่นต่อไป
3.3 ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอื่นๆ
1) ไฟทางไม่สว่าง บางแห่งมีน้อย
แนวทางในการแก้ปัญหา องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องดาเนินการ
ก ากั บ ตรวจสอบ การท างานของฝ่ า ยต่ า งๆ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามความต้ อ งการของประชาชน และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ
2) ปัญหาทางด้านการเกษตร การห้ามใช้สารเคมีอันตราย ได้แก่ พาราควอต ในการกาจัดวัชพืช/
หญ้า ทาให้ต้นทุนในการทาการเกษตรสูงขึ้น
แนวทางในการแก้ปัญหา องค์การบริหารส่ว นตาบลดงขี้เหล็ก ควรจูงใจให้ เกษตรกรหั น มาใช้
กระบวนการเกษตรอิ น ทรี ย์มากขึ้น โดยการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ เกษตรกรหั น มาใช้ ส ารชี ว ภัณ ฑ์
ปลอดภัยกับสิ่ งแวดล้ อม ซึ่งเป็น น้าหมักธรรมชาติกาจัดวัช พืช และส่ งเสริมให้ มีการผลิ ต สารชีว ภัณฑ์
ในรูปแบบ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์และชีวภาพ”เพื่อพัฒนาชุมชนเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์
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เจ้าหน้าที่โครงการ
1. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ภาคผนวก

แบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

*******************
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักในภารกิจในการให้บริการประชาชน รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานและธรรมภิบาลให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจจากประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย
โดยได้กาหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ขอความกรุณาท่านโปรดสละเวลาอันมีค่า
ประเมินผลการให้บริการ และขอน้อมรับเพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสารวจทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ ด้วย
************************
โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าคาตอบและในช่อง ที่ตรงกับความเห็นของท่านและเติมข้อความ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการ
เพศ
(1)ชาย (2) หญิง
อายุ
(1) ต่ากว่า 20 ปี
(2) 20 - 39 ปี
(3) 40 - 59 ปี
(4) 60 ปีขึ้นไป
สถานภาพ
(1) โสด (2) สมรส (3) หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
การศึกษา
(1) ประถมศึกษาหรือต่ากว่า / ไม่ได้เรียน
(2) มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช.
(3) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวส.
(4)อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
(5)  ปริญญาตรี
(6) สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
(1) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) ลูกจ้าง / พนักงานบริษทั
(3) ผู้ประกอบการ / เจ้าของธุรกิจ
(4)ค้าขายรายย่อย / อาชีพอิสระ
(5) แม่บ้าน / พ่อบ้าน / เกษียณ
(6) นักเรียน / นักศึกษา
(7) เกษตรกร / ประมง
(8) อื่นๆ………………….
รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน
(1)  ต่ากว่า 5,000 บาท
(2)  5,000 - 10,000 บาท
(3) 10,001 - 15,000 บาท
(4)  15,001 - 20,000 บาท
(5)  20,001 - 25,000 บาท
(6)  25,001 - 30,000 บาท
(7)  30,001 บาท ขึ้นไป
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจบริการงานด้านสาธารณสุข
ความพึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
2. มีป้ายที่แสดงขั้นตอนอย่างชัดเจน
3. มีความรวดเร็วในการให้บริการ
4. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง แนะนาขั้นตอนในการให้บริการ
5. มีการให้บริการตามลาดับก่อนหลัง เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
6. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
7. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. มีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการมีความชัดเจน
2. จุด/ช่องบริการมีความเหมาะสม สะดวกสบายในการใช้บริการ
3. การเปิดรับข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม
เป็นต้น
4. มีช่องทางเพื่อเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานได้หลายรูปแบบ เช่น ทางโทรศัพท์
ที่ติดต่อง่าย และมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ตลอดเวลา สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ หรือ
ทาง website
5. เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น แจ้งรายชื่อและเบอร์ติดต่อของ
ผู้รับผิดชอบเพื่อให้ประสานงานหรือติดต่อสอบถาม
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการให้บริการ
2. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย มีมารยาท ยิ้มแย้ม แจ่มใส
3. ให้คาแนะนาตลอดเวลาที่มาติดต่อ/รับบริการ
4. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
6. มีความรู้และสามารถอธิบาย ชี้แจง แนะนาขั้นตอนได้
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. มีการจัดพื้นที่การให้บริการที่สามารถอานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการอย่าง
เหมาะสม
2. ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า โทรศัพท์
สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ
3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
4. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ
5. มีความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ
6. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
น้อย
มาก
กลาง

ควร
ปรับปรุง
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
3.1 สิ่งที่ความประทับใจ

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3.2 ปัญหา
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
******************************

แบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
***********

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักในภารกิจในการให้บริการประชาชน รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานและธรรมภิบาลให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจจากประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย
โดยได้กาหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ขอความกรุณาท่านโปรดสละเวลาอันมีค่า
ประเมินผลการให้บริการ และขอน้อมรับเพื่อ นาข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสารวจทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ ด้วย
***********************************
โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าคาตอบและในช่อง ที่ตรงกับความเห็นของท่านและเติมข้อความ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการ
เพศ
(1)ชาย (2) หญิง
อายุ
(1) ต่ากว่า 20 ปี
(2) 20 - 39 ปี
(3) 40 - 59 ปี
(4) 60 ปีขึ้นไป
สถานภาพ
(1) โสด (2) สมรส (3) หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
การศึกษา
(1) ประถมศึกษาหรือต่ากว่า / ไม่ได้เรียน
(2) มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช.
(3) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวส.
(4)อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
(5)  ปริญญาตรี
(6) สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
(1) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) ลูกจ้าง / พนักงานบริษทั
(3) ผู้ประกอบการ / เจ้าของธุรกิจ
(4)ค้าขายรายย่อย / อาชีพอิสระ
(5) แม่บ้าน / พ่อบ้าน / เกษียณ
(6) นักเรียน / นักศึกษา
(7) เกษตรกร / ประมง
(8) อื่นๆ………………….
รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน
(1)  ต่ากว่า 5,000 บาท
(2)  5,000 - 10,000 บาท
(3) 10,001 - 15,000 บาท
(4)  15,001 - 20,000 บาท
(5)  20,001 - 25,000 บาท
(6)  25,001 - 30,000 บาท
(7)  30,001 บาท ขึ้นไป
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจบริการงานด้านจัดเก็บภาษี
ความพึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
2. มีป้ายที่แสดงขั้นตอนอย่างชัดเจน
3. มีความรวดเร็วในการให้บริการ
4. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง แนะนาขั้นตอนในการให้บริการ
5. มีการให้บริการตามลาดับก่อนหลัง เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
6. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
7. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. มีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการมีความชัดเจน
2. จุด/ช่องบริการมีความเหมาะสม สะดวกสบายในการใช้บริการ
3. การเปิดรับข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น
แบบสอบถาม เป็นต้น
4. มีช่องทางเพื่อเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานได้หลายรูปแบบ เช่น ทาง
โทรศัพท์ที่ติดต่อง่าย และมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ตลอดเวลา สถานที่ติดต่อทาง
ไปรษณีย์ หรือทาง website
5. เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น แจ้งรายชื่อและเบอร์ติดต่อของ
ผู้รับผิดชอบเพื่อให้ประสานงานหรือติดต่อสอบถาม
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการให้บริการ
2. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย มีมารยาท ยิ้มแย้ม แจ่มใส
3. ให้คาแนะนาตลอดเวลาที่มาติดต่อ/รับบริการ
4. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
6. มีความรู้และสามารถอธิบาย ชี้แจง แนะนาขั้นตอนได้
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. มีการจัดพื้นที่การให้บริการที่สามารถอานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ
อย่างเหมาะสม
2. ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า โทรศัพท์
สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ
3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
4. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ
5. มีความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ
6. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
น้อย
มาก
กลาง

ควร
ปรับปรุง

3

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
3.1 สิ่งทีป่ ระทับใจ ………………………………………………………………….…………………………………………….
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
3.2 ปัญหา …………………………………………………………………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3 ข้อเสนอแนะและปัญหาอื่นๆ ………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………..

***********************************

แบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
**********************
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักในภารกิจในการให้บริการประชาชน รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานและธรรมภิบาลให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจจากประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย
โดยได้กาหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ขอความกรุ ณาท่านโปรดสละเวลาอันมีค่า
ประเมินผลการให้บริการ และขอน้อมรับเพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสารวจทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ ด้วย
************************
โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าคาตอบและในช่อง ที่ตรงกับความเห็นของท่านและเติมข้อความ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการ
เพศ
(1)ชาย (2) หญิง
อายุ
(1) ต่ากว่า 20 ปี
(2) 20 - 39 ปี
(3) 40 - 59 ปี
(4) 60 ปีขึ้นไป
สถานภาพ
(1) โสด (2) สมรส (3) หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
การศึกษา
(1) ประถมศึกษาหรือต่ากว่า / ไม่ได้เรียน
(2) มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช.
(3) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวส.
(4)อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
(5)  ปริญญาตรี
(6) สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
(1) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) ลูกจ้าง / พนักงานบริษทั
(3) ผู้ประกอบการ / เจ้าของธุรกิจ
(4)ค้าขายรายย่อย / อาชีพอิสระ
(5) แม่บ้าน / พ่อบ้าน / เกษียณ
(6) นักเรียน / นักศึกษา
(7) เกษตรกร / ประมง
(8) อื่นๆ………………….
รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน
(1)  ต่ากว่า 5,000 บาท
(2)  5,000 - 10,000 บาท
(3) 10,001 - 15,000 บาท
(4)  15,001 - 20,000 บาท
(5)  20,001 - 25,000 บาท
(6)  25,001 - 30,000 บาท
(7)  30,001 บาท ขึ้นไป

2

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจบริการงานด้านขออนุญาตปลูกสิง่ ก่อสร้าง
ความพึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
2. มีป้ายที่แสดงขั้นตอนอย่างชัดเจน
3. มีความรวดเร็วในการให้บริการ
4. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง แนะนาขั้นตอนในการให้บริการ
5. มีการให้บริการตามลาดับก่อนหลัง เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
6. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
7. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. มีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการมีความชัดเจน
2. จุด/ช่องบริการมีความเหมาะสม สะดวกสบายในการใช้บริการ
3. การเปิดรับข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น
แบบสอบถาม เป็นต้น
4. มีช่องทางเพื่อเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานได้หลายรูปแบบ เช่น ทาง
โทรศัพท์ที่ติดต่อง่าย และมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ตลอดเวลา สถานที่ติดต่อทาง
ไปรษณีย์ หรือทาง website
5. เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น แจ้งรายชื่อและเบอร์ติดต่อของ
ผู้รับผิดชอบเพื่อให้ประสานงานหรือติดต่อสอบถาม
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการให้บริการ
2. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย มีมารยาท ยิ้มแย้ม แจ่มใส
3. ให้คาแนะนาตลอดเวลาที่มาติดต่อ/รับบริการ
4. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
6. มีความรู้และสามารถอธิบาย ชี้แจง แนะนาขั้นตอนได้
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. มีการจัดพื้นที่การให้บริการที่สามารถอานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ
อย่างเหมาะสม
2. ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า โทรศัพท์
สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ
3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
4. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ
5. มีความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ
6. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
น้อย
มาก
กลาง

ควร
ปรับปรุง

3

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
3.1 สิ่งทีป่ ระทับใจ ………………………………………………………………….…………………………………………….
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
3.2 ปัญหา …………………………………………………………………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3 ข้อเสนอแนะและปัญหาอื่นๆ ………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………..

***********************************

แบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
***********

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักในภารกิจในการให้บริการประชาชน รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานและธรรมภิบาลให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจจากประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย
โดยได้กาหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ขอความกรุณาท่านโปรดสละเวลาอันมีค่า
ประเมินผลการให้บริการ และขอน้อมรับเพื่อ นาข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสารวจทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ ด้วย
***********************************
โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าคาตอบและในช่อง ที่ตรงกับความเห็นของท่านและเติมข้อความ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการ
เพศ
(1)ชาย (2) หญิง
อายุ
(1) ต่ากว่า 20 ปี
(2) 20 - 39 ปี
(3) 40 - 59 ปี
(4) 60 ปีขึ้นไป
สถานภาพ
(1) โสด (2) สมรส (3) หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
การศึกษา
(1) ประถมศึกษาหรือต่ากว่า / ไม่ได้เรียน
(2) มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช.
(3) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวส.
(4)อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
(5)  ปริญญาตรี
(6) สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
(1) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) ลูกจ้าง / พนักงานบริษทั
(3) ผู้ประกอบการ / เจ้าของธุรกิจ
(4)ค้าขายรายย่อย / อาชีพอิสระ
(5) แม่บ้าน / พ่อบ้าน / เกษียณ
(6) นักเรียน / นักศึกษา
(7) เกษตรกร / ประมง
(8) อื่นๆ………………….
รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน
(1)  ต่ากว่า 5,000 บาท
(2)  5,000 - 10,000 บาท
(3) 10,001 - 15,000 บาท
(4)  15,001 - 20,000 บาท
(5)  20,001 - 25,000 บาท
(6)  25,001 - 30,000 บาท
(7)  30,001 บาท ขึ้นไป

2

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจบริการงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
ความพึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
2. มีป้ายที่แสดงขั้นตอนอย่างชัดเจน
3. มีความรวดเร็วในการให้บริการ
4. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง แนะนาขั้นตอนในการให้บริการ
5. มีการให้บริการตามลาดับก่อนหลัง เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
6. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
7. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. มีป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการมีความชัดเจน
2. จุด/ช่องบริการมีความเหมาะสม สะดวกสบายในการใช้บริการ
3. การเปิดรับข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น
แบบสอบถาม เป็นต้น
4. มีช่องทางเพื่อเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานได้หลายรูปแบบ เช่น ทาง
โทรศัพท์ที่ติดต่อง่าย และมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ตลอดเวลา สถานที่ติดต่อทาง
ไปรษณีย์ หรือทาง website
5. เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น แจ้งรายชื่อและเบอร์ติดต่อของ
ผู้รับผิดชอบเพื่อให้ประสานงานหรือติดต่อสอบถาม
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการให้บริการ
2. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย มีมารยาท ยิ้มแย้ม แจ่มใส
3. ให้คาแนะนาตลอดเวลาที่มาติดต่อ/รับบริการ
4. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
6. มีความรู้และสามารถอธิบาย ชี้แจง แนะนาขั้นตอนได้
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. มีการจัดพื้นที่การให้บริการที่สามารถอานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ
อย่างเหมาะสม
2. ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า โทรศัพท์
สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ
3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
4. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ
5. มีความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ
6. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
น้อย
มาก
กลาง

ควร
ปรับปรุง

3

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
3.1 สิ่งทีป่ ระทับใจ ………………………………………………………………….…………………………………………….
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
3.2 ปัญหา …………………………………………………………………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3 ข้อเสนอแนะและปัญหาอื่นๆ ………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………..

***********************************

การสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

การสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ดงขี้เหล็ก
อาเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

การสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

