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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งการศึกษาครั้ง
นี้ เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ทำการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่เข้ามารับบริการทั้ง 5 งาน
บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ จำนวน 500 คน เครื่องมือในการวิจัยครั ้งนี้              
เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู ้รับริการที ่มีต่อการให้บริการ สถิติที ่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนผู ้รับบริการที ่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำแนกตามงานบริการ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.40 และเม่ือพิจารณาตามงาน
ทีใ่ห้บริการ พบว่า งานบริการด้านการบริการร้องทุกข์ ร้องเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 คิดเป็นร้อยละ 97.80 รองลงมา คือ งานบริการด้านการรับสมัครเด็ก มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.80 งานบริการด้านการจัดเก็บภาษี
ป้าย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.40 งานบริการด้าน
เบี้ยยังชีพ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.80 และงาน
บริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 ตามลำดับ 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการวิจัยเชิงสำรวจเรื ่องการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการที ่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล         
พรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้ให้ทำการประเมิน
คุณภาพการให้บริการ 5 งานบริการ ได้แก่ งานด้านเบี้ยยังชีพ งานด้านจัดเก็บภาษีป้าย งานด้าน   
การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร  งานด้านการรับสมัครเด็ก งานด้านการบริการ  
ร้องทุกข์ ร้องเรียน 
 วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน   
การวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วยผู้รับบริการ 5 งานบริการ จำนวน 500 คน เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เป็น
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ โดยมีลักษณะของข้อคำถามเป็นแบบ
เลือกตอบมาตราส่วนประมาณค่า และข้อคำถามแบบปลายเปิด สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล    
พรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในภาพรวมทั้ง 5 ด้านของงานบริการทั้ง 5 งานบริการอยู่ใน
ระดับมากที ่ส ุด โดยมีค่าเฉลี ่ยรวมเท่ากับ 4.57 เมื ่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินร้อยละของ         
ความพึงพอใจเท่ากับ 91.40 คิดเป็นระดับคะแนนเท่ากับ 9 คะแนน 
 2. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้ง 5 งานบริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำแนกตามงานที่มาขอรับบริการ โดยเรียง
ตามลำดับร้อยละความพึงพอใจ ไดด้ังนี้ 
  2.1 งานด้านแจกเบี้ยยังชีพ ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.80 ระดับคะแนน 9 คะแนน 
  2.2 งานด ้านจ ัดเก ็บภาษ ีป ้าย  ตามความค ิดเห ็นของประชาชนผ ู ้ ร ับบร ิการ                    
มีความพึงพอใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.40 ระดับคะแนน 9 คะแนน 
  2.3 งานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตามความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 
ระดับคะแนน 9 คะแนน 
  2.4 งานด ้านการร ับสม ัครเด ็ก  ตามความคิดเห ็นของประชาชนผ ู ้ร ับบร ิการ                   
มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.80 ระดับ
คะแนน 9 คะแนน 



 

 

  2.5 งานด้านการบริการร้องทุกข์ ร้องเรียน ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ      
มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 คิดเป็นร้อยละ 97.80 ระดับ
คะแนน 9 คะแนน 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมา 
 
 การจัดบริการสาธารณะหรือบริการส่วนรวมที่หลากหลายนับได้ว่าเป็นบทบาทหน้าที่
เบื้องต้นของรัฐ หรือรัฐบาลที่จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ส่วนรวม โดยเป็นกิจการที่อยู่ในความอำนวยการหรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดทำขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความ ต้องการส่วนรวมของประชาชนอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้แก่ประชาชนและ สร้างการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนา
ประเทศชาติในภาพรวม ซึ ่งมีหลักการที่เป็นประเด็นสำคัญในการจัดบริการสาธารณะ คือ การ
จัดบริการสาธารณะต้องดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมสามารถตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ ่น มีความเสมอภาค ความต่อเนื่ องและความโปร่งใสในการให้บริการ ดังนั้น
หน่วยงานภาครัฐจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญต่อเรื่องของประสิทธิภาพในเชิงการบริหาร
จัดการและประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดทิศทางในภาพรวมของการจัดการ
ภาครัฐที่มีต่อระบบการบริหารงานภาครัฐและระบบเศรษฐกิจ โดยหลักการแล้วการบริการสาธารณะ
ย่อมทำประโยชน์แก่สังคมและบุคคลทั่วไป ซึ่งการดำเนินบทบาทสำคัญประการนี้ของหน่วยงาน 
ภาครัฐจึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ความสำคัญต่อเรื่องของประสิทธิภาพในเชิงการบริหารจัดการและ
ประสิทธิภาพเช่นว่านี้ย่อมเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดทิศทางในภาพรวมของประสิทธิภาพ
ของการจัดการภาครัฐที่มีต่อระบบการบริหารงานภาครัฐและระบบเศรษฐกิจ โดยการให้บริการของ
ภาครัฐที่มีคุณภาพจะเป็นสิ่งที่สะท้อนสมรรถนะของการปฏิบัติงานการให้บริการตอบสนองความ
ต้องการประชาชนที่เป็นลูกค้า ผู้รับบริการของหน่วยงานภาครัฐภายใต้รากฐานของการบริหาร
ราชการหร ือการบร ิหารงานภาคร ัฐตามแนวคิด  การจ ัดการภาคร ัฐแนวใหม ่ (New Public 
Management : NPM) ที่ระบบราชการของหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยรับมาเป็นกระบวนการ
ทัศน์ในการขับเคลื่อนการจัดการระบบงานภาครัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งการจัดการภาครั ฐแนว
ใหม่นั ้นมีมิติสำคัญประการหนึ ่งที ่ให้ความสำคัญต่อการให้บริการประชาชน (Public Service 
Orientation) ที่มุ ่งเน้นคุณภาพการให้บริการประชาชนที่เป็นลูกค้าผู้มารับบริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งเป็นทั้งปัจเจกชนและผู้ประกอบการที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ  (ชัชวาล   
ทัตศิวัช. 2554) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานภาครัฐในระดับพ้ืนฐานที่มีเป็นจำนวนมากที่สุดเมื่อ
เทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นๆ ดำเนินการตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบล
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม โดยมีพันธกิจที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ได้แก่ จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ 
ทางเดิน และสาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
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ผู้สูงอายุ และผู้พิการ คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร ใน
ส่วนของการบริการจัดการองค์การนั้น แต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลได้แบ่งส่วนงานหรือโครงสร้าง
แตกต่างกัน เช่น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม หรือส่วนอื่น ๆ ตามประกาศของแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากนี้ ภายใต้
โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน 
ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการที่ดี ตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังของประชาชนท้องถิ่น  จากความ
คาดหวังของการปฏิรูป "ระบบราชการ" และ "ข้าราชการ" ได้แก่ (1) ให้หน่วยงาน ทำงานได้ผลสำเร็จ
สูง (2) เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของระบบและคน (3) มุ่งให้ประชาชนศรัทธาต่อระบบราชการ     
(4) มุ่งบริการประชาชน (5) ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ (6) ส่วนราชการช่วยสนับสนุน
ภาคประชาชนและธุรกิจเอกชนให้เข้มแข็งและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การปรับปรุง
ระบบบริหารราชการไทยให้ตอบสนองความต้องการของสังคมและประชาชน  ผู้รับบริการจึงดำเนิน
ตามแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐที่เน้นผลสัมฤทธิ์ ซึ่งต้องอาศัยการประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการประชาชนเป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ (นราธิป ศรีราม. 2554 : 12-13) 
 จากความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้
เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานที่ตั้งใจทุ่มเทการปฏิบัติ
หน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทำการ
สำรวจประเมินคุณภาพการให้บริการและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เพื่อนำผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพปรับปรุง
กระบวนการทำงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์อำเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาระดับความความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการของ
องค์การบร ิหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์อำเภอเมือง จังหว ัดลพบุรี  ตามกรอบการประเมิน
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ประสิทธิภาพผลการปฏิบัติราชการว่าด้วยมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการบริการ ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ 1 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีประเด็นการประเมิน 5 ประเด็น ดังนี้ 
  1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
  2) ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการและการติดต่อสื่อสาร 
  3) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  4) ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
                 5) ด้านผลการปฏิบัติงาน 
  ส่วนงานบริการที่เสนอขอรับการประเมินในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
พรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มี 5 งานบริการ ได้แก่ 
  1) งานด้านแจกเบี้ยยังชีพ 
         2) งานด้านจัดเก็บภาษีป้าย 
                 3) งานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร   
                 4) งานด้านการรับสมัครเด็ก  
                 5) งานด้านการบริการร้องทุกข์ ร้องเรียน 
 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตพื้นที่ตำบลพรหมมาสตร์อำเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี จำนวน 6,041  คน ที่ได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์อำเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 (สำนักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง, 2564)  
  กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่เข้ามารับบริการในแต่ละงานบริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลพรหมมาสตร์โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางกำหนดขนาดตัวอย่างสำเร็จรูปของ
ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) ที ่ระดับค่าความเชื ่อมั ่นร ้อยละ 95 และยอมให้เกิดความ
คลาดเคลื่อน 0.5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้จำนวน 373 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างใน
ครั้งนี้เป็นจำนวน 500 คน โดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยการเก็บข้อมูลจาก
ผู้ที่ใช้บริการ ตามวันเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. ตามสัดส่วนประเด็นงานที่องค์การบริหารสว่น
ตำบลพรหมมาสตร์กำหนด 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  การสำรวจครั้งนี้ เริ่มสำรวจ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. สามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพิจารณาความดี  
ความชอบของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 2. ผลจากการศึกษาทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ 
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เข้าใจสภาพปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ให้บริการต่อไป 
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 3. คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สามารถนำผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย แนว
ทางการดำเนินงาน และปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดอันจะนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการ
ประชาชนที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 ในการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี คณะผู้วิจัยกำหนดนิยามศัพท์เฉพาะเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจ ในงานที่วิจัยดังนี้ 
 1. องค์การบริหารตำบล หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับชุมชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่มีการดำเนินงานเป็นอิสระจาก
ส่วนกลาง ทำหน้าที่บริหารกิจการต่างๆ ในท้องถิ่นของตน โดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดำเนินงานได้อย่างอิสระ หมายความถึง รัฐกระจายอำนาจกลับสู่ท้องถิ่นจะช่วยให้ประชนมีส่วนร่วม
ในการใช้อำนาจรัฐดูแลตนเองมากขึ้น 
 3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของผู้ใช้บริการซึ่งหมายถึงองค์การ
บริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี แบ่งเป็น  5 ด้าน ได้แก่ 
  1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการต่างๆ ได้แก่ การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน 
มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/
สภาพงาน มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน – หลังอย่างยุติธรรม 
  2) ด้านช่องทางการให้บริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อ
ช่องทางการให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ มีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง มีช่องทางเลือกการ
ให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน และมีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยสำหรับ
ให้บริการ 
  3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่างดี  ให้บริการด้วย
ความยิ้มแย้ม แจ่มใส ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น และเอาใจใส่ให้บริการด้วยความเสมอภาค
ตามลำดับก่อน – หลัง ให้คำแนะนำหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 
  4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อ 
สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีไว้ให้บริการ ได้แก่ สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศสะอาด เป็นระเบียบ ความ
เพียงพอของอุปกรณ์สำหรับผู้รับบริการ เช่น เอกสารคำขอ ปากกา ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความ
สะดวก เช่น น้ำดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ ห้องสุขา สถานที่จอดรถ เป็นต้น มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น
ต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม และมีเอกสาร/ แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/
บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน 
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      5) ด้านผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร 
ที่แสดงออกมาในรูปของการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร โดย
วัดผลการปฏิบัติงานจากการประเมินผลการปฏิบัติงานที่องค์กรได้  กำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานไว้ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 4.  คุณภาพการบริการ หมายถึง การบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
พรหมมาสตร์อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีที ่ดี ที่สามารถให้บริการขั้นพื้นฐาน และงานบริการที่จัด
เพิ่มเติมกว่าที่ควรจะมีได้ตรงกับความต้องการของประชาชน จนทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบล
พรหมมาสตร์อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เกิดความพึงพอใจ 
 5.  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หมายถึง บุคคลผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมา
สตร์อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 6.  ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน 
ที่เข้ามารับ บริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้แก่ 
  1) งานด้านแจกเบี้ยยังชีพ 
         2) งานด้านจัดเก็บภาษีป้าย 
                 3) งานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร   
                 4) งานด้านการรับสมัครเด็ก  
                 5) งานด้านการบริการร้องทุกข์ ร้องเรียน 
 
 

 



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล

พรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2565 คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาโดยการน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

แนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ 
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

          กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
         การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบของการปกครองตนเอง (Local Self Government) เป็น
เรื่องท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่างมากกับแนวคิดและทฤษฎีการกระจายอ านาจ มีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
หลายท่านได้ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 

สมคิด เลิศไพฑูรย์ (2547 หน้า 4 – 5) นิยามว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การให้คนใน
ท้อง ถิ่น คือ การให้คนในท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การปกครองตน 
เองโดยประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีพ้ืนฐานจากหลักการกระจายอ านาจการปกครอง  
(Decentralization) ที่หมายถึง การที่รัฐมอบอ านาจการปกครองให้องค์กรอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่องค์กร
ส่วนกลางจัดท าบริการสาธารณะบางอย่างภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ 

เดเนียล วิท (Daniel Wit, 1967 อ้างถึงใน ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , 2555 
หน้า 9) นิยามว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางให้อ านาจหรือกระจาย
อ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสในการปกครอง
ร่วมกันทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารท้องถิ่น ตามหลักการที่ว่า ถ้าอ านาจการปกครองมาจาก
ประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลของท้องถิ่นก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือ
ประชาชน ดังนั้น การบริหารการปกครองท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรของตนเองอันเกิดจากการ
กระจายอ านาจของรัฐบาลกลาง โดยให้องค์กรอันมิได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลมีอ านาจในการตัดสินใจ 
และบริหารงานภายในท้องถิ่นในเขตอ านาจของตนจากความหมายต่าง  ๆ ข้างต้นสามารถสรุป
ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

1) การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การจัดการปกครองท้องถิ่นของคนในท้องถิ่นการจัด 
การดังกล่าวกระท าโดยการเลือกบุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามาด าเนินการปกครอง ซึ่งท้องถิ่นและ
ชุมชนแต่ละชุมชนดังกล่าว อาจจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันทั้งในด้านพ้ืนที่  จ านวนประชากร 
ความเจริญมั่งคั่ง (เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ท าให้ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นมี
ลักษณะการปกครองที่มีลักษณะเฉพาะ  

2) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอ านาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความเหมาะสม กล่าวคือ อ านาจของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องมีขอบเขต ทั้งนี้เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง  หากมีอ านาจมาก
เกินไปหน่วยงานท้องถิ่นนั้นก็จะกลายสภาพเป็นรัฐอธิปไตยเอง ซึ่งจะกระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
อ านาจของท้องถิ่นมีขอบเขตที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของความเจริญของแต่ละท้องถิ่นนั้น
เป็นส าคัญ 

3) หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสิทธิตามกฎหมายที่จะด าเนินการปกครองตนเองโดย
แบ่งสิทธิออกเป็น 2 ประการ คือ 

   3.1) สิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3.2) สิทธิที่จะก าหนดงบประมาณ เพ่ือบริหารกิจการตามอ านาจหน้าที่ 

          4) มีองค์กรที่จ าเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง คือ มีองค์กรฝ่ายบริหารและองค์กร
ฝ่ายนิติบัญญัติ (เช่น การปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเทศบาล จะมีคณะเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหาร และ
สภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  หรือในแบบมหานคร คือ กรุงเทพมหานคร จะมีผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายบริหาร และสภากรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นต้น) 

5) ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น จากหลักการที่ว่าประชาชนใน
ท้องถิ่นรู้ปัญหาของตนเองดีกว่าองค์กรของรัฐส่วนกลาง หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้อง
มีคนในท้องถิ่นมาบริหารงาน เพ่ือจะได้แก้ปัญหาของประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริม
ประชาชนในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพ่ือพัฒนาการกระจายอ านาจตามวิถีของ
แนวทางระบอบประชาธิปไตย 

 
    การปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2559 
         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 บัญญัติไว้ในหมวด 14 การปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น เพ่ือก าหนดหลักการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 

มาตรา 246 ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น การ
จัดตั้ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน  และ
ความสามารถในการปกครองตนเองในด้าน รายได้ จ านวน ความหนาแน่นของประชากร และพ้ืนที่ที่
ต้องรับผิดชอบประกอบกัน 

มาตรา 247 วรรค 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 247 วรรค 2 รัฐต้องด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองให้
สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ ในระหว่างที่ยังไม่อาจด าเนินการได้ให้รัฐจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามควรแก่กรณี 
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มาตรา 247 วรรค 3 การจัดท าบริการสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่โดยเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้
ของท้องถิ่นและให้มีกฎหมายบัญญัติถึงกลไก และขั้นตอนในการกระจายอ านาจของส่วนราชการ
ให้แก่ท้องถิ่นด้วย 

มาตรา 247 วรรค 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดท าบริการ
สาธารณะการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลังการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมมีมาตรการในการป้องกันการทุจริตและการใช้จ่ายเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
รูปแบบต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการก้าวก่าย
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย 

มาตรา 248 การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ซึ่งต้องค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่น  การจัดให้มีมาตรฐานที่
สอดคล้องกัน เพ่ือให้สามารถพัฒนาร่วมกันหรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยกันได ้

มาตรา 249 วรรค 1 สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง 
มาตรา 249 วรรค 2 ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของ

สภาท้องถิ่น หรือในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะให้มาโดยวิธีอ่ืนก็ได้ แต่ต้อง
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย ซึ่งเป็นหลักการใหม่ไม่เคยปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน 

มาตรา 249 วรรค 3 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติซึ่งต้องค านึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรา 250 ในการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและด าเนินการให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ซึ่งเป็นหลักการใหม่ไม่เคย
ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน 

มาตรา 251 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเพ่ือ
เสนอข้อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ 
       

การจัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันของไทย 
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย มี 2 รูปแบบ คือ 
1) การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่ว

ประเทศ ซึ่งในทุกจังหวัดจะมี 3 ประเภทได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

2) การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีการบริหารจัดการไม่เหมือนกับรูปแบบทั่วไปจะมี
ขึ้นเป็นกรณีไป ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเขตเมืองใหญ่ เช่น เมืองหลวงหรือเมืองท่องเที่ยว ซึ่งไม่เหมาะสมที่
จะใช้รูปแบบทั่วไปมาใช้ในการปกครอง ปัจจุบันมีกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา (รุ่งรัตนา เจริญ
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จิตต์, 2555 หน้า 9-11) โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป โดยก าหนดให้มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างใหม่ เป็น 2 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ดังนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

และตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 โครงสร้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในจังหวัดนั้น  ท า
หน้าที่นิติบัญญัติ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี ส าหรับจ านวนของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดของแต่ละจังหวัดขึ้นอยู่กับจ านวนราษฎรในจังหวัดนั้น  ๆ โดยให้ถือเกณฑ์ตามจ านวน
ราษฎรแต่ละจังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง  
ดังนี้ 

จังหวัดใดมีประชากรไม่เกิน 500,000 คน ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ านวน 24 คน 

จังหวัดใดมีประชากรเกิน 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน ให้มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จ านวน 30 คน 

จังหวัดใดมีประชากรเกิน 1,000,000 คน แต่ไม่เกิน 1,500,000 คน ให้มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จ านวน 36 คน 

จังหวัดใดมีประชากรเกิน 1,500,000 คน แต่ไม่เกิน 2,000,000 คน ให้มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จ านวน 42 คน 

จังหวัดใดมีประชากรเกิน 2,000,000 คนขึ้นไป ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จ านวน 48 คน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี ท าหน้าที่เป็นหัวหน้า
ฝ่ายบริหาร ซึ่งมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนภายในจังหวัดนั้น  และนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่กฎหมายก าหนด 
ส าหรับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 

ในกรณีที่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 48 คน ให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้ไม่เกิน 4 คน 

ในกรณีที่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 36 หรือ 42 คน ให้แต่งตั้งรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกิน 3 คน 

ในกรณีที่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 24 หรือ 30 คน ให้แต่งตั้งรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกิน 2 คน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่เป็นหน่วยงานอ านวยการบูรณาการการ
ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการ
จัดท าโครงการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่มีลักษณะบูรณาการในภาพรวมของจังหวัดหรือ
ภารกิจขนาดใหญ่ที่ไม่ซ้ าซ้อนกับเทศบาล ซึ่งต้องได้รับการร้องขอหรือได้รับความยินยอมจากเทศบาล
ก่อนในกรณีที่ด าเนินการซ้ าซ้อนกับเทศบาล เช่น การบ ารุงดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
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(แหล่งน้ าทรัพยากรธรรมชาติการจัดท าบ่อบ าบัดน้ าเสีย การจัดการขยะ หรืออ่ืน ๆ) การจัดตั้ง
ศูนย์บริการผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีลักษณะงานเป็น
หน่วยงานอ านวยการด้านการบริหารงานท้องถิ่นให้แก่เทศบาล และให้การสนับสนุนและส่งเสริม
หน่วยงานของรัฐตามท่ีได้รับการร้องขอ 

2. เทศบาล 
   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่

12) พ.ศ. 2546 องค์การเทศบาล ประกอบด้วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี มาตรา 15 สภา
เทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้ง โดยตรงของประชาชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจ านวน ดังต่อไปนี้ 

  (1) สภาเทศบาลต าบล ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 12 คน 
  (2) สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 18 คน 
  (3) สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนยี่สิบสี่คน ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาเทศบาล นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการ
ของผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท า
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ 

มาตรา 48 ทวิ ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

มาตรา 48 อัฏฐ นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล
เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้  ตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

(1) เทศบาลต าบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 2 คน 
(2) เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 3 คน 
(3) เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 4 คน 
นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี  ซึ่งมิใช่

สมาชิกสภาเทศบาลได้โดยในกรณีเทศบาลต าบลให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกิน  2 คน ในกรณี
เทศบาลเมืองให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกิน 3 คน และในกรณีเทศบาลนครให้แต่งตั้งได้ จ านวน
รวมกันไม่เกิน 5 คน 

3. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
   รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวนี้ เป็นองค์กรที่มีจ านวนมากที่สุดและมีความ

ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด มีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่นมากที่สุด มี
ฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ตามพระราชบัญญัติ
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สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(สภา อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 45 สภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหมู่บ้านละ 2 
คน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การ บริหารส่วนต าบลนั้น 

หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น อายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีก าหนดคราว
ละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง  

มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร 

กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

นโยบายแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
มาตรา 57 ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบงานธุรการ และจัดการประชุม และงานอ่ืนใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมาย ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้น
จากต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

มาตรา 58 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่ง ซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม  

มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
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(7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตรง

ตามความจ าเป็นและสมควร 
4. กรุงเทพมหานคร 
    กรุงเทพมหานคร หรือ กทม.มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษ เนื่องจากกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ จึงต้องมี
การบริหารจัดการเฉพาะ ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
วางหลักเกณฑ์ไว้ โครงสร้างของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

   (1) สภากรุงเทพมหานคร 
   (2) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
       สภากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) มาจาก

การเลือกตั้งจากประชาชน โดยตรงและสภากรุงเทพมหานครจะมีประธานสภากรุงเทพมหานคร 1 คน
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร อีกไม่เกิน 2 คน ซึ่งสภากรุงเทพมหานครเลือกจากสมาชิกสภาโดย
ให้ด ารงต าแหน่งวาระละ 2 ปี 

      ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารมาจากการเลือกตั้ง โดยวิธีออก
เสียงลงคะแนนโดยตรงและลับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
นับแต่วันเลือกตั้ง การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะกระท าได้เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งแล้ว ซึ่งระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง 

      ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 อาทิ ก าหนดนโยบายและบริหารราชการสั่งอนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับ
ราชการของกรุงเทพมหานคร แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้ว่าฯ เลขานุการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา
บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
วางระเบียบเพื่อให้งานของกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

5. เมืองพัทยา 
   เมืองพัทยา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่ได้เคยทดลองใช้การจัดการ

ปกครองแบบผู้จัดการเมือง (City Manager) หรือที่เรียกว่า Council and manager From เพียง
แห่งเดียวนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เหมือนกับในหลายเมืองของสหรัฐอเมริกา โดยสาระส าคัญของ
รูปแบบนี้ คือ แยกความรับผิดชอบระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร เป็นการให้ได้มาซึ่งผู้บริหาร
ที่เป็นมืออาชีพเมืองพัทยาในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดให้โครงสร้างการบริหารเมืองพัทยา 
ประกอบด้วย สภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา ดังนี้ 

   สภาเมืองพัทยา ท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกเมืองพัทยาจ านวน 24 คน 
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา สภาเมืองพัทยาจะเลือก
สมาชิกสภา 1 คนเป็นประธานสภาเมืองพัทยา และเลือกอีก 2 คน เป็นรองประธานสภาเมืองพัทยา 
แล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแต่งตั้ง สมาชิกสภาเมืองพัทยามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 
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ปี ประธานสภาเมืองพัทยามีหน้าที่ด าเนินการประชุม และด าเนินกิจการอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของเมืองพัทยา  นอกจากนี้ ยังมีปลัดเมืองพัทยาท าหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหน้าที่
รับผิดชอบงานธุรการและการจัดประชุมและงานอ่ืนใดตามที่สภาเมืองพัทยามอบหมาย (สมคิด เลิศ
ไพฑูรย,์ 2547, หน้า 5) 

นายกเมืองพัทยา ท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี ในการบริหาร
กิจการของเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยาสามารถจัดตั้งทีมบริหารเมืองพัทยาได้ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม เช่น รองนายกเมืองพัทยาไม่เกิน 4 คน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา 
ประธานที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยาได้ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 

ความหมายของการให้บริการ 
        ความหมายของการให้บริการ ได้มีนักวิชาการให้ความหมายเกี่ยวกับการให้บริการไว้
หลากหลายความหมาย ดังนี้ สมิต สัชฌุกร (2542, หน้า 3) กล่าวว่า การบริการ เป็นการปฏิบัติงานที่
กระท าหรือติดต่อและเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ การให้บุคคลต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง 
รวมทั้งด้านความพยายาม  ใดๆ ก็ตามด้วยวิธีการหลากหลายในการกระท าให้คนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับความช่วยเหลือจัดได้ว่าเป็นการให้บริการทั้งสิ้นการอ านวยความสะดวกก็เป็นการให้บริการ การ
สนองความต้องการของผู้ใช้บริการก็เป็นการให้บริการ การให้บริการสามารถด าเนินการได้หลากหลาย
วิธีจุดส าคัญ คือ เป็นการช่วยเหลือและอ านวยประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ 
       บรรจบ กาญจนดุล (2546, หน้า 13) ให้ความหมาย public service delivery หมายถึง
กิจกรรมทุกประเภทที่รัฐจัดท าขึ้นเพ่ือสนองความต้องการของประชาชน อาจแบ่งได้เป็น 2 ประการ
คือ กิจกรรมทีตอบสนองความต้องการได้รับความปลอดภัยอย่างหนึ่ง และกิจกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการด้านความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิตอีกอย่างหนึ่ง 
      ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ให้ความหมายของค าว่า บริการ ไว้ในพจนานุกรมฉบับราช
บัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง การปฏิบัติรับใช้ การให้ความสะดวกต่างๆ 
      ปริมพร อัมพันธ์ (2548, หน้า 12) กล่าวว่า การให้บริการสาธารณะ เป็นการบริการใน
ฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอ านาจกระท าเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ เพ่ือให้เกิดความ
พอใจจากความหมายนี้จึงเป็นการพิจารณาการให้บริการว่า ประกอบด้วย ผู้ให้บริการ(providers)  
และผู้รับบริการ (recipients) โดยฝ่ายแรกถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่ต้องให้บริการ เพ่ือให้ฝ่ายหลังเกิด
ความพึงพอใจ 

     จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2549, หน้า 7) ได้กล่าวว่า การบริการไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตน แต่เป็น
กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ต้องการใช้บริการ (ผู้บริโภค/
ลูกค้า/ผู้รับ บริการ) กับ ผู้ให้บริการ (เจ้าของกิจการ/พนักงานงานบริการ/ระบบการจัดการบริการ)
หรือในทางกลับกัน ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ในอันที่จะตอบสนองความต้องการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ให้บรรลุผลส าเร็จ ความแตกต่างระหว่างสินค้าและการบริการ ต่างก็ก่อให้เกิดประโยชน์
และความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มาซื้อ โดยที่ธุรกิจบริการจะมุ่งเน้นการกระท าที่ตอบสนองความต้องการ
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ของลูกค้า อันน าไปสู่ความพึงพอใจที่ได้รับบริการนั้น ในขณะนี้ธุรกิจทั่วไป มุ่งขายสินค้าที่ลูกค้าชอบ
และท าให้เกิดความพึงพอใจที่ได้เป็นเจ้าของสินค้านั้น 

    ชลธิชา ศรีบ ารุง (2557, หน้า 10) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือการให้ 
ความช่วยเหลือ ปฏิบัติเพ่ือตอบสนองความต้องการและให้ความพึงพอใจของทั้งผู้ให้  และผู้รับบริการ 
ซึ่งกิจกรรมนั้นไม่สามารถจับต้องได้ 

    สรุปได้ว่า การบริการ หมายถึง การกระท า หรือกิจกรรมที่ฝ่ายหนึ่งเสนอให้อีกฝ่าย เป็น
สิ่งที่ไม่มีรูปลักษณ์ ไม่เป็นผลให้เกิดการเป็นเจ้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นอาจจะมี
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้ 
 2.2 ลักษณะองค์ประกอบของการบริการ 

     งานบริการเป็นธุรกิจที่มีลักษณะต่างจากธุรกิจการขายสินค้าทั่วไป 
นักวิชาการและหลายหน่วยงานได้มีการก าหนดลักษณะ องค์ประกอบของการบริการไว้หลากหลาย 
ดังนี้ 

    จุมพจน์ วนิชกุล (2544, หน้า 2) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของงานบริการว่า งานบริการ
นั้นมิใช่งานง่ายๆ ที่สามารถท าให้ส าเร็จเพียงในวันเดียวได้ แต่ตรงกันข้าม งานบริการนั้นจะต้องใช้
ความอดทนอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ในส่วนที่ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยให้สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ให้บริการต้องค านึงถึงสิ่งที่จะมีผลต่องานบริการ ดังต่อไปนี้ 

    1. ผู้ใช้บริการในส่วนของผู้ให้บริการต้องเข้าใจว่าตนจัดบริการเพ่ือใคร นักศึกษา นักเรียน
ประชาชนทั่วไป หรือเฉพาะคนในหน่วยงานของบริษัท ห้างร้าน หน่วยราชการใดเพ่ือให้บริการที่จัด
ขึ้นนั้นมีความเหมาะสมที่สุด และพยายามให้ผู้ใช้บริการนั้นได้รับประโยชน์ให้มากที่สุด 

    2. บุคลากร ผู้ให้บริการต้องพิจารณาถึงจ านวนบุคลากรว่ามีเพียงพอหรือไม่  ในการ
จัดบริการแต่ละด้าน เพราะบริการแต่ละประเภทต้องการจ านวน บุคลากรที่แตกต่างกัน มีความ
ช านาญเฉพาะด้านต่างกัน จึงจะท างานได้ส าเร็จ 

    3. วัสดุอุปกรณ์ ผู้ให้บริการจะต้องเลือกจัดบริการแบบใด ชนิดใด และควรพิจารณาถึง
ลักษณะของทรัพยากรด้วย 

   พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ และปิยะนุช เงินคล้าย (2546, หน้า 363-364) กล่างถึง หลักการ
บริการที่ดีม ีดังนี้ 

   1. หลักประสิทธิภาพ หมายถึง การให้บริการที่ได้ผลลัพธ์สูง แต่ใช้ทรัพยากรน้อยและ
คุ้มค่า 

   2. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การให้บริการได้ครบตามขอบข่ายของอ านาจหน้าที่ 
   3. หลักการตอบสนอง หมายถึง การที่ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้

อย่างไม่จ ากัดสามารถเลือกรับบริการได้สอดคล้องกับความพอใจ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธการ
ให้บริการที่ประชาชนร้องขอ อีกทั้งควรหาช่องทางหรือเพ่ิมโอกาสในการให้บริการประชาชนให้มาก
ที่สุด 

  4. หลักความรวดเร็ว หมายถึง การลดขั้นตอนให้น้อยที่สุด งานใดที่ท าได้ทันทีควรจะท าถ้า
ไม่สามารถท าได้ทันทีควรก าหนดระยะเวลาและควรท าให้เร็วที่สุด 
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  5. หลักความสอดคล้อง หมายถึง การจัดบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของปัจเจก
บุคคลและสภาพสังคม 

  6. หลักความเชื่อถือไว้วางใจ หมายถึงการท าให้ประชาชนมีความศรัทธาในหน่วยงานของ
รัฐได้รับความพึงพอใจในบริการ 

  7. หลักมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใสเป็นมิตร เอ้ืออาทร
ต่อผู้รับบริการ มีความใส่ใจ สนใจเข้าใจปัญหาและให้ความประทับใจมีความสุขหลังจากรับบริการ 

  8. หลักการให้เกียรติการยอมรับ หมายถึง การให้ความส าคัญ ไม่เลือกปฏิบัติ ต้อนรับด้วย
ความสุภาพ ไม่ดูถูกเหยียดหยามประชาชน ไม่ใช้อ านาจข่มขู่ 

  9. หลักความเต็มใจ หมายถึง ท าทุกอย่างด้วยใจ ไม่แน่ใจหรือเสแสร้ง พยายามสร้างจิตใจ
ในการบริการ 

10. หลักการแข่งขัน หมายถึง การพัฒนาหน่วยงานที่ท าให้มีการบริการที่ดีกว่า หน่วยงานอื่น
ในประเภทเดียวกัน และให้ประชาชนอยากมาใช้บริการอีก 
 11. หลักความกระฉับกระเฉง หมายถึง การตื่นตัวในการท างานมีความกระตือรือร้น 

12. หลักภาพพจน์ที่ดี หมายถึง การที่ประชาชนมีความมั่นใจในการรับบริการ ยอมรับการ
บริการและรับรู้หน่วยงานในทางท่ีดี 

ภาณุเดช เพียรความสุข และคณะ (2558, หน้า 13-14) กล่าวว่า หลักการให้บริการ ได้แก่ 
1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ คือ ประโยชน์และบริการที่

องค์การจัดให้นั้น จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่หรือทั้งหมด มิใช่เป็นการ
จัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ 

2. หลักความสม่ าเสมอ คือ การให้บริการนั้น ๆ ต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ มิใช่
ท าๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน 

3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอหน้าและ
เท่าเทียมกัน ไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มคนอ่ืนๆ อย่างเห็น
ได้ชัด 

4. หลักความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ไปในการบริการ จะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะ
ได้รับ 

5. หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ปฏิบัติได้ง่าย
สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มาก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการหรือ
ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547, หน้า 173) กล่าวว่า ลักษณะองค์ประกอบขององค์กรแห่ง
การบริการ ประกอบด้วย 

1. ให้บริการอย่างดีเลิศ ยึดลูกค้าเป็นหลัก 
2. ให้บริการอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการให้บริการ 
3. สร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า 
4. มีจุดติดต่อเพียง 1 จุดในการใช้บริการ 
5. ติดต่อได้ทุกวันและทุกเวลา 
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6. ติดต่อพนักงานเหมือนติดต่อผู้จัดการ 
7. มีการสื่อสารให้ข้อมูลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
8. มีนวัตกรรมออกมาให้บริการ 
9. มีบรรยากาศของความสนุกสนาน 
10. มีการปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
ภควัต สมิธธ์ และคณะ(2556, หน้า 13) กล่าวว่า องค์ประกอบส าคัญท่ีบุคคล กลุ่มบุคคลหรือ

หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะ ซึ่งอาจจะเป็นของรัฐหรือเอกชนมี
หน้าที่ในการส่งต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม จะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ส่วน ประกอบด้วย 

1. สถานที่และบุคคลที่ให้บริการ 
2. ปัจจัยที่น าเข้าหรือทรัพยากร 
3. กระบวนการและกิจกรรม 
4. ผลผลิตหรือตัวบริการ 
5. ช่องทางการให้บริการ 
6. ผลกระทบต่อผู้รับบริการ 
ส านักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร (2548, หน้า 1-9) ได้สรุปแนวคิดของกิลเบิร์ทและ

เบิร์ดเฮด เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส าคัญของการให้บริการไว้ ดังนี้ 
1. ปัจจัยน าเข้า (input) หรือทรัพยากรอันได้แก่ บุคลากร ค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ และสิ่งอ านวย 

ความสะดวก 
2. กิจกรรม (activities) หรือกระบวนการ (process) หมายถึง วิธีการที่จะใช้ทรัพยากร 
3. ผล (results) หรือ (impacts) หมายถึง สิ่งที่เกิดข้ึนหลังจากมีการใช้ทรัพยากร 
4. ความคิดเห็น (opinions) ต่อผลกระทบ (impacts) หมายถึง ความคิดเห็นของประชาชน

ต่อบริการที่ได้รับ จากความหมายดังกล่าวเป็นการพิจารณาโดยใช้แนวคิดเชิงระบบที่มีการมองว่า
หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการน าปัจจัยน าเข้าสู่กระบวนการผลิต และออกมาเป็นผลผลิตหรือการ
บริการ 

การมองในแง่ของผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังการให้บริการ สามารถวัดได้จากความคิดเห็นหรือ
ทัศนคติของผู้รับบริการที่มีต่อระบบการให้บริการนั้น หลักการให้บริการสาธารณะ มีหลักส าคัญอยู่ 5 
ประการ คือ 

1. บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความอ านวยการ หรือในความควบคุมของฝ่าย
ปกครอง 

2. บริการสาธารณะ มีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน 
3. การจัดระเบียบและวิธีการจัดท าบริการสาธารณะย่อมจะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

เสมอโดยตัวบทกฎหมาย 
4. การสาธารณะจะต้องจัดด าเนินการโดยสม่ าเสมอ ไม่มีการหยุดชะงัก ถ้าจะต้องหยุดชะงัก

ลงด้วยประการใดก็ตาม ประชาชนย่อมได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับความเสียหาย 
5. เอกชนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์จากบริการสาธารณะเท่าเทียมกันเพ่ือประโยชน์ 
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ของประชาชนโดยเสมอหน้ากัน 
ฉัตรยาพร เสมอใจ (2549, หน้า 14) ได้กล่าวว่าลักษณะของการบริการสามารถจ าแนกออก

ได้เป็น 5 ลักษณะได้ ดังนี้ 
1. บริการไม่สามารถจับต้องได้ (intangibility) เราไม่สามารถมองเห็น จับต้องหรือรู้สึกถึงการ

บริการใด ๆ ก่อนการซื้อและรับบริการได้ แต่สามารถรับรู้ว่า บริการนั้นดีหรือไม่ ก็ต่อเมื่อได้เข้ารับ
บริการนั้น ๆ แล้ว ในขณะที่ผู้บริโภคสามารถมองเห็น จับต้องหรือพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าได้
ก่อนการซื้อ เนื่องจากสินค้าจะมีตัวตนและคุณสมบัติที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภครับทราบข้อมูลจาก
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ จึงท าให้ผู้ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น และง่ายต่อกว่าการตัดสินใจซื้อบริการ 

2. บริการไม่สามารถแบ่งแยกได้ ( inseparability) การให้บริการและการรับบริการต้อง
เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน ไม่สามารถแยกกระบวนการผลิตและการบริโภคออกจากกันได้ ดังนั้น จึงเป็น
ข้อจ ากัดในด้านผู้ให้บริการที่เป็นบุคคล และข้อจ ากัดด้านเวลา ซึ่งสามารถให้บริการได้เพียงครั้งละ 1 
ราย พนักงานผู้ให้บริการ 1 คน จึงไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าหลาย ๆ รายในเวลาเดียวกันได้ 
ในขณะที่สินค้าแยกกระบวนการผลิต การจัดจ าหน่าย การซื้อ และการบริโภคออกจากกันได้อย่าง
ชัดเจน 

3. การบริการไม่มีความแน่นอน (variability) ในขณะที่การผลิตสินค้าอาศัยปัจจัยส าคัญ คือ 
วัตถุดิบ เครื่องจักร และกระบวนการผลิต ที่สามารถเตรียมพร้อม ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของ
สินค้าได้ง่ายกว่า แต่ปัจจัยการให้บริการไม่ได้มีเพียงวัตถุดิบ เครื่องจักรหรือกระบวนการบริการที่
เหมือนกันเพียงเท่านั้น แต่อยู่ที่ส่วนบริการ และเกิดขึ้นเฉพาะสถานการณ์เดียวเท่านั้นคือเมื่อ
ให้บริการและรับบริการ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับบุคคล ผู้อ่านอาจเคยพบสถานการณ์เหมือนกันได้หรือ
การเลือกตัดผมกับช่างผมคนเดียวกัน ก็อาจตัดผมได้ไม่เหมือนกันในแต่ละครั้ง  เป็นต้น จาก
สถานการณ์ตัวอย่างดังกล่าว สามารถอธิบายได้ว่า คุณภาพของการบริการขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่ง
ส่วนใหญ่ต้องอาศัยความพร้อมของพนักงาน หากพนักงานเกิดความไม่พร้อม ไม่ว่าจะทางด้านจิตใจ
หรือร่างกายอาจส่งผลถึงคุณภาพของการบริการไปด้วย รวมถึงความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ของผู้รับบริการด้วย ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้และประเมินคุณภาพของบริการเช่นกัน เมื่อเกิดความรู้สึก
หรือทัศนคติในทางลบ ก็อาจส่งผลต่อการประเมินคุณภาพที่ล าเอียง (bias) ด้วยเช่นกัน 

4. บริการจัดท ามาตรฐานได้ยาก (heterogeneous) การผลิตสินค้าสามารถจัดท ามาตรฐาน
ได้ชัดเจนทั้งรูปแบบ คุณภาพ และปริมาณ ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการผลิต ควบคุม และสามารถตรวจสอบ
ได้ เนื่องจากสามารถก าหนดปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการผลิตได้ชัดเจนมากกว่า ในขณะที่
การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการให้บริการ กลับเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้
กระบวนการบริการเกิดความสะดวกและดูมีตัวตน แต่ปัจจัยหลักที่ช่วยในการให้บริการ คือ “คน”
และคุณภาพการให้บริการขึ้นอยู่กับทักษะ ความสามารถ และอัธยาศัยของผู้ให้บริการแต่ละคน สิ่งนี้
เองที่ท าให้ผู้ให้บริการที่มีฝีมือประสบความส าเร็จได้เฉพาะบุคคล ซึ่งส่งผลท าให้การแข่งขันด้านบริการ
ท าได้ยากกว่า เนื่องจากขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ อีกทั้งการพยายามพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้
เท่าเทียม และขยายศักยภาพในการให้บริการ เนื่องจากการสร้างมาตรฐานโดยอาศัยการจัดการคนให้
มีมาตรฐานเดียวกันเป็นเรื่องยาก 
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5. บริการไม่สามารถเก็บไว้ได้ (perish ability) เนื่องจากบริการผลิตได้เพียงครั้งละหนึ่ง
หน่วย และจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเกิดการซื้อและรับบริการในขณะเดียวกัน แต่ปัญหาของธุรกิจบริการ
คงจะไม่เกิดขึ้น หากความต้องการซื้อกับความต้องการขายมีปริมาณที่ตรงกัน จึงท าให้เกิดการบริการ
ไม่เพียงพอ และสูญเสียโอกาสกับลูกค้ารายอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้และเกิดความสูญ
เปล่าแก่พนักงานที่ต้องอยู่ว่าง ๆ ในขณะที่ลูกค้าน้อย ในขณะที่ธุรกิจผู้ผลิตสินค้าสามารถท าการ
คาดคะเนล่วงหน้าและท าการผลิตเก็บไว้ เพ่ือรองรับปริมาณความต้องการซื้อที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ 
แต่การบริการไม่สามารถท าได้ 

คอตเลอร์ (Kotler, 2000) กล่าวถึง ลักษณะของการบริการที่แตกต่างจากสินค้าทั่วไปเอาไว้  
ดังนี้ 

1. ไม่สามารถจับต้องได้ (intangibility) เนื่องจากบริการไม่สามารถจับต้องได้ ดังนั้น กิจการ
จึงต้องสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับคุณภาพและประโยชน์จากบริการดังกล่าวอย่าง
เหมาะสม โดยค านึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1 สถานที่ (place) ต้องเป็นหลักแหล่ง น่าเชื่อถือ สามารถสร้างความเชื่อม่ัน และ 
ให้ความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อ 

1.2 บุคคล (people) ผู้ให้บริการต้องแต่งตัวเหมาะสม บุคลิกดี พูดจาดี เพ่ือให้ 
ลูกค้าเกิดความประทับใจและเกิดความเชื่อมั่นว่าจะได้รับบริการที่ดี 

1.3 เครื่องมือ (equipment) ความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการ 
อุปกรณต์้องมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น 

1.4 วัสดุสื่อสาร (communication material) สื่อโฆษณาต่าง ๆ และเทคนิคที่ใช้ 
จะต้องสอดคล้องกับลักษณะของบริการ และลักษณะของลูกค้า 

1.5 สัญลักษณ์ (symbols) ชื่อ ตราสินค้า หรือ เครื่องหมายการค้า ควรจะสื่อ 
ความหมายได้ เพ่ือให้ผู้บริโภคจ าได้ และเรียกหาได้อย่างถูกต้อง 

1.6 ราคา (price) ราคาที่ก าหนดควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับระดับการให้บริการ 
นอกจากนี้การก าหนดราคาจะต้องชัดเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดับบริการที่แตกต่าง 

2. ไม่สามารถครอบครองเป็นเจ้าของในรูปธรรม หรือไม่สามารถเก็บไว้ได้ (perishability) 
บริการไม่สามารถเก็บไว้ได้เหมือนสินค้า ดังนั้นความต้องการสูงขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ ก็จะท าให้เกิด
ปัญหาการให้บริการไม่ทัน ท าให้สูญเสียรายได้ในส่วนนี้ไป 

3. ไม่สามารถแบ่งแยกได้ (inseparability) ธรรมชาติของการให้บริการนั้นจะต้องผลิตและ
บริโภคในเวลาเดียวกัน จึงท าให้ไม่สามารถแบ่งแยกขายตามส่วนได้ 

4. มีความหลากหลาย (variability) ลักษณะของการบริการไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับว่าผู้ขาย
บริการจะเป็นใคร จะให้บริการเมื่อใด ที่ไหน อย่างไร 

โกทเบอร์ก (Gronroos, 2008) ได้ให้ความเห็นว่า งานบริการต้องประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 
ประการ คือ 

1. คุณภาพของทรัพยากรต้องเลือกสรรแล้ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และมี
คุณภาพดี 

2. คุณภาพของบุคลากรผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการต้องมีความรอบรู้ในการบริการนั้นเป็นอย่างดี 
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3. การสื่อสาร เช่น การสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการ การใช้ภาษาสัญลักษณ์ต้องสามารถสื่อ
ความหมายให้เข้ากันได้เป็นอย่างดี 

เพียงพร บุญแสน (2550 หน้า 27) กล่าวว่า ลักษณะของการให้บริการประกอบด้วย ดังนี้ 
1. การเข้าถึงผู้รับบริการ (Access) คือ การบริการ ที่ต้องอ านวยความสะดวกในด้านเวลา

สถานที่ คือ ต้องไม่ให้ผู้รับบริการคอยนาน และมีแหล่งที่ตั้งเหมาะสม 
2. การติดต่อสื่อสาร (Communication) คือ มีการอธิบายอย่างถูกต้อง โดยใช้ภาษาที่

ผู้รับบริการสามารถเข้าใจง่าย 
3. ความสามารถ (Competence) คือ บุคลากรที่ให้บริการต้องมีความช านาญ และมี

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
4. ความมีน้ าใจ (Courtesy) คือ บุคลากรต้องมีมนุษยสัมพันธ์เป็นที่น่าเชื่อถือ มีความเป็น

กันเอง และมีวิจารณญาณที่ดี 
5. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) คือ องค์กร และบุคลกรต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่น และ

มีความไว้วางใจในการบริการได้ โดยเสนอการบริการที่ดีต่อผู้รับบริการ 
6. ความไว้วางใจ (Reliability) คือ การบริการให้ผู้รับบริการมีความสม่ าเสมอ และถูกต้อง 
7. การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) คือ บุคลากรจะต้องให้บริการ และการแก้ปัญหา

แก่ผู้รับบริการอย่างถูกต้อง และรวดเร็วตามความต้องการ 
8. ความปลอดภัย (Security) คือ การบริการที่ต้องปราศจากอันตราย ความเสี่ยง และปัญหา

ต่าง ๆ 
9. การสร้างบริการให้เป็นที่รู้จัก (Tangible) คือ บริการที่ผู้รับบริการได้รับ จะท าให้สามารถ

คาดคะเนถึงคุณภาพการบริการดังกล่าวได้ 
10. การเข้าใจ และรู้จักผู้รับบริการ (Understanding & Knowing Customer) คือ บุคลากร

ต้องพยายามเข้าใจถึงความต้องการของผู้รับบริการ และให้ความสนใจเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ดังกล่าว 

 
การประเมินคุณภาพการให้บริการ 
คุณภาพการให้บริการเกิดจากกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนจัดการ

ให้บริการโดยค านึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นหลัก แนวคิดการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลการเพ่ือหาคุณภาพการให้บริการน าเสนอได้ ดังนี้ 

 สมิต สัชฌุกร (2546) กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คุณภาพการให้บริการ ดังนี้ 

     1. รูปธรรม (tangible) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ผู้รับบริการได้รับ
ท าให้เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของการบริการดังกล่าวได้ 

     2. ความไว้วางใจ (reliability) หมายถึง ผู้รับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ าเสมอและความ
ถูกต้องในการให้บริการ รวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานที่ให้บริการ 
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     3. การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (responsiveness) หมายถึง ผู้ใช้บริการจะค านึงถึง
เวลาและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการว่าตรงจุดหรือดีกว่า ตามที่ผู้รับบริการ
ต้องการหรือไม ่

     4. ความมั่นใจได้ (assurance) หมายถึง ผู้รับบริการจะมองถึงความรู้ ความช านาญหรือ
ความสามารถของบุคลากร ซึ่งเป็นผลที่จะสร้างความม่ันใจ รวมทั้งความไว้วางใจในการบริการนั้น 

     5. ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ผู้รับบริการจะพิจารณาถึง
ความสะดวกด้านเวลา สถานที่ ท าเลที่ตั้ง ตลอดจนความพยายามของพนักงานที่จะเข้าใจถึงความ
ต้องการของผู้บริการ รวมทั้งความสนใจในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว 

  ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2547, หน้า 183-186) ได้น าเสนอแนวความคิดของ 
Parasuramanและคณะ เกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการ จากการศึกษา พบว่า ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจาก
การที่ลูกค้าประเมินคุณภาพของการบริการที่เขาได้รับ เรียกว่า คุณภาพของการบริการที่ลูกค้ารับรู้
(perceived service quality) กับ บริการที่รับรู้(perceived service) ซึ่งก็คือ ประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้น
หลังจากท่ีเขาได้รับบริการแล้วนั่นเอง ในการประเมินคุณภาพของการบริการดังกล่าวนั้น ลูกค้า 
มักจะพิจารณาจากเกณฑ์ที่เขาคิดว่ามีความส าคัญ 10 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1. ความไว้วางใจ(reliability) ความสามารถที่จะให้บริการตามที่ได้สัญญากับลูกค้าไว้ได้อย่าง
ถูกต้องโดยที่มิต้องมีผู้ช่วยเหลือ 

2. สิ่งที่สามารถจับต้องได้(tangibles) ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์สิ่งอ านวยความ
สะดวก พนักงานและวัสดุที่ใช้ในการสื่อสารต่าง ๆ 

3. การสนองตอบลูกค้า(responsiveness) ความเต็มใจที่จะให้บริการอย่างรวดเร็วและยินดีที่
จะช่วยเหลือลูกค้า 

4. ความน่าเชื่อถือ(credibility) ความซื่อสัตย์เชื่อถือได้ของผู้ให้บริการ 
5. ความม่ันคงปลอดภัย(security) ปราศจากอันตรายความเสี่ยงและความลังเลสงสัย 
6. ความสะดวก(access) สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และสามารถติดต่อสื่อสารได้ง่าย 
7. การสื่อสาร(communication) การรับฟังลูกค้าและให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ลูกค้า โดยใช้

ภาษาท่ีลูกค้าสามารถเข้าใจได ้
8. ความเข้าใจลูกค้า(understanding the customer) พยายามที่จะท าความรู้จักและเรียนรู้

ความต้องการของลูกค้า 
9. ความสามารถ(competence) ความรู้และทักษะที่จ าเป็นของพนักงานในการให้บริการ

ลูกค้า 
10. ความสุภาพและความเป็นมิตร(courtesy) คุณลักษณะของพนักงานที่ติดต่อกับลูกค้าใน

การแสดงออกถึงความสุภาพ เป็นมิตร เกรงใจ และให้เกียรติลูกค้า 
สเปชเลอร์(Spechler, 1988) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการเป็นที่ทราบกันดีว่า การที่จะท า

ให้คุณภาพการบริการประสบผลส าเร็จ เป็นที่พอใจของลูกค้านั้นไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการที่คิดว่าดีที่สุด
เพียงวิธีเดียวเท่านั้น และวิธีการที่ประสบความส าเร็จอย่างสูงในที่แห่งหนึ่ง ก็ไม่สามารถรับประกันว่า
จะได้ผลกับที่อ่ืนด้วยเสมอไป ทั้งๆ ที่เป็นสินค้าหรือบริการอย่างเดียวกัน สิ่งส าคัญที่จะเสนอในที่นี้คือ 
รูปแบบที่มีประสิทธิผลของคุณภาพการบริการ ซึ่งเป็นหลักการทั่วไป ที่ได้รับการยอมรับว่าได้ผลดี
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ถึงแม้ว่าเป็นหลักการเดียวกันก็ตาม แต่การน าไปประยุกต์ใช้ก็อาจมีความแตกต่างกันได้ในการผลิตก็
เช่นเดียวกันคือ ไม่มีกระบวนการสองกระบวนการที่เหมือนกันเลย ในแต่ละบริษัทก็จะมีกระบวนการ
หรือระบบงานที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วแต่ละกระบวนการจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่จะเป็นกุญแจ
ไปสู่ความส าเร็จ ผู้บริหารจะต้องค้นหาปัจจัยส าคัญให้พบ และท าการปรับปรุงระบบงานหรือ
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง และสร้างให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้าภายในและภายนอก โดยมีปัจจัยส าคัญสองประการที่จะต้องตระหนักอยู่เสมอ นั่นคือ การเพ่ิม
ผลผลิต(productivity) และคุณภาพ(quality) จาก service quality effectiveness model จะ
พบว่าเน้นถึงความส าเร็จของกระบวนการไปสู่ความเป็นเลิศของคุณภาพการบริการโดยรูปแบบจะ
ก าหนดแนวทางและทิศทางของความส าเร็จของงานบริการ ซึ่งมีปัจจัยส าคัญ 7 ประการ คือ 

1. การท าให้ลูกค้าพอใจและประทับใจ (customer satisfaction and beyond) 
2. การประกันคุณภาพ (quality assurance) 
3. วิธีการ ระบบ และเทคโนโลยี (methods, system and technology) 
4. การตระหนักถึงคุณภาพ (quality awareness) 
5. การฝึกอบรม (training) 
6. การมีส่วนร่วม (involvement) 
7. การเป็นที่รู้จักการยอมรับนับถือ (recognition) 
พาราสุรามานและคณะ (Parasuraman & others, 1991) กล่าวว่า การวัดคุณภาพของการ

ให้บริการสามารถวัดได้โดยวัดช่องว่าง (gap) ระหว่างการบริการที่ลูกค้ารับรู้และการบริการที่ลูกค้า
คาดหวังบนพ้ืนฐานของ 5 ปัจจัย โดยมีรายละเอียดแต่ละปัจจัย ดังนี้ 

1. ความเชื่อถือได้ (reliability) คือ ความสามารถที่จะให้บริการตามค ามั่นด้วยความถูกต้อง 
2. ความสามารถตอบสนอง (responsiveness) คือ ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือและบริการ

อย่างรวดเร็ว 
3. ความแน่นอน (assurance) คือ การให้ความรู้ความสุภาพของพนักงานและความสามารถ

ในการส่งมอบความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า 
4. ความเข้าใจลูกค้า (empathy) คือ การดูแลลูกค้าของกิจการอย่างทั่วถึงเฉพาะราย 
5. ลักษณะที่สัมผัสได้ (tangible) คือ แสดงลักษณะทางกายภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก 

อุปกรณ์ บุคคล และวัสดุอุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสาร 
จากแนวคิดการประเมินคุณภาพการให้บริการ สรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการเกิดจากการ

ให้บริการของผู้ค้า หน่วยงาน หรือองค์กร ที่มีประสิทธิภพ สอดคล้องกับความต้องการ และประโยชน์
ของลูกค้าที่มาใช้บริการ แบ่งเป็น 4 ด้านที่ส าคัญ คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้ 
บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ดังนั้น ผู้ค้า หน่วยงาน หรือองค์กร
จะต้องพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการให้ทันสมัยอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นด้านระบบงานเทคโนโลยี 
สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนการปฏิบัติงานของพนักงานที่
ปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สร้างความเชื่อถือ และความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงผู้รับบริการ ตอบสนองความต้องการ และสร้างความประทับใจให้กับ
ผู้รับบริการได้มากท่ีสุด 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ 
การให้บริการเพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจนั้น นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึง ปัจจัยที่

มีผลต่อการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการไว้ ดังนี้ 
กุลนดา โชติมุกตะ (2538, หน้า 50-51) ได้เสนอแนวความคิดว่า ปัจจัยที่มีผลและเป็นสาเหตุ 

ให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจในบริการ ซึ่งครอบคลุมงานบริการประกอบด้วย
ปัจจัย 3 ประการ คือ 

1. ปัจจัยด้านระบบการให้บริการ หมายถึง องค์ประกอบและเครือข่ายที่สัมพันธ์กันของ
กิจกรรมบริการต่างๆ ได้แก่ 

   1.1 ความสะดวกสบายในเงื่อนไขของการใช้บริการ ซึ่งจะดูความยากง่าย และความมาก
น้อยของเงื่อนไขที่ท าให้เกิดสิทธิในการใช้บริการ หากเงื่อนไขน้อยจะมีโอกาสเกิดความพึงพอใจสูง 

1.2 ความพอเพียงทั่วถึงของการให้บริการจะพิจารณาจากปริมาณของการให้บริการนั้นว่ามี
ความครอบคลุมพ้ืนที่หรือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง 

1.3 การมีคุณค่าใช้ประโยชน์ของบริการที่ได้รับ จะพิจารณาผลลัพธ์ของบริการ (Outcome 
of service) ที่ถูกผลิตออกมาในขั้นตอนสุดท้ายของการด าเนินการนั้นๆ ว่า มีการใช้สอยหรือ
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ (user) มากน้อยเพียงใด 

1.4 ความคุ้มค่ายุติธรรมในราคาของการบริการที่ให้ หมายถึง ความเหมาะสมหรือไม่กับราคา 
จ านวนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ 

1.5 ความก้าวหน้าและการพัฒนาระบบบริการ เมื่อเปรียบเทียบกับอดีตว่าดีขึ้นในเชิงปริมาณ
และคุณภาพมากน้อยขนาดไหน 
       2. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ คือ ขั้นตอนต่างๆ ของการให้บริการที่ต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้น
ของกิจกรรมการบริการ (Final work flow) ประกอบด้วย 

2.1 ความสะดวกของการติดต่อขอใช้บริการ ได้แก่ ความยากง่ายของการขอใช้บริการ 
2.2 ความรวดเร็วของขั้นตอนการให้บริการ ได้แก่ ความมากน้อยของจ านวนขั้นตอนและ

ความรวดเร็วของการด าเนินขั้นตอนต่าง ๆ ที่ประหยัดเวลา 
2.3 ความสม่ าเสมอต่อเนื่องของการให้บริการ ได้แก่ อันตรายที่เกิดจากกระบวนการ

ให้บริการ 
       3. ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมการบริการ
ของสถานบริการนั้น 

3.1 ความเอาใจใส่ในงานของเจ้าหน้าที่ หมายถึง ความสนใจและตั้งใจท างานในหน้าที่
ให้บริการ 

3.2 ความเสมอภาคของการให้บริการ หมายถึง การแสดงออกต่อผู้มาใช้บริการในลักษณะยิ้ม
แย้ม แจ่มใส หรือบึ้งตึง รวมถึงการพูดจาแบบสุภาพอ่อนโยนหรือกระด้าง หยาบคาย เป็นต้น 

3.3 ความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ให้บริการ หมายถึง ความไว้เนื้อเชื่อใจได้และตรงไปตรงมาต่อ
เจ้าหน้าที่ให้การบริการ โดยไม่เรียกร้องประโยชน์ใด ๆ จากผู้ใช้บริการ 

สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ (2553, หน้า 19-20) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส าคัญของความพึงพอใจ ไว้
ว่าความพึงพอใจเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยท าให้งานประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะถ้าเป็น
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งานด้านการบริการ นอกจากผู้บริหารจะด าเนินการให้ผู้ท างานเกิดความพึงพอใจในการท างานแล้วยัง
จะต้องด าเนินการที่จะท าให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจด้วย เพราะความเจริญก้าวหน้าของงาน
บริการปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้คือ จ านวนผู้มาใช้บริการ ดังนั้นผู้บริการที่ชาญฉลาดจึง
ควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มาใช้บริการ เพ่ือจะได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

มุลลินส์ (Mullins, 1969) ได้เสนอแนวคิดในการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ ได้แก่ 
1. การให้บริการที่เสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง การให้บริการประชาชนทุกคน

อย่างเท่าเทียมกัน ใช้กฎระเบียบและมาตรฐานเดียวกัน 
2. การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง การให้บริการที่ตรงเวลาโดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง บริการของภาครัฐที่ต้องค านึงถึงการตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัด 
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการด้านวัสดุอุปกรณ์

สถานที่ เวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม และต้องมีคุณภาพด้วย 
อนงค์นาฎ แก้วไพฑูรย์ (2554, หน้า 27) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจเกี่ยวกับ

การบริการ หมายถึง สิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้น ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจและท าให้เกิด
ความรู้สึกทางบวกเพ่ิมขึ้น ความพึงพอใจของผู้รับริการเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการจะแสดงออกในทางบวก
หรือลบ ต่อสิ่งที่ได้รับจากการบริการและการน าเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้คาดหวังไว้ 
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในระหว่างการบริการผู้
ให้บริการจะต้องตระหนักตนเองว่ามีส่วนส าคัญในการสร้าง ความพึง พอใจในการบริการ ผู้ให้บริการ
จะต้องค านึงผู้รับบริการเป็นส าคัญ พฤติกรรมที่แสดงออกในการให้บริการต้องแสดงออกด้วยความ
สนใจเอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตส านึกของการบริการผู้ ให้บริการ ต่างมุ่งหวังให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวและความสามารถในการตอบสนองต่อ
ความต้องการได้อย่างถูกต้อง แม่นย า สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ การน าเทคโนโลยีเข้ามาร่วมใน
การพัฒนาระบบบริการด้วยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ บริการซึ่งในการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการได้นั้นมิได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง แต่มีหลายปัจจัยร่วมกัน
ดังนั้นการให้บริการที่ตรงกับสิ่งที่คาดหวังของผู้รับบริการจะต้องน ากลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจใน
การบริการมาประยุกต์ใช้ให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดซึ่งมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน ล้วนตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ความคิดเดียวกัน คือ การให้บริการที่ตรงกับสิ่งที่คาดหวังของผู้รับบริการจนกลายเป็นความพึงพอใจ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2549, หน้า 38-40) กล่าวว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่ส าคัญๆ มีดังนี้ 

1. สถานที่บริการ การเข้าถึงการบริการได้สะดวกเม่ือประชาชนมีความต้องการย่อมก่อให้เกิด
ความพึงพอใจต่อการบริการ ท าเลที่ตั้ง และการกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึง เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนจึงเป็นเรื่องส าคัญ 
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2. การส่งเสริมแนะน าการบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึ้นได้จากการได้ยินข้อมูล
ข่าวสารหรือบุคคลอ่ืนกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก ซึ่งหากตรงกับความเชื่อถือที่
มี ก็จะมีความรู้สึกกับบริการดังกล่าวอันเป็นแรงจูงใจ ผลักดันให้มีความต้องการบริการตามมาได้ 

3. ผู้ให้บริการ ผู้บริหารการบริการ และผู้ปฏิบัติบริการล้วนเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญต่อ
การปฏิบัติ งานบริการให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผู้บริหารการบริการที่วางนโยบายการ
บริการโดยค านึงถึงความส าคัญของประชาชนเป็นหลัก ย่อมสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจได้ง่ายเช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานบริการที่ตระหนักถึงประชาชน
เป็นส าคัญ แสดงพฤติกรรมการบริการและสนองบริการที่ลูกค้าต้องการด้วยความสนใจ เอาใจใส่อย่าง
เต็มที่ด้วยจิตส านึกของการบริการ 

4. สภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้ามักชื่นชมสภาพแวดล้อมของการบริการเกี่ยวข้องกับการออกแบบ
อาคารสถานที่ ความสวยงามของการตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์และการให้สีสัน การจัดแบ่งพ้ืนที่
เป็นสัดส่วนตลอดจนการออกแบบวัสดุ เครื่องใช้งานบริการ จดหมาย ซองจดหมาย เป็นต้น 

5. กระบวนการบริการ วิธีการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นส่วนส าคัญในการ
สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ประสิทธิภาพของการจัดการ ระบบการบริการส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานบริการแก่ลูกค้ามีความคล่องตัวและสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้องมี
คุณภาพ เช่น การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดระบบข้อมูลของการส ารองห้องพัก โรงแรมหรือ
สายการบิน การใช้เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ การใช้ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติในการรับโอนสายในการ
ติดต่อองค์การต่างๆ การประชุมทางโทรศัพท์ การติดต่อทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

นิวแมนและกิล (Naumann & Giel, 1995) เสนอแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกค้าว่า
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 

1. คุณภาพของสินค้าและบริการ (quality product & service) ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้
ของลูกค้า เมื่อลูกค้ารับรู้ว่าสินค้าหรือบริการที่ได้มา มีคุณภาพดีก็จะรู้สึกพอใจในสินค้าหรือบริการนั้น 

2. ราคา (price) เป็นส่วนประกอบที่จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เมื่อลูกค้าได้เปรียบ
เทียบความยุติธรรมของราคา และเห็นว่ามีราคาเหมาะสม ก็จะเกิดความพึงพอใจ แต่ถ้าลูกค้ารู้สึกว่า
สินค้านั้นไม่เหมาะสมกับราคา ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ 

3. ภาพลักษณ์ร่วม (corporate image) เป็นสิ่งที่มีผลต่อความพึงพอใจเช่นกันควรมี
ภาพลักษณ์ร่วม ทั้งการด าเนินธุรกิจทั่วไป การมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 

     
การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
         ความหมายของการประเมิน ได้มีนักวิชาการให้ความหมายเกี่ยวกับการประเมินไว้

หลายท่าน สรุปได้ ดังนี้ 
         สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธ์ (2541) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การประเมินผล เป็นการตัดสิน

คุณค่าหรือความเหมาะสมในสิ่งที่ประเมิน ซึ่งหากจะขยายความการประเมินเป็นการแยกแยะ วินิจฉัย 
(identification) เปิดเผยข้อเท็จจริง (clarifications) และการใช้ประโยชน์ (application) ของเกณฑ์
ต่างๆ เพ่ือตัดสินคุณค่า หรือความเหมาะสมของสิ่งนั้นๆ ในเรื่องคุณภาพการใช้ประโยชน์การมีผลตาม
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ความเป็นจริง หรือการได้รับผลที่สอดคล้องตามเกณฑ์นั้น การประเมินมีความจ าเป็นและมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้ทราบว่าโครงการได้ผลอย่างไรหรือไม่ การด าเนินงานแต่ละ
ขั้นตอนมีจุดบกพร่องควรแก้ไขอย่างไร ท าให้ผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบโครงการสามารถน าข้อมูลที่ได้ไป
ใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของโครงการ ทั้งในปัจจุบันและการปรับปรุงโครงการใน
อนาคตให้มีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายอย่างแท้จริงได้ 

      สุธี  นาทวรทัต. (2540) อธิบายไว้ว่า การประเมินผลเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิด
สารสนเทศเพ่ือช่วยในการบริหารซึ่งผู้บริหารสามารถใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
การตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

     กูด (Good, 1973) กล่าวไว้ว่า การประเมินผล คือ การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
จริงกับผลที่คาดว่าจะได้รับมีความแตกต่างเพียงใด 

     รอสซี่และฟรีแมน (Rossi & Freeman, 1982) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลไว้ว่า
เป็น การประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์อย่างเป็นระบบ เพ่ือประเมินกรอบความคิด
รูปแบบการด าเนินงานและประโยชน์ของแผนงานในการเข้าแทรกแซงทางสังคม กล่าวคือ การวิจัย
ประเมินผลเกี่ยวข้องกับการใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือวินิจฉัยและปรับปรุงการวางแผน
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของแผนงาน 

      รูทแมน (Rutma, 1982 , pp. 59-60) ให้ความหมายว่า การประเมิน หมายถึง 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการใช้วิธีการวิจัยเพ่ือหาข้อมูลที่เป็นจริงและมีความเชื่อถือได้ของ
โครงการแล้วพิจารณาตัดสินว่า โครงการนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงค์หรือไม่ และด้วยคุณภาพของ
ความส าเร็จนั้นเพียงใด 

      สรุปได้ว่า การประเมิน หมายถึง การตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการด าเนินการว่า
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ และบรรลุถึงเป้าหมายนั้นได้มากน้อยเพียงใด เพ่ือช่วยให้ผู้
ตัดสินใจมีการพิจารณาถึงความคุ้มค่า ใช้ในการก าหนดนโยบายการวางแผนต่อไป 
  

องค์ประกอบของการประเมินความพึงพอใจ 
      น้ าลิน เทียมแก้ว (2558) ได้อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของการประเมินความพึงพอใจ 

คือความพึงพอใจในการบริการที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เป็นผลของการรับรู้แล ะ
ประเมินคุณภาพของการบริการในสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังว่าควรจะได้รับ และสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับ
จริงจากการบริการซึ่งระดับของความพึงพอใจอาจไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ 
ทั้งนี้ความพึงพอใจในการบริการ จะประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ คือ 
      1. องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่า
ผลิตภัณฑ์บริการที่ได้รับ มีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการบริการแต่ละประเภท ตามที่ควรจะ
เป็นมากน้อยเพียงใด เช่น แขกที่เข้าพักในโรงแรมจะได้พักในห้องพักที่จองไว้ ลูกค้าที่เข้าไปใน
ภัตตาคารจะได้รับอาหารตามที่สั่ง ผู้โดยสารจะสามารถเดินทางจากที่หนึ่งไปสู่จุดหมายปลายทางหนึ่ง 
หรือลูกค้าธนาคารจะได้รับการช่วยเหลือด้านสินเชื่อ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์บริการที่
ผู้รับบริการควรจะได้รับตามลักษณะของการบริการแต่ละประเภท ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ 
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      2. องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของการน าเสนอบริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ ว่า
วิธีการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการของผู้ให้บริการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ไม่ว่า
จะเป็นความสะดวกในการเข้าถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผู้ให้บริการตามบทบาทหน้าที่
และปฏิกิริยาการตอบสนองการบริการของผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการ ในด้านความรับผิดชอบต่องาน
การใช้ภาษาสื่อความหมายและการปฏิบัติตนในการให้บริการ เช่น พนักงานโรงแรมต้อนรับแขกด้วย
อัธยาศัยไมตรีจิตอันดีและช่วยเหลือแขกเรื่องสัมภาระ พนักงานเสิร์ฟอาหารรับค าสั่งอาหารด้วยความ
สุภาพเป็นกันเอง พนักงานธนาคารช่วยชี้แจงระเบียบข้อบังคับการยื่นขอสินเชื่อด้วย ความ เอาใจใส่ 
เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยไมตรีจิตของการบริการที่แท้จริง 

    สตัฟเฟิลบีมและซิงฟิลด์(Stufflebeam & Shinkfield, 1990) ได้ก าหนดการประเมิน
โครงการที่เรียกว่า “CIPP Model” ซึ่งเป็นการประเมินทั้งสภาวะแวดล้อม(context) ข้อมูลน าเข้า
(input) กระบวนการ(process) และผลงาน(product) ของโครงการและเป็นรูปแบบการประเมิน
โครงการที่คณะกรรมการเกียรตินิยมทางการศึกษาให้การยอมรับเพ่ือใช้ประเมินผลโครงการทาง
การศึกษาในสหรัฐอเมริกา การประเมินผลโครงการแบบ CIPP ให้ภาพที่ง่ายต่อการน าไปประยุกต์ใช้
ของผู้ประเมินโครงการการด าเนินงานโครงการใดๆ ขององค์การจะต้องมีการประเมินสภาวะแวดล้อม
ของโครงการ(context evaluation) โดยจะต้องมีการประเมินทั้งสภาวะแวดล้อมภายนอก และ
สภาวะแวดล้อมภายในโครงการ ผลจากการประเมินสภาพแวดล้อมโครงการจะท าให้มีการตัดสินใจ
เปลี่ยนแปลงโครงการ ซึ่งถ้าเป็นการตัดสินใจไม่เปลี่ยนแปลงโครงการ โครงการนั้นก็จะด าเนินงาน
ต่อไปเป็นปกติ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผู้ด าเนินโครงการจะต้องชี้แจงให้เห็นถึงปัญหาและ
แนวทางในการแก้ปัญหาของโครงการ ถ้าไม่สามารถหาแนวทางที่พอใจในการแก้ปัญหาได้ การ
ประเมินข้อมูลน าเข้า(input evaluation) ก็จะได้รับการตัดสินใจด าเนินการ การประเมินข้อมูลน าเข้า
จะต้องมียุทธศาสตร์หรือวิธีการประเมินที่เหมาะสม การทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ จะต้องได้รับการ
พัฒนาขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้โครงการที่ได้รับการตรวจสอบข้อมูลน าเข้านี้เป็นโครงการที่สามารถด าเนินการ
ได้ หลังจากนั้นก็จะต้องมีการประเมินกระบวนการและผลผลิตหรือผลงาน ว่ากระบวนการทั้งสองชนิด
นี้มีคุณค่าหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด ถ้ากระบวนการและผลผลิตได้รับการพิจารณาตัดสินว่าด้อย
คุณค่า ไม่คุ้มกับทุนและแรงงานที่ลงไป โครงการนั้นอาจได้รับการตรวจสอบใหม่อีกครั้ งหรืออาจเลิก
ล้มไปเลยก็ได้ อย่างไรก็ดี ถ้าโครงการนั้นมีกระบวนการและผลผลิตที่มีคุณค่าควรแก่ความพึงพอใจ 
โครงการนั้นจะได้รับการแก้ไขปัญหาและสามารถสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป 

 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
 1. ด้านกายภาพ 
               1) ที่ตั้งของต าบล 

         องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ ตั้งอยู่ริมถนนพรหมมาสตร์-บางขันหมาก หมู่
ที่ 2 ต าบลพรหมมาสตร์ ระยะห่างจากอ าเภอเมืองลพบุรี ประมาณ 6 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ 
ดังนี้  

         ทิศเหนือ  ติดกับ ต าบลท่าแคและต าบลโคกกระเทียม  
         ทิศใต้   ติดกับ ต าบลโพธิ์เก้าต้น  
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         ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลทะเลชุบศรและต าบลท่าหิน  
         ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลบางขันหมาก 

     2)  ลักษณะภูมิประเทศ 
            ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งม ี3 ฤด ูดังนี้  
                      ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อน
และแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 
องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป  
                     ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 
แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝน
น้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขต อบต. เคยเกิดอุทกภัยรุนแรงท าให้เกิดน้ าท่วมหลาก 
หากมีการระบายน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยามากเกินไป  
                     ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือน
ตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน 
อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ าสุด ประมาณ 16 - 18 องศา 
         3) ลักษณะของดิน 

        ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ ๗๕% ดินลูกรังประมาณ 15% 
ลักษณะดินในพื้นท่ีเป็นดินเหนียวประมาณ 10%  
           

2. ด้านการเมือง/การปกครอง   
    1) เขตการปกครอง 

                   ต าบลพรหมมาสตร์ มีเขตการปกครองทั้งหมด  8  หมู่บ้าน และอยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ทั้ง 8 หมู่บ้าน ดังนี้  
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ตารางท่ี 2.1 แสดงรายชื่อหมู่บ้านและผู้น าหมู่บ้านของต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

1 บ้านโคดดอกไม้ 294 309 346 655 
2 บ้านหาดทราย 247 440 463 905 
3 บ้านโพธิ์หัวช้าง 256 359 345 704 
4 บ้านสระเสวย 321 487 419 906 
5 บ้านสามเรือน 315 425 471 896 
6 บ้านต้นสะตือใหญ่ 330 323 355 678 
7 บ้านต้นสะตือเล็ก 216 265 339 604 
8 บ้านท่าข้าม 211 228 387 615 

รวม 2,190 2,916 3,125 6,041 
 
            2) การเลือกตั้ง 
                ต าบลพรหมมาสตร์ มีเขตการเลือกตั้งทั้งหมด 8 เขตการเลือกตั้ง 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีความต้องการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี คณะผู้ประเมินได้
น าเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2559) ได้ศึกษาความพึงพอใจ
ของนิสิตที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558 พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีมีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการของมหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคณาจารย์ส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพที่ เหมาะสมกับความเป็นครู  มีความรู้  
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา มีการวางแผนและเตรียมการสอนที่ดี มีการจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสม เช่น หลักสูตร รายวิชาและเนื้อหาวิชา มีสื่อ/เอกสารและ
อุปกรณ์ประกอบการสอนที่ทันสมัยสื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์การสอนมีประสิทธิภาพ รวมทั้งด้านอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ 
ความสงบร่มรื่นรอบบริเวณอาคารและความเพียงพอของโต๊ะและเก้าอ้ี  เป็นต้น นอกจากนี้อาจ
เนื่องมาจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า/ดูแลเอาใจใส่และ รับรู้เข้าใจถึงปัญหาของนิสิต มีความถูก
ต้องชัดเจนของข้อมูลข่าวสาร การให้บริการทางวิชาการ/จัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการ/จัดอบรม
เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียน ความเหมาะสมของแบบฟอร์มที่ขอรับบริการ มีความเสมอภาคในการ
ให้บริการ มีความปลอดภัยภายในสถาบัน มีการสนับสนุนกิจกรรมของนิสิต และมีกองทุน/ทุน
สนับสนุนการศึกษา 
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 ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2562) ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า
ประสิทธิภาพของการบริการจากผลการประเมินโดยภาพรวมของงานบริการทั้ง 4 งานบริการโครงการ
ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.40 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการต่อ
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอ านวยความ
สะดวก ผู้รับบริการงานบริการมีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 91.60 สามารถเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย คือพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ สิ่งอ านวยความสะดวก และ ช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการ
บริการความคุ้มค่าของภารกิจ และผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ มีความพึงพอใจภาพ คิดเป็นร้อยละ 93.00 
สามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย คือพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า 
และคุณภาพของการบริการตามล าดับ 

กิตติวัลย์ ทองอร่าม (2561 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการต่อ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลพักทัน อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
โดยในแต่ละงานได้ประเมินใน 4 ด้านคือด้านขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและอาคารสถานที่ ซึ่งพบว่า 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ระดับมากเมื่อจ าแนกตามงานที่
ให้บริการ โดยเรียงล าดับความพึงพอใจจากมากไปน้อย โดยทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ได้ดังนี้ 1. 
งานบริการด้านสวัสดิการและพัฒนาค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 2. งานบริการด้านสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.68  3. งานบริการด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 4. งานบริการด้านรายได้หรือภาษี 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66  และ 5 งานบริการด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.65  

อานีซะ เละเลียมซา และคณะ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่า ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลาโดย
รวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค รองลงมาคือการ
ให้บริการที่ตรงเวลาและด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยด้านการให้บริการภาคประชาชนมีความ
พึงพอใจเจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส ด้านการให้บริการที่ตรงเวลาประชาชนมีความพึง
พอใจมีความรวดเร็วในการให้บริการอย่างถูกต้อง และด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมี
ความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความถูกต้องและแม่นย า 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อ าเภอ
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า 1) ภาพรวมของงานที่ให้บริการทั้ง 4 งาน พบว่า ผู้รับบริการมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.68 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.60 ซึ่งเป็นความพึง
พอใจในระดับมากท่ีสุด 2) งานบริการกองคลัง พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.69
จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.80 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3) งาน
บริการกองช่าง พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.71 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิด
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เป็นร้อยละ 94.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 1) งานบริการกองสวัสดิการสังคม พบว่า
ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 9.67จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.40 ซึ่ง
เป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และ 5. งานบริการสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าเรือ
พระแท่น พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.67 จากคะแนนเต็ม 5.00 ร้อยละ 
93.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 การส ารวจความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์  อ าเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ตามความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม สามารถเขียนเป็นแผนภาพ ดังนี้ 
 
                ตัวแปรอิสระ                                 ตัวแปรตาม   
       (Independent variables)             (dependent  variables) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

งานบริการ 
1) งานด้านแจกเบี้ยยังชีพ 
2) งานด้านจัดเก็บภาษีป้าย 
3) งานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร   
4) งานด้านการรับสมัครเด็ก  
5) งานด้านการบริการร้องทุกข์ 
ร้องเรียน 
 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ที่มีต่อการบริการขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลพรหมมาสตร์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

 
1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
2) ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4) ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
5) ด้านผลการปฎิบัติหน้าที่ 
 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล

พรหมมาสตร์  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ครั้งนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
โดยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ 

  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร (Population) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ มีประชากรทั้งสิ้น 6,041  คน มีจ านวน 2,190 
ครัวเรือน รวมทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ที่ได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี  

 
ตารางที่ 3.1 แสดงจ านวนประชากรจ าแนกเป็นหมู่บ้านของต าบลพรหมมาสตร์อ าเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

1 บ้านโคกดอกไม้ 294 309 346 655 
2 บ้านหาดทราย 247 440 463 905 
3 บ้านโพธิ์หัวช้าง 256 359 345 704 
4 บ้านสระเสวย 321 487 419 906 
5 บ้านสามเรือน 315 425 471 896 
6 บ้านต้นสะตือใหญ่ 330 323 355 678 
7 บ้านต้นสะตือเล็ก 216 265 339 604 
8 บ้านท่าข้าม 211 228 387 615 

รวม 2,190 2,916 3,125 6,041 
 



32 
 

ที่มา :  ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (2564). สืบค้น 1 กันยายน 2565 , จาก
https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyar/#/TableTemplate5/Area/statpop?yym 

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่เข้ามารับบริการในแต่ละงานบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพรหมมาสตร์ โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากตารางก าหนดขนาดตัวอย่างส าเร็จรูป ของทา
โร   ยามาเน่(Yamane, 1973) ที่ระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน 
0.5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้จ านวน 375 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้เป็น
จ านวน 500 คน ตามขอบเขตงานจ้างส ารวจความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีการสุ่มแบบ
บังเอิญ (Accidental sampling) 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ครอบคลุมองค์ประกอบของความพึงพอใจต่อการให้บริการใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความพึงพอใจด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 2) ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการและการติดต่อสื่อสาร
3) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 5) ด้านผล
การปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ แต่ละงานบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) รวมจ านวน 4 ข้อ 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ในงานบริการ 5 งานบริการ ลักษณะแบบสอบถามเป็น         
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับความพึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 24 ข้อ โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้ 

       ระดับความพึงพอใจ           คะแนน 
   ระดับความพึงพอใจมากที่สุด   5 
   ระดับความพึงพอใจมาก    4 
   ระดับความพึงพอใจปานกลาง   3 
   ระดับความพึงพอใจน้อย    2 
   ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด   1 
 ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของความพึงพอใจต่อการให้บริการใน 5 ด้าน ได้แก่ 

           1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
  2) ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการและการติดต่อสื่อสาร 
  3) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
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  4) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
                     5) ความพึงพอใจด้านผลการปฏิบัติงาน 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ ในงานบริการ 5 งานบริการ ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบปลายเปิด 

 
การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
1) ศึกษาต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ ขอบข่ายงานบริการองค์การบริหารส่วน

ต าบลพรหมมาสตร์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดขอบเขตการวิจัย และสร้างเครื่องมือการวิจัย
ให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายการวิจัย 

2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารงานวิจัยที่ใกล้เคียง เพ่ือก าหนดขอบเขตและ
เนื้อหาแบบสอบถาม ซึ่งท าให้มีความชัดเจนตามวัตถุประสงค์การวิจัยยิ่งขึ้น 

3) น าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามโดยเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานให้บริการ 5 ด้าน 
ได้แก่ 

    (1) งานด้านแจกเบี้ยยังชีพ 
    (2) งานด้านจัดเก็บภาษีป้าย 
    (3) งานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร   
    (4) งานด้านการรับสมัครเด็ก  
    (5) งานด้านการบริการร้องทุกข์ ร้องเรียน 
4) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญการ

วิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานภาครัฐ/การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสถิติการวิจัยเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ภาษาให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจนตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

5) น าผลการประเมินผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา  โดยวิธีหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence Index : IOC) โดยผล
การประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่ายอมรับได้ 0.5 ขึ้นไป พร้อมทั้งปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เมื่อน าคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่า IOC แล้วพบว่าผลการประเมินได้
ค่า IOC มีค่าระหว่าง 0.67 - 1.00 

6) น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงให้สมบูรณ์แล้ว น ามาทดสอบหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยน าไปใช้ (Try cut) กับผู้ใช้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ จ านวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาทดสอบความเชื่อมั่น 
โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Cronbach) ได้ค่าความ
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เชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.89 ถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ และสามารถน าไป
ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้  

7) น าแบบสอบถามตรวจสอบความถูกต้องแล้วไปเก็บตัวอย่างกับผู้ใช้บริการงานทั้ง 5 ด้าน  
จ านวนทั้งหมด 500 ชุด ดังนี้ งานด้านเบี้ยยังชีพจ านวน 370 ชุด งานด้านการจัดเก็บภาษีป้ายจ านวน 
70 ชุด งานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารจ านวน 70 ชุด  งานด้านการรับ
สมัครเด็กจ านวน 10 ชุด และงานด้านการบริการร้องทุกข์ ร้องเรียนจ านวน 70 ชุด  เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ข้อมูล  

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการขอความร่วมมือจากประชาชนที่มารับบริการ 5 
งานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ โดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental 
Random Sampling) จากแต่ละงานบริการเพื่อให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละงาน
บริการ แล้วด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ.2565 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช ้

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาด าเนินการ ดังนี้ 
1) การตรวจสอบข้อมูล  (Editing) โดยผู้วิจัย ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ

แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 
2) การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสตามที่ได้ก าหนดไว้ 

ส าหรับแบบสอบถามที่เป็นปลายเปิด (Open-ended) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา  (Content 
Analysis) 
           3) การประมวลข้อมูลที่ลงรหัสแล้วโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ 

    3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนที่ 1 ท าการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ 
และหาค่ารอ้ยละ 

    3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพรหมมาสตร์ทั้ง 5 งานบริการ ส่วนที่ 2 ท าการวิเคราะห์การหาค่าเฉลี่ย (Mean : �̅�) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
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หลักเกณฑ์การค านวณคะแนนและการแปลผล 
 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ทั้งในภาพรวมของความพึงพอใจ
และความพึงพอใจในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน ในส่วนของการก าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัย   
ได้แปลผลระดับความพึงพอใจตามแนวทางของ Best (1981) ที่ใช้หลักการกระจายแบบโค้งปกติใน
การแบ่งมนุษย์ โดยส่วนของบุคคลที่อยู่ในกลุ่มสูงสุดและต่ าสุดมักจะเป็นส่วนน้อยในสังคม และในส่วน
ตรงกลางจะมีจ านวนใกล้เคียงกัน โดยใช้ค่าเฉลี่ยของผลคะแนน (Mean : �̅�) เป็นตัวชี้วัดโดยก าหนด
น้ าหนักคะแนนในการแบ่งช่วงเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดช่วงการวัด ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย  4.50 - 5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.50 - 4.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50 - 3.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50 - 2.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ถ้าเปรียบเทียบเป็นร้อยละความพึงพอใจจะเทียบได้เป็นร้อยละ โดยผู้วิจัยใช้สถิติค่าเฉลี่ยแล้ว
น าค่าเฉลี่ยมาปรับให้เป็นร้อยละโดยการคูณ 20 ได้ร้อยละออกมาแล้วน าไปเทียบหาค่าคะแนนตาม
เกณฑ์ประเมินมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ  ร้อยละ 95.00 ขึ้นไป  ระดับคะแนน 10 
ระดับความพึงพอใจ  ร้อยละ 90.00-94.99  ระดับคะแนน 9 
ระดับความพึงพอใจ  ร้อยละ 85.00-89.99  ระดับคะแนน 8 
ระดับความพึงพอใจ  ร้อยละ 80.00-84.99  ระดับคะแนน 7 
ระดับความพึงพอใจ  ร้อยละ 75.00-79.99  ระดับคะแนน 6 
ระดับความพึงพอใจ  ร้อยละ 70.00-74.99  ระดับคะแนน 5 
ระดับความพึงพอใจ  ร้อยละ 65.00-69.99  ระดับคะแนน 4 
ระดับความพึงพอใจ  ร้อยละ 60.00-64.99  ระดับคะแนน 3 
ระดับความพึงพอใจ  ร้อยละ 55.00-59.99  ระดับคะแนน 2 
ระดับความพึงพอใจ  ร้อยละ 50.00-54.99  ระดับคะแนน 1 
ระดับความพึงพอใจ  ต่ ากว่าร้อยละ 50.00   ระดับคะแนน 0 

  
 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ขอน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
n  หมายถึง ขนาดตัวอย่าง  
𝑥̅   หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean)  
S.D.  หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ตามวัตถุประสงค์
การวิจัย ดังนี้  

ตอนที่  1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  น ามาแจกแจงความถี่ 
(frequency) และแสดงจ านวนร้อยละ (percentage)  

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ หาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) จ าแนกตามงานที่ผู้รับบริการมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ ได้แก่  

2.1 งานบริการด้านเบี้ยยังชีพ  
2.2 งานบริการด้านการจัดเก็บภาษีป้าย 
2.3 งานบริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 
2.4 งานบริการด้านการรับสมัครเด็ก 
2.5 งานบริการด้านการบริการร้องทุกข์ ร้องเรียน 

ตอนที่ 3 วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา  อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis)  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพรหมมาสตร์ ในงานบริการด้านเบี้ยยังชีพ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
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ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย  170 46.20 
 หญิง  199 53.80 
 รวม 370         100.00 
2. อายุ   
 ต่ ากว่า 24 ป ี   2 0.50 
 24 – 34 ปี  23 6.20 
 35 - 44 ปี  28 7.60 
 45 - 54 ปี  29 7.80 
 55 - 64 ปี 144 38.90 
 65 ปีขึ้นไป 144 38.90 
 รวม 370 100.00 
3. ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษา 204 55.10 
 มัธยมศึกษาตอนต้น  71 19.20 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  50 13.50 
 อนุปริญญา/ปวส./ปวท.   12  3.20 
 ปริญญาตร ี  27  7.30 
 อ่ืนๆ   6  8.00 
 รวม 370         100.00 
4. อาชีพ   
 ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ    4 1.10 
 พนักงานบริษัท   19 5.10 
 รับจ้างทั่วไป 104 28.10 
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกจิการ   91 24.60 
 เกษตรกรรม/ประมง   61 16.50 
 เกษียณ/ข้าราชการบ าเหน็จ,บ านาญ    2 0.50 
 นักเรียน/นักศึกษา    1 0.30 
 ว่างงาน  83 22.40 
 อ่ืนๆ   5  1.40 
 รวม 370         100.00 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่าข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างสรุปได้ดังนี้ 
เพศ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดจ านวน 370 คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 171 คน (คิดเป็นร้อยละ 46.20) และเพศหญิง จ านวน 199 คน (คิด
เป็นร้อยละ 53.80)  

อายุ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
55 - 64 ปี จ านวน 144 คน (คิดเป็นร้อยละ 38.90) และอายุระหว่าง 65 ปีขึ้นไป จ านวน 144 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 38.90) รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง 45 - 54 ปี จ านวน 29 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.80) 
อายุระหว่าง 34 - 44 ปี จ านวน 28 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.60) อายุระหว่าง 24 – 34 ปี จ านวน 23 
คน (คิดเป็นร้อยละ 6.20) และน้อยที่สุด คือ มีอายุต่ ากว่า 24 ปี มีจ านวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 
0.50) 

ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับประถมศึกษาจ านวน 204 คน (คิดเป็นร้อยละ 55.10) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จ านวน 71 คน (คิดเป็นร้อยละ 19.20) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 50 คน (คิดเป็นร้อยละ 
13.50) ระดับปริญญาตรี จ านวน 27 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.30) ระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
จ านวน 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.20) และน้อยที่สุด คือระดับอ่ืนๆ จ านวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 
1.60) 

อาชีพ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอาชีพ
รับจ้างทั่วไป จ านวน 104 คน (คิดเป็นร้อยละ 28.10)  รองลงมา คือ  อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/
เจ้าของกิจการ จ านวน 91 คน (คิดเป็นร้อยละ 24.60) ว่างงาน จ านวน 83 คน (คิดเป็นร้อยละ 
22.40) เกษตรกรรม/ประมง จ านวน 61 คน (คิดเป็นร้อยละ 16.5) พนักงานบริษัท จ านวน 19 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 5.10) อาชีพอ่ืนๆ จ านวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.40) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 4 คน (คิดเป็น ร้อยละ 1.10) เกษียณ/ข้าราชการบ าเหน็จ,บ านาญ มีจ านวน 2 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 0.50) และน้อยที่สุด คือ นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 1 คน (คิดเป็น ร้อยละ 3.00) 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ ในงานบริการด้านเบี้ยยังชีพ 

 
ตารางที ่4.2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

ต่อการให้บริการ 𝑥̅  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ      
1.  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ
แนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 4.77 0.45 มากที่สุด 95.40 10 
2.  มีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 4.50 0.57 มากท่ีสุด 90.00 9 
3.  ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมี
ความสะดวก ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 4.49 0.67 มาก 89.80 8 
5 . ระยะเวลาในการให้ บ ริการมี ค วาม
เหมาะสม รวดเร็ว 4.48 0.66 มาก 89.60 8 

รวมเฉลี่ย 4.54 0.43 มากที่สุด 90.80 9 
ด้านช่องทางการให้บริการ 

และการติดต่อสื่อสาร 
     

1.  มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
ช่องทาง 4.66 0.54 มากที่สุด 91.20 9 
2 .  มี ช่ อ งท างก าร ให้ บ ริ ก ารที่ ชั ด เจน 
เหมาะสม 4.51 0.56 มากที่สุด 92.80 9 
3.  ความพอเพียงต่อช่องทางการให้บริการ 4.44 0.54 มากที่สุด 91.20 9 
4.  ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก 
รวดเร็ว 4.49 0.64 มากที่สุด 91.60 9 
5.  จัดให้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวก เช่น 
กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ เว็บไซด์ หรืออีเมล์ 
เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อ
ได้ตลอดเวลา              4.51 0.53 มาก 88.40 8 

รวมเฉลี่ย 4.52 0.57 มากที่สุด 91.20 9 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

ต่อการให้บริการ 𝑥̅  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ ความสามารถ
ในการให้บริการเป็นอย่างดี เช่น  สามารถตอบ
ค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า น่าเชื่อถือ 
เป็นต้น 

4.67 0.53 มากที่สุด 92.80 9 

2.  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้ม
แจ่มใสและเป็นกันเอง 

4.31 0.54 มากที่สุด 90.80 9 

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ และ
พร้อมในการให้บริการ 

4.31 0.61 มากที่สุด 90.80 9 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค เป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

4.39 0.65 มาก 89.60 8 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 

4.53 0.54 มากที่สุด 91.60 9 

รวมเฉลี่ย 4.44 0.57 มากที่สุด 91.12 9 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

1. สถานที่ให้บริการสะอาด เปน็ระเบียบ และ
สภาพแวดล้อมดี                         

4.57 0.57 มากที่สุด 92.00 9 

2. ความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับ
ผู้รับบริการ เช่น เอกสารค าขอ ปากกา เปน็ต้น 

4.47 0.49 มากที่สุด 92.40 9 

3. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น น้ าดื่ม ที่นัง่คอยรับบริการ ห้องสุขา  
สถานที่จอดรถ เป็นตน้ 

4.51 0.54 มากที่สุด 91.20 9 

4. มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ 
เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม 

4.51 0.73 มาก 88.40 8 

5. มีเอกสาร/แผ่นพบั/ปา้ยประกาศ/บอร์ดแจ้ง
ข้อมูลชัดเจน 

4.58 0.70 มาก 88.00 8 

รวมเฉลี่ย 4.52 0.61 มากที่สุด 90.40 9 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

ต่อการให้บริการ 𝑥̅  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

ด้านผลการปฏิบัติงาน      
1. การใหบ้ริการตรงกับความต้องการของ
ประชาชน 4.75 0.45 มาก 95.00 10 
2. การด าเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส 4.62 0.51 มาก 92.40 9 
3. มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีท่ีผลการ
ด าเนินงานมีความบกพร่อง 4.68 0.50 มาก 93.60 9 
4. การให้บริการมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อ 
ประชาชนส่วนรวม 4.68 0.52 มาก 93.60 9 

รวมเฉลี่ย 4.68 0.35 มากที่สุด 93.60 9 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.54 0.29 มากที่สุด 90.80 9 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ ในงานบริการด้านเบี้ยยังชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.54) 
คิดเป็นร้อยละ 90.80 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้  

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตาม
ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะน า
ขั้นตอนในการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.80) คิดเป็นร้อยละ 96.00 รองลงมา คือ มีป้าย
แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย  อยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 4.46) คิด
เป็นร้อยละ 89.20 และรองลงมา คือ มีการให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อน-หลัง อยู่ใน
ระดับมาก (𝑥̅  = 4.44) คิดเป็นร้อยละ 88.80 ตามล าดับ 

ด้านช่องทางการให้บริการและการติดต่อสื่อสาร สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจ
เรียงล าดับตามข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
ช่องทาง อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.00 รองลงมา คือ มีช่องทางการ
ให้บริการที่ชัดเจน เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.50) คิดเป็นร้อยละ 90.00 และรองลงมา 
คือ ความพอเพียงต่อช่องทางการให้บริการ  อยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 4.49) คิดเป็นร้อยละ 89.80 
ตามล าดับ  

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการเป็นอย่างดี เช่น  สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า น่าเชื่อถือ เป็นต้น อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.71) คิดเป็นร้อยละ 94.20 รองลงมา เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค เป็น
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ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่ให้บริการสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วใน
ระดับที่เท่ากัน คือ อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.63) คิดเป็นร้อยละ 92.60 และรองลงมา เจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.51) คิดเป็น
ร้อยละ 90.20 ตามล าดับ  

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้
ค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย  3 ล าดับแรก  คือ  สถานที่ ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ และ
สภาพแวดล้อมดี อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.60) คิดเป็นร้อยละ 92.00 รองลงมา คือ มีการเปิดรับ
ฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 
4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.40 และรองลงมา คือ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม 
ที่นั่งคอยรับบริการ ห้องสุขา สถานที่จอดรถ เป็นต้นและมีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้ง
ข้อมูลชัดเจน อยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 4.44) คิดเป็นร้อยละ 88.80 ตามล าดับ  

ด้านผลการปฏิบัติงาน สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้ค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ การให้บริการตรงกับความต้องการของประชาชนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (𝑥̅  = 4.75) คิดเป็นร้อยละ 95.00 รองลงมา มีคะแนนเท่ากัน คือ มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณี
ที่ผลการด าเนินงานมีความบกพร่องและการให้บริการมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชนส่วนรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.68) คิดเป็นร้อยละ 93.60 และรองลงมา คือ การด าเนินกิจกรรมโครงการ
เป็นไปด้วยความโปร่งใส อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.62) คิดเป็นร้อยละ 92.40 ตามล าดับ  
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2. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพรหมมาสตร์ ในงานบริการด้านการจัดเก็บภาษีป้าย 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางที ่4.3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย  26 37.10 
 หญิง  44 62.90 
 รวม 70 100.00 
2. อายุ   
 ต่ ากว่า 24 ปี 16 22.90 
 24 – 34 ปี 15 21.40 
 35 - 44 ปี 7 10.00 
 45 - 54 ปี 11 15.70 
 55 - 64 ปี 14 20.00 
 65 ปีขึ้นไป 7 10.00 
 รวม 70 100.00 
3. ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษา 7 10.00 
 มัธยมศึกษาตอนต้น  9 12.90 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  26 37.10 
 อนุปริญญา/ปวส./ปวท.  21 30.00 
 ปริญญาตรี  5 7.10 
 ปริญญาโท 1 1.40 
 อื่นๆ 1 1.40 
 รวม 70 100.00 
4. อาชีพ   
 พนักงานบริษัท 5 7.1 
 รับจ้างท่ัวไป 16 22.90 
 ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 27 38.6 
 เกษตรกรรม/ประมง 7 10.00 
 นักเรียน/นักศึกษา 11 15.70 
 ว่างงาน 4 5.70 
 รวม 70 100.00 
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จากตารางที่ 4.3 พบว่าข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างสรุปได้ดังนี้ 
เพศ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดจ านวน 70 คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 26 คน (คิดเป็นร้อยละ 37.10) และเพศหญิง จ านวน 44 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 62.90) 

อายุ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 
24 ปี จ านวน 16 คน (คิดเป็นร้อยละ 22.90) รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง 24 - 34 ปี จ านวน 15 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 21.40) อายุระหว่าง 55 - 64 ปี จ านวน 14 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.00) อายุระหว่าง 
45 - 54 ปีจ านวน 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 15.70) และน้อยที่สุดมีจ านวนเท่ากัน 2 กลุ่ม คือ อายุ
ระหว่าง 35 – 44 ปี และอายุ 65 ปีขึ้นไป มีจ านวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 10.00)  

ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 26 คน (คิดเป็นร้อยละ 37.10) ระดับ
อนุปริญญา/ปวส./ปวท. จ านวน 21 คน (คิดเป็นร้อยละ 30.00) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 9 
คน (คิดเป็นร้อยละ 12.90) ระดับประถมศึกษา จ านวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 10.00) ระดับปริญญา
ตรีจ านวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.10) และน้อยที่สุดมี 2 กลุ่มที่เท่ากัน คือ ระดับสูงกว่าปริญญาโท
และระดับอื่นๆ จ านวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.40)  

อาชีพ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอาชีพ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จ านวน 27 คน (คิดเป็น ร้อยละ 38.60) รองลงมา คือ อาชีพ
รับจ้างทั่วไป จ านวน 16 คน (คิดเป็น ร้อยละ 22.90) นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 11 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 15.70) เกษตรกรรม/ประมง จ านวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 10.00) พนักงานบริษัท จ านวน 5 คน 
(คิดเป็น ร้อยละ 7.10) และน้อยที่สุด คือ ว่างงาน จ านวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.70)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ ในงานบริการด้านการจัดเก็บภาษีป้าย 

 
ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ 𝑥̅  S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ      
1.  ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและ
แนะน าข้ันตอนในการให้บริการ 

4.80 0.43 มากที่สุด 96.00 10 

2.  มีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.46 0.71 มาก 89.20 8 

3.  ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

4.41 0.73 มาก 88.20 8 

4.  มีการให้บริการด้ วยความเสมอภาค
ตามล าดับก่อน-หลัง 

4.44 0.65 มาก 88.80 8 

5 . ระยะ เวล าใน การ ให้ บ ริ ก ารมี ค วาม
เหมาะสม รวดเร็ว 

4.43 0.71 มาก 88.60 8 

รวมเฉลี่ย 4.50 0.48 มากที่สุด 90.00 9 
ด้านช่องทางการให้บริการและการ

ติดต่อสื่อสาร 
     

1.  มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
ช่องทาง 

4.70 0.52 มากที่สุด 94.00 9 

2.  มีช่องทางการให้บริการที่ชัดเจน เหมาะสม 4.50 0.58 มากที่สุด 90.00 9 
3.  ความพอเพียงต่อช่องทางการให้บริการ 4.49 0.73 มาก 89.80 8 
4.  ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก 
รวดเร็ว 

4.47 0.65 มาก 89.40 8 

5.  จัดให้มี ช่องทางการติดต่อที่สะดวก เช่น 
กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ เว็บไซด์ หรืออีเมล์ 
เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อได้
ตลอดเวลา              

4.44 0.67 มาก 88.80 8 

รวมเฉลี่ย 4.52 0.44 มากที่สุด 90.40 9 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ 𝑥̅  S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ ความสามารถ
ในการให้บริการเป็นอย่างดี เช่น  สามารถ
ตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า 
น่าเชือ่ถือ เป็นต้น 

4.71 0.45 มากที่สุด 94.20 9 

2.  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้ม
แย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง 

4.51 0.55 มากที่สุด 90.20 9 

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ และ
พร้อมในการให้บริการ 

4.43 0.67 มาก 88.60 8 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค เป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

4.63 0.51 มากที่สุด 92.60 9 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการสามารถแก้ปัญหาต่าง 
ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 

4.63 0.59 มากที่สุด 92.60 9 

รวมเฉลี่ย 4.58 0.35 มากที่สุด 91.60 9 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

1. สถานท่ีให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ และ
สภาพแวดล้อมดี                         

4.61 0.51 มากที่สุด 92.20 9 

2. ความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับ
ผู้รับบริการ เช่น เอกสารค าขอ ปากกา เป็น
ต้น 

4.43 0.60 มาก 88.60 8 

3. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น น้ าดื่ม ท่ีนั่งคอยรับบริการ หอ้งสุขา  
สถานท่ีจอดรถ เป็นต้น 

4.44 0.62 มาก 88.80 8 

4. มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการ
ให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น 
แบบสอบถาม 

4.57 0.55 มากที่สุด 91.40 9 

5. มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ด
แจ้งข้อมูลชัดเจน 

4.44 0.65 มาก 88.80 8 

รวมเฉลี่ย 4.50 0.38 มากที่สุด 90.00 9 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

     

ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ 

𝑥̅  S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

ด้านผลการปฏิบัติงาน      
1. การให้บริการตรงกับความต้องการของ
ประชาชน 

4.77 0.45 มากที่สุด 95.40 10 

2. การด าเนินกิจกรรมโครงการเปน็ไปด้วย
ความโปร่งใส 

4.67 0.47 มากที่สุด 93.40 9 

3. มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีทีผ่ลการ
ด าเนินงานมีความบกพร่อง 

4.83 0.38 มากที่สุด 96.60 10 

4. การให้บริการมปีระโยชน์ คุ้มคา่ ต่อ
ประชาชนส่วนรวม 

4.70 0.54 มากที่สุด 94.00 9 

รวมเฉลี่ย 4.74 0.34 มากที่สุด 94.80 9 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.57 0.30 มากที่สุด 91.40 9 
 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ ในงานบริการด้านการจัดเก็บภาษีป้าย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(𝑥̅  = 4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.40 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้  

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตาม
ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะน า
ขั้นตอนในการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.80) คิดเป็นร้อยละ 96.00 รองลงมา คือ มีป้าย
แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย  อยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 4.46) คิด
เป็นร้อยละ 89.20 และรองลงมา คือ มีการให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อน-หลัง อยู่ใน
ระดับมาก (𝑥̅  = 4.44) คิดเป็นร้อยละ 88.80 ตามล าดับ 

ด้านช่องทางการให้บริการและการติดต่อสื่อสาร สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจ
เรียงล าดับตามข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
ช่องทาง อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.00 รองลงมา คือ มีช่องทางการ
ให้บริการที่ชัดเจน เหมาะสม คือ อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.50) คิดเป็นร้อยละ 90.00 และ
รองลงมา ความพอเพียงต่อช่องทางการให้บริการ  อยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 4.49) คิดเป็นร้อยละ 89.80 
ตามล าดับ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการเป็นอย่างดี เช่น  สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า น่าเชื่อถือ เป็นต้น อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.71) คิดเป็นร้อยละ 94.20 รองลงมา คือเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค 
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ให้บริการสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว มี
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คะแนนเท่ากัน อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.63) คิดเป็นร้อยละ 92.60 และรองลงมา เจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.51) คิดเป็น
ร้อยละ 90.20 ตามล าดับ  

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้
ค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย  3 ล าดับแรก  คือ  สถานที่ ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ และ
สภาพแวดล้อมดี อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.61) คิดเป็นร้อยละ 92.20 รองลงมา คือ มีการเปิดรับ
ฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 
4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.40 และรองลงมามีคะแนนเท่ากัน คือ ความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับ
ผู้รับบริการ เช่น เอกสารค าขอ ปากกา เป็นต้น และมีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้ง
ข้อมูลชัดเจน อยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 4.44) คิดเป็นร้อยละ 88.80 ตามล าดับ  

ด้านผลการปฏิบัติงาน สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้ค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีที่ผลการด าเนินงานมีความบกพร่อง
อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.83) คิดเป็นร้อยละ 96.60 รองลงมา คือ การให้บริการตรงกับความ
ต้องการของประชาชน อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.77) คิดเป็นร้อยละ 95.40 และรองลงมา คือ 
การให้บริการมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชนส่วนรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.70) คิดเป็นร้อย
ละ 94.00 ตามล าดับ  
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3. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพรหมมาสตร์ ในงานบริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางที่ 4.5 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย  6 60.00 
 หญิง  4 40.00 
 รวม 10 100.00 
2. อายุ   
 35 - 44 ปี 1 10.00 
 45 - 54 ปี 4 40.00 
 55 - 64 ปี 5 50.00 
 รวม 10 100.00 
3. ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษา 5 50.00 
 มัธยมศึกษาตอนต้น  1 10.00 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1 10.00 
 อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 3 30.00 
 รวม 10 100.00 
4. อาชีพ   
 พนักงานบริษัท 3 30.00 
 รับจ้างทั่วไป 3 30.00 
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของ

กิจการ 
1 10.00 

 เกษตรกรรม/ประมง 3 30.00 
 รวม 10 100.00 
    

จากตารางที่ 4.5 พบว่าข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างสรุปได้ดังนี้ 
เพศ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดจ านวน 10 คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 60.00) และเพศหญิง จ านวน 4 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 40.00)  
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อายุ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
55 - 64 ปี จ านวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 50.00) รองลงมา คือ อายุระหว่าง 45 - 54 ปี จ านวน 4 
คน (คิดเป็นร้อยละ 40.00) และน้อยที่สุด คือ มีอายุระหว่าง 55 - 64 ปี จ านวน 1 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 10.00)  

ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 50.00) รองลงมา ระดับอนุปริญญา/
ปวส./ปวท.จ านวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 30 .00) และน้อยที่สุดมีคะแนนเท่ากัน คือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 10.00)  

อาชีพ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอาชีพ
พนกังานบริษัท รับจ้างทั่วไป และ เกษตรกรรม/ประมง มีคะแนนความถี่เท่ากัน จ านวน 3 คน (คิด
เป็นร้อยละ 30.00) และน้อยที่สุด คือ อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จ านวน 1 คน (คิด
เป็นร้อยละ 10.00)  
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ ในงานบริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน
อาคาร 

 
ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ 𝑥̅  S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ      
1.  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ
แนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 

4.30 0.67 มาก 86.00 8 

2.  มีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
การให้บริการอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.40 0.51 มาก 88.00 8 

3.  ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมี
ความสะดวก ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

4.40 0.69 มาก 88.00 8 

4.  มีการให้บริการด้วยความเสมอภาค
ตามล าดับก่อน-หลัง 

4.50 0.70 มากที่สุด 90.00 9 

5. ระยะเวลาในการให้บริการมีความ
เหมาะสม รวดเร็ว 

4.70 0.48 มากที่สุด 94.00 9 

รวมเฉลี่ย 4.46 0.49 มาก 89.20 8 
ด้านช่องทางการให้บริการและการ

ติดต่อสื่อสาร 
     

1.  มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
ช่องทาง 

4.50 0.52 มากที่สุด 90.00 9 

2.  มีช่องทางการให้บริการที่ชัดเจน 
เหมาะสม 

4.40 0.84 มาก 88.00 8 

3.  ความพอเพียงต่อช่องทางการ
ให้บริการ 

4.40 0.84 มาก 88.00 8 

4.  ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก 
รวดเร็ว 

4.50 0.70 มากที่สุด 90.00 9 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ 𝑥̅  S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

ด้านช่องทางการให้บริการและการ
ติดต่อสื่อสาร 

     

5.  จัดให้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวก เช่น 
กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ เว็บไซด์ หรือ
อีเมล์  เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้ รับบริการ
สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา              

4.40 0.69 มาก 88.00 8 

รวมเฉลี่ย 4.44 0.61 มาก 88.80 8 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      

1 . เจ้ า ห น้ า ที่ ให้ บ ริ ก า ร มี ค ว า ม รู้ 
ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี 
เช่น  สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย 
ให้ค าแนะน า น่าเชื่อถือ เป็นต้น 4.50 0.52 มากที่สุด 90.00 9 
2.  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ 
ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง 4.70 0.48 มากที่สุด 94.00 9 
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ 
และพร้อมในการให้บริการ 4.40 0.84 มาก 88.00 8 
4. เจ้าหน้าที่ ให้บริการอย่างเสมอภาค 
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 4.60 0.69 มากที่สุด 92.00 9 
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการสามารถแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว 4.50 0.70 มากที่สุด 90.00 9 

รวมเฉลี่ย 4.54 0.53 มากที่สุด 90.80 9 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ 𝑥̅  S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
1. สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ 
และสภาพแวดล้อมดี                         4.60 0.51 มากที่สุด 92.00 9 
2. ความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับ
ผู้รับบริการ เช่น เอกสารค าขอ ปากกา 
เป็นต้น 4.70 0.48 มากที่สุด 94.00 9 
3. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น น้ าดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ 
ห้องสุขา  สถานที่จอดรถ เป็นต้น 4.30 0.67 มาก 86.00 8 
4. มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการ
ให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น 
แบบสอบถาม 4.60 0.51 มากที่สุด 92.00 9 
5. มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/
บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน 4.80 0.42 มากที่สุด 96.00 10 

รวมเฉลี่ย 4.60 0.42 มากที่สุด 90.88 9 
ด้านผลการปฏิบัติงาน      

1. การให้บริการตรงกับความต้องการของ
ประชาชน 

4.70 0.48 มากที่สุด 94.00 9 

2. การด าเนินกิจกรรมโครงการเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส 

 
4.20 

 
0.63 

 
มาก 

 
84.00 

 
8 

3. มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีท่ีผลการ
ด าเนินงานมีความบกพร่อง 

 
4.60 

 
0.69 

 
มากที่สุด 

 
92.00 

 
9 

4. การให้บริการมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อ
ประชาชนส่วนรวม 

 
4.50 

 
0.70 

 
มากที่สุด 

 
90.00 

 
9 

รวมเฉลี่ย 4.50 0.55 มากที่สุด 90.00 9 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.50 0.50 มากที่สุด 90.00 9 
 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ ในงานบริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.50) คิดเป็นร้อยละ 90.00 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้  
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ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตาม
ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 
รวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.00 รองลงมา คือ มีการให้บริการด้วย
ความเสมอภาคตามล าดับก่อน-หลัง อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.50) คิดเป็นร้อยละ 90.00 และ
รองลงมามีคะแนนความถี่เท่ากัน คือ มีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 
เข้าใจง่าย และขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน อยู่ในระดับมาก 
(𝑥̅  = 4.40) คิดเป็นร้อยละ 88.00 ตามล าดับ 

ด้านช่องทางการให้บริการและการติดต่อสื่อสาร สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจ
เรียงล าดับตามข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  มี 2 ล าดับ ที่มีคะแนนความถี่เท่ากัน คือ ช่อง
ทางการให้บริการทีห่ลากหลายช่องทาง และช่องทางการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็วอยู่ในระดับ
มากที่สุด (𝑥̅  = 4.50) คิดเป็นร้อยละ 90.00 และรองลงมา คือ มีช่องทางการให้บริการที่ชัดเจน 
เหมาะสม ความพอเพียงต่อช่องทางการให้บริการ และจัดให้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวก เช่น กล่อง
รับเรื่องราวร้องทุกข์ เว็บไซด์ หรืออีเมล์ เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา  มี
คะแนนเท่ากันอยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 4.40) คิดเป็นร้อยละ 88.00 ตามล าดับ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสและ
เป็นกันเอง อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.00 รองลงมา เจ้าหน้าที่ให้บริการ
อย่างเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด (𝑥̅  = 4.60) คิดเป็นร้อยละ 92.00 และ
รองลงมา มีคะแนนความถ่ีเท่ากัน คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็น
อย่างดี เช่น  สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า น่าเชื่อถือ เป็นต้นและเจ้าหน้าที่
ให้บริการสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.50) คิดเป็น
ร้อยละ 90.00 ตามล าดับ  

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน 
อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.80) คิดเป็นร้อยละ 96.00 รองลงมา คือ ความเพียงพอของอุปกรณ์
ส าหรับผู้รับบริการ เช่น เอกสารค าขอ ปากกา เป็นต้น อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.70) คิดเป็นร้อย
ละ 94.00 และรองลงมามีคะแนนความถี่เท่ากัน คือ สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ และ
สภาพแวดล้อมดี และมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น 
แบบสอบถาม อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.60) คิดเป็นร้อยละ 92.00 ตามล าดับ  

ด้านผลการปฏิบัติงาน สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้ค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ การให้บริการตรงกับความต้องการของประชาชนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (𝑥̅  = 4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.00 รองลงมา คือ มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีที่ผลการ
ด าเนินงานมีความบกพร่อง อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.60) คิดเป็นร้อยละ 92.00 และรองลงมา 
คือ การให้บริการมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชนส่วนรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.50) คิดเป็น
ร้อยละ 90.00 ตามล าดับ  
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4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพรหมมาสตร์ ในงานบริการด้านการรับสมัครเด็ก 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ตารางท่ี 4.7 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย  2 20.00 
 หญิง  8 80.00 
 รวม 10 100.00 
2. อายุ   
 24 – 34 ปี 6 60.00 
 35 - 44 ปี 2 20.00 
 45 - 54 ปี 1 10.00 
 55 - 64 ปี 1 10.00 
 รวม 10 100.00 
3. ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษา  1 10.00 
 มัธยมศึกษาตอนต้น  2 20.00 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  1 10.00 
 อนุปริญญา/ปวส./ปวท.  5 50.00 
 ปริญญาตรี  1 10.00 
 รวม 10 100.00 
4. อาชีพ   
 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 10.00 
 พนักงานบริษัท 1 10.00 
 รับจ้างทั่วไป 5 50.00 
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 1 10.00 
 อ่ืนๆ 2 20.00 
 รวม 10 100.00 
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จากตารางที่ 4.7 พบว่าข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างสรุปได้ดังนี้ 
เพศ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดจ านวน 10 คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.00) และ เพศหญิง จ านวน 8 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 80.00) 

อายุ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
24 – 34 ปี จ านวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 60.00) รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง 35 - 44 ปี จ านวน 2 
คน (คิดเป็นร้อยละ 20.00) และน้อยที่สุดมีจ านวนความถี่เท่ากัน คือ มีอายุระหว่าง 45 - 54 ปี และ 
อายุระหว่าง 55 - 64 ปี จ านวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 10.00)  

ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวท. จ านวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 50.00) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.00) ) และน้อยที่สุดมีคะแนนความถ่ีเท่ากัน คือ 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 10.00)  

อาชีพ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอาชีพ
รับจ้างทั่วไป จ านวน 5 คน (คิดเป็น ร้อยละ 50.00) รองลงมา คือ อาชีพอ่ืนๆ จ านวน 2 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 20.00) และน้อยที่สุด มีจ านวนความถี่เท่ากัน คือ อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพ
พนักงานบริษัท และอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จ านวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 
10.00)  
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ ในงานบริการด้านการรับสมัครเด็ก 

 

ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการ 𝑥̅  S.D. 

ระดับความพึง
พอใจ 

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ      
1.  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ
แนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 

4.70 0.67 มากที่สุด 94.00 9 

2.  มีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.60 0.69 มากที่สุด 92.00 9 

3.  ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมี
ความสะดวก ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

4.70 0.67 มากที่สุด 94.00 8 

4.  มีการให้บริการด้วยความเสมอภาค
ตามล าดับก่อน-หลัง 

4.80 0.42 มากที่สุด 96.00 10 

5 . ระยะ เวลาในการให้ บ ริก ารมี ค วาม
เหมาะสม รวดเร็ว 

4.90 0.31 มากที่สุด 98.00 10 

รวมเฉลี่ย 4.74 0.50 มากที่สุด 94.00 9 
ด้านช่องทางการให้บริการและการ

ติดต่อสื่อสาร 
     

1.  มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
ช่องทาง 

4.60 0.69 มากที่สุด 92.00 9 

2 .  มี ช่ อ งท า งก ารให้ บ ริ ก ารที่ ชั ด เจ น 
เหมาะสม 

4.50 0.70 มากที่สุด 90.00 9 

3.  ความพอเพียงต่อช่องทางการให้บริการ 4.60 0.51 มากที่สุด 92.00 9 
4.  ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก 
รวดเร็ว 

4.70 0.48 มากที่สุด 94.00 9 

5.  จัดให้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวก เช่น 
กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ เว็บไซด์ หรืออีเมล์ 
เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อ
ได้ตลอดเวลา              

4.40 0.69 มาก 88.00 8 

รวมเฉลี่ย 4.56 0.55 มากที่สุด 91.20 9 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 
 
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

ต่อการให้บริการ 𝑥̅  S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการเป็นอย่างดี เช่น  สามารถตอบ
ค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า น่าเช่ือถือ 
เป็นต้น 

4.70 0.67 มากที่สุด 94.00 9 

2.  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้ม
แจ่มใสและเป็นกันเอง 

4.60 0.51 มากที่สุด 92.00 9 

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ และ
พร้อมในการให้บริการ 

4.60 0.51 มากที่สุด 92.00 9 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค เป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

4.60 0.51 มากที่สุด 92.00 8 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 

4.60 0.51 มากที่สุด 92.00 9 

รวมเฉลี่ย 4.62 0.50 มากที่สุด 92.40 9 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

1. สถานที่ให้บริการสะอาด เปน็ระเบียบ 
และสภาพแวดล้อมดี                         

4.50 0.52 มากที่สุด 90.00 9 

2. ความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับ
ผู้รับบริการ เช่น เอกสารค าขอ ปากกา เปน็
ต้น 

4.70 0.48 มากที่สุด 94.00 9 

3. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น น้ าดื่ม ที่นัง่คอยรับบริการ ห้องสุขา  
สถานที่จอดรถ เป็นตน้ 

4.50 0.52 มากท่ีสุด 90.00 9 

4. มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการ
ให้บริการ เช่น กล่องรับความคดิเห็น 
แบบสอบถาม 

4.30 0.67 มาก 86.00 8 

5. มีเอกสาร/แผ่นพบั/ปา้ยประกาศ/บอร์ด
แจ้งข้อมูลชัดเจน 

4.30 0.67 มาก 86.00 8 

รวมเฉลี่ย 4.46 0.51 มาก 89.20 8 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 
 
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

ต่อการให้บริการ 𝑥̅  S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

ด้านผลการปฏิบัติงาน      
1. การให้บริการตรงกับความต้องการของ
ประชาชน 

4.70 0.48 มากที่สุด 94.00 9 

2. การด าเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส 

 
4.60 

 
0.69 

 
มากที่สุด 

 
92.00 

 
9 

3. มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีท่ีผลการ
ด าเนินงานมีความบกพร่อง 

 
4.60 

 
0.51 

 
มากที่สุด 

 
92.00 

 
9 

4. การให้บริการมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อ
ประชาชนส่วนรวม 

 
4.50 

 
0.52 

 
มากที่สุด 

 
90.00 

 
9 

รวมเฉลี่ย 4.60 0.55 มากที่สุด 90.00 9 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.59 0.46 มากที่สุด 91.80 9 
 
จากตารางที่ 4.8 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ ในงานบริการด้านการรับสมัครเด็ก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  
= 4.59) คิดเป็นร้อยละ 91.80 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้  

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตาม
ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 
รวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.90) คิดเป็นร้อยละ 98.00 รองลงมา คือ มีการให้บริการด้วย
ความเสมอภาคตามล าดับก่อน-หลัง อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.80) คิดเป็นร้อยละ 96.00 และ
รองลงมามีคะแนนความถี่เท่ากัน คือ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะน าขั้นตอนในการ
ให้บริการ และขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (𝑥̅  = 4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.00 ตามล าดับ 

ด้านช่องทางการให้บริการและการติดต่อสื่อสาร สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจ
เรียงล าดับตามข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก 
รวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.00 รองลงมามีคะแนนความถ่ีเท่ากัน คือ 
มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายช่องทาง และมีความพอเพียงต่อช่องทางการให้บริการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.60) คิดเป็นร้อยละ 92.00 และรองลงมา  มีช่องทางการให้บริการที่ชัดเจน 
เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.50) คิดเป็นร้อยละ 90.00 ตามล าดับ  

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 2 ล าดับ ล าดับแรก คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการเป็นอย่างดี เช่น  สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า น่าเชื่อถือ เป็นต้น อยู่ใน
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ระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.00 รองลงมามีคะแนนความถี่เท่ากัน  คือ เจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจและ
พร้อมในการให้บริการ เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  และเจ้าหน้าที่
ให้บริการสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.60) คิดเป็น
ร้อยละ 92.00 ตามล าดับ  

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการ เช่น 
เอกสารค าขอ ปากกา เป็นต้น อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.00 รองลงมามี
คะแนนความถี่เท่ากัน คือ สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ และสภาพแวดล้อมดี และความ
เพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ ห้องสุขา สถานที่จอดรถ เป็นต้น
อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.50) คิดเป็นร้อยละ 99.00 และรองลงมามีคะแนนความถี่เท่ากัน คือ มี
การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม และมีเอกสาร/
แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน อยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 4.30) คิดเป็นร้อยละ 86.00 
ตามล าดับ  

ด้านผลการปฏิบัติงาน สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้ค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ การให้บริการตรงกับความต้องการของประชาชนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (𝑥̅  = 4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.00 รองลงมามีคะแนนความถี่เท่ากัน คือ การด าเนินกิจกรรม
โครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส และมีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีที่ผลการด าเนินงานมีความ
บกพร่อง อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.60) คิดเป็นร้อยละ 92.00 และรองลงมา คือ การให้บริการมี
ประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชนส่วนรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.50) คิดเป็นร้อยละ 90.00 
ตามล าดับ  

 
5. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลพรหมมาสตร์ ในงานบริการด้านการบริการร้องทุกข์ ร้องเรียน 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี 4.9 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย  22 55.00 
 หญิง  18 45.00 
 รวม 40 100.00 
2. อายุ   
 24 – 34 ปี 2 5.00 
 35 - 44 ปี 13 32.50 
 45 - 54 ปี 18 45.00 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
 55 - 64 ปี 4 10.00 
 65 ปีขึ้นไป 3 7.50 
 รวม 40 100.00 
3. ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษา 2 5.00 
 มัธยมศึกษาตอนต้น  2 5.00 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  13 32.5 
 อนุปริญญา/ปวส./ปวท.  20 50.00 
 ปริญญาตรี  2 5.00 
 สูงกว่าปริญญาโท 1 2.50 
 รวม 40 100.00 
4. อาชีพ   
 พนักงานบริษัท 1 2.50 
 รับจ้างท่ัวไป 12 30.00 
 ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 22 55.00 
 ว่างงาน 3 7.50 
 อื่นๆ 2 5.00 
 รวม 40 100.00 

 
จากตารางที่ 4.9 พบว่าข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างสรุปได้ดังนี้ 
เพศ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดจ านวน 50 คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 22 คน (คิดเป็นร้อยละ 55.00) และเพศหญิงจ านวน 18 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 45.00) 

อายุ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
45 - 54 ปี จ านวน 18 คน (คิดเป็นร้อยละ 45.00) รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง 35 - 44 ปี จ านวน 
13 คน (คิดเป็นร้อยละ 32.50) และรองลงมาอายุระหว่าง 55 - 64 ปี จ านวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 
10.00) และอายุ 65 ปีขึ้นไป จ านวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.50) และน้อยที่สุด คือ มี อายุระหว่าง 
24 – 34 ปี จ านวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.00) 

ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวท. จ านวน 20 คน (คิดเป็นร้อยละ 50.00) รองลงมา คือ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 13 คน (คิดเป็นร้อยละ 32.50) ระดับการศึกษาท่ีมีจ านวน
ความถี่เท่ากัน คือระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 5.00) และน้อยที่สุด คือระดับสูงกว่าปริญญาโท คือจ านวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 
2.00)  

อาชีพ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอาชีพ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จ านวน 22 คน (คิดเป็นร้อยละ 55.00) รองลงมา คือ อาชีพ
รับจ้างทั่วไป จ านวน 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 30.00) ว่างงาน จ านวน 3 คน (คิดเป็น ร้อยละ 7.50) 
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อาชีพอ่ืนๆ จ านวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.00) และน้อยที่สุด คือ อาชีพพนกังานบริษัท จ านวน 1 
คน (คิดเป็นร้อยละ 2.50) ตามล าดับ 

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ ในงานบริการด้านการบริการร้องทุกข์ ร้องเรียน 
 

 

ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
 

 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ
การให้บริการ 𝑥̅  S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ      
1.  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะน า
ขั้นตอนในการให้บริการ 4.53 0.50 มากที่สุด 90.60 9 
2.  มีป้ ายแสดงขั้ น ตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 4.95 0.22 มากที่สุด 99.00 10 
3.  ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 4.93 0.35 มากที่สุด 98.60 10 
4.  มีการให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับ
ก่อน-หลัง 4.95 0.22 มากที่สุด 99.00 10 
5. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 
รวดเร็ว 4.90 0.37 มากที่สุด 98.00 10 

รวมเฉลี่ย 4.85 0.26 มากที่สุด 97.00 10 
ด้านช่องทางการให้บริการและการ

ติดต่อสื่อสาร 
     

1.  มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายช่องทาง 4.87 0.40 มากที่สุด 97.40 10 
2.  มีช่องทางการให้บริการที่ชัดเจน เหมาะสม 4.93 0.26 มากที่สุด 98.60 10 
3.  ความพอเพียงต่อช่องทางการให้บริการ 4.93 0.26 มากที่สุด 98.60 10 
4.  ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว 4.90 0.30 มากที่สุด 98.00 10 
5.  จัดให้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวก เช่น กล่องรับ
เรื่องราวร้องทุกข์  เว็บไซด์  หรืออี เมล์  เพื่ อเป็น
ช่ อ งท า ง ให้ ผู้ รั บ บ ริ ก า รส าม ารถ ติ ด ต่ อ ได้
ตลอดเวลา              4.82 0.50 มากที่สุด 96.40 10 

รวมเฉลี่ย 4.89 0.33 มากที่สุด 97.80 10 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ
การให้บริการ 𝑥̅  S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้  ความสามารถใน
การให้บริการเป็นอย่างดี เช่น  สามารถตอบค าถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า น่าเชื่อถือ เป็นต้น 

4.93 0.26 มากที่สุด 98.60 10 

2.  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้ม
แจ่มใสและเป็นกันเอง 

4.95 0.22 มากที่สุด 99.00 10 

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อม
ในการให้บริการ 

4.95 0.22 มากที่สุด 99.00 10 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ 

4.90 0.37 มากที่สุด 98.00 10 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 

4.90 0.37 มากที่สุด 98.00 10 

รวมเฉลี่ย 4.92 0.26 มากที่สุด 98.40 10 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

1. สถานที่ให้บริการสะอาด เปน็ระเบียบ และ
สภาพแวดล้อมดี                         

4.90 0.30 มากที่สุด 98.00 10 

2. ความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการ 
เช่น เอกสารค าขอ ปากกา เปน็ต้น 

4.93 0.26 มากที่สุด 92.00 10 

3. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เชน่ 
น้ าดื่ม ทีน่ั่งคอยรับบริการ ห้องสุขา  สถานที่จอด
รถ เป็นต้น 

4.90 0.37 มากที่สุด 98.00 10 

4. มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ 
เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม 

4.90 0.37 มากที่สุด 98.00 10 

5. มีเอกสาร/แผ่นพบั/ปา้ยประกาศ/บอร์ดแจ้ง
ข้อมูลชัดเจน 

4.90 0.37 มากที่สุด 98.00 10 

รวมเฉลี่ย 4.90 0.32 มากที่สุด 98.00 10 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ
การให้บริการ 𝑥̅  S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

ด้านผลการปฏิบัติงาน      
1. การให้บริการตรงกับความต้องการของ
ประชาชน 

4.93 0.26 มากที่สุด 98.60 10 

2. การด าเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส 

 
4.93 

 
0.26 

 
มากที่สุด 

 
98.60 

 
10 

3. มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีท่ีผลการ
ด าเนินงานมีความบกพร่อง 

 
4.85 

 
0.53 

 
มากที่สุด 

 
97.00 

 
10 

4. การให้บริการมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อ
ประชาชนส่วนรวม 

 
4.97 

 
0.15 

 
มากที่สุด 

 
99.40 

 
10 

รวมเฉลี่ย 4.91 0.24 มากที่สุด 98.20 10 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.89 0.26 มากที่สุด 97.80 10 

 
จากตารางที่ 4.10 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ ในงานบริการด้านการบริการร้องทุกข์ ร้องเรียน โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (𝑥̅  = 4.89) คิดเป็นร้อยละ 97.80 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านได้ดังนี้  

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตาม
ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก มีคะแนนความถี่เท่ากัน คือ มีป้ายแสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 
รวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.95) คิดเป็นร้อยละ 99.00 รองลงมา คือ ขั้นตอนการให้บริการ
แต่ละขั้นตอนมีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.93) คิดเป็นร้อยละ 
98.60 และรองลงมา คือ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว อยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 
4.90) คิดเป็นร้อยละ 98.00 ตามล าดับ 

ด้านช่องทางการให้บริการและการติดต่อสื่อสาร สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจ
เรียงล าดับตามข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3 ล าดับแรก มีช่องทางการให้บริการที่ชัดเจน 
เหมาะสม และความพอเพียงต่อช่องทางการให้บริการมีคะแนนความถี่เท่ากัน อยู่ในระดับมากที่สุด 
(𝑥̅  = 4.93) คิดเป็นร้อยละ 98.60 รองลงมา คือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว  อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  (𝑥̅  = 4.90) คิดเป็นร้อยละ 98.00 และรองลงมา มีช่องทางการให้บริการที่
หลากหลายช่องทางอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.87) คิดเป็นร้อยละ 97.40 ตามล าดับ 
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ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ล าดับแรกมีคะแนนความถี่เท่ากันคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย
ความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง และเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมในการ
ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.95) คิดเป็นร้อยละ 99.00 รองลงมา เจ้าหน้าที่ให้บริการมี
ความรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี เช่น  สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้
ค าแนะน า น่าเชื่อถือ เป็นต้น อยู่ในระดับมากท่ีสุด (𝑥̅  = 4.93) คิดเป็นร้อยละ 98.60 และรองลงมามี
คะแนนความถี่เท่ากันคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่
ให้บริการสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.90) คิดเป็น
ร้อยละ 98.00 ตามล าดับ  

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ไ ด้
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 2 ล าดับแรก คือ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ที่
นั่งคอยรับบริการ ห้องสุขา  สถานที่จอดรถ เป็นต้น อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.93) คิดเป็นร้อยละ 
98.60 และรองลงมามีคะแนนความถี่เท่ากัน คือ สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ และ
สภาพแวดล้อมดี ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ ห้องสุขา 
สถานที่จอดรถ เป็นต้น มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น 
แบบสอบถาม และมีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจนอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  
= 4.90) คิดเป็นร้อยละ 98.00 ตามล าดับ  

ด้านผลการปฏิบัติงาน สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามข้อที่ได้ค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ การให้บริการมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชนส่วนรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.97) คิดเป็นร้อยละ 98.40 รองลงมามีคะแนนความถี่เท่ากัน คือ การให้บริการ
ตรงกับความต้องการของประชาชน และการด าเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.93) คิดเป็นร้อยละ 98.60 และรองลงมา คือ มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีที่
ผลการด าเนินงานมีความบกพร่องอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.85) คิดเป็นร้อยละ 97.00 ตามล าดับ  
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6. วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ ในภาพรวม จ าแนกตามงานให้บริการ 

 
ตารางท่ี 4.11 ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ จ าแนกตามงานให้บริการ 
 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ
การให้บริการ 𝑥̅  S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

งานบริการด้านเบี้ยยังชีพ      
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.54 0.43 มากที่สุด 90.80 9 
2. ด้านช่องทางการให้บริการและการติดต่อสื่อสาร 4.52 0.41 มากที่สุด 90.40 9 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.44 0.44 มาก 88.80 8 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.52 0.45 มากที่สุด 90.40 9 
5. ด้านผลการปฏิบัติงาน 4.68 0.35 มากที่สุด 93.60 9 

รวมเฉลี่ย 4.54 0.29 มากที่สุด 90.80 9 
งานบริการด้านการจัดเก็บภาษีป้าย      

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.50 0.48 มากที่สุด 90.00 9 
2. ด้านช่องทางการให้บริการและการติดต่อสื่อสาร 4.52 0.44 มากที่สุด 90.40 9 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.58 0.35 มากที่สุด 91.60 9 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.50 0.38 มากที่สุด 90.00 9 
5. ด้านผลการปฏิบัติงาน 4.74 0.34 มากที่สุด 94.80 10 

รวมเฉลี่ย 4.57 0.30 มากที่สุด 91.40 9 
งานบริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง 

ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 
     

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.46 0.49 มาก 89.20 8 
2. ด้านช่องทางการให้บริการและการติดต่อสื่อสาร 4.44 0.61 มาก 88.80 8 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.54 0.53 มากที่สุด 90.80 9 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.60 0.42 มากที่สุด 92.00 9 
5. ด้านผลการปฏิบัติงาน 4.50 0.55 มากที่สุด 90.00 9 

รวมเฉลี่ย 4.50 0.50 มากที่สุด 90.00 9 
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ตารางท่ี 4.11 (ต่อ) 
 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ
การให้บริการ 𝑥̅  S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

งานบริการด้านการรับสมัครเด็ก      
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.74 0.50 มากที่สุด 94.80 9 
2 . ด้ าน ช่ อ งท า งก าร ให้ บ ริ ก า รแ ล ะก าร
ติดต่อสื่อสาร 

4.56 0.55 มากที่สุด 91.20 9 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.62 0.50 มากที่สุด 92.40 9 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.46 0.51 มาก 89.20 8 
5. ด้านผลการปฏิบัติงาน 4.60 0.47 มากที่สุด 92.00 9 

รวมเฉลี่ย 4.59 0.46 มากที่สุด 91.80 9 
งานบริการด้านการบริการรอ้งทุกข์ ร้องเรียน      

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.85 0.26 มากที่สุด 97.00 10 
2 . ด้ าน ช่ อ งท า งก าร ให้ บ ริ ก า รแ ล ะก าร
ติดต่อสื่อสาร 

4.89 0.33 มากที่สุด 97.80 10 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.92 0.26 มากท่ีสุด 98.40 910 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.90 0.32 มากที่สุด 98.00 10 
5. ด้านผลการปฏิบัติงาน 4.91 0.24 มากที่สุด 98.20 10 

รวมเฉลี่ย 4.89 0.26 มากที่สุด 97.80 10 
รวมงานบริการทั้ง 5 ด้าน 4.57 0.31 มากที่สุด 91.40 9 

 
จากตารางที่ 4.11 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในภาพรวมของงานบริการทั้ง 5 ด้าน อยู่

ในระดับมากท่ีสุด (𝑥̅ = 4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.40 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า งานบริการที่ได้รับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ งานบริการด้านการบริการร้องทุกข์ ร้องเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.89) คิดเป็นร้อย
ละ 97.80 และมีคะแนนอยู่ในระดับ 10 รองลงมา คือ งานบริการด้านการรับสมัครเด็ก อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด (𝑥̅  = 4.59) คิดเป็นร้อยละ 91.80 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 รองลงมา คือ งานบริการ

ด้านการจัดเก็บภาษีป้าย อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.40 และมีค่าคะแนนอยู่

ในระดับ 9 รองลงมา คือ งานบริการด้านเบี้ยยังชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.54) คิดเป็นร้อยละ  
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90.80 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ งานบริการด้านการขออนุญาต     

ปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.50) คิดเป็นร้อยละ 90.00 และมีค่า
คะแนนอยู่ในระดับ 9 ตามล าดับ 

 

 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่รับ
บริการในแต่ละงานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์จ านวน 500 คน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผู้วิจัยได้สรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้  

สรุปผลการวิจัย  
อภิปรายผลการวิจัย  
ข้อเสนอแนะ  

 
สรุปผลการวิจัย  

ผลการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สรุปดังนี้  

1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี ในภาพรวมของงานบริการทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.57) คิดเป็นร้อยละ 
91.40 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า งานบริการที่ได้รับความพึง
พอใจต่อการให้บริการ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ งานบริการด้านการบริการร้องทุกข์ ร้องเรียน อยู่ในระดับ
มากที่สุด (𝑥̅  = 4.89) คิดเป็นร้อยละ 97.80 และมีคะแนนอยู่ในระดับ 10 รองลงมา คือ งานบริการ
ด้านการรับสมัครเด็ก อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.59) คิดเป็นร้อยละ 91.80 และมีค่าคะแนนอยู่ใน
ระดับ 9 รองลงมา คือ งานบริการด้านการจัดเก็บภาษีป้าย อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.57) คิดเป็น
ร้อยละ 91.40 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 รองลงมา คือ งานบริการด้านเบี้ยยังชีพ อยู่ในระดับ
มากที่สุด (𝑥̅  = 4.54) คิดเป็นร้อยละ 90.80 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
งานบริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.50) 
คิดเป็นร้อยละ 90.00 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 ตามล าดับ 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล       
พรหมมาสตร์อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในงานบริการด้านเบี้ยยังชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 55-64 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพรับจ้างทั่วไป และจาก
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการด้านเบี้ยยังชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.80 ระดับคะแนน 9 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.68 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
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4.54 ด้านช่องทางการให้บริการและการติดต่อสื่อสาร และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ตามล าดับ 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล      
พรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในงานบริการด้านการจัดเก็บภาษีป้าย พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 24 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั/เจ้าของกิจการ และจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่
มีต่อการให้บริการงานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.40 ระดับคะแนน 9 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมาก
ไปน้อย คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58  ด้านช่องทางการให้บริการและการติดต่อสื่อสาร 
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยเท่ากนั คือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ตามล าดับ 

4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล      
พรหมมาสตร์อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในงานบริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน
อาคาร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 55 - 64 ปี การศึกษา
ระดับประถมศึกษา มีอาชีพพนักงานบริษัท รับจ้างทั่วไป และ เกษตรกรรม/ประมง และจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 
90.00 ระดับคะแนน 9 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ด้านผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 
และด้านช่องทางการให้บริการและการติดต่อสื่อสารอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.44 
ตามล าดับ 

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล      
พรหมมาสตร์อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในงานบริการด้านการรับสมัครเด็ก  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 35 - 44 ปี การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./
ปวท. อาชีพรับจ้างทั่วไป และจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการด้าน
การรับสมัครเด็ก ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.80 ระดับ
คะแนน 9 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 และ รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ด้านผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ด้านช่องทางการให้บริการและการติดต่อสื่อสาร อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.56 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ตามล าดับ 
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6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล       
พรหมมาสตร์อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในงานบริการด้านการบริการร้องทุกข์ ร้องเรียน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 45 - 54 ปี การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./
ปวท. มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ และจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในงานบริการด้านการบริการร้องทุกข์ ร้องเรียน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 คิดเป็นร้อยละ 97.80 ระดับคะแนน 10 คะแนน เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 รองลงมา คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 ด้านช่องทางการให้บริการและ
การติดต่อสื่อสาร อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 และด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ตามล าดับ  
 
อภิปรายผลการวิจัย  

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในงานบริการ 5 งาน พบว่าระดับความพึง
พอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ได้
ปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการและช่วยแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน สอดคล้องกับมุลลินส์ (Mullins, 1969) ได้เสนอแนวคิดไว้ว่า 
การให้บริการที่เสมอภาค การให้บริการที่ตรงเวลา และการให้บริการอย่างเพียงพอ เป็นการสร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริการ และสิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ (2553, หน้า 19-20) กล่าวว่า ความพึง
พอใจเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยท าให้งานประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะถ้าเป็นงานด้านการ
บริการ นอกจากผู้บริหารจะด าเนินการให้ผู้ท างานเกิดความพึงพอใจในการท างานแล้วยังจะต้อง
ด าเนินการที่จะท าให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจด้วย ซึ่งเป็นผลสะท้อนถึงความเจริญก้าวหน้า
ของงาน ดังนั้นผู้บริหารที่ชาญฉลาดจึงเลือกจะศึกษาถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆอย่างลึกซึ้งเพ่ือ
ท าให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มาใช้บริการ เพ่ือจะได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
องค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ 
ควรรักษาระดับคุณภาพการให้บริการหรือระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานการให้บริการที่เป็น
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ในด้านต่าง ๆ ต่อไป 

1. งานบริการด้านเบี้ยยังชีพ จากผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดของงานบริการ คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน 
กล่าวคือ ในงานบริการด้านเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนส่วนต าบลพรหมมาสตร์ มีการให้บริการ
ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ เป็นประโยชน์ คุ้มค่า มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีที่ผลการ
ด าเนินงานมีความบกพร่อง และด าเนินกิจกรรมโครงการด้วยความโปร่งใส     สอดคล้องกับจุมพจน์ 
วนิชกุล (2544, หน้า 2) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบของงานบริการว่า งานบริการนั้นจะต้องใช้ความอทน
อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ในส่วนที่ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยให้สามารถด าเนินงานได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ให้บริการต้องค านึงถึงสิ่งที่จะมีผลต่องานบริการ ประโยชน์ของผู้รับบริการให้
มากที่สุด และสอดคล้องกับ พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ และปิยะนุช เงินคล้าย (2546 , หน้า 363-364) 
กล่าวถึง หลักการบริการที่ดีว่าต้องมีประสิทธิภาพ ให้บริการที่ได้ผลลัพธ์สูง แต่ใช้ทรัพยากรน้อยและ
คุ้มค่า มีความรับผิดชอบ ทุกคนเข้าถึงการให้บริการ สามารถเลือกรับบริการได้สอดคล้องกับความ
พอใจ มีความรวดเร็ว ลดขั้นตอนให้น้อยที่สุด และจัดบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของปัจเจก 
บุคคลและสภาพสังคม  และสอดคล้องกับธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2547, หน้า 183-186) ทีน่ าเสนอ
แนวความคิดของ Parasuraman และคณะ เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการจะให้
ความไว้วางใจ (reliability) ความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ (credibility) ความสะดวก (access)   การ
รับฟัง การสื่อสาร (communication) ความเข้าใจผู้รับบริการ (understanding the customer) 
และความสุภาพและความเป็นมิตร (courtesy) ของงานบริการด้านเบี้ยยังชีพ จึงท าให้กลุ่มผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจในด้านผลการปฏิบัติงานในงานบริการด้านเบี้ยยังชีพ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
พรหมมาสตร์ในระดับมากท่ีสุด 

2. งานบริการด้านการจัดเก็บภาษีป้าย จากผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดของงานบริการ คือ ด้านผลการ
ปฏิบัติงาน กล่าวคือ งานบริการด้านการจัดเก็บภาษีป้ายขององค์การบริหารส่วนส่วนต าบล       
พรหมมาสตร์ มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีที่ผลการด าเนินงานมีความบกพร่อง ให้บริการตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีประโยชน์ คุ้มค่า และด าเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส สอดคล้องกับน้ าลิน เทียมแก้ว (2558) ได้อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของการประเมินความ
พึงพอใจ คือ ความพึงพอใจในการบริการที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เป็นผลของการ
รับรู้และประเมินคุณภาพของการบริการในสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังว่าควรจะได้รับ และสิ่งที่
ผู้รับบริการได้รับจริงจากการบริการ และสาโรช ไสยสมบัติ (2543) กล่าวว่า การประเมินความพึง
พอใจวัดได้จากประเด็นหนึ่งใน 2 ประเด็น คือ ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน (job satisfaction) 
และความพึงพอใจต่อการให้บริการ (service satisfaction) ขององค์กร ซึ่งองค์การบริหารส่วนส่วน
ต าบลพรหมมาสตร์สามารถท างานได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จึงท าให้กลุ่มผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจใน
ด้านผลการปฏิบัติงานบริการด้านการจัดเก็บภาษีป้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ใน
ระดับมากท่ีสุด 

3. งานบริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จากผลการประเมิน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด
ของงานบริการ คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก กล่าวคือ งานบริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอนอาคารขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ นั้นมีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้าย
ประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน มีความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการ สถานที่ให้บริการ
สะอาด เป็นระเบียบ และสภาพแวดล้อมดี มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ มีความ
เพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ ห้องสุขา  สถานที่จอดรถ 
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2549 , หน้า 38-40) กล่าวว่า ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ซึ่งปัจจัยที่มีผล
ต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ส าคัญๆ คือ สถานที่บริการ การเข้าถึงการบริการได้สะดวกเมื่อ
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ผู้รับบริการมีความต้องการย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการ ท าเลที่ตั้ง และการกระจาย
สถานที่บริการให้ทั่วถึง เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการจึงเป็นเรื่องส าคัญ และสอดคล้องกับ
มุลลินส์ (Mullins, 1969) ในเรื่องแนวคิดการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ผู้รับบริการว่า 
การให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ใช้กฎระเบียบและมาตรฐานเดียวกัน ตรงต่อเวลา  
และการให้บริการอย่างพอเพียง ซึ่งหมายรวมถึงการเข้าถึงบริการด้านวัสดุอุปกรณ์สถานที่ เวลาอย่าง
เพียงพอ เหมาะสม และมีคุณภาพ เป็นปัจจัยส าคัญของการสร้างความพึงพอใจในด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการงานบริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ในระดับมากท่ีสุด 

4. งานบริการด้านการรับสมัครเด็ก จากผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดของงานบริการ คือ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ กล่าวคือ งานบริการด้านการรับสมัครเด็กขององค์การบริหารส่วนส่วนต าบล
พรหมมาสตร์ มีระบบการให้บริการที่มีขั้นตอนชัดเจน เช่น ระยะเวลาในการให้บริการมีความ
เหมาะสม รวดเร็ว ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อน-หลัง ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
และแนะน าขั้นตอนของงานบริการ รวมถึงขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก ไม่
ยุ่งยาก ซับซ้อน สอดคล้องกับภควัต สมิธธ์ และคณะ(2556, หน้า 13) กล่าวว่า กระบวนการ
(process)และกิจกรรม(activities)  สถานที่และบุคคลที่ให้บริการ ตลอดทั้งผลผลิตหรือตัวบริการ เป็น
หนึ่งในองค์ประกอบส าคัญ ที่หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะ 
มีหน้าที่ในการส่งต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม และสอดคล้องกับ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547, หน้า 173) 
กล่าวว่า ลักษณะองค์ประกอบขององค์กรแห่งการบริการ ที่ส าคัญประกอบด้วยการให้บริการอย่างดี
เลิศ ยึดผู้รับบริการเป็นหลัก บริการอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการให้บริการ และมกีารสื่อสาร
ให้ข้อมูลผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องจึงท าให้กลุ่มผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการข้ันตอน
การให้บริการและประทับใจในงานบริการด้านการรับสมัครเด็กขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมา
สตร์ในระดับมากท่ีสุด 

5. งานบริการด้านการบริการร้องทุกข์ ร้องเรียน จากผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดของงานบริการ คือ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กล่าวคือ งานบริการด้านการบริการร้องทุกข์ ร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพรหมมาสตร์ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง ให้บริการ
ด้วยความเต็มใจ พร้อมในการให้บริการ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี 
บริการอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็ว สอดคล้องกับกุลนดา โชติมุกตะ (2546, หน้า 50-51) ได้เสนอแนวความคิดว่า ปัจจัยที่มีผลให้
ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในบริการนั้น ปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ โดยเฉพาะความเอาใจใส่ สนใจและตั้งใจท างานในหน้าที่การให้บริการ ความเสมอภาคของ
การให้บริการแสดงออกต่อผู้มาใช้บริการในลักษณะยิ้มแย้ม แจ่มใสหรือบึ้งตึง รวมถึงการพูดจาแบบ
สุภาพอ่อนโยนหรือกระด้าง หยาบคาย ตลอดจนความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ให้บริการ ให้การบริการโดย
ไม่เรียกร้องประโยชน์ใด ๆจากผู้ใช้บริการและสอดคล้องกับ เพียงพร บุญแสน (2550 หน้า 27) ที่
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กล่าวว่า ลักษณะการให้บริการที่ดีนั้น บุคลากรผู้ให้บริการมีความส าคัญยิ่งต่อการเข้าถึงผู้รับบริการ 
การติดต่อสื่อสาร ความสามารถของผู้ให้บริการ ความมีน้ าใจ การเข้าใจ และรู้จักผู้รับบริการ การ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการ ซ่ึงผู้ให้บริการ จะต้องช่วยแก้ปัญหาแก่ผู้รับบริการอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
ตามความต้องการ ตลอดจนความน่าเชื่อถือ  และความไว้วางใจของผู้รับบริการที่มีต่อผู้ให้บริการเป็น
ส าคัญ ผู้ใช้บริการสามารถด าเนินการร้องทุกข์ ร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้วยความความ
เข้าใจ และใส่ใจ จึงท าให้กลุ่มผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในงานบริการด้านการบริการร้องทุกข์ 
ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ในระดับมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ท าให้เห็นศักยภาพและความสามารถในการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์และเพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพรหมมาสตร์อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพ่ือปรับปรุง
การให้บริการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้  

1.1 งานบริการด้านเบี้ยยังชีพ พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับสุดท้าย 
กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี เช่น  สามารถตอบ
ค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า น่าเชื่อถือ เป็นต้น การบริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส
และเป็นกันเอง ให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมในการให้บริการ บริการอย่างเสมอภาค เป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และผู้ให้บริการสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว เป็นสิ่งส าคัญที่
ส่งผลต่อคุณภาพบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ และการอ านวยความสะดวก 
รวดเร็วให้กับผู้รับบริการเพ่ือได้รับความสะดวกสบาย 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ควรให้ความส าคัญในการบริหาร
บุคลากรให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการให้บริการ  ดังนั้นจึงควรที่จะพัฒนาความรู้
ความสามารถให้กับบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือที่จะ
ให้บริการได้ถูกต้องสามารถใช้ความรู้ที่มีช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้รับบริการได้อย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง และควรปลูกฝังเกี่ยวกับจิตบริการ เพ่ือให้
ผู้รับบริการเกิดความประทับใจส่งผลให้เกิดความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน ในงานบริการด้านเบี้ยยังชีพ 

1.2 งานบริการด้านการจัดเก็บภาษีป้าย พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  และ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับสุดท้าย กล่าวคือ การอธิบาย ชี้แจงและแนะน า
ขั้นตอนในการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการแต่ละ
ขั้นตอน การให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อน-หลัง และระยะเวลาในการให้บริการตาม
ความเหมาะสม รวดเร็ว ความสะอาดของสถานที่ที่ให้บริการมีความเป็นระเบียบ สภาพแวดล้อมดี มี
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สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ ห้องสุขา  สถานที่จอดรถ เพียงพอต่อ
ผู้รับบริการ นอกจากนี้อุปกรณ์ส าหรับผู้ที่มาใช้บริการ เช่น เอกสารค าขอ ปากกา เป็นต้น รวมถึงการ
เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม และเอกสาร/แผ่น
พับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลทีช่ัดเจนเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพบริการของงานบริการด้าน
การจัดเก็บภาษีป้ายขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ 

ดังนั้นจึงควรมีการอธิบาย ชี้แจงและแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ จัดท าป้ายแสดง
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  และการลดขั้นตอนในการให้บริการที่เกินความจ าเป็น รวมถึง
ลดเอกสารค าร้องต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองทัน
ความต้องการมากขึ้น เช่น การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) เพ่ือเอ้ืออ านวย
ความสะดวกให้กับผู้รับบริการและท าให้ได้รับความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย หรือน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานบริการด้านการจัดเก็บภาษีป้าย  ตลอดจนการจัดให้มีสถานที่
การบริการ ที่เข้าถึงการบริการได้สะดวก และสภาพแวดล้อมของการบริการที่เหมาะสม มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้รับบริการได้รับความ
สะดวกสบาย ดังนั้นจึงควรมีการกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึงเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ มีการจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม 

1.3  งานบริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร พบว่า ผลการ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์  ด้านช่องทาง
การให้บริการและการติดต่อสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับสุดท้าย กล่าวคือ การมีช่องทางการให้บริการ
ที่ชัดเจน เหมาะสม หลากหลายช่องทาง ความพอเพียงต่อช่องทางการให้บริการ ช่องทางการ
ให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว และจัดให้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวก เช่น กล่องรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ เว็บไซด์ หรืออีเมล์ เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา เป็นสิ่งส าคัญที่
ส่งผลต่อคุณภาพบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ และการอ านวยความสะดวก 
รวดเร็วให้กับผู้รับบริการ และได้รับความสะดวกสบาย 

ดังนั้นจึงควรจะมีจุดที่ให้บริการการกระจายให้ทั่วถึงหรือให้ผู้รับบริการสามารถใช้ช่อง
ทางการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เข้าได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เพ่ือเป็นช่องทางให้
ผู้รับบริการสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา อีกทั้งการจัดให้มีการพบปะกับประชาชนเพ่ือ เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เสนอปัญหา/การพัฒนาพ้ืนที่ต่าง ๆ รวมถึงการน าระบบสารสนเทศมาช่วยจัดการข้อมูล 
ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง ในงานบริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน
อาคาร 

1.4 งานบริการด้านการรับสมัครเด็ก พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับ
สุดท้าย กล่าวคือ สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ และสภาพแวดล้อมดี ความเพียงพอของ
อุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการเช่น เอกสารค าขอ ปากกา เป็นต้น สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม  ที่
นั่งคอยรับบริการ ห้องสุขา  สถานที่จอดรถ เป็นต้น การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น 
กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม และมีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน 
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เป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ และการอ านวย
ความสะดวก รวดเร็วให้กับผู้รับบริการ และได้รับความสะดวกสบาย 

ดังนั้นจึงควรจัดให้มีสถานที่บริการ การเข้าถึงการบริการได้สะดวก และสภาพแวดล้อม
ของการบริการที่เหมาะสม มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจผู้รับบริการ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่
จะช่วยให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบาย ดังนั้นจึงควรมีการกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึงเพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ มีการจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม 
เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ในงานบริการด้านการรับสมัครเด็ก 

1.5 งานบริการด้านการบริการร้องทุกข์ ร้องเรียน พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจ
ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์  ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับสุดท้าย กล่าวคือ การอธิบาย ชี้แจงและแนะน าข้ันตอนในการให้บริการ 
ป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอน การให้บริการด้วย
ความเสมอภาคตามล าดับก่อน-หลัง และระยะเวลาในการให้บริการตามความเหมาะสม รวดเร็ว เป็น
สิ่งส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ และการอ านวยความ
สะดวก รวดเร็วให้กับผู้รับบริการ ท าให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย และได้รับความ
สะดวกสบาย 

ดังนั้นจึงควรมีการอธิบาย ชี้แจงและแนะน าข้ันตอนในการให้บริการ จัดท าป้ายแสดง
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  และการลดขั้นตอนในการให้บริการที่เกินความจ าเป็น รวมถึง
ลดเอกสารค าร้องต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองทัน
ความต้องการมากขึ้น เช่น การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) เพ่ือเอ้ืออ านวย
ความสะดวกให้กับผู้รับบริการและท าให้ได้รับความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย หรือน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานบริการด้านการบริการร้องทุกข์ ร้องเรียน 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
1) ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์เพ่ือรองรับกับระบบราชการยุคดิจิทัล  
2) ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ 
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ภาคผนวก 
 



 

 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์



 

 

 
 

 
 

แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

1. งานบริการด้านเบี้ยยังชีพ 
 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง  โปรดลงเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความต้องการของท่านมากท่ีสุด 
 

1.  เพศ  ชาย   หญิง  

2.  อายุ   ต่่ากว่า 24 ปี   24-34 ปี   35-44 ปี 
   45-54 ปี   55-64 ปี   65 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.     อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
   ปริญญาตรี   ปริญญาโท 
   สูงกว่าปริญญาโท   อ่ืนๆ ................................. 

4.  อาชีพ   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษัท 
   รับจ้างทั่วไป   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 
   เกษตรกรรม/ประมง   เกษียณ/ข้าราชการบ่าเหน็จบ่านาญ 
   นักเรียน/นักศึกษา   ว่างงาน 
   อ่ืนๆ ระบุ ........................  
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ส่วนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ค าชี้แจงโปรดแสดงความคิดเห็นโดยใส่เครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของ

ท่านมากที่สุด 
 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ 

 มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      

1.  ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะน่าข้ันตอนในการให้บริการ      

2.  มีป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย      

3.  ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน      

4.  มีการให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล่าดับก่อน-หลัง      

5. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว      

ด้านช่องทางการให้บริการและการติดต่อสื่อสาร      

1.  มีช่องทางการให้บริการทีห่ลากหลายช่องทาง      

2.  มีช่องทางการให้บริการที่ชัดเจน เหมาะสม      

3.  ความพอเพียงต่อช่องทางการให้บริการ      

4.  ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว      

5.  จัดให้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวก เช่น กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ เว็บไซด์ 
หรืออีเมล์  
    เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา              

     

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      

1. เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้  ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี 
เช่น     
   สามารถตอบค่าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค่าแนะน่า น่าเชื่อถือ เป็นต้น 

     

2.  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง      

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมในการให้บริการ      

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ      

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว      
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ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ 

 มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

1 .  สถานที่ ใ ห้ บ ริ ก า รสะอาด  เป็ นระ เบี ยบ  และสภาพแวดล้ อม
ด ี                        

     

2. ความเพียงพอของอุปกรณ์ส่าหรับผู้รับบริการ เช่น เอกสารค่าขอ ปากกา 
เป็นต้น 

     

3. ความเพียงพอของสิ่งอ่านวยความสะดวก เช่น น้่าดื่ม ท่ีนั่งคอยรับบริการ 
ห้องสุขา   
   สถานท่ีจอดรถ เป็นต้น 

     

4. มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น 
แบบสอบถาม  

     

5. มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน      

ด้านผลการปฏิบัติงาน      

1. การให้บริการตรงกับความต้องการของประชาชน      

2. การด่าเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส      

3. มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีที่ผลการด่าเนินงานมีความบกพร่อง      

4. การให้บริการมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชนส่วนรวม      

 
ตอนที่ 3 จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
1. จุดเด่นของการให้บริการของหน่วยงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………..…......................................................... 
2. จุดที่ควรปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………..…......................................................... 
3. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………..…......................................................... 

 
 

 
 

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
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แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 
ขององค์การบริหารส่วนพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

2. งานบริการด้านการจัดเก็บภาษีป้าย 
 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง  โปรดลงเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความต้องการของท่านมากท่ีสุด 
 

1.  เพศ  ชาย   หญิง  

2.  อายุ   ต่่ากว่า 24 ปี   24-34 ปี   35-44 ปี 
   45-54 ปี   55-64 ปี   65 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.     อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
   ปริญญาตรี   ปริญญาโท 
   สูงกว่าปริญญาโท   อ่ืนๆ ................................. 

4.  อาชีพ   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษัท 
   รับจ้างทั่วไป   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 
   เกษตรกรรม/ประมง   เกษียณ/ข้าราชการบ่าเหน็จ,บ่านาญ 
   นักเรียน/นักศึกษา   ว่างงาน 
   อ่ืนๆ ระบุ ........................  
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ส่วนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ค าชี้แจงโปรดแสดงความคิดเห็นโดยใส่เครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของ

ท่านมากที่สุด 
 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ 

 มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      

1.  ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะน่าข้ันตอนในการให้บริการ      

2.  มีป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย      

3.  ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน      

4.  มีการให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล่าดับก่อน-หลัง      

5. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว      

ด้านช่องทางการให้บริการและการติดต่อสื่อสาร      

1.  มีช่องทางการให้บริการทีห่ลากหลายช่องทาง      

2.  มีช่องทางการให้บริการที่ชัดเจน เหมาะสม      

3.  ความพอเพียงต่อช่องทางการให้บริการ      

4.  ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว      

5.  จัดให้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวก เช่น กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ เว็บไซด์ 
หรืออีเมล์  
    เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา              

     

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      

1. เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้  ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี 
เช่น     
   สามารถตอบค่าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค่าแนะน่า น่าเชื่อถือ เป็นต้น 

     

2.  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง      

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมในการให้บริการ      

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ      

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว      
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ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ 

 มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

1 .  สถานที่ ใ ห้ บ ริ ก า รสะอาด  เป็ นระ เบี ยบ  และสภาพแวดล้ อม
ด ี                        

     

2. ความเพียงพอของอุปกรณ์ส่าหรับผู้รับบริการ เช่น เอกสารค่าขอ ปากกา 
เป็นต้น 

     

3. ความเพียงพอของสิ่งอ่านวยความสะดวก เช่น น้่าดื่ม ท่ีนั่งคอยรับบริการ 
ห้องสุขา   
   สถานท่ีจอดรถ เป็นต้น 

     

4. มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น 
แบบสอบถาม  

     

5. มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน      

ด้านผลการปฏิบัติงาน      

1. การให้บริการตรงกับความต้องการของประชาชน      

2. การด่าเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส      

3. มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีที่ผลการด่าเนินงานมีความบกพร่อง      

4. การให้บริการมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชนส่วนรวม      

 
ตอนที่ 3 จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
 
1. จุดเด่นของการให้บริการของหน่วยงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………..…......................................................... 
2. จุดที่ควรปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………..…......................................................... 
3. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
 

 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
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แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

3. งานบริการด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 
 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง  โปรดลงเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความต้องการของท่านมากท่ีสุด 
 

1.  เพศ  ชาย   หญิง  

2.  อายุ   ต่่ากว่า 24 ปี   24-34 ปี   35-44 ปี 
   45-54 ปี   55-64 ปี   65 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.     อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
   ปริญญาตรี   ปริญญาโท 
   สูงกว่าปริญญาโท   อ่ืนๆ ................................. 

4.  อาชีพ   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษัท 
   รับจ้างทั่วไป   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 
   เกษตรกรรม/ประมง   เกษียณ/ข้าราชการบ่าเหน็จ,บ่านาญ 
   นักเรียน/นักศึกษา   ว่างงาน 
   อ่ืนๆ ระบุ ........................  
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ส่วนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ค าชี้แจงโปรดแสดงความคิดเห็นโดยใส่เครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของ

ท่านมากที่สุด 
 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ 

 มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      

1.  ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะน่าข้ันตอนในการให้บริการ      

2.  มีป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย      

3.  ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน      

4.  มีการให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล่าดับก่อน-หลัง      

5. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว      

ด้านช่องทางการให้บริการและการติดต่อสื่อสาร      

1.  มีช่องทางการให้บริการทีห่ลากหลายช่องทาง      

2.  มีช่องทางการให้บริการที่ชัดเจน เหมาะสม      

3.  ความพอเพียงต่อช่องทางการให้บริการ      

4.  ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว      

5.  จัดให้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวก เช่น กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ เว็บไซด์ 
หรืออีเมล์  
    เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา              

     

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      

1. เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้  ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี 
เช่น     
   สามารถตอบค่าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค่าแนะน่า น่าเชื่อถือ เป็นต้น 

     

2.  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง      

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมในการให้บริการ      

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ      

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว      
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ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ 

 มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

1 .  สถานที่ ใ ห้ บ ริ ก า รสะอาด  เป็ นระ เบี ยบ  และสภาพแวดล้ อม
ด ี                        

     

2. ความเพียงพอของอุปกรณ์ส่าหรับผู้รับบริการ เช่น เอกสารค่าขอ ปากกา 
เป็นต้น 

     

3. ความเพียงพอของสิ่งอ่านวยความสะดวก เช่น น้่าดื่ม ท่ีนั่งคอยรับบริการ 
ห้องสุขา   
   สถานท่ีจอดรถ เป็นต้น 

     

4. มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น 
แบบสอบถาม  

     

5. มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน      

ด้านผลการปฏิบัติงาน      

1. การให้บริการตรงกับความต้องการของประชาชน      

2. การด่าเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส      

3. มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีที่ผลการด่าเนินงานมีความบกพร่อง      

4. การให้บริการมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชนส่วนรวม      

 
ตอนที่ 3 จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
1. จุดเด่นของการให้บริการของหน่วยงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………..…......................................................... 
2. จุดที่ควรปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………..…......................................................... 
3. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………..…......................................................... 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
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แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

4. งานบริการด้านการรับสมัครเด็ก 
 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง  โปรดลงเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความต้องการของท่านมากท่ีสุด 
 

1.  เพศ  ชาย   หญิง  

2.  อายุ   ต่่ากว่า 24 ปี   24-34 ปี   35-44 ปี 
   45-54 ปี   55-64 ปี   65 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.     อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
   ปริญญาตรี   ปริญญาโท 
   สูงกว่าปริญญาโท   อ่ืนๆ ................................. 

4.  อาชีพ   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษัท 
   รับจ้างทั่วไป   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 
   เกษตรกรรม/ประมง   เกษียณ/ข้าราชการบ่าเหน็จ,บ่านาญ 
   นักเรียน/นักศึกษา   ว่างงาน 
   อ่ืนๆ ระบุ ........................  
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ส่วนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ค าชี้แจงโปรดแสดงความคิดเห็นโดยใส่เครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของ

ท่านมากที่สุด 
 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ 

 มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      

1.  ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะน่าข้ันตอนในการให้บริการ      

2.  มีป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย      

3.  ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน      

4.  มีการให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล่าดับก่อน-หลัง      

5. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว      

ด้านช่องทางการให้บริการและการติดต่อสื่อสาร      

1.  มีช่องทางการให้บริการทีห่ลากหลายช่องทาง      

2.  มีช่องทางการให้บริการที่ชัดเจน เหมาะสม      

3.  ความพอเพียงต่อช่องทางการให้บริการ      

4.  ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว      

5.  จัดให้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวก เช่น กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ เว็บไซด์ 
หรืออีเมล์  
    เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา              

     

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      

1. เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้  ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี 
เช่น     
   สามารถตอบค่าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค่าแนะน่า น่าเชื่อถือ เป็นต้น 

     

2.  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง      

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมในการให้บริการ      

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ      

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว      
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ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ 

 มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

1 .  สถานที่ ใ ห้ บ ริ ก า รสะอาด  เป็ นระ เบี ยบ  และสภาพแวดล้ อม
ด ี                        

     

2. ความเพียงพอของอุปกรณ์ส่าหรับผู้รับบริการ เช่น เอกสารค่าขอ ปากกา 
เป็นต้น 

     

3. ความเพียงพอของสิ่งอ่านวยความสะดวก เช่น น้่าดื่ม ท่ีนั่งคอยรับบริการ 
ห้องสุขา   
   สถานท่ีจอดรถ เป็นต้น 

     

4. มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น 
แบบสอบถาม  

     

5. มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน      

ด้านผลการปฏิบัติงาน      

1. การให้บริการตรงกับความต้องการของประชาชน      

2. การด่าเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส      

3. มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีที่ผลการด่าเนินงานมีความบกพร่อง      

4. การให้บริการมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชนส่วนรวม      

 
ตอนที่ 3 จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
 
1. จุดเด่นของการให้บริการของหน่วยงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………..…......................................................... 
2. จุดที่ควรปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………..…......................................................... 
3. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………..…......................................................... 
 
 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
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แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

5. งานบริการด้านการบริการร้องทุกข์ ร้องเรียน 
 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง  โปรดลงเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความต้องการของท่านมากท่ีสุด 
 

1.  เพศ  ชาย   หญิง  

2.  อายุ   ต่่ากว่า 24 ปี   24-34 ปี   35-44 ปี 
   45-54 ปี   55-64 ปี   65 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.     อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
   ปริญญาตรี   ปริญญาโท 
   สูงกว่าปริญญาโท   อ่ืนๆ ................................. 

4.  อาชีพ   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษัท 
   รับจ้างทั่วไป   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 
   เกษตรกรรม/ประมง   เกษียณ/ข้าราชการบ่าเหน็จ,บ่านาญ 
   นักเรียน/นักศึกษา   ว่างงาน 
   อ่ืนๆ ระบุ ........................  
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ส่วนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ค าชี้แจงโปรดแสดงความคิดเห็นโดยใส่เครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของ

ท่านมากที่สุด 
 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ 

 มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      

1.  ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะน่าข้ันตอนในการให้บริการ      

2.  มีป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย      

3.  ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน      

4.  มีการให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล่าดับก่อน-หลัง      

5. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว      

ด้านช่องทางการให้บริการและการติดต่อสื่อสาร      

1.  มีช่องทางการให้บริการทีห่ลากหลายช่องทาง      

2.  มีช่องทางการให้บริการที่ชัดเจน เหมาะสม      

3.  ความพอเพียงต่อช่องทางการให้บริการ      

4.  ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว      

5.  จัดให้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวก เช่น กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ เว็บไซด์ 
หรืออีเมล์  
    เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา              

     

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      

1. เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้  ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี 
เช่น     
   สามารถตอบค่าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค่าแนะน่า น่าเชื่อถือ เป็นต้น 

     

2.  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง      

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมในการให้บริการ      

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ      

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว      
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ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ 

 มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

1 .  สถานที่ ใ ห้ บ ริ ก า รสะอาด  เป็ นระ เบี ยบ  และสภาพแวดล้ อม
ด ี                        

     

2. ความเพียงพอของอุปกรณ์ส่าหรับผู้รับบริการ เช่น เอกสารค่าขอ ปากกา 
เป็นต้น 

     

3. ความเพียงพอของสิ่งอ่านวยความสะดวก เช่น น้่าดื่ม ท่ีนั่งคอยรับบริการ 
ห้องสุขา   
   สถานท่ีจอดรถ เป็นต้น 

     

4. มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น 
แบบสอบถาม  

     

5. มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน      

ด้านผลการปฏิบัติงาน      

1. การให้บริการตรงกับความต้องการของประชาชน      

2. การด่าเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส      

3. มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีที่ผลการด่าเนินงานมีความบกพร่อง      

4. การให้บริการมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชนส่วนรวม      

 
ตอนที่ 3 จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
 
1. จุดเด่นของการให้บริการของหน่วยงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………..…......................................................... 
2. จุดที่ควรปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………..…......................................................... 
3. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………..…......................................................... 

 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 



 

ภาคผนวก ข 
รายชื่อคณะที่ปรึกษานักวิจัย  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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รายชื่อคณะที่ปรึกษานักวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
1.  อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปญัญาวงศ์       รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย   
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล          ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สริิสวัสดิ์  จึงเจริญนิรชร            รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4.  อาจารย์ ดร.สิริพร    ดาวนั             นักวิจัย 
 

 
 
 


