รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดย
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ
มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอขั้นตอนการใหบริการ ชองทางการ
ใหบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรวบรวมความคิดเห็น
ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะของประชาชนผูรับบริการตอการใหบริการของขององคการบริหาร
สวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นในการประเมินประกอบดวยความพึงพอใจในงานบริการของหนวยงาน จํานวน 4 งานบริการ
ได แก 1) งานด านกฎหมาย (งานรองเรี ย น/รองทุกข) 2) งานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับ ชําระภาษี)
3) งานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร) และ 4) งานดานสาธารณสุข (การขออนุญาต
สถานประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ) โดยมีประเด็นการประเมิน 4 ดาน ไดแก 1) ความพึงพอใจตอ
ขั้นตอนการใหบริการ 2) ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ 3) ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ
และ 4) ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก
กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมิน คือ ประชาชนผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จํานวน 422 คน ไดมาโดยวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เก็บขอมูลดวย
แบบสอบถามแบบประมาณค า 5 ระดั บ วิเ คราะหขอมู ล ดว ยการวิเคราะห ความถี่ (Frequency) ร อยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (𝑋�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป และ
วิเคราะหขอเสนอแนะ โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ผลของการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในภาพรวม พบวา ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.18) โดยผลประเมินความพึงพอใจทั้ง 4 ดาน มีดังนี้
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู
ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.22) โดยมีความพึงพอใจในแตละดานดังนี้
ความพึงพอใจตอกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.14)
ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.22)
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.30)
ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.17)
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับชําระภาษี) มีความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.01) โดยมีความพึงพอใจในแตละดานดังนี้
ความพึงพอใจตอกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.93)
ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00)
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.09)
ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.98)

~ข~
3. ความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร)
มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.24) โดยมีความพึงพอใจในแตละดานดังนี้
ความพึงพอใจตอกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.16)
ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.24)
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.29)
ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.23)
4. ความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปน
อันตรายตอสุขภาพ) มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.26) โดยมีความพึงพอใจ
ในแตละดานดังนี้
ความพึงพอใจตอกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.22)
ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.23)
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.32)
ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.19)
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาว
นอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีขอเสนอแนะใน
การใหบริการดังนี้
1. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ และเผยแพรกิจกรรมและขาวสารตาง ๆ ของ อบต.ใหทั่วถึงและเขาถึง
ประชาชนใหมากขึ้น
2. ควรมีการอธิบายและชี้แจงขั้นตอนการติดตอราชการที่ชัดเจน และสื่อสารใหงายตอการทําความ
เขาใจของประชาชน
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน ตําบล พ.ศ. 2537 และ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2542) กําหนดอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) วามีหนาที่หลักในการพัฒนาตําบลทั้ง
ในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีหนาที่ตองจัดใหมีและบํารุงทางน้ําและทางบก การรักษาความ
สะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปองกันโรค
และระงั บ โรคติ ดต อ การป องกั น และบรรเทาสาธารณภัย การสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม
การส ง เสริ ม การพั ฒ นาสตรี เด็ ก และเยาวชน ผู สู ง อายุ แ ละพิ ก าร การคุ ม ครอง ดู แ ลและบํ า รุ ง รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอัน
ดีของทองถิ่น และการปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยในมาตรา 68 อบต. มีหนาที่ที่อาจทํา
ดังนี้ จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร จัดใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น จัดใหมี
และบํ า รุ ง รั ก ษาทางระบายน้ํ า จั ด ให มี แ ละบํ า รุ ง สถานที่ ป ระชุ ม การกี ฬ า การพั ก ผ อ นหย อ นใจและ
สวนสาธารณะ จัดใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
การหาผลประโยชนจากทรัพยสินของ อบต. จัดใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม กิจการเกี่ยวกับการ
พาณิชย การทองเที่ยว และการผังเมือง
สําหรับอํานาจหนาที่ของ อบต. ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดให อบต.มีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองตามมาตรา 16
ดังนี้ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง การจัดใหมี และบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา
การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการกอสรางอื่นๆ
การสาธารณู ป การ การส ง เสริ ม การฝ ก และการประกอบอาชี พ คุ ม ครอง ดู แ ล และบํ า รุ ง รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม การสงเสริมการทองเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
การจัดใหมี และบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ การสงเสริมกีฬา การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค
และสิทธิเสรีภาพของประชาชน สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น การรักษาความ
สะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย การสาธารณสุข
การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล การจัดใหมี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน การควบคุมการ
เลี้ยงสัตว การจัดใหมี และควบคุมการฆาสัตว การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการ
อนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การผังเมือง การขนสง และการวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่
สาธารณะ การควบคุ ม อาคาร การป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย การรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย
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การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน และกิจอื่นใด ที่เปน
ผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ดังนั้นในฐานะที่องคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีบทบาทอํานาจหนาที่
ทางการปกครองและใหบ ริการแกป ระชาชนในท องถิ่น และตองตอบสนองความต องการและรับ ฟ งความ
คิดเห็นของประชาชนในทองถิ่น รวมถึงการเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นไตมีสวนรวมทางการเมืองในการ
บริหารและพัฒนาทองถิ่นของตนเองดวยนั้น การดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการจะ
ทําใหทราบความคิดเห็น ปญหาและอุปสรรค เพื่อหนวยงานสามารถไดนําไปพิจารณากําหนดเปนแนวทางใน
การบริหารและพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการชองประชาชนในพื้นที่ตอไป

1.2 วัตถุประสงคในการวิจัย

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาว
น อ ย อํ า เภอเมื อ งประจวบคี รี ขัน ธ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ในครั้ งนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อ
1.2.1 ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอขั้นตอนการใหบริการ ชองทางการ
ใหบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.2.2 รวบรวมความคิดเห็น ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะของประชาชนผูรับบริการตอ
การใหบริการของขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และหนวยงานที่นําผลการวิจัยไปใชประโยชน

หนวยงานที่จะไดรับและใชประโยชนจากผลการเชิงสํารวจนี้คือฝายบริหารขององคการบริหารสวน
ตํ า บลอ าวน อย อํ า เภอเมื องประจวบคี รี ขันธ จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ ทั้งนี้เพื่อนําไปพิจ ารณากําหนดเปน
แนวทางในการใหบริหาร และบริการใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนผูรับบริการตอไป ดังนี้
1.3.1 ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอตอขั้นตอนการใหบริการ ชองทางการ
ใหบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
1.3.2 ทราบความคิดเห็น ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะของประชาชนผูรับบริการตอ
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

บทที่ 2
กรอบแนวคิดที่เกี่ยวของ
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล
อาวน อย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีกรอบ
แนวคิดที่เกี่ยวของดังนี้
2.1 แนวคิดการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการ
2.2 บริ บ ทขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลอ า วน อ ย อํ า เภอเมื อ งประจวบคี รี ขั น ธ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ
รายละเอียดดังตอไปนี้

2.1 แนวคิดการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ

การใหบริการสาธารณะ พิทักษ ตรุษทิม (2538) ไดใหความหมายของการใหบริการสาธารณะวาเปน
การบริการในฐานะที่เปนหนาที่ของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําเพื่อตอบสนองตอความตองการ เพื่อใหเกิด
ความพอใจ จากความหมายนี้จึงเปนการพิจารณาการใหบริการวา ประกอบดวยผูใหบริการ (Providers) และ
ผูรับบริการ (Recipients) โดยฝายแรกถือปฏิบัติเปนหนาที่ที่ตองใหบริการ เพื่อใหฝายหลังเกิดความพึงพอใจ
โดยขึ้นอยูกับ
1. ความรวดเร็วในการใหบริการ สังคมปจจุบันเปนสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตางๆ อยางรวดเร็ว และ
มีการแขงขันกับสังคมอื่นๆ อยูตลอดเวลา ในขณะที่ปญหาพื้นฐานของระบบราชการคือความลาชา ซึ่งในดาน
หนึ่งเปนความลาชาที่เกิดจากความจําเปนตามลักษณะของการบริหารราชการ เพื่อประโยชนสวนรวมแหงรัฐ
แตในหลายสวนความลาชาของระบบราชการเปนเรื่องที่สามารถแกไขได เชน ความลาชาที่เกิดจากการปด
ภาระในการตัดสินใจความลาชา ที่เกิดจากการขาดการกระจายอํานาจ หรือเกิดจากการกําหนดขั้นตอนที่ไม
จําเปน หรือความลาชาที่เกิดขึ้นเพราะขาดการพัฒนางาน หรือนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช เปนตน ปญหาที่
ตามมาก็คือ ระบบราชการถูกมองวาเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาความเจริญกาวหนา และเปนตัวถวงใน
ระบบการแขงขันเสรี ดังนั้น ระบบราชการจําเปนที่จะตองตั้งเปาหมายในการพัฒนาการใหบริการใหมีความ
รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งอาจกระทําได ใน 3 ลักษณะคือ
1) การพัฒนาขาราชการใหมีทัศนคติ มีความรู ความสามารถ เพื่อใหเกิดความชํานาญงาน มีความ
กระตือรือรน และกลาตัดสินใจในเรื่องที่อยูในอํานาจของตน
2) การกระจายอํานาจหรือมอบอํานาจใหมากขึ้น และปรับปรุงระเบียบวิธีการทํางานใหมีขั้นตอน
และใชเวลาในการใหบริการใหเหลือนอยที่สุด
3) การพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ที่จะทําใหสามารถใหบริการไดเร็วขึ้น
อนึ่ง การพัฒนาความรวดเร็วในการใหบริการสามารถกระทําไดทั้งขั้นตอนกอนการใหบริการซึ่งไดแก
การวางแผน การเตรียมการตางๆ ใหพรอมที่จะใหบริการ และการนําบริการไปสูผูที่สมควรที่จะไดรับริการเปน
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การลวงหนา เพื่อปองกันปญหาหรือความเสียหาย การพัฒนาความรวดเร็วในขั้นตอนใหบริการเมื่อมีผูมาติดตอ
ขอรับบริการ และการพัฒนาความรวดเร็วในขั้นตอนภายหลังการใหบริการ เชน การรายงานการติดตามผล
การจัดเก็บเอกสารตางๆ เปนตน เพื่อใหวงจรของการใหบริการสามารถดําเนินการตอเนื่องไปไดอยางรวดเร็ว
2. การใหบริการจะตองเสร็จสมบูรณ เปาหมายของการใหบริการเชิงรุกแบบครบวงจรอีกประการ
หนึ่งก็คือ ความเสร็จสมบูรณของการใหบริการ ซึ่งหมายถึงการเสร็จสมบูรณตามสิทธิประโยชนที่ผูรับบริการ
จะตองไดรับ ซึ่งลักษณะที่ดีของการใหบริการที่เสร็จสมบูรณ ก็คือการบริการที่แลวเสร็จในการติดตอเพียงครั้ง
เดียวหรือไมเกิน 2 ครั้ง นอกจากนี้ การใหบริการที่เสร็จสมบูรณยังหมายถึง ความพยายามที่จะใหบริการใน
เรื่องอื่นๆ กับผูมาติดตอขอรับบริการสมควรจะไดรับดวย แมวาผูมาขอรับบริการก็ควรที่จะใหคําแนะนําและ
พยายามใหบริการในเรื่องนั้นๆ ดวย เชน มีผูมาขอคัดสําเนาทะเบียนบาน หากเจาหนาที่ผูใหบริการพบวา บัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้นหมดอายุแลวก็ควรดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนใหใหม เปนตัน
3. ความกระตือรือรนในการใหบริการ ความกระตือรือรนในการใหบริการเปนเปาหมายที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งในการพัฒนาการใหบริการในเชิงรุก ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนบางสวนยังมีความรูสึกวาการติดตอ
ขอรับบริการจากทางราชการเปนเรื่องที่ยุงยาก และเจาหนาที่ไมคอยเต็มใจที่จะใหบริการ ดังนั้น จึงมีทัศนคติที่
ไมดีต อการบริการของรัฐ และต อเจาหน าที่ผูใหบ ริการ ซึ่งนําไปสูปญ หาของการสื่อสารทําความเขาใจกัน
ดังนั้นหากเจาหนาที่ผูใหบริการพยายามใหบริการดวยความกระตือรือรนแลว ก็จะทําใหผูมารับบริการเกิด
ทัศนคติที่ดียอมรับฟงเหตุผลคําแนะนําตางๆ มากขึ้น และเต็มใจที่จะมารับบริการในเรื่องอื่นๆ อีก นอกจากนี้
ความกระตือรือรนในการใหบริการ ยังเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริการนั้นเปนไปอยางรวดเร็วและมีความ
สมบูรณ ซึ่งจะนําไปสูความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในที่สุด
4. ความสุภาพออนนอม เปาหมายอีกประการหนึ่งของการพัฒ นาการใหบริการแบบครบวงจร คือ
เจาหนาที่ผูใหบริการจะตองปฏิบัติตอประชาชนผูมาติดตอขอรับริการดวยความสุภาพออนนอม ซึ่งจะทําใหผู
มารับบริการมีทัศนคติที่ดีตอขาราชการ และการติดตอกับทางราชการ อันจะสงผลใหการสื่อสารทําความเขาใจ
ระหวางกันเปนไปไดงายยิ่งขึ้น ความสุภาพออนนอมในการบริการนั้นจะเกิดขึ้นไดโดยการพัฒนาทัศนคติของ
ขาราชการใหเขาใจวาตนมีหนาที่ในการใหบริการและเปนหนาที่ที่มีความสําคัญ รวมทั้งมีความรูสึกเคารพใน
สิทธิและศักดิ์ศรีของผูที่มาติดตอขอรับบริการ
5. ความเสมอภาค การใหบริการแบบครบวงจรจะตองถือวาขาราชการมีหนาที่ที่จะตองใหบริการแก
ประชาชนโดยเสมอภาคกัน ซึ่งจะตองเปนไปตามเงื่อนไขดังนี้
1) การใหบ ริการจะต องเป นไปภายใตระเบี ย บแบบแผนเดียวกั นและไดรับ ผลที่ สมบูรณ ภ ายใต
มาตรฐานเดียวกันไมวาผูรับบริการจะเปนใครก็ตามหรือเรียกวาความเสมอภาคในการใหบริการ
2) การใหบริการจะตองคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับบริการดวย ทั้งนี้เพราะระชาชน
บางสวนของประเทศเปนกลุมบุคคลที่มีขอจํากัดในเรื่องความสามารถในการที่จะติดตอขอรับบริการจากรัฐ
เชน มีรายไดนอย ขาดความรูความเขาใจ หรือขอมูลขาวสารที่เพียงพอ อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารเปนตน
ดังนั้น การจั ดบริการของทางราชการจะตองคํานึ งถึงคนกลุมนี้ ดวย โดยจะต องพยายามนํ าบริการไปให รั บ
บริการตามสิทธิประโยชนที่ควรจะไดรับ เชน การจัดหนวยบริการเคลื่อนที่ตางๆ เปนตน การลดเงื่อนไขในการ
รับบริการใหเหมาะสมกับความสามารถของผูรับบริการ เชน การออกบัตรสงเคราะหในการรักษาพยาบาล
ใหแกผูมีรายไดนอย การเรียกเก็บคาปรับในอัตราที่ต่ําที่สุดตามที่กฎหมายกําหนด เมื่อเห็นวาผูรับบริการไมมี
เจตนาที่จะเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย แตเปนเพราะขาดขอมูลขาวสาร เปนตัน ซึ่งอาจเรียกความเสมอภาค
นี้วาความเสมอภาคที่จะไดรับบริการที่จําเปนจากรัฐ
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กล า วโดยสรุ ป การพั ฒ นาการให บ ริ ก ารเชิ ง รุ ก แบบครบวงจรหรื อ Package Service เป น การ
พัฒนาการใหบริการที่มีเปาหมายที่จะใหประชาชนไดรับบริการที่ควรจะไดรับอยางครบถวนสมบูรณ มีความ
สะดวกรวดเร็วในการใหบริการ มุงที่จะใหบริการในเชิงสงเสริมและสรางทัศนคติ และความสัมพันธที่ดีระหวาง
ผูใหบริการและผูรับบริการ ตลอดจนเปนการใหบริการที่มีความถูกตอง ชอบธรรม สามารถตรวจสอบได และ
สรางความเสมอภาคทั้งในการใหบริการและในการที่จะไดรับบริการจากรัฐ
Milet (อางถึงใน พิทักษ ตรุษทิม, 2538) กลาววา เปาหมายสําคัญของการบริการ คือ การสรางความ
พึงพอใจในการใหบริการแกประชาชนโดยมีหลักหรือแนวทาง คือ
1. การให บ ริการอย างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติ ธรรมในการบริห ารงาน
ภาครัฐที่มีฐานคติที่วา คนทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ใน
แงมุมของกฎหมาย ไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการ ประชาชนจะไดรับการปฏิบัติในฐานะที่เปนปจเจก
บุคคลที่ใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน
2. การใหบ ริการที่ ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริการจะตองมองวาการใหบริการ
สาธารณะจะตองตรงเวลา การปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะถือวาไมมีประสิทธิผลเลยถาไมมีการตรงเวลา
ซึ่งจะสรางความไมพึงพอใจใหแกประชาชน
3. การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) หมายถึงการใหบริการสาธารณะตองมีลักษณะมี
จํานวนการใหบริการและสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม (The right quantity at the right geographical
location) มิลเลกเห็นวา ความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไมมีความหมายเลย ถามีจํานวนการใหบริการที่
ไมเพียงพอและสถานที่ตั้งที่ใหบริการสรางความไมยุติธรรมใหเกิดขึ้นแกผูรับบริการ
4. การให บ ริการอย างตอเนื่ อง (Continuous Service) หมายถึง การใหบ ริการสาธารณะที่เป นไป
อยางสม่ําเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลัก ไมใชยึดความพอใจของหนวยงานที่ใหบริการวาจะให
หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได
5. การให บ ริการอย างก าวหน า (Progressive Service) หมายถึง การใหบ ริการสาธารณะที่ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะทํา
หนาที่ไดมากขึ้นโดยใชทรัพยากรเทาเดิม
Verma (อางถึงใน พิทักษ ตรุษทิม, 2538) การใหบริการที่ดีสวนหนึ่งขึ้นกับการเขาถึงบริการและได
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเขาถึงการบริการดังนี้
1. ความพอเพียงของบริการที่มีอยู คือ ความพอเพียงระหวางบริการที่มีอยูกับความตองการขอรับ
บริการ
2. การเขาถึงแหลงบริการไดอยางสะดวกโดยคํานึงถึงลักษณะที่ตั้งการเดินทาง
3. ความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกของแหลงบริการ ไดแก แหลงบริการที่ผูยอมรับวาใหความ
สะดวก และมีสิ่งอํานวยความสะดวก
4. ความสามารถของผูรับบริการในการที่จะเสียคาใชจายสําหรับบริการ
5. การยอมรับคุณภาพของบริการ ซึ่งในที่นี้รวมถึงการยอมรับลักษณะของผูใหบริการดวย
จากความหมายของการบริการที่กลาวมาแลวสรุปไดวา "การบริการ" หมายถึง การปฏิบัติรับใชและ
อํานวยความสะดวกตางๆ โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของผูใชบริการเปนหลัก
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การรับรูในคุณภาพบริการ
ความหมายของการรับรูในคุณภาพบริการ เมื่อมีการพิจารณาความหมายโดยแบงออกเปน 2 สวนหลักๆ
คือ การรับรู และคุณภาพบริการ พบวา
การรับรู (Perception) คือ กระบวนการซึ่งบุคคลมีการเลือก การจัดระเบียบและแปลความหมายของ
สิ่ งเรา ให กลายเป น สิ่ งที่ มี ความหมายและมีค วามสอดคลองกัน (Schiffman and Kanuk, 2007 อางถึงใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 2560) โดยแตละบุคคลอาจจะมีการรับรูที่แตกตางกัน
แมวาจะอยูในสถานการณที่มีสิ่งเราเดียวกันก็ตาม เพราะแตละบุคคลมีความแตกตางกันในดานตางๆ ไดแก
ความตองการ คานิยม หรือประสบการณ กระบวนการรับรูของผูบริโภคเกิดตอเนื่องจากการเปดรับสิ่งเราและ
การรูสึก โดยมีขั้นตอนดังนี้ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2553)
1. การเลื อกรับ รู (Perceptual Selection) หรือการที่ ผูบ ริโภคมี การเลือ กวาจะรับ รูสิ่งเราใดบ าง
เพราะในสถานการณทั่วไป บุคคลจะไดรับสิ่งเรามากมาย แตจะเลือกใหความสนใจกับสิ่งเราเพียงไมกี่อยาง
เชน การไปซื้อสินคาในซูเปอรมารเก็ต ผูบริโภคจะเห็นสินคาจํานวนมากที่มีความแตกตางกันทั้งในดานสีสัน
ขนาด และรูปราง รวมทั้งผูคนจํานวนมาก กลิ่น และเสียงหลากหลาย หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ อยางไร
ก็ตาม แมวาผูบริโภคจะไดรับสิ่งเราที่หลากหลายดังกลาว แตก็เลือกรับรูเฉพาะสิ่งเราที่ตนเองใหความสนใจ
และตองการซื้อเทานั้น
2. การจัดระเบียบการรับรู (Perceptual Organization) คือ การที่ผูบริโภคมีการจัดสิ่งเราเปนกลุม
และรับรูสิ่งเราเหลานั้นโดยภาพรวม โดยพยายามจัดกลุมสิ่งเราใหมีความหมายตามความเขาใจของตนเอง
การแปลความหมาย (Interpretation) เป น การตี ค วามของผู บ ริ โ ภคว าสิ่ ง เร าที่ สั ม ผั ส นั้ น คื อ อะไรหรื อ ม
ความหมายอยางไร โดยการแปลความหมายนั้นมีลักษณะผสมผสานกันระหวางขอเท็จจริงที่ไดรับและอารมณ
ความรูสึกของผูแปลความหมาย ในบางครั้งถาสิ่งเราที่บุคคลไดรับอาจมีความคลุมเครือ ในกรณีเชนนี้บุคคล
มักจะมีการแปลความหมายในทางที่ตอบสนองตอความตองการ ความคาดหวัง หรือความสนใจของตนเอง
การรับรูของบุคคลโดยทั่วไปจะเกี่ยวของกับ 3 ปจจัยตอไปนี้
1. สิ่งเราที่บุคคลจะรับรู ซึ่งเปนสิ่งที่มากระตุนใหบุคคลแสดงปฏิกิริยาตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรม
แบ งออกเป น (1) สิ่ งเราภายใน (Internal Stimulus) เปน สิ่งเราที่อยูภ ายในรางกาย ไดแก ความตองการ
ความหิว ความกระหาย ความรูสึก และความคิด เปนตน (2) สิ่งเราภายนอก (External Stimulus) เปนสิ่งเรา
ที่อยูภ ายนอกรางกาย ไดแก วัตถุ สิ่งของตางๆ คน พืช สัต ว ตลอดจนความเชื่อ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
วัฒนธรรมในสังคม
2. อวัยวะสัมผัสและความรูสึกสัมผัสของบุคคล คือ อวัยวะที่มีประสาทสัมผัส ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น
และกาย ถาสวนใดบกพรองหรือพิการก็ไมสามารถรับสิ่งตางๆ ได
3. ลักษณะหรือสภาพของบุคคลขณะที่รับรูที่สําคัญ คือ ประสบการณเดิมและความเอาใจใสตอสิ่งเรา
ที่มากระทบประสาทสัมผัส อยางไรก็ตาม ความเอาใจใสของบุคคลยังขึ้นอยูกับความพรอมของสภาพรางกาย
ของบุคคลในขณะนั้น และขึ้นอยูกับลักษณะของสิ่งเราดวย ดังนั้น การรับรูเปนกระบวนการตีความหมายจาก
สิ่งที่เราสัมผัส เปนที่รูจัก ที่เขาใจ โดยใชประสบการณเดิมชวยในการแปลความหมาย ไดแก ความคิด ความรู
และการกระทําที่ไดเคยปรากฏแกผูนั้นมาแลว และการที่บุคคลตีความหมายตอสิ่งหนึ่งอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับวา
บุคคลรับรูและตีความหมายใหเปนอยางไร เพราะแตละคนจะตีความหมายจากการรับรูไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับ
ประสบการณที่ไดรับของแตละคนและการเขาใจความหมายของสิ่งที่เห็นแลวเอามาขยายความ
ในสวนของคุณภาพบริการ (Service Quality) ซึ่งถือวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญและเปนที่ยอมรับกัน
อยางกวางขวางทั่วโลก เนื่องจากปจจุบัน ธุรกิจภาคบริการมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มีการแขงขันที่
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รุนแรง ดังนั้นผูประกอบธุรกิจตางๆ จึงไดนั้นถึงความสําคัญของคุณภาพการบริการที่มอบใหกับลูกคา และถือ
เปนสิ่งจําเปนที่องคกรจะตองศึกษาหรือมีขอมูลเกี่ยวการรับรูคุณภาพการบริการจากลูกคา โดยความหมายของ
คุณภาพบริการในมุมมองของบุคคลตางๆ เปนดังนี้
Lehtinen and Lehtinen (1991, อางถึงในสถาบันวิจัยและพัฒ นา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
2560) ไดกลาววา คุณภาพบริการ จะถูกสรางขึ้นในการปฏิสัมพันธระหวางลูกคาและองคประกอบของการ
บริการในองคกร ซึ่งประกอบดวยองคประกอบของคุณภาพ 3 แบบคือคุณภาพทางกายภาพ เชน อุปกรณ
อาคาร เป น ตั น คุ ณ ภาพขององค ก รที่ จ ะแสดงออกมาในรู ป ของวิ สั ย ทั ศ น ข ององค ก ร คุ ณ ภาพของการ
ปฏิสัมพันธระหวางลูกคากับผูใหบริการ
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985, อางถึงในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร. 2560) ไดกลาววา คุณภาพบริการ คือการรับรูของลูกคา ซึ่งลูกคาจะประเมินคุณภาพบริการโดย
เปรียบเทียบความตองการหรือความคาดหวังกับการบริการที่ไดรับจริงและการที่องคกรจะไดรับชื่อเสียงจาก
คุณภาพบริการ ตองมีการบริการอยางคงที่อยูในระดับของการรับรูของลูกคา หรือมากกวาความคาดหวังของ
ลูกคา โดยการประเมินคุณภาพบริการนั้นทําไดยากกวาการประเมินคุณภาพสินคา การรับรูคุณภาพบริการเปน
ผลลัพธจากการเปรียบเทียบของความคาดหวังของลูกคากับบริการที่ไดรับจริง ซึ่งคุณภาพที่ถูกประเมินไมได
เปนการประเมินเฉพาะผลจากการบริการเทานั้น แตเปนการประเมินที่รวมไปถึงกระบวนการของการบริการที่
ไดรับ
Rust &Oliver (1994, อางถึ งในสถาบั น วิ จัย และพั ฒ นา มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ พระนคร. 2560) ได
กลาววา คุณภาพบริการ เปนแนวความคิดที่มองวาลูกคาคิดอยางไรตอคุณภาพของการบริการ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ
ของการบริห ารองคกรให เกิด ประสิทธิผลโดยมีแนวความคิดที่สัมพันธกัน อยู 3 แนวความคิดประกอบด วย
ความพึ งพอใจของลูกคา คุณ ภาพบริการ และคุณค าของลูกคา ซึ่งสามารถแบ งคุณ ภาพบริการออกเปน 3
ลักษณะที่สําคัญ ดังนี้
1. คุณภาพบริการเปนสิ่งที่ยากมากในการประเมินเนื่องจากการบริการไมสามารถจับตองได องคกร
อาจจะยากในการเข าใจ วา ลู ก ค ารับ รู ถึงการบริการและคุณ ภาพบริการขององคกรเป น อยางไร แต เมื่ อ ผู
ใหบริการไดทราบถึงผลการประเมินดานบริการจากลูกคาออกมาเปนอยางไรแลว องคกรก็จะสามารถที่จะรูถึง
ทิศทางของคุณภาพบริการตามความตองการของลูกคา
2. คุณภาพบริการเปนการเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังกับคุณภาพบริการที่ไดรับจริง เปนการ
วัดถึงระดับบริการที่ไดมอบใหกับลูกคาไดดีเทากับความคาดหวังของลูกคาหรือไม โดยที่คุณภาพบริการที่มอบ
ใหจะตรงกับความคาดหวังของลูกคานั้นตองอยูบนมาตรฐานที่คงที่
3. คุณภาพบริการแสดงคาออกมาในรูปของผลที่ ไดและขั้นตอนในการปฏิบัติ โดยคุณภาพบริการ
ประกอบดวยคุณภาพ 2 ชนิด คือคุณภาพทางเทคนิคของผลลัพธที่ได ซึ่งแสดงถึงสิ่งที่ลูกคา รับรูหลังจากการ
ปฏิสัมพันธระหวางผูใหบริการกับลูกคาสิ้นสุดลง และคุณภาพตามหนาที่ของกระบวนการ ซึ่งเปนกระบวนการ
ของการมอบบริการหรือสินคาใหกับลูกคา (Gronroos, 1990, อางถึงในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร. 2560) นอกจากนี้ ยังพบวาการบริการที่มีคุณคาพอจะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและ
สรางผลกําไรที่เติบโตอยางตอเนื่องใหแกองคกร คุณภาพการบริการที่ดีจะกอใหเกิดความภักดีของลูกคาตอ
องคกร และยังชวยในการลดตนทุนคาใชจายรวมทั้งยังสามารถชวยเพิ่มรายไดใหกับองคกร เนื่องจากลูกคาที่มี
ความพอใจตอการไดรับบริการจะชวยทําการประชาสัมพันธโดยการบอกปากตอปากไปยังกลุมลูกคารายใหม
ตลอดจนทําใหลูกคาเต็มใจที่จะจายคาบริการที่แพงกวา เพื่อใหไดบริการที่มีคุณภาพดีกวา

~8~
Christopher, W.F. and Scheuing, E.E (1993, อ างถึ ง ในสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ พระนคร. 2560) ไดกลาวถึง คุ ณ ภาพบริการวา เกี่ ยวของกับ การประเมิน ของลูกคาที่เกี่ยวข องกับ
บริ ก ารที่ พึ ง ประสงค (Desired Service) บริ ก ารที่ เ พี ย งพอ (Adequate Service) บริ ก ารที่ ค าดการณ
(Predicted Service) และขอบเขตที่ ยอมรับ ได (Zone of Tolerance) ซึ่งอยูระหวางบริการที่พึงประสงค
และบริการที่เพียงพอ กลาวคือ
1. บริการที่พึงประสงค เปนสิ่งที่ลูกคาคาดหวังวาจะไดรับหรือปรารถนาที่จะไดรับ ระดับของความ
ปรารถนาจะขึ้นอยูกับความตองการสวนบุคคล และความเชื่อถือของลูกคาเกี่ยวกับการบริการที่ผูใหบริการจะ
สามารถทําใหได อยางไรก็ตาม แมวาลูกคาตองการที่จะไดรับบริการที่ดีที่สุดตามอุดมคติของตน แตลูกคาก็จะ
ไมคาดหวังอยางไรเหตุผล เนื่องจากพวกเขาไมเขาใจดีวาบริษัทไมสามารถใหบริการที่ดีที่สุดไดตลอดเวลา ดัวย
เหตุนี้ลูกคาจึงมีระดับความคาดหวังตอการบริการอีกระดับหนึ่ง คือ
2. บริการที่ เพี ยงพอ เปน ระดับ ที่ต่ําที่ สุดของการบริการที่ลูกคาจะยอมรับ โดยไม เกิ ดความรูสึกไม
พอใจ ความคาดหวังระดับนี้ประกอบขึ้นจากปจจัยจากความรับรูของผูบริโภคตอทางเลือกจากการบริการของผู
ใหบริการรายอื่นๆ และปจจัยจากสถานการณซึ่งเกี่ยวของกับการใชบริการในแตละครั้ง พบวาในกรณีที่ลูกคามี
ทางเลือกในการรับบริการหลายๆ ทาง ความคาดหวังของลูกคาตอการบริการก็จะสูง ในขณะเดียวกันถาลูกคา
รูสึกวาไมมีทางเลือก เชน ในสถานการณฉุกเฉินซึ่งผูใหบริการรายอื่นๆ ไมสามารถใหบริการได ความคาดหวัง
ของลูกคาก็จะต่ําลง
3. บริการที่คาดการณ (Predicted Service) คือระดับของการบริการที่ลูกคาคาดวาจะไดรับจากผู
ใหบริการในขณะที่ลูกคากับผูใหบริการกําลังเผชิญหนากันในการบริการใดบริการหนึ่ง บริการที่คาดการณจะมี
ผลกระทบโดยตรงตอการกําหนดระดับการบริการที่พึงประสงค หากลูกคาคาดการณวาจะไดรับบริการที่ดี
ระดับความคาดหวังของการบริการที่พึงประสงคก็จะสูง หากระดับของการคาดการณลดลง ระดับของความ
คาดหวังตอการบริการที่พึงประสงคก็จะนอยลงดวย เชน การเขาแถวยาวๆ เพื่อรอซื้อชมบัตรภาพยนตร เปน
เวลา 15 นาที่ในวันหยุด ไมทําใหลูกคารูสึกวาไดรับบริการที่ต่ํากวาระดับการบริการที่พึงประสงค เนื่องจาก
ลู ก ค าคาดหวั งไว ว า จะต อ งมี ค นมารอแถวมากในวัน หยุ ด แต ลู ก ค ารูสึ ก ว าการเข าแถวเพื่ อ รอซื้ อ บั ต รชม
ภาพยนตร ในวันธรรมดาเปนเวลา 10 นาที เปนการบริการที่ต่ํากวาระดับบริการที่พึงประสงค เนื่องจากลูกคา
คาดการณวาวันธรรมดาจะมีคนมาชมภาพยนตรไมมากนัก
4. ขอบเขตที่ยอมรับได ซึ่งเปนการอธิบายวาระดับการบริการที่เพียงพอคือ ระดับที่ต่ําสุดของการ
บริการที่ลูกคายอมรับไดโดยไมเกิดความไมพอใจ หากต่ํากวาระดับนี้ลูกคาจะเกิดความสับสนและไมพอใจใน
การบริการ หากระดับของการบริการสูงกวาระดับบริการที่เพียงพอก็จะทําใหลูกคารูสึกประทับใจและพึงพอใจ
การบริการที่เหนือกวาระดับบริการที่พึงประสงค คือ การบริการที่ทําใหลูกคาเกิดความประทับใจนั่นเอง ความ
คาดหวังเปนทัศนคติเกี่ยวกับความตองการของผูบริโภคหรือกลุมเปาหมายที่เขาคาดหมายวาจะไดรับ ซึ่งความ
คาดหวั งของแต ล ะคน หรือแต ล ะกลุ มเป าหมายจะผัน แปรตางกัน อัน เนื่องมาจากชีวิตความเปน อยู และ
สถานภาพของแตละบุคคล ความคาดหวังเปนสิ่งที่อยูภายในจิตใจ หากไดรับการตอบสนองตรงกับสิ่งที่คาดไวก็
จะเกิดความพึงพอใจ และประทับใจในตราสินคาหรือบริการที่เขาไดรับ
Antonides, Gerrit & van Raaj, Fred W. (1998, อางถึงในสถาบั น วิจั ย และพั ฒ นา มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพระนคร. 2560) กลาววา การรับรูคุณภาพเกิดจากความคาดหวังของลูกคา สินคาหรือการบริการจะมี
คุณภาพสูงก็ตอเมื่อความตองการของลูกคาตรงกับความคาดหวังที่ตั้งไวการรับรูคุณภาพที่สูงตอสินคาหรือการ
บริการ ลูกคาจะพิจารณาจากความเหมาะสมของการใชงาน ความคงทน
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ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความไววางใจ ความถี่ในการเสียต่ํา การบริการหรือสินคาจะมีคุณภาพเมื่อ
ลูกคาไดทําการเปรียบเทียบการรับรูจริงกับความคาดหวังตอสินคาหรือบริการนั้น
การวัดการรับรูคุณภาพบริการ
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985, อางถึงในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร. 2560) ในชวงแรกๆ ไดนําเสนอปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการบริการ ซึ่งประกอบดวย
1. ความคงเสนคงวา (Reliability) คือ ใหบริการไดถูกตองโดยเฉพาะเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน การ
เก็บรักษาขอมูลถูกตอง และการใหบริการตามกําหนดเวลาที่ระบุไว
2. การตอบสนองความตองการของลูกคา (Responsiveness) คือ การที่ผูใหบริการยินดีและมีความ
พรอมที่จะใหบริการ รวมทั้งการใหบริการโดยรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสงเอกสารโดยเร็วการตอบสนอง
ขอรองเรียนของผูรับบริการโดยเร็ว และการใหบริการตรงเวลา
3. ความสามารถของผู ให บ ริการ (Competence) คื อ ผู ให บ ริการ ตองมีทักษะและความรูในการ
ใหบริการ รวมทั้งความรูและทักษะของพนักงานสนับสนุนในการติดตอกับผูรับบริการ และความสามารถของ
องคกรโดยรวม
4. ความสะดวกในการติดตอ การเขาถึงบริการไดงาย (Access) รวมทั้งใหผูรับบริการสามารถติดตอ
ขอรับบริการไดทางโทรศัพท ไมตองเสียเวลาคอยนาน มีชั่วโมงบริการเหมาะสม และสถานที่ใหบริการตั้งอยูใน
ที่ที่ลูกคาติดตอไดสะดวก
5. ความสุภาพของพนักงาน (Courtesy) รวมทั้งการมีกิริยามารยาทที่ดี เหมาะสม แสดงความเปน
มิตรตอผูรับบริการ ตลอดจนรูจักรักษาสมบัติของผูรับบริการ มีการแตงกายสะอาด เรียบรอย
6. ความสามารถในการสื่ อสาร (Communication) ใชภ าษาสุ ภ าพ ให ผู รับ บริการเขาใจได อาจ
รวมถึงการใหคําแนะนํา บอกราคาอัตราคาบริการอยางชัดเจน และชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ
7. ความน า เชื่ อ ถื อ (Credibility) พนั ก งานต อ งซื่ อ สั ต ย แ ละเชื่ อ ใจได สิ่ ง นี้ มี ผ ลเกี่ ย วข อ งกั บ ชื่ อ
หนวยงานที่ใหบริการ และชื่อเสียงของหนวยงานโดยตรง
8. ความปลอดภัย (Security)ผูรับบริการจะตองปลอดภัย ไมเสี่ยง หรือไมมีขอสงสัยในเรื่องความ
ปลอดภัยทางกายและความปลอดภัยทางการเงิน รวมทั้งผูใหบริการจะตองรักษาความลับของผูรับบริการ
9. ความรูความเขาใจในผูรับบริการ (Understanding/Knowing the Customer) ผูใหบริการตอง
พยายามเขาใจความตองการของผูรับบริการหรือลูกคา ใหความสนใจลูกคารายบุคคล และรูจักลูกคาประจํา
10. สิ่งที่จับตองได (Tangibles) หมายถึง สิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการที่แสดงเปนรูปรางได
เชน สิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารสํานักงาน การแตงกายของพนักงาน การมีเครื่องใช ในการใหบริการ
การมีหลักฐานในการบริการ เชน ใบเสร็จรับเงิน รายการสินคา และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
อยางไรก็ตาม เนื่องจากปจจัยขางตนบางตัวยังมีความสัมพันธกันสูง จึงมีการพัฒนาเกณฑการประเมิน
คุ ณ ภาพบริ ก าร หรื อ แบบวั ด คุ ณ ภาพบริ ก าร ซึ่ งทํ าให ลู ก ค า เกิ ด ความพึ งพอใจใหม โดย Parasuraman,
Zeithaml and Berry (1996, อางถึงใน สถาบั นวิจัยและพัฒ นา มหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนคร. 2560) ซึ่ง
จําแนกได 5 ดานดังนี้
1. ความเปนรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) งานบริการควรมีความเปนรูปธรรมที่สามารถสัมผัส
จับตองได มีลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเห็น เชน สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณตางๆ วัสดุ และบุคคล ใน
การติดตอสื่อสารกับลูกคานั้น ชวยใหลูกคารับรูวา พนักงานมีความตั้งใจใหบริการเห็นภาพไดชัดเจน
2. ความเชื่อมั่นไววางใจได (Reliability) เปนการใหบริการที่ตรงกับการสื่อสารซึ่งนําเสนอไวแกลูกคา
หรือความสามารถที่จะปฏิบัติงานบริการไดตามสัญญา และการสงมอบบริการใหแกลูกคาทุกครั้งตองมีความ
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ถูกตอง เหมาะสม และมีความสม่ําเสมอ ซึ่งเปนการสะทอนความสามารถในการสรางความเชื่อถือไววางใจ
ใหกับลูกคา
3. การตอบสนองลูกคา (Responsiveness) เปนความรับผิดชอบของพนักงานซึ่งมีหนาที่ใหบริการ
ลูกคาดวยความเต็มใจ และมีความพรอมที่จะชวยเหลือหรือใหบริการลูกคาทันที เพื่อใหลูกคาไดรับบริการที่
สะดวกและรวดเร็ว
4. การใหความมั่นใจแกลูกคา (Assurance) การบริการจากพนักงานที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ
ในการทํางาน ตอบสองความตองการของลูกคาและมีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทําใหลูกคาเกิดความมั่นใจวา
ลูกคาไดรับบริการที่ดี
5. การเขาใจและรูจักลูกคา (Empathy) พนักงานที่ใหบริการแกลูกคาแตละรายดวยความเอาใจใส
ใหความสนใจแกผูมาใชบริการ รวมทั้งมีความเขาใจในตัวลูกคา
Gronroos (1988, อางถึงในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 2560) กลาววา
การรับรูคุณภาพการบริการ เกี่ยวของกับ 2 ลักษณะที่สําคัญ คือ
1. ลักษณะทางดานเทคนิคหรือผลที่ได ซึ่งเปนการพิจารณาเกี่ยวกับผูใหบริการจะใชเทคนิคอะไรที่จะ
ทําใหลูกคาเขามาใชบริการและเกิดความพอใจตามความตองการพื้นฐาน การรับรูคุณภาพที่ดี เกิดขึ้นเมื่อความ
คาดหวังของลูกคาตรงกับการรับรูที่ไดจากประสบการณที่ผานมา ถาการบริการไมเปนไปตามความคาดหวัง
ของลูกคา การรับรูถึงคุณภาพโดยรวมก็จะต่ํา แตถาความคาดหวังของลูกคาที่ตั้งไวตรงกับการรับรูจริงคุณภาพ
การบริการนั้นจะสูง โดยที่ความคาดหวังตอคุณภาพจะไดรับอิทธิพลจากการสื่อสารทางการตลาด การสื่อสาร
แบบปากตอปาก ภาพลักษณขององคกร และความตองการของลูกคาเอง
2. ลักษณะตามหนาที่หรือความสัมพันธของกระบวนการ เปนการพิจารณาจากผูใหบริการวาจะทํา
อยางไรใหการบริการดีเทากับการรับรูจากประสบการณของลูกคาที่ผานมา
นอกจากนี้ Gronro๐s ยังไดกลาวถึงเงื่อนไขของการรับรูคุณภาพบริการที่ดีของลูกคาวาเกี่ยวของกับ
ปจจัย 6 ปจจัยที่สําคัญ ดังนี้
1. ความเปนมืออาชีพและทักษะในการบริการ ลูกคาจะรับรูคุณภาพการบริการที่ดีไดเมื่อผูใหบริการมี
ความรูทักษะในการแกปญหาอยางมืออาชีพ
2. ความรูสึกของลูกคาที่มีตอพนักงานบริการ ซึ่งพิจารณาจากความเอาใจใสของผูใหบริการในการ
แกปญหาใหแกลูกคาดวยความเต็มใจโดยทันที
3. การเขาถึงบริการงายและมีความยืดหยุน ลูกคาจะพิจารณาจากผูใหบริการประกอบไปดวยสถานที่
ชั่วโมงการทํางาน ตัวพนักงาน และระบบการทํางานไดถูกออกแบบใหงายตอการเขาถึงบริการ รวมถึงมีการ
เตรียมปรับการบริการใหตรงกับความตองการของลูกคา
4. ความไววางใจและความซื่อสัตยของผูใหบริการ ลูกคาจะรูวาเมื่อใดก็ตามที่มีการตกลงในการใช
บริการที่เกิดขึ้น สามารถที่จะไวใจผูใหบริการไดโดยพนักงานจะทําตามสัญญาที่ตกลงไวซึ่งถือวาเปนสิ่งที่ลูกคา
ใหความสนใจเปนพิเศษ
5. การชดเชย เมื่อใดก็ตามที่ลูกคามีความรูสึกวามีบางอยางผิดปกติหรือไมเปนไปตามความคาดหวัง
ผูใหบริการจะตองแกไขใหเปนไปตามความคาดหวังของลูกคาอยางทันที
6. ความมีชื่อเสียงของผูใหบริการ ลูกคามักเชื่อวาการใหบริการของผูใหบริการสามารถเชื่อถือไดและ
เหมาะสมกับคุณคาของเงินที่จายไป
ขณ ะที่ Antonides, Gerit & van Raaij, Fred W. (1998, อ า งถึ ง ใน สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ พระนคร. 2560) กล า ววา การรับ รูคุณ ภาพเกิด จากความคาดหวังของลูกค า โดยจะ
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ประเมินวาสินคาหรือการบริการจะมีคุณภาพสูง ก็ตอเมื่อความตองการของเขาตรงกับความคาดหวังที่ตั้งไว
การรับรูคุณภาพที่สูงตอสินคาหรือการบริการลูกคาจะพิจารณาจากความเหมาะสมของการใชงาน ความคงทน
ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความไววางใจ ความถี่ในการเสียต่ํา และการบริการหรือสินคาจะมีคุณภาพ
เมื่อลูกคาไดทําการเปรียบเทียบการรับรูจริงกับความคาดหวังตอสินคาหรือบริการนั้น
สําหรับการวัดการรับรูคุณภาพบริการของงานวิจัยนี้ ผูวิจัยใชแนวคิดของ Parasuraman, Zeitham
and Berry (1998, อางถึงใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 2560) ซึ่งวัดจาก 5 มิติ
คือความเปนรูปธรรมของบริการ ความเชื่อมั่นไววางใจได การตอบสนองลูกคา การใหความมั่นใจแกลูกคา
และการเขาใจและรูจักลูกคา
แนวคิดความพึงพอใจของลูกคา
Kotler (1997, อางถึ งใน สถาบั น วิ จัย และพั ฒ นา มหาวิทยาลัยราชภั ฏ พระนคร. 2560) ความพึ ง
พอใจ เปนแนวคิดที่เกี่ยวที่เกี่ยวของกับความรูสึกหลังการซื้อหรือรับบริการของบุคคล ซึ่งเปนผลมาจากการ
เปรี ย บเที ย บระหว า งการรับ รู ต อการปฏิ บั ติงานของผูให บ ริก ารหรือ ประสิท ธิภ าพของสิน ค า (Perceived
Performance) กั บ การให บ ริการที่ เขาคาดหวัง (Expected Performance) กรณี ผ ลที่ไดรับจากสินคาหรือ
บริ ก าร (Product Performance) ต่ํ า กว า ความคาดหวั งของลู ก ค า จะทํ า ให ลู ก ค า เกิ ด ความไม พึ ง พอใจ
(Dissatisfied Customer) แตถาระดับของผลที่ไดรับจากสินคาหรือบริการตรงกับความคาดหวังของลูกคาที่ตั้ง
ไว ก็จะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ (Delighted Customer) ผูใหบริการจะตองทําใหผลิตภัณฑแตกตาง
จากคูแขงขัน สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในการสรางความแตกตางของธุรกิจ
การใหบริการคือการรักษาระดับการใหบริการที่เหนือกวาคูแขงขัน โดยเสนอคุณภาพการใหบริการ
ตามที่ลูกคาไดคาดหวังไว โดยลูกคาสามารถรูสึกถึงระดับความพึงพอใจใน 3 ระดับดังนี้
- ถาผลงานที่รับรูต่ํากวาความคาดหวัง ลูกคาจะเกิดความรูสึกไมพอใจ
- ถาผลงานที่รับรูเทากับความคาดหวัง ลูกคาจะเกิดความรูสึกพอใจ
- ถาผลงานที่รับรูสูงกวาความคาดหวัง ลูกคาจะเกิดความรูสึกยินดีหรือพอใจมาก
จากแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจขางตัน สามารถนํามาสรุปไดวา ความพึงพอใจเปนสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
บุคคล เมื่อความตองการขั้นพื้นฐานทั้งรางกายและจิตใจไดรับการตอบสนอง ดังนั้นการสรางความพึงพอใจ
ให กับ ผู รั บ นั้ น สามารถสร างขึ้ น ได เช น การใหบ ริการแกลูก คาก็ควรจะสรางตั้ งแตการให บ ริการที่ รวดเร็ว
พนักงานตองมีความเขาใจความตองการของลูกคา สามารถแกไขปญหาใหลูกคาไดรวดเร็วและทันตอเหตุการณ
ตอบสนองดวยไมตรีจิต ซึ่งอยางนอยที่สุดนั้นการสรางความพึงพอใจควรจะอยูเทากับความคาดหวังของผูรับ ก็
จะทําใหผูรับเกิดความรูสึกพึงพอใจ
การวัดความพึงพอใจของลูกคา
Millet (1954, อ า งถึ งใน สถาบั น วิจัย และพั ฒ นา มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร. 2560) นําเสนอ
เกี่ ย วกั บ การวัดความพึ งพอใจของลู กค า ที่ เกิด จากการรับ บริการ พบวา มาจาก 5 องคป ระกอบ คื อ การ
ใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable Service) เปนมาตรฐานเดียวกัน การใหบริการที่ตรงตอเวลา (Timely
Service) การให บ ริ ก ารอย า งเพี ย งพอ (Ample Service) มี ค วามหลากหลายของบริ ก ารและสถานที่ ที่
เหมาะสม การบริ ก ารอย า งต อ เนื่ อง (Continuous Service) และการบริก ารแบบกาวหน า (Progressive
Service) มีการปรับปรุงคุณภาพบริการอยูตลอดเวลา
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Aday LA, Andersen R. (1974, อางถึ งใน สถาบัน วิจัยและพัฒ นา มหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนคร.
2560) สอบถามผูรับบริการถึงสิ่งที่ตองการและหากไดสิ่งนั้นจะทําใหเกิดความพึงพอใจ คําตอบที่ไดนํามาจัด
กลุมได 6 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 ความสะดวกที่ไดรับการบริการ (Convenience) ซึ่งวัดจากระยะเวลาในการรอคอยเพื่อรอ
รับบริการไมนาน ความเปนระเบียบของหนวยบริการ และลักษณะสถานที่ของหนวยบริการ
กลุมที่ 2 การประสานงานของการบริการ (Coordination) ซึ่งวัดจากการไดรับบริการทั้งหมดตาม
ความตองการ และการสนใจของผูปฏิบัติงานตอผูรับบริการ
กลุมที่ 3 อัธยาศัยและความสนใจตอผูรับบริการ (Courtesy) ซึ่งวัดจาก คําพูดเชิงบวก บุคลิกภาพ
นาเลื่อมใส มีมนุษยสัมพันธที่ดี และความเอาใจใสตอเวลา
กลุมที่ 4 ขอมูลที่ไดรับจากการบริการ วัดจากขอมูลทั่วไป ไดแก วิธีการรับบริการ กฎระเบียบตางๆ
เกี่ยวกับการรับบริการ และขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ เชน คําแนะนําเกี่ยวกับการใช
กลุ ม ที่ 5 คุ ณ ภาพของบริ ก าร (Quality of Service) วัด จากความสามารถของผู ป ฏิ บั ติ งาน และ
คุณภาพของผลิตภัณฑ
กลุมที่ 6 ราคาคาใชจาย (Cost) วัดจากราคาที่ยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของราคา ไมเอาเปรียบ
ผูรับบริการ
Lam et al. (2002, อางถึงใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 2560) ไดนิยาม
ความพึ่ งพอใจของลู กค า ว าเป น ระดั บ ความปลื้ มยิน ดีตอ คุณ ภาพของสิ่ งที่ไดรับ (Consumption Related
Fulfilment) และวัดความพึงพอใจดังกลาวใน 2 ลักษณะ คือการวัดแบบหลายแงมุม (Transaction Specific
Satisfaction) จากองคประกอบตางๆ เชน ความหลากหลายของผลิตภัณฑและบริการ ความเหมาะสมของ
ราคา ความสามารถของพนั กงานผู ให บ ริการ เป น ต น และการวั ดอีกลั กษณะหนึ่ งคื อการวัดแบบภาพรวม
(Cumulative or Overall Transaction) ซึ่งเปนผลจากประสบการณจากการเขามาเกี่ยวของกับสินคาบริการ
หรือผูใหบริการ
ประเทศสหรัฐอเมริกามีการพัฒ นาเครื่องมือในการวัดความพึ งพอใจของลูกค าในระดับมหภาคมา
ตั้ ง แต ป พ.ศ. 2537 เครื่ อ งมื อ นี้ มี ชื่ อ ว า American Customer Satisfaction Index (ACS) คิ ด ค น โดย
Professor Claes Fornell ผูอํานวยการ National Quality Research Center มหาวิทยาลัยมิชิแกนรายงาน
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมพัฒนาที่ดิน ปงบประมาณ 2560 โดย
ACS สร า งขึ้ น ภายใต แ นวคิ ด ด า นการตลาด มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ใช วั ด ศั ก ยภาพทั้ งในระดั บ องค ก ร ระดั บ
อุตสาหกรรม และระดับประเทศ ซึ่งถือเปนการเติมเต็มสําหรับการวัดศักยภาพขององคกรใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น
เพราะการวัด ผลผลิตเชิงปริมาณเป นการวัดประสิทธิภ าพในมุมมองของผูผลิตหรือผูใหบ ริการ หรือการวัด
ประสิทธิภาพทางดานอุปทาน ในขณะที่การวัดความพึงพอใจของลูกคา จะเปนสิ่งสะทอนประสิทธิภาพของ
องคกรในดานคุณภาพ หรือเปนมุมมองดานอุปสงคนั่นเอง แนวคิด ACS เปนการวัดความพึงพอใจของลูกคา
จากประสบการณจริง โดยจุดเดนที่สําคัญความเปนกลาง (Uniform) และสามารถนําผลมาเทียบเคียงกันได
(Comparable) ดังนั้น คะแนนที่ไดจากการประเมิน จึงสามารถนํามาประมวลผลในระดับอุตสาหกรรม ระดับ
ภาคการผลิตหรือบริการ และระดับประเทศได ในขณะเดียวกันก็สามารถเปรียบเทียบระหวางองคกร เพื่ อ
สะทอนความสามารถในการแขงขันของแตละหนวยธุรกิจไดเปนอยางดี
แบบจําลองของ ACS ประกอบดวย 3 ปจจัยที่สงผลตอความพึ่งพอใจของลูกคา คือ คุณภาพของ
สินคาหรือบริการที่ลูกคาไดรับ (Perceived Quality) คุณคาของสินคาหรือบริการที่ลูกคาไดรับ (Perceived
Value) และความคาดหวั งของลู กค า (Customer Expectation) ขณะเดี ยวกัน มี อีก 2 ปจจัยที่เปน ผลจาก
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ความพึงพอใจของลูกคา คือ การรองเรียนของลูกคา (Customer Complaints) และความจงรักภักดีในสินคา
หรือบริการ (Customer Loyalty)
คุณภาพของสินคาหรือบริการ เปนการประเมินประสิทธิภาพของสินคาหรือบริการจากประสบการณ
จริงของลูกคา โดยการวัดคุณภาพของสินคาหรือบริการนี้จะมีการสอบถามลูกคาใน 3 ประเด็น ไดแก คุณภาพ
สินคาหรือบริการในภาพรวม (Overall) คุณภาพสินคาหรือบริการในแงของการตอบสนองความตองการสวน
บุคคล (Customization) และคุณภาพของสินคาหรือบริการในแงความนาเชื่อถือ (Reliability) ขณะที่คุณคา
ของสินคาหรือบริการ จะใหลูกคลองเปรียบเทียบระหวางคุณภาพของสินคาหรือบริการกับราคาที่ตั้งไว เปน
การนําปจจัยดานราคาเขามาพิจารณาโดยลดผลกระทบในเรื่องของระดับรายได หรือขอจํากัดดานงบประมาณ
ของลูกคาแตละราย ซึ่งทําใหสามารถนําขอมูลมาเปรียบเทียบกันไดงายขึ้น สําหรับความคาดหวังของลูกคา จะ
ประกอบดวย ความคาดหวังที่เกิดขึ้นกอนที่จะซื้อสินคาหรือบริการ (Prior Consumption Experiences) ซึ่ง
มาจากขอมูลที่ลูกคาไดรับจากการโฆษณาประชาสัมพันธของบริษัท หรือการแนะนําจากคนรอบขาง และความ
คาดหวังต อการบริก าร หรื อการส งมอบสิ น คาที่ มี คุณ ภาพของบริษั ทในอนาคต (Forecast of Supplier's
Ability) โดยจะมีการสอบถามลูกคาใน 3 ประเด็น ไดแก ภาพรวมการตอบสนองความตองการสวนบุคคล และ
ความนาเชื่อถือ เชนเดียวกับการสอบถามในเรื่องคุณภาพของสินคาหรือบริการ
สวนผลของความพึงพอใจคือ การรองเรียนของลูกคา (Customer Complaints) และความจงรักภักดี
ในสิ น ค า หรื อ บริ ก าร (Customer Loyalty) ซึ่ ง ตามทฤษฎี Exit Voice Theory ของ Hirschman (1970)
อธิบายวา เมื่อลูกคาไมพึงพอใจในสินคาหรือบริการ พฤติกรรมที่ลูกคาจะแสดงออกมี 2 แนวทาง แนวทางแรก
คือ การรองเรียนไปยังบริษัทผูชายสินคาหรือบริการนั้นๆ ซึ่งกลุมลูกคาดังกลาวเปนกลุมที่บริษัทยังมีโอกาสจะ
รักษาไวได ขณะที่อีกแนวทางหนึ่งคือ การเปลี่ยนไปใชสินดหรือบริการของคูแขง ในทางตรงกันขามหากลูกคา
มีความพึ่งพอใจในสินคาหรือบริการ ก็จะสะทอนออกมาในลักษณะของความจงรักภักดีในสินคา หรือบริษัท ซึ่ง
ปจจัยตัวหลังจะถือวาเปนตัวแทน (Proxy) ของกําไรของบริษัท นั่นเอง (Reichheld and Sasser, 1990, อาง
ถึงในสถาบัน วิจัยและพั ฒ นา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร. 2560) การเก็บขอมูลในเรื่องการรองเรียนจะ
สอบถามถึงจํานวนครั้งที่มีการรองเรียนทั้งรูปแบบที่เปนทางการ และไมเปนทางการ ในขณะที่ปจจัยเกี่ยวกับ
ความจงรักภักดีในสินคาหรือบริการ จะสอบถามใน 2 ประเด็น ไดแก การซื้อซ้ํา (Repurchase Likelihood)
และการยอมรับไดในการเปลี่ยนแปลงของราคา (Price Tolerance)
จากการศึกษาของ Professor Claes Fornell พบวา คุณภาพของสินคาหรือบริการ คุณคาของสินคา
หรือบริการ และความคาดหวังของลูกคา จะเปนปจจัยที่สงผลทางตรงเชิงบวก (Positive Direct Effect) ตอ
ความพึงพอใจของลูกคา สวนความพึงพอใจของลูกคาจะสงผลตอความจงรักภักดีในสินคาหรือบริการ และการ
รองเรียนของลูกคาในเชิงบวกและลบตามลําดับ
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2.2 บริบ ทขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลอ า วน อ ย อํ า เภอเมื อ งประจวบคี รี ขั น ธ จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ
2.2.1. ดานกายภาพ
2.2.1.1 ที่ตั้งของตําบลอาวนอย
ที่ทําการองค การบริห ารสวนตํ าบลอาวนอย ตั้งอยูบ ริเวณเขาทุ งกระตายขังหมู ที่ 3
ต.อาวนอย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ โดยอยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 285 กิโลเมตร ระยะหาง
จากที่วาการอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ระยะทาง 10 กิโลเมตร กอตั้งอยูบริเวณสภาตําบลอาวนอยเดิม
มีอาณาเขตติดตอกับตําบลตางๆ ดังนี้
อาณาเขต
ทิศเหนือ
จด ตําบลบอนอก
ทิศใต
จด ตําบลเกาะหลัก
ทิศตะวันออก จด ทะเลอาวไทย
ทิศตะวันตก จด สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร

บ้ านย่ านซื่อ

สาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร

บ้ านทุ่งยาว
บ้ าตํ
นวัางบลบ่
มะเดือ่ อนอก
บ้ านวังไทรติ่ง
บ้ านนิคม กม.5

บ้ าน กม.12

บ้ านเกตุเอน

บ้ านหนองหญ้ าปล้ อง

บ้ านทุ่งมะเม่ า

อ่ าวไทย

อบต.อาวนอย

บ้ านบึงใหญ๋ บ้ านคั่นกระได

อ่าวไทย

บ้ านไร่
บ้ านหนองเสือ

บ้ านหนองยายเอม

ตําบลเกาะหลัก
ตําบลเกาะหลัก
ภาพที่ 2.1 แผนที่ตั้งองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย

บ้ านบึง
บ้ านอ่ าวน้ อย
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2.2.1.2. สภาพภูมิประเทศ
ตําบลอาวนอยมีพื้นที่รวมประมาณ 313 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 195,625 ไร
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสูทะเลอาวไทย ทางทิศตะวันออกมีถนนเพชรเกษม
ตัดผานคั่นระหวางพื้นที่ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของตําบลอาวนอย
2.2.1.3. สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อยูในเขตมรสุมรอนชื้น อากาศ
โดยทั่วไปไมรอนไมหนาวจนเกินไป ความชื้นเฉลี่ยอยูในเกณฑคอนขางสูง เนื่องจากอยูใกลทะเล ในคาบ 30 ป
ความชื้นโดยเฉลี่ยประมาณ 76% อุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส ต่ําสุด
10.5 องศาเซลเซียสแบงฤดูกาลได 3 ฤดู ซึ่งเปนอิทธิพลของลมมรสุมตางๆ ที่พัดผานบริเวณองคการบริหาร
สวนตําบลอาวนอยมีดังนี้
ฤดูรอน จะเริ่มตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียง-ใต ซึ่งจะพั ดเอาความชื้นในทะเลจีนใตเขาหาพื้น ดิน ทําใหอากาศรอนชื้น อบอาว และ
กอใหเกิดฝนฟาคะนองไดในบางวัน อากาศจะรอนสุดในเดือนเมษายน
ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน โดยไดอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต ที่พัดเอาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมา ฝนตกสูงสุดในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 220 มม. ตอเดือน และ 1,140.7 มม. ตอป
ฤดูหนาว จะเริ่มตั้งแตเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ โดยไดรับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพาอากาศแหงและมวลอากาศเย็นมา อากาศหนาวสุดในเดือนมกราคม
2.2.1.4. ลักษณะของดิน
ลั กษณะดิ น ในพื้ น ที่ ตําบลอ าวน อ ย ทางทิ ศ ตะวัน ตกดิ น ดี เหมาะแกก ารทํ าอาชี พ
การเกษตร โดยพื้นที่ฝงตะวันออกมีสภาพดินเปนดินรวนปนทราย
2.2.1.5. ลักษณะของแหลงน้ํา
มีแหลงน้ําที่ใชสําหรับ อุปโภค-บริโภค ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองคการบริหาร
สวนตําบลอาวนอยไดดําเนินการปรับปรุงกอสรางขึ้นใหมเพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน
ดังนี้
มีคลอง
จํานวน 3 สาย
สระน้ํา
จํานวน 37 แหง
บอบาดาล
จํานวน 17 บอ
อางเก็บน้ํา
จํานวน 5 แหง
ฝายกักเก็บน้ํา จํานวน 21 แหง
2.2.1.6. ลักษณะของไมและปาไม
ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย มีพื้นที่ปาไมติดกับอุทยานแหงชาติกุยบุรี
ซึ่ งไม ส ว นใหญ เป น ต น ไม ที่ เกิ ด ขึ้ น ตามภู มิเขา และสภาพป าไม บ างแห งมี การบุ กรุกจากเกษตรกรเพื่ อ ทํ า
การเกษตร
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2.2.2 ดานการเมือง/การปกครอง
2.2.2.1 เขตการปกครอง
องค การบริ ห ารส ว นตําบลอาวน อย มีพื้ น ที่ก ารปกครองสว นท องถิ่น ครอบคลุม 16
หมู บ า น เป น หมู บ านในเขตองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลอ าวน อ ยทั้ ง หมู บ า นจํ านวน 9 หมู บ า น คื อ หมู ที่
1,2,5,8,11,12,13,14,15 เปนหมูบานที่อยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลอาวนอยบางสวน จํานวน 7
หมูบาน คือ หมูที่ 3,4,6,7,9,10,16 การบริหารงานแบงออกเปน 3 ฝายไดแก ฝายสภาฯ มีประธานสภาฯ
เปนผูมีอํานาจสูงสุด ฝายคณะผูบริหารมีนายกองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและ
ฝายขาราชการประจํา มีปลัดองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย เปนผูบังคับบัญชาและสายการบังคับบัญชา
ของขาราชการประจําจะขึ้นตอนายกองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย
2.2.2.2 การเลือกตั้ง
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลอ า วน อ ยแบ งหน ว ยในการเลื อ กตั้ งออกเป น 26 หน ว ย
(ขอมูลจากการออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ดังนี้
หนวยที่ 1 สถานที่ โรงเรียนสามัคคีรวมจิต (โรงอาหาร)
หมูที่ 1
หนวยที่ 2 สถานที่ โรงเรียนบานอาวนอย (อาคารอเนกประสงค)
หมูที่ 2
หนวยที่ 3 สถานที่ โรงเรียนบานอาวนอย (โรงอาหาร)
หมูที่ 2
หนวยที่ 4 สถานที่ โรงเรียนบานคั่นกระได (อาคารเรียนชั่วคราว (1) ) หมูที่ 3
หนวยที่ 5 สถานที่ โรงเรียนบานคั่นกระได (อาคารเรียนชั่วคราว (2) ) หมูที่ 3
หนวยที่ 6 สถานที่ ศาลากลางหมูบานบานบึง
หมูที่ 4
หนวยที่ 7 สถานที่ สํานักสงฆบานบึง
หมูที่ 4
หนวยที่ 8 สถานที่ โรงเรียนบานเนินแกว (อาคารเรียน)
หมูที่ 5
หนวยที่ 9 สถานที่ โรงเรียนบานเนินแกว (โรงอาหาร)
หมูที่ 5
หนวยที่ 10 สถานที่ ศาลากลางอเนกประสงคบานเกตุเอน
หมูที่ 6
หนวยที่ 11 สถานที่ ปะรํา ชั่วคราวบริเวณศาลากลางบานเกตุเอน
หมูที่ 6
หนวยที่ 12 สถานที่ โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา (อาคารเรียน (1) ) หมูที่ 7
หนวยที่ 13 สถานที่ โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา (อาคารเรียน (2) ) หมูที่ 7
หนวยที่ 14 สถานที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (โรงอาหาร)
หมูที่ 8
หนวยที่ 15 สถานที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (หอประชุม)
หมูที่ 8
หนวยที่ 16 สถานที่ ศาลา อพป. หมูบาน กม.12
หมูที่ 9
หนวยที่ 17 สถานที่ ศาลากองทุนหมูบาน กม.12
หมูที่ 9
หนวยที่ 18 สถานที่ ศาลาหมูบานวังมะเดื่อ ม.10
หมูที่ 10
หนวยที่ 19 สถานที่ ศาลาอเนกประสงคบานหนองยายเอม
หมูที่ 11
หนวยที่ 20 สถานที่ ศาลากลางอเนกประสงคบานหนองยายเอม
หมูที่ 11
หนวยที่ 21 สถานที่ โรงเรียนบานยานซื่อ (อาคารอเนกประสงค)
หมูที่ 12
หนวยที่ 22 สถานที่ โรงเรียนบานบานยานซื่อ (อาคารเรียน)
หมูที่ 12
หนวยที่ 23 สถานที่ ศาลาอเนกประสงคบานทุงมะเมา
หมูที่ 13
หนวยที่ 24 สถานที่ ศาลาอเนกประสงคบานทุงยาว
หมูที่ 14
หนวยที่ 25 สถานที่ ศาลาอเนกประสงคบานไรยุบ
หมูที่ 15
หนวยที่ 26 สถานที่ ศาลาหมูบานบึงใหญ
หมูที่ 16
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2.2.3. ประชากร
2.2.3.1 ขอมูลเกี่ยวกับประชากร
จํานวนประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จํานวนทั้งสิ้น 21,592 คน
มีครัวเรือนทั้งสิ้น 7,918 ครัวเรือน ทั้งนี้จากการเปรียบเทียบพบวาในป 2561 มีประชากรเพิ่มขึ้นมากจากป
2560 จํานวน 496 คน แตในป 2562 มีประชากรลดลงจากป 2561 จํานวน 79 ราย ซึ่งเราจะเห็นวาการ
เพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรมีความไมแนนอน รายละเอียดดังตารางดานลางนี้
ตารางที่ 2.1 แสดงจํานวนประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย
หมูที่

ชื่อหมูบาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

บานหนองหญาปลอง
บานอาวนอย
บานคั่นกระได
บานบึง
บานหนองเสือ
บานเกตุเอน
บาน กม.5
บานวังไทรติ่ง
บาน กม.12
บานวังมะเดื่อ
บานหนองยายเอม
บานยานซื่อ
บานทุงมะเมา
บานทุงยาว
บานไรยุบ
บานบึงใหญ
รวม

จํานวนประชากร
ป 2560

จํานวนประชากร
ป 2561

908
1,795
2,148
1,736
1,640
1,255
1,497
1,525
2,084
936
1,406
1,433
413
479
783
1,137
21,175

926
1,787
2,173
1,739
1,864
1,287
1,515
1,539
2,135
960
1,460
1,436
418
467
789
1,176
21,671

ป 2562
( ณ 16 พ.ค.62)
ครัวเรือน
ประชากร
283
928
723
1,787
694
2,182
1,093
1,737
584
1,876
452
1,282
508
1,421
552
1,531
712
2,144
311
957
492
1,472
449
1,431
125
407
156
472
250
793
534
1,172
7,918
21,592
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2.2.3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร
ตารางที่ 2.2 แสดงจํานวนประชากรจําแนกตามชวงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย
(ป 2561 ที่อยูจริงในวันสํารวจ)
ชวงอายุ
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
1 เดือน ถึง 5 เดือน
85
6
91
6 เดือน ถึง 1 ป 0 เดือน
16
12
28
1 ป 1 เดือน – 2 ป
88
80
168
3 ป – 5 ป
233
177
410
6 ป – 12 ป
624
574
1,198
13 ป -14 ป
192
194
386
15 ป – 18 ป
392
344
736
19 ป – 25 ป
631
579
1,210
26 ป – 34 ป
791
751
1,542
35 ป – 49 ป
1,504
1,665
3,169
50 ป – 59 ป
1,031
1,211
2,242
60 ป ขึ้นไป
1,229
1,438
2,667
รวม
6,736
7,031
13,767
หมายเหตุ : ขอมูลจากการสรุปผลการจัดเก็บขอมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ ) ระดับตําบล ป 2561

ดังนี้

2.2.4. สภาพทางสังคม
2.2.4.1 การศึกษา
โรงเรียน ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลอาวนอยมีโรงเรียน จํานวน 12 แหง
โรงเรียนประถมศึกษา (อนุบาล - ป.6)
1. โรงเรียนสามัคคีรวมจิต
2. โรงเรียนบานอาวนอย
3. โรงเรียนเนินแกววิทยาคาร
4. โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา
5. โรงเรียนประชาสงเคราะหอุปถัมภ
5. โรงเรียนวังมะเดื่อ
7. โรงเรียนบานยานซื่อ
8. โรงเรียนบานบึง
โรงเรียนขยายโอกาส (ป.1- ม.3)
1. โรงเรียนบานคั่นกระได
2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 วังไทรติ่ง

ตั้งอยูหมูที่
ตั้งอยูหมูที่
ตั้งอยูหมูที่
ตั้งอยูหมูที่
ตั้งอยูหมูที่
ตั้งอยูหมูที่
ตั้งอยูหมูที่
ตั้งอยูหมูที่

1
2
5
7
9
10
12
16

ตั้งอยูหมูที่ 3
ตั้งอยูหมูที่ 8
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3. โรงเรียนบานหนองเสือ
ตั้งอยูหมูที่ 5
โรงเรียนมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6)
1. โรงเรียนพัฒนศาสนวิทยา
ตั้งอยูหมูที่ 10
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลอาวนอยไดจัดตั้งศูนยพัฒ นาเด็กเล็กในพื้ นที่ขึ้นจํานวน 2
แหงไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคั่นกระได ตั้งอยูในโรงเรียนบานคั่นกระได หมูที่ 3 และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานวังมะเดื่อ ตั้งอยูในโรงเรียนวังมะเดื่อ หมูที่ 10
ศูนยการเรียนชุมชน
1. ศูนยการเรียนชุมชนตําบล
ตั้งอยูหมูที่ 7
2. ศูนยเรียนรู ITC ชุมชน
ตั้งอยูหมูที่ 14
3. ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลอาวนอย ตั้งอยูที่ที่ 9
2.2.4.2 สาธารณสุข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพที่รับผิดชอบพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลอาวนอย มี 5 แหง ดังนี้
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอาวนอย
ตั้งอยูหมูที่ 3
2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสถานีอนามัยยานซื่อ
ตั้งอยูหมูที่ 8
3. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนิคมฯ กม.๑๒
ตั้งอยูหมูที่ 9
4. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองยายเอม
ตั้งอยูหมูที่ 11
5. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเฉลิมพระเกียรติฯ บานนิคม กม.๕ ตั้งอยูหมูที่ 10
2.2.4.3 อาชญากรรม
จากอดีตที่ผานมาองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยมีเหตุอาชญากรรมที่รุนแรงและ
ไดรับความสนใจจากประชาชนเกิดขึ้นภายในพื้นที่จํานวน 4 ครั้ง ทั้งนี้ตั้งแตป พ.ศ. 2556 เปนตนมาพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลอาวนอยไมมีเหตุอาชญากรรมที่รุนแรงเกิดขึ้นมีเพียงแตเหตุการณลักขโมยทรัพยสิน
ประชาชน และทําลายทรัพยสินของราชการ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุ
ดังกล าว จากการสํารวจขอมูลพื้ น ฐานพบวา สวนมากครัวเรือนมี การป องกัน อุบัติภัย อยางถูกวิธี มีความ
ปลอดภั ยในชีวิตและทรัพยสิน วิธีการแกปญ หาขององคการบริหารสวนตําบลที่ สามารถดําเนิน การไดตาม
อํานาจหนาที่และงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด คือการติดตั้งกลองวงจรปดในจุดที่เปนที่สาธารณะ ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมทั้งไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในชวง
เทศกาลที่ มีวั น หยุ ดหลายวัน เพื่ ออํ า นวยความสะดวกใหกับ ประชาชน แตปญ หาที่พ บเป น ประจําคือการ
ทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาที่ชุมชนไดรับผลกระทบ
เปนอยางมาก การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธใหทราบ
ถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความรวมมือไปยังผูนํา การ
ขอกําลังจาก ตํารวจ ผูนํา อปพร. เพื่อระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง แตจะไมใหเกิดขึ้นเลยยังเปนปญหาที่
ปจจุบัน ไมสามารถที่ จะแกไขได ทั้งที่ มีการรวมมือกันหลายฝาย เป นเรื่องที่ ทางองคการบริห ารสวนตําบล
จะตองหาวิธีที่จะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาที่ที่สามารถดําเนินการได ทั้งนี้องคการ
บริหารสวนตําบลมีตูยามชุดรักษาความปลอดภัยในหมูบาน (ชรบ.) ในพื้นที่จํานวน 13 แหง ดังนี้
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1. ตั้งอยูหมูที่ 1 จํานวน 1 แหง
2. ตั้งอยูหมูที่ 5 จํานวน 1 แหง
3. ตั้งอยูหมูที่ 8 จํานวน 1 แหง
4. ตั้งอยูหมูที่ 9 จํานวน 1 แหง
5. ตั้งอยูหมูที่ 10 จํานวน 2 แหง
6. ตั้งอยูหมูที่ 11 จํานวน 1 แหง
7. ตั้งอยูหมูที่ 12 จํานวน 2 แหง
8. ตั้งอยูหมูที่ 13 จํานวน 1 แหง
9. ตั้งอยูหมูที่ 15 จํานวน 2 แหง
10.ตั้งอยูหมูที่ 16 จํานวน 1 แหง
2.2.4.4 ยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จากการที่ทางสถานี
ตํารวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธและสถานีตํารวจภูธรอาวนอย ไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย
ทราบนั้นพบวาในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยมีผูที่ติดยาเสพติด และผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากผูนํา
ประชาชนไมคอยใหความรวมมือกับทางราชการในการแจงเบาะแสผูเสพและผูคาเทาที่ควร ซึ่งองคการบริหาร
สวนตําบลอาวนอยสามารถดําเนิน การแกไขปญหาไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่เทานั้น เชน การณรงค การ
ประชาสัมพั น ธ การแจงเบาะแส การฝกอบรมใหความรู ถานอกเหนือจากอํานาจหนาที่ ก็เปน เรื่องของ
อําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอยก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด เชน
คายเยาวชนหางไกลยาเสพติดฯลฯ
2.2.4.5 การสังคมสงเคราะห
องคการบริหารสวนตําบลอาวนอยไดดําเนินการดานสังคมสงเคราะห ดังนี้
1. ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3. ประสานการทําบัตรผูพิการ
4. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน ยากไร รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรที่พึ่ง
5. ตั้งโครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนจน
6. จายเงินทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาผูยากจนหรือผูดอยโอกาสทางสังคมในระดับ
ปวส. อนุปริญญาตรีหรือปริญญาตรี

2.2.5. ระบบบริการพื้นฐาน

2.2.5.1 การคมนาคมขนสง
ถนนลูกรัง
จํานวน 119 สาย
(ความยาวรวม 159.585 กม.)
ถนนคอนกรีต จํานวน 59 สาย
(ความยาวรวม 45.660 กม.)
ถนนลาดยาง จํานวน 45 สาย
(ความยาวรวม 109.116 กม.)
2.2.5.2 การไฟฟา
ประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลอาวนอยสวนมากจะมีไฟฟ าใชครบทุก
หลังคาเรือนแตก็ยังมีบางครัวเรือนที่ยังไมมีไฟฟาใช เนื่องจากประชาชนดังกลาวไดกอสรางบานพักอาศัยอยูใน
ที่ห างไกลชุ มชน ทั้งนี้ องคการบริห ารสวนตําบลอาวน อยได ประสานสวนที่ เกี่ยวของเพื่อดําเนิ นการแกไข
ปญหาใหกับประชาชนที่ยังไมมีไฟฟาใช ใหมีไฟฟาใชใหครบทุกหลังคาเรือน
2.2.5.3 การประปา
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลอ าวน อ ย มี แ หล งน้ํ าดิ บ สํ าหรั บ ผลิ ต น้ํ าประปา ได แ ก
แหลงน้ําใตดิน และแหลงน้ําผิวดิน โดยน้ําประปาที่ใหบริการประชาชนในพื้นที่แบงเปน น้ําประปาจากการ
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ประปาภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ คือ หมูที่ 2 หมูที่ 4 หมูที่ 16 บางสวน นอกนั้นเปนประปาที่องคการ
บริหารสวนตําบลอาวนอยเปนผูกอสรางและที่หมูบานกอสรางเอง
2.2.5.4 โทรศัพท
ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลอาวนสวนประชาชนสวนใหญใชโทรศัพทสวนตัว ใน
สวนของโทรศัพทสาธารณะในพื้นที่ไมมีใหบริการแลว
2.2.5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
ไปรษณี ย ที่ รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ ตํ าบลอ าวน อ ยมี จํ านวน 2 แห ง คื อ ไปรษณี ย เมื อ ง
ประจวบคีรีขันธ และไปรษณียตําบลอาวนอย โดยใหบริการ เวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันจันทร – เสาร
(วันเสารครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย
2.2.6. ระบบเศรษฐกิจ
2.2.6.1 การเกษตร
ราษฎรสวนใหญในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลอาวนอยจะประกอบอาชีพทางการ
เกษตร ไดแก
- การปลูกพืชไร เชน สับปะรด, วานหางจระเข, แตงโม
- การทํานา
- การปลูกพืชสวน เชน มะพราว, ขนุน, มะมวง, ฝรั่ง
- การประมง เชน ประมงชายฝง (น้ําจืด, น้ําเค็ม)
- การปศุสัตว เชน การเลี้ยงโคนม,โคเนื้อ,กระบือ,แพะ,สุกร,ไก เปนอาชีพเสริมควบคู
กับการประกอบอาชีพหลักหรือเปนการคา เพราะในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย เปนพื้นที่
ปลอดโรคระบาด สามารถจําหนายสัตวไดสะดวก ทั้งตลาดในภาคกลางและภาคใต พืชเศรษฐกิจที่ทํารายได
เปนจํานวนมาก ไดแก สับปะรด,วานหางจระเข, แตงโมมะพราว, ขนุน, มะมวง, ฝรั่ง
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ตารางที่ 2.3 แสดงขอมูลดานการเกษตรของตําบลอาวนอย
จํานวนครัวเรือน
เกษตรกร
1 ขาวนาป
15
2 ขาวนาปรัง
10
3 สับปะรด
1,156
4 วานหางจระเข
30
5 มะพราวแก
363
6 ปาลมน้ํามัน
297
7 ยางพารา
444
8 มะพราวออน
60
9 มะมวง
240
10 ขนุน
105
11 พืชผัก
68
12 อื่นๆ
109
รวม
1,505 *
หมายเหตุ * การนับ 1 ครัวเรือนสามารถปลูกพืชไดหลายชนิด
ที่มา: สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ 28 พฤษภาคม 2562
ที่

ชนิดพืช

พื้นที่ปลูก
(ไร)
150
50
33,563
472
3,908
4,389
12,378
1,200
3,527
1,040
330
545
61,552

พื้นที่เก็บเกี่ยว
(ไร)
150
50
31,833
472
1,916
2,442
9,900
700
3,527
560
330
545
52,425

2.2.6.2 การประมง
ในพื้ นที่ องค การบริห ารสวนตําบลอาวนอย สวนใหญ ประชาชนที่ป ระกอบอาชีพดาน
ประมงจะอยูในพื้นที่ หมูที่ 2 หมูที่ 3 และหมูที่ 13 เนื่องจากเปนพื้นที่ที่ติดกับทะเลอาวนอยและสภาพ
ดินในพื้นที่สวนใหญไมเหมาะแกการทําการเกษตร
2.2.6.3 การปศุสัตว
ในพื้นที่องคกาบริหารสวนตําบลอาวนอยมีประชาชนที่ประกอบอาชีพดานปศุสัตวสวน
ใหญจะเปนการเลี้ยงโคนม เนื่องจากในพื้นที่มีสหกรณโคนมไทย เดนมารค อาวนอย จํากัดในพื้นที่หมูที่ 15
และรองลงมาก็เปนการเลี้ยงแพะ โคเนื้อ สุกร ไก ฯลฯ
2.2.6.4 การบริการ
ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลอาวนอยมีโรงแรมหรือที่พัก จํานวน 8 แหง ไดแก
- อาวนอยบีชรีสอรท ม.2 - บานพักดวงจันทร ม.2 - บานพักริมฝาย ม.2
- อาวนอยซีวิว ม.2
- บึงทองหองพัก ม.4 - บานในสวน ม.4
- โรงแรมทรูวิว ม.13
- โรงแรมพิมพศร ม.16 - ณัฐชารีสอรท ม.16
- ขุนเขารีสอรท ม.13
- โรงแรมจอยวิน ม.2 - บริษัท ฮัสทูโด โอลดิ้ง (X2 รีสอรท) ม.13
- รีสอรทประจวบการเดนวิว ม.11- รีสอรท บริษัทอัพคันทรี แลนด จํากัด ม.16
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2.2.6.5 การทองเที่ยว
ในเขตพื้นที่ตําบลอาวนอย มีสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ดังนี้ อุทยานเขาตามองลาย ตั้งอยู
ในพื้นที่หมูที่ 2, พระนอนวัดอาวนอยและโบสถไมสักทั้งหลัง ที่วัดอาวนอย หมูที่ 2, ทะเลอาวนอย หมูที่ 2,
ทะเลอาวคั่นกระได หมูที่ 3,13 และอางเก็บน้ําคลองบึง ตั้งอยูหมูที่ 8
2.2.6.6 อุตสาหกรรม
ในเขตพื้นที่ตําบลอาวนอยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญในพื้นที่ ไดแก บริษัท ทิปโก ไพน
แอปเปล จํากัด , บริษัทสินแรสาคร , สหกรณ โคนม ไทย- เดนมารค อาวนอย จํากัด , หจก. สามทีพลาสติก,
บริษัท จอยวิน เนเจอรัล โปรดักส (ไทยแลนด) จํากัด , บริษัททรอปคอล นูทริชั่น จํากัด นอกจากโรงงานดังที่
กลาวก็ยังมีโรงงานขนาดเล็กอีกหลายแหงซึ่งเปนโรงงานที่ใชวัตถุดิบจากการเกษตร สวนอาชีพเสริมที่สามารถ
ทํารายไดใหครอบครัวจะเปนการประกอบอาชีพของกลุมแมบาน กลุมสตรี ซึ่งผลิตภัณฑแปรรูปจากพืชผล
การเกษตร และเครื่องจักรสานปานศรนารายณ ตามโครงการพระราชดําริ
2.2.6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
สถานีบริการน้ํามันและกาซ จํานวน 3 แหง ไดแก ปตท.บริษัทนําประจวบ ตั้งอยูหมูที่
16,ช.ชฎาภาบริการ ตั้งอยูหมูที่ 16 และ สถานีบริการน้ํามันพีที ตั้งอยูหมูที่ 4
องคกรทางการเงินในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จํานวน 1 แหง คือ สถาบัน
การเงินตําบลอาวนอย ตั้งอยูหมูที่ 14
2.2.6.8 แรงงาน
จากการตรวจสอบขอมูลพื้นฐานจากการจัดเก็บขอมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ 2.)
ป 2561 พบวา ประชากรในพื้นที่จํานวน 816 รายหรือ 5.93 % ของจํานวนประชากรที่อาศัยอยูจริงทั้งหมด
ไมมีอาชีพไมนับรวมกับจํานวนประชากรที่กําลังศึกษาอยู ปญหาที่พบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพื้นที่ใน
เมื องที่มีโรงงานอุต สาหกรรม บริษัท ห างรานใหญ ๆ เพราะในพื้ น ที่ไมมีโรงงานอุต สาหกรรมที่ มีการจาง
แรงงานเยอะ เพราะพื้นที่สวนมากเปนที่อยูอาศัย ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได และยังมีปญหาดานแรงงาน
จากประเทศเพื่อนบานใหพื้นที่เปนเสนทางพักแรงงานเถื่อนกอนกระจายไปตามจุดตางๆ
20

20

20

20

20

20

2.2.7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
2.2.7.1 การนับถือศาสนา
ตารางที่ 2.4 แสดงจํานวนการนับถือศาสนาของประชากรในเขตพื้นที่ตําบลอาวนอย
ศาสนา
พุทธ
คริสต
อิสลาม
ซิกส
ฮินดู
อื่นๆ

เพศชาย

คน
6,202
7
525
2
6,736

%
45.05
0.05
3.81
0.00
0.00
0.01
48.93

เพศหญิง

คน
6,462
12
555
1
1
7,031

%
46.94
0.09
4.03
0.01
0.01
0.00
51.07

คน
12,664
19
1,080
1
1
2
13,767

รวม

%
91.99
0.14
7.84
0.01
0.01
0.01
100.00

รวม
หมายเหตุ : ขอมูลจากการสรุปผลการจัดเก็บขอมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ 2.) ป 2561 เมื่อ 24 พ.ค. 2562
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พฤศจิกายน

วัด มีจํานวน 10 แหง
1. วัดอาวนอย
2. วัดคั่นกระได
3. วัดเจริญพงศวนาราม
4. วัดนิคมสามัคคี
5. วัดเนินแกว
6. วัดนิคมประชาสรรค
7. วัดนิคมคณาราม
8. วัดนิคมพัฒนาราม
9. วัดทุงมะเมา
10. วัดหนองกุมมังคราราม
สํานักสงฆ มีจํานวน 2 แหง
1. สํานักสงฆบานบึง
2. สํานักสงฆรัตนประชาราม
มัสยิด มีจํานวน 5 แหง
1. มัสยิดดารุลอาบีดีน
2. มัสยิดนูรุสลาม ซ.3
3. มัสยิดดารุลมูฮายีรีน
4. มัสยิดอักมาลุลอิสลาม
5. มัสยิดฮารูณ
2.2.7.2 ประเพณีและงานประจําป
- ประเพณีวันขึ้นปใหม
- ประเพณีวันสงกรานต
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีวันเขาพรรษา ออกพรรษา

ตั้งอยูหมูที่ 2
ตั้งอยูหมูที่ 3
ตั้งอยูหมูที่ 3
ตั้งอยูหมูที่ 5
ตั้งอยูหมูที่ 5
ตั้งอยูหมูที่ 8
ตั้งอยูหมูที่ 9
ตั้งอยูหมูที่ 12
ตั้งอยูหมูที่ 13
ตั้งอยูหมูที่ 11
ตั้งอยูหมูที่ 4
ตั้งอยูหมูที่ 9
ตั้งอยูหมูที่ 7
ตั้งอยูหมูที่ 7
ตั้งอยูหมูที่ 9
ตั้งอยูหมูที่ 10
ตั้งอยูหมูที่ 14
ประมาณเดือน มกราคม
ประมาณเดือน เมษายน
ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน
ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม

- งานประจําปเจาพอเขาตามองลาย หมูที่ 2
ประมาณเดือน พฤษภาคม
- งานประจําปวัดนิคมสามัคคี (วัดหนองเสือ) หมูที่ 5 ประมาณเดือน เมษายน
- งานประจําปวัดนิคมประชาสรร (วังไทรติ่ง) หมูที่ 8 ประมาณชวงสงกรานตของทุกป
- งานประจําปวัดนิคมคณาราม (วัด กม.14) หมูที่ 9 ประมาณเดือน มีนาคม
- งานประจําปวัดทุงมะเมา หมูที่ 13
ประมาณเดือน พฤษภาคม
- ประเพณีวันอาซูรอ (ของผูนับถือศาสนาอิสลาม) ตรงกับวันที่ 10 ของเดือนมุฮัรรอม
ซึ่งเปนเดือนแรกของปของศาสนาอิสลาม (ประมาณเดือน พฤศจิกายน ของทุกป)
- ประเพณีไหวพระจันทร (ของชุมชนกระเหรี่ยง)
ประมาณเดือนมิถุนายน
2.2.7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น ประชาชนในเขตตําบลอาวนอยไดอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก
วิธีการทําเครื่องจักสานจากปานศรนารายณใชสําหรับในครัวเรือน การอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําโดยการจัดทํา
ซั้งกอจากทางมะพราว
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ภาษาถิ่น สวนมากรอยละ 90 พูดภาษากลาง
2.2.7.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
สิ น ค าพื้ น เมื อ งและของที่ ร ะลึ ก ของตํ าบลอ าวน อ ยส ว นใหญ จ ะเป น ผลผลิ ต ทาง
การเกษตร เชน สับปะรด ขนุน มะมวง แตงโม หรือสินคาที่ไดจากการแปรูป เชน สับปะรดกวน ฯลฯ

2.2.8. ทรัพยากรธรรมชาติ

2.2.8.1 น้ํา
น้ําที่ใชในการอุปโภค-บริโภค เปนน้ําที่ไดจากน้ําฝน และน้ําดิบอางเก็บน้ําและน้ําใตดิน
(บอบาดาล) ซึ่งจะตองนํามาผานกระบวนการของระบบประปา สําหรับน้ําใตดินมีปริมาณนอย ไมสามารถนํา
ขึ้นมาใชใหพอเพียงได และบางแหงเค็ม ไมสามารถใชดื่มและอุปโภคได
2.2.8.2 ปาไม
ปาไมในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ถือวายังมีความอุดมสมบูรณแมจะมี
บางพื้นที่ที่มีประชาชนไดทําการบุกรุกก็ตาม
2.2.8.3 ภูเขา
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลอาวนอยเปนพื้นที่ที่มีภูเขาคอนขางมากเมื่อเทียบกับ
พื้นที่อื่นในอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
2.2.8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้ นที่ ขององค การบริหารสวนตําบลอาวนอยส วนมากเป นพื้นที่ สําหรับ เพาะปลู ก
ประมง ที่อยูอาศัย รานคา สถานประกอบการ ตามลําดั บ และมี พื้ น ที่ เพีย งเล็กนอยที่ เป น พื้ น ที่ ส าธารณะ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ในพื้ น ที่ ก็ ได แก ดิ น น้ํ า ตน ไม อากาศที่ ไมมี มลพิษ ป ญ หาคือ เนื่ องจากว าพื้ น ที่
บางส ว นเป น ดิ น เค็ ม น้ํ าใต ดิน ก็ เค็ ม หรือไมก็เป น น้ํ ากรอย ไม ส ามารถที่จ ะนําน้ําจากใตดิ น มาใชในการ
อุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ําดิบจากแหลงอื่น และน้ําฝน น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใช
ในการเกษตรไม เพี ย งพอ ป ญ หาคื อ ยั งไม ส ามารถหาแหลงน้ํ าสําหรับ การเกษตรได เพิ่ ม ขึ้น เพราะพื้ น ที่
สวนมากเปนของประชาชน เอกชน ปญหาดานขยะ คือองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยยังไมมีพื้นที่ใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย แมจะมีรถเตาเผาขยะก็ตามเนื่องจากปจจุบันไดขอความอนุเคราะหประชาชน
ยืมพื้นที่ในการบริหารจัดการอยู ซึ่งหากมีการซื้อขายที่ดินดังกลาวจะสงผลใหองคการบริหารสวนตําบลอา
นอยไมมีพื้นที่ในการบริหารจัดการเนื่องจากพื้นที่สาธารณะสวนใหญอยูติดกับชุมชนซึ่งสวนใหญประชาชนไม
อยากจะใหขยะอยูใหกับหมูบานของตนเอง ดังนั้นในการไขปญหาจึงไดจัดทําโครงการเพื่อแกปญหาใหกับ
ประชาชนและเปนไปตามความตองการของประชาชน เชน โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะใหครอบคลุมทั้ง
พื้นที่ โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน
ของเมืองใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนที่พักผอนหยอนใจของประชาชน ฯลฯ
2.2.8.5 การใชที่ดิน
ชุดดินของตําบลอาวนอย ประกอบดวย ชุดดิน 20, 35B, 36B, 48, 56 และ 62
สวนใหญเปนเนื้อดินรวนปนทราย และมีพื้นที่ภูเขา ทางทิศตะวันตก ซึ่งมีความลาดชันมาก
- พื้นที่ราบ ใชปลูกพืชผักตาง ๆ สับปะรด ขาว และไมผล
- พื้นที่ลาดเอียง ใชปลูกไมผล ยางพารา และสับปะรด
- พื้นที่ลาดชันมาก (เชิงเขา) ใชปลูกสับปะรด
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2.2.9. ขอมูลดานอื่นๆ
2.2.9.1 สรุปผลขอมูล (จปฐ 2.) ป 2561 ของตําบลอาวนอย
ตารางที่ 2.5 สรุปผลการจัดเก็บขอมูลจําเปนพื้นฐาน ป 2561 ตําบลอาวนอย
ตัวชี้วัด ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน
หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด
1. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
2. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน
3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับวัคซีนปองกันโรคครบตาม ตารางสราง
เสริมภูมิคุมกันโรค
4. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน
5. ครัวเรือนมีการใชยาเพื่อบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตน
อยางเหมาะสม
6. คนอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
7. คนอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ
30 นาที
หมวดที่ 2 สภาพแวดลอม มี 7 ตัวชี้วัด
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร
9. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป อยาง
นอยคนละ 5 ลิตรตอวัน
10. ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 45 ลิตรตอวัน
11. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด และถูก
สุขลักษณะ
12. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ

ผานเกณฑ

ไมผานเกณฑ
จํานว รอย
น
ละ

จํานวนที่สํารวจ
ทั้งหมด

จํานวน

รอยละ

39 คน
28 คน

39 คน
28 คน

100.00
100.00

0 คน 0.00
0 คน 0.00

1,821 คน

1,821 คน

100.00

0 คน 0.00

4,849 คร.

4,849 คร.

100.00

0 คร. 0.00

4,849 คร.

4,848 คร.

99.98

1 คร. 0.02

8,097 คน

8,096 คน
13,148
คน

99.99

1 คน 0.01

99.98

2 คน 0.02

13,150 คน
4,849 คร.

4,849 คร.

100.00

0 คร. 0.00

4,849 คร.

4,849 คร.

100.00

0 คร. 0.00

4,849 คร.

4,849 คร.

100.00

0 คร. 0.00

4,849 คร.

4,845 คร.

99.92

4 คร. 0.08

4,849 คร.

4,847 คร.

99.96

2 คร. 0.04

13. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอยางถูกวิธี

4,849 คร.

4,847 คร.

99.96

2 คร. 0.04

14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

4,849 คร.

4,848 คร.

99.98

1 คร. 0.02

หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
15. เด็กอายุ 3 - 5 ป ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัย
เรียน
16. เด็กอายุ 6 -14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป

412 คน

412 คน

100.00

0 คน 0.00

1,587 คน

1,587 คน

100.00

0 คน 0.00

17. เด็กจบชั้น ม.3 ไดเรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทา

10 คน

10 คน

100.00

0 คน 0.00

18. คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ที่ไมไดเรียนตอและ
ยังไมมีงานทํา ไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ

4 คน

4 คน

100.00

0 คน 0.00

19. คนอายุ 15 - 59 ป อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได

8,933 คน

8,933 คน

100.00

0 คน 0.00
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ตารางที่ 2.5 (ตอ)
ตัวชี้วัด ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน
หมวดที่ 4 การมีงานทําและรายได มี 4 ตัวชี้วัด
20. คนอายุ 15 – 59 ป มีอาชีพและรายได
21. คนอายุ 60 ปขึ้นไป มีอาชีพและรายได
22. รายไดเฉลี่ยของคนในครัวเรือนตอป
23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
หมวดที่ 5 คานิยม มี 8 ตัวชี้วัด
24. คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา
25. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่
26. คนอายุ 6 ปขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอย
สัปดาหละ 1 ครั้ง
27. ผูสูงอายุ ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน
28. ผูพิการ ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน
29. ผูปวยโรคเรื้อรัง ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ
หรือภาคเอกชน
30. ครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน ของ
ชุมชน หรือทองถิ่น
31. ครอบครัวมีความอบอุน

จํานวนที่
สํารวจ
ทั้งหมด

ผานเกณฑ

ไมผานเกณฑ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

คน
คน
คร.
คร.

7,885 คน
2,642 คน
4,849 คร.
1,823 คร.

99.96
99.29
100.00
37.60

3 คน
19 คน
0 คร.

3,026 คร.

0.04
0.71
0.00
62.40

13,767 คน
13,767 คน

13,409 คน
13,337 คน

97.40
96.88

358 คน
430 คน

2.60
3.12

13,150 คน

13,037 คน

99.14

113 คน

0.86

2,670 คน

2,670 คน

100.00

0 คน

0.00

143 คน

143 คน

100.00

0 คน

0.00

218 คน

218 คน

100.00

0 คน

0.00

4,849 คร.

4,847 คร.

99.96

2 คร.

0.04

4,849 คร.

4,847 คร.

99.96

2 คร.

0.04

7,888
2,661
4,849
4,849

หมายเหตุ : ขอมูลจากการสรุปผลการจัดเก็บขอมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ 2.) ป 2561 เมื่อ 24 พ.ค. 2562

ตารางที่ 2.6 แสดงจํานวนประชากรจําแนกตามระดับการศึกษา ตําบลอาวนอย
การศึกษา
ไมเคยศึกษา
อนุบาล/ศูนยเด็กเล็ก
ต่ํากวาชัน้ ประถมฯ (ป.4, ป.7, ป.6)
ประถมฯ (ป.4, ป.7, ป.6)
ม.ตน (มศ.1-3 หรือ ม.1-3)
ม.ปลาย (มศ.4-5 หรือ ม.4-6 หรือ ปวช.)
อนุปริญญา หรือเทียบเทา หรือ ปวส.
ป.ตรี หรือเทียบเทา
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

เพศชาย

คน
237
141
486
3,369
1,324
621
247
301
10
6,736

%
1.72
1.02
3.53
24.47
9.62
4.51
1.79
2.19
0.07
48.93

เพศหญิง
คน
คน
238
1.73
106
0.77
559
4.06
3,564
25.89
1,151
8.36
668
4.85
276
2.00
461
3.35
8
0.06
7,031 51.07

รวม

%
คน
475
3.45
247
1.79
1,045
7.59
6,933 50.36
2,475 17.98
1,289
9.36
523
3.80
762
5.53
18
0.13
13,767 100.00

หมายเหตุ : ขอมูลจากการสรุปผลการจัดเก็บขอมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ 2.) ป 2561 เมื่อ 24 พ.ค. 2562
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ตารางที่ 2.7 แสดงจํานวนประชากรจําแนกตามชวงอายุแบบสากลในเขตพื้นที่ตําบลอาวนอย

101 ปขึ้นไป

เพศชาย
คน
%
1
0.01

คน
1

96 - 100 ป

5

0.04

91 - 95 ป

16

86 - 90 ป

ชวงอายุ

เพศหญิง

รวม

%
0.01

คน
2

%
0.01

8

0.06

13

0.09

0.12

18

0.13

34

0.25

29

0.21

68

0.49

97

0.70

81 - 85 ป

70

0.51

98

0.71

168

1.22

76 - 80 ป

120

0.87

152

1.10

272

1.98

71 - 75 ป

156

1.13

210

1.53

366

2.66

66 - 70 ป

315

2.29

305

2.22

620

4.50

61 - 65 ป

422

3.07

466

3.38

888

6.45

56 - 60 ป

445

3.23

540

3.92

985

7.15

51 - 55 ป

576

4.18

647

4.70

1,223

8.88

46 - 50 ป

537

3.90

638

4.63

1,175

8.53

41 - 45 ป

494

3.59

583

4.23

1,077

7.82

36 - 40 ป

480

3.49

497

3.61

977

7.10

31 - 35 ป

456

3.31

434

3.15

890

6.46

26 - 30 ป

433

3.15

400

2.91

833

6.05

21 - 25 ป

421

3.06

407

2.96

828

6.01

16 - 20 ป

503

3.65

432

3.14

935

6.79

11 - 15 ป

511

3.71

451

3.28

962

6.99

6 - 10 ป

404

2.93

401

2.91

805

5.85

1 - 5 ป

333

2.42

265

1.92

598

4.34

นอยกวา 1 ป

9

0.07

10

0.07

19

0.14

รวม

6,736

48.93

7,031

51.07

13,767

100.00

หมายเหตุ : ขอมูลจากการสรุปผลการจัดเก็บขอมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ 2.) ป 2561 เมื่อ 24 พ.ค. 2562
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ตารางที่ 2.8 แสดงจํานวนประชากรจําแนกตามประเภทอาชีพในเขตพื้นที่ตําบลอาวนอย
ประเภทอาชีพ
กําลังศึกษา
ไมมีอาชีพ
เกษตร-ทํานา
เกษตร-ทําไร
เกษตร-ทําสวน
เกษตร-ประมง
เกษตร-ปศุสัตว
พนักงาน-รับราชการ
พนักงาน-รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
รับจางทั่วไป
คาขาย
ธุรกิจสวนตัว
อาชีพอื่นๆ
รวม

เพศชาย

คน
1,461
364
3
1,849
21
85
125
112
5
46
2,336
199
96
34
6,736

%
10.61
2.64
0.02
13.43
0.15
0.62
0.91
0.81
0.04
0.33
16.97
1.45
0.70
0.25
48.93

เพศหญิง

คน
1,390
452
8
1,788
24
81
87
110
7
48
2,363
461
65
147
7,031

%
10.10
3.28
0.06
12.99
0.17
0.59
0.63
0.80
0.05
0.35
17.16
3.35
0.47
1.07
51.07

คน
2,851
816
11
3,637
45
166
212
222
12
94
4,699
660
161
181
13,767

รวม

%
20.71
5.93
0.08
26.42
0.33
1.21
1.54
1.61
0.09
0.68
34.13
4.79
1.17
1.31
100.00

หมายเหตุ : ขอมูลจากการสรุปผลการจัดเก็บขอมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ 2.) ป 2561 เมื่อ 24 พ.ค. 2562
ตารางที่ 2.9 แสดงรายจายเฉลี่ยตอครัวเรือนตอเดือนของประชากรในเขตพื้นที่ตําบลอาวนอย
หมูที่/บาน
หมูที่ 01 บาน หนองหญาปลอง
หมูที่ 02 บาน อาวนอย
หมูที่ 03 บาน คั่นกระได
หมูที่ 04 บาน บาน บึง
หมูที่ 05 บาน หนองเสือ
หมูที่ 06 บาน เกตุเอน
หมูที่ 07 บาน กม. 5
หมูที่ 08 บาน วังไทรติ่ง
หมูที่ 09 บาน กม. 12
หมูที่ 10 บาน วังมะเดื่อ
หมูที่ 11 บาน หนองยายเอม
หมูที่ 12 บาน ยานซื่อ
หมูที่ 13 บาน ทุงมะเมา
หมูที่ 14 บาน ทุงยาว
หมูที่ 15 บาน ไรยบุ
หมูที่ 16 บาน บึงใหญ
เฉลี่ยทั้งสิ้น

รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนตอเดือน
19,147.24
11,893.26
13,070.06
14,908.04
27,971.59
19,999.32
16,412.96
15,744.06
14,056.83
20,253.51
17,622.17
17,344.03
14,568.53
23,766.89
16,183.52
35,377.07
17,984.14

หมายเหตุ : ขอมูลจากการสรุปผลการจัดเก็บขอมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ 2.) ป 2561 เมื่อ 24 พ.ค. 2562
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2.2.9.2 สรุปผลขอมูลจํานวนผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ที่รับเบี้ยยังชีพกับ อบต.อาวนอย
ตารางที่ 2.10 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่รับเบี้ยกับ อบต.อาวนอย
จํานวนผูสูงอายุที่รับเบี้ยกับ อบต. ขอมูล ณ ปจจุบัน (มิ.ย. –ก.ย.62)
ชวงอายุ
จํานวน
60-69
2,038
70-79
719
80-89
293
90 ปขึ้นไป
50
รวม
3,100
หมายเหตุ : มีผูพิการที่รับเบี้ย จํานวน 612 ราย และผูปวยเอดสที่มาแสดงตนรับเบี้ยจํานวน 18 ราย

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ขอบเขตของการวิจัย
3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ ในประเด็นความพึงพอใจของประชาชนผูรั บบริการต อขั้นตอนการใหบริการ ชองทางการ
ใหบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก ของ 4 งานบริการ ไดแก งานดานกฎหมาย (งาน
รองเรียน/รองทุกข) งานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับชําระภาษี) งานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/
ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร) และงานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอ
สุขภาพ) ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
3.1.2 ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรี ขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี
ประชากรเปนประชาชนที่มารับบริการกับองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 422 คน
ไดมาโดยวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จากประชาชนที่มาใชบริการทั้งหมด
ตารางที่ 3.1 แสดงจํ า นวนกลุ มตั ว อย า งที่ ต อบแบบสํา รวจความพึ งพอใจของประชาชนต อคุ ณภาพการ
ให บ ริ ก ารขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลอ า วน อ ย อํ า เภอเมื อ งประจวบคี รี ขั น ธ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามงานที่มาใชบริการ
ลําดับ
งานบริการ
1 งานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข)
2 งานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับชําระภาษี)
3 งานดานโยธา
(การขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร)
4 งานดานสาธารณสุข
(การขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ)
รวม

จํานวน
90
149
91

รอยละ
21.33
35.31
21.56

92

21.80

422

100
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3.1.3 ขอบเขตระยะเวลา
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทําการ
สํารวจในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใช
แบบสอบถามแบบประมาณคา 5 ระดับ โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข อ มู ล แสดงถึ ง ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต อ งานให บ ริก ารประชาชนของ
องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นทั่วไปและขอเสนอแนะของประชาชน
ข อ คํ า ถามประกอบด ว ยข อ คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนต อ คุ ณ ภาพการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในประเด็นตอไปนี้
3.2.1 ขั้นตอนการใหบริการ
3.2.2 ชองทางการใหบริการ
3.2.3 เจาหนาที่ผูใหบริการ
3.2.4 สิ่งอํานวยความสะดวก
ของ 4 งานบริการ ไดแก งานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข) งานดานหารายไดหรือ
ภาษี (งานรั บ ชํ า ระภาษี ) งานด า นโยธา (การขออนุญ าตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร) และงานดาน
สาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ)

3.3 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใชวิธีลง
สํารวจพื้นที่จริง โดยการใชแบบสอบถามปลายปด และแบบสอบถามปลายเปด และขอเสนอแนะตาง ๆ ดวย
วิธีสัมภาษณเชิงลึก

3.4 การวิเคราะหขอมูล

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใชการ
วิเคราะหความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป และวิเคราะหขอเสนอแนะ โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
การแปลความหมายของขอมูล พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย (𝑋𝑋�) โดยกําหนดเกณฑในการแปล
ความหมายคะแนน ดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย 4.50
คะแนนเฉลี่ย 3.50
คะแนนเฉลี่ย 2.50
คะแนนเฉลี่ย 1.50
คะแนนเฉลี่ย 1.00

-

5.00 หมายถึง
4.49 หมายถึง
3.49 หมายถึง
2.49 หมายถึง
1.49 หมายถึง

มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจนอย
มีความพึงพอใจนอยที่สุด

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ ในประเด็นความพึ งพอใจของประชาชนผูรับ บริการตอขั้นตอนการใหบริการ ช องทางการ
ใหบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก ของ 4 งานบริการ ไดแก งานดานกฎหมาย (งาน
รองเรียน/รองทุกข) งานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับชําระภาษี) งานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/
ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร) และงานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอ
สุขภาพ) ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยนําเสนอผลการสํารวจความพึงพอใจดังนี้
4.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอยในภาพรวม
4.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข)
4.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับชําระภาษี)
4.4 ความพึ งพอใจของผู รับบริ การในงานดานโยธา (การขออนุ ญาตก อสร าง/ดัดแปลง/รื้ อถอน
อาคาร)
4.5 ความพึ งพอใจของผู รั บ บริการในงานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบ
กิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ)
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4.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอยในภาพรวม
จากการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอยในภาพรวม
มีผลการประเมินดังนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงรอยละ และคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย
ในภาพรวม (n=422)

ลําดับ

ประเด็นประเมิน

1
2
3

งานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข)
งานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับชําระภาษี)
งานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/
รื้อถอนอาคาร)
งานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถาน
ประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ)
ความพึงพอใจโดยรวม

4

4.22
4.01
4.24

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.828
0.865
0.845

4.26

0.067

85.23

มาก

4.18

0.390

83.66

มาก

คาเฉลี่ย
(𝑋�)

รอยละ

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

84.44
80.20
84.76

มาก
มาก
มาก

จากตารางพบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอยในภาพรวม
อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.18, รอยละ 83.66) เมื่อพิจารณาแยกตามงานบริการทั้ง 4 งาน พบวา
ความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอ
สุขภาพ) มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด โดยมีคะแนนอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.26, รอยละ
85.23) รองลงมาคือ ความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน
อาคาร) มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.24, รอยละ 84.76) ลําดับที่สามคือ
ความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข) มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก
(คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.22, รอยละ 84.44) และลําดับที่สี่ คือ ความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานหารายได
หรือภาษี (งานรับชําระภาษี) มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.01, รอยละ 80.20)
ตามลําดับ
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4.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข)
4.2.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานกฎหมาย
(งานรองเรียน/รองทุกข) (n=90)
ลําดับที่
1
เพศ

2

3

4

ขอมูลทั่วไป
(1) ชาย
(2) หญิง

การศึกษา
(1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษา/ปวช.
(3) ปวส./อนุปริญญา
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกวาปริญญาตรี
อาชีพ
(1) รับจาง
(2) เกษตรกร
(3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
(4) ธุรกิจสวนตัว
(5) อื่นๆ
อายุเฉลี่ย (ป)

จํานวน

รอยละ

รวม

42
48
90

46.67
53.33
100.00

รวม

66
15
3
3
3
90

73.33
16.67
3.33
3.33
3.33
100.00

รวม

31
32
1
22
4
90

34.44
35.56
1.11
24.44
4.44
100.00

49

จากตารางผูตอบแบบสอบถามของผูรับบริการงานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข) จํานวน 90 คน
มีอายุเฉลี่ย 49 ป สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 53.33 มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ
73.33 และมีอาชีพเปนเกษตรกร คิดเปนรอยละ 35.56
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4.2.2 ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามงานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข)
ตารางที่ 4.3 แสดงคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามงานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข)
(n=90)
ประเด็นประเมิน
สวนที่ 1 ความพึงพอใจตอกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
1. ขั้นตอนในการขอรับบริการไมยงุ ยาก
2. การประชาสัมพันธเกี่ยวกับขั้นตอนการใหบริการ
(ปาย, เอกสาร, ชี้แจง ฯลฯ)
3. การดําเนินการถูกตอง โปรงใส ไมมผี ลประโยชนทับซอนใดๆ
4. มีการแจงขั้นตอนการดําเนินการและระยะเวลาของการ
ดําเนินการใหผูรับบริการทราบอยางชัดเจน
5. กรณีมีขอขัดของในการดําเนินการ มีการแจงสาเหตุและวิธีแกไข
อยางชัดเจน
สวนที่ 2 ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ
1. ชองทางการรองเรียน/รองทุกขมีหลากหลายรูปแบบ เชน
ตูรับคํารอง จุดบริการที่สํานักงาน ระบบออนไลน แอปพลิเคชั่น
หรือสื่อโซเชียลมีเดียตาง ๆ เชน Facebook, LINE ฯลฯ
2. ชองทางการใหบริการตาง ๆ มีประสิทธิภาพ
สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาที่แตงกายเหมาะสม
2. เจาหนาที่ใชวาจาสุภาพ
3. เจาหนาที่มีอัธยาศัยดี
4. เจาหนาที่เอาใจใสความจําเปนของผูใชบริการแตละคน
5. เจาหนาที่มีความคลองตัวในการใหบริการ
6. เจาหนาที่มีความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่
7. เจาหนาที่มีความรูในหนาที่เพียงพอ
สวนที่ 4 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก
1. อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการมีความเหมาะสม
2. สถานที่ในการใหบริการมีความเหมาะสม
ความพึงพอใจโดยรวม

คาเฉลี่ย (𝑋�)

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.14
4.07
4.18

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.043
0.973
0.869

4.15
4.13

0.908
0.903

มาก
มาก

4.16

0.874

มาก

4.22
4.19

0.039
0.085

มาก
มาก

4.25
4.30
4.33
4.36
4.38
4.25
4.24
4.25
4.26
4.17
4.13
4.21
4.22

0.807
0.060
0.769
0.699
0.667
0.802
0.805
0.794
0.796
0.056
0.887
0.839
0.828

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มาก
มาก
มาก

จากตารางพบวาความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข) มีความ
พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.22) โดยมีความพึงพอใจตอกระบวนการ ขั้นตอนการ
ใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.14) มีความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับ
มาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.22) มีความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ
4.30) และมีความพึงพอใจตอสิง่ อํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.17) ตามลําดับ
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4.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับชําระภาษี)
4.3.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.4 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานหารายไดหรือภาษี
(งานรับชําระภาษี) (n=149)
ลําดับที่
1
เพศ

2

3

4

ขอมูลทั่วไป
(1) ชาย
(2) หญิง

การศึกษา
(1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษา/ปวช.
(3) ปวส./อนุปริญญา
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกวาปริญญาตรี
อาชีพ
(1) รับจาง
(2) เกษตรกร
(3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
(4) ธุรกิจสวนตัว
(5) อื่นๆ
อายุเฉลี่ย (ป)

จํานวน

รอยละ

รวม

66
83
149

44.30
55.70
100

รวม

102
33
6
5
3
149

68.46
22.15
4.03
3.36
2.01
100

รวม

46
49
2
44
8
149

30.87
32.89
1.34
29.53
5.37
100

49

จากตารางผูตอบแบบสอบถามของผูรับบริการงานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับชําระภาษี) จํานวน
149 คน มีอายุเฉลี่ย 49 ป สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 55.70 มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา
คิดเปนรอยละ 68.46 และมีอาชีพเปนเกษตรกร คิดเปนรอยละ 32.89
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4.3.2 ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามงานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับชําระภาษี)
ตารางที่ 4.5 แสดงคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามผูรับบริการในงานดานหารายไดหรือภาษี
(งานรับชําระภาษี) (n=149)
ประเด็นประเมิน
สวนที่ 1 ความพึงพอใจตอกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
1. ขั้นตอนในการขอรับบริการไมยงุ ยาก
2. การประชาสัมพันธเกี่ยวกับขั้นตอนการใหบริการ
(ปาย, เอกสาร, ชี้แจง ฯลฯ)
3. การดําเนินการถูกตอง โปรงใส ไมมผี ลประโยชนทับซอนใดๆ
4. มีการแจงขั้นตอนการดําเนินการและระยะเวลาของการ
ดําเนินการใหผูรับบริการทราบอยางชัดเจน
5. กรณีมีขอขัดของในการดําเนินการ มีการแจงสาเหตุและวิธีแกไข
อยางชัดเจน
สวนที่ 2 ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ
1. ชองทางการใหบริการงานรับชําระภาษีมีความหลากหลาย
2. ชองทางการใหบริการงานรับชําระภาษีมีประสิทธิภาพ
สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาที่แตงกายเหมาะสม
2. เจาหนาที่ใชวาจาสุภาพ
3. เจาหนาที่มีอัธยาศัยดี
4. เจาหนาที่เอาใจใสความจําเปนของผูใชบริการแตละคน
5. เจาหนาที่มีความคลองตัวในการใหบริการ
6. เจาหนาที่มีความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่
7. เจาหนาที่มีความรูในหนาที่เพียงพอ
สวนที่ 4 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก
1. อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการมีความเหมาะสม
2. สถานที่ในการใหบริการมีความเหมาะสม
ความพึงพอใจโดยรวม

3.93
3.83
4.02

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.076
1.042
0.880

3.88
3.98

0.956
0.899

มาก
มาก

3.94

0.931

มาก

4.00
3.97
4.02
4.09
4.14
4.19
4.18
4.04
4.01
4.03
4.04
3.98
3.98
3.98
4.01

0.035
0.811
0.865
0.077
0.784
0.711
0.715
0.833
0.866
0.850
0.854
0.003
0.879
0.906
0.866

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

คาเฉลี่ย (𝑋�)

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก

จากตารางพบวาความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับชําระภาษี) มีความ
พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.01) โดยมีความพึงพอใจตอกระบวนการ ขั้นตอนการ
ใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.93) มีความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับ
มาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00) มีความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ
4.09) และมีความพึงพอใจตอสิง่ อํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.98) ตามลําดับ
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4.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร)
4.4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.6 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานโยธา (การขอ
อนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร) (n=91)
ลําดับที่
1
เพศ

2

3

4

ขอมูลทั่วไป
(1) ชาย
(2) หญิง

การศึกษา
(1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษา/ปวช.
(3) ปวส./อนุปริญญา
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกวาปริญญาตรี
อาชีพ
(1) รับจาง
(2) เกษตรกร
(3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
(4) ธุรกิจสวนตัว
(5) อื่นๆ
อายุเฉลี่ย (ป)

จํานวน

รอยละ

รวม

35
56
91

38.46
61.54
100

รวม

58
24
2
5
2
91

63.74
26.37
2.20
5.49
2.20
100

รวม

36
28
1
21
5
91

39.56
30.77
1.10
23.08
5.49
100

48

จากตารางผูตอบแบบสอบถามของผูรับบริการงานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อ
ถอนอาคาร) จํานวน 91 คน มีอายุเฉลี่ย 48 ป สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 61.54 มีวุฒิการศึกษา
ระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 63.74 และมีอาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 39.56
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4.4.2 ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามงานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/
รื้อถอนอาคาร)
ตารางที่ 4.7 แสดงคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามผูรับบริการในงานดานโยธา (การขออนุญาต
กอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร) (n=91)
ประเด็นประเมิน
สวนที่ 1 ความพึงพอใจตอกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
1. ขั้นตอนในการขอรับบริการไมยงุ ยาก
2. การประชาสัมพันธเกี่ยวกับขั้นตอนการใหบริการ
(ปาย, เอกสาร, ชี้แจง ฯลฯ)
3. การดําเนินการถูกตอง โปรงใส ไมมผี ลประโยชนทับซอนใดๆ
4. มีการแจงขั้นตอนการดําเนินการและระยะเวลาของการ
ดําเนินการใหผูรับบริการทราบอยางชัดเจน
5. กรณีมีขอขัดของในการดําเนินการ มีการแจงสาเหตุและวิธีแกไข
อยางชัดเจน
สวนที่ 2 ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ
1. ชองทางการใหบริการงานขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน
อาคารมีความหลากหลาย
2. ชองทางการใหบริการงานขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน
อาคารมีประสิทธิภาพ
สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาที่แตงกายเหมาะสม
2. เจาหนาที่ใชวาจาสุภาพ
3. เจาหนาที่มีอัธยาศัยดี
4. เจาหนาที่เอาใจใสความจําเปนของผูใชบริการแตละคน
5. เจาหนาที่มีความคลองตัวในการใหบริการ
6. เจาหนาที่มีความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่
7. เจาหนาที่มีความรูในหนาที่เพียงพอ
สวนที่ 4 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก
1. เครื่องมือเครื่องใชในงานขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน
อาคาร มีความเหมาะสม
2. สถานที่ในการใหบริการงานขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/ รื้อ
ถอนอาคารมีความเหมาะสม
ความพึงพอใจโดยรวม

คาเฉลี่ย (𝑋�)
4.16
4.13
4.22

สวนเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจ
0.039
มาก
0.944
มาก
0.848
มาก

4.13
4.16

0.935
0.890

มาก
มาก

4.18

0.904

มาก

4.24
4.23

0.017
0.871

มาก
มาก

4.25

0.836

มาก

4.29
4.33
4.37
4.38
4.24
4.22
4.25
4.25
4.23
4.22

0.066
0.780
0.718
0.685
0.847
0.848
0.831
0.837
0.008
0.872

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.23

0.866

มาก

4.24

0.845

มาก

จากตารางพบวาความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน
อาคาร) มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก (คะแนนเฉลี่ ย เท า กั บ 4.24) โดยมี ค วามพึ ง พอใจต อ
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.16) มีความพึงพอใจดานชองทาง
การใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.24) มีความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ อยูใน
ระดั บ มาก (คะแนนเฉลี่ ย เท า กั บ 4.29) และมี ความพึ ง พอใจต อสิ่ งอํ า นวยความสะดวก อยู ใ นระดั บ มาก
(คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.23) ตามลําดับ
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4.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบ
กิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ)
4.5.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.8 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานสาธารณสุข
(การขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ) (n=92)
ลําดับที่
1
เพศ

2

3

4

ขอมูลทั่วไป
(1) ชาย
(2) หญิง

การศึกษา
(1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษา/ปวช.
(3) ปวส./อนุปริญญา
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกวาปริญญาตรี
อาชีพ
(1) รับจาง
(2) เกษตรกร
(3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
(4) ธุรกิจสวนตัว
(5) อื่นๆ
อายุเฉลี่ย (ป)

จํานวน

รอยละ

รวม

41
51
92

44.57
55.43
100

รวม

63
18
3
4
4
92

68.48
19.57
3.26
4.35
4.35
100

รวม

32
26
3
23
8
92

34.78
28.26
3.26
25.00
8.70
100

51

จากตารางผูตอบแบบสอบถามของผูรับบริการงานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบ
กิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ) จํานวน 92 คน มีอายุเฉลี่ย 51 ป สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ
55.43 มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 68.48 และมีอาชีพเปนเกษตรกร คิดเปนรอยละ
34.78
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4.5.2 ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามงานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบ
กิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ)
ตารางที่ 4.9 แสดงคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามผูรับบริการในงานดานสาธารณสุข
(การขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ) (n=92)
ประเด็นประเมิน
สวนที่ 1 ความพึงพอใจตอกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
1. ขั้นตอนในการขอรับบริการไมยงุ ยาก
2. การประชาสัมพันธเกี่ยวกับขั้นตอนการใหบริการ
(ปาย, เอกสาร, ชี้แจง ฯลฯ)
3. การดําเนินการถูกตอง โปรงใส ไมมผี ลประโยชนทับซอนใดๆ
4. มีการแจงขั้นตอนการดําเนินการและระยะเวลาของการ
ดําเนินการใหผูรับบริการทราบอยางชัดเจน
5. กรณีมีขอขัดของในการดําเนินการ มีการแจงสาเหตุและวิธีแกไขอยาง
ชัดเจน
สวนที่ 2 ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ
1.ชองทางการใหบริการดานการขออนุญาตสถานประกอบกิจการ
อันเปนอันตรายตอสุขภาพมีความหลากหลาย
2.ชองทางการใหบริการดานการขออนุญาตสถานประกอบกิจการ
อันเปนอันตรายตอสุขภาพมีประสิทธิภาพ
สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาที่แตงกายเหมาะสม
2. เจาหนาที่ใชวาจาสุภาพ
3. เจาหนาที่มีอัธยาศัยดี
4. เจาหนาที่เอาใจใสความจําเปนของผูใชบริการแตละคน
5. เจาหนาที่มีความคลองตัวในการใหบริการ
6. เจาหนาที่มีความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่
7. เจาหนาที่มีความรูในหนาที่เพียงพอ
สวนที่ 4 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก
1. เครื่องมือเครื่องใชในงานขออนุญาตสถานประกอบกิจการ อัน
เปนอันตรายตอสุขภาพมีความเหมาะสม
2. สถานที่ในการใหบริการงานขออนุญาตสถานประกอบกิจการอัน
เปนอันตรายตอสุขภาพมีความเหมาะสม
ความพึงพอใจโดยรวม

4.22
4.21
4.26

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.022
0.870
0.801

4.22
4.22

0.868
0.853

มาก
มาก

4.22

0.844

มาก

4.23
4.25

0.025
0.854

มาก
มาก

4.21

0.863

มาก

4.32
4.38
4.35
4.40
4.33
4.26
4.26
4.25
4.19
4.18

0.063
0.682
0.704
0.650
0.732
0.809
0.799
0.812
0.017
0.880

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.20

0.840

มาก

4.26

0.067

มาก

คาเฉลี่ย (𝑋�)

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก

จากตารางพบวาความพึ งพอใจของผูรับบริการงานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบ
กิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ) มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.26) โดยมี
ความพึงพอใจตอกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.22) มีความพึงพอใจ
ดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.23) มีความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ
อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.32) และมีความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก
(คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.19) ตามลําดับ

~ 44 ~

4.6 ขอเสนอแนะในการพัฒนาการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีขอเสนอแนะในการ
ใหบริการดังนี้
1. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ และเผยแพรกิจกรรมและขาวสารตาง ๆ ของ อบต.ใหทั่วถึงและ
เขาถึงประชาชนใหมากขึ้น
2. ควรมีการอธิบายและชี้แจงขั้นตอนการติดตอราชการที่ชัดเจน และสื่อสารใหงายตอการทําความ
เขาใจของประชาชน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย
5.1 สรุปผล
การประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนต อ คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารขององค ก ารบริ ห าร
สวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เป น การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ ในประเด็ น ความพึ ง พอใจของประชาชนผู รั บ บริ ก ารต อ ขั้ น ตอนการให บ ริ ก าร
ชองทางการใหบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก ของ 4 งานบริการ ไดแก งานดาน
กฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข) งานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับชําระภาษี) งานดานโยธา (การขอ
อนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร) และงานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบกิจการอัน
เป นอั น ตรายต อสุขภาพ) ขององค การบริหารสว นตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขัน ธ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผลการสํารวจความพึงพอใจดังนี้
ความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอยในภาพรวม อยูในระดับมาก
(คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.18, รอยละ 83.66) เมื่อพิจารณาแยกตามงานบริการทั้ง 4 งาน พบวา ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการงานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ) มีระดับ
ความพึงพอใจสูงที่สุด โดยมีคะแนนอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.26, รอยละ 85.23) รองลงมาคือ
ความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร) มีระดับความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.24, รอยละ 84.76) ลําดับที่สามคือ ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการงานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข) มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.22, รอยละ 84.44) และลําดับที่สี่ คือ ความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานหารายไดหรือภาษี
(งานรั บชํ าระภาษี ) มีร ะดั บความพึ งพอใจอยู ในระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.01, ร อยละ 80.20)
ตามลําดับ
ความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข) มีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย เทา กับ 4.22) โดยมีความพึงพอใจตอกระบวนการ ขั้น ตอนการ
ใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.14) มีความพึงพอใจดานชองทางการใหบ ริการ อยูใน
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.22) มีความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.30) และมีความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย เทากับ
4.17) ตามลําดับ
ความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับชําระภาษี) มีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดั บ มาก (คะแนนเฉลี่ ย เท ากั บ 4.01) โดยมี ความพึ งพอใจต อกระบวนการ ขั้น ตอนการ
ใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.93) มีความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับ
มาก (คะแนนเฉลี่ ยเทากับ 4.00) มีความพึ งพอใจต อเจาหนาที่ผูใหบริการ อยู ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.09) และมีความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.98)
ตามลําดับ
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ความพึงพอใจของผูรบั บริการงานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร)
มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.24) โดยมีความพึงพอใจตอกระบวนการ
ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.16) มีความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ
อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.24) มีความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.29) และมีความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.23)
ตามลําดับ
ความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบกิจการอัน
เปนอันตรายตอสุขภาพ) มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.26) โดยมีความ
พึงพอใจตอกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.22) มีความพึงพอใจ
ด า นช อ งทางการให บ ริ ก าร อยู ใ นระดั บ มาก (คะแนนเฉลี่ ย เท า กั บ 4.23) มี ค วามพึ ง พอใจต อ เจ า หน า ที่
ผูใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.32) และมีความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก อยูใน
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.19) ตามลําดับ

5.2 ขอเสนอแนะในการพัฒนาการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีขอเสนอแนะในการ
ใหบริการดังนี้
1. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ และเผยแพรกิจกรรมและขาวสารตาง ๆ ของ อบต.ใหทั่วถึงและ
เขาถึงประชาชนใหมากขึ้น
2. ควรมีการอธิบายและชี้แจงขั้นตอนการติดตอราชการที่ชัดเจน และสื่อสารใหงายตอการทําความ
เขาใจของประชาชน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย

งานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอความอนุเคราะหทานตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลอ า วน อ ย เพื่ อ นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการให บ ริ ก ารของ อบต.
ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนผูรับบริการตอไป
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  หรือกรอกขอความลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริง
ขอมูลทั่วไป
1. เพศ

2. อายุ…………………………….ป
3. การศึกษา






4. อาชีพ






(1) ชาย

 (2) หญิง

(1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษา/ปวช.
(3) ปวส./อนุปริญญา
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกวาปริญญาตรี
(6) อื่นๆ (โปรดระบุ)…… ………………………………………………..
(1) รับจาง
(2) เกษตรกร
(3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
(4) ธุรกิจสวนตัว
(5) อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………
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แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย

งานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข)

โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองระดับความพึงพอใจตามความคิดของทาน
(1 = พึงพอใจนอยที่สุด, 2 = พึงพอใจนอย, 3= พึงพอใจปานกลาง, 4= พึงพอใจมาก, 5= พึงพอใจมากที่สุด)

ความพึงพอใจ

1
นอย
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
2
3
4
นอย ปาน
มาก
กลาง

5
มาก
ที่สุด

สวนที่ 1 ความพึงพอใจตอกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
1. ขั้นตอนในการขอรับบริการไมยุงยาก
2. การประชาสัมพันธเกี่ยวกับขั้นตอนการใหบริการ
(ปาย, เอกสาร, ชี้แจง ฯลฯ)
3. การดําเนินการถูกตอง โปรงใส ไมมผี ลประโยชนทับซอนใดๆ
4. มีการแจงขั้นตอนการดําเนินการและระยะเวลาของการดําเนินการให
ผูรับบริการทราบอยางชัดเจน
5. กรณีมีขอขัดของในการดําเนินการ มีการแจงสาเหตุและวิธีแกไขอยาง
ชัดเจน
สวนที่ 2 ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ
1. ชองทางการรองเรียน/รองทุกขมหี ลากหลายรูปแบบ เชน ตูรับคํารอง
จุดบริการที่สํานักงาน ระบบออนไลน แอปพลิเคชั่น หรือสื่อโซเชียล
มีเดียตาง ๆ เชน Facebook, LINE ฯลฯ
2. ชองทางการใหบริการตาง ๆ มีประสิทธิภาพ
สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาที่แตงกายเหมาะสม
2. เจาหนาที่ใชวาจาสุภาพ
3. เจาหนาที่มีอัธยาศัยดี
4. เจาหนาที่เอาใจใสความจําเปนของผูใชบริการแตละคน
5. เจาหนาที่มีความคลองตัวในการใหบริการ
6. เจาหนาที่มีความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่
7. เจาหนาที่มีความรูในหนาที่เพียงพอ
สวนที่ 4 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก
1. อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการมีความเหมาะสม
2. สถานที่ในการใหบริการมีความเหมาะสม
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ
…………………………………………………………………………………………....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………....................................................................................................
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แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์ การบริหารส่ วนตําบลอ่ าวน้ อย

งานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับชําระภาษี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอความอนุเคราะหทานตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลอ า วน อ ย เพื่ อ นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการให บ ริ ก ารของ อบต.
ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนผูรับบริการตอไป
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  หรือกรอกขอความลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริง
ขอมูลทั่วไป
1. เพศ

2. อายุ…………………………….ป
3. การศึกษา






4. อาชีพ






(1) ชาย

 (2) หญิง

(1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษา/ปวช.
(3) ปวส./อนุปริญญา
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกวาปริญญาตรี
(6) อื่นๆ (โปรดระบุ)…… ………………………………………………..
(1) รับจาง
(2) เกษตรกร
(3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
(4) ธุรกิจสวนตัว
(5) อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………
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แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย

งานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับชําระภาษี)

โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองระดับความพึงพอใจตามความคิดของทาน
(1 = พึงพอใจนอยที่สุด, 2 = พึงพอใจนอย, 3= พึงพอใจปานกลาง, 4= พึงพอใจมาก, 5= พึงพอใจมากที่สุด)

ความพึงพอใจ

1
นอย
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
2
3
4
นอย ปาน
มาก
กลาง

5
มาก
ที่สุด

สวนที่ 1 ความพึงพอใจตอกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
1. ขั้นตอนในการขอรับบริการไมยุงยาก
2. การประชาสัมพันธเกี่ยวกับขั้นตอนการใหบริการ
(ปาย, เอกสาร, ชี้แจง ฯลฯ)
3. การดําเนินการถูกตอง โปรงใส ไมมผี ลประโยชนทับซอนใดๆ
4. มีการแจงขั้นตอนการดําเนินการและระยะเวลาของการดําเนินการให
ผูรับบริการทราบอยางชัดเจน
5. กรณีมีขอขัดของในการดําเนินการ มีการแจงสาเหตุและวิธีแกไขอยาง
ชัดเจน
สวนที่ 2 ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ
1. ชองทางการใหบริการงานรับชําระภาษีมีความหลากหลาย
2. ชองทางการใหบริการงานรับชําระภาษีมีประสิทธิภาพ
สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาที่แตงกายเหมาะสม
2. เจาหนาที่ใชวาจาสุภาพ
3. เจาหนาที่มีอัธยาศัยดี
4. เจาหนาที่เอาใจใสความจําเปนของผูใชบริการแตละคน
5. เจาหนาที่มีความคลองตัวในการใหบริการ
6. เจาหนาที่มีความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่
7. เจาหนาที่มีความรูในหนาที่เพียงพอ
สวนที่ 4 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก
1. อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการมีความเหมาะสม
2. สถานที่ในการใหบริการมีความเหมาะสม
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ
…………………………………………………………………………………………....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………....................................................................................................
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แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย

งานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอความอนุเคราะหทานตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลอ า วน อ ย เพื่ อ นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการให บ ริ ก ารของ อบต.
ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนผูรับบริการตอไป
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  หรือกรอกขอความลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริง
ขอมูลทั่วไป
1. เพศ

2. อายุ…………………………….ป
3. การศึกษา






4. อาชีพ






(1) ชาย

 (2) หญิง

(1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษา/ปวช.
(3) ปวส./อนุปริญญา
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกวาปริญญาตรี
(6) อื่นๆ (โปรดระบุ)…… ………………………………………………..
(1) รับจาง
(2) เกษตรกร
(3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
(4) ธุรกิจสวนตัว
(5) อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………
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แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย

งานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร)

โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองระดับความพึงพอใจตามความคิดของทาน
(1 = พึงพอใจนอยที่สุด, 2 = พึงพอใจนอย, 3= พึงพอใจปานกลาง, 4= พึงพอใจมาก, 5= พึงพอใจมากที่สุด)
ระดับความพึงพอใจ
1
2
3
4
5
ความพึงพอใจ
นอย นอย ปาน
มาก
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
สวนที่ 1 ความพึงพอใจตอกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
1. ขั้นตอนในการขอรับบริการไมยุงยาก
2. การประชาสัมพันธเกี่ยวกับขั้นตอนการใหบริการ
(ปาย, เอกสาร, ชี้แจง ฯลฯ)
3. การดําเนินการถูกตอง โปรงใส ไมมผี ลประโยชนทับซอนใดๆ
4. มีการแจงขั้นตอนการดําเนินการและระยะเวลาของการดําเนินการให
ผูรับบริการทราบอยางชัดเจน
5. กรณีมีขอขัดของในการดําเนินการ มีการแจงสาเหตุและวิธีแกไขอยาง
ชัดเจน
สวนที่ 2 ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ
1. ชองทางการใหบริการงานขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน
อาคาร มีความหลากหลาย
2. ชองทางการใหบริการงานขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน
อาคาร มีประสิทธิภาพ
สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาที่แตงกายเหมาะสม
2. เจาหนาที่ใชวาจาสุภาพ
3. เจาหนาที่มีอัธยาศัยดี
4. เจาหนาที่เอาใจใสความจําเปนของผูใชบริการแตละคน
5. เจาหนาที่มีความคลองตัวในการใหบริการ
6. เจาหนาที่มีความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่
7. เจาหนาที่มีความรูในหนาที่เพียงพอ
สวนที่ 4 ความพึงพอใจตอสิ่งอานวยความสะดวก
1. เครื่องมือเครื่องใชในงานขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
มีความเหมาะสม
2. สถานที่ในการใหบริการงานขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน
อาคารมีความเหมาะสม
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ
…………………………………………………………………………………………....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………....................................................................................................
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แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย

งานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอความอนุเคราะหทานตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลอ า วน อ ย เพื่ อ นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการให บ ริ ก ารของ อบต.
ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนผูรับบริการตอไป
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  หรือกรอกขอความลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริง
ขอมูลทั่วไป
1. เพศ

2. อายุ…………………………….ป
3. การศึกษา






4. อาชีพ






(1) ชาย

 (2) หญิง

(1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษา/ปวช.
(3) ปวส./อนุปริญญา
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกวาปริญญาตรี
(6) อื่นๆ (โปรดระบุ)…… ………………………………………………..
(1) รับจาง
(2) เกษตรกร
(3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
(4) ธุรกิจสวนตัว
(5) อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………
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แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย

งานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ)

โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองระดับความพึงพอใจตามความคิดของทาน
(1 = พึงพอใจนอยที่สุด, 2 = พึงพอใจนอย, 3= พึงพอใจปานกลาง, 4= พึงพอใจมาก, 5= พึงพอใจมากที่สุด)

ความพึงพอใจ

1
นอย
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
2
3
4
นอย ปาน
มาก
กลาง

5
มาก
ที่สุด

สวนที่ 1 ความพึงพอใจตอกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
1. ขั้นตอนในการขอรับบริการไมยุงยาก
2. การประชาสัมพันธเกี่ยวกับขั้นตอนการใหบริการ
(ปาย, เอกสาร, ชี้แจง ฯลฯ)
3. การดําเนินการถูกตอง โปรงใส ไมมผี ลประโยชนทับซอนใดๆ
4. มีการแจงขั้นตอนการดําเนินการและระยะเวลาของการดําเนินการให
ผูรับบริการทราบอยางชัดเจน
5. กรณีมีขอขัดของในการดําเนินการ มีการแจงสาเหตุและวิธีแกไขอยาง
ชัดเจน
สวนที่ 2 ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ
1.ชองทางการใหบริการดานการขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปน
อันตรายตอสุขภาพมีความหลากหลาย
2.ชองทางการใหบริการดานการขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปน
อันตรายตอสุขภาพมีประสิทธิภาพ
สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ
1. เจาหนาที่แตงกายเหมาะสม
2. เจาหนาที่ใชวาจาสุภาพ
3. เจาหนาที่มีอัธยาศัยดี
4. เจาหนาที่เอาใจใสความจําเปนของผูใชบริการแตละคน
5. เจาหนาที่มีความคลองตัวในการใหบริการ
6. เจาหนาที่มีความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่
7. เจาหนาที่มีความรูในหนาที่เพียงพอ
สวนที่ 4 ความพึงพอใจตอสิ่งอานวยความสะดวก
1. เครื่องมือเครื่องใชในงานขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปน
อันตรายตอสุขภาพมีความเหมาะสม
2. สถานที่ในการใหบริการงานขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปน
อันตรายตอสุขภาพมีความเหมาะสม
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ
…………………………………………………………………………………………....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………....................................................................................................

ภาคผนวก ข
ประวัตินักวิจัย
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ประวัตินักวิจัย
1. ชื่อ-นามสกุล
2. ตําแหนง
3. เบอรโทรศัพท
4. อีเมล
6.วุฒิการศึกษา

ผลงานวิจัย

นายอัตภาพ มณีเติม
Mr. Attapap Maneetoem
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
08 9259 5120
attapap@pbru.ac.th, attapap.man@mail.pbru.ac.th
Line ID:
attapap
Facebook: https://www.facebook.com/attapap
• ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอรศึกษา) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (ป 2539)
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (ป 2540)
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต (ป 2550)
ภาคนิ พ นธ ระบบสารสนเทศสํ า หรั บ บริ ห ารจั ด การคณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
• ปรั ช ญาดุ ษ ฏี บั ณ ฑิ ต (เทคโนโลยี ส ารสนเทศคุ ณ ภาพ) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบุรี (ป 2555) ดุษฏีนิพนธ ตัวชี้วัดและตัวแบบสารสนเทศคุณภาพซิกซซิกมา
สําหรับการบริหารจัดการคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันตก

1) อัตภาพ มณีเติม และคณะ. (2561). การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย รูปแบบเอ็กซทีม. การ
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ น า ช า ติ ร า ช ภั ฏ วิ จั ย ค รั้ ง ที่ 5 วั น ที่ 2-5 ธั น ว า ค ม 2561.
(http://runirac2018.pbru.ac.th)
2) อัตภาพ มณีเติม. (2560). ตัวแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรสําหรับแหลง
เพาะปลูกพืชและไมผล อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวิจัยเพชรบุรีวิจัย
เพื่อแผนดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 วันที่ 15 กรกฎาคม 2560
3) จุฑามาศ ทะแกลวพันธุ นวรัตน ประทุมตา อัตภาพ มณีเติม ศิริวรรณ แดงฉ่ําและกังสดาล
สกุลพงษมาลี. (2557). การจัดทําเสนทางทองเที่ยวเชิงเกษตร “สืบสานโครงการพระราชดําริ” นําเสนอภาค
บรรยาย ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 11 8-9 ธันวาคม
2557 หนา 109-110
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1. ชื่อ-สกุล

นางสาวนวรัตน ประทุมตา
Miss. Nawarat Pratoomta
2. ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
3. สถานที่ทํางาน
คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
4. สถานที่ติดตอไดโดยสะดวก คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท
089-1520152
E-mail
nawapam@hotmail.com
6. ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2540
วท.บ. (วิจัยดําเนินงาน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. 2546
กศ.ม. (การวิจัยการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2556
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
7. ประสบการณทํางาน
การสอน เปนผูสอนปริญญาตรี ปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. การวิจัยดําเนินงานเบื้องตน
2. สถิติในงานอุตสาหกรรม
3. การควบคุมคุณภาพ
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
5. การประกอบการวิสาหกิจ
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ดานการบริหาร
1. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
8. ผลงานวิจัย
กาญจนา บุญสง, พจนารถ บัวเขียว, นวรัตน ประทุมตา และกฤษดา ตั้งชวาล. (2560). การพัฒนา
เสนทางทองเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตรดานสิงขร-มะริด.การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
เพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 วันอาทิตย ที่ 3 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี.หนา 99-111
ชนานุช เงินทอง, พจนารถ บัวเขียว, กาญจนา บุญสง, แสนประเสริฐ ปานเนียม และนวรัตน ประทุม
ตา.(2560).
การศึกษาศักยภาพชุมชนดานวัฒนธรรมขาวเมืองเพชรบุรี.การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี
วิจัยเพื่อแผนดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 “สหวิทยาการ สูไทยแลนด4.0” ในวันเสารที่15 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.หนา 66-69
นวรัตน ประทุมตา, ทิพากร ตองประสงค, นันทชัย แกวเดชะ และมารุต มีพรอม (2560). เจตคติและ
ความรู
ความเขาใจ ตอระบบควบคุมคุณภาพ (GMP) ของพนักงานฝายผลิตและ เกษตรกร สหกรณการเกษตร
บานลาด จํากัด อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี
วิจัยเพื่อแผนดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 “สหวิทยาการ สูไทยแลนด4.0” ในวันเสารที่15 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.หนา 123-128
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วันชัย ซันประสิทธิ์, นวรัตน ประทุมตา, วิชัย แหวนเพชร และสถาพร ถาวรอธิวาสน. (2560). รูปแบบ
การจัดการปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ประเภทเครื่องดื่ม.
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม:เทพสตรี I-TECH 12(2): 115-130.
อัตภาพ มณีเติม, นวรัตน ประทุมตา, ปติพงษ นามวิบูลย และวิวัฒน เพิ่มสุข(2561). การพัฒนาระบบ
บริหารงานวิจัย รูปแบบเอกซทีม.การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจัย
ครั้งที่ 5 | (12) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. วันที่ 3-5
ธันวาคม 2561. หนา 387393
กาญจนา บุญสง นวรัตน ประทุมตา เทิดศักดิ์ ทองแยม ดารัน พราหมณแกว ชนานุช เงินทอง.
(2561). รูแบบและกระบวนการสรางความเขมแข็งในการจัดการปญหายาเสพติดตามหลัก
พระพุทธศาสนากองทุนแมของแผนดินในประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 8(1): 137-148.
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1. ชื่อ – นามสกุล

(ภาษาไทย) นางสาวชนานุช เงินทอง
(ภาษาอังกฤษ) Ms.Chananut Ngerntong
2. ตําแหนงปจจุบัน
นักวิจัยปฏิบัติการ สังกัด สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เลขที่ 38 หมูที่ 8 ตําบลนาวุง อําเภอเมื อง
จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท 032-493277, 081-1975778
E-mail : chananutn@hotmail.com
4. ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร)
มหาวิทยาลัยศิลปากร ป 2546
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ป 2552

5. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
1. สภาพ ปญหา และความตองการ ในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
ราชบุรีและสมุทรสงคราม ป 2552
2. กลยุทธการพัฒนาคุณลักษณที่พึงประสงคของนักเรียนโดยใชเครือขายวิจัยการศึกษา
ป 2552
3. การพัฒนาเครือขายนวัตกรรมการเรียนรูของครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีศึกษา เครือขาย
การวิจัยในชั้นเรียนของครูในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ป 2553-2554
ไดรับทุนสนับสนุนจาก สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. ปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสมุทรสงคราม ป 2554
5. ประสิทธิผลการดําเนินงานโครงการมัสยิดสีขาวของจังหวัดเพชรบุรี ป 2555
6. การศึกษาการดําเนินงานศูนยจําแนกคัดกรองและศูนยขอมูลติดตาม และประสานความชวยเหลือ
ดาน Demand ป 2557
7. รายงานผลการสํารวจสภาวการณเด็กและเยาวชน ป 2556-2557 จังหวัดเพชรบุรี
8. รายงานผลการสํารวจสภาวการณเด็กและเยาวชน ป 2556-2557 จังหวัดประจวบคีรีขันธ
9. แนวทางการสืบสานวัฒนธรรมตาลเมืองเพชรที่เอื้อตอวิถีชีวิตของชุมชนบานลาด อําเภอบานลาด จังหวัด
เพชรบุรี ป 2557
10. การวิจัยและพัฒนาการอานและการเขียนไมคลองของนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
นเรศวรบานหวยโสก สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 14 ป 2557
11. การพัฒนากลไกเชิงระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเครือขายการวิจัย จังหวัดเพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ ป 2558

~ 63 ~
12. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
เพชรบุรี ป 2558
13. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ป 2558
14. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
เพชรบุรี ป 2560
15. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ป 2560
16. การสังเคราะห องคความรู กระบวนการสรางและพัฒนาเครือขายกองทุนแมของแผนดินในการ
ปองกันปญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ป 2561
17. การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยรูปแบบเอกซทีม ป 2561
18. การศึกษาแนวทางการอนุรักษขนมหวานพื้นเมืองใหเปนแหลงเรียนรูและสงเสริมเสนทางการ
ทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ป 2562
19. การพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรดานสิงขร-มะริด ป 2562

