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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป�นตัวชี้วัดหนึ่งท่ีสำคัญขององค์กร

ภาครัฐตามกรอบการพัฒนาปฏิรูประบบราชการ (Administrative Reforms) และการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที ่ดี (Good Governance) โดยยังผลให้เกิดขึ ้นแก่ประชาชนผู ้ร ับบริการภายใต้เขตพื ้นท่ี 

ความรับผิดชอบ คุณภาพการให้บริการ ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่าของงบประมาณ ความสามารถ 

ในการตอบสนองและการพัฒนาปร ับปร ุงการบร ิการสาธารณะอย ่างต ่อเน ื ่อง (Continuous 

Improvement)เป�นกลไกหลักขององค์กรภาครัฐในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป�นเลิศที่มีประชาชน

เป�นศูนย์กลาง (People center)  

การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป�นแนวนโยบาย

เชิงรุก (Proactive) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นโดยการเสริมแรง (Reinforcements) ผ่านกระบวนการ 

พัฒนาคุณภาพการให้บริการที่มีเป้าหมายสำคัญอยู่ท่ีประชาชนผู้รับบริการเป�นหลัก กฎของผลกระทบ 

(Law of Effect) กล่าวว่า บุคคลที ่ได้รับผลลัพธ์เชิงบวกหรือมีความพึงพอใจ บุคคลนั ้นก็จะกระทำ

พฤติกรรมเช่นนั้นซ้ำอีก ดังนั้น กระบวนการเสริมแรงโดยการให้รางวัลภายนอก (Extrinsic rewards) และ

การให้รางวัลภายใน (Intrinsic rewards) น่าจะเป�นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์อันหนึ่งท่ีทำให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินเกิดการพัฒนาปรับปรุงการบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่องแก่หน่วยงานภาครัฐ ต่อไป 

 1. ผลการประเม ินและข้อเสนอที ่ ได ้จากการประเม ินคร ั ้งน ี ้  ปรากฏรายละเอียด ด ังนี้  

การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในอยู่ในระดับ

มากที่สุด ( X  = 4.80) คิดเป�นร้อยละ 96.03 โดยเมื่อพิจารณาในรายโครงการพบว่า ส่วนใหญ่มีความ 

พึงพอใจต่องานจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.83) คิดเป�นร้อยละ 

96.62 รองลงมาได้แก่ งานแจกเบี ้ยยังชีพ อยู ่ในระดับมากที ่สุด ( X  = 4.80) คิดเป�นร้อยละ 96.04  

และงานช่วยเหลือสาธารณภัย อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.79) คิดเป�นร้อยละ 95.78 ส่วนลำดับสุดท้าย 

ได้แก่ งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้ อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด ( X  = 4.78) คิดเป�นร้อยละ 95.67 โดยเม่ือพิจารณาเป�นรายด้านสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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กิจกรรมและภารกิจ 

ร้อยละความพึงพอใจ 

กระบวนการ/

ข้ันตอนการ

ให้บริการ 

ช่อง

ทางการ

ให้บริการ 

เจ้าหน้าท่ี/

บุคลากร

ให้บริการ 

สถานท่ีและ

สิ่งอำนวย

ความสะดวก 

ผลการ

ปฏิบัติงาน 

 

รวม 

1. งานขออนุญาต

ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง 

รื้อถอน เคลื่อนย้ายและ

ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ 

95.48 95.86 95.83 95.28 95.92 95.67 

2. งานแจกเบี้ยยังชีพ 96.40 96.17 95.22 96.17 96.27 96.04 

3. งานช่วยเหลือ 

สาธารณภัย 

96.05 95.69 95.73 95.51 95.91 95.78 

4. งานจัดเก็บภาษีท่ีดิน 

และสิ่งปลูกสร้าง 

96.27 96.67 95.67 97.67 96.83 96.62 

รวม 96.05 96.10 95.61 96.16 96.23 96.03 

 

 2. ข้อเสนอแนะ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ 

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทำให้เห็นศักยภาพและความสามารถในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ  

และจะเป�นข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous 

Improvement) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนี้ 

 2.1 จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

พรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พบว่า งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน 

เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้ และงานช่วยเหลือสาธารณภัย มีผลการประเมินความพึงพอใจ 

ท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ในด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก 

เป�นลำดับสุดท้าย ดังนั้น จึงเสนอแนะใหอ้งค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อาจปฏิบัติ ดังนี้ 

  2.1.1 การจัดให้มีสถานท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  

  2.1.2 การจัดวางภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเป�นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม มีพ้ืนท่ี

สีเขียว ตลอดจนการจัดให้มีท่ีนั่งรออย่างเพียงพอ   

  2.1.3 การจัดให้มีป้ายบอกทาง /แผนผังแสดงจุดบริการตามลำดับข้ันตอน / ป้ายชื่อห้อง  

  2.1.4 การจัดเตรียมวัสดุสำนักงานที ่จำเป�น ดินสอ ปากกา สำหรับใช้กรอกคำขอ 

รับบริการไว้บริการสำหรับประชาชน  



ค 
 

  2.1.5 การจัดมุมสำหรับการบริการถ่ายเอกสาร การมีมุมนั่งเล่นสำหรับเด็ก จัดหาพัดลม 

หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีท้ิงขยะ และน้ำดื่ม ไว้บริการขณะรอคอย 

  2.1.6 การจัดให้มีห้องน้ำท่ีมีสภาพดี จำนวนเพียงพอและสะอาด    

  2.1.7 การจัดให้มีท่ีจอดรถอย่างเพียงพอแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 

  2.1.8 การปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยการจัดทำโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนท่ี

ให้บริการแก่ชุมชนด้านต่างๆ  

  2.1.9 การจัดเก็บและสังเกตพฤติกรรมผู้รับบริการในงานด้านต่างๆ เพื่อใช้เป�นข้อมูล 

ในการพัฒนาปรับปรุงงานต่อไป 

 2.2 จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

พรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พบว่า งานแจกเบี้ยยังชีพ และงานจัดเก็บภาษีที ่ดิน  

และสิ่งปลูกสร้าง มีผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

พรหมมาสตร์ ในด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากรให้บริการ เป�นลำดับสุดท้าย ดังนั้น จึงเสนอแนะให้องค์การ

บริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อาจปฏิบัติ ดังนี้  

  2.2.1 ปรับทัศนคติท่ีถูกต้องในการให้บริการ (Customers first)  

  2.2.2 ความมีมิตรไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้รับบริการ   

  2.2.3 ความรู้ความสามารถในงานบริการ  

  2.2.4 ความสุภาพ อ่อนน้อม ยกย่องให้เกียรติประชาชนผู้รับบริการ 

  2.2.5 ความเต็มอกเต็มใจช่วยเหลือการมีจิตใจใฝ่บริการ (Service Mind) 

  2.2.6 ความเสมอภาคในการให้บริการ 



คำนำ 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป�นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่มีภารกิจที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ (ประหยัด) และประสิทธิผล 

(สำเร็จตามเป้าหมาย) มีคุณภาพมาตรฐานบริหารงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ เป�ดโอกาส 

ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน  

ในป�งบประมาณ 2564 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี  

จังหวัดลพบุรี ได้มีการประเมินความพึงพอใจการให้บริการตามกิจกรรมและภารกิจ จำนวน 4 งาน 

ได้แก่ 1) งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื ้อถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้  

2) งานแจกเบี้ยยังชีพ 3) งานช่วยเหลือสาธารณภัย และ 4) งานจัดเก็บภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง 

การสำรวจความพึงพอใจในครั้งนี้ เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การปฏิบัติงานราชการในการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 

2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มิติท่ี 2  

ด้านคุณภาพการให้บริการ รวมท้ังเพ่ือเป�นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ต่อไป 
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สารบัญ (ต่อ)  
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1. ท่ีมาและความสำคัญของป�ญหา 

 การปกครองตนเองโดยรูปแบบการปกครองส่วนท้องถ่ิน (Local Self Government)  

เป�นจุดมุ่งหมายสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชุมชน

ท้องถ่ินเพ่ือให้ท้องถ่ินสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังเป�นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่ท้องถ่ินและประเทศชาติโดยรวม จากความสำคัญดังกล่าวจึงทำให้มีการให้ความสำคัญกับ 

การกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ท้องถ่ินเป�นอย่างมาก ซ่ึงวีระศักดิ์  เครือเทพ (2548 : 13-19)   

ได้กล่าวว่า การกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถ่ินถือเป�นเครื่องมือในการปรับโครงสร้างอำนาจรัฐ

ประการหนึ่งท่ีส่งเสริมให้ชุมชนท้องถ่ินมีอำนาจการปกครองตนเองโดยปลอดจากการแทรกแซงของ

รัฐบาลหรือองค์กรใด ๆ ซ่ึงมีส่วนสำคัญท่ีช่วยให้การใช้อำนาจรัฐในชุมชนท้องถ่ินเป�นไปเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนท่ีมีความหลากหลายตามระดับพัฒนาการของชุมชนแต่ละแห่งได้อย่าง

ท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน โดยหลักการสำคัญท่ีสนับสนุนเหตุผลและความจำเป�นของการปกครองท้องถ่ินก็คือ  

(1) เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความม่ันคงและความปลอดภัย การพัฒนา และการมีส่วนร่วม  

(2) เพ่ือสร้างความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ (3) เพ่ือการสร้าง

สมดุลแห่งรัฐในการใช้อำนาจปกครองบริหารในยุคสมัยแห่งประชาธิปไตย และ (4) เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร หลักการสำคัญของการกระจายอำนาจตาม

แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2543 มีสามประการ ได้แก่ หลักความ

เป�นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการกำหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคล และการบริหาร

การเงินการคลังของตนเองภายใต้กรอบของกฎหมายและภายใต้หลักความเป�นรัฐเดี่ยวในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป�นประมุข หลักการจัดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐใน

การบริหารราชการแผ่นดินโดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะ

ระดับชุมชน ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาครับผิดชอบการดำเนินภารกิจของรัฐใน

ระดับประเทศและในระดับภูมิภาค และให้คำปรึกษา สนับสนุน และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพียงเท่าท่ีจำเป�น และหลักประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินโดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (ประหยัด) และประสิทธิผล (สำเร็จตามเป้าหมาย) มีคุณภาพมาตรฐานบริหารงานอย่าง

โปร่งใสและตรวจสอบได้ เป�ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการตรวจสอบผล 

การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยป�จจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของไทยมี  

5 ประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 
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กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเหล่านี้มีการจัดความสัมพันธ์ใน 

เชิงบทบาทหน้าท่ีแตกต่างกันออกไป  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในยุคป�จจุบันเผชิญความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงท่ีหลากหลาย 

ท้ังนี้เนื่องมาจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศปรับเปลี่ยนตามกระแสโลกาภิวัฒน์  

และการเป�ดเสรีในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเป�นแรงผลักดันและส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อาจกล่าวได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป�นส่วนหนึ่งของภาครัฐ ทำหน้าท่ี

ร่วมกับรัฐบาล ในลักษณะท่ีเสริมแรงกัน ไม่ใช่การแข่งขัน หน้าท่ีของรัฐบาลระดับชาติ ได้แก่  

การกำหนดเป้าหมายเศรษฐกิจ สังคม การเมืองระดับมหภาค สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ทำหน้าท่ีผลิตบริการสาธารณะท้องถ่ิน (Local Public goods) กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

สามารถผลิตสินค้าและบริการท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่า เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ คือ การทำงาน

ใกล้ชิดกับประชาชน รู้ข้อมูลและความต้องการ รวมท้ังสามารถตอบสนองต่อป�ญหาท้องถ่ินรวดเร็วกว่า 

เช่นเดียวกัน ระบบการผลิตบริการของท้องถ่ินจะมีลักษณะท่ีหลากหลาย (Diversity) ตามสภาพแต่ละ

ท้องถ่ิน นอกจากนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะทำงานภายใต้บรรยากาศการแข่งขันและ 

มีการเปรียบเทียบข้ามพ้ืนท่ีและหน่วยงาน 

 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป�นอีกหน่วยงาน

บริหารราชการส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีเกิดข้ึนภายใต้นโยบายการกระจายอำนาจการปกครอง 

ข้ันพ้ืนฐานของรัฐบาล โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป�นนิติบุคคล 

มีหน้าท่ีในการจัดทำ บำรุงรักษา และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยยึดหลักการว่า ประชาชน

ต้องได้รับการบริการสาธารณะท่ีดีข้ึนไม่ต่ำกว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการมากข้ึน รวมท้ังส่งเสริม

ให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมดำเนินการและติดตามตรวจสอบ เพ่ือให้ได้

มาตรฐานท่ีองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถนำไปใช้เป�นแนวทางในการบริหารและให้บริการ 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ประชาชน รวมท้ังเป�น

หลักประกันว่าประชาชนไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประเทศ จะได้รับบริการสาธารณะในมาตรฐานข้ันต่ำ 

ท่ีเท่าเทียมกัน ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ในการบริหารจัดการองค์กรบริหารส่วนตำบล

ควรต้องดำเนินให้เกิดประโยชน์กับท้องถ่ินอย่างสูงสุด ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลจึงจัดให้มีการ

ประเมินการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการ

ใน 4 มิติ คือ มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผลในแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล มิติท่ี 2 มิติ

ด้านคุณภาพการให้บริการ มิติท่ี 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติท่ี 4 มิติด้านการ

พัฒนาองค์กร โดยเฉพาะในมิติท่ี 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดร้อยละระดับความพึงพอใจ 

ของผู้รับบริการนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลต้องประสานงานกับสถาบันภายนอก ท่ีเป�นกลางเป�น
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ผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี 

จังหวัดลพบุรี 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้ร่วมมือกับ 

“สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ 

ตามกิจกรรมและภารกิจ จำนวน 4 งาน ได้แก่ 1) งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน 

เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้ 2) งานแจกเบี้ยยังชีพ 3) งานช่วยเหลือสาธารณภัย และ  

4) งานจัดเก็บภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง ท้ังนี้เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและ 

เป�นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์การศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีสำคัญ เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจท่ีมีต่องานขออนุญาต

ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้ งานแจกเบี้ยยังชีพ งานช่วยเหลือ

สาธารณภัย และงานจัดเก็บภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ 

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

 

3. ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ 

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้กำหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ความพึงพอใจการให้บริการท่ีมีต่องานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้ งานแจกเบี้ยยังชีพ งานช่วยเหลือสาธารณภัย 

และงานจัดเก็บภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง

ลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยสำรวจความพึงพอใจจำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการ

ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวย

ความสะดวก และด้านผลการปฏิบัติงาน 

 3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน ท่ีได้รับบริการ

จากองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ 

(Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งเป�น 4 กลุ่ม ได้แก่ งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง 

รื้อถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้  งานแจกเบี้ยยังชีพ งานช่วยเหลือสาธารณภัย  

และงานจัดเก็บภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง 
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3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 

  3.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ประเภทผู้รับบริการ 

 3.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจท่ีมีต่องานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง  

รื้อถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้  งานแจกเบี้ยยังชีพ งานช่วยเหลือสาธารณภัย  

และงานจัดเก็บภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง 

 

4. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 4.1 ทำให้ทราบความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ 

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุร ีในด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านผลการปฏิบัติงาน 

 4.2 เป�นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการวางแผนการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ความพึงพอใจในการให้บริการ หมายถึง ความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้รับบริการท่ีมีต่อ

กระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ สถานท่ีและ

สิ่งอำนวยความสะดวก และผลการปฏิบัติงาน 

  กระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าท่ี หมายถึง การอธิบาย ชี้แจง แนะนำ

ข้ันตอนในการให้บริการมีความชัดเจน เป�นไปตามข้ันตอน มีความรวดเร็ว และทันเวลา มีการลำดับ

ก่อนหลัง มีความเหมาะสม และสามารถแก้ไขป�ญหาท่ีเกิดข้ึนได้ทันที 

  ช่องทางการให้บริการ หมายถึง การประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ มีช่องทางการ

ประสานงาน มีการออกหน่วยเคลื่อนท่ี และประชาสัมพันธ์การให้บริการให้ประชาชนเข้าใจในการ

ดำเนินงานชัดเจน 

  เจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ หมายถึง เจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรมีการแต่งกายเรียบร้อย 

เหมาะสม ให้บริการด้วยความสุภาพ เป�นกันเอง มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และมีความพร้อมใน 

การให้บริการ มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว มีความรู้ ความสามารถ และให้บริการด้วย ความซ่ือสัตย์

สุจริต 

  สถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง สถานท่ีตั้งของหน่วยงานมีความสะดวกใน

การเดินทาง มีท่ีจอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีนั่งรอบริการท่ีเพียงพอ มีการให้บริการแบบ

เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ มีคุณภาพและมีความทันสมัย สะอาด 

เรียบร้อย มีป้ายข้อความบอกจุดให้บริการและป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน เข้าใจง่าย 
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  ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กิจกรรมและโครงการ สอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชน มีการสำรวจและประเมินความต้องการเบื้องต้นก่อนดำเนินงาน ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า  

มีความโปร่งใส มีประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม ในกรณีท่ีผลการดำเนินงานมีความบกพร่อง สามารถ

ปรับปรุง แก้ไขได ้

  ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชน หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน ท่ีเคยเข้ารับบริการ 

งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้ งานแจกเบี้ย 

ยังชีพ งานช่วยเหลือสาธารณภัย และงานจัดเก็บภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง ขององค์การบริหาร 

ส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การประเมินความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี 

จังหวัดลพบุรี ในครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ 

 1. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

 2. แนวคิดเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 

 3. แนวคิดเก่ียวกับการปกครองสว่นท้องถ่ินรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล 

4. ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด

ลพบุรี 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 6. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจเป�นป�จจัยสำคัญประการหนึ่งท่ีช่วยให้งานประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งถ้าเป�นงานเก่ียวกับการให้บริการ ผู้มาบริหารจะต้องดำเนินการให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ 

สิ่งท่ีบ่งชี้ความเจริญก้าวหน้าของงานบริการท่ีสำคัญประการแรกท่ีเป�นคือจำนวนผู้มาใช้บริการ ดังนั้น 

ต้องศึกษาให้ถึงป�จจัยและองค์ประกอบต่างๆ ท่ีจะทำให้เกิดความพึงพอใจท้ังผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้

บริการเพ่ือใช้เป�นแนวทางในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

1.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

โคเลอร์ (Kotler. 1999 : 5) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ คือ ระดับความรู้สึกของ

บุคคล ท่ีเป�นผลจากการเปรียบเทียบการทำงานของผลิตภัณฑ์ตามท่ีเห็นหรือเข้าใจ (Product’s 

Perceived Performance) กับความคาดหวังของบุคคลดังนั้น ระดับความพึงพอใจจึงเป�นฟ�งก์ชั่น

ของความแตกต่างระหว่างการทำงาน (ผล) ท่ีมองเห็นหรือเข้าใจ (Perceived Performance)  

และความคาดหวัง (Expectations) ระดับของความพอใจสามารถแบ่งอย่างกว้าง ๆ เป�นสามระดับ

ด้วยกัน และลูกค้ารายการหนึ่งอาจมีประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในสามระดับนี้ กล่าวคือ  

หากการทำงานของข้อเสนอ (หรือผลิตภัณฑ์) ไม่ตรงกับความคาดหวังลูกค้าย่อมเกิดความไม่พอใจ 

หากการทำงานของข้อเสนอ (หรือผลิตภัณฑ์) ตรงกับความคาดหวังลูกค้าย่อมพึงพอใจ แต่ถ้าเกินกว่า

ความคาดหวังลูกค้าก็ยิ่งพอใจมาข้ึนไปอีก 

เชลลี่  (Shelly. 1975 : 215) ได้ ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความรู้สึกพึงพอใจ สรุปได้ว่า  

ความพึงพอใจเป�นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ
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ความรู้สึกทางบวกเป�นความรู้สึกท่ีเม่ือเกิดข้ึน แล้วจะทำให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป�นความรู้สึกท่ี

แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป�นความรู้สึกท่ีมีระบบย้อนกลับ ความสุขสามารถ 

ทำให้เกิดความสุข หรือความรู้สึกทางบวกเพ่ิมข้ึนได้อีกด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป�นความรู้สึก

ท่ีสลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวก 

 วิวัฒน์   หล่อพัฒนเกษม (2550 : 10) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือ

ทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเกิดจากพ้ืนฐานของการรับรู้ ความนิยม และประสบการณ์ 

ท่ีแต่ละบุคคลได้รับ และจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้  

ซ่ึงระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไป 

กาญจน์  เรืองมนตรี (2543 : 1) ให้ความหมายว่า เป�นความรู้สึก เช่น ความรู้สึกรัก 

ความรู้สึกชอบ ภูมิใจ สุขใจเต็มท่ี ยินดี ประทับใจ เห็นด้วย อันจะก่อให้เกิดความพึงพอใจใน 

การทำงาน มีการเสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ และสติป�ญญาให้แก่งานอย่างแท้ 

อเนก  กลยนี (2542 : 13) ได้กล่าวถึง  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือเจตคติท่ีดี 

ต่อการทำงานนั้นๆ 

 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการให้บริการ หมายถึง ความรู้สึกและความคิดเห็นของ

ผู้รับบริการ ซ่ึงในการประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ ได้แก่ กระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ  

เจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ สถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก และผลการปฏิบัติงาน 

1.2 ความสำคัญของความพึงพอใจ 

ความสำคัญเป�นป�จจัยสำคัญประการหนึ่งท่ีช่วยให้งานสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานท่ี

เก่ียวกับการให้บริการ นอกจากผู้บริการดำเนินการให้ผู้ทำงานเกิดความพึงพอใจในการทำงานแล้ว  

ยังจำเป�น ท่ีจะต้องดำเนินการท่ีจะทำให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจด้วย เพราะความ

เจริญก้าวหน้าของงานบริการ ป�จจัยท่ีสำคัญประการหนึ่งท่ีเป�นตัวบ่งชี้ก็คือจำนวนผู้มาใช้บริการ 

ดังนั้นผู้บริหารท่ีชาญฉลาดจึงควรอย่างยิ่งท่ีจะศึกษาให้ลึกซ้ึงถึงป�จจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ  

ท่ีทำให้ เกิดความพึงพอใจท้ังผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาใช้บริการ (สาโรช ไสยสมบัติ .2534 : 15)   

ซ่ึง พรรณี ช.เจนจิต (2542 : 28) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป�นเรื่องความรู้สึกท่ีบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใด 

สิ่งหนึ่ง ซ่ึงมีอิทธิพลทำให้แต่ละคนสนองตอบสิ่งเร้าแตกต่างๆออกไป บุคคลจะมีความพึงพอใจมาก

หรือน้อยเก่ียวกับสิ่งใดนั้น บุคคลรอบข้างมีอิทธิพลอย่างยิ่ง ความพอใจของบุคคลมีแนวโน้มท่ีจะ

ข้ึนอยู่กับค่านิยมของคนรอบข้าง ความพึงพอใจมีแหล่งท่ีเกิดข้ึน 4 ประการ คือ 1) การอบรมแต่เล็กๆ 

เป�นไปในลักษณะค่อยๆ ดูดซับการเลียนแบบของพ่อกับแม่และคนข้างเคียง ไม่ต้องมีใครมาสอน   

2) ประสบการณ์ของบุคคล 3) การรับถ่ายทอดจากความพึงพอใจท่ีมีอยู่แล้ว 4) สื่อมวลชน  

นอกจากนี้ พอร์เตอร์ (Porter 1981 : 1) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจต่อการทำงานในแง่ท่ีว่าบุคคลจะ

เกิดความพึงพอใจได้ก็ต่อเม่ือ ประเมินแล้วงานนั้น ๆ จะนำผลตอบแทนมาให้  ซ่ึงบุคคลได้มี 
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การตัดสินใจไว้ล่วงหน้าแล้วว่า คุณค่าของสิ่งท่ีได้รับเป�นเช่นไร บุคคลจึงเลือกเอางานท่ีนำผลลัพธ์

เหล่านั้นมาให้ 

อรรถกิจ  กรณ์ทอง (2545 : 16) เม่ือมนุษย์เกิดความต้องการข้ึนก็กำหนดเป้าหมายหลาย

อย่าง เพ่ือสร้างความพึงพอใจ กำลังความต้องการของแต่ละบุคคลจะข้ึนอยู่ กับป�จจัย ดังนี้   

1) วัฒนธรรมและค่านิยมทางสังคม 2) ความสามารถทางร่างกาย 3) ประสบการณ์  และ  

4) สิ่งแวดล้อมและสภาพทางสังคม 

 สุริยา  พุฒพวง (2547 : 3) ได้ชี้ว่า การท่ีบุคคลมีความพึงพอใจต่อสิ่งใดนั้น จะมีผลทำให้

บุคคลแสดงพฤติกรรมได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 1) มีความเอาใจใส่ต่องาน ขยันติดตามผลงานท่ีได้รับ

มอบหมายอยู่เสมอ 2) เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 3) มีความสามัคคีน้ำหนึ่ง

ใจเดียวกันไม่แตกแยกเป�นก๊ก เป�นเหล่า 4) ไม่ขาดหรือหยุดงานโดยไม่จำเป�น มีความสบายใจท่ีทำงาน

และอยู่ร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน 

อินทิรา  เพ็งแก้ว (2548 : 12-13) ได้ศึกษาทัศนคติของนักวิชาการและได้ประมวล

ความสำคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยสรุปไว้ 7 ประการ ดังนี้ 1) ความพึงพอใจ  

เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การหรือหน่วยงาน

2) ความพึงพอใจ เสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจอันดีต่อกัน และต่อองค์การหรือหน่วยงาน  

3) ความพึงพอใจ เสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซ่ือสัตย์ มีความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน  

4) ความพึงพอใจ ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและมีการรวมพลังเพ่ือกำจัดป�ญหาในองค์การ

ร่วมกัน 5) ความพึงพอใจ ก่อให้เกิดการช่วยเก้ือหนุนกฎระเบียบข้อบังคับ สามารถใช้บังคับควบคุม

ความประพฤติของผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบวินัยอันดี 6) ความพึงพอใจ ก่อให้เกิดความเชื่อม่ัน 

และความศรัทธาในองค์การท่ีร่วมมือกันปฏิบัติงาน 7) ความพึงพอใจ ช่วยเก้ือหนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด

ความสร้างสรรค์ในกิจการต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับ เสถียร  เหลืองอร่าม (2549 : 88) กล่าวว่า  

ความพึงพอใจของบุคคลเป�นสิ่งสำคัญในการบริหาร เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์เก้ือหนุนต่องานและ

องค์การได้ 7 ประการ ดังนี้ 1) ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  

2) สร้างความจงรักภักดี มีสัตย์ต่อหมู่คณะและองค์การ 3) เก้ือหนุนให้ระเบียบข้อบังคับเกิดผล  

ในด้านการควบคุมประพฤติกรรมการกระทำของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้ปฏิบัติตนในกรอบระเบียบ

วินัย และมีศีลธรรมอันดีงาม 4) สร้างสามัคคีธรรมในหมู่ และก่อให้เกิดพลังร่วมในหมู่คณะ ทำให้เกิด

พลังสามัคคีดังท่ีว่า สังฆัสสะ สามัคคี อันสามารถจะฝ่าฟ�นอุปสรรคท้ังหลายขององค์การได้  

5) เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลในองค์การ กับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การ  

6) เก้ือหนุนและจูงใจให้สมาชิกของหมู่คณะและองค์การ เกิดความคิดสร้างสรรค์ในกิจการต่าง ๆ 

ขององค์การ 7) ทำให้เกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในองค์การท่ีปฏิบัติงานอยู่ 
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สมบูรณ์  พรรณนาภพ (2540 : 167) กล่าวว่า ความพึงพอใจมีความสำคัญ คือ จะเป�นตัว

บ่งชี้พฤติกรรมท่ีสำคัญของบุคลากรได้ 6 ประการ ดังนี้ 

 1. ความสามัคคีเป�นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

 2. ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัว 

 3. ความตั้งใจ เอาใจใส่ และรู้จักรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายแล้ว 

 4. ความรู้สึกห่วงกังวลต่อผลท่ีเกิดต่อการหยุดงานของตนเอง คือ จะไม่ขาดหรือหยุดงาน

โดยไม่จำเป�น 

 5. ความพร้อมท่ีจะรับอาสาในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

 6. ความพร้อมเพรียงในการหม่ันปรึกษาหรือเก่ียวกับการเตรียมงานและแก้ป�ญหาต่าง ๆ  

1.3 องค์ประกอบของความพึงพอใจ 

นพพงษ์  บุญจิตราดุลย์ (2547 : 98) กล่าวว่า องค์ประกอบท่ีทำให้ความพึงพอใจของคน 

ในองค์การดีหรือไม่ข้ึนอยู่กับ องค์ประกอบ 6 ประการ ดังนี้ 

 1. หน่วยงานท่ีมีการนิเทศ ใกล้ชิดรวดเร็ว  เพียงพอและท่ัวถึงหรือไม่ 

  2. คนงานมีความพึงพอใจและภาคภูมิใจในงานท่ีตนทำหรือไม่ 

  3. คนทำงานมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันหรือไม่ 

  4. มีวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเป�นท่ีพึงพอใจหรือไม่ ทุกคนยอมรับหรือไม่ 

  5. มีค่าตอบแทนและรางวัลต่าง ๆ ท่ีคนงานได้รับมีความเหมาะสมเพียงใดท้ังทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม 

  6. สุขภาพทางกายและจิตใจ  โดยท่ัวไปของคนงานเป�นอย่างไร 

 คูเปอร์ (Cooper . 1985 : 31 – 33 ) กล่าวว่า ความต้องการท่ีเป�นสิ่งจูงใจให้มนุษย์เกิด

ความพึงพอใจในการทำงาน แบ่งออกเป�น 6 ลักษณะ คือ 

   1. ทำงานท่ีตนสนใจ 

  2. มีเงินเดือนและค่าจ้างท่ียุติธรรม 

  3. มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 

  4. สภาพการทำงานท่ีดี รวมท้ังชั่วโมงการทำงานและสถานท่ีท่ีเหมาะสม 

  5. ความสะดวกในการไปกลับ รวมท้ังสวัสดิการอ่ืน ๆ  

  6. การทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา ท่ีเข้าใจการควบคุม การปกครอง และโดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง เป�นคนท่ียกย่องนับถือ 

 ยีเชลลี่ , และบราวน์ (Ghiselli, & Brown . 1992 : 430 – 433) มีความเห็นว่าองค์ประกอบ

ท่ีทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการทำงานมี 5 องค์ประกอบ คือ 
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  1. ระดับอาชีพ ถ้าอาชีพอยู่ในสถานะสูง หรือระดับสูงเป�นท่ีนิยมนับถือของคนท่ัวไป  

ก็จะเป�นท่ีพอใจของผู้ประกอบอาชีพนั้น 

  2. สภาพการทำงาน ถ้ามีสภาพสะดวกสบายเหมาะแก่การปฏิบัติก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติงาน

เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 

  3. ระดับอายุ  จากการศึกษา พบว่า ผู้ปฏิบัติงานอายุระหว่าง 25 – 35 ป�  และ  

45 – 54  ป� จะมีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 

  4. รายได้ ได้แก่ จำนวนรายได้ประจำ  และรายได้ตอบแทนพิเศษ 

  5. คุณภาพของการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้จัดการ

กับคนงาน  การเอาใจใส่ต่อการเป�นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

 ล็ อค  (Lock .1976 : 132) ได้ กล่ าวถึ ง องค์ประกอบ ท่ีส่ งผล ต่อความ พึ งพอใจใน 

การปฏิบัติงานท่ีได้ทำการศึกษาวิจัย ในป� ค.ศ. 1976 ไว้  9 องค์ประกอบ ดังนี้ 

  1. ตัวงาน (work) ได้แก่ ความน่าสนใจในตัวงาน ความแปลกของงาน โอกาสเรียนรู้หรือ

ศึกษางาน ปริมาณงาน โอกาสท่ีจะทำงานนั้นสำเร็จ และการควบคุมการทำงานและวิธีการทำงาน 

  2. เงินเดือน (money) ได้แก่ จำนวนเงินท่ีได้รับความยุติธรรมและความทัดเทียมกันของ

รายได้ และวิธีการจ่ายเงินขององค์การ 

  3. การเลื่อนตำแหน่ ง (promotions) ได้แก่  โอกาสในการเลื่อนตำแหน่ งสูงข้ึน  

ความยุติธรรมในการเลื่อนตำแหน่งขององค์การ และหลักในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง 

  4. การได้รับการยอมรับนับถือ (recognition) ได้แก่ การได้รับการยกย่องชมเชย 

ในผลสำเร็จของงาน การกล่าววิจารณ์การทำงาน และความเชื่อถือในผลงาน 

  5. ผลประโยชน์ เก้ือกูล (benefits) ได้แก่ การบำเหน็จบำนาญตอบแทน การให้

สวัสดิการรักษาพยาบาล การให้วันหยุดงาน และการได้รับค่าใช้จ่ายระหว่างเวลาพักผ่อน 

  6. สภาพการทำงาน (working  condition) ได้แก่ ชั่วโมงการทำงาน ช่วงเวลาพัก

เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน อุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศ ทำเลท่ีตั้ง  และรูปแบบการก่อสร้างของ

อาคารสถานท่ีทำงาน 

  7. การนิเทศงาน (supervision) ได้แก่ การได้รับความเอาใจใส่ ดูแลช่วยเหลือแนะนำ   

ให้คำปรึกษาระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือมีทักษะในการนิเทศงานของผู้บริหาร 

  8. เพ่ือนร่วมงาน (co – workers) ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ในด้าน

ความรู้ความสามารถ และมีมิตรภาพอันดีต่อกันของเพ่ือนร่วมงาน 

  9. บริษัทและการบริหารงาน (company and management) ได้แก่ ความเอาใจใส่

บุคลากรในองค์การ เงินเดือน และนโยบายในการบริหารงานขององค์การ 
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 มิลดัน (Milton. 1981 : 159) กล่าวถึง องค์ประกอบท่ีมีต่อการพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้ 

9 ประการ ดังนี้ 

  1. ลักษณะของงาน (work) หมายถึง ความน่าสนใจภายในของงาน ความแปลกใหม่ของ

งาน โอกาสท่ีจะได้เรียนรู้เก่ียวกับงาน ปริมาณงาน  โอกาสท่ีงานจะสำเร็จ  งานท่ีได้ใช้ความรู้  

ความสามารถ 

  2. เงินเดือน (money) หมายถึง จำนวนเงินท่ีได้รับความยุติธรรม หรือความเท่าเทียมกัน

ของรายได้วิธีการจ่ายเงิน 

  3. การเลื่อนตำแหน่งการงาน (promotions) หมายถึง โอกาสในการท่ีจะเลื่อนข้ันเลื่อน

ตำแหน่ง ความยุติธรรมในการเลื่อนตำแหน่ง 

  4. การได้รับการยอมรับนับถือ (recognition) หมายถึง การได้รับการยกย่องและ 

การชมเชยในผลสำเร็จของงาน การวิพากษ์การทำงาน ความเชื่อถือในผลงาน 

  5. ผลประโยชน์ (benefits) หมายถึง บำเหน็จบำนาญ ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการ 

วันหยุด ฯลฯ 

  6. สภาพการทำงาน (working conditions) หมายถึง ชั่วโมงการทำงาน การขอหยุดพัก 

วัสดุอุปกรณ์  บรรยากาศในการทำงาน สถานท่ีตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวกทางกาย 

  7. การนิเทศงาน (supervision) หมายถึง รูปแบบของการนิเทศติดตาม ความมีมนุษย์

สัมพันธ์ในการนิเทศงาน และทักษะทางการบริหารของผู้นิเทศ 

  8. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  (co – workers) เช่น การยอมรับ การยกย่องนับถือ 

การช่วยเหลือ และความมีไมตรีต่อกัน 

  9. บริษัทและการจัดการ (company and management) ได้แก่ การดูแลลูกจ้าง  

การจ่ายค่าตอบแทนและการบริหารงาน 

1.4 การวัดความพึงพอใจ 

 ภนิดา  ชัยป�ญญา (2541 : 55) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดความพึงพอใจนั้นสามารถทำได้ 

หลายวิธี  ดังต่อไปนี้ 

      1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้ออกแบบสอบถาม เพ่ือต้องการทราบความคิดเห็น 

ซ่ึงสามารถกระทำได้ในลักษณะกำหนดคำตอบให้เลือก หรือตอบคำถามอิสระ คำถามดังกล่าวอาจ

ถามความพอใจในด้านต่าง ๆ  

      2. การสัมภาษณ์ เป�นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซ่ึงต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการท่ีดี

จะได้ข้อมูลท่ีเป�นจริง 
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      3. การสังเกต เป�นวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย   

ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระทำอย่างจริงจังและสังเกต 

อย่างมีระเบียบแบบแผน 

 ปริญญา  จเรรัชต์, วิโรจน์   ฤทธิ์�ชัย, อานุภาพ  เล็งสาย, และแพรวพรรณ  ชูช่วย (2551 : 

3) กล่าวว่า มาตรวัดความพึงพอใจสามารถกระทำได้หลายวิธี ได้แก่ 

      1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้สอบถามจะออกแบบเพ่ือต้องการทราบความคิดเห็น  

ซ่ึงสามารถทำได้ในลักษณะท่ีกำหนดคำตอบให้เลือก หรือตอบคำถามอิสระคำถามดังกล่าวอาจถาม

ความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหาร และการควบคุมงาน และเง่ือนไขต่าง ๆ เป�นต้น 

      2. การสัมภาษณ์ เป�นวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่ง  ซ่ึงต้องอาศัยเทคนิคและ

วิธีการท่ีดีจึงจะทำให้ได้ข้อมูลท่ีเป�นจริงได 

      3. การสังเกต เป�นวิธีวัดความพึงพอใจ  โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย  

ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา  กริยา  ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระทำอย่างจริงจังและสังเกต

อย่างมีระเบียบแบบแผน 

  สรุปได้ว่า การวัดความพึงพอใจ จะสามารถกระทำได้หลายวิธี ได้แก่ การใช้แบบสอบถาม  

การสัมภาษณ์ และการสังเกต ซ่ึงในแต่ละวิธีนั้นก็จะทำให้ทราบความคิดเห็น และความพึงพอใจของ 

ผู้ถูกวัดว่ามีความพึงพอใจในทางบวกหรือทางลบนั่นเอง ซ่ึงในการประเมินครั้งนี้ผู้ประเมินใช้

แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในแต่ละด้าน 

 1.5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 สมิต   สัชฌุกร (2546 : 18) กล่าวว่า ความพึงพอใจในบริการ หมายความถึงภาวการณ์

แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคลอันเป�นผลมาจากการเปรียบเทียบ การรับรู้สิ่งท่ีได้รับจาก

การบริการ ไม่ว่าจะเป�นการรับบริการหรือการให้บริการในระดับท่ีตรงกับการรับรู้ สิ่งท่ีคาดหวัง

เก่ียวกับการบริการนั้น ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการและความพึงพอใจในงานของ

ผู้ให้บริการ ซ่ึงสามารถแบ่งระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการออกเป�น 2 ระดับ คือ  

  ระดับท่ี 1 ความพึงพอใจท่ีตรงกับความคาดหวัง เป�นการแสดงความรู้สึกยินดีมีความสุขของ

ผู้ รับบริการ เม่ือได้ รับการบริการ ท่ีตรงกับความคาดหวัง ท่ี มีอยู่  เช่น  ผู้ ใช้จองหนั งสือชื่ อ   

สู้แล้วรวย ก็ได้รับหนังสือชื่อดังกล่าวตามเวลาท่ีกำหนด  พร้อมท้ังเจ้าหน้าท่ีก็ให้บริการได้รวดเร็ว 

   ระดับท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีเกินความคาดหวัง เป�นการแสดงความรู้สึกปลาบปลื้มใจหรือ

ประทับใจของผู้รับบริการ เม่ือได้รับการบริการท่ีเกินความคาดหวังท่ีมีอยู่ 
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1.6 แนวทางการสร้างความพึงพอใจในการบริการ 

 สมิต  สัชฌุกร (2546 : 18 – 19) กล่าวว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

ต่างมีความสำคัญต่อความสำเร็จของการดำเนินงานบริการ ดังนั้น การสร้างความพึงพอใจใน 

การบริการ จำเป�นท่ีจะต้องดำเนินการควบคู่กันไปท้ังต่อผู้บริการและผู้ให้บริการ ดังนี้ 

  1. การตรวจสอบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการอย่าง

สม่ำเสมอ ผู้บริหารการบริการจะต้องใช้เครื่องมือต่าง ๆ ท่ีมีในการสำรวจความต้องการ ค่านิยมและ

ความคาดหวังของผู้ใช้ท่ีมีต่อการบริการขององค์การซ่ึงสามารถกระทำได้โดยการใช้บัตรแสดงความ

คิดเห็นของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนท้ังจากภายนอกและ

ภายในองค์การในการสะท้อนภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานบริการ  

ซ่ึงจะเป�นตัวชี้วัดข้อบกพร่อง ข้อได้เปรียบขององค์การ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาคุณภาพของ

การบริการให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการ อันจะนำมาซ่ึงความพึงพอใจต่อการบริการ 

  2. การกำหนดเป้าหมายและทิศทางขององค์การให้ชัดเจน ผู้บริหารการบริการจำเป�นท่ี

จะต้องนำข้อมูลท่ีระบุถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้ ข้อบกพร่อง ข้อได้เปรียบของ

องค์การ ต้นทุนของการดำเนินการ แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและข้อมูล

อ่ืนท่ีเป�นประโยชน์มาประกอบการกำหนดนโยบาย  และทิศทางขององค์การ ซ่ึงจะส่งผลต่อลักษณะ

ของการให้บริการและคุณภาพของการบริการต่อผู้รับบริการ 

  3. การกำหนดกลยุทธ์การบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารการบริการต้องปรับเปลี่ยน

การบริการท่ีมีอยู่ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ทิศทางขององค์การ โดยใช้กลยุทธ์สมัยใหม่ ท้ังในด้าน 

การบริหารการตลาด และการควบคุมคุณภาพการบริการ รวมท้ังการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้

ในการอำนวยความสะดวกในการบริการด้านต่าง ๆ เช่น การจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับผู้ใช้ด้วยระบบ

ฐานข้อมูล โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติในการต่อสายเชื่อมโยง 

การติดต่อกับหน่วยงานภายในองค์การบริการ เป�นต้น ป�จจุบันผู้บริการการบริการนิยมนำแนวคิด 

ด้าน “การบริหารเชิงกลยุทธ์” ท่ีคำนึงถึงการให้ความสำคัญกับบรรยากาศการทำงานระหว่าง

พนักงานบริการภายในองค์การ เช่นเดียวกันกับการสร้างสายสัมพันธ์กับผู้ใช้ภายนอกให้เป�นไปใน

รูปแบบเดียวกัน 

 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 

การให้บริการสาธารณะว่า เป�นการบริการในฐานะท่ีเป�นเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีมีอำนาจ

กระทำ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ การให้บริการว่าประกอบด้วยผู้ให้

บริการ (providers) และผู้รับบริการ (recipients) โดยฝ่ายแรกถือปฏิบัติเป�นหน้าท่ีท่ีต้องให้บริการ

เพ่ือให้ฝ่ายหลังเกิดความพึงพอใจ (ปฐม  มณีโรจน์ .2543 : 5) 
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 2.1 ความหมายการบริการสาธารณะ 

คอตเลอร์ (Kotler . 2000 : 477) ได้กล่าวว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมท่ีจับต้องไม่ได้ 

(intangible) ซ่ึงถูกนำเสนอโดยฝ่ายหนึ่งให้กับอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่ได้  มีการเป�นเจ้าของและกิจกรรม

ดังกล่าวอาจถูกเสนอร่วมกับสินค้าท่ีจับต้องได้ 

เลิฟล็อก,  และไรท์ (Lovetock, & Wright . 1999: 50) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง 

กิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์ท่ีสร้างคุณค่า และให้ประโยชน์กับผู้บริโภคในเวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะสม 

ซ่ึงผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์ การบริการหรืออาจได้จากสินค้าก็ได้ 

ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย์ (2548 : 12) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง ความแตกต่างใน

กระบวนการ (process) และความแตกต่างในผลลัพธ์ (output) กล่าวคือ กระบวนการผลิตสินค้า

ผู้บริโภค ไม่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต ในขณะท่ีการผลิตบริการ ผู้บริโภคเป�นป�จจัย

นำเข้าในกระบวนการผลิต ส่วนผลลัพธ์นั้นการผลิตสินค้าจะได้สิ่งท่ีมีตัวตนสัมผัสได้ แต่การผลิต

บริการเป�นสิ่งท่ีสัมผัสไม่ได้ 

 ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์ (2547 : 316) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง การส่งมอบมูลค่า 

(values) ท่ีไม่สามารถจับต้องได้ให้กับลูกค้าซ่ึงเก่ียวข้องกับความรู้สึกนึกคิดทางด้านจิตใจของลูกค้า 

ท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของบริษัทเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

วีระรัตน์  กิจเลิศไพบูลย์ (2547 : 14) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง การกระทำพฤติกรรม

หรือการปฏิบัติการท่ีฝ่ายหนึ่งเสนอให้อีกฝ่ายหนึ่ง โดยกระบวนการท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจมีตัวสินค้าเข้ามา

เก่ียวข้องแต่โดยเนื้อแท้สิ่งท่ีเสนอให้นั้นเป�นการกระทำ พฤติกรรม หรือ การปฏิบัติการ ซ่ึงไม่สามารถ

นำไปเป�นเจ้าของได้ 

เทพศักดิ์  บุญรัตพันธุ์ (2546 : 13) ได้ให้ความหมายของการให้บริการสาธารณะว่าการท่ี

บุคคลกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการสาธารณะ ซ่ึงอาจจะเป�น

ของรัฐหรือเอกชนมีหน้าท่ีในการส่งต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

อดุลย์  จาตุรงคกุล, ดลยา  จาตุรงคกุล,  และพิมพ์เดือน  จาตุรงคกุล (2546 : 4) กล่าวว่า 

การบริการ หมายถึง วิธีของการสร้างบริการข้ึนมาและส่งมอบให้แก่ลูกค้านั้นยากท่ีจะเข้าใจเพราะสิ่ง

ท่ีป้อนเข้า (input) และผลผลิตจากกระบวนการ (output) เป�นสิ่งท่ีมองไม่เห็น 

 วีระพงษ์   เฉลิมจิระรัตน์ (2543 : 6 - 7) ได้ให้ความหมายว่า การบริการคือกระบวนการ

หรือกระบวนการกิจกรรมท่ีส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการหรือผู้ใช้บริการ โดยบรกิาร

เป�นสิ่งท่ีจับสัมผัสแตะต้องได้ยากเป�นสิ่งท่ีเสื่อมสูญหายไปได้ง่าย  

2.2 ลักษณะของการบริการ 

ความพึงพอใจในการบริการ คือ ความรู้สึกดี รู้สึกชอบ ชอบและสุขใจหรือทัศนคติท่ีดีของ

บุคคลท่ีมีต่อสิ่งนั้นๆ ซ่ึงถ้าบุคคลมีความพึงพอใจต่อสิ่งใดแล้ว ก็จะมีผลทำให้ร่างกายและสติป�ญญา 
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เพ่ือท่ีจะมอบแก่สิ่งนั้นๆ เป�นระดับความรู้สึกของลูกค้าท่ีมีผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่าง

ผลประโยชน์จากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือการทำงานของผลิตภัณฑ์กับการคาดหวังของลูกค้า  

เกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผู้ซ้ือ (สมชัย  เลิศทิฐิวงศ์ . 2544 : 35) ซ่ึง กันต์เลค 

และเนลสัน (Gundlach and Nelson.1983:41) อธิบายว่า ความพึงพอใจของประชาชนหลังจากพบ

กับพฤติกรรมการบริการเป�นระดับความพึงพอใจท่ีเกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีตอบสนองความต้องการ

หรือแก้ไขป�ญหาหรือลดป�ญหาได้ 

 สุธี  นาทวรทัต (2540 : 585) ได้กล่าวว่า ลักษณะของบริการไว้ดังนี้ 1) จับต้องไม่ได้ 

(intangibility) ลักษณะพ้ืนฐานท่ีแตกต่างกันระหว่างสินค้าและบริการ หมายถึงบริการเป�นเรื่องของ

สิ่งท่ีจับต้องไม่ได้ เนื่องจากผู้ซ้ือไม่สามารถเห็นรู้สึกทดสอบหรือสัมผัสกับบริการได้เช่นเดียวกับการซ้ือ

สินค้า เช่น บริการศัลยกรรมเสริมความงามผู้รับบริการไม่สามารถเห็นหรือสัมผัสบริการได้ก่อน แม้ว่า

จะสามารถเห็นและสัมผัสส่วนประกอบท่ีจับต้องได้ของการบริการ เช่น สถานท่ีให้บริการ เครื่องมือ 

อุปกรณ์ เป�นต้น 2) มีความเป�นอเนกพันธ์(heterogeneity) เนื่องจากบริการคือผลงานของมนุษย์ท่ี

เป�นผู้ให้บริการ ซ่ึงแต่ละคนก็มีแบบและวิธีการในการให้บริการของตนเอง จึงเป�นการยากท่ีจะกำหนด

มาตรฐานของการให้บริการให้เป�นมาตรฐานเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้นผู้ให้บริการคนเดียวกันอาจจะ

ให้บริการต่างกัน ถ้าเป�นเรื่องท่ีต่างกรรมต่างวาระกัน เช่น การให้บริการของช่างตัดผมคนเดียวกัน  

ซ่ึงให้บริการกับลูกค้าคนเดิมซ่ึงเป�นลูกค้าประจำ ในแต่ละครั้งของการรับบริการลูกค้าจะได้รับความ

พอใจไม่เท่ากัน ดังนั้นการตัดสินใจเรื่องคุณภาพของบริการท่ีผู้ซ้ือลูกค้าจะได้รับความพอใจไม่เท่ากัน 

ดังนั้นการตัดสินใจเรื่องคุณภาพของบริการ ท่ีผู้ซ้ือได้รับจึงเป�นเรื่องท่ีทำได้ยาก ในบางกรณีก็เป�นการ

ยากท่ีจะบอกให้ทราบล่วงหน้าว่าบริการท่ีลูกค้า จะได้รับจะมีลักษณะอย่างไร เช่น การซ้ือบัตรเข้าชม

การแข่งขันกีฬาไม่อาจจะบอกให้ทราบล่วงหน้าว่า การแข่งขันจะสนุกสนานและน่าตื่นเต้นเพียงใด

ดังนั้น จากเหตุผลดังกล่าวในการขายบริการจึงต้องให้ ความสนใจเก่ียวกับวางแผนท่ีจะให้บริการมาก

เป�นพิเศษ เพ่ือให้แน่ใจว่าบริการท่ีจะให้กับลูกค้ามีคุณภาพดีเท่าเทียมกันและโดยสม่ำเสมอ  

3) การผลิตและการบริโภคเกิดข้ึนพร้อมกัน (simultaneous  production  and  consumption) 

ด้วยเหตุท่ีสินค้าต้องมีการาผลิตก่อน หลังจากนั้นจึงขายและเกิดการบริโภคสำหรับบริการส่วนมากจะ

ขายก่อนแล้วจึงผลิต (ให้บริการ) และบริโภค (รับบริการ) ในเวลาเดียวกัน เช่น การใช้บริการของสาย

การบินผู้โดยสารต้องซ้ือตั๋วโดยสารก่อน และเม่ือถึงเวลาเดินทางบริษัทสายการเงินจะให้บริการ

ในขณะเดียวกับการรับบริการของผู้โดยสารก็จะเกิดข้ึนพร้อมกัน บ่อยครั้งท่ีไม่อาจจะแยกเรื่องบริการ

ออกจากตัวบุคคลซ่ึงเป�นผู้ให้บริการได้ ดังนั้นลักษณะการแบ่งแยกไม่ได้ (การผลิตและการบริโภค

เกิดข้ึนพร้อมกัน) ในความหมายทางการตลาดทำให้การขายบริการต้องเป�นการขายตรงจาก 

ผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการจึงทำให้การขายทำได้ในปริมาณจำกัด 4) ความไม่คงทน (perishability) 

บริการเป�นสิ่งท่ีไม่คงทนและไม่อาจเก็บรักษาไว้ได้ เช่น ท่ีนั่งในโรงภาพยนตร์ในแต่ละรอบ ถ้าไม่มี 
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ผู้เข้าชมภาพยนตร์ก็เสียเปล่า เม่ือเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านี้ก็เป�นเรื่องสูญเปล่า เรียกกลับคืนมาใช้

ประโยชน์ใหม่ไม่ได้ ซ่ึงแตกต่างจากสินค้าสามารถเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้า และนำมาขายในวันต่อไป

ได้หรือผู้บริโภคสามารถส่งสินค้าท่ีซ้ือไปแล้ว ถ้าไม่ได้รับความพอใจ 

ซ่ึงสอดคล้องกับ ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ (2543 : 143) กล่าวถึงลักษณะสำคัญของการบริการ 

ไวด้ังนี้ 

  1. ไม่สามารถจับต้องได้ (intangibility) การบริการเป�นสิ่งท่ีจับต้องไม่ได้ ลูกค้าไม่อาจชิม  

เห็น รู้สึก ได้ยิน ไม่ต้องคำนึงถึงการแจกจ่ายตัวสินค้า ไม่ต้องควบคุมสินค้าคงคลัง ดังนั้นป�ญหาของ 

การบริการก็อยู่ท่ีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดบริการ จะต้องพยายามชี้ให้เห็นประโยชน์ท่ีได้รับจาก 

การบริการมากกว่าตัวการการบริการรวมถึงการบอกต่อในคุณภาพของงานบริการท่ีผู้ใช้แล้วเกิดความ

พึงพอใจจนสามารถขอต่อไปตัวบุคคลใกล้ชิด 

  2. ไม่สามารถแบ่งแยกให้บริการ (inseparability) การให้บริการเป�นการผลิตและ 

การบริโภคขณะเดียวกันแยกไม่ได้ เกิดข้อจำกัดด้านเวลา โดยกลยุทธ์การให้บริการคือการกำหนด

มาตรฐานด้านเวลาการให้บริการให้รวดเร็ว 

  3. ไม่แน่นอน (variabil ity)  ลักษณะของการบริการไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่า

ผู้ขายบริการเป�นใคร จะให้บริการเม่ือไหร่ อย่างไร ทำให้เกิดพยากรณ์คุณภาพของการบริการก่อน

ซ้ือเพ่ือแก้ป�ญหาดังกล่าวการบริหารกิจการต้องมุ่งสนใจท่ีข้ันการวางแผนผลิตภัณฑ์ (product 

planning) ของโปรแกรมทางการตลาด นั่นคือกิจการจะต้องสร้างความเชื่อม่ันและชื่อเสียงให้เป�นท่ี

รู้จักของลูกค้าให้ได้ว่าสามารถบริการได้ดี 

 4. ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (perish ability) บริการไม่สามารถผลิตเก็บไว้ได้เหมือนสินค้าอ่ืน  

ถ้าต้องการมีความสม่ำเสมอ การให้บริการก็จะมีป�ญหา แต่ถ้าลักษณะความต้องการไม่แน่นอนจะทำ

ให้เกิดป�ญหาคือการบริการไม่ทันใจหรือการไม่มีลูกค้า จึงทำให้ผู้บริหารต้องพยายามเอาชนะ 

ในการวางแผน การตั้งราคา และการส่งเสริมการบริการ 

     คอตเลอร์ (Kotler. 2000 : 479) กล่าวว่า ลักษณะของการบริการ ไว้ 4 ประเภท ดังนี้ 

  1. มีลักษณะเป�นกิจกรรม การบริการมีลักษณะท่ีเป�นนามธรรมและมีการเคลื่อนไหว  

ซ่ึงการบริการเป�นกิจกรรมของประชาชน เช่น หมอ นักบริหาร พนักงานขาย เป�นต้น โดยมีหน้าท่ีหรือ

งานเป�นตัวบ่งชี้ถึงชนิดของกิจกรรม การบริการเป�นการเคลือ่นไหวของคนหรือ สิ่งของจากท่ีหนึ่งไปยัง

อีกท่ีหนึ่ง แต่หลังจากท่ีการบริการถูกส่งออกไปแล้ว มันจะไม่มีการเคลื่อนไหวอีก ซ่ึงในขณะท่ีมีการส่ง

มอบบริการจะมีการตรวจสอบไปด้วย สำหรับการตรวจสอบสามารถทำได้โดยการสังเกตปฏิกิริยาหรือ

ผลท่ีได้หลังจากการให้บริการ 
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  2. มีลักษณะท่ีไม่คงทน การบริการเม่ือเกิดข้ึนจะสูญหายไปในทันทีทันใด แม้บางครั้ง 

การให้บริการจะถูกกำหนดเป�นช่วงระยะเวลาสั้นบ้าง ยาวบ้าง แต่ทันทีท่ีมีการส่งมอบบริการมักจะถูก

บริโภคไปโดยทันทีทันใด 

  3. มีการติดต่อสัมพันธ์กับผู้บริการ เนื่องจากการบริการมีลักษณะท่ีไม่จีรังยั่งยืน ดังนั้น

การบริการจึงไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยว จะต้องมีรูปแบบของการติดต่อกับผู้รับบริการท่ีมี 

ความต้องการตรงกับการบริการนั้น ๆ ถ้าไม่มีลูกค้าหรือผู้บริการก็ไม่เรียกว่า การบริการ 

  4. มีขอบเขตชัดเจนเป�นเรื่องท่ียากท่ีจะค้นพบขอบเขตของการบริการ เนื่องจาก 

การบริการเป�นกิจกรรมจึงมีลักษณะเป�นกระบวนการท่ีต่อเนื่อง ทำให้เห็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด 

ไม่ชัดเจน ดังนั้นเม่ือถึงเวลาสิ้นสุดการให้บริการจะพบว่าการให้บริการอาจถูกทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นไป

เพียงบางส่วนเท่านั้น 

 2.3 องค์ประกอบของการบริการ 

 ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศ์ศิลป์  (2547 : 322) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการบริการไว้  

4 ประเภทดังนี้ 

      1. สภาพแวดล้อม หมายถึง สภาพ ท่ัวไป ไม่ เก่ียวข้องโดยตรงกับการบริการ  

แต่สภาพแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้มารับบริการท่ีสำคัญ ได้แก่ (1) การเดินทางท่ีง่าย 

และสะดวกในการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการ (2) สถานท่ีของหน่วยบริการ ได้แก่ ตัวอาคาร 

สภาพแวดล้อมของหน่วยบริการสถานท่ีรับบริการ และสภาพห้องน้ำ ซ่ึงสถานท่ีเหล่านี้ของหน่วย

บริการต้องมีลักษณะและสภาพท่ีเหมาะสม มีความกว้างขวาง สะอาด เป�นระเบียบ และปลอดภัย 

รวมท้ังควรจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้คอยให้บริการแก่ผู้ท่ีมารับบริการ 

      2. การประชาสัมพันธ์ จะช่วยให้ผู้รับบริการเกิดความม่ันใจในการติดต่อ ทำให้รู้เง่ือนไข 

รู้ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติตนในการติดต่อขอรับบริการ 

      3. กระบวนการบริการความประทับใจท่ีดีของผู้รับบริการข้ึนอยู่กับกระบวนการบริการท่ี

รวดเร็ว ชัดเจน มีระเบียบ มีประสิทธิภาพ ถูกต้องโปร่งใส และสะดวก 

      4. พฤติกรรมและวิธีการของผู้ให้บริการเป�นองค์ประกอบท่ีมีความสำคัญมากท่ีสุดใน 

การสร้างความพึงพอใจในการบริการเพราะผู้รับบริการได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการสัมผัสกับ

ผู้ให้บริการ ซ่ึงสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับผู้ให้บริการ มีดังนี้ (1) บุคลิกภาพและการปรากฏตัวของผู้ให้บริการ 

ได้แก่ รูปร่างหน้าตา เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (2) การพูดจาและการตอบคำถามของผู้ให้บริการ 

      เทพศักดิ์  บุณยรัตพันธ์ (2546 : 13) กล่าวว่า องค์ประกอบสำคัญท่ีบุคคลกลุ่มบุคคลหรือ

หน่วยงานท่ีมีอำนาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการสาธารณะ ซ่ึงอาจจะเป�นของรัฐหรือเอกชน  

มีหน้าท่ีในการส่งต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม จะต้องมีองค์ประกอบท่ีสำคัญ 6 ส่วนคือ  
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      1. สถานท่ีและบุคคลท่ีให้บริการ 

      2. ป�จจัยท่ีนำเข้าหรือทรัพยากร 

      3. กระบวนการและกิจกรรม 

      4. ผลผลิตหรือตัวบริการ 

      5. ช่องทางการให้บริการ 

      6. ผลกระทบต่อผู้รับบริการ 

      กิล เบิ ร์ท  และเบิ ร์ด เฮด (Gilbert, & Birhead) (อ้ างถึ งใน  สำนั กน โยบายและแผน

กรุงเทพมหานคร. 2538 : 1 – 9) มองว่าการให้บริการสาธารณะมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 4 ด้าน คือ  

      1. ป�จจัยนำเข้า (input) หรือทรัพยากรอันได้แก่บุคลากร ค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ และ 

สิ่งอำนวยความสะดวก 

      2. กิจกรรม (activities) หรือกระบวนการ (process) หมายถึง วิธีการท่ีจะให้ทรัพยากร 

      3. ผล (results) หรือผลผลิต (impacts) หมายถึง สิ่งท่ีเกิดข้ึนหลังจากมีการทรัพยากร 

     4. ความคิดเห็น (opinions) ต่อผลกระทบ (impacts) ซ่ึงหมายถึงความคิดเห็น 

ของประชาชนต่อบริการท่ีได้รับ จากความหมายดังกล่าวเป�นการพิจารณาโดยใช้แนวคิดเชิงระบบ 

ท่ีมีการมองว่าหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีให้บริการนำป�จจัยนำเข้าสู่กระบวนการผลิต และออกมาเป�นผลผลิต

หรือการบริการ 

2.4 หลักการและแนวทางในการบริการ 

มิลล์เล็ท (Millet.1954 : 112-114) ได้อธิบายว่า การบริการสาธารณะท่ีน่าพอใจหรือ

ความสามารถในการท่ีจะพิจารณาว่าการบริการนั้นพึงพอใจหรือไม่อาจพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้ 

 1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equitably service) คือ การให้บริการของรัฐ 

ท่ีมีฐานคติท่ีว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติโดยมีความเสมอภาคกัน

ท้ังในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยก เจ้าหน้าท่ีเป�นกันเองกับทุกคน อำนวยความสะดวกอย่าง

เสมอภาค โดยไม่แยกเพศ อายุ และอ่ืนๆ รวมถึงการใช้วาจาท่ีสุภาพกับทุกคน 

 2. การให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อเวลา (Timely service) คือ การให้บริการตาม

ลักษณะความจำเป�น รีบด่วน และการให้บริการสาธารณะจะต้องตรงต่อเวลา มีข้ันตอนอย่างชัดเจน 

อาจมีป้ายแจ้งข้ันตอนการให้บริการ มีระบบการบริการท่ีชัดเจน การให้บริการเป�นไปอย่างรวดเร็ว

ทันเวลา เพ่ือให้ประชาชนสามารถกำหนดเวลาการรับบริการได้ 

 3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample service) คือ ความต้องการเพียงพอในด้าน

สถานท่ีบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และการให้บริการสาธารณะท่ีต้องมีจำนวนการให้บริการท่ี

เพียงพอบริการ และสถานท่ีให้บริการอย่างเหมาะสมเพียงพอ เช่นท่ีนั่งรอ รวมถึงท่ีจอดรถ ในเรื่องนี้ 
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มิลล์เล็ทเห็นว่าความเสมอภาคหรือการตรงต่อเวลาจะไม่มีความหมายเลยถ้ามีจำนวนการให้บริการท่ี

ไม่เพียงพอ และสถานท่ีตั้งท่ีให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดแก่ผู้รับบริการ 

 4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous service) คือ การให้บริการสาธารณะท่ี

เป�นไปอย่างสม่ำเสมอโดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป�นหลัก ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานท่ี

ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเม่ือใดก็ได้ ต้องบริการให้แล้วเสร็จ และมีการติดตามผล 

 5. การให้บริการท่ีมีความก้าวหน้า (Progressive service) คือ การพัฒนางานบริการ

ทางด้านปริมาณ และคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยการให้บริการสาธารณะท่ีมีการปรับปรุง

คุณภาพและผลการปฏิบัติงาน เช่น มีเครื่องมือสื่อสารท่ีก้าวหน้า ให้มีการแสดงความคิดเห็นเจ้าหน้าท่ี

ได้รับการอบรมอยู่เสมอให้เป�นผู้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ 

 ซ่ึงสอดคล้องกับ โชติช่วง  ภิรมณ์ (2548 : 9-10) อธิบายว่า ความพึงพอใจในการบริการหรือ

ความสามารถท่ีจะพิจารณาว่าการบริการนั้นเป�นท่ีพึงพอใจหรือไม่สามารถวัดด้านการบริการ 

แบบต่างๆ ดังนี้ 

 1. การให้บริการอย่างเป�นธรรม คือ การให้บริการท่ียุติธรรมเสมอภาคและเสมอหน้า 

เท่าเทียมกัน 

 2. การบริการอย่างรวดเร็วทันเวลา คือ การให้บริการตามลักษณะจำเป�นรีบด่วน 

 3. การให้บริการอย่างพอเพียง คือ ความพอเพียงในด้านสถานท่ี บุคลากร และวัสดุ

อุปกรณ์ต่าง ๆ 

 4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง คือ การให้บริการตลอดเวลาต้องพร้อมและเตรียมตัว

บริการต่อความสนใจของสาธารณชน 

 5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า คือ มีการพัฒนางานท้ังการบริการคุณภาพให้มีความ

เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ 

      ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ  (2547 : 32) และ กุลธน ธนาพงศ์ธร (2542  : 28) ได้กล่าวถึง

หลักการและแนวทางให้บริการในการให้บริการกับผู้รับบริการมี ดังนี้ 

  1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป�นส่วนใหญ่กล่าวคือประโยชน์และ

บริการท่ีองค์การจัดให้นั้น จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่ 

  2. หลักความสม่ำเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้น ๆ ต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและ

สม่ำเสมอ มิใชท่ำ ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน 

  3. หลักความเสมอภาค บริการท่ีจัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกอย่างเสมอหน้าและ

เท่าเทียมกัน ไม่มีการใช้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มคนอ่ืน ๆ  

อย่างเห็นได้ชัด 
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  4. หลักความประหยัด ค่าใช้จ่าย ท่ีต้องใช้ไปในการบริการจะต้องไม่มากเกินกว่าผลท่ีจะ

ได้รับได้ 

   5. หลักความสะดวก บริการท่ีจัดให้แก่ผู้บริการจะต้องเป�นไปในลักษณะท่ีปฏิบัติได้ง่าย 

สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ท้ังยังไม่เป�นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผู้บริการหรือ

ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป  

 กำพล  เกียรติปฐมชัย (2548 : 57) กล่าวถึง หลักของการบริการท่ีดี 3 ประการ ดังนี้ 

  1. ความน่าเชื่อถือ (reliability) ประกอบด้วย ความสม่ำเสมอ ความพ่ึงพาได้ 

  2. การตอบสนอง (responsiveness) ประกอบด้วย ความเต็มใจท่ีจะให้บริการ 

ความพร้อมท่ีจะให้บริการและการอุทิศเวลา ความต่อเนื่องในการติดต่อ การปฏิบัติต่อผู้ให้บริการเป�น

อย่างดี 

  3. ความสามารถ (competence) ประกอบด้วย ความสามารถในการให้บริการ

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในความรู้วิชาการท่ีจะได้รับ 

ชูศรี   ออสเตรีย (2542 : 4) และ จินตนา   บุญบงการ (2545 : 40) ได้ให้ความหมายของ 

คำว่า SERVICES ไวด้ังนี้ 

  S = Smiling & Sympathy ยิ้มแย้มแจ่มใส และเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อ

ความยากลำบากของลูกค้า 

  E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงค์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว 

  R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือและให้เกียรติลูกค้า 

  V =Voluntariness manner สมัครใจ เต็มใจท่ีจะให้บริการ 

  I = Image Enhancing รักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการและขององค์กร 

  C = Courtesy กิริยาอาการอ่อนโยน สุภาพ มีมารยาทดี อ่อนน้อม ถ่อมตน 

  E = Enthusiasm กระฉับกระเฉง กระตือรือร้นท่ีจะให้บริการลูกค้าเกิดความประทับใจ 

2.5 คุณภาพการให้บริการ 

 คอดเลอร์ (Kotler. 2000 : 492) ได้กล่าวถึงคุณภาพของการบริการไว้ 2 ด้าน คือ ส่วนท่ี 1 

ให้บริการอะไร และส่วนท่ี 2 ให้บริการอย่างไร ซ่ึงการท่ีผู้รับบริการจะสามารถรับรู้ได้ว่าคุณภาพของ

การบริการจะดีหรือไม่นั่นเป�นผลมาจากคุณภาพท่ีผู้รับบริการคาดหวังไว้ (expected quality)  

ท่ีตรงกับประสบการณ์ท่ีได้รับจากการบริการเกิดเป�นภาพรวมของงานบริการท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงสามารถ

สร้างให้เกิดข้ึนได้โดยอาศัยหลักการ 6 ประการ ดังนี้ 

     1. การเป�นมืออาชีพและการมีทักษะของผู้ให้บริการ ซ่ึงผู้รับบริการสามารถรับรู้ได้จาก

การท่ีผู้ให้บริการมีความรู้  และทักษะในงานบริการท่ีสามารถ แก้ไขป�ญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีแบบแผน 
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     2. ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับบริการ โดยผู้รับบริการจะเกิดความรู้สึกได้จากการท่ี

ผู้ให้บริการสนใจท่ีจะแก้ป�ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนด้วยท่าทีเป�นมิตร และช่วยแก้ไขป�ญหาในทันที 

     3. การเข้าพบง่ายและมีความยืดหยุ่นในการให้บริการ โดยลูกค้าจะตัดสินจากสถานท่ีตั้ง

ของสำนักงาน เวลาท่ีให้บริการของพนักงานและระบบการให้บริการท่ีจัดเตรียมเพ่ืออำนวยประโยชน์

แก่ลูกค้าอย่างเต็มท่ี 

     4. ความไว้วางใจและความเชื่อถือได้โดยผู้รับบริการสามารถรับรู้ได้จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน

หลังจากการท่ีผู้ให้บริการปฏิบัติได้ตามท่ีตกลงกันไว้ 

     5. การแก้ไขสถานการณ์ให้กลับสู่สภาพปกติ  เม่ือใดก็ตามท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่ได้คาดคิด

ไว้ล่วงหน้าหรือเหตุการณ์ท่ีผิดปกติ และผู้ให้บริการสามารถแก้ไขสถานการณ์นั้นได้ทันท่วงทีกอบกู้

สถานการณ์ให้กลับคืนสู่สภาพปกติด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม 

     6. ชื่อเสียงและความเชื่อถือ โดยผู้รับบริการจะเชื่อถือในเชื่อเสียงของผู้ให้บริการจาก 

การท่ีผู้ให้บริการดำเนินกิจการด้วยดีโดยตลอด 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (2549 : 3) ได้กำหนดคุณภาพการให้บริการประกอบด้วย

ประเด็นสำคัญๆ 3 ประการ คือ 1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ  

2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ซ่ึงสามารถ

แสดงรายละเอียด คุณภาพการให้บริการ ดังนี้ 

  2.5.1 ด้านกระบวนการในการให้บริการ 

  สำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2552 : 4) ได้ให้ความหมาย

ของกระบวนการในการให้บริการว่า หมายถึง มีกระบวนการในการให้บริการเหมาะสม และรวดเร็ว

ฉับไว การให้บริการท่ีไม่มีข้อผิดพลาด และถูกต้อง ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม และ

การบริการเป�นไปตามลำดับก่อน – หลัง  

  สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2552 : 4) ได้ให้

ความหมายของกระบวนการในการให้บริการว่า หมายถึง ข้ันตอนการให้บริการท่ีไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน

และมีความเป�นระบบ มีกระบวนในการให้บริการด้วยความรวดเร็ว และถูกระเบียบ มีระยะเวลาใน

การให้บริการแต่ละข้ันตอนมีความเหมาะสม และงานท่ีผู้รับบริการมอบหมายเสร็จทันตาม

กำหนดเวลา 

  ธีรกิติ   นวรัตน์ ณ อยุธยา (2549 : 144) ได้ให้ความหมายของกระบวนการใน 

การให้บริการว่า หมายถึง กระบวนการ (process) เก่ียวข้องกับ ข้ันตอน วิธีการ งานประจำและงาน

ต่าง ๆ ท่ีต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลา  รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ

ให้กับลูกค้า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง กระบวนการก็คือ วิธีการและข้ันตอนต่าง ๆ ท่ีใช้เพ่ือให้กิจการ

บรรลุผลสำเร็จท่ีต้องการ นั่นเอง 
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  ศิรินารถ  บัวสอน (2548 : 44) ได้ให้ความหมายของกระบวนการในการให้บริการว่า 

หมายถึง กระบวนการให้บริการท่ีเป�นระบบและเป�นข้ันตอน มีความรวดเร็วในการให้บริการ  

การให้บริการตามลำดับอย่างยุติธรรม 

  ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ (2547 : 76) ได้ให้ความหมายของกระบวนการในการให้บริการ

ว่า หมายถึง กระบวนการในการให้บริการเป�นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสำคัญมาก   

ต้องอาศัยพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพ หรือเครื่องมือท่ีทันสมัยในการทำให้เกิดกระบวนการท่ีสามารถ 

ส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพได้ เนื่องจากการให้บริการโดยท่ัวไปมักจะประกอบด้วยหลายข้ันตอน ได้แก่ 

การต้อนรับการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การให้บริการตามความต้องการ การชำระเงิน ซ่ึงในแต่ละ

ข้ันตอนต้องประสานเชื่อมโยงกันอย่างดี หากข้ันตอนใดไม่ดีแม้แต่ข้ันตอนเดียวย่อมทำให้การบริการ

ไม่เป�นท่ีประทับใจแก่ลูกค้าได้ 

  ศุภรา  จิตภักดีรัตน์ (2547 : 20) ได้ให้ความหมายของกระบวนการในการให้บริการว่า 

หมายถึง กระบวนการเป�นป�จจัยก่อให้เกิดคุณภาพของการเรียนรู้โดยตรงกระบวนการไม่ชัดเจน หรือ

ได้รับการออกแบบไม่เหมาะสม จะก่อให้เกิดป�ญหาคุณภาพต่าง ๆ ตามมา ในขณะท่ีกระบวนการท่ีมี

คุณภาพ จะช่วยให้มีแนวทางปฏิบั ติงาน มีการใช้เครื่องมือวัดประเมินผลเพ่ือค้นหาโอกาสใน 

การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและแก้ป�ญหาได้รวดเร็ว 

  อิทธิรัตน์  อุสาห์ (2545 : 22) ได้ให้ความหมายของกระบวนการในการให้บริการว่า 

หมายถึง  ในกลุ่มธุรกิจบริการ กระบวนการในการให้บริการส่งมอบบริการมีความ สำคัญเช่นเดียวกับ 

เรื่องทรัพยากรบุคคล แม้ว่าผู้ให้บริการจะมีความสนใจดูแลลูกค้าเป�นอย่างดี ก็ไม่สามารถแก้ป�ญหา

ลูกค้าได้ ท้ังหมด เช่น การเข้าแถวรอระบบการส่งมอบบริการ จะครอบคลุมถึงนโยบายและ

กระบวนการท่ีนำมาใช้ ระดับการใช้เครื่องจักรกลในการบริการอำนาจการตัดสินใจของพนักงาน  

การท่ีมีส่วนร่วมของลูกค้าในกระบวนการให้บริการ อย่างไรก็ตามความสำคัญของประเด็นป�ญหา

ดังกล่าว ไม่เพียงแต่จะสำคัญต่อฝ่ายปฏิบัติการเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญต่อการฝ่ายการตลาดด้วย 

เนื่องจากเก่ียวข้องกับความพอใจท่ีลูกค้าได้รับ จะเห็นได้ว่าการจัดการทางการตลาดต้องให้ความสนใจ

ในเรื่องของกระบวนการให้บริการและการนำส่ง ดังนั้น ส่วนประสมทางการตลาดก็ควรครอบคลุมถึง

ประเด็นของกระบวนการนี้ด้วย แนวทางในการกำหนดกิจกรรมทางการตลาด จะไม่แบ่งส่วนการผลิต

หรือการดำเนินการออกจากบทบาทการตลาด ผู้จัดการในธุรกิจบริการมักจะแสดงให้เห็นถึงบทบาท

ในการบริหารบุคคล การผลิตการตลาด และความรับผิดชอบทางการเงินด้วย 

  กระบวนการในการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพมีความสำคัญเป�นอย่างยิ่งต่อกิจการบริการ

และลูกค้า  ดังต่อไปนี้ (ธีรกิติ   นวรัตน์ ณ อยุธยา . 2549 :  144)  

   1. สำหรับกิจการ มีดังนี้ 

    1) ช่วยให้ต้นทุนในการดำเนินงานของกิจการลดลง 
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    2) ช่วยให้กิจการประสบความสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์ในการวางตำแหน่ง

บริการ 

    3) ช่วยให้พนักงานของกิจการเกิดความพึงพอใจในการทำงานมากยิ่งข้ึน 

    4) ช่วยให้กิจการมีความได้เปรียบในการแข่งขัน 

    5) ช่วยให้กิจการประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมาย 

   2. สำหรับลูกค้า มีดังนี้ 

    1) โดยท่ัวไปลูกค้ามักมองว่ากระบวนการเป�นส่วนหนึ่งของบริการด้วย 

    2) กระบวนการในการให้บริการท่ีดีมีส่วนช่วยทำให้ลูกค้าได้รับบริการท่ีมี

คุณภาพ 

    3) การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำให้มีความยืดหยุ่นมากข้ึนช่วยทำให้ลูกค้ามี

ความพึงพอใจมากข้ึน 

  2.5.2 ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

  บุคคลหรือพนักงาน (หรือลูกค้าภายในองค์กร) เป�นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของกิจการ 

สำหรับการบริการบางประเภทท่ีพนักงานลูกค้ามาติดต่อกันมาก (high contact services) พนักงาน

ก็คือตัวบริการนั่นเอง การวิจัยท่ีผ่านมาสรุปว่า สาเหตุท่ีสำคัญประการหนึ่งท่ีทำให้การบริการของ

กิจการต่ าง ๆ ล้ม เหลว (คุณภาพของการบริการไม่ เป�น ไปตามความคาดหวังของลูก ค้า)  

ก็คือ การนำเสนอบริการของพนักงานไม่เป�นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนดไว้ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า

พนักงานมีความสำคัญเป�นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการให้บริการ ยิ่งไปกว่านั้น ในป�จจุบันนี้ท่ีกล่าว

กันว่าเป�นยุคท่ีลูกค้ามีความคาดหวังเก่ียวกับสินค้าและบริการสูงข้ึน แต่มีความจงรักภักดีต่อตรายี่ห้อ

และกิจการน้อยลง เนื่องจากมีข้อมูลในการตัดสินใจ และมีทางเลือกในการซ้ือสินค้าและบริการมาก

ข้ึน จึงทำให้ลูกค้าไม่ยอมรับสินค้าและบริการท่ีไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังท่ีสูงของตนได้ 

ดังนั้นความสามารถของกิจการในการจัดการให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานท่ีลูกค้า

คาดหวังจึงเป�นสิ่งท่ีมีความสำคัญมากยิ่งข้ึน (ธีรกิติ   นวรัตน์ ณ อยุธยา. 2549 : 124) 

  สำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2552 :  4) ได้ให้ความหมาย

ของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการว่า หมายถึง พนักงานมีการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย พูดจาสุภาพ มีความ

เป�นมิตร และยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ พนักงานให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 

พนักงานมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และให้บริการด้วยความเต็มใจ สามารถให้บริการและแก้ไข

ป�ญหาท่ีต้องการได้ 

  ธีรกิติ   นวรัตน์ ณ อยุธยา (2549 : 124) ได้ให้ความหมายของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการว่า 

หมายถึง บุคคลท้ังหมดท่ีมีส่วนร่วมในการนำเสนอบริการ (ให้กับลูกค้า) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของ
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ลูกค้า ซ่ึงบุคคลในท่ีนี้จะรวมถึงพนักงานของกิจการ ลูกค้า (ท่ีมาใช้บริการ) และลูกค้าคนอ่ืน ๆ ท่ีร่วม

อยู่ในสิ่งแวดล้อมของบริการนั้นด้วย 

  ศิรินารถ   บัวสอน (2548 : 47) ได้ให้ความหมายของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการว่า หมายถึง 

เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพและเป�นมิตร ดูแล เอาใจใส่ มีเต็มใจให้บริการ และให้คำแนะนำ 

หรือตอบข้อซักถามตรงประเด็น 

  วีระรัตน์   กิจเลิศไพโรจน์ (2547 : 273) ได้ให้ความหมายเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการว่า 

หมายถึง บุคลากรท่ีมีความชำนาญ มีความรู้ความสามารถในการทำงาน และมีทักษะและความรู้ท่ีจะ

ทำงานบรกิารอย่างท่ีควรจะเป�น 

  อภิชาต   พจน์จิราภรณ์ (2547 : 101) ได้ให้ความหมายของเจ้าหน้าท่ี ผู้ให้บริการว่า 

หมายถึง บุคคลท่ีมีความเชี่ยวชาญส่วนบุคคล สามารถทำได้ดีเป�นพิเศษในเรื่องใดได้อย่างคล่องแคล่ว

และถูกต้อง 

  อดุลย์   จาตุรงคกุล, ดลยา   จาตุรงคกุล, และพิมพ์เดือน  จาตุรงคกุล (2546: 13) ได้ให้

ความหมายของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ หมายถึง ผู้มีส่วนเก่ียวข้องหรือบุคลากรหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการ

บริการท้ังหมด หมายความรวมท้ังลูกค้า และบุคคลท่ีคอยให้บริการลูกค้า 

  อิทธิรัตน์  อุสาห์ (2545 : 22) ได้ให้ความหมายของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการว่า หมายถึง 

บุคลากรสำหรับธุรกิจบริการ ผู้ให้บริการนอกจากจะทำหน้าท่ีผลิตบริการแล้ว ยังต้องทำหน้าท่ีขาย

ผลิตภัณฑ์บริการไปพร้อม ๆ กันด้วย และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ามีส่วนจำเป�นอย่างมาก

สำหรับการบริการ 

  2.5.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

  สำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2552 : 4) ได้ให้ความหมาย

ของสิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง อาคารสถานท่ีสะดวกกว้างขวางเหมาะสม มีป้ายบอกตำแหน่ง

และจุดให้บริการต่าง ๆ สถานท่ีให้บริการสะอาด แสงสว่างเพียงพอและเป�นระเบียบ มีจุดบริการ 

รับ – ส่งเอกสาร และมีท่ีนั่งพักสำหรับผู้มาติดต่อ 

  สำนักงานเลขานุการเคหะสหเวชศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร (2552: 4) ได้ให้

ความหมายของสิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง การมีแบบฟอร์มเอกสารให้บริการอย่างเพียงพอ 

สถานท่ีในการให้บริการสะอาด และมีความเป�นระเบียบเรียบร้อย 

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา (2552 : 4) ได้ให้ความหมายของสิ่งอำนวยความสะดวก 

หมายถึง การมีแผนผังอธิบายข้ันตอนการขอรับบริการ การจัดสถานท่ีให้บริการ เช่น การจัดเตรียม

โต๊ะ เก้าอ้ี และทีวี เพ่ืออำนวยความสะดวกในการรอรับบริการ การให้บริการถ่ายเอกสาร การ

ให้บริการ น้ำดื่ม การให้บริการด้านสุขอนามัย เช่น ห้องน้ำห้องสุขา การให้บริการด้านสถานท่ีจอดรถ 
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การให้บริการแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม และการให้บริการด้าน

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เช่น  เอกสารหรือแผ่นพับต่าง ๆ 

  ศิรินารถ  บัวสอน (2548 : 48) ได้ให้ความหมายของสิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง 

การมีอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการทันสมัย มีท่ีนั่งพักสำหรับผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการเพียงพอ 

สถานท่ีให้บริการสะอาดเป�นระเบียบ ป้ายบอกทางวางในตำแหน่งท่ีชัดเจน ห้องน้ำสะอาด และอยู่ใน

บริเวณท่ีเหมาะสม โทรศัพท์สาธารณะมีเพียงพอและสภาพพร้อมใช้และมีบริการน้ำดื่มมีเพียงพอและ

สะอาด 

  หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (2551: 16) กล่าวว่า รูปแบบ 

การอำนวยความสะดวกประชาชนจะประกอบด้วย 

   1. การจัดระบบบริการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย 

   2. การประกาศข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

   3. จัดให้มีการเป�ดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถดู และตรวจสอบได้ 

   4. จัดให้ มีระบบเครือข่ายสารสนเทศสำหรับให้ประชาชนติดต่อสื่อสาร เช่น  

สายด่วน (hotline), อีเมล์ (e – mail), อินเทอร์เน็ต (internet), เวบเพจ (webpage) เป�นต้น 

   5. เป�ดช่องทางให้ประชาชนเลือกใช้บริการได้หลายทาง เช่น การยื่นคำขอได้ทาง

ไปรษณีย์ โทรสาร หรือ อินเทอร์เน็ต (internet) การรับคำขอหรือรับชำระค่าบริการแทนกันในต่าง

หน่วยงาน ให้ส่งผลการพิจารณาทางไปรษณีย์ได้ 

   6. มีระบบการรับฟ�งและรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน เช่น จัดให้มีกล่อง/ตู้รับฟ�ง

ความคิดเห็น เป�ดสายด่วน (hotline) เป�ดเว็บไซต์ (website) จัดให้มีแบบสอบถามรับฟ�งความคิดเห็น

ของประชาชน จัดประชุมรับฟ�งความเห็นของกลุ่มเป้าหมายในลักษณะเฉพาะกลุ่ม (focus group) 

เป�นต้น 

   7. จัดให้มีสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม เช่น มีป้ายบอกทาง และแผนผังแสดง

จุดบรกิาร มีสถานท่ีนั่งรอบริการท่ีเพียงพอ เป�นต้น 

   8. มีแบบฟอร์มท่ีเพียงพอและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม  

   9. เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติหน้าท่ี และมีแผนการอบรมอย่าง

ต่อเนื่อง 

   10. จัดบริการแบบเบ็ดเสร็จ 

   11. มีการปรับปรุงแก้ไข ยกเลิกกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเป�นอุปสรรคต่อการบริการ

ประชาชน หรือต่อส่วนราชการอ่ืน 

12. ลดภาระให้กับประชาชน โดยการยกเลิกหรือลดเอกสารหลักฐานท่ีไม่จำเป�นลง 
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  2.5.4 ด้านความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 

  ฉัตยาพร  เสมอใจ (2549 : 97) ได้ให้ความหมายของความสะดวกรวดเร็วในให้บริการ 

หมายถึง ประสิทธิภาพระยะเวลาการให้บริการ ตั้งแต่เวลาการเดินทางไปยังสถานบริการ และ 

รอคอยท่ีจะรับบริการ 

  พิชิต   สุขเจริญพงษ์ (2548 : 168) ได้ให้ความหมายของความสะดวกรวดเร็วในการ

ให้บริการ หมายถึง การทันต่อเวลาในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในช่วงเวลาท่ีจำกัด 

ทำให้รู้สึกว่าทันใจต่อความต้องการเกิดความยินดีและชื่นใจ 

  วีระรัตน์   กิจเลิศไพโรจน์ ( 2547 : 271) ได้ให้ความหมายของความสะดวกรวดเร็วใน

การให้บริการ หมายถึง ความรวดเร็วในการตอบสนองลูกค้า ความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือลูกค้า

ให้บริการอย่างทันใด และรวดเร็วฉับไว  

  วรเดช   จันทรศร (2545 : 28 – 29) ได้ให้ความหมายของความสะดวกรวดเร็วใน 

การให้บริการ หมายถึง ผู้รับบริการต้องการได้รับบริการท่ีตรงเวลา สะดวกรวดเร็วและผู้รับบริการยัง

ต้องการความม่ันใจว่าเม่ือมาขอรับบริการ ผู้ให้บริการจะต้องจัดหาหรือส่งมอบบริการให้เขาตามความ

คาดหมายท่ีดี และพึงพอใจทุกครั้ง 

  ณัฐวุฒิ   พริยะจีระอนันต์ (2544 : 6) ได้ให้ความหมายของความสะดวกรวดเร็วใน 

การให้บริการ หมายถึง ความเต็มใจท่ีจะให้บริการและช่วยเหลือลูกค้าอย่างรวดเร็ว 

  สุรเชษฐ  ป�ตะวาสนา (2544 : 49) ได้ให้ความหมายของความสะดวกรวดเร็วใน

ให้บริการ หมายถึง ความยากง่ายในการขอรับบริการและได้ให้ความหมายของความรวดเร็วใน

ข้ันตอนของการให้บริการ หมายถึง ความมากน้อยของจำนวนข้ันตอน และความรวดเร็วของ 

การดำเนินการในข้ันตอนต่าง ๆ ท่ีประหยัดเวลา 

  พงษ์ศักดิ์   บัวหยาด (2543 : 4) กล่าวว่า ความสะดวกรวดเร็ว ประกอบด้วยลักษณะ   

2 ประการ คือ 

   1. ความคล่องแคล่ว ว่องไว คือท่าทางร่างกายและกระฉับกระเฉง 

   2. งานสำเร็จ คือ ผลงานท่ีปฏิบัติเสร็จทันเวลา และดีด้วย 

  พิชิต  สุขเจริญพงษ์ (2548 :  169) กล่าวว่า ความรวดเร็ว ประกอบด้วยลักษณะ  

2 ประการคือ 

   1. การทันต่อเวลา คือ สามารถให้การช่วยเหลือได้ทันที 

   2. มีการตอบรับ คือ ตอบสนองความต้องการของบุคคลในช่วงเวลาท่ีจำกัดทำให้

รู้สึกต่อความต้องการเกิดความยินดี 
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  สรุปได้ว่า การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการในครั้งนี้ผู้ประเมิน ประเมินในเรื่อง 

กระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ เจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ สถานท่ีและสิ่งอำนวยความ

สะดวก และผลการปฏิบัติงาน 

   กระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าท่ี หมายถึง การอธิบาย ชี้แจง 

แนะนำข้ันตอนในการให้บริการมีความชัดเจน เป�นไปตามข้ันตอน มีความรวดเร็ว และทันเวลา มีการ

ลำดับก่อนหลัง มีความเหมาะสม และสามารถแก้ไขป�ญหาท่ีเกิดข้ึนได้ทันที 

   เจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ หมายถึง เจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรมีการแต่งกาย

เรียบร้อย เหมาะสม ให้บริการด้วยความสุภาพ เป�นกันเอง มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และมีความ

พร้อมในการให้บริการ มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว มีความรู้ ความสามารถ และให้บริการด้วย

ความซ่ือสัตย์ สุจริต 

   สถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง สถานท่ีตั้งของหน่วยงานมีความสะดวก

ในการเดินทาง มีท่ีจอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์สาธารณ ท่ีนั่งรอบริการท่ีเพียงพอ มีการให้บริการแบบ

เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ มีคุณภาพและมีความทันสมัย สะอาด 

เรียบร้อย มีป้ายข้อความบอกจุดให้บริการและป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน เข้าใจง่าย 

   ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กิจกรรมและโครงการ สอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชน มีการสำรวจและประเมินความต้องการเบื้องต้นก่อนดำเนินงาน ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

มีความโปร่งใส มีประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม ในกรณีท่ีผลการดำเนินงานมีความบกพร่อง 

สามารถปรับปรุง แก้ไขได้ 

 2.6 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 ภัทรดา  ลิมพะสุต (2540 : 18) กล่าวว่า ลักษณะการให้บริการของหน่วยงานรัฐ สามารถยัง

ผลสู่ความประทับใจของลูกค้า ซ่ึงนอกจากจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐกับประชาชนแล้ว 

ยังสามารถส่งผลให้ลูกค้าหันกลับมาใช้บริการของรัฐในครั้งต่อไป ในขณะท่ีหน่วยงานเอกชนท่ี

ประกอบธุรกิจในด้านการขาย จะให้ความสำคัญต่อการให้บริการมาก แต่หน่วยงานภาครัฐซ่ึงมีหน้าท่ี

ในการให้บริการส่วนใหญ่มักจะละเลยท่ีจะปรับปรุงพฤติกรรมในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

สำหรับในทางทฤษฎีนั้น องค์กรแบบรูปนัยจะให้บริการลูกค้าโดยยึดหลัก 3 ประการ ดังนี้ 

     1. การติดต่อเฉพาะงาน คือการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับเจ้าหน้าท่ีองค์กรนัยนี้จะ

จำกัดเฉพาะเรื่องงานเท่านั้น 

     2. การปฏิบัติโดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน คือองค์กรปฏิบัติต่อลูกค้าโดยความเป�นธรรมใคร

มาก่อนได้รับการบริการก่อน 

     3. การวางตนเป�นกลาง คือการไม่เอาอารมณ์ส่วนตัวเข้าไปยุ่งกับงาน ไม่แสดงอารมณ์ต่อ

หน้าลูกค้าหรือไม่แสดงความเห็นของตนในเรื่องส่วนตัวของลูกค้า 
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 หลักท้ังสามประการนี้สอดคล้องกับแนวคิดว่าด้วยระบบราชการในอุดมคติของเวบเบอร์ 

(Weber. 1967 : 58) ท่ีว่าการบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเป�นประโยชน์ต่อประชาชนมากท่ีสุด  

การให้บริการท่ีไม่คำนึงถึงตัวบุคคล เป�นลักษณะการให้บริการท่ีปราศจากอารมณ์ และไม่มีความชอบ

พอสนใจเป�นพิเศษ ซ่ึงทุกคนจะได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์เม่ืออยู่ในสภาพท่ี

เหมือนกัน 

 โกรนรูส (Gronroos. 1990 : 102 – 103) กล่าวว่า การบริการ คือ กิจกรรมหรือชุดของ

กิจกรรมซ่ึงอาจอยู่ในสภาพท่ีมีตัวตนหรือไม่ก็ตาม เกิดข้ึนขณะผู้ให้บริการมีสัมพันธ์กับระบบของ 

การบริการซ่ึงจะจัดเตรียมไว้เพ่ือแก้ป�ญหาหรือความต้องการของลูกค้า 

 

3. แนวคิดการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล 

 การปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล เป�นรูปแบบการปกครองท่ี

ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถ่ินของตนเองเพ่ือให้มีการพัฒนาด้านต่างๆและ

สภาพความเป�นอยู่ของท้องถ่ิน ท่ีดีข้ึน ซ่ึง ปธาน สุวรรณมงคล (2547 : 145 – 163) ได้กล่าวถึง 

การปกครองท้องถ่ินในรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลไว้ว่า เป�นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีมา

ตั้งแต่ป�พุทธศักราช 2499 สมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการส่วนตำบลพุทธศักราช 2499 และกระทรวงมหาดไทยยังได้จัดตั้งสภาตำบลข้ึนมาในป�เดียวกัน  

เพ่ือเป�นเสมือนโรงเรียนสอนประชาธิปไตยในทางปฏิบัติแก่ประชาชนในชนบทนับตั้งแต่ป� พ.ศ. 2499 

จนถึงป� พ.ศ. 2515 มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนท้ังสิ้น 59 แห่ง ก่อนท่ีจะถูกยุบเลิก

โดยประกาศคณะปฏิวั ติฉบับท่ี  326 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เหลือเพียงสภาตำบล 

รูปแบบเดียว เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลประสบป�ญหาในการบริหารงานหลายประการ เช่น 

ผู้บริหารขาดความรู้ความสามารถ ไม่มีรายได้เพียงพอในการบริหารงาน ประชาชนยังขาดความเข้าใจ

และไม่สนใจท่ีจะมีส่วนร่วมบริหารงานในระดับตำบล และได้ยุบเลิกสภาตำบลท่ีมีมาก่อนหน้านี้และ

จัดตั้ งสภาตำบลรูปแบบใหม่ตามประกาศคณะปฏิ วัติฉบับนี้  ต่อมาในป�  พ .ศ . 2537 ได้ มี

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เพ่ือรื้อฟ��นองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลข้ึนมาใหม่อีกครั้งโดยกำหนดให้สภาตำบลท่ีมีรายได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนดได้รับการยกฐานะ

ข้ึนเป�นองค์การบริหารส่วนตำบล 

  3.1 เกณฑ์การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช 2537 มาตรา 40 กำหนดเกณฑ์การจัดต้ังองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลไว้ว่า สภาตำบลท่ีมีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในป�งบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกัน 3 ป� 

เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทอาจจัดตั้งเป�นองค์บริหารส่วนตำบลได้ 
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  3.2 การจำแนกช้ันองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งออกเป�น

สามขนาด เพ่ือประโยชน์ในการจัดโครงสร้าง อัตรากำลัง และการกำหนดตำแหน่ง โดยใช้เกณฑ์

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ไม่รวมเงินอุดหนุน เป�นเกณฑ์ในการแบ่งชั้น คือ องค์การบรหิาร

ส่วนตำบลขนาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางและองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก 

  3.3 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบล พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร

ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลไว้ดังนี้ 

   3.3.1 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลจำนวนหมู่บ้านละ 2 คน ซ่ึงเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ในกรณีท่ีเขตองค์การบริหารส่วนตำบลใด มีเพียง 1 หมู่บ้าน ให้สภา

องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6 คน และใน

กรณีท่ีเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีเพียง 2 หมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละ 3 คน และกำหนดให้  

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าท่ี ได้แก่ ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล เพ่ือเป�น

แนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาและให้เห็นชอบร่างข้อบังคับ 

งบประมาณรายจ่ายประจำป� และร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และควบคุมการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารให้เป�นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตำบลและกฎหมาย

ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

   3.3.2 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบล 1 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ไม่เกิน 2 คน ซ่ึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงมิใช่สมาชิกองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลท้ังนี้ มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าท่ีเป�นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร  

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าท่ี ได้แก่ บริหารกิจการขององค์การบริหาร 

ส่วนตำบลให้เป�นไปตามมติข้อบังคับและแผนพัฒนาตำบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนพัฒนาตำบลและงบประมาณ

รายจ่ายประจำป� เพ่ือเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน

ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบอย่างน้อยป�ละ 2 ครั้งและปฏิบัติ

หน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

  3 .4 การแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามประกาศ

คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเก่ียวกับมาตรฐานท่ัวไปด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2545 กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

ดังนี้ 
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   3.4.1 ส่วนราชการท่ีกำหนด ได้แก่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ 

กองหรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน 

   3.4.2 กองหรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน ซ่ึงถือเป�นส่วนราชการหลักของ

องค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ กองคลังหรือส่วนการคลัง กองช่างหรือส่วนตำบล 

   3.4.3 ส่วนราชการท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลอาจประกาศกำหนดได้ตามความ

เหมาะสมของแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ กองหรือส่วนส่งเสริมการเกษตร กองหรือ 

ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม กองหรือส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองหรือส่วนราชการอ่ืน

ตามความต้องการและความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ังนี้องค์การบริหารส่วนตำบล 

อาจประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการอ่ืนได้ตามความเหมาะสมและความจำเป�นของแต่ละ

องค์การบริหารส่วนตำบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ท้ังนี้ตาม

หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด 

  3.5 อำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบล อำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร 

ส่วนตำบล มีดังนี้ 

   3.5.1 หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

พุทธศักราช 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2542 มาตรา 66 และมาตรา 67 บัญญัติให้องค์การ

บริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าท่ีในการพัฒนาตำบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

โดยมีหน้าท่ีต้องทำในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและ 

ทางบก รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ังขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป�ญญาท้องถ่ิน และ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ินและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ

หรือบุคลากรให้ตามความจำเป�นและสมควรนอกจากหน้าท่ีท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำ

ดังกล่าวแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลยังมีหน้าท่ีท่ีอาจทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย 

เช่น ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ การท่องเท่ียว กิจการ

เก่ียวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68) 

   3.5.2 หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและ

หน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ได้แก่  

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 

การจัดให้มีและควบคุมการตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ การสาธารณูปโภคและ 
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การก่อสร้างอ่ืนๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริม การฝ�ก และการประกอบอาชีพ การพาณิชย์และ

การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเท่ียว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์และ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี คนชราและผู้ ด้อยโอกาส การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  

ภูมิป�ญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการ

เก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การส่งเสริม

ประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรใน

การพัฒนาท้องถ่ิน การรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การกำจัด 

มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล การจัด

ให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

การรักษาความปลอดภัย ความเป�นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสุข 

การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การผังเมือง การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ การควบคุมอาคาร  

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน 

การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และกิจการอ่ืนท่ีเป�นผลประโยชน์ของ

ประชาชนในท้องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 

  3.6 รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีดังนี้ 

   3.6.1 รายได้ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล รายได้

ขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ รายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเองจากภาษีบำรุงท้องท่ี

ภาษีโรงเรือน และท่ีดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ ค่าภาษี

ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตและค่าปรับต่าง ๆ และรายได้จากทรัพย์สินสาธารณูปโภคและ 

การพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง รายได้ซ่ึงหน่วยงานอ่ืนท่ีมีเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บและจัดสรร

ให้องค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิตและ 

ค่าใบอนุญาตเล่นการพนันภาษีรถยนต์และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนและจัดสรรหรือแบ่งป�นให้การใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีจากอากรรังนกอีแอ่น ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล อากรการประมง 

ค่าภาคหลวงป่าไม้ ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงป�โตรเลียม ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน 

และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ และรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือ 

การจัดสรรให้โดยหน่วยงานของรฐั 

   3.6.2 รายได้ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 23 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีรายได้จาก

ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบำรุงท้องท่ีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องท่ี ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วย
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ภาษีป้าย ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรท่ีได้รับจัดสรรในอัตราซ่ึงเม่ือรวมกับการจัดสรรตาม

มาตรา 23 (3) และมาตรา 24 (6) แล้ว ไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีจัดเก็บได้หักส่วนท่ี

ต้องจ่ายคืนแล้วโดยเป�นหน้าท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 

โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมข้ึนในอัตราซ่ึงเม่ือรวมกับอัตราตามมาตรา 24 (4) และไม่เกินร้อยละ

สามสิบของอัตราภาษีท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากรโดยเป�นหน้าท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บภาษี

สรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรสามิตภาษีสุรา ตามกฎหมายว่าด้วยสุราและค่าแสตมป์ยาสูบ

ตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซ่ึงเก็บจากการค้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ภาษีและค่าธรรมเนียม

รถยนต์ รวมท้ังเงินเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 

และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 

ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ อากรฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อ่ืนอันเกิด

จากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ อากรรังนกอีแอ่น

ตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่นค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ หลังจากหักส่ง 

เป�นรายได้ของรัฐในอัตราร้อยละสี่สิบแล้วคือ องค์การบริหารส่วนตำบลมีพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีตาม

ประทานบัตรให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ท่ีจัดเก็บได้ภายในเขต 

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ืนท่ีอยู่ภายในจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีตามประทานบัตร ให้ได้รับ

การจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ท่ีจัดเก็บได้ภายในเขต และองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลในจังหวัดอ่ืนให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ท่ีจัดเก็บได้

ภายในเขต ค่าภาคหลวงป�โตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยป�โตรเลียมหลังการหักส่งเป�นรายได้ของรัฐใน

อัตราร้อยละสี่สิบแล้ว คือ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ีมีพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีตามสัมปทาน ให้ได้รับ

การจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของเงินค่าภาคหลวงท่ีจัดเก็บได้ภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลท่ี

อยู่ภายในจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีตามสัมปทาน ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงิน

ค่าภาคหลวงท่ีจัดเก็บภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดอ่ืนให้ได้รับจัดสรรในอัตรา 

ร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงป�โตรเลียมท่ีจัดเก็บได้ภายในเขตค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีทุนทรัพย์ภายในเขต ท้ังนี้ ตามประมวลกฎหมายท่ีดินและ

กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ท้ังนี้ ให้เป�นไป

ตามอัตราและวิธีการท่ีคณะกรรมการกำหนด ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บ

เพ่ิมข้ึนในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของค่าธรรมเนียมท่ีมีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วย ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วย

การพนัน ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการท่ีกฎหมายมอบหมายหน้าท่ีให้เทศบาล

เป�นเจ้าหน้าท่ีดำเนินการภายใต้เขตท้องท่ีนั้น ๆ และให้ตกเป�นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ดังกล่าวในกรณีกฎหมายกำหนดให้เทศบาลเป�นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาต และค่าปรับให้นำ
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รายได้มาแบ่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่ีอยู่ในเขตจังหวัดตามท่ีคณะกรรมการกำหนดค่าใช้ 

น้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ท้ังนี้ ให้เป�นไปตามท่ีคณะกรรมการกำหนด ค่าธรรมเนียม 

ใด ๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะท่ีจัดให้มีข้ึน และรายได้อ่ืนท่ี

กฎหมายบัญญัติให้เป�นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 

4. ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

4.1 ด้านกายภาพ 

 4.1.1 ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ตั้งอยู่ริมถนนพรหมมาสตร์-บางขันหมาก  

หมู่ท่ี 2 ตำบลพรหมมาสตร์ ระยะห่างจากอำเภอเมืองลพบุรี ประมาณ 6 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ 

ดังนี้ 

  ทิศเหนือ  ติดกับตำบลท่าแคและตำบลโคกกระเทียม 

  ทิศใต ้   ติดกับตำบลโพธิ์เก้าต้น 

  ทิศตะวันออก ติดกับตำบลทะเลชุบศรและตำบลท่าหิน 

  ทิศตะวันตก  ติดกับตำบลบางขันหมาก 

 เนื้อท่ี 

 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์  มีเนื้อท่ีประมาณ 6.15 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 3,844 ไร่ (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย) 

 4.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

 พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป�นท่ีราบลุ่ม มีแม่น้ำลพบุรีไหลผ่านระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร 

 4.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซ่ึงมี 3 ฤดู ดังนี้ 

  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อน

และแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ประชาชนทุกป� เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง  

35-39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสข้ึนไป 

  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 

แต่อาจเกิด“ช่วงฝนท้ิง” ซ่ึงอาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์หรือบางป�อาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อย

นานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขต อบต. เคยเกิดอุทกภัยรุนแรงทำให้เกิดน้ำท่วมหลากหากมี

การระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามากเกินไป 
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  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือน

ตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์ เป�นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป�นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน 

อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด ประมาณ 16-18 องศา 

 4.1.4 ลักษณะของดิน 

 ลักษณะดินโดยท่ัวไปเป�นดินร่วนปนทราย  ประมาณ 75% ดินลูกรังประมาณ 15% 

ลักษณะดินในพ้ืนท่ีเป�นดินเหนียวประมาณ 10% 

 4.1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 

 มีแหล่งน้ำท่ี ใช้สำหรับ อุปโภค -บริโภค ได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างข้ึนใหม่ 

เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 

 แหล่งน้ำธรรมชาติ 

  - ลำน้ำ  ลำห้วย   2 สาย 

- บึง  หนอง  และอ่ืนๆ  5 แห่ง 

 แหล่งน้ำท่ีสร้างข้ึน 

- คลองชลประทาน  2 แห่ง 

- ฝาย     1 แห่ง 

- บ่อโยก     4 แห่ง 

- สระน้ำ     5 แห่ง 

- ประปาเทศบาล   1 แห่ง 

 4.1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

 ในเขต อบต.ไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ท่ีชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป�นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ 

4.2 ด้านการเมือง/การปกครอง 

ตำบลพรหมมาสตร์เดิมชื่อตำบลศาลาสูง ติดเขตเทศบาล เดิมเป�นสภาตำบล ตั้งข้ึนตามคำสั่ง

กระทรวงมหาดไทยท่ี 222/2499  ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2499  โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะเป�ดโอกาส 

ให้ราษฎรเข้าร่วมกันบริหารงานของตำบลและหมู่บ้าน เพ่ือประโยชน์แก่ท้องถ่ินและส่วนรวม 

อันเป�นทางนำไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยจัดให้มีสภาตำบลและกรรมการตำบล 

ภายหลังได้ยกฐานะเป�นองค์การบริหารส่วนตำบล ซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้รับการยกฐานะเป�น

องค์การบริหารส่วนตำบล เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2539 เป�นองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกลาง  

มีเนื้อท่ีประมาณ 6.15 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,844 ไร ่

จำนวนหมู่บ้าน มี  8  หมู่บ้าน 
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 หมู่ท่ี  1  บ้านโคกดอกไม้ นางปนิตา เสือเทศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 

 หมู่ท่ี  2  บ้านหาดทราย นางสาววนัวิสา อ้วนไตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2 

 หมู่ท่ี  3  บ้านโพธิ์หัวช้าง นายมาลี เกตุเชื้อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 

 หมู่ท่ี  4  บ้านสระเสวย นายทิวา สวนสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 4 

 หมู่ท่ี  5  บ้านสามเรือน นายเจษฎากร คูณทวี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 

 หมู่ท่ี  6  บ้านต้นสะตือใหญ่ นายจรวย เทศถมยา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 6 

 หมู่ท่ี  7  บ้านต้นสะตือเล็ก นางยุวรินทร์ ปณิธิเจริญวงศ์ กำนันตำบลพรหมมาสตร์ 

 หมู่ท่ี  8  บ้านท่าข้าม  นายวิริยะ   ลิ้มสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 8 

เทศบาลแบ่งเขตการปกครองดังนี้   

 หมู่ท่ี  1  บ้านโคกดอกไม้ 

 หมู่ท่ี  2  บ้านหาดทราย 

 หมู่ท่ี  3  บ้านโพธิ์หัวช้าง 

 หมู่ท่ี  4  บ้านสระเสวย 

 หมู่ท่ี  5  บ้านสามเรือน 

 หมู่ท่ี  6  บ้านต้นสะตือใหญ่ 

 หมู่ท่ี  7  บ้านต้นสะตือเล็ก 

 หมู่ท่ี  8  บ้านท่าข้าม 

 4.2.1 การเลือกตั้ง 

 เดิม อบต.ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ท้ังตำบลเป�น ๘ เขตเลือกตั้ง  ดังนี้ 

  เขตเลือกตั้งท่ี  1  ประกอบด้วย บ้านโคกดอกไม้ 

  เขตเลือกตั้งท่ี  2  ประกอบด้วย บ้านหาดทราย 

  เขตเลือกตั้งท่ี  3  ประกอบด้วย บ้านโพธิ์หัวช้าง 

  เขตเลือกตั้งท่ี  4  ประกอบด้วย บ้านสระเสวย 

  เขตเลือกตั้งท่ี  5  ประกอบด้วย บ้านสามเรือน 

  เขตเลือกตั้งท่ี  6  ประกอบด้วยบ้านต้นสะตือใหญ่ 

  เขตเลือกตั้งท่ี  7  ประกอบด้วย บ้านต้นสะตือเล็ก 

  เขตเลือกตั้งท่ี  8  ประกอบด้วย บ้านท่าข้าม 

 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการ

เมืองเสมอมาและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ยังมีส่วนร่วมในการ
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บริหารงาน การช่วยเหลืองาน อบต. เสนอแนะในกิจกรรมของ อบต.ในการดำเนินงานต่างๆ เช่น  

การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาอบต.ประชุมประชาคมแก้ไขป�ญหาความยากจน ฯลฯ   

 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเม่ือวันท่ี  14 ตุลาคม  พ.ศ. 2555) 

   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายก อบต.  5,180     คน 

  -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. 5,180     คน 

 จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2555) 

  -  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต.  3,070  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น  

4,989   คน  คิดเป�นร้อยละ  61.53 

  -  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. 3,070  คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ท้ังสิ้น  4,989   คน  คิดเป�นร้อยละ  61.53 

 ป�จจุบันนายก อบต.และสมาชิก อบต.มาจากคำสั่ง คสช.  และป�จจุบันยังไม่มีการ

เลือกตั้ง 

 การจัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์  ประกอบด้วย  ส่วนสำคัญ  2  ส่วน  คือ   

สภา อบต.พรหมมาสตร ์ ประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต.  จำนวน  14  คน และคณะผู้บริหาร  อบต.  

จำนวน  4  คน  (ข้อมูล  ณ  ป�จจุบัน  พ.ศ.2564) ซ่ึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการ

เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร

ท้องถ่ินและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ซ่ึงมิใช่สมาชิก

องค์การบริหารส่วนตำบลเป�นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามท่ี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายได้ไม่เกิน 2 คน  และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง  ซ่ึงมิได้เป�นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ 

 ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์  มีจำนวน  14  คน  ประกอบด้วย 

  1.  นายติ่งทอง งู้บุตรตน   ประธานสภา อบต. 

  2.  นายพีรพล ปานเกลียว  รองประธานสภา อบต. 

  3.  นางอรสา สอนมณี   เลขานุการสภา อบต. 

  4.  นายประมวล  แฉล้มเขต  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 

  5.  นางอัณณ์ชญาน์  หนูสวัสดิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 

  6.  นายปรีชา สุขขี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 

  7.  นางศศิธร แย้มอำพล  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 

  8.  นายวิเชียร วงษ์ทอง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3 

  9.  นางปราณี อุทรา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3 

  10. นายทองเจือ  เครือแก้ว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 
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  11. นางสุรีย์     สิงห์ชัย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 

  12.  นายทองสุข โพธิ์เย็น   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี 7 

  13. นางสุนันท์ ทองทาส ี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 

  14. นางชนิดา จันทนากูล  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 

 คณะผู้บริหาร  อบต.พรหมมาสตร์  จำนวน  4  คน  ประกอบด้วย 

  1.  นายอรุณ   เทศถมยา   นายก อบต. 

  2.  นายประพันธ์   เผ่านุช   รองนายก อบต. 

  3.  นางพันธ์ทิพย์  ศรีบุญญะ  เลขานุการนายก อบต. 

  4.  นายจำเริญ        สละชีพ  ท่ีปรึกษานายก อบต. 

4.3 ประชากร 

 4.3.1 ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร ย้อนหลัง  3 ป� 

 ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนครัวเรือน 3 ป�ย้อนหลัง 

 

หมู่ท่ี ช่ือบ้าน 
จำนวนครวัเรือน 

พ.ศ.2562 

จำนวนครวัเรือน 

พ.ศ.2563 

จำนวนครวัเรือน 

พ.ศ.2564 

1 บ้านโคกดอกไม้ 324 326 330 

2 บ้านหาดทราย 258 280 283 

3 บ้านโพธิ์หัวช้าง 272 276 279 

4 บ้านสระเสวย 331 334 336 

5 บ้านสามเรือน 328 328 328 

6 บ้านต้นสะตือใหญ่ 333 333 334 

7 บ้านต้นสะตือเล็ก 219 219 220 

8 บ้านท่าข้าม 212 212 212 

 รวม 2,277 2,308 2,322 

ข้อมูล  ณ   
เดือนธันวาคม 

2562 

เดือนธันวาคม 

2563 

เดือนสิงหาคม 

2564 

 

ท่ีมา :  สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน 

 

 

 



38 

 

ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร 
 

3 ชื่อบ้าน 

จำนวนประชากร 

ป� พ.ศ.2562 

จำนวนประชากร 

ป� พ.ศ.2563 

จำนวนประชากร 

ป� พ.ศ.2564 

ชาย ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 บ้านโคกดอกไม ้ 310 355 665 309 354 663 301 349 650 

2 บ้านหาดทราย 449 469 918 439 465 904 438 452 890 

3 บ้านโพธิ์หัวชา้ง 354 362 716 341 350 691 335 348 683 

4 บ้านสระเสวย 531 560 1,091 534 548 1,082 531 550 1,081 

5 บ้านสามเรือน 424 463 887 415 465 880 405 465 870 

6 บ้านต้นสะตือใหญ่ 323 348 671 315 340 655 305 336 641 

7 บ้านต้นสะตือเล็ก 259 318 577 263 329 592 263 336 599 

8 บ้านท่าข้าม 333 369 702 327 360 687 322 349 671 

 รวม 2,983 3,244 6,227 2,943 3,211 6,154 2,900 3,185 6,085 

ข้อมูล  ณ เดือนธันวาคม 2562 เดือนธันวาคม 2563 เดือนสิงหาคม 2564 
 

ท่ีมา :  สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน 

 4.3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

อายุต่ำกว่า 1 ป� 17 16 33 

อายุ 1 – 17  ป� 428 428 857 

อายุ 18 – 60 ป� 1,887 1,990 3,877 

อายุ 60 – 100 ป�  567 750 1,317 

100 ป�ข้ึนไป 0 1 1 

รวม 2,900 3,185 6,085 
 

ท่ีมา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน  

ณ  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2564 

4.4 สภาพทางสังคม 

 4.4.1 การศึกษา 

 จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 – 60 ป�เต็ม ร้อยละ 99  อ่าน  

เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  6 – 14  ป�  ร้อยละ  100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 

9  ป�  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 4  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  99  ด้าน
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การศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  ป�ญหาคือ  ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ป�ญหาของ

อบต.  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน 

ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   

 การศึกษา   ข้อมูล  ณ  ป�จจุบัน   

สังกัด สพฐ. อบต.พรหมมาสตร์ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พรหมมาสตร์   

           - จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก 

           - จำนวนผู้ดูแลเด็ก 

           - จำนวนนักเรียน 

2. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพืน้ที ่อบต. 

    2.1  โรงเรียนบ้านสามเรือน 

          ระดับก่อนประถมศึกษา 

          -  จำนวนครู   

          -  จำนวนห้องเรียน 

          -  จำนวนนักเรียน   

          ระดับประถมศึกษา 

          -  จำนวนครู   

          -  จำนวนห้องเรียน 

          -  จำนวนนักเรียน  

          ระดับมัธยม 

             -  จำนวนครู   

             -  จำนวนห้องเรียน 

             -  จำนวนนักเรียน 

3. โรงเรียนเอกชน 

   3.1  โรงเรียนนานาชาติเดรสท์วิว  

          ระดับก่อนประถมศึกษา 

          -  จำนวนครู   

          -  จำนวนห้องเรียน 

          -  จำนวนนักเรียน   

          ระดับประถมศึกษา 

          -  จำนวนครู   

          -  จำนวนห้องเรียน 

          -  จำนวนนักเรียน  

 

 

 

 

 

1  แห่ง 

 

1  คน 

3  ห้อง 

31  คน 

 

7  คน 

6  คน 

86  คน 

1 แห่ง 

        5 คน 

3 ห้อง 

58  คน 

 

 

 

17  คน 

4  ห้อง 

35  คน 

- 

- 

- 

- 

1 แห่ง 

1  คน 

1  คน 

37  คน 
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 อ่ืนๆ 

  - ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลพรหมมาสตร์   1  แห่ง 

  - ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน 8  แห่ง 

 4.4.2 การสาธารณสุข 

 จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรอง

สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความ 

ดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติ 

เข้ารับการรักษาพยาบาล  ป�ญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำป�  

การแก้ไขป�ญหา คือ อบต.และหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ 

ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซ่ึงก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป�นอย่างดี   

แต่ต้องเป�นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป�นประจำทุกป�  สำหรับเด็กแรกเกิด - 6  ป�  จากการสำรวจ

ข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบำบัดอาการเจ็บป่วย 

ท่ีไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  

ป�ญหาเหล่านี้ อบต.พยายามอย่างยิ่งท่ีจะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข  จัดกิจกรรม

เพ่ือแก้ไขป�ญหา   

 หน่วยงานด้านสาธารณสุข 

 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง 

 - สถานพยาบาลเอกชน  0 แห่ง 

 - ร้านขายยาแผนป�จจุบัน  0 แห่ง 

 - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ  100 

 4.4.3 อาชญากรรม 

 - ศูนย์ อปพร.ตำบลพรหมมาสตร์ 1 แห่ง 

 - รถดับเพลิงของ อบต.พรหมมาสตร์ 2 คัน 

 4.4.4 ยาเสพติด 

 ป�ญหายาเสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์  จากการท่ีทางสถานี

ตำรวจภูธรท่าหินได้แจ้งให้กับ อบต.ทราบนั้นพบว่าในเขต อบต.มีผู้ท่ีติดยาเสพติดแต่เม่ือเทียบกับ

พ้ืนท่ีอ่ืนถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง และมีผู้ค้าอยู่ในพ้ืนท่ี เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือ

กับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของ อบต.ท่ีช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป�นประจำ การแก้ไขป�ญหา 

ของ อบต.สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าท่ีเท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์   

การแจ้งเบาะแส  การฝ�กอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าท่ี  ก็เป�นเรื่องของอำเภอหรือ

ตำรวจแล้วแต่กรณี ท้ังนี้ อบต.ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 
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 4.4.5 การสังคมสังเคราะห์ 

 อบต.ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

 ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   

  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

  ประสานการทำบัตรผู้พิการ 

  ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงป�ดภาคเรียน   

  ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ท่ีพ่ึง  

  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       

4.5 ระบบบริการพ้ืนฐาน 

ในเขต อบต.มีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

 4.5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 ในเขต อบต.มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนท่ี อบต.ท่ีเป�นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 70 

เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100 โดยผู้บริหารมีนโยบายท่ีจะดำเนินการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ป�ญหาคือ  อบต.ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพ้ืนท่ียังไม่เป�นท่ี

สาธารณะ  จะดำเนินการได้ก็ต่อเม่ือต้องเป�นท่ีสาธารณะ  ป�จจุบัน อบต.มีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้ 

 การคมนาคม  การจราจร 

  - ถนนสามารถใช้การได้ตลอดท้ังป�  เป�นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กประมาณ  3.054  

กิโลเมตร  ถนนลาดยางประมาณ  5  กิโลเมตร  ถนนลูกรัง  1.74  กิโลเมตร  สะพานคอนกรีตเสริม

เหล็ก 5 แห่ง 

  - ถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กติดต่อกับอำเภอเมืองลพบุรี  จำนวน  

1 เส้นทาง  ระยะห่างจากอำเภอเมืองลพบุรี  ประมาณ 6 กิโลเมตร 

 4.5.2 การไฟฟ้า 

 การขยายเขตไฟฟ้า ป�จจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป�น 100 เปอร์เซ็นต์  ป�ญหาคือ

ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือท่ีสาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีได้ท้ังหมด  เนื่องจากพ้ืนท่ี

ท่ีมีความต้องการให้ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป�นท่ีสาธารณะ อบต.จึงไม่สามารถดำเนินการได้

เช่นเดียวกับถนน การแก้ป�ญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือท่ีจะทำความเข้าใจ

กับประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ท้ังนี้   อบต.ก็ได้ตั้งงบประมาณ 

ในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะได้ช่วยกันแก้ไข

ป�ญหาให้กับชุมชน  ป�จจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ 

  จำนวนครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน ร้อยละ 100 

  ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมถนนทุกสายในเขต อบต. 
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 4.5.3 การประปา 

 การประปา  อบต.อยู่ติดเขตเทศบาลเมืองลพบุรี สามารถให้บริการได้ครอบคลุม 

ทุกหลังคาเรือน  คิดเป�น 100 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้ตลอดท้ังป�  ป�ญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่อง

น้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป�นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอน

ของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพ้ืนท่ีอ่ืนทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปา

ของ อบต.ไม่มีจึงไม่สามารถท่ีจะผลิตเป�นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมาก 

ในการดำเนินการ  การแก้ป�ญหาคือ การลงพ้ืนท่ีดำเนินการแก้ไขตามจุดท่ีเกิดป�ญหาในทันที   

การพิจารณาโครงการต่างๆ ท่ีไม่สามารถดำเนินการได้นั้น  เช่น  โครงการขุดแหล่ง เจาะบ่อบาดาล 

ฯลฯ   อบต.ก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสี่ป�เพ่ือท่ีจะพิจารณาดำเนินการในป�ต่อไป  เม่ือมีงบประมาณ

และความจำเป�นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

ต่อไป  ป�จจุบันประชาชนมีประปาใช้  จำนวนครัวเรือนท่ีใช้น้ำประปา ครบรอ้ยละ 100  

 4.5.4 โทรศัพท์ 

  - จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนท่ี     จำนวน    -    หมายเลข 

  - จำนวนโทรศัพท์สว่นบุคคล    จำนวน    -    หมายเลข 

  - จำนวนชุมสายโทรศัพท์จำนวน   จำนวน    -    ชุมสาย 

  - หอกระจายข่าวในพ้ืนท่ีให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  100  ของพ้ืนท่ี อบต. 

 4.5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  (ในเขต อบต.ไม่มีไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์) 

4.6 ระบบเศรษฐกิจ 

 4.6.1 การเกษตร 

 ประชากรในเขต อบต. ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย รับราชกรและ

เกษตรกรรม 

 4.6.2 การประมง 

 (ในเขต อบต.ไม่มีการประมง) 

 4.6.3 การปศุศัตว์ 

 เป�นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป�นอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป�ด  

โค  สุกร  กระบือ   

 4.6.4 การบริการ 

  - โรงแรม   2 แห่ง 

  - ร้านอาหาร   28 แห่ง 

  - สถานีขนส่ง   - แห่ง  
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 4.6.5 การท่องเท่ียว 

 ในเขต อบต.ไม่มีแหล่งท่องเท่ียว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เกิดข้ึนในชุมชน  เช่น  

การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   

 4.6.6 อุตสาหกรรม 

  - โรงงานอุตสาหกรรม    4    แห่ง 

 4.6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

 การพาณิชย์ 

 ธนาคาร    - แห่ง สถานีบริการน้ำมัน      1 แห่ง 

 บริษัท    - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า   - แห่ง 

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  3 แห่ง ตลาดสด       - แห่ง 

 ร้านค้าต่างๆ     164 แห่ง โรงฆ่าสัตว์       - แห่ง 

 ซุปเปอร์มาเก็ต  2 แห่ง 

 กลุ่มอาชีพ 

 มีกลุ่มอาชีพ  แบ่งเป�นกลุ่มดังนี้ 

 มวลชนจัดตั้ง 

 - อ่ืนๆ (อสม.)       88 คน 

 - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   7 คน 

 - ทีมกู้ภัยตำบลพรหมมาสตร ์   11 คน 

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 - กลุ่มสตรีบ้านโคกดอกไม้    หมู่ท่ี  1 

 - กลุ่มสตรีบ้านหาดทราย   หมู่ท่ี  2 

 - กลุ่มสตรีบ้านโพธิ์หัวช้าง   หมู่ท่ี  3 

 - กลุ่มสตรีบ้านสระเสวย   หมู่ท่ี  4 

 - กลุ่มสตรีบ้านสามเรือน   หมู่ท่ี  5 

 - กลุ่มสตรีบ้านต้นสะตือใหญ่   หมู่ท่ี  6 

 - กลุ่มสตรีบ้านต้นสระตือเล็ก   หมู่ท่ี  7 

 - กลุ่มสตรีบ้านท่าข้าม   หมู่ท่ี  8 

 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีด้านศิลปะประดิษฐ์ หมู่ท่ี  4 

 - กลุ่มแม่บ้านสระเสวย          หมู่ท่ี  4 

 - กลุ่มสตรีตำบลพรหมมาสตร์   หมู่ท่ี  5 

 - กลุ่มสตรีต้นสะตือใหญ่   หมู่ท่ี  6 



44 

 

 - กลุ่มปลาส้มฟ�กป้าแอ๊วลพบุรี   หมู่ท่ี  8 

 - กลุ่มแม่บ้านท่าข้าม      หมู่ท่ี  8 

 4.6.8 แรงงาน 

 จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรท่ีมีอายุ  15 – 60 ป� อยู่ในกำลังแรงงาน 

ร้อยละ  95  เม่ือเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  73.99  ซ่ึงสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพ้ืนท่ีต่ำ

กว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง  25 – 50 ป� บางส่วน ไป

รับจ้างทำงานนอกพ้ืนท่ี ป�ญหาท่ีพบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงาน

อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจ้างแรงงาน

เยอะ เพราะพ้ืนท่ีส่วนมากเป�นท่ีอยู่อาศัย  ป�ญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

4.7 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 4.7.1 การนับถือศาสนา 

 ผู้ท่ีนับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   100 

    วัด       5 แห่ง       

      สำนักสงฆ์  - แห่ง 

 ผู้ท่ีนับถือศาสนาคริตส์  ร้อยละ  - 

       สำนักคริตส์  - แห่ง 

 4.7.2 ประเพณีและงานประจำป� 

 - ประเพณีวันข้ึนป�ใหม่ ประมาณเดือน มกราคม 

 - ประเพณีวันสงกรานต์  ประมาณเดือน เมษายน 

 - ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 

 - ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน 

 4.7.3 ภูมิป�ญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 

 ภูมิป�ญญาท้องถ่ิน  ประชาชนในเขต อบต.ได้อนุรักษ์ภูมิป�ญญาท้องถ่ิน ได้แก่  ก่อกอง

ทราย ค่ายมวย   

 ภาษาถ่ิน  ส่วนมากร้อยละ 100 ใช้ภาษากลาง 

 4.7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

 ประชาชนในเขต อบต.ได้ผลติของใช้พ้ืนเมืองข้ึนใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่ายบ้าง  

 สินค้า OTOP ท่ีข้ึนทะเบียนแล้วของตำบลพรหมมาสตร์ 

  หมู่ท่ี  1 : 1. ยาสระผมสมุนไพร 

     2. ไข่เค็ม 

     3. ขนมไทย 
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  หมู่ท่ี  2 : 1. ขนมป�งสด 

  หมู่ท่ี  8 : 1. กระเป๋าด้นมือ 

     2. ปลาส้มฟ�กป้าแอ๊ว 

4.8 ทรัพยากรธรรมชาติ 

 4.8.1 น้ำ  ท่ีใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป�นน้ำท่ีได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากแม่น้ำลพบุรี 

ซ่ึงจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถนำ

ข้ึนมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

 4.8.2 ป่าไม้  ในเขต อบต.ไม่มีป่าไม้ 

 4.8.3 ภูเขา  ในเขต อบต.ไม่มีภูเขา 

 4.8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

 ในพ้ืนท่ีของ อบต.ส่วนมากเป�นพ้ืนท่ีสำหรับเพาะปลูก ท่ีอยู่อาศัย ร้านค้า สถาน

ประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กน้อยท่ีเป�นพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 

ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศท่ีไม่มีมลพิษ ป�ญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนท่ีบางส่วนเป�นดินเค็ม   

น้ำใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป�นน้ำกร่อย  ไม่สามารถท่ีจะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ 

ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ำฝนน้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร

ไม่เพียงพอ  ป�ญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนท่ีส่วนมาก 

เป�นของประชาชน  เอกชน  ป�ญหาด้านขยะ  เม่ือชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแก้ไขป�ญหา   

อบต.ได้จัดทำโครงการเพ่ือแก้ป�ญหาให้กับประชาชนและเป�นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น 

โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพ้ืนท่ี

ของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป�นเมืองน่าอยู่ 

เป�นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 เฉลิมพร  อภิชนาพงศ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดระดับและ

ลำดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในตำบลบางบัวทองท่ีมีต่อกระบวนการข้ันตอนการ

ให้บริการจำนวน 5 ด้าน เพ่ือวัดระดับและลำดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในตำบล 

บางบัวทองท่ีมีต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ เพ่ือวัดระดับและลำดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการในตำบลบางบัวทองท่ีมีต่อสิ่งอำนวยความสะดวก และหาความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณลักษณะผู้ตอบ กับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านต่างๆซ่ึงผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้ 
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 ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทองมีความพึงพอใจลำดับแรกได้แก่  

ด้านการให้บริการจากเจ้าหน้าท่ี รองลงมา ได้แก่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีมีอยู่ในสำนักงาน  

ด้านการบริหารจัดการของเจ้าหน้าท่ี ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย ด้านงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมประจำท้องถ่ิน ส่วนความ

พอใจลำดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 

 สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ (2553:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

ให้บริการของเทศบาลเวียงพางคําอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึง

พอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จังหวัดเชียงราย 

 ผลการศึกษา พบว่า 

 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อความเชื่อม่ันในการให้บริการต่อประชาชนของ

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ในภาพรวม พบว่า ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและ

ความเชื่อม่ันในการให้บริการของเทศบาลตําบลเวียงพางคําอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 6.02) และ

หากเทียบกับค่าร้อยละจะมีค่าร้อยละอยู่ระหว่าง 76-80 หากพิจารณาเป�นรายด้าน พบว่า ความพึง

พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนท่ีมีต่อความเชื่อม่ันในการ ให้บริการต่อประชาชนของเทศบาลตําบลเวียง 

พางคํา มากท่ีสุดใน 3 อันดับแรก คือ “การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต่องการของ

ประชาชน” ( X  = 6.07, ร้อยละ = 76-80), “การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน” ( X = 6.05, 

ร้อยละ = 76-80) และ “การเกิดประโยชน์สุขของประชาชน” ( X = 6.01, ร้อยละ = 76-80) 

 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนท่ีมีต่อการให้บริการและความเชื่อม่ันในการให้บริการของ

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ในภาพรวม พบว่า ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและ

ความเชื่อม่ันในการให้บริการของเทศบาลตําบลเวียงพางคําอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 6.08) และ

หากเทียบกับค่าร้อยละจะมีค่าร้อยละอยู่ระหว่าง 76-80  หากพิจารณาเป�นรายด้าน พบว่าความ 

พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนท่ีมีต่อการให้บริการและความ เชื่อม่ันในการให้บริการของเทศบาลตําบล

เวียงพางคํา มากท่ีสุดใน 3 อันดับแรก คือ “ด้านเจ้าหน้าท่ี /บุคลากรผู้ให้บริการ” ( X = 6.16, ร้อยละ  

= 76-80), “ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ” ( X = 6.13,ร้อยละ = 76-80), และ “ด้านคุณภาพ

ของการใหบ้ริการ”, “ด้านความเชื่อม่ันในคุณภาพการให้บริการ”( X =6.10, ร้อยละ = 76-80)  

 สุจิราพร วานะ (2552) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัด

อุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การบริหาร 

ส่วนตำบล : กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม เป�นรายด้านจะพบว่า ด้านเจ้าหน้าท่ี 
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ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการดำเนินงานตามบทบาท และด้านหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านข้อมูลข่าวสาร ตามลำดับ 

 นรินทร์  คลังผา (2552) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  

 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 

 1. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน 4 ด้าน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับรายข้อ 

ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ 1) ด้านความเชื่อถือ 2) ด้านความสามารถ 3) ด้านความ 

เต็มใจ และ 4) ด้านความรวดเร็ว ตามลำดับ 

 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร 

ส่วนตำบลในเขตอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เม่ือจำแนกตามอาชีพรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับ

การศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือจำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ

สมรส และประเภทของงานบริการท่ีใช้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 ชนะดา วีระพันธ์ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชน

ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 

อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีและเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส การศึกษาและอาชีพ 

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร 

ส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  

เม่ือพิจารณาเป�นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 

รองลงมาคือด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคและด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยในด้าน 

การให้บริการอย่างเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องอาคารสถานท่ีให้บริการมีความ

เหมาะสม ในด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องเจ้าหน้าท่ีบริการด้วย

ความยิ้มแย้มแจ่มใส และในด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ี 

ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบและมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน 

 จรรยา  จันทร์เตี้ย (2553) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ชำระภาษีต่อการให้บริการจัดเก็บ

ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลข้ีเหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
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 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ความพึงพอใจของผู้ชำระภาษีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้ีเหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือจำแนกเป�นรายด้าน พบว่า  

อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ย มากไปน้อย ได้แก่ ความเชื่อถือได้ ด้านความซ่ือสัตย์ 

ด้านความสุภาพอ่อนโยนในการให้บริการด้านความสามารถ ด้านการเข้าถึงการบริการ ด้านการ

สื่อสาร ด้านความเข้าใจ ด้านการตอบสนอง ด้านความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ และด้านการสร้าง

สิ่งท่ีจับต้องได้ 

 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ชำระภาษีท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ และ

การศึกษาแตกต่างกัน ต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลข้ีเหล็ก อำเภอ 

ปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. ข้อเสนอแนะของผู้ชำระภาษีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้ีเหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด มีดังนี้ เจ้าหน้าท่ีควรให้คำแนะนำทุกครั้ง เจ้าหน้าท่ีควรให้

ความรู้เก่ียวกับภาษี ข้ันตอนมาก เจ้าหน้าท่ีควรทำให้ เจ้าหน้าท่ีให้บริการยืดหยุ่นเรื่องเวลา เจ้าหน้าท่ี

ควรช่วยเรื่องการเขียนเอกสาร ควรประชาสัมพันธ์บ่อย ๆ ออกอากาศด้วย ไม่ควรเปลี่ยนเจ้าหน้าท่ี

เก็บภาษีถ้ามีความจำเป�น และควรให้บริการในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เป�นบางครั้ง 

 

6. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 การสำรวจความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี 

จังหวัดลพบุรี ผู้ศึกษาได้กำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ตามความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ

และตัวแปรตาม โดยสามารถเขียนแผนภาพได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ 

เพศ 

อายุ 

อาชีพ 

ประเภทผู้รับบริการ 

ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจของการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด

ลพบุรี 

1. งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน 

เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้ 

2. งานแจกเบี้ยยังชีพ 

3. งานช่วยเหลือสาธารณภัย 

4. งานจัดเก็บภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง 



49 
 

บทที่ 3 

วิธีดำเนินการศึกษา 

 

การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารสว่นตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอ

เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์ที ่สำคัญ เพื ่อศึกษาระดับความพึงพอใจที ่มีต่อ 

งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้ งานแจกเบี้ย 

ยังชีพ งานช่วยเหลือสาธารณภัย และงานจัดเก็บภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. รูปแบบการดำเนินการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป�นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับ

ผู้ใช้บริการ ในกิจกรรมและภารกิจ จำนวน 4 งาน ได้แก่ งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง  

รื ้อถอน เคลื ่อนย้ายและใช้หรือเปลี ่ยนการใช้ งานแจกเบี ้ยยังชีพ งานช่วยเหลือสาธารณภัย  

และงานจัดเก็บภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง 

 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชน หน่วยงานรัฐ หน่วยงาน

เอกชน ที่ได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

จำนวน 13,571 คน จำแนกตามกิจกรรมและภารกิจ จำนวน 4 งานดังนี้ 

  1) งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน  

      เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้   จำนวน   6,098 คน 

  2) งานแจกเบี้ยยังชีพ     จำนวน      964 คน 

  3) งานช่วยเหลือสาธารณภัย    จำนวน   6,098 คน 

  4) งานจัดเก็บภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง   จำนวน      411 คน 

2.2 กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน ที ่ได้รับบริการจาก

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน 389 คน ซึ่งจำนวน 

ที่เก็บรวบรวมได้จริง จำนวน 421 คน โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากสูตรของยามาเน่ย์ 

(Yamane.1973 : 725) ท่ีระดับความคลาดเคลื่อน .05  
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        n = 
N

1+Ne2
 

 

      เม่ือ N = ขนาดของประชากร 

       e = ระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมให้เกิดข้ึนได้ 

       n = ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ 

 

แทนสูตรได้ดังนี้ 

n = 
13,571

1+13,571 (0.05) 2
 

 

               n  =  13,571

34.9275
   = 388.55 

 

 

 จากนั้นทำการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) ซึ่งเป�นวิธีการสุ่มตัวอย่างท่ี

คำนึงถึงความเป�นไปได้ทางสถิติ โดยทำการแบ่งชั้นภูมิตามลักษณะของผู้ใช้บริการในแต่ละงาน  

ตามส ัดส ่วนของผ ู ้ ใช ้บร ิการในแต ่ละงาน  (Probability proportionate to size sampling)  

จำนวน 389 คน รวมทั้งสิ้นจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บจริง จำนวน 421 คน โดยสามารถสรุปเป�น

ตารางได้ดังนี้ 

 

 

ประเภทงาน 

จำนวน

ประชากร 

กลุ่ม

ตัวอย่าง 

ตามสัดส่วน 

กลุ่ม

ตัวอย่าง 

ท่ีเก็บจริง 

1.งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน 

เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช ้

6,098 175 180 

2.งานแจกเบี้ยยังชีพ 964 28 30 

3.งานช่วยเหลือสาธารณภัย 6,098 175 181 

4.งานจัดเก็บภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง 411 12 30 

รวม 13,571 389 421 
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3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป�นเครื่องมือในการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป�น  

4 ฉบับ ได้แก่ 1) งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการ

ใช้ 2) งานแจกเบี้ยยังชีพ 3) งานช่วยเหลือสาธารณภัย และ 4) งานจัดเก็บภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง 

ซ่ึงแต่ละฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 

 3.1.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนนี้มีวัตถุประสงค์จะนำเสนอและพรรณนาลักษณะของ

กลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับบริการ ทำให้เห็นลักษณะและธรรมชาติของกลุ่มตัวอย่าง อันจะเป�นประโยชน์ต่อ

การวิเคราะห์ความพึงพอใจที ่มีต่อกิจกรรมการบริการ ซึ่งมีลักษณะเป�นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check list) ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และ ประเภทผู้รับบริการ 

 3.1.2 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรมการบริการ 

ส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอระดับความพึงพอใจการให้บริการในแต่ละกิจกรรม ประกอบด้วย  

5 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ี/

บุคลากรให้บริการ ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านผลการปฏิบัติงาน โดยผู้ศึกษาได้

กำหนด ลักษณะของแบบสอบถามตามวิธีการวัดทัศนคติแบบลิเคิร์ต (Likert’s scale) ดังนี้ 

   1) ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  คะแนน เท่ากับ 5 

   2) ระดับความพึงพอใจมาก  คะแนน เท่ากับ 4 

   3) ระดับความพึงพอใจปานกลาง  คะแนน เท่ากับ 3 

   4) ระดับความพึงพอใจน้อย  คะแนน เท่ากับ 2 

   5) ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  คะแนน เท่ากับ 1 

  3.1.3 ตอนท่ี 3 จุดเด่น จุดท่ีควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการ

ของหน่วยงาน ซ่ึงมีลักษณะเป�นข้อคำถามปลายเป�ด  

 3.2 การสร้างเครื่องมือมีข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 

  3.2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องกับ ความพึงพอใจของการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และแนวคิด

การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  3.2.2 นำข้อมูลที่ได้มาสร้างกรอบการวัดความพึงพอใจ พร้อมทั้งนิยามเชิงทฤษฎี และ

นิยามเชิงปฏิบัติการ 

  3.2.3 สร้างเครื่องมือตามนิยามเชิงปฏิบัติการของความพึงพอใจในการให้บริการ 



52 
 

  3.2.4 ตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามความพึงพอใจการ

ให้บริการ และพัฒนาปรับปรุงแบบสอบถาม  

  3.2.5 กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 

  3.2.6 นำแบบสอบถามที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรและกลุ ่มตัวอย่างตาม

ประเด็นท่ีสำรวจ 

  3.2.7 นำข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นและความต้องการท่ีต้องการ 

  3.2.8 สรุปผลการศึกษา และเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการให้บริการขององค์การ 

 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวมรวมข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการในครั้งนี้ คณะผู้ศึกษา

ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละประเภทงานที่ให้บริการ

ตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างท่ีกำหนดไว้ 

 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

 การวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีสำคัญ ดังนี้ 

 5.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 5.2 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ในส่วนของระดับความพึงพอใจ เกณฑ์ที่นำมาใช้แปลความหมายของค่าเฉลี่ย ผู้ศึกษาได้

กำหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 100) 

 1.00 – 1.50  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 

 1.51 – 2.50  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 

 2.51 – 3.50  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 

 3.51 – 4.50  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 

 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 

 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การสำรวจความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี 

จังหวัดลพบุรี ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการประเมินใน 4 เรื่อง โดยนำเสนอผลการประเมิน ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้ 

 ส่วนท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการในภาพรวม 

ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง  

รื้อถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้ 

ส่วนท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานแจกเบี้ยยังชีพ 

ส่วนท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานช่วยเหลือสาธารณภัย 

ส่วนท่ี 5 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานจัดเก็บภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง 

 

ส่วนท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการในภาพรวม 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการ ในภาพรวม 

 

ความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม   X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

1. งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน 

เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช ้

4.78 0.44 มากท่ีสุด 95.67 

2. งานแจกเบี้ยยังชีพ 4.80 0.42 มากท่ีสุด 96.04 

3. งานช่วยเหลือสาธารณภัย 4.79 0.42 มากท่ีสุด 95.78 

4. งานจัดเก็บภาษีท่ีดนิ และสิ่งปลูกสร้าง 4.83 0.39 มากท่ีสุด 96.62 

รวม 4.80 0.42 มากท่ีสุด 96.03 
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 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า 

 ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

พรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.80) คิดเป�น

ร้อยละ 96.03 โดยเม่ือพิจารณาในรายโครงการพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานจัดเก็บภาษี

ท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.83) คิดเป�นร้อยละ 96.62 รองลงมาได้แก่  

งานแจกเบี้ยยังชีพ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.80) คิดเป�นร้อยละ 96.04 และงานช่วยเหลือ 

สาธารณภัย อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.79) คิดเป�นร้อยละ 95.78 ส่วนลำดับสุดท้าย ได้แก่  

งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้ อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด ( X  = 4.78) คิดเป�นร้อยละ 95.67 

 

ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน 

เคล่ือนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้ 

2.1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

ตารางท่ี 4.2 แสดงข้อมูลท่ัวไปงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายและ 

ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และประเภทผู้รับบริการ 
 

รายการ จำนวน/คน ร้อยละ 

เพศ 

    1. ชาย 

 

67 

 

37.22 

    2. หญิง 113 62.78 

อายุ 

    1. ต่ำกว่า 26 ป� 

 

15 

 

8.33 

    2. 26 – 40 ป� 68 37.78 

    3. 41 – 55 ป� 72 40.00 

    4. 56 – 69 ป� 22 12.22 

    5. 70 ป� ข้ึนไป 3 1.67 

อาชีพ 

1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 

13 

 

7.22 

2. ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 30 16.67 

    3. ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 21 11.67 



55 
 

ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

 

รายการ จำนวน/คน ร้อยละ 

    4. ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 14 7.78 

5. นักเรียน/นักศึกษา 12 6.67 

6. รับจ้างท่ัวไป 55 30.56 

7. แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 17 9.44 

8. เกษตรกร/ประมง 14 7.78 

9. ว่างงาน 4 2.22 

ประเภทผู้รับบริการ 

1. ประชาชน 

 

164 

 

91.11 

2. หน่วยงานภาครัฐ 12 6.67 

3. หน่วยงานภาคเอกชน 4 2.22 

รวม 180 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป�นเพศหญิ ง จำนวน 113 คน คิดเป�นร้อยละ 62.78  

เพศชาย จำนวน 67 คน คิดเป�นร้อยละ 37.22 

มีอายุ ระหว่าง 41 – 55 ป�  จำนวน 72 คน คิดเป�นร้อยละ 40.00 รองลงมาได้แ ก่   

อายุระหว่าง 26 – 40 ป� จำนวน 68 คน คิดเป�นร้อยละ 37.78 และอายุระหว่าง 56 – 69 ป� จำนวน 

22 คน คิดเป�นร้อยละ 12.22 

ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้างท่ัวไป จำนวน 55 คน คิดเป�นร้อยละ 30.56 รองลงมาได้แก่ อาชีพ

ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท จำนวน 30 คน คิดเป�นร้อยละ 16.67 และอาชีพผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 

จำนวน 21 คน คิดเป�นร้อยละ 11.67 

ประเภทผู้รับบริการ ประกอบด้วย ประชาชน จำนวน 164 คน คิดเป�นร้อยละ 91.11 

รองลงมาได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 12 คน คิดเป�นร้อยละ 6.67 และหน่วยงานภาคเอกชน 

จำนวน 4 คน คิดเป�นร้อยละ 2.22 
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2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน 

เคล่ือนย้ายและใช้หรือเปล่ียนการใช้ 

 

ตารางท่ี 4.3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง  

รื้อถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้ ในภาพรวม 

 

งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน 

เคล่ือนย้ายและใช้หรือเปล่ียนการใช้ X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการ /ข้ันตอนการให้บริการ 4.77 0.43 มากท่ีสุด 95.48 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.79 0.45 มากท่ีสุด 95.86 

3. ด้านเจ้าหน้าท่ี /บุคลากรให้บริการ 4.79 0.42 มากท่ีสดุ 95.83 

4. ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก 4.76 0.47 มากท่ีสุด 95.28 

5. ด้านผลการปฏิบัติงาน 4.80 0.42 มากท่ีสุด 95.92 

รวม 4.78 0.44 มากท่ีสุด 95.67 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน 

เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.78) คิดเป�นร้อยละ 

95.67 โดยเม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านผลการปฏิบัติงาน  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.80) คิดเป�นร้อยละ 95.92 รองลงมาได้แก่ ด้านช่องทางการให้บริการ 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.79) คิดเป�นร้อยละ 95.86 และด้านเจ้าหน้าท่ี /บุคลากรให้บริการ  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.79) คิดเป�นร้อยละ 95.83 
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2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน 

เคล่ือนย้ายและใช้หรือเปล่ียนการใช้ 
 

ตารางท่ี 4.4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน 

เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้ ในแต่ละด้าน 

 

งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน 

เคล่ือนย้ายและใช้หรือเปล่ียนการใช้ X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

ด้านกระบวนการ / ข้ันตอนการให้บริการ 

1. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว 

 

4.83 

 

0.37 

 

มากท่ีสุด 

 

96.67 

2. มีการให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง 4.86 0.35 มากท่ีสุด 97.11 

3. การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา 4.73 0.46 มากท่ีสุด 94.56 

4. มีการรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือนำไป

ประกอบการดำเนินการอย่างเพียงพอ  

4.69 0.50 มากท่ีสุด 93.78 

5. มีการรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือนำไป

ประกอบการดำเนินการอย่างเพียงพอ  

4.79 0.42 มากท่ีสุด 95.78 

6. มีการแจ้งเรื่องเอกสารท่ีใช้ในการขออนุญาตต่าง ๆ 

อย่างชัดเจน 

4.75 0.45 มากท่ีสุด 95.00 

รวม 4.77 0.43 มากท่ีสุด 95.48 

ด้านช่องทางการให้บริการ 

1. การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง

ต่ า งๆ  ชั ด เจน  เห ม าะสม  เข้ า ใจ ง่ าย  เช่ น  บ อร์ ด

ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด์ 

 

4.77 

 

0.47 

 

มากท่ีสุด 

 

95.44 

2. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ท่ีสะดวก และ

หลากหลาย เช่น โทรศัพท์  อินเทอร์เน็ต  คณะกรรมการ

หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป�นต้น 

4.78 0.46 มากท่ีสุด 95.67 

3. จัดใหมี้สายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ 4.79 0.44 มากท่ีสุด 95.89 

4. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจใน

การดำเนินงานข้ันตอนการขออนุญาตต่าง ๆ 

4.82 0.41 มากท่ีสุด 96.44 

รวม 4.79 0.45 มากท่ีสุด 95.86 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

 

งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน 

เคล่ือนย้ายและใช้หรือเปล่ียนการใช้ X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ 

1. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม 

 

4.87 

 

0.34 

 

มากท่ีสุด 

 

97.33 

2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ และเป�นกันเอง  4.86 0.35 มากท่ีสุด 97.22 

3. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ 

และมีความพร้อมในการให้บริการ 

4.66 0.50 มากท่ีสุด 93.11 

4. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และ

รวดเร็ว 

4.81 0.41 มากท่ีสุด 96.11 

5. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความชำนาญในด้านการให้บริการ 

การออกใบอนุญาตต่าง ๆ สามารถตอบคำถาม ชี้แจงหรือ

ข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ป�ญหาได้อย่างถูกต้อง 

น่าเชื่อถือ 

4.86 0.35 มากท่ีสุด 97.22 

6. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ไม่รับ

สิ่งของตอบแทน หรือสินบน และไม่หาประโยชน์ในทาง 

มิชอบ 

4.70 0.49 มากท่ีสุด 94.00 

รวม 4.79 0.42 มากท่ีสุด 95.83 

ด้านสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก 

1. สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ

บริการ 

 

4.79 

 

0.45 

 

มากท่ีสุด 

 

95.78 

2. สิ่ งอำนวยความสะดวก เช่ น  ท่ี จอดรถ  ห้ องน้ ำ 

อินเตอร์เน็ต ท่ีนั่งรอรับบริการ มีความเพียงพอ 

4.74 0.54 มากท่ีสุด 94.78 

3. ป้ายแสดง ข้อความท่ีแสดงถึงข้ันตอนการให้บริการ  

มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.75 0.46 มากท่ีสุด 95.00 

4. สถาน ท่ีและอุปกรณ์ มีความสะอาดเป�นระเบี ยบ 

เรียบร้อย สะดวกต่อการใช้บริการ 

4.78 0.44 มากท่ีสุด 95.56 

รวม 4.76 0.47 มากท่ีสุด 95.28 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

 

งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน 

เคล่ือนย้ายและใช้หรือเปล่ียนการใช้ X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

ด้านผลการปฏิบัติงาน 

1. การดำเนินการตรงตามความต้องการของประชาชน 

 

4.77 

 

0.46 

 

มากท่ีสุด 

 

95.33 

2. การดำเนินกิจกรรมโครงการเป�นไปด้วยความโปร่งใส 4.83 0.39 มากท่ีสุด 96.56 

3. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการขออนุญาต 

ปลูกสร้างต่าง ๆ  

4.80 0.40 มากท่ีสุด 96.00 

4. มีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชนส่วนรวม 4.79 0.41 มากท่ีสุด 95.78 

รวม 4.80 0.42 มากท่ีสุด 95.92 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า  

ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.77) คิดเป�นร้อยละ 95.48 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจในเรื่อง มีการให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.86) 

คิดเป�นร้อยละ 97.11 รองลงมาได้แก่ ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.83) คิดเป�นร้อยละ 96.67 และมีการรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน

เพ่ือนำไปประกอบการดำเนินการอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.79) คิดเป�นร้อยละ 

95.78 

ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด ( X  = 4.79) คิดเป�นร้อยละ 95.86 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความ 

พึงพอใจในเรื่อง มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจในการดำเนินงานข้ันตอนการ 

ขออนุญาตต่าง ๆ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.82) คิดเป�นร้อยละ 96.44 รองลงมาได้แก่ จัดให้มี

สายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.79) คิดเป�นร้อยละ 95.89  

และมีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ท่ีสะดวก และหลากหลาย เช่น โทรศัพท์  อินเทอร์เน็ต  

คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป�นต้น อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.78) คิดเป�นร้อยละ 95.67 
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ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ ให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.79) คิดเป�นร้อยละ 95.83 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจในเรื่อง เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.87) 

คิดเป�นร้อยละ 97.33 รองลงมาได้แก่ เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ และเป�นกันเอง, เจ้าหน้าท่ี

มีความรู้ ความชำนาญในด้านการให้บริการ การออกใบอนุญาตต่าง ๆ สามารถตอบคำถาม ชี้แจงหรือ

ข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ป�ญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.86)  

คิดเป�นร้อยละ 97.22 และเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด ( X  = 4.81) คิดเป�นร้อยละ 96.11 

ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.76) คิดเป�นร้อยละ 95.28 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจในเรื่อง สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด ( X  = 4.79) คิดเป�นร้อยละ 95.78 รองลงมาได้แก่ สถานท่ีและอุปกรณ์มีความสะอาด 

เป�นระเบียบ เรียบร้อย สะดวกต่อการใช้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.78) คิดเป�นร้อยละ 

95.56 และป้ายแสดง ข้อความท่ีแสดงถึงข้ันตอนการให้บริการ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด ( X  = 4.75) คิดเป�นร้อยละ 95.00 

ด้านผลการปฏิบัติงาน ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

( X  = 4.80) คิดเป�นร้อยละ 95.92 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง 

การดำเนินกิจกรรมโครงการเป�นไปด้วยความโปร่งใส อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.83) คิดเป�น 

ร้อยละ 96.56 รองลงมาได้แก่ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการขออนุญาตปลูกสร้างต่าง ๆ  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.80) คิดเป�นร้อยละ 96.00 และมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชน

ส่วนรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.79) คิดเป�นร้อยละ 95.78 
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ส่วนท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอ่งานแจกเบ้ียยังชีพ 

3.1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

ตารางท่ี 4.5 แสดงข้อมูลท่ัวไปงานแจกเบี้ยยังชีพ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และประเภท 

ผู้รับบริการ 

 

รายการ จำนวน/คน ร้อยละ 

เพศ 

    1. ชาย 

 

13 

 

43.33 

    2. หญิง 17 56.67 

อายุ 

    1. ต่ำกว่า 26 ป� 

 

1 

 

3.33 

    2. 26 – 40 ป� 7 23.33 

    3. 41 – 55 ป� 6 20.00 

    4. 56 – 69 ป� 15 50.00 

5. 70 ป� ข้ึนไป 1 3.33 

อาชีพ 

    1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 

2 

 

6.67 

2. ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 1 3.33 

3. ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 3 10.00 

4. ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 3 10.00 

5. นักเรียน/นักศึกษา 1 3.33 

6. รับจ้างท่ัวไป 9 30.00 

7. แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 7 23.33 

8. เกษตรกร/ประมง 1 3.33 

9. ว่างงาน 3 10.00 

ประเภทผู้รับบริการ     

1. ประชาชน 

 

26 

 

86.67 

2. หน่วยงานภาครัฐ 3 10.00 

3. หน่วยงานภาคเอกชน 1 3.33 

รวม 30 100.00 



62 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป�น เพศหญิ ง จำนวน 17 คน คิดเป�นร้อยละ 56.67  

และเพศชาย จำนวน 13 คน คิดเป�นร้อยละ 43.33 

มีอายุ ระหว่าง 56 – 69 ป�  จำนวน  15 คน คิด เป� นร้อยละ 50.00 รองลงมาได้แ ก่   

อายุระหว่าง 26 – 40 ป� จำนวน 7 คน คิดเป�นร้อยละ 23.33 และอายุระหว่าง 41 – 55 ป� จำนวน  

6 คน คิดเป�นร้อยละ 20.00 

ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้างท่ัวไป จำนวน 9 คน คิดเป�นร้อยละ 30.00 รองลงมาได้แก่ แม่บ้าน/

พ่อบ้าน/เกษียณ จำนวน 7 คน คิดเป�นร้อยละ 23.33 และอาชีพผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ,  

อาชีพค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ, ว่างงาน จำนวน 3 คน คิดเป�นร้อยละ 10.00 

ประเภทผู้รับบริการ ประกอบด้วย ประชาชน จำนวน 26 คน คิดเป�นร้อยละ 86.67 

รองลงมาได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 3 คน คิดเป�นร้อยละ 10.00 และหน่วยงานภาคเอกชน 

จำนวน 1 คน คิดเป�นร้อยละ 3.33 

 

3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานแจกเบ้ียยังชีพ 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานแจกเบี้ยยังชีพ ในภาพรวม 

 

งานแจกเบ้ียยังชีพ X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการ /ข้ันตอนการให้บริการ 4.82 0.39 มากท่ีสุด 96.40 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.81 0.40 มากท่ีสุด 96.17 

3. ด้านเจ้าหน้าท่ี /บุคลากรให้บริการ 4.76 0.45 มากท่ีสุด 95.22 

4. ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก 4.81 0.44 มากท่ีสุด 96.17 

5. ด้านผลการปฏิบัติงาน 4.81 0.41 มากท่ีสุด 96.27 

รวม 4.80 0.42 มากท่ีสุด 96.04 

 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานแจกเบี้ยยังชีพ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

( X  = 4.80) คิดเป�นร้อยละ 96.04 โดยเม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 

ในด้านกระบวนการ /ข้ันตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.82) คิดเป�นร้อยละ 96.40 
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รองลงมาได้แก่ ด้านผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.81) คิดเป�นร้อยละ 96.27  

และด้านช่องทางการให้บริการ, ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

( X  = 4.81) คิดเป�นร้อยละ 96.17 

 

3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานแจกเบ้ียยังชีพ 

 

ตารางท่ี 4.7 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานแจกเบี้ยยังชีพ ในแต่ละด้าน 

 

งานแจกเบ้ียยังชีพ X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

ด้านกระบวนการ / ข้ันตอนการให้บริการ 

1. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความ

คล่องตัว 

 

4.83 

 

0.38 

 

มากท่ีสุด 

 

96.67 

2. สวัสดิการมีความเพียงพอตามความต้องการ 4.77 0.43 มากท่ีสุด 95.33 

3. การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา 4.83 0.38 มากท่ีสุด 96.67 

4. ได้รับสวัสดิการตามเวลาท่ีเหมาะสม หรือเวลาท่ีจำเป�น  4.87 0.35 มากท่ีสุด 97.33 

5. มีการแจ้งระยะเวลาท่ีใช้ในการดำเนินการในแต่ละเรื่อง

อย่างชัดเจน 

4.80 0.41 มากท่ีสุด 96.00 

รวม 4.82 0.39 มากท่ีสุด 96.40 

ด้านช่องทางการให้บริการ 

1. การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง

ต่ า งๆ  ชั ด เจน  เห ม าะสม  เข้ า ใจ ง่าย  เช่ น  บ อร์ ด

ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด ์

 

4.73 

 

0.45 

 

มากท่ีสุด 

 

94.67 

2. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ท่ีสะดวก และ

หลากหลาย เช่น โทรศัพท์  อินเทอร์เน็ต  คณะกรรมการ

หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป�นต้น 

4.80 0.41 มากท่ีสุด 96.00 

3. มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

อย่างทันท่วงที 

4.83 0.38 มากท่ีสุด 96.67 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 

 

งานแจกเบ้ียยังชีพ X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

4. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบและเข้าใจในการ

ดำเนินงาน 

4.87 0.35 มากท่ีสุด 97.33 

รวม 4.81 0.40 มากท่ีสุด 96.17 

ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ 

1. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม 

 

4.73 

 

0.45 

 

มากท่ีสุด 

 

94.67 

2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ และเป�นกันเอง  4.77 0.43 มากท่ีสุด 95.33 

3. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ 

และมีความพร้อมในการให้บริการ 

4.73 0.58 มากท่ีสุด 94.67 

4. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และ

รวดเร็ว 

4.77 0.43 มากท่ีสุด 95.33 

5. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 

สามารถตอบคำถาม ชี้แจงหรือข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วย

แก้ป�ญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

4.70 0.47 มากท่ีสุด 94.00 

6. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ไม่รับ

สิ่งของตอบแทน หรือสินบน และไม่หาประโยชน์ในทาง 

มิชอบ 

4.87 0.35 มากท่ีสุด 97.33 

รวม 4.76 0.45 มากท่ีสุด 95.22 

ด้านสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก 

1. สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ

บริการ 

 

4.73 

 

0.52 

 

มากท่ีสุด 

 

94.67 

2. สิ่ งอำนวยความสะดวก เช่ น  ท่ี จอดรถ ห้ องน้ ำ 

Internet ท่ีนั่งรอรับบริการ มีความเพียงพอ 

4.73 0.52 มากท่ีสุด 94.67 

3. สถานท่ี มีความสะอาดเป�นระเบียบ  เรียบร้อย สะดวก

ต่อการใช้บริการ 

4.93 0.25 มากท่ีสุด 98.67 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 

 

งานแจกเบ้ียยังชีพ X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

4. ป้ าย แสดงข้อความบอกจุดให้บริการ และป้ าย

ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.83 0.38 มากท่ีสุด 96.67 

รวม 4.81 0.44 มากท่ีสุด 96.17 

ด้านผลการปฏิบัติงาน 

1. กิจกรรมและโครงการตรงตามความต้องการของ

ประชาชน 

 

4.83 

 

0.38 

 

มากท่ีสุด 

 

96.67 

2. การดำเนินการถูกต้องเป�นไปด้วยความโปร่งใส ไม่มี

การฉ้อฉลใด ๆ 

4.80 0.41 มากท่ีสุด 96.00 

3. มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณี ท่ีผลการดำเนินงาน 

มีความบกพร่อง 

4.77 0.50 มากท่ีสุด 95.33 

4. กิจกรรมและโครงการมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชน

ส่วนรวม 

4.83 0.38 มากท่ีสุด 96.67 

5. ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพครบถ้วน ตามกำหนดทุกเดือน 4.83 0.38 มากท่ีสุด 96.67 

รวม 4.81 0.41 มากท่ีสุด 96.27 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า  

ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.82) คิดเป�นร้อยละ 96.40 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจในเรื่อง ได้รับสวัสดิการตามเวลาท่ีเหมาะสม หรือเวลาท่ีจำเป�น อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

( X  = 4.87) คิดเป�นร้อยละ 97.33 รองลงมาได้แก่ ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและ 

มีความคล่องตัว, การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.83) 

คิดเป�นร้อยละ 96.67 และมีการแจ้งระยะเวลาท่ีใช้ในการดำเนินการในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.80) คิดเป�นร้อยละ 96.00 

ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด ( X  = 4.81) คิดเป�นร้อยละ 96.17 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความ 
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พึงพอใจในเรื่อง มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบและเข้าใจในการดำเนินงาน อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด ( X  = 4.87) คิดเป�นร้อยละ 97.33 รองลงมาได้แก่ มีการประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอย่างทันท่วงที อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.83) คิดเป�นร้อยละ 96.67  

และมีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ท่ีสะดวก และหลากหลาย เช่น โทรศัพท์  อินเทอร์เน็ต  

คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป�นต้น อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.80) คิดเป�นร้อยละ 96.00 

ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ ให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.76) คิดเป�นร้อยละ 95.22 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจในเรื่อง เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ไม่รับสิ่งของตอบแทน หรือสินบน 

และไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.87) คิดเป�นร้อยละ 97.33 รองลงมา

ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ และเป�นกันเอง, เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความถูกต้อง 

แม่นยำ และรวดเร็ว อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.77) คิดเป�นร้อยละ 95.33 และเจ้าหน้าท่ีแต่งกาย

เรียบร้อย และเหมาะสม, เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และมีความพร้อมใน

การให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.73) คิดเป�นร้อยละ 94.67 

ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.81) คิดเป�นร้อยละ 96.17 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจในเรื่อง สถานท่ี มีความสะอาดเป�นระเบียบ เรียบร้อย สะดวกต่อการใช้บริการ  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.93) คิดเป�นร้อยละ 98.67 รองลงมาได้แก่ ป้าย แสดงข้อความ 

บอกจุดให้บริการ และป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย อยู่ ในระดับมากท่ีสุด  

( X  = 4.83) คิดเป�นร้อยละ 96.67 และสถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ, 

สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ำ Internet ท่ีนั่ งรอรับบริการ มีความเพียงพอ  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.73) คิดเป�นร้อยละ 94.67 

ด้านผลการปฏิบัติงาน ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

( X  = 4.81) คิดเป�นร้อยละ 96.27 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง 

กิจกรรมและโครงการตรงตามความต้องการของประชาชน, กิจกรรมและโครงการมีประโยชน์ คุ้มค่า 

ต่อประชาชนส่วนรวม, ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพครบถ้วน ตามกำหนดทุกเดือน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

( X  = 4.83) คิดเป�นร้อยละ 96.67 รองลงมาได้แก่ การดำเนินการถูกต้องเป�นไปด้วยความโปร่งใส  

ไม่มีการฉ้อฉลใด ๆ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.80) คิดเป�นร้อยละ 96.00 และมีการปรับปรุง 

แก้ไข ในกรณีท่ีผลการดำเนินงานมีความบกพร่อง อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.77) คิดเป�นร้อยละ 

95.33 
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ส่วนท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานช่วยเหลือสาธารณภัย 

4.1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

ตารางท่ี 4.8 แสดงข้อมูลท่ัวไปงานช่วยเหลือสาธารณภัย ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และประเภท

ผู้รับบริการ 
 

รายการ จำนวน/คน ร้อยละ 

เพศ 

    1. ชาย 

 

114 

 

62.98 

    2. หญิง 67 37.02 

อายุ 

    1. ต่ำกว่า 26 ป� 

 

14 

 

7.73 

    2. 26 – 40 ป� 46 25.41 

    3. 41 – 55 ป� 59 32.60 

    4. 56 – 69 ป� 50 27.62 

    5. 70 ป� ข้ึนไป 12 6.63 

อาชีพ 

1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 

12 

 

6.63 

2. ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 17 9.39 

3. ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 4 2.21 

4. ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 38 20.99 

5. นักเรียน/นักศึกษา 4 2.21 

6. รับจ้างท่ัวไป 46 25.41 

7. แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 33 18.23 

8. เกษตรกร/ประมง 13 7.18 

9. ว่างงาน 14 7.73 

ประเภทผู้รับบริการ     

1. ประชาชน 

 

162 

 

89.50 

2. หน่วยงานภาครัฐ 15 8.29 

3. หน่วยงานภาคเอกชน 4 2.21 

รวม 181 100.00 
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จากตารางท่ี 4.8 พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป�น เพศชาย จำนวน 114 คน คิดเป�นร้อยละ 62.98  

และเพศหญิง จำนวน 67 คน คิดเป�นร้อยละ 37.02 

มีอายุ ระหว่าง 41 – 55 ป�  จำนวน  59 คน คิด เป� นร้อยละ 32.60 รองลงมาได้แ ก่   

อายุระหว่าง 56 – 69 ป� จำนวน 50 คน คิดเป�นร้อยละ 27.62 และอายุระหว่าง 26 – 40 ป� จำนวน 

46 คน คิดเป�นร้อยละ 25.41 

ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างท่ัวไป จำนวน 46 คน คิดเป�นร้อยละ 25.41 รองลงมาได้แก่ อาชีพ

ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ จำนวน 38 คน คิดเป�นร้อยละ 20.99 และแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ

จำนวน 33 คน คิดเป�นร้อยละ 18.23 

ประเภทผู้รับบริการ ประกอบด้วย ประชาชน จำนวน 162 คน คิดเป�นร้อยละ 89.50 

รองลงมาได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 15 คน คิดเป�นร้อยละ 8.29 และหน่วยงานภาคเอกชน 

จำนวน 4 คน คิดเป�นร้อยละ 2.21 

 

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานช่วยเหลือสาธารณภัย 
 

ตารางท่ี 4.9 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานช่วยเหลือสาธารณภัย ในภาพรวม 

 

งานช่วยเหลือสาธารณภัย X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการ /ข้ันตอนการให้บริการ 4.80 0.41 มากท่ีสุด 96.05 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.78 0.42 มากท่ีสุด 95.69 

3. ดา้นเจ้าหน้าท่ี /บุคลากรให้บริการ 4.79 0.42 มากท่ีสุด 95.73 

4. ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก 4.78 0.43 มากท่ีสุด 95.51 

5. ด้านผลการปฏิบัติงาน 4.80 0.42 มากท่ีสุด 95.91 

รวม 4.79 0.42 มากท่ีสุด 95.78 

 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานช่วยเหลือสาธารณภัย ในภาพรวม อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด ( X  = 4.79) คิดเป�นร้อยละ 95.78 โดยเม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีความ 

พึงพอใจในด้านกระบวนการ /ข้ันตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.80) คิดเป�นรอ้ยละ 
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96.05 รองลงมาได้แก่ ด้านผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.80) คิดเป�นร้อยละ 95.91 

และด้านเจ้าหน้าท่ี /บุคลากรให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.79) คิดเป�นร้อยละ 95.73 

 

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานช่วยเหลือสาธารณภัย 
 

ตารางท่ี 4.10 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานช่วยเหลือสาธารณภัย ในแต่ละด้าน 
 

งานช่วยเหลือสาธารณภัย X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

ด้านกระบวนการ / ข้ันตอนการให้บริการ 

1. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความ

คล่องตัว 

 

4.82 

 

0.40 

 

มากท่ีสุด 

 

96.46 

2. การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา 4.81 0.41 มากท่ีสุด 96.13 

3. การให้บริการเป�นไปตามลำดับก่อนหลัง มีความเสมอ

ภาคเท่าเทียมกัน  

4.79 0.42 มากท่ีสุด 95.80 

4. มีการให้ความรู้เก่ียวกับเบื้องต้นกับประชาชน 4.79 0.42 มากท่ีสุด 95.80 

รวม 4.80 0.41 มากท่ีสุด 96.05 

ด้านช่องทางการให้บริการ 

1. การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง

ต่ า งๆ  ชั ด เจน  เห ม าะสม  เข้ า ใจ ง่าย  เช่ น  บ อร์ ด

ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด ์

 

4.77 

 

0.44 

 

มากท่ีสุด 

 

95.36 

2. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ท่ีสะดวก และ

หลากหลาย เช่น โทรศัพท์  อินเทอร์เน็ต  คณะกรรมการ

หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป�นต้น 

4.78 0.43 มากท่ีสุด 95.58 

3. มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานแต่ละ อปท.

และผู้นำท้องท่ี อสม. 

4.80 0.42 มากท่ีสุด 95.91 

4. มี ระบบการเตือนภั ยและการช่ วย เหลือ ในการ

ดำเนินงาน 

4.80 0.42 มากท่ีสุด 95.91 

รวม 4.78 0.42 มากท่ีสุด 95.69 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 

 

งานช่วยเหลือสาธารณภัย X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ 

1. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสมในการ

ให้บริการ 

 

4.79 

 

0.42 

 

มากท่ีสุด 

 

95.80 

2. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์  4.78 0.43 มากท่ีสุด 95.58 

3. เจ้าหน้าท่ีมีความพร้อมในการดำเนินงานตลอดเวลา  4.78 0.43 มากท่ีสุด 95.69 

4. เจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างเสมอภาคและท่ัวถึง ไม่เลือก

ปฏิบัต ิ

4.80 0.42 มากท่ีสุด 95.91 

5. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.78 0.43 มากท่ีสุด 95.69 

6. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอต่อการให้บริการ 4.78 0.43 มากท่ีสุด 95.69 

รวม 4.79 0.42 มากท่ีสุด 95.73 

ด้านสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก 

1. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ ฯลฯ มีความ

เหมาะสมเพียงพอและทันสมัย ต่อการปฏิบัติงาน 

 

4.77 

 

0.43 

 

มากท่ีสุด 

 

95.47 

2. ระบบการสื่อสารในการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ 4.77 0.44 มากท่ีสุด 95.36 

3. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

ต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ  

4.77 0.43 มากท่ีสุด 95.47 

4. มีสถานท่ีพักอาศัยชั่วคราวเพ่ือช่วยเหลือผู้รับบริการ 4.78 0.43 มากท่ีสุด 95.58 

5. มีการจัดเก็บอุปกรณ์เป�นระเบียบเรียบร้อยและง่าย 

ต่อการใช้งาน 

4.78 0.43 มากท่ีสุด 95.69 

รวม 4.78 0.43 มากท่ีสุด 95.51 

ด้านผลการปฏิบัติงาน 

1. การดำเนินงานตรงตามความต้องการของประชาชน 

 

4.82 

 

0.40 

 

มากท่ีสุด 

 

96.35 

2. การดำเนินงานเป�นไปด้วยความโปร่งใส 4.80 0.41 มากท่ีสุด 96.02 

3. การปรับปรุง แก้ไข ในกรณีท่ีผลการดำเนินงานมีความ

บกพร่อง 

4.81 0.41 มากท่ีสุด 96.13 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 

 

งานช่วยเหลือสาธารณภัย X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

4. การดำเนินงานมีประโยชน์  คุ้ม ค่า ต่อประชาชน

ส่วนรวม 

4.77 0.43 มากท่ีสุด 95.47 

5. ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง 4.78 0.43 มากท่ีสุด 95.58 

รวม 4.80 0.42 มากท่ีสุด 95.91 

 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่า  

ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.80) คิดเป�นร้อยละ 96.05 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจในเรื่อง ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด ( X  = 4.82) คิดเป�นร้อยละ 96.46 รองลงมาได้แก่ การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว 

และทันเวลา อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.81) คิดเป�นร้อยละ 96.13 และการให้บริการเป�นไป

ตามลำดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน, มีการให้ความรู้เก่ียวกับเบื้องต้นกับประชาชน  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.79) คิดเป�นร้อยละ 95.80 

ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด ( X  = 4.78) คิดเป�นร้อยละ 95.69 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความ 

พึงพอใจในเรื่อง มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานแต่ละ อปท.และผู้นำท้องท่ี อสม., มีระบบ

การเตือนภัยและการช่วยเหลือในการดำเนินงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.80) คิดเป�นร้อยละ 

95.91 รองลงมาได้แก่ มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ท่ีสะดวก และหลากหลาย เช่น โทรศัพท์  

อินเทอร์เน็ต  คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป�นต้น อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.78) คิดเป�น

ร้อยละ 95.58 และการประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ชัดเจน เหมาะสม เข้าใจ

ง่าย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.77) คิดเป�น 

ร้อยละ 95.36 

ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ ให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.79) คิดเป�นร้อยละ 95.73 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 
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มีความพึงพอใจในเรื่อง เจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างเสมอภาคและท่ัวถึง ไม่เลือกปฏิบัติ อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด  ( X  = 4.80) คิดเป�นร้อยละ 95.91 รองลงมาได้แก่ เจ้าหน้า ท่ีแ ต่งกายเรียบร้อย  

และเหมาะสมในการให้บริการ  อยู่ ในระดับมากท่ีสุด  ( X  = 4.79) คิด เป� นร้อยละ 95.80  

และเจ้าหน้าท่ีมีความพร้อมในการดำเนินงานตลอดเวลา, เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอต่อการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.78) คิดเป�นร้อยละ 

95.69 

ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.78) คิดเป�นร้อยละ 95.51 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจในมีการจัดเก็บอุปกรณ์เป�นระเบียบเรียบร้อยและง่ายต่อการใช้งาน อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด ( X  = 4.78) คิดเป�นร้อยละ 95.69 รองลงมาได้แก่ มีสถานท่ีพักอาศัยชั่วคราวเพ่ือช่วยเหลือ

ผู้รับบริการ อยูใ่นระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.78) คิดเป�นร้อยละ 95.58 และอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 

ยานพาหนะ ฯลฯ มีความเหมาะสมเพียงพอและทันสมัย ต่อการปฏิบัติงาน, มีอุปกรณ์ป้องกัน

อันตรายท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.77) 

คิดเป�นร้อยละ 95.47 

ด้านผลการปฏิบัติงาน ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

( X  = 4.80) คิดเป�นร้อยละ 95.91 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง 

การดำเนินงานตรงตามความต้องการของประชาชน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.82) คิดเป�นร้อยละ 

96.35 รองลงมาได้แก่ การปรับปรุง แก้ไข ในกรณีท่ีผลการดำเนินงานมีความบกพร่อง อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด ( X  = 4.81) คิดเป�นร้อยละ 96.13 และการดำเนินงานเป�นไปด้วยความโปร่งใส อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด ( X  = 4.80) คิดเป�นร้อยละ 96.02 
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ส่วนท่ี 5 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานจัดเก็บภาษีท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้าง 

5.1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

ตารางท่ี 4.11 แสดงข้อมูลท่ัวไปงานจัดเก็บภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ 

และประเภทผู้รับบริการ 
 

รายการ จำนวน/คน ร้อยละ 

เพศ 

    1. ชาย 

 

17 

 

56.67 

    2. หญิง 13 43.33 

อายุ 

    1. ต่ำกว่า 26 ป� 

 

5 

 

16.67 

    2. 26 – 40 ป� 6 20.00 

    3. 41 – 55 ป� 7 23.33 

4. 56 – 69 ป� 10 33.33 

5. 70 ป� ข้ึนไป 2 6.67 

อาชีพ 

1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 

3 

 

10.00 

2. ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 5 16.67 

3. ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 4 13.33 

4. ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 3 10.00 

5. นักเรียน/นักศึกษา 3 10.00 

6. รับจ้างท่ัวไป 5 16.67 

7. แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 4 13.33 

8. เกษตรกร/ประมง 3 10.00 

ประเภทผู้รับบริการ     

1. ประชาชน 

 

27 

 

90.00 

2. หน่วยงานภาครัฐ 1 3.33 

3. หน่วยงานภาคเอกชน 2 6.67 

รวม 30 100.00 
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จากตารางท่ี 4.11 พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป�น เพศชาย  จำนวน 17 คน คิดเป�นร้อยละ 56.67  

และเพศหญิง จำนวน 13 คน คิดเป�นร้อยละ 43.33 

มีอายุ ระหว่าง 56 – 69 ป�  จำนวน 10 คน คิดเป�นร้อยละ 33.33 รองลงมาได้แ ก่   

อายุระหว่าง 41 – 55 ป� จำนวน 7 คน คิดเป�นร้อยละ 23.33 และอายุระหว่าง 26 – 40 ป� จำนวน  

6 คน คิดเป�นร้อยละ 20.00 

ส่วนใหญ่มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท, อาชีพรับจ้างท่ัวไป จำนวน 5 คน คิดเป�นร้อยละ 

16.67 รองลงมาได้แก่ อาชีพผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ, แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ จำนวน 4 คน 

คิดเป�นร้อยละ 13.33 และอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ, อาชีพค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ, 

นักเรียน/นักศึกษา, อาชีพเกษตรกร/ประมง จำนวน 3 คน คิดเป�นร้อยละ 10.00 

ประเภทผู้รับบริการ ประกอบด้วย ประชาชน จำนวน 27 คน คิดเป�นร้อยละ 90.00  

รองลงมาได้แก่ หน่วยงานภาคเอกชน จำนวน 2 คน คิดเป�นร้อยละ 6.67 และหน่วยงานภาครัฐ 

จำนวน 1 คน คิดเป�นร้อยละ 3.33 

 

5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานจัดเก็บภาษีท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้าง 

 

ตารางท่ี 4.12 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานจัดเก็บภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง  

ในภาพรวม 

 

งานจัดเก็บภาษีท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้าง X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการ /ข้ันตอนการให้บริการ 4.81 0.39 มากท่ีสุด 96.27 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.83 0.37 มากท่ีสุด 96.67 

3. ด้านเจ้าหน้าท่ี /บุคลากรให้บริการ 4.78 0.44 มากท่ีสุด 95.67 

4. ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก 4.88 0.32 มากท่ีสุด 97.67 

5. ด้านผลการปฏิบัติงาน 4.84 0.41 มากท่ีสุด 96.83 

รวม 4.83 0.39 มากท่ีสุด 96.62 
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จากตารางท่ี 4.12 พบว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานจัดเก็บภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง ในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.83) คิดเป�นร้อยละ 96.62 โดยเม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่

มีความพึงพอใจในด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.88) คิดเป�น

ร้อยละ 97.67 รองลงมาได้แก่ ด้านผลการปฏิบั ติงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.84) คิดเป�น 

ร้อยละ 96.83 และด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.83) คิดเป�นร้อยละ 96.67 

 

5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานจัดเก็บภาษีท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้าง 

 

ตารางท่ี 4.13 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานจัดเก็บภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง  

ในแต่ละด้าน 

 

งานจัดเก็บภาษีท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้าง X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

ด้านกระบวนการ / ข้ันตอนการให้บริการ 

1. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความ

คล่องตัว 

 

4.77 

 

0.43 

 

มากท่ีสุด 

 

95.33 

2. การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา 4.83 0.38 มากท่ีสดุ 96.67 

3. การให้บริการเป�นไปตามลำดับก่อนหลัง มีความเสมอ

ภาคเท่าเทียมกัน  

4.83 0.38 มากท่ีสุด 96.67 

4. มีการแจ้งระยะเวลาท่ีใช้ในการดำเนินการในแต่ละเรื่อง

อย่างชัดเจน 

4.90 0.31 มากท่ีสุด 98.00 

5. การแจ้งรายละเอียดหลักฐานประกอบการขอรับ

บริการอย่างชัดเจน 

4.73 0.45 มากท่ีสุด 94.67 

รวม 4.81 0.39 มากท่ีสุด 96.27 

ด้านช่องทางการให้บริการ 

1. การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง

ต่ า งๆ  ชั ด เจน  เห ม าะสม  เข้ า ใจ ง่าย  เช่ น  บ อร์ ด

ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด์ 

 

4.67 

 

0.48 

 

มากท่ีสุด 

 

93.33 
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ตารางท่ี 4.13 (ต่อ) 

 

งานจัดเก็บภาษีท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้าง X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

2. จัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ 4.93 0.25 มากท่ีสุด 98.67 

3. มีเอกสาร แผ่นพับ ใบปลิวแจกเพ่ือเสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดเก็บรายได้หรือภาษี 

4.87 0.35 มากท่ีสุด 97.33 

4. มีตัวอย่างแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลใบแบบฟอร์ม 4.87 0.35 มากท่ีสุด 97.33 

รวม 4.83 0.37 มากท่ีสุด 96.67 

ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ 

1. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม 

 

4.77 

 

0.50 

 

มากท่ีสุด 

 

95.33 

2. เจ้าหน้าท่ีใหบ้ริการด้วยความสุภาพ และเป�นกันเอง  4.77 0.50 มากท่ีสุด 95.33 

3. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ 

และมีความพร้อมในการให้บริการ 

4.63 0.49 มากท่ีสุด 92.67 

4. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และ

รวดเร็ว 

4.83 0.38 มากท่ีสุด 96.67 

5. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 

สามารถตอบคำถาม ชี้แจงหรือข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วย

แก้ป�ญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

4.87 0.35 มากท่ีสุด 97.33 

6. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ไม่รับ

สิ่งของตอบแทน หรือสินบน และไม่หาประโยชน์ในทาง 

มิชอบ 

4.83 0.38 มากท่ีสุด 96.67 

รวม 4.78 0.44 มากท่ีสุด 95.67 

ด้านสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก 

1. สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ

บริการ 

 

4.80 

 

0.41 

 

มากท่ีสุด 

 

96.00 

2. สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์

สาธารณะ ท่ีนั่งรอรับบริการ มีความเพียงพอ 

4.93 0.25 มากท่ีสุด 98.67 
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ตารางท่ี 4.13 (ต่อ) 

 

งานจัดเก็บภาษีท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้าง X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

3. สถานท่ีมีความสะอาดเป�นระเบียบ เรียบร้อย สะดวก

ต่อการใช้บริการ 

4.83 0.38 มากท่ีสุด 96.67 

4. ป้ ายแสดง ข้อความบอกจุดให้ บริการ และป้ าย

ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.97 0.18 มากท่ีสุด 99.33 

รวม 4.88 0.32 มากท่ีสุด 97.67 

ด้านผลการปฏิบัติงาน 

1. การดำเนินงานตรงตามความต้องการของประชาชน 

 

4.77 

 

0.50 

 

มากท่ีสุด 

 

95.33 

2. การดำเนินกิจกรรมโครงการเป�นไปด้วยความโปร่งใส 4.87 0.43 มากท่ีสุด 97.33 

3. มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีท่ีผลการดำเนินงานมี

ความบกพร่อง 

4.87 0.35 มากท่ีสุด 97.33 

4. กิจกรรมและโครงการมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชน

ส่วนรวม 

4.87 0.35 มากท่ีสุด 97.33 

รวม 4.84 0.41 มากท่ีสุด 96.83 

 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่า  

ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.81) คิดเป�นร้อยละ 96.27 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจในเรื่อง มีการแจ้งระยะเวลาท่ีใช้ในการดำเนินการในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.90) คิดเป�นร้อยละ 98.00 รองลงมาได้แก่ การให้บริการมีความสะดวก

รวดเร็ว และทันเวลา, การให้บริการเป�นไปตามลำดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.83) คิดเป�นร้อยละ 96.67 และข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน

และมีความคล่องตัว อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.77) คิดเป�นร้อยละ 95.33 
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ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด ( X  = 4.83) คิดเป�นร้อยละ 96.67 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความ 

พึงพอใจในเรื่อง จัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.93)  

คิดเป�นร้อยละ 98.67 รองลงมาได้แก่ มีเอกสาร แผ่นพับ ใบปลิวแจกเพ่ือเสริมสร้างความรู้   

ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดเก็บรายได้หรือภาษี, มีตัวอย่างแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลใบแบบฟอร์ม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.87) คิดเป�นร้อยละ 97.33 และการประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ 

ผ่านช่องทางต่างๆ ชัดเจน เหมาะสม เข้าใจง่าย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด์  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.67) คิดเป�นร้อยละ 93.33 

ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ ให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.78) คิดเป�นร้อยละ 95.67 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจในเรื่อง เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ สามารถตอบคำถาม ชี้แจง

หรือข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ป�ญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.87) 

คิดเป�นร้อยละ 97.33 รองลงมาได้แก่ เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว, 

เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ไม่รับสิ่งของตอบแทน หรือสินบน และไม่หาประโยชน์

ในทางมิชอบ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.83) คิดเป�นร้อยละ 96.67 และเจ้าหน้าท่ีแต่งกาย

เรียบร้อย และเหมาะสม, เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ และเป�นกันเอง อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

( X  = 4.77) คิดเป�นร้อยละ 95.33 

ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.88) คิดเป�นร้อยละ 97.67 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจในเรื่อง ป้ายแสดง ข้อความบอกจุดให้บริการ และป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน 

เข้าใจง่าย อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.97) คิดเป�นร้อยละ 99.33 รองลงมาได้แก่ สิ่งอำนวยความ

สะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีนั่งรอรับบริการ มีความเพียงพอ อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด ( X  = 4.93) คิดเป�นร้อยละ 98.67 และสถานท่ีมีความสะอาดเป�นระเบียบ เรียบร้อย 

สะดวกต่อการใช้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.83) คิดเป�นร้อยละ 96.67 
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ด้านผลการปฏิบัติงาน ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

( X  = 4.84) คิดเป�นร้อยละ 96.83 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง 

การดำเนินกิจกรรมโครงการเป�นไปด้วยความโปร่งใส, มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีท่ีผลการ

ดำเนินงานมีความบกพร่อง, กิจกรรมและโครงการมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชนส่วนรวม อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.87) คิดเป�นร้อยละ 97.33 และการดำเนินงานตรงตามความต้องการของ

ประชาชน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.77) คิดเป�นร้อยละ 95.33  
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บทที่ 5  

สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ  
  

 การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอ

เมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี ลักษณะเป�นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ซ่ึงสามารถ 

สรุปผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 

1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอ

เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีสำคัญ เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจท่ีมีต่องาน 

ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้ งานแจกเบี้ยยังชีพ 

งานช่วยเหลือสาธารณภัย และงานจัดเก็บภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง 
 

2. วิธีดำเนินการ 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน ท่ีได้รับบริการจากองค์การ

บริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยดำเนินการเก็บรวบรวมจำนวน

ท้ังสิ้น 421 คน โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ ซ่ึงดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการลงพ้ืนท่ี

เก็บข้อมูลกับกลุ่มผู้ใช้บริการตามกิจกรรมและภารกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ ได้แก่ ความถ่ี 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

3. สรุปผลการประเมิน 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอ

เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สามารถสรุปได้ดังนี้ 

3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ 

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.80) คิดเป�นร้อยละ 96.03 

โดยเม่ือพิจารณาในรายโครงการพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานจัดเก็บภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.83) คิดเป�นร้อยละ 96.62 รองลงมาได้แก่ งานแจกเบี้ยยังชีพ อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด ( X  = 4.80) คิดเป�นร้อยละ 96.04 และงานช่วยเหลือสาธารณภัย อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

( X  = 4.79) คิดเป�นร้อยละ 95.78 ส่วนลำดับสุดท้าย ได้แก่ งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง  

รื้อถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.78) คิดเป�นร้อยละ 95.67 
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3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่องานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน 

เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป�นเพศหญิง จำนวน 113 คน 

คิดเป�นร้อยละ 62.78 มีอายุระหว่าง 41 – 55 ป� จำนวน 72 คน คิดเป�นร้อยละ 40.00 ส่วนใหญ่อาชีพ

รับจ้างท่ัวไป จำนวน 55 คน คิดเป�นร้อยละ 30.56 ประเภทผู้รับบริการ ประกอบด้วย ประชาชน จำนวน 

164 คน คิดเป�นร้อยละ 91.11 รองลงมาได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 12 คน คิดเป�นร้อยละ 6.67 

และหน่วยงานภาคเอกชน จำนวน 4 คน คิดเป�นร้อยละ 2.22 ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจต่อ 

งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้ ในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.78) คิดเป�นร้อยละ 95.67 โดยเม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจในด้านผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.80) คิดเป�นร้อยละ 95.92 

รองลงมาได้แก่ ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.79) คิดเป�นร้อยละ 95.86 และ

ด้านเจ้าหน้าท่ี /บุคลากรให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.79) คิดเป�นร้อยละ 95.83 

3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่องานแจกเบี้ยยังชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป�นเพศหญิง จำนวน 17 คน คิดเป�นร้อยละ 56.67 มีอายุระหว่าง 56 – 69 ป� จำนวน 15 คน คิดเป�น

ร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้างท่ัวไป จำนวน 9 คน คิดเป�นร้อยละ 30.00 ประเภทผู้รับบริการ 

ประกอบด้วย ประชาชน จำนวน 26 คน คิดเป�นร้อยละ 86.67 รองลงมาได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 

3 คน คิดเป�นร้อยละ 10.00 และหน่วยงานภาคเอกชน จำนวน 1 คน คิดเป�นร้อยละ 3.33 ส่วนผลการ

ประเมินความพึงพอใจต่องานแจกเบี้ยยังชีพ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.80) คิดเป�น 

ร้อยละ 96.04 โดยเม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านกระบวนการ /ข้ันตอน

การให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.82) คิดเป�นร้อยละ 96.40 รองลงมาได้แก่ ด้านผลการ

ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.81) คิดเป�นร้อยละ 96.27 และด้านช่องทางการให้บริการ, 

ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.81) คิดเป�นร้อยละ 96.17 

3.4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่องานช่วยเหลือสาธารณภัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่เป�นเพศชาย จำนวน 114 คน คิดเป�นร้อยละ 62.98 มีอายุระหว่าง 41 – 55 ป� จำนวน 59 คน 

คิดเป�นร้อยละ 32.60 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างท่ัวไป จำนวน 46 คน คิดเป�นร้อยละ 25.41 ประเภท

ผู้รับบริการ ประกอบด้วย ประชาชน จำนวน 162 คน คิดเป�นร้อยละ 89.50 รองลงมาได้แก่ หน่วยงาน

ภาครัฐ จำนวน 15 คน คิดเป�นร้อยละ 8.29 และหน่วยงานภาคเอกชน จำนวน 4 คน คิดเป�นร้อยละ 

2.21 ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจต่องานช่วยเหลือสาธารณภัย ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

( X  = 4.79) คิดเป�นร้อยละ 95.78 โดยเม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้าน

กระบวนการ /ข้ันตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.80) คิดเป�นร้อยละ 96.05 รองลงมา
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ได้แก่ ด้านผลการปฏิบัติงาน อยู่ ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.80) คิดเป�นร้อยละ 95.91 และด้าน

เจ้าหน้าท่ี /บุคลากรให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.79) คิดเป�นร้อยละ 95.73 

3.5 ผลการประเมินความพึงพอใจต่องานจัดเก็บภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป�นเพศชาย จำนวน 17 คน คิดเป�นร้อยละ 56.67 มีอายุระหว่าง 56 – 69 ป� 

จำนวน 10 คน คิดเป�นร้อยละ 33.33 ส่วนใหญ่มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท, อาชีพรับจ้างท่ัวไป

จำนวน 5 คน คิดเป�นร้อยละ 16.67 ประเภทผู้รับบริการ ประกอบด้วย ประชาชน จำนวน 27 คน  

คิดเป�นร้อยละ 90.00 รองลงมาได้แก่ หน่วยงานภาคเอกชน จำนวน 2 คน คิดเป�นร้อยละ 6.67  

และหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 1 คน คิดเป�นร้อยละ 3.33 ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจต่องาน

จัดเก็บภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.83) คิดเป�นร้อยละ 96.62 

โดยเม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก 

อยู่ ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.88) คิดเป�นร้อยละ 97.67 รองลงมาได้แก่ ด้านผลการปฏิบัติงาน  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.84) คิดเป�นร้อยละ 96.83 และด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด ( X  = 4.83) คิดเป�นร้อยละ 96.67 
 

4. ข้อเสนอแนะ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ 

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทำให้เห็นศักยภาพและความสามารถในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

และจะเป�นข้อมูลสารสนเทศท่ีสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous 

Improvement) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนี้ 

4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ี มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

พรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พบว่า งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน 

เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้ และงานช่วยเหลือสาธารณภัย มีผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมี

ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ในด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก 

เป�นลำดับสุดท้าย ดังนั้น การพัฒนาปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่องเป�นส่วนท่ีทำให้ประชาชน

ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน การสร้างและพัฒนาความพึงพอใจให้เกิดข้ึนแก่ประชาชน

ผู้รับบริการ อาจทำได้โดยการจัดให้มีสถานท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม จัดวางภูมิทัศน์ให้มีความ

สะอาดเป�นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม มีพ้ืนท่ีสีเขียว ตลอดจนการจัดให้มีท่ีนั่งรออย่างเพียงพอ  

มีป้ายบอกทาง / แผนผังแสดงจุดบริการตามลำดับข้ันตอน / ป้ายชื่อห้อง และควรอำนวยความสะดวก 

โดยการจัดเตรียมวัสดุสำนักงานท่ีจำเป�น ดินสอ ปากกา สำหรับใช้กรอกคำขอรับบริการไว้บริการสำหรับ

การบริการประชาชน  จัดมุมสำหรับการบริการถ่ายเอกสาร มีมุมนั่งเล่นสำหรับเด็ก จัดหาพัดลม 
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หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีท้ิงขยะ และน้ำดื่ม ไว้บริการขณะรอคอย และจัดให้มี

ห้องน้ำท่ีมีสภาพดี มีจำนวนเพียงพอและสะอาด และจัดให้มีท่ีจอดรถอย่างเพียงพอแก่ประชาชนผู้มา

ติดต่อขอรับบริการ 

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ี มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

พรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พบว่า งานแจกเบี้ยยังชีพ และงานจัดเก็บภาษีท่ีดิน  

และสิ่งปลูกสร้าง มีผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

พรหมมาสตร์ ในด้านเจ้าหน้าท่ี /บุคลากรให้บริการ เป�นลำดับสุดท้าย ดังนั้น การพัฒนาปรับปรุงการ

บริการอย่างต่อเนื่องเป�นส่วนท่ีทำให้ประชาชนผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน ผู้ให้บริการจึงเป�น

ส่วนท่ีสำคัญท่ีสุดส่งผลต่อคุณภาพของการบริการ เพราะผู้ให้บริการมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้รับบริการโดยตรง 

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ จึงควรให้ความสำคัญในการบริหารบุคลากรให้เป�นผู้ท่ีมีลักษณะ

ท่ีเหมาะสมในการให้บริการ อาจทำได้โดย 

 4.2.1 ปรับทัศนคติท่ีถูกต้องในการให้บริการ การบริการท่ีทำให้ผู้รับบริการประทับใจนั้น 

ต้องมาจากจิตใจและทัศนคติของผู้ให้บริการท่ีเห็นพ้องกันว่า ผู้รับบริการคือจุดมุ่งหมายของการทำงาน

ของตน ผู้รับบริการเป�นบุคคลท่ีสำคัญท่ีสุดต้องอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือให้เต็มกำลัง

ความสามารถ อาจปฏิบัติ ดังนี้  ปลูกฝ�งวัฒนธรรมให้ตระหนักว่าประชาชนผู้รับบริการเป�นบุคคลท่ีสำคัญ

ท่ีสุด เช่น ติดป้ายเตือนใจในจุดท่ีมองเห็นได้ง่าย ให้ประชาชนผู้รับบริการประเมินการทำงานของ

เจ้าหน้าท่ี และถือให้ผลของการประเมินโดยประชาชนผู้รับบริการนั้นเป�นส่วนหนึ่งของการพิจารณา

ความดีความชอบและอบรมพัฒนาผู้ท่ีไม่สามารถบริการได้ตามมาตรฐาน และหากไม่สามารถปรับปรุง

ตนเองได้  ให้พิจารณาย้ายไปทำงานในส่วนสนับสนุนท่ีไม่ต้องติดต่อกับผู้รับบริการ 

 4.2.2 ความมีมิตรไมตรี การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการนั้น จะต้องอยู่

บนพ้ืนฐานของความมีมิตรไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีอัธยาศัยไมตรี เพราะประชาชนผู้รับบริการเม่ือเข้า

มายังหน่วยงาน ย่อมไม่มีความคุ้นเคยหากไม่มีผู้ใดเอาใจใส่ ก็จะเกิดความรู้สึกเคว้งคว้างไม่ทราบว่าตน

ควรจะติดต่อกับผู้ใด ณ จุดใด ความมีมิตรไมตรีของผู้ให้บริการย่อมทำให้ประชาชนผู้รับบริการมีความ

อบอุ่นใจ อาจปฏิบัติ ดังนี้   จัดให้มีพนักงานต้อนรับ เช่น เม่ือประชาชนผู้รับบริการมายังหน่วยงาน

พนักงานจะเดินมาถามถึงป�ญหาและความต้องการ อธิบายถึงข้ันตอนการดำเนินงานให้เกิดความเข้าใจ 

พาประชาชนผู้รับบริการไปยังจุดเริ่มต้นให้บริการในแต่ละกรณี  

 4.2.3 ความรู้ ผู้ให้บริการจะต้องมีความรู้ในงานของตนอย่างถ่องแท้ เพ่ือท่ีจะสามารถ

ให้บริการได้ถูกต้อง สามารถใช้ความรู้ท่ีมีช่วยแก้ไขป�ญหาให้แก่ประชาชนผู้รับบริการได้ อาจปฏิบัติ ดังนี้ 

พัฒนาความรู้และทักษะให้บุคลากร จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการทดสอบ

วัดผลว่าบุคคลากรมีความรู้จริงในงานท่ีได้รับมอบหมายให้ทำหน้าท่ี รวมท้ัง มีนโยบายให้การเลื่อน

ตำแหน่งเป�นไปเฉพาะในสายงานนั้น ๆ ทำให้มีความชำนาญและรู้ลึกในงาน 
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 4.2.4 ความสุภาพ บุคลากรของหน่วยงานผู้ให้บริการควรมีกิริยามารยาท มีความสุภาพ

อ่อนน้อม ยกย่องให้เกียรติประชาชนผู้รับบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการในด้านนี้   

อาจทำได้โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีเน้นให้เกิดความสุภาพและมนุษยสัมพันธ์  ซ่ึงวิทยากร 

อาจเชิญมาจากธุรกิจเอกชนท่ีมีความเป�นเลิศด้านบริการ  

 4.2.5 ความเต็มอกเต็มใจช่วยเหลือ การมีจิตใจใฝ่บริการ (Service Mind) ท่ีจะเต็มอก 

เต็มใจท่ีจะให้บริการเป�นจิตวิญญาณของผู้ให้บริการท่ีดี และช่วยให้ประชาชนผู้รับบริการรู้สึกประทับใจ

เม่ือมารับบริการ  

 4.2.6 ความเสมอภาคในการให้บริการ ผู้ให้บริการต้องมีความเสมอภาคในการให้บริการแก่

ประชาชนผู้รับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าประชาชนนั้นจะมีฐานะ ชาติตระกูล การศึกษา  

หรือสถานะทางสังคม ในระดับใด เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานก็ควรท่ีจะให้บริการในมาตรฐานเดียวกัน 

โดยไม่มีความเหลื่อมล้ำ อาจปฏิบั ติ  ดังนี้  จัดให้ มีระบบคิวและให้บริการตามคิวโดยเคร่งครัด  

สร้างมาตรฐานของกระบวนการให้บริการ เช่น ถ้อยคำท่ีใช้พูดกับประชาชนผู้รับบริการ ให้ทุกคน 

ถือปฏิบัติกับผู้รับบริการทุกคนเหมือน ๆ กัน  
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

เรื่อง งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนย้ายและใช้หรือเปล่ียนการใช้ 
 

คำชี้แจง : แบบประเมินเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกิจกรรมบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ี  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกิจกรรมการบริการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ท้ังน้ีข้อมูลของท่านจักเป�นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือให้

การบริหารราชการเป�นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน 

คำสั่ง : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง ( ) ท่ีตรงกับความเป�นจริงหรือตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ตอนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 

1. เพศ 

 1. (  ) ชาย    2. (   )  หญิง 

2. อายุ (ป�) 

 1. (   )  ต่ำกว่า 26 ป�  3. (   )  41 ป� – 55 ป� 5. (   )  70 ป� ข้ึนไป 

 2. (   )  26 ป� – 40 ป�  4. (   )  56 ป� – 69 ป� 

3. อาชีพ 

 1. (  ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  5. (  ) นักเรียน/นักศึกษา 9. (  ) ว่างงาน 

 2. (  ) ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท  6. (  ) รับจ้างท่ัวไป  10. (  ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...............

 3. (  ) ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 7. (  ) แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 

 4. (  ) ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 8. (  ) เกษตรกร/ประมง 

4. กลุ่มผู้รับบริการ 

 1. (  ) ประชาชน              2. (  )  หน่วยงานภาครัฐ 3. (  ) หน่วยงานภาคเอกชน 

 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกิจกรรมการบริการ 

 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก ปานกลาง น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ      

1. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว      

2. มีการให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง      

 3. การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา      

4. มีการรับฟ�งความคดิเห็นของประชาชนเพ่ือนำไปประกอบการดำเนินการ

อยา่งเพียงพอ  
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ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก ปานกลาง น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

5. มีการรับฟ�งความคดิเห็นของประชาชนเพ่ือนำไปประกอบการดำเนินการ

อย่างเพียงพอ  

     

6. มีการแจ้งเรื่องเอกสารท่ีใช้ในการขออนุญาตตา่ง ๆ อย่างชัดเจน      

ด้านช่องทางการให้บริการ      

1. การประกาศข่าว หรือ ประชาสมัพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ชัดเจน เหมาะสม 

เข้าใจง่าย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด ์

     

2. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ท่ีสะดวก และหลากหลาย เช่น โทรศัพท์  

อินเทอร์เน็ต  คณะกรรมการหมูบ้่าน ผู้นำชุมชน เป�นต้น 

     

3. จัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลดัฯ      

4. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจในการดำเนินงานข้ันตอน

การขออนุญาตตา่ง ๆ 

     

ด้านเจ้าหน้าท่ี / บุคลากรผู้ให้บริการ      

1. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม       

2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพ และเป�นกันเอง       

3. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และมคีวามพร้อมใน

การให้บริการ 

     

4. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว      

5. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความชำนาญในด้านการให้บริการ การออกใบอนุญาต

ต่าง ๆ สามารถตอบคำถาม ช้ีแจงหรือข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ป�ญหาได้

อย่างถูกต้อง น่าเช่ือถือ 

     

6. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซือ่สัตย์ สจุริต ไม่รบัสิ่งของตอบแทน หรือ

สินบน และไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

     

ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก      

1. สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      

2. สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ำ อินเตอร์เน็ต ท่ีน่ังรอรับ

บริการ มีความเพียงพอ 

     

3. ป้ายแสดง ข้อความท่ีแสดงถึงข้ันตอนการให้บริการ มีความชัดเจน  

เข้าใจง่าย 

     

4. สถานท่ีและอุปกรณ์มีความสะอาดเป�นระเบียบ เรียบร้อย สะดวกต่อ 

การใช้บริการ 
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ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก ปานกลาง น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

ด้านผลการปฏิบัติงาน      

1. การดำเนินการตรงตามความตอ้งการของประชาชน      

2. การดำเนินกิจกรรมโครงการเป�นไปด้วยความโปร่งใส      

3. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการขออนุญาตปลูกสรา้งต่าง ๆ       

4. มีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชนส่วนรวม      

 

ตอนท่ี 3 จุดเด่น จุดท่ีควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 

 

1. จุดเด่นของการให้บริการของหน่วยงาน

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

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

2. จุดท่ีควรปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 

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

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

3. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 

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

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

 

 

***  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  *** 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

เรื่อง งานแจกเบ้ียยังชีพ 
 

คำชี้แจง : แบบประเมินเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกิจกรรมบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ี  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกิจกรรมการบริการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ท้ังน้ีข้อมูลของท่านจักเป�นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือให้

การบริหารราชการเป�นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน 

คำสั่ง : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง ( ) ท่ีตรงกับความเป�นจริงหรือตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ตอนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 

1. เพศ 

 1. (  ) ชาย    2. (   )  หญิง 

2. อายุ (ป�) 

 1. (   )  ต่ำกว่า 26 ป�  3. (   )  41 ป� – 55 ป� 5. (   )  70 ป� ข้ึนไป 

 2. (   )  26 ป� – 40 ป�  4. (   )  56 ป� – 69 ป� 

3. อาชีพ 

 1. (  ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  5. (  ) นักเรียน/นักศึกษา 9. (  ) ว่างงาน 

 2. (  ) ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท  6. (  ) รับจ้างท่ัวไป  10. (  ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...............

 3. (  ) ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 7. (  ) แมบ้่าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 

 4. (  ) ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 8. (  ) เกษตรกร/ประมง 

4. กลุ่มผู้รับบริการ 

 1. (  ) ประชาชน              2. (  )  หน่วยงานภาครัฐ 3. (  ) หน่วยงานภาคเอกชน 

 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกิจกรรมการบริการ 

 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก ปานกลาง น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ      

1. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว      

2. สวัสดิการมีความเพียงพอตามความต้องการ      

3. การให้บริการมคีวามสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา      

4. ได้รับสวัสดิการตามเวลาท่ีเหมาะสม หรือเวลาท่ีจำเป�น       

5. มีการแจ้งระยะเวลาท่ีใช้ในการดำเนินการในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน      
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ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก ปานกลาง น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ      

1. การประกาศข่าว หรือ ประชาสมัพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ชัดเจน เหมาะสม 

เข้าใจง่าย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด ์

     

2. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ท่ีสะดวก และหลากหลาย เช่น โทรศัพท์  

อินเทอร์เน็ต  คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป�นต้น 

     

3. มกีารประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอย่างทันท่วงที      

4. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผูสู้งอายทุราบและเข้าใจในการดำเนินงาน      

ด้านเจ้าหน้าท่ี / บุคลากรผู้ให้บริการ      

1. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม       

2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพ และเป�นกันเอง       

3. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และมคีวามพร้อมใน

การให้บริการ 

     

4. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว      

5. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ สามารถตอบคำถาม 

ช้ีแจงหรือข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ป�ญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเช่ือถือ 

     

6. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซือ่สัตย์ สจุริต ไม่รบัสิ่งของตอบแทน หรือ

สินบน และไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

     

ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก      

1. สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      

2. สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ำ Internet ท่ีน่ังรอรบับริการ  

มีความเพียงพอ 

     

3. สถานท่ี มีความสะอาดเป�นระเบียบ  เรียบร้อย สะดวกต่อการใช้บริการ      

4. ป้าย แสดงข้อความบอกจุดใหบ้ริการ และป้ายประชาสมัพันธ์ มคีวาม

ชัดเจน เข้าใจง่าย 

     

ด้านผลการปฏิบัติงาน      

1. กิจกรรมและโครงการตรงตามความต้องการของประชาชน      

2. การดำเนินการถูกต้องเป�นไปดว้ยความโปร่งใส ไมม่ีการฉ้อฉลใด ๆ      

3. มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีท่ีผลการดำเนินงานมีความบกพร่อง      

4. กิจกรรมและโครงการมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชนส่วนรวม      

5. ผู้สูงอายุได้รับเบ้ียยังชีพครบถ้วน ตามกำหนดทุกเดือน      
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ตอนท่ี 3 จุดเด่น จุดท่ีควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 

 

1. จุดเด่นของการให้บริการของหน่วยงาน

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

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

2. จุดท่ีควรปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 

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

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

3. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 

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

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

 

***  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  *** 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

เรื่อง งานช่วยเหลือสาธารณภัย 
 

คำชี้แจง : แบบประเมินเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกิจกรรมบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ี  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกิจกรรมการบริการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ท้ังน้ีข้อมูลของท่านจักเป�นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือให้

การบริหารราชการเป�นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน 

คำสั่ง : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง ( ) ท่ีตรงกับความเป�นจริงหรือตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ตอนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 

1. เพศ 

 1. (  ) ชาย    2. (   )  หญิง 

2. อายุ (ป�) 

 1. (   )  ต่ำกว่า 26 ป�  3. (   )  41 ป� – 55 ป� 5. (   )  70 ป� ข้ึนไป 

 2. (   )  26 ป� – 40 ป�  4. (   )  56 ป� – 69 ป� 

3. อาชีพ 

 1. (  ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  5. (  ) นักเรียน/นักศึกษา 9. (  ) ว่างงาน 

 2. (  ) ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท  6. (  ) รับจ้างท่ัวไป  10. (  ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...............

 3. (  ) ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 7. (  ) แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 

 4. (  ) ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 8. (  ) เกษตรกร/ประมง 

4. กลุ่มผู้รับบริการ 

 1. (  ) ประชาชน              2. (  )  หน่วยงานภาครัฐ 3. (  ) หน่วยงานภาคเอกชน 

 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกิจกรรมการบริการ 

 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก ปานกลาง น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ      

1. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว      

2. การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา      

3. การให้บริการเป�นไปตามลำดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน       

4. มีการให้ความรู้เก่ียวกับเบ้ืองตน้กับประชาชน      
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ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก ปานกลาง น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ      

1. การประกาศข่าว หรือ ประชาสมัพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ชัดเจน เหมาะสม 

เข้าใจง่าย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด ์

     

2. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ท่ีสะดวก และหลากหลาย เช่น โทรศัพท์  

อินเทอร์เน็ต  คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป�นต้น 

     

3. มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานแต่ละ อปท.และผู้นำท้องท่ี อสม.      

4. มีระบบการเตือนภยัและการช่วยเหลือในการดำเนินงาน      

ด้านเจ้าหน้าท่ี / บุคลากรผู้ให้บริการ      

1. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสมในการให้บริการ      

2. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ ์      

3. เจ้าหน้าท่ีมีความพร้อมในการดำเนินงานตลอดเวลา       

4. เจ้าหน้าท่ีให้บริการอยา่งเสมอภาคและท่ัวถึง ไม่เลือกปฏิบัต ิ      

5. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน      

6. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอต่อการให้บริการ      

ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก      

1. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ ฯลฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ

และทันสมัย ต่อการปฏิบัติงาน 

     

2. ระบบการสื่อสารในการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ      

3. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อผู้ปฏิบัติงานและ

ผู้รับบริการ  

     

4. มีสถานท่ีพักอาศัยช่ัวคราวเพ่ือช่วยเหลือผูร้ับบริการ      

5. มีการจัดเก็บอุปกรณเ์ป�นระเบียบเรียบร้อยและง่ายต่อการใช้งาน      

ด้านผลการปฏิบัติงาน      

1. การดำเนินงานตรงตามความตอ้งการของประชาชน      

2. การดำเนินงานเป�นไปด้วยความโปร่งใส      

3. การปรับปรุง แก้ไข ในกรณีท่ีผลการดำเนินงานมีความบกพร่อง      

4. การดำเนินงานมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชนส่วนรวม      

5. ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง      
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 ตอนท่ี 3 จุดเด่น จุดท่ีควรปรับปรุง และขอ้เสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 

 

1. จุดเด่นของการให้บริการของหน่วยงาน

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

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

2. จุดท่ีควรปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 

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

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

3. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 

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

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

 

 

***  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  *** 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

เรื่อง งานจัดเก็บภาษีท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้าง 
 

คำชี้แจง : แบบประเมินเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกิจกรรมบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ี  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกิจกรรมการบริการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ท้ังน้ีข้อมูลของท่านจักเป�นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือให้

การบริหารราชการเป�นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน 

คำสั่ง : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง ( ) ท่ีตรงกับความเป�นจริงหรือตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ตอนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 

1. เพศ 

 1. (  ) ชาย    2. (   )  หญิง 

2. อายุ (ป�) 

 1. (   )  ต่ำกว่า 26 ป�  3. (   )  41 ป� – 55 ป� 5. (   )  70 ป� ข้ึนไป 

 2. (   )  26 ป� – 40 ป�  4. (   )  56 ป� – 69 ป� 

3. อาชีพ 

 1. (  ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  5. (  ) นักเรียน/นักศึกษา  9. (  ) ว่างงาน 

 2. (  ) ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท  6. (  ) รับจ้างท่ัวไป  10. (  ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...............

 3. (  ) ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 7. (  ) แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 

 4. (  ) ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 8. (  ) เกษตรกร/ประมง 

4. กลุ่มผู้รับบริการ 

 1. (  ) ประชาชน              2. (  )  หน่วยงานภาครัฐ 3. (  ) หน่วยงานภาคเอกชน 

 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อกิจกรรมการบริการ 

 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก ปานกลาง น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ      

1. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว      

 2. การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา      

3. การให้บริการเป�นไปตามลำดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน       

4. มีการแจ้งระยะเวลาท่ีใช้ในการดำเนินการในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน      

5. การแจ้งรายละเอียดหลักฐานประกอบการขอรับบริการอย่างชัดเจน      
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ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก ปานกลาง น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ      

1. การประกาศข่าว หรือ ประชาสมัพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ชัดเจน เหมาะสม 

เข้าใจง่าย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด ์

     

2. จัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลดัฯ      

3. มีเอกสาร แผ่นพับ ใบปลิวแจกเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ

การจัดเก็บรายได้หรือภาษี 

     

4. มีตัวอย่างแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลใบแบบฟอร์ม      

ด้านเจ้าหน้าท่ี / บุคลากรผู้ให้บริการ      

1. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม       

2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพ และเป�นกันเอง       

3. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และมคีวามพร้อมใน

การให้บริการ 

     

4. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว      

5. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ สามารถตอบคำถาม 

ช้ีแจงหรือข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ป�ญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเช่ือถือ 

     

6. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซือ่สัตย์ สจุริต ไม่รบัสิ่งของตอบแทน หรือ

สินบน และไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

     

ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก      

1. สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      

2. สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีน่ังรอ

รับบริการ มีความเพียงพอ 

     

3. สถานท่ีมีความสะอาดเป�นระเบียบ เรียบร้อย สะดวกต่อการใช้บรกิาร      

4. ป้ายแสดง ข้อความบอกจุดใหบ้ริการ และป้ายประชาสมัพันธ์ มคีวาม

ชัดเจน เข้าใจง่าย 

     

ด้านผลการปฏิบัติงาน      

1. การดำเนินงานตรงตามความตอ้งการของประชาชน      

2. การดำเนินกิจกรรมโครงการเป�นไปด้วยความโปร่งใส      

3. มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีท่ีผลการดำเนินงานมีความบกพร่อง      

4. กิจกรรมและโครงการมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชนส่วนรวม      
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 ตอนท่ี 3 จุดเด่น จุดท่ีควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 

 

1. จุดเด่นของการให้บริการของหน่วยงาน

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

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

2. จุดท่ีควรปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 

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

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

3. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 

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

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

 

 

***  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  *** 
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