รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่ อคุณภาพการให้ บริการของ

องค์ การบริหารส่ วนตาบลอ่าวน้ อย
อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดย

อาจารย์ วันชัย เจือบุญและคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2560

ก

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุ ณภาพการให้บริ การขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลอ่ า วน้อ ย อ าเภอเมื อ งประจวบคี รี ข ัน ธ์ จัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ ใน
ปี งบประมาณ 2560 เป็ นการประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ คุ ณ ภาพการ
ให้ บ ริ การขององค์ ก ารบริ หารส่ วนต าบลอ่ า วน้ อ ย ตามภาระหน้ า ที่ ที่ ก าหนดไว้ใ น
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552 มี
วัตถุประสงค์ของการวิจยั 1. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน บุคลากรภาครัฐและ
ภาคเอกชน ซึ่ งอาศัยและ/หรื อประกอบอาชี พและ/หรื อศึกษาอยูใ่ นเขตพื้นที่องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลอ่าวน้อยที่มีต่อคุ ณภาพการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลอ่าวน้อยต่อ
ขั้นตอนการให้บริ การ, ช่ องทางการให้บริ การ, เจ้าหน้าที่ ผูใ้ ห้บริ การและสิ่ งอานวยความ
สะดวก ตามภาระและหน้าที่ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 ในภาระงาน 4 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย(การแจกจ่ายน้ าอุปโภค-บริ โภค) (2) ด้านรายได้หรื อภาษี (การรับชาระ
ภาษี) (3) ด้านโยธา(การขออนุญาตก่อสร้าง ขุดดิน และถมดิน) และ(4) การให้การสนับสนุน
น้ าบริ โภคและบรรเทาสาธารณภัย และ 2.เพื่อทราบถึงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการ
จัดทาบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตาบลอ่าวน้อยตามภาระและหน้าที่ที่กาหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2552
ในการดาเนินการวิจยั คณะผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้วิธีดาเนินการวิจยั โดยการสารวจความพึง
พอใจ (Survey Research) และความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มเลือกเป็ นตัวแทนของ
ประชาชน บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ งอาศัยและ/หรื อประกอบอาชีพและ/หรื อศึกษา
อยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลอ่าวน้อย จานวน 381 ตัวอย่าง ภายใต้ระดับความเชื่ อมัน่
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ในช่ วง 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 แล้วนามาวิเคราะห์ผล
การศึกษาข้อมูลที่ได้มาด้วยวิธีการพรรณนา และวิธีการทางสถิติโดยหาค่าเฉลี่ย (mean) และ
ค่าอัตราส่ วนร้อยละ (percentage) ซึ่ งผลการศึกษาที่ได้ สรุ ปตามวัตถุประสงค์การศึกษาได้
ดังนี้
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สรุปผลการศึกษา
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน บุคลากรภาครัฐและ
ภาคเอกชน ซึ่ งอาศัยและ/หรื อประกอบอาชี พและ/หรื อศึกษาอยู่ในเขตองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลอ่าวน้อยที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลอ่าวน้อยต่อขั้นตอน
การให้บริ การ, ช่ องทางการให้บริ การ, เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ และสิ่ งอานวยความสะดวก ใน
ภาระงาน 4 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การแจกจ่ ายน้ าอุ ปโภคบริ โภค) (2) ด้านรายได้หรื อภาษี (การรับชาระภาษี) (3) ด้านโยธา(การขออนุ ญาตก่อสร้าง
ขุดดิน และถมดิน) และ(4) การให้การสนับสนุ นน้ าบริ โภคและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 4 ด้านอยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.589) คิดเป็ นร้อย
ละ 91.78 พิจารณาแยกเป็ นรายด้าน มีรายละเอียด ดังนี้
1. ความพึงพอใจด้ านป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การแจกจ่ ายนา้ อุปโภค-บริโภค)
ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.620) คิดเป็ นร้อยละ 92.40
ด้ านช่ องทางการให้ บริ การ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.624) คิดเป็ นร้อยละ 92.48
ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผู้ให้ บริ การ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.630) คิดเป็ นร้อยละ 92.60
ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวกในการให้ บริ การ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมีความพึงพอใจ
ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.623) คิดเป็ นร้อยละ 92.46
ระดับความพึงพอใจในการให้บริ การโดยภาพรวมทั้ง 4 ขั้นตอน อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.624) คิดเป็ นร้อยละ 92.48
2. ความพึงพอใจด้ านรายได้ หรือภาษี (การรับชาระภาษี)
ด้ านขั้นตอนการให้ บริ การ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมี ความพึงพอใจในระดับ มาก
(ค่าเฉลี่ย = 4.491) คิดเป็ นร้อยละ 89.82
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ด้ านช่ องทางการให้ บริ การ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.514) คิดเป็ นร้อยละ 90.28
ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ประชาชนผูม้ ารั บบริ การมี ความพึ งพอใจในระดับ มาก
(ค่าเฉลี่ย = 4.493) คิดเป็ นร้อยละ 89.86
ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวกในการให้ บริ การ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมีความพึงพอใจ
ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.478) คิดเป็ นร้อยละ 89.56
ระดับความพึงพอใจในการให้บริ การโดยภาพรวมทั้ง 4 ขั้นตอน อยู่ในระดับ มาก
(ค่าเฉลี่ย = 4.494) คิดเป็ นร้อยละ 89.88
3. ความพึงพอใจด้ านโยธา (การขออนุญาตก่อสร้ าง ขุดดิน และถมดิน)
ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.551) คิดเป็ นร้อยละ 91.02
ด้ านช่ องทางการให้ บริ การ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.575) คิดเป็ นร้อยละ 91.50
ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผู้ให้ บริ การ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.543) คิดเป็ นร้อยละ 90.86
ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวกในการให้ บริ การ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมีความพึงพอใจ
ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.577) คิดเป็ นร้อยละ 91.54
ระดับความพึงพอใจในการให้บริ การโดยภาพรวมทั้ง 4 ขั้นตอน อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.562) คิดเป็ นร้อยละ 91.24
4. ความพึงพอใจด้ านสาธารณสุ ข(การจัดเก็บขยะมูลฝอย)
ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.693) คิดเป็ นร้อยละ 93.86
ด้ านช่ องทางการให้ บริ การ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.641) คิดเป็ นร้อยละ 92.82
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ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผู้ให้ บริ การ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.692) คิดเป็ นร้อยละ 93.84
ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวกในการให้ บริ การ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมีความพึงพอใจ
ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.674) คิดเป็ นร้อยละ 93.48
ระดับความพึงพอใจในการให้บริ การโดยภาพรวมทั้ง 4 ขั้นตอน อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.675) คิดเป็ นร้อยละ 93.50
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อทราบถึงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการจัดทาบริ การ
สาธารณะขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลอ่ า วน้อ ย ตามภาระและหน้า ที่ ที่ ก าหนดไว้ใ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติสภาตาบลและการบริ หาร
ส่ วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามบางรายมีความเห็นว่า ในการบริ หารจัดการเพื่อการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลอ่ า วน้อ ย มี ขอ้ พิจ ารณาเพื่อ พัฒนาและปรั บปรุ ง การบริ การสาธารณะเพื่ อให้เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพในการให้บริ การแก่ประชาชนในท้องถิ่น ดังนี้
1. องค์การบริ หารส่ วนตาบลอ่าวน้อย มีความพร้อมของศักยภาพต้นทุนทางกายภาย
และทุนทางสังคมวัฒนธรรมสู ง ควรส่ งเสริ มสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของชุ มชน ทั้งด้าน
การเกษตร วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุ มชน กลุ่มอาชี พผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุ มชน หรื อจัดทาเป็ น
ชุมชนเพื่อการเรี ยนรู ้ตามศาสตร์พระราชา เช่ นโรงสี ขา้ วชุมชนที่พระราชทานมาให้ และเพิ่ม
การประชาสัมพันธ์ในหลายๆ ช่ องทาง ทั้งเว็ปไซด์ขององค์กรเอง ตลอดจนเครื อข่ายการ
ท่องเที่ ยวทั้งภายในจังหวัดและระดับประเทศเพื่อเชิ ญชวนนักท่องเที่ ยวเข้ามาเยี่ยมชุ มชน
ส่ งผลต่อการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นของชาวบ้าน
2. สนับสนุนแนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนในพื้นที่ผ่านช่องทางสื่ อออนไลน์
นอกเหนือจากช่องทางการประชาสัมพันธ์ตามปกติ เช่น การสร้างไลน์กลุ่มผูน้ าชุ มชน ไลน์
กลุ่มอาชีพต่างๆ จะได้มีการสื่ อสารแสดงความคิดเห็นรับฟัง ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปั ญหา
ร่ วมกันมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ข่าวสารขององค์กรให้เห็นเป็ นปัจจุบนั อยูต่ ลอดเวลา
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กิตติกรรมประกาศ
การจัด ท ารายงานการประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ คุ ณ ภาพการ
ให้บริ ก ารขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลอ่ า วน้อ ย อ าเภอเมื อ งประจวบคี รี ข ัน ธ์ จัง หวัด
ประจวบคี รีขนั ธ์ สาเร็ จลงได้ดว้ ยความอนุ เคราะห์จากองค์กรและบุคคลต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง
คณะผูว้ ิ จ ัย ขอขอบคุ ณ องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลอ่ า วน้อ ยที่ ใ ห้ม อบความไว้ว างใจให้
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมา และความสาคัญของปัญหา
เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 บทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายประเด็น ที่สาคัญ อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฉบับ
ปั จ จุ บ ัน ยัง กล่ า วถึ ง บทบัญ ญัติ เ กี่ ย วกับ องค์ก ารบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น หรื อ องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น(ในรายงานวิจยั ฉบับนี้จะใช้คาว่า “องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น” เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อความในรัฐธรรมนู ญ) ไว้ในหมวด 14 ที่ว่าด้วย การปกครองส่ วนท้องถิ่น
โดยมีสาระสาคัญในมาตรา 249 คือ ให้มีการจัดการปกครองส่ วนท้องถิ่นตามหลักแห่ งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และในมาตรา 250 รัฐธรรมนูญยัง
ได้กาหนดหน้าที่ และอานาจขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นไว้ ให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นจัดทาบริ การสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน รวมทั้ง
ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น การจัด การศึ ก ษาให้แ ก่ ป ระชาชนในท้อ งถิ่ น โดยพิ จ ารณาจาก
งบประมาณและศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น นอกจากนี้ รัฐธรรมนู ญยังเปิ ด
โอกาสให้ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น สามารถด าเนิ น การจัด ท าบริ ก ารสาธารณะหรื อ
กิจกรรมสาธารณะร่ วมมือหรื อมอบหมายให้เอกชนหรื อหน่ วยงานรัฐอื่นๆ ดาเนิ นการ ได้
หากการร่ ว มมื อ หรื อ การมอบหมายนั้น จะท าให้ ป ระชาชนได้รั บ ประโยชน์ ยิ่ง ขึ้ น โดย
งบประมาณในการดาเนินการนั้น จะได้มาจากสองส่ วนคือ งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล
กลางและรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเอง เช่น การเก็บภาษีบารุ งท้องที่ เป็ นต้น
จากการที่ รัฐธรรมนู ญกาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถจัดทาบริ การ
สาธารณะได้เองนั้น รั ฐธรรมนู ญได้วางกลไกในการตรวจสอบการดาเนิ นงานขององค์กร
ปกครองส่ วนทั้งถิ่นไว้ใน มาตรา 253 โดย ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นต้องเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนิ นงานให้ประชาชนทราบ อีกทั้ง
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ต้อ งให้ป ระชาชนในท้อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงาน
ประเมินผลและตรวจสอบการดาเนินงานอีกด้วย
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การที่ภาคประชาชนจะเข้าไปประเมินผลการดาเนิ นงานบริ หารจัดการขององค์ กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น นั้น การประเมิ น จะต้อ งเป็ นการประเมิ น จากผลการด าเนิ น งานที่
สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ในการจัดการบริ การสาธารณะอันเป็ นประโยชน์แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น ตามที่กาหนดไว้ใน มาตรา 16 แห่ งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.และอานาจหน้าที่องค์การบริ หารส่ วน
ตาบลตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2552 ซึ่ งประกอบด้วยสามมาตรา คือ มาตรา 66 มาตรา 67 และ มาตรา 68 โดยที่ มาตรา
67 เป็ นหน้าที่ที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลต้องทา ส่ วนมาตรา 68 เป็ นหน้าที่ที่ไม่ได้บงั คับให้
ต้อ งท าแต่ ห ากทาได้ก็จ ะเป็ นประโยชน์ต่ อชุ ม ชนมากยิ่งขึ้ น ซึ่ งทั้ง สามมาตรา มี ใ จความ
ดังนี้
“มาตรา 66 องค์การบริ หารส่ วนตาบลมีหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม
มาตรา 67 ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย องค์การบริ หารส่ วนตาบลมีหน้าที่ตอ้ งทาในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตาบล ดังนี้
(1) จัดให้มีและบารุ งรักษาทางน้ าและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกาจัดมูลฝอย
และสิ่ งปฏิกลู
(3) ป้ องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) ส่ งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุ และผูพ้ ิการ
(7) คุม้ ครอง ดูแล และบารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(8) บารุ งรั กษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่ น และวัฒนธรรมอันดี ของ
ท้องถิ่น
(9) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรื อบุคลากร
ให้ตามความจาเป็ นและสมควร
มาตรา 68 ภายใต้บงั คับแห่ งกฎหมายองค์การบริ หารส่ วนตาบลอาจทากิจการในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตาบล ดังนี้
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(1) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริ โภค และการเกษตร
(2) ให้มีและบารุ งการไฟฟ้ าหรื อแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบารุ งรักษาทางระบายน้ า
(4) ให้มีและบารุ งสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่ งเสริ มกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6) ส่ งเสริ มให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บารุ งและส่ งเสริ มการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุม้ ครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรื อ และท่าข้าม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิ ชย์
(12) การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง”
เมื่อพิจารณาอานาจหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลตามที่กาหนดในรัฐธรรมนูญ
และพระราชบัญญัติฯ แล้วจะเห็นว่ามีอยูห่ ลายด้าน ซึ่งแต่ละด้านจะเกี่ยวข้องกับการใช้อานาจ
และการปฏิบตั ิหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละประโยชน์สุขของประชาชน
ในชุมชนนั้นๆ ทั้งสิ้ น ทั้งนี้หากพิจารณาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจะเห็นว่า รัฐธรรมนู ญ ใช้
คาว่า “หน้า ที่ แ ละอ านาจดู แ ล” ซึ่ ง แสดงให้เห็ นว่า บทบาทหลัก ขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่ นคื อ การทาหน้าที่ และใช้อานาจเพื่อการดู แ ลประชาชนเท่ านั้น เพราะฉะนั้น เมื่ อ
พิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ให้อานาจแก่ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการปกครอง
ท้องถิ่นของตนด้วยแล้ว การที่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนประเมินผลการดาเนิ นงานของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล จึงถือว่าสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนู ญเป็ นอย่างยิ่ง
เพราะประชาชนในท้องถิ่นนั้นจะเป็ นผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากการบริ หารงานขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลโดยตรง ด้วยเหตุ น้ ี การสารวจวิจ ัยและประเมินผลการดาเนิ นงานของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลอ่าวน้อย จึงถือเป็ นแนวทางการมีส่วนร่ วมที่สาคัญของการเมือง
ภาคประชาชน อีกทั้งยังเป็ นการควบคุม และตรวจสอบการดาเนิ นงานขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลไปพร้อมๆ กัน
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ผลสรุ ปจากการสารวจวิจยั ประเมิ นผลการดาเนิ นงานที่ ได้ จะเป็ นข้อมูลที่ แสดงให้
คณะผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลอ่าวน้อยได้นาไปใช้ประกอบเป็ น
แนวทางแก้ไขปรั บปรุ งทั้งด้านนโยบาย วิธีการดาเนิ นงาน และการให้บริ การ เพื่อให้เกิ ด
สอดคล้องกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลอ่าวน้อย
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ งอาศัย
และ/หรื อประกอบอาชี พและ/หรื อศึกษาอยู่ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลอ่าวน้อยที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลอ่าวน้อยต่อขั้นตอนการให้บริ การ, ช่อง
ทางการให้บริ การ, เจ้าหน้าที่ผูใ้ ห้บริ การ และสิ่ งอานวยความสะดวก ในภาระงาน 4 ด้าน
ประกอบด้วย (1) ด้านป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การแจกจ่ายน้ าอุปโภค-บริ โภค)
(2) ด้านรายได้หรื อภาษี(การรับชาระภาษี) (3) ด้านโยธา(การขออนุญาตก่อสร้าง ขุดดิน และ
ถมดิน) และ(4) ด้านสาธารณสุ ข(การจัดเก็บขยะมูลฝอย)
2. เพื่อทราบถึงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการจัดทาบริ การสาธารณะของ
องค์ก ารบริ ห ารส่ วนตาบลอ่ าวน้อ ยตามภาระและหน้าที่ ที่ก าหนดไว้ใ นรั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การศึกษาวิจยั นี้ทาการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชน บุคลากรภาครัฐและ
ภาคเอกชน ซึ่ งอาศัยและ/หรื อประกอบอาชี พและ/หรื อศึกษาอยู่ในเขตองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลอ่าวน้อยที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลอ่าวน้อย ต่อขั้นตอน
การให้บริ การ, ช่องทางการให้บริ การ, เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การและสิ่ งอานวยความสะดวก ใน
ภาระงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การแจกจ่ายน้ า
อุปโภค-บริ โภค (2) ด้านรายได้หรื อภาษี(การรับชาระภาษี) (3) ด้านโยธา(การขออนุ ญาต
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ก่ อ สร้ า ง ขุด ดิ น และถมดิ น) และ(4) ด้า นสาธารณสุ ข (การจัด เก็บ ขยะมูล ฝอย)รวมถึ ง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบลอ่าวน้อย
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
การศึ ก ษาวิ จ ัย นี้ ท าการศึ ก ษาในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
อ่าวน้อย อาเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
การศึ ก ษาวิ จ ัย นี้ ทาการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของประชาชน บุ ค ลากรภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน ซึ่ งอาศัยและ/หรื อประกอบอาชี พและ/หรื อศึกษาอยู่ในเขตองค์การบริ หารส่ วน
ต าบลอ่ า วน้อ ยที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพการให้บริ ก ารขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลอ่ า วน้อ ย ใน
ปี งบประมาณ 2560
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. องค์การบริ หารส่ วนตาบลอ่าวน้อย สามารถนาผลการประเมินระดับความพึงพอใจ
ของประชาชน บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีต่อการดาเนินงานขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลอ่าวน้อย ต่อขั้นตอนการให้บริ การ, ช่องทางการให้บริ การ, เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การและสิ่ ง
อานวยความสะดวก ในภาระงาน 4 ด้าน (1) ด้านป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การแจกจ่าย
น้ าอุปโภค-บริ โภค (2) ด้านรายได้หรื อภาษี (การรับชาระภาษี) (3) ด้านโยธา (การขออนุญาต
ก่อสร้ าง ขุดดิ น และถมดิ น) และ (4) ด้านสาธารณสุ ข (การจัดเก็บขยะมูลฝอย) รวมถึ ง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบลอ่าวน้อย เพื่อใช้
เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารงานในปี งบประมาณต่อๆ ไป
2. สถาบัน และองค์ก รทั้ง ภาครั ฐ องค์ก รพัฒ นาเอกชน รวมถึ ง ภาคประชาสั ง คม
สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในประเทศไทย
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลอ่ าวน้อย อาเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขนั ธ์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ระดับความพึงพอใจของการให้บริ การประชาชนในด้านต่างๆ ที่
องค์การบริ หารส่ วนตาบลอ่าวน้อยได้ให้บริ การแก่ประชาชน ซึ่ งคณะผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสาร
งานวิจยั แนวคิด และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง และนามาเป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ประกอบการ
อธิบายและการวิเคราะห์สรุ ปผลในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2. แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
4. แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริ การ
5. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อน การบริ หารจัดการและการประเมิน
สภาพแวดล้อมและศักยภาพ
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกีย่ วกับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
1.1 นิยามขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ได้มีนกั รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้นิยาม
ของการปกครองส่ วนท้องถิ่นไว้หลากหลาย อาทิเช่น
Robson (1953) ให้ความหมายของ การปกครองท้องถิ่นว่าเป็ นหน่วยการปกครองที่รัฐ
จัดตั้งขึ้นและให้มีอานาจปกครองตนเอง มีสิทธิตามกฎหมาย และรู ปแบบขององค์กรที่จาเป็ น
ในการปกครอง (Necessary Organization) เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ให้สมความมุ่งหวังของการ
ปกครองท้องถิ่นนั้นๆ
Wit (1967) ได้นิยามว่า การปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นการปกครองที่รัฐบาลกลางให้
อานาจ หรื อกระจายอานาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มี
ส่ วนร่ วมในการปกครองทั้งหมดหรื อบางส่ วน
Montagu (1984) นิยามความหมายของการปกครองส่ วนท้องถิ่น คือ การปกครองซึ่ ง
หน่ วยการปกครองท้องถิ่ นได้มีการเลื อกตั้งโดยอิ สระ เพื่อเลื อกผูบ้ ริ หารองค์กรปกครอง
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ท้องถิ่นซึ่ งมีอานาจอิสระปราศจากการครอบงาจากส่ วนกลาง ทั้งนี้ จะอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์
ที่วา่ อานาจสู งสุ ดของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ
เมื่อพิจารณาจากนิยามต่างๆ และรู ปแบบการปกครองส่ วนท้องถิ่นของไทย สามารถ
ให้นิยามของคาว่า องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น คือ ราชการส่ วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง
จากประชาชนในท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการบริ หารจัดการบริ การสาธารณะตามกฎหมาย
เพื่อประโยชน์สุขของชุ มชน ซึ่ งบทบาทอานาจหน้าที่ของราชการส่ วนท้องถิ่นโดยหลักแล้ว
จะถูกกาหนดโดยกฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นๆ เช่ น พระราชบัญญัติ
เทศบาล พระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
กรุ งเทพมหานคร และพระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตาบล เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมี
กฎหมายอื่นๆ ที่ให้อานาจแก่ราชการส่ วนท้องถิ่นอีกมากมาย ปั จจุบนั ราชการส่ วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย 5 รู ปแบบ คือ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด, เทศบาล (เทศบาลนคร, เทศบาล
เมืองและเทศบาลตาบล) , องค์การบริ หารส่ วนตาบล, กรุ งเทพมหานคร และเมืองพัทยา
1.2 ความสาคัญขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ความส าคัญ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น มี ผ ลต่ อ การพัฒ นาท้อ งถิ่ น และ
ประเทศชาติหลายประการ ดังนี้
1. เป็ นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยเพราะเป็ นเสมื อนสนาม
ทดสอบการทางานด้านการปกครองให้แก่ประชาชนสอนให้ประชาชนรู ้จกั การนาทฤษฎีไปสู่
การปฏิบตั ิโดยเฉพาะการใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทย
2. สอนให้ประชาชนรู ้จกั ปกครองตนเอง โดยเปิ ดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่ วมทางการ
เมืองในซึ่ งการปฏิบตั ิจริ งจะทาให้สามารถรับรู ้ปัญหาและอุปสรรครวมไปถึงการรู ้จกั ที่จะหา
วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนเอง
3. สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้ าหมายเนื่ องจากเป็ นรู ปแบบ
การปกครองที่เน้นการกระจายอานาจหน้าที่ ไปสู่ หน่ วยงานต่างๆซึ่ งจะทาให้องค์กรฯเกิ ด
ความคล่องตัวในการทางานและยังช่วยแบ่งเบาภาระของหน่วยงานกลางคือรัฐบาล
4. ช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งเนื่องจากประชาชนมีอิสระในการปกครองตนเอง สามารถ
ตัดใจเองโดยการมีส่วนร่ วมในชุ มชนทาให้ชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริ ง ซึ่ งแนวทางนี้ จะ
ช่วยให้สามารถพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลเพราะเป็ นการแก้ไขปั ญหาที่มาจากคนใน
ท้องถิ่นผูป้ ระสบปัญหาเอง
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1.3 วัตถุประสงค์ ขององค์ กรปกครองท้ องถิ่น
วัตถุ ประสงค์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมี ไว้เพื่อช่ วยในการพัฒนาประเทศ
หลายประการ สรุ ปได้ดงั นี้
1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในกรณี ที่ทอ้ งถิ่นบางท้องถิ่นเป็ นสิ่ งที่เห็นได้ชดั ว่าใน
การบริ หารประเทศจะต้องอาศัยเงินงบประมาณเป็ นหลัก หากเงินงบประมาณจากัดภารกิจที่
จะต้องบริ การให้กบั ชุมชนต่างๆอาจไม่เพียงพอ ดังนั้น หากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่นหน่วย
การปกครองท้อ งถิ่ น นั้น ๆก็ ส ามารถมี ง บประมาณของตนเองเพี ย งพอที่ จ ะด าเนิ น การ
สร้างสรรค์ความเจริ ญให้กบั ท้องถิ่นได้
2. เพื่อสนองตอบต่ อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่ นอย่างแท้จริ งเพราะ
คณะทางานในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ย่อมมาจากประชาชนในพื้นที่ดังนั้นจึงย่อมรู ้
ปั ญหาได้กระจ่างชัดมากกว่าจึงย่อมจะสามารถแก้ไขปั ญหาได้ดีกว่าผูบ้ ริ หารที่อยู่ภายนอก
ชุมชน
3. เพื่อช่วยหารายได้ให้กบั ท้องถิ่นด้วยการให้อานาจท้องถิ่นจัดเก็บภาษีอากรและนา
เงินไปพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็ นการช่วยรัฐบาลประหยัดงบประมาณอีกวิธีหนึ่ง
2. แนวคิดเกีย่ วกับนโยบายสาธารณะ
2.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ
นิ ยามหรื อความหมายของคาว่านโยบายสาธารณะนั้น ได้มีนักวิชาการโดยเฉพาะ
นักวิชาการสายนโยบายศาสตร์และรัฐศาสตร์ได้ให้คานิยามไว้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น
Lasswell (1958) ได้ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะสรุ ปได้ว่า คือ แผนงานที่ถูก
กาหนดขึ้นโดยประกอบด้วยเป้ าหมาย คุณค่า และแนวทางปฏิบตั ิต่างๆ
Easton (1965) ได้ให้นิยามไว้ว่า นโยบายสาธารณะคือ การจัดสรรคุ ณค่า และ
ผลประโยชน์ต่างๆ โดยผ่านกลไกอานาจการบริ หาร
Cochran and Malone (1995) ได้กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ เป็ นการตัดสิ นใจทาง
การเมืองเพื่อดาเนินโครงการให้บรรลุเป้ าหมายด้านสังคม
Anderson (1996) ได้ให้คาจากัดความสรุ ปได้ว่า นโยบายสาธารณะ คือ กิจกรรมที่มี
ความมุ่งหวังเชิ งนโยบาย ซึ่ งมีการนาไปปฏิบตั ิโดยบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่ในการ
แก้ไขปัญหา หรื อดาเนินการตามเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น
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Cochran (1999) ได้กล่าวโดยสรุ ปว่า นโยบายสาธารณะเป็ นกิจกรรมของรัฐบาลและ
ความตั้งใจที่จะกาหนดและปฏิบตั ิกิจกรรมเหล่านั้น นอกจากนี้ นโยบายสาธารณะยังเป็ น
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการพยายามของรัฐบาลเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์น้ นั
ขณะที่ Peters (1999) ได้อธิ บายความหมาย “นโยบายสาธารณะ” ว่าหมายถึง กลุ่ม
กิจกรรมของรัฐบาลที่มีอิทธิ พลต่อวิถีชีวิตของพลเมือง ทั้งที่เป็ นการปฏิบตั ิโดยตรงหรื อโดย
ผ่านตัวแทน
2.2 องค์ ประกอบของนโยบายสาธารณะ
การแบ่ ง องค์ป ระกอบของนโยบายสาธารณะได้มี ห ลัก เกณฑ์ ใ นการแบ่ ง อย่ า ง
หลากหลายขึ้ น กับทิ ศทางของส านัก หรื อ นัก คิ ด ต่ า งๆ ในงานวิจ ัย เล่ ม นี้ ผูว้ ิจ ัย ได้ห ยิบยก
หลักเกณฑ์องค์ประกอบของนโยบายสาธารณะของ Lineburry (1993) มานาเสนอ ซึ่ ง
Lineburry ไ ด้ จ า แ น ก อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง น โ ย บ า ย ส า ธ า ร ณ ะ ไ ว้ 5 ป ร ะ ก า ร คื อ
1) ต้อ งมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ที่ แ น่ น อน ชัด เจน และเป็ นวัต ถุ ประสงค์ที่มุ่ ง ก่ อ ให้เ กิ ด
ประโยชน์แก่ส่วนรวม
2) ต้องมีการเสนอขั้นตอนของพฤติกรรม เพื่อให้ข้ นั ตอนการดาเนินงานตามนโยบาย
3) มี ก ารก าหนดวิ ธี ก ารปฏิ บัติ เ พื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ นโยบาย โดยพิ จ ารณาถึ ง
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย เงื่อนไขด้านเวลา สถานที่
4) ประกาศให้สาธารณชนรับ รู ้ดว้ ยวิธีการต่างๆ เช่ น รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2560 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
เปิ ดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ เป็ นต้น
5) ต้องมีการดาเนินงานตามแผนงานที่วางไว้เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
2.3 ประเภทของนโยบายสาธารณะ
การแบ่ ง ประเภทของนโยบายสาธารณะมี ก ารใช้ห ลัก เกณฑ์ที่ห ลากหลายขึ้ น กับ
ช่ วงเวลา บริ บททางสังคม การเมืองการปกครอง ซึ่ งในส่ วนต้นของการศึกษาเรื่ องนโยบาย
สาธารณะ การแบ่งประเภทจะทาโดยพิจารณาจากภาระงานตามนโยบายนั้นๆ เช่น นโยบาย
ด้านสิ่ งแวดล้อม นโยบายการจ่ายเบี้ยยังชี ผสู ้ ู งอายุ ผูพ้ ิการหรื อนโยบายด้านการต่างประเทศ
เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อการศึกษาด้านนโยบายสาธารณะเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น นักรัฐศาสตร์
และนัก นโยบายศาสตร์ ไ ด้มี ก ารแบ่ ง ประเภทของนโยบายสาธารณะโดยพิ จ ารณาจาก
วิวฒั นาการทางการเมืองการปกครอง, จากวัตถุประสงค์ของนโยบาย ทั้งนี้ ในงานวิจยั ฉบับ
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นี้ ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดของ Lowi (1964) มานาเสนอ โดย Lowi ได้จาแนกนโยบายสาธารณะ
เป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1. นโยบายจัดสรร (Distributive Policies) เป็ นการแบ่งประเภทของนโยบายสาธารณะ
โดยพิ จ ารณาจากวัต ถุ ป ระสงค์ข องนโยบายที่ มี เ ป้ าหมายเพื่ อ จัด สรรทรั พ ยากรแก่ ก ลุ่ ม
ผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็ นการเฉพาะ เช่น นโยบายอุดหนุนเกษตรกร(farm subsidies)
ซึ่ งให้ความช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรเป็ นกรณี ๆ ไป ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั ในประเทศไทยคือ
การที่รัฐบาลประกันราคาข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว เป็ นต้น ซึ่ งนโยบายประเภทนี้
อาจได้รับการต่อต้านจากกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆ หรื อมีการเรี ยกร้องผลประโยชน์ในลักษณะ
เดียวกัน เช่น เกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราเรี ยกร้องให้รัฐบาลประกันราคายางพารา เป็ นต้น
2. นโยบายควบคุ ม (Regulatory Policies) เป็ นนโยบายที่ใช้ในการควบคุมธุ รกิจ
สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
- นโยบายควบคุมแบบแข่งขัน (Competitive regulatory policy) เป็ นการควบคุมการ
ประกอบอาชี พ หรื อ การท าธุ ร กิ จ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ประชาชนโดยรวม เช่ น การออกใบ
ประกอบวิช าชี พ เพื่ อ ควบคุ ม มาตรฐานการประกอบอาชี พ การควบคุ มการทาธุ ร กิ จ ด้า น
สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้ า ประปา เพื่อมิให้มีการเอารัดเอาเปรี ยบประชาชน
- นโยบายควบคุ มแบบปกป้ อง (Protective regulatory policy) เป็ นนโยบายที่ มี
วัต ถุ ประสงค์เ พื่ อ ควบคุ ม มิ ให้ผูป้ ระกอบการเอารั ด เอาเปรี ย บผูบ้ ริ โ ภค เช่ น การก าหนด
มาตรฐานสิ นค้า หรื อการออกกฎหมายเพื่อควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น
3. นโยบายจัดสรรใหม่ (Redistributive Policies) ถูกกาหนดขึ้นเพื่อจัดสรรทรัพยากร
ที่มีอยูใ่ ห้กระจายแก่ประชาชนในสังคม หรื ออาจเรี ยกได้วา่ เป็ นการจัดสรรความเป็ นธรรมเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม เช่น การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ, การจัดอาหารกลางวัน
ให้แก่นกั เรี ยนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ฯลฯ
จากความหมาย องค์ประกอบ และประเภทของนโยบายสาธารณะอาจกล่ าวได้ว่า
นโยบายสาธารณะเป็ นพลวัตรหนึ่งที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ หากขาดนโยบายเท่ากันการ
พัฒนาประเทศขาดตัวกาหนดทิ ศทาง ซึ่ ง ส่ ง ผลให้หน่ วยงานต่ างๆ มี การดาเนิ น งานที่ ไ ม่
สอดคล้องกัน ผูป้ ฏิบตั ิงานไม่ทราบถึงแนวทางในการทางาน ซึ่งเป็ นอุปสรรคในการพัฒนา
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3. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับความพึงพอใจ
Maslow (1970) ได้เสนอทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ โดยทฤษฎีน้ ีได้กล่าวไว้ว่า
มนุษย์มีความต้องการเหมือนกัน แต่ความต้องการเป็ นลาดับขั้น ซึ่ ง Maslow ได้ต้ งั สมมติฐาน
ความต้องการของมนุษย์ไว้ดงั นี้
1. มนุษย์มีความต้องการ และความต้องการนี้จะมีอยูเ่ สมอไม่สิ้นสุ ด เมื่อความต้องการ
ใดได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอื่นก็จะเข้ามาแทน ซึ่ งจะเป็ นเช่ นนี้เรื่ อยไปไม่มีที่
สิ้ นสุ ด
2. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็ นสิ่ งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป
3. ความต้องการของมนุ ษย์มีเป็ นลาดับขั้น เมื่ อความต้องการขั้นต่ าได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการขั้นสู งก็จะเรี ยกร้องให้มีการตอบสนองทันที
นอกจากนี้ Maslow ยังได้แบ่งความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ขั้นตอน ตามลาดับ ดังนี้
ขั้นที่ 1 เกี่ยวกับการดาเนิ นชี วิต ตอบสนองโดยให้ค่าจ้างด้านสวัสดิ การ
ตอบสนองโดยให้ชุดแต่งกาย ให้ค่ารักษาพยาบาล และอื่น ๆ
ขั้นที่ 2 เกี่ยวกับความปลอดภัยและความมัน่ คงในการทางาน ตอบสนองโดย
การทาสัญญาจ้าง ทาข้อตกลงกับสหภาพแรงงาน การประกันสุ ขภาพ
ขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 เกี่ยวกับการสมาคมและการได้รับยกย่อง ตอบสนองโดย
ถามความเห็นผูท้ ี่ทางานมาก่อน ในเรื่ องการบรรจุคนเข้าทางานใหม่ ให้อานาจการตัดสิ นใจ
ในบางส่ วน เพื่อสร้างบรรยากาศให้รู้สึกว่าผูน้ ้ นั เป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การ ยกย่องชมเชย และ
มอบงานที่สาคัญให้กระทา
ขั้นที่ 5 เกี่ยวกับการบรรลุความสาเร็ จที่ตนเองต้องการ ตอบสนองโดยเปิ ด
โอกาสให้ได้ทางานตามที่ตอ้ งการ
กาญจนา อรุ ณสุ ขรุ จี (2546) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจของมนุษย์ สรุ ปได้ว่า เป็ นการ
แสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่สามารถมองเห็นเป็ นรู ปร่ างได้ แต่การที่เราจะทราบว่าบุคคลมี
ความพึงพอใจหรื อไม่น้ นั สามารถสังเกตได้จากการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน และ
จะต้องมี สิ่งเร้ าที่ ตรงต่ อ ความต้อ งการของบุ คคล จึ ง จะทาให้บุค คลเกิ ด ความพึง พอใจได้
ขณะที่ ปริ ญญา จเรรัชต์ และคณะ (2546) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า คือท่าที
ความรู ้สึก หรื อทัศนคติในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อการร่ วมปฏิบตั ิงาน
หรื อการได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงาน โดยผลตอบแทนที่ได้รับ รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ
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ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานจะ เป็ นปั จจัย ที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่องานที่ปฏิบตั ิ ซึ่ ง
สอดคล้องกับนิยามที่ วาทินี ไล้งอ้ (2549) ได้ให้ไว้ คือ ความรู ้สึกของบุคคลต่อสิ่ งใดๆ ก็ตาม
หากว่าได้รับการตอบสนองความต้องการแล้ว และทาให้บุคคลนั้น มีความรู ้สึกทางบวก หรื อ
มีความรู ้สึกในทางที่ดีกห็ มายถึง ความพึงพอใจ
ขณะที่ จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์ (2545) ที่ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในการบริ การสรุ ป
ใจความสาคัญได้ว่า ความพึงพอใจในการบริ การ เป็ นภาวการณ์ที่แสดงออกถึงความรู ้สึก
ทางบวกของบุคคลที่เป็ นผลมาจากการเปรี ยบเทียบการรับรู ้สิ่งที่ได้รับจากการบริ การ ซึ่ ง
ความพึงพอใจในการบริ การสามารถจาแนกออกเป็ น 2 ความหมาย คือ 1) ความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคหรื อผูร้ ับบริ การ (consumer satisfaction) และ 2) ความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การ ซึ่ ง
ทั้ง สองถื อ เป็ นบุ ค คลที่ มี บ ทบาทส าคัญ ที่ จ ะขับ เคลื่ อ นให้ ก ารบริ ก ารด าเนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นหากองค์กรสามารถทาให้ผูเ้ กี่ ยวข้องกับการบริ การมี ความรู ้สึกใน
ทางบวกย่อมจะทาให้เกิดผลดีต่อการบริ การนั้นๆ
นอกจากนี้ เกรี ยงไกร นันทวัน (2546, หน้า 12) ได้เสนอว่าความพึงพอใจที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการบริ การระหว่างผูใ้ ห้บริ การกับผูร้ ับบริ การว่า ขึ้นอยูก่ บั ปัจจัย 2 ประการคือ
1. องค์ประกอบด้านการรับรู ้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริ การ หมายถึงผูร้ ับบริ การจะต้อง
ได้รั บ รู ้ ว่า ผลิ ต ภัณ ฑ์บ ริ ก ารที่ ไ ด้รั บมี ล ัก ษณะตามพัน ธะสั ญ ญาของกิ จ การบริ ก ารแต่ ล ะ
ประเภทตามที่ควรจะเป็ นมากน้อยเพียงใด
2. องค์ประกอบด้านการรับรู ้คุณภาพของการนาเสนอบริ การ ผูร้ ับบริ การจะต้องได้รับ
รู ้วา่ วิธีการนาเสนอบริ การในกระบวนการบริ การว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด เช่น ใน
เรื่ องของความสะดวกในการเข้าถึงบริ การ พฤติกรรมการแสดงออกของผูใ้ ห้บริ การตาม
บทบาทหน้าที่ รวมไปถึงการปฏิบตั ิตนของผูใ้ ห้บริ การ เป็ นต้น ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ถือเป็ นปั จจัย
สาคัญที่จะสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูร้ ับบริ การ
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่า ความต้องการของมนุษย์น้ นั มีอยูอ่ ย่างไม่จากัด เมื่อ
ความต้องการหนึ่ งได้รับการตอบสนอง ก็เกิดความต้องการอีกอย่างหนึ่ งขึ้นมาแทนที่ ซึ่ ง
ความต้องการของมนุ ษย์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ เพราะมนุ ษย์แต่ละคนต่างมีภูมิหลัง
ความเป็ นมาไม่เหมือนกัน ทั้งการอบรมเลี้ยงดู การศึกษา การทางาน ประสบการณ์ และ
สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่
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4. แนวคิดเกีย่ วกับการให้ บริการ
การให้บริ การ มีความสาคัญกับทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่
ติดต่อพบปะ หรื อมีปฏิสัมพันธ์กบั ประชาชน การบริ การถือเป็ นหัวใจสาคัญของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ
4.1 ความหมายของการบริการ
จินตนา บุญบงการ (2545, หน้า 40) ได้กล่าวถึงความหมายของการบริ การไว้ว่า การ
บริ การ หมายถึง สิ่ งที่จบั สัมผัสแตะต้องได้ยาก และในขณะเดียวกันก็เสื่ อมสู ญสภาพได้ง่าย
และจะกระทาขึ้นทันทีและส่ งมอบให้ทนั ทีหรื อเกือบทันที
ฉัตราพร เสมอใจ (2546, หน้า 10) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการบริ การไว้วา่ การบริ การ
เป็ นกิจกรรม ประโยชน์ หรื อความพึงพอใจที่จะจัดทาเพื่อเสนอขายหรื อกิจกรรมที่จดั ทาขึ้น
ร่ วมกับการขายสิ นค้า
สมิต สัชฌุกร (2550, หน้า 14) ได้กล่าวถึงความหมายของการบริ การไว้วา่ การบริ การ
คือการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับผูใ้ ช้บริ การในการให้บุคคลต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใด
ทางหนึ่ งด้วยความพยายามใดๆ ก็ตามในการทาให้บุคคลต่ างๆ ที่ ม าติ ดต่ อได้รับความ
ช่วยเหลือ
4.2 แนวคิดเกีย่ วกับคุณภาพการบริการ
หน้าที่ของผูใ้ ห้บริ การ คือต้องตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การให้ได้รับความ
พึงพอใจมากที่สุด ซึ่ งนอกจากคุณภาพของการบริ การที่ดี และคุณสมบัติของผูใ้ ห้บริ การดังที่
กล่ า วมาแล้ว สิ่ ง ที่ ตอ้ งค านึ ง ถึ ง อี ก ประการหนึ่ ง ก็คื อ หลักการบริ ก ารที่ ดี ซึ่ ง ชัยสมพล
ชาวประเสริ ฐ (2546, หน้า 173) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริ การที่ดีไว้ 10 ประการ
ดังนี้
1. การให้บริ การอย่างดีเลิศ ยึดลูกค้าเป็ นหลัก สร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ลูกค้า เอาใจ
ใส่ ในการให้บริ การลูกค้าอย่างรวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ และไม่เอาเปรี ยบลูกค้า
2. ให้บริ การอย่างถูกต้อง ตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงสิ้ นสุ ดการให้บริ การ
3. สร้างสายสัมพันธ์กบั ลูกค้า โดยการบริ การลูกค้าด้วยความเต็มใจและมุ่งหวังให้
ลูกค้ามีความสุ ขจากการได้รับบริ การ
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4. มีจุดติดต่อเพียง 1 จุดในการใช้บริ การ หรื อใช้พนักงาน 1 คนต่อการบริ การในแต่ละ
เรื่ อง และหากมีพนักงานคนใดไม่อยู่ ควรมีพนักงานคนอื่นเข้ามารับผิดชอบการส่ งต่องานเพื่อ
ไม่ให้การบริ การสะดุด
5. ติ ดต่ อได้ทุกวันและทุ กเวลา องค์กรแห่ งการบริ การจะต้องมี ช่องทางให้ลูกค้า
สามารถติดต่อได้ทุกเวลา เช่น ทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ ทางกล่องรับความคิดเห็น เป็ นต้น
6. ติ ด ต่ อ เจ้า หน้ า ที่ ห รื อพนั ก งานเหมื อ นติ ด ต่ อ กับ หั ว หน้ า หรื อผู ้จ ัด การ ลู ก ค้า
โดยทัว่ ไปมักรู ้สึกว่า การได้ติดต่อกับหัวหน้าหรื อผูจ้ ดั การจะทาให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ ว
มากกว่าติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรื อพนักงาน ดังนั้น หัวหน้าหรื อผูจ้ ดั การจึงควรมอบหมาย
อานาจการตัดสิ นใจให้กบั เจ้าหน้าที่หรื อพนักงานที่รับผิดชอบฝ่ ายต่างๆ ให้สามารถบริ การได้
อย่างไม่ติดขัด
7. มีการสื่ อสารให้ขอ้ มูลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เพื่อให้
ลูกค้าได้รับรู ้วา่ เราไม่ทอดทิ้ง
8. มีนวัตกรรมออกมาให้บริ การลูกค้าเพื่อสร้างความแปลกใหม่ในการให้บริ การ
9. บรรยากาศของความสนุกสนาน
10. มีการปรับปรุ งให้บริ การอย่างต่อเนื่ องและปลูกจิตสานึ กด้านการให้บริ การอย่าง
แท้จริ ง เพื่อให้เกิดการบริ การที่ดีข้ ึนเรื่ อย ๆ
5. ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับการขับเคลือ่ น การบริหารจัดการและการประเมินสภาพแวดล้ อม
และศักยภาพ
ประเด็นเรื่ องการบริ หารจัดการนั้น พยอม วงศ์สารศรี (2538) ได้ให้นิยามของคาว่า
บริ ห ารจัด การสรุ ปได้ว่า คื อ กระบวนการที่ ผูจ้ ัด การใช้ศิ ล ปะและกลยุทธ์ ต่ า งๆ ด าเนิ น
กิจกรรมตามขั้นตอน โดยอาศัยความร่ วมมือร่ วมใจของสมาชิ กในองค์กร การตระหนักถึง
ความสามารถ ความถนัด ความต้อ งการและความมุ่ ง หวัง ด้า นความเจริ ญ ก้า วหน้า ใน
การปฏิ บัติ ง านของสมาชิ ก ควบคู่ ไ ปด้ว ย องค์ก รจึ ง จะสั ม ฤทธิ ผ ล เช่ น เดี ย วกับ เถาวัล ย์
นันทาภิวฒั น์ (2520) ที่ได้กล่าวถึงการจัดการสรุ ปได้ว่า การจัดการเกี่ยวข้องกับการกาหนด
และบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ซึ่ งปรากฏอยูใ่ นสถาบันต่างๆ การที่จะประสบความสาเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ผูท้ ี่ทาหน้าที่จะต้องนาปั จจัยต่างๆ เช่น ความคิด เวลา สถานที่
มารวมกันเพื่อความสาเร็ จ โดยจุดมุ่ งหมายนั้นอาจมี การกาหนดไว้อย่างแน่ นอนหรื อโดย
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ปริ ย าย และการจัด การจะบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ไ ด้น้ ัน บุ ค คลนับ เป็ นปั จ จัย ที่ ส าคัญ และ
ประสิ ทธิผลของการจัดการจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการใช้ความรู ้และทักษะมาปฏิบตั ิ
วิรุณสิ ริ ใจมา (2553) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสาคัญของการจัดการที่มีต่อมนุษย์
และองค์กรในหลายๆ สรุ ปดังนี้
1. ช่วยให้มนุษย์ดารงชีวติ อยูอ่ ย่างผาสุ ก
2. การที่จานวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็ นผลให้องค์การต่างๆ ต้องให้ความ
สาคัญและขยายงานด้านการบริ หารจัดการ
3. เป็ นเครื่ องบ่งชี้ความเจริ ญก้าวหน้าของสังคมและวิทยาการด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ด้านอุตสาหกรรม ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว
4. การจัดการเป็ นกรรมวิธีที่จะนาโลกไปสู่ ความเจริ ญก้าวหน้าแบบไร้พรมแดน
5. การจัดการมีลกั ษณะเป็ นการทางานร่ วมกันของกลุ่มคนในสังกัด ความสาเร็จจะ
เกิดขึ้นได้ตอ้ งอาศัยปัจจัย สภาพแวดล้อมทางสังคม เทคโนโลยี วัฒนธรรมและการเมือง
6. ชีวติ ประจาวันของมนุษย์เกี่ยวข้องกับการจัดการเสมอ และการจัดการเป็ นเรื่ องที่มี
อิทธิพลและจาเป็ นต่อการดารงชีวติ
นอกจากนี้ ยังเห็นว่าการจัดการจะบรรลุเป้ าหมายได้จะต้องอาศัยปั จจัย 6 M’s ได้แก่
Man (บุคลากร), Money (เงิน), Material (วัสดุ), Method (วิธีการ), Machine (เครื่ องจักร) และ
Market (ตลาด) ซึ่ งหากขาดตัว ใดตัว หนึ่ งไปก็ อ าจท าให้ ก ารบริ ห ารจัด การไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
ขณะที่ โรเบิร์ต เอส แคปแลน และเดวิด พี นอร์ ตนั (2546) ได้กล่าวถึงการบริ หาร
จัดการแนวใหม่สรุ ปได้ว่า ในการบริ หารจัดการแนวใหม่จะต้องมีเครื่ องมือในการติดตามผล
การใช้ balanced scorecard นับเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่ใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์การสร้าง
มูลค่าเพิม่ 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการเงิน ประกอบด้วยกลยุทธ์การเติบโต การสร้างผลกาไร และกลยุทธ์เกี่ยว
กับความเสี่ ยง
2. ด้านลูกค้า ประกอบด้วยกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มและการสร้างความแตกต่าง
3. ด้านกระบวนการธุรกิจภายใน ประกอบด้วยกลยุทธ์เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ใน
การดาเนินธุรกิจอันนามาซึ่งความพอใจของลูกค้าและผูถ้ ือหุน้
4. ด้านการเรี ยนรู ้และพัฒนาประกอบด้วยกลยุทธ์ที่เน้นการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ
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การปรับเปลี่ยน การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาองค์กร
ในขณะที่โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2550) ได้กล่าวถึงวิธีการจัดการองค์กรสมัยใหม่
สรุ ปได้ว่า ในการจัดการองค์กรในกระบวนทัศน์ใหม่ได้เปลี่ยนระบบวิธีคิดเน้นการปรับตัว
ขององค์กร เนื่องจากเห็นว่าองค์กรไม่ใช่เครื่ องจักรและมีความซับซ้อนเหมือนสิ่ งมีชีวิต แนว
ทางการจัดการตนเองที่ดีจึงไม่ใช่การวางกลยุทธ์ที่ตายตัว โดยให้รูปแบบขององค์กรมีลกั ษณะ
ที่เป็ นเครื อข่ายเพื่อร่ วมมือกัน ซึ่งแต่ละองค์กรในเครื อข่ายยังคงความเป็ นเอกเทศของตนไว้ ที่
สาคัญที่สุดคือเน้นการจัดการศักยภาพในการเรี ยนรู ้และการจัดการความรู ้ นอกจากนี้ ยังได้
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างและระบบงานโดยใช้ระบบวิธีคิดใหม่ว่าจะต้องดาเนิ นการ
ดังนี้
1. เน้นการแก้ปัญหาในระดับปฏิบตั ิการ
2. เน้นการคิดค้นสร้างสรรค์งานให้เหมาะสมกับปั ญหา
3. เน้นการมีส่วนร่ วมและความเสมอภาค
4. เน้นความร่ วมมือและทางานเป็ นเครื อข่าย
5. เน้นเป้ าหมายระยะยาวที่ยงั่ ยืน
6. เน้นความเข้าใจและความร่ วมใจ
7. เน้นการกระจายอานาจ
8. เน้นรู ปแบบเรี ยบง่าย
แนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นแนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารจัดการองค์กรทัว่ ไป ซึ่ งจิตติ
มงคลชัยอรัญญา (2540) ได้อธิ บายกระบวนการและขั้นตอนการจัดการชุมชนไว้ว่าจะต้อง
ดาเนินการด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1. ปลูกจิตสานึกของสมาชิกให้ตระหนักว่ามีปัญหาที่เผชิญอยู่
2. รวมพลังจากสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งในกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ
ตระหนักถึงปัญหาและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรื อตกลงที่จะดาเนินการ อย่างใดอย่าง
หนึ่งเพื่อแก้ปัญหา
3. ส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี
4. จะต้องมีการบริ หารจัดการที่ดี
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การบริ หารจัดการองค์กรชุ มชนจะไม่สามารถดาเนิ นการได้หากขาดการมีส่วนร่ วม
ของคนในชุ มชน ซึ่ ง ปาริ ชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนว่าคนในชุมชนจะต้องมีส่วนร่ วมดังต่อไปนี้
1. มีส่วนร่ วมในการศึกษาชุมชน เพื่อกระตุน้ ให้คนในชุมชนได้มีการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
2. มีส่วนร่ วมในการวางแผน
3. มีส่วนร่ วมในการดาเนินการพัฒนา
4. มีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ร่วมกัน
5. มีส่วนร่ วมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา
การมีส่วนร่ วมในข้อ 5 ของปาริ ชาติได้สอดคล้องกับแนวคิด Humphrey (อ้างถึงใน
อภิชาติ ประกอบเส้ง, 2555) ที่วา่ เมื่อองค์กรมีการวางโครงสร้างระบบบริ หารจัดการ และได้
ดาเนิ นการไปในระยะหนึ่ งแล้ว องค์กรจะต้องมีการประเมินผลการดาเนิ นงานของตนเพื่อ
ปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาข้อผิดพลาด โดย Humphrey ได้ใช้วิธีการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และศักยภาพ (SWOT Analysis) เป็ นวิธีการในการประเมินสถานการณ์ขององค์กร ผูค้ ิดค้น
วิธีการดังกล่ าวได้ใช้วิธี การหาจุ ดแข็ง (strengths) และจุ ดอ่ อน (weaknesses) ที่ มีอยู่ภายใน
องค์กรเพื่อที่จะทราบถึงโอกาส (opportunities) และอุปสรรค (threats) ที่องค์กรต้องเผชิญจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อใช้ในการวางแผนทางธุรกิจในอนาคต
ตารางการวิเคราะห์ SWOT Analysis
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
โอกาสภายนอก (O)

อุปสรรคภายนอก (T)

จุดแข็งภายในองค์ กร (S)

จุดอ่ อนภายในองค์ กร (W)

การนาข้อได้เปรี ยบของจุดแข็ง
ภายในและโอกาสภายนอกมาใช้
(SO)

การแก้ไขจุดอ่อนภายในโดย
พิจารณาจากโอกาส
ภายนอกที่เป็ นผลดีต่อ
องค์กร (WO)
การแก้ไขหรื อลดอุปสรรค
การแก้ไขหรื อลดความ-เสี ยหาย
ภายนอกโดยนาจุดแข็งภายในมาใช้ ของธุรกิจอันเกิดจากจุดอ่อนภายใน
(ST)
องค์กรและอุปสรรคภายนอก (WT)

ที่มา. จาก แบบฟอร์ มการวิเคราะห์ องค์ กร ( SWOT Analysis) ค้นเมื่อ 29 สิ งหาคม 2560, จาก
http://www.bcnu.ac.th/strategy/images/document/form01.pdf
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6. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
นิ รันดร์ ปรัชญกุล (2546) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความคิ ดเห็ นของประชาชนที่ มีต่อ
คุณภาพการให้บริ การของเทศบาลตาบลบ้านฉาง ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริ การ
โดยรวมทุกด้านและรายด้านทั้ง 10 ด้าน มีคุณภาพการให้บริ การในระดับปานกลาง โดยด้าน
ความสะดวกสบาย ด้า นความเป็ นธรรม ด้านคุ ณภาพ ด้านความเสมอภาค ด้านความทัว่ ถึง
และด้ า นความต่ อ เนื่ อ ง เป็ นด้า นที่ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย สู ง กว่ า ในภาพรวม ขณะที่ ด้ า น
ประสิ ทธิ ภาพ ด้านความพร้อมในการให้บริ การ ด้านการสนองตอบความต้องการ และด้าน
การสนองตอบความพึ ง พอใจ เป็ นด้า นที่ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ต่ า กว่า ในภาพรวม ส่ ว นการ
วิเคราะห์ความแตกต่าง ของคุณภาพการให้บริ การพบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชาย และเพศหญิง ที่
มีอายุต่างกัน อาชี พต่างกัน มีความเห็นต่อคุณภาพการให้บริ การทั้ง 10 ด้าน และในภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ในประเด็นด้านความต่อเนื่ อง อย่างไรก็ดี กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษา
ต่างกัน จะมีความเห็นต่อคุณภาพการให้บริ การด้านความเสมอภาค ด้านการตอบสนองความ
พึงพอใจ ด้านความต่อเนื่ อง ด้านคุณภาพและในภาพรวมที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
วรนุ ช บวรนันทเดช (2546) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบริ การของ
หน่วยบริ การปฐมภูมิเขตหนองจอก กรุ งเทพมหานคร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ในด้านบริ การหลัก คือการให้คาปรึ กษาและบริ การก่อนกลับบ้าน
ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อบริ การ ได้แก่ ระดับการศึกษา
รายได้ และเขตที่อยูอ่ าศัยของประชาชนที่มารับบริ การ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในงานวิจยั เรื่ อง
นี้ คื อ หน่ ว ยงานควรก าหนดมาตรฐานบริ ก ารให้เ หมาะสมกับ พื้ น ที่ ควรมี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่เน้นบริ การเชิงรุ กเข้าสู่ ชุมชน
บุ ญ เลิ ศ ธงสะอาด และ สมศัก ดิ์ บุ ญชุ บ (2550) ได้ส ารวจความพึ ง พอใจต่ อการ
ให้บริ การของสานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ จังหวัดอุ บลราชธานี ซึ่ ง
ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า ในภาพรวมนั้น ผูข้ อรับการบริ การมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทั้งในด้านการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ
และด้านสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่ น ที่นงั่ ผูร้ ับบริ การ สถานที่บริ การ ความชัดเจนของ
ป้ ายต่างๆ เช่น ป้ ายประชาสัมพันธ์บอกจุดบริ การ โทรศัพท์สาธารณะ บริ การน้ าดื่ม ที่จอดรถ
และห้องน้ า
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจยั
การศึกษาสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริ การขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลอ่าวน้อย อาเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จะใช้วิธีการ
วิจยั แบบผสม (Mixed Method) โดยกาหนดขั้นตอนการวิจยั ดังนี้
1. วิธีดาเนินการสารวจวิจยั
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
4. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล
1. วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาวิจยั แบบผสม (Mixed Method)โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐต่อการให้บริ การขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลอ่าวน้อย อาเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ในภาระงาน 4 ด้าน
คือ (1) ด้านป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การแจกจ่ายน้ าอุปโภค-บริ โภค (2)ด้านรายได้
หรื อภาษี(การรับชาระภาษี ) (3) ด้านโยธา(การขออนุ ญาตก่อสร้าง ขุดดิ น และถมดิ น) และ
(4) ด้านสาธารณสุ ข (การจัดเก็บ ขยะมูล ฝอย)โดยใช้ตวั ชี้ วดั 4 ด้า น ได้แ ก่ ขั้นตอนการ
ให้บริ การ, ช่ องทางการให้บริ การ, เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ และสิ่ งอานวยความสะดวกในการ
ให้บริ ก าร และความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะของประชาชนและเจ้าหน้าที่ รั ฐ ต่ อ การ
ให้บริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตาบลอ่ าวน้อย อาเภอเมื องประจวบคี รีขนั ธ์
จัง หวัด ประจวบคี รีข ัน ธ์ ตามภาระหน้า ที่ ที่ก าหนดไว้ใ นพระราชบัญ ญัติ ส ภาต าบลและ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ.2537
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ รัฐ ที่อาศัยและ/หรื อประกอบ
อาชี พ และ/หรื อ ศึ ก ษาอยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ อ งค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลอ่ า วน้อ ย อ าเภอเมื อ ง
ประจวบคีรีขนั ธ์ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
กลุ่มตัวอย่ าง ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ เจาะจงจากจานวนตัวอย่างที่ทาการ
จัดเก็บทั้งสิ้ น 400 ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากหลักการกาหนดขนาดตัวอย่างของทาโร ยามาเน
ที่ระดับความเชื่อมัน่ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90
3. ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. ตัว แปรอิ ส ระได้แ ก่ ข ้อ มู ล คุ ณ สมบัติ ข องกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และระยะเวลาการอยูอ่ าศัยในพื้นที่
2. ตัวแปรตามได้แก่ความพึงพอใจที่มีต่องานบริ การและประสิ ทธิ ภาพการทางาน ซึ่ ง
กาหนดโดยตัวชี้วดั 4 ด้านได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริ การ, ด้านช่องทางการให้บริ การ, ด้าน
เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ และด้านสิ่ งอานวยความสะดวกในการให้บริ การ
4. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลซึ่งสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ รวมถึงผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ น ามาสั ง เคราะห์ เ ป็ นแบบสอบถามเพื่ อ ใช้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการส ารวจข้อ มู ล โดย
การก าหนดข้อ ค าถามในแบบสอบถามให้ค รอบคลุ ม วัต ถุ ประสงค์ก ารวิจ ัย ให้ม ากที่ สุ ด
ซึ่งคาถามในแบบสอบถามมีท้ งั หมด 4 ส่ วนประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 5 ตัวแปรได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาการอาศัยอยูใ่ นพื้นที่
ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่องานบริ การ 4 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย(การแจกจ่ายน้ าอุปโภค-บริ โภค (2) ด้านรายได้หรื อภาษี (การรับชาระ
ภาษี) (3) ด้านโยธา (การขออนุญาตก่อสร้าง ขุดดิน และถมดิน) และ(4) ด้านสาธารณสุ ข(การ
จัดเก็บขยะมูลฝอย)โดยมีดชั นีช้ ีวดั 4 ตัวชี้วดั ได้แก่ (1) ขั้นตอนการให้บริ การ (2) เจ้าหน้าที่ผ-ู ้
ให้บริ การ (3) ช่องทางการให้บริ การ และ (4) สิ่ งอานวยความสะดวกในการบริ การ
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ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริ การด้านต่างๆ
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลอ่าวน้อย
ส่ วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริ การด้านต่างๆ
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลอ่าวน้อยในภาพรวม
5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจะดาเนินการโดยการแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ ง
เป็ นตัวแทนประชากรและเจ้าหน้าที่รัฐที่อาศัยและ/หรื อประกอบอาชีพและ/หรื อศึกษาอยูใ่ น
เขตพื้นที่บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลอ่าวน้อย อาเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ จังหวัด
ประจวบคี รีข ันธ์ โดยกลุ่ ม ตัว อย่า งได้ม าโดยการสุ่ ม ตัวอย่า งอย่า งง่ า ย และให้ค ณะผูว้ ิจ ัย
ดาเนิ นการเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาทาการประมวลผลข้อมูลแล้ววิจยั สรุ ปผลการ
ประเมิน
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างที่สุ่มเลือก จะใช้วิธีการ 2 อย่างตามแต่กรณี ที่
เกิดขึ้น ดังนี้
1. ในกรณี ประชากรกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ถู ก เลื อ กสามารถท าความเข้า ใจ และตอบ
แบบสอบถามได้ดว้ ยตนเอง จะให้ กลุ่มตัวอย่างรายนั้นดาเนิ นการกรอกแบบสอบถามด้วย
ตนเอง และเจ้าหน้าที่ภาคสนามจะเป็ นผูต้ รวจสอบแบบสอบถามที่ได้กลับคื นมาว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามได้ครบถ้วนหรื อไม่ ถ้าไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ภาคสนามจะทาการ
ซักถามเพิ่มเติมเพื่อให้ได้คาตอบที่ครบถ้วน
2. ในกรณี ประชากรกลุ่มตัวอย่างไม่สะดวก หรื อไม่สามารถกรอกแบบ สอบถามด้วย
ตนเอง เจ้าหน้าที่ภาคสนามจะอ่านคาถามให้ฟังและบันทึกคาตอบลงในแบบสอบถาม ซึ่ งการ
ดาเนิ นการดังกล่าวจะทาให้ได้แบบสอบถามที่สามารถนามาใช้ใน การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้
จริ งและมีความแม่นยา
6. การวิเคราะห์ และแปรผลข้ อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (Description analysis) ตาม
รายละเอียดของข้อมูลที่ได้มาจากการแจกแบบสอบถามแล้วนามาวิเคราะห์เชิ งปริ มาณโดย
วิธีการทางสถิติดว้ ยการคานวณหาค่าเฉลี่ย (mean) ค่าอัตราส่ วนร้อยละ (percentage) และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) ในการอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างตัว
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แปรต่างๆ เพื่อบ่งชี้ และยืนยันผลการประเมินให้เที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น และนาเสนอในรู ปการ
พรรณา, ตารางสถิติ และแผนภูมิแท่ง
ในส่ วนของความคิ ด เห็ นและข้อเสนอแนะ ผูว้ ิจยั จะทาการรวบรวมและสรุ ปเป็ น
ประเด็นและนาเสนอในรู ปแบบการพรรณา
การทดสอบเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามที่สร้างไปทดสอบความเที่ ยงตรงและค่าความเชื่อมัน่ โดยให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของข้อคาถามแต่
ละข้อ ว่าถูก ต้องเหมาะสมตรงตามจุ ดมุ่ งหมายหรื อวัตถุ ประสงค์ข องการศึกษาวิจยั ครั้ งนี้
หรื อไม่หลังจากนั้น ผูว้ จิ ยั ได้นาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ งข้อคาถามเพื่อให้ครอบคลุม
เนื้อหาและง่ายต่อการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง
การตรวจแบบวัดและการให้ คะแนน
1. แบบสอบถามข้อมูลคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และระยะเวลาการอยูอ่ าศัยในชุมชน
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในด้านการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลอ่าวน้อย ได้กาหนดเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ ดังนี้
พึงพอใจน้อยที่สุด ให้คะแนน 1
พึงพอใจน้อย
ให้คะแนน 2
พึงพอใจปานกลาง ให้คะแนน 3
พึงพอใจมาก
ให้คะแนน 4
พึงพอใจมากที่สุด ให้คะแนน 5
โดยข้อมูลในส่ วนที่ 2 จะวิเคราะห์โดยแบ่งระดับของความพึงพอใจเป็ น 5 ระดับ คือ
พึงพอใจน้อยที่สุด พึงพอใจน้อย พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจมาก และพึงพอใจมากที่สุด โดย
มีเกณฑ์สาหรับการแปลความหมายผลการวิเคราะห์จากน้อยไปหามากดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจ น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 20 – 30
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจ น้อย คิดเป็ นร้อยละ 30.2 – 50
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจ ปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 50.2 – 70
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจ มาก คิดเป็ นร้อยละ 70.2 – 90
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 90.2-100
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุ ณภาพการให้บริ การขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลอ่าวน้อย อาเภอเมื องประจวบคี รีขนั ธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขนั ธ์ ด้วยการ
วิเคราะห์แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจานวน 381 ตัวอย่าง (จากแบบสอบถาม 400 ตัวอย่าง คัด
ที่ได้คาตอบไม่สมบูรณ์ออก 19 ตัวอย่าง) ที่เป็ นตัวแทนของประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่
องค์การบริ หารส่ วนตาบลอ่าวน้อย ผลการศึกษาแบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 คุณสมบัติทวั่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การ
ตอนที่ 1 คุณสมบัติทวั่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
คุ ณสมบัติทวั่ ไปของกลุ่ มตัวอย่าง ประกอบด้วย 5 ตัวแปร คื อ เพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่ สามารถแสดงผลเป็ นจานวน และร้อยละ ดังรายละเอียด
ในตาราง
ตารางแสดงจานวน และร้ อยละของคุณสมบัติทวั่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ข้ อมูลทัว่ ไป

จานวน

ร้ อยละ

ชาย

210

55.12

หญิง

171

44.88

5

1.31

20 - 40 ปี

183

48.03

41 - 60 ปี

132

34.65

ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป

61

16.01

เพศ

อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
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ข้ อมูลทัว่ ไป

จานวน

ร้ อยละ

ประถมศึกษาหรื อต่ากว่า

159

41.73

มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. อนุปริ ญญา

161

42.26

ปริ ญญาตรี

56

14.70

สู งกว่าปริ ญญาตรี

5

1.31

รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

18

4.72

เจ้าของธุรกิจ ค้าขาย

52

13.65

เกษตรกรรม

79

20.73

รับจ้าง

196

51.44

แม่บา้ น/ว่างงาน/กาลังหางาน

31

8.14

อื่นๆ

5

1.31

อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ต้ งั แต่เกิด

166

43.57

อยูใ่ นพื้นที่นานกว่า 5 ปี

163

42.78

อยูใ่ นพื้นที่ต้ งั แต่ 1 – 5 ปี

57

14.96

อยูใ่ นพื้นที่ไม่เกิน 1 ปี

5

1.31

การศึกษา

อาชีพ

การอยู่อาศัยในพืน้ ที่

25

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อคุณภาพการให้ บริการ
ตารางแสดงค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่ อการ
ให้ บริการด้ านป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การแจกจ่ ายนา้ อุปโภค-บริโภค)

ความพึงพอใจต่ อการให้ บริการ
ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ
1. มีการแจ้งขั้นตอนในการบริ การครบถ้วนชัดเจน
2. มีการกาหนดระยะเวลาการให้บริ การไว้อย่างเหมาะสม
3. มีข้ นั ตอนการบริ การที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ งและไม่ซบั ซ้อน
4. ขั้นตอนการให้บริ การมีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้
5. เนื้องานแต่ละขั้นตอนบริ การมีความถูกต้องตรงตามความต้องการ
ค่ าเฉลีย่
ด้ านช่ องทางการให้ บริการ
1. มีช่องทางการให้บริ การหลากหลายช่องทาง
2. สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริ การได้โดยสะดวก
3. สถานที่ให้บริ การตั้งอยูใ่ นพื้นที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง
4. วันและเวลาในการให้บริ การมีความสะดวกแก่ผรู ้ ับบริ การ รวมทั้งมี
การให้บริ การในวันหยุด
5. ช่องทางการให้บริ การมีเพียงพอกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ
ค่ าเฉลีย่

ส่ วน
ระดับ
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน ความพึง
มาตรฐาน พอใจ
4.555
4.673
4.636
4.523
4.714
4.620

0.426
0.424
0.412
0.454
0.448
0.433

4.624
4.664
4.572

0.433 มากที่สุด
0.425 มากที่สุด
0.431 มากที่สุด

4.663

0.482 มากที่สุด

4.595
4.624

0.438 มากที่สุด
0.442 มากทีส่ ุ ด

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด
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ความพึงพอใจต่ อการให้ บริการ
ด้ านเจ้ าหน้ าทีผ่ ู้ให้ บริการ
1. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพเหมาะสม มีกริ ยา วาจา สุ ภาพเรี ยบร้อย และ
ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี
2. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ รับฟังปัญหาหรื อข้อ
ซักถามของผูร้ ับบริ การอย่างเต็มใจ
3. เจ้าหน้าที่อธิบายให้คาชี้แจงได้อย่างชัดเจน มีความรู ้ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิ ทธิภาพ
5.เจ้าหน้าที่มีจานวนเพียงพอกับการให้บริ การ
ค่ าเฉลีย่
ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก
1. อุปกรณ์และเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานมีความเหมาะสมและมีความ
พร้อมในการให้บริ การ
2. จัดสถานที่ไว้สาหรับการให้บริ การอย่างเหมาะสม
3. บริ เวณที่พกั รอรับบริ การสะอาด และเพียงพอ
4. มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดและขั้นตอนการให้บริ การอย่างชัดเจน
และมีแบบฟอร์มตัวอย่าง
5. มีที่จอดรถเพียงพอ
ค่ าเฉลีย่
เฉลีย่
= 4.624
= 4.624*20
ร้ อยละ
= 92.48

ส่ วน
ระดับ
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน ความพึง
มาตรฐาน พอใจ
4.545

0.457 มากที่สุด

4.673

0.486 มากที่สุด

4.664

0.435 มากที่สุด

4.645
4.621
4.630

0.499 มากที่สุด
0.449 มากที่สุด
0.465 มากทีส่ ุ ด

4.691

0.406 มากที่สุด

4.598
4.591

0.462 มากที่สุด
0.489 มากที่สุด

4.552

0.485 มากที่สุด

4.682
4.623

0.457 มากที่สุด
0.460 มากทีส่ ุ ด
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จากตาราง สามารถสรุ ปผลการประเมินได้ ดังนี้
ด้ านขั้นตอนการให้ บริ การ จากการประเมินผลการสารวจค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องานด้านป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (การแจกจ่ ายน้ า อุ ปโภค-บริ โภค) พบว่า อยู่ใ นระดับความพึงพอใจมากที่ สุ ด
(ค่าเฉลี่ย = 4.620) คิดเป็ นร้อยละ 92.40
ด้ านช่ องทางการให้ บริการ จากการประเมินผลการสารวจค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้านช่องทางการให้บริ การในด้าน
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การแจกจ่ายน้ าอุปโภค-บริ โภค) พบว่า อยูใ่ นระดับความพึง
พอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.624) คิดเป็ นร้อยละ 92.48
ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผู้ให้ บริ การ จากการประเมินผลการสารวจค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ ในด้าน
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การแจกจ่ายน้ าอุปโภค-บริ โภค) พบว่า อยูใ่ นระดับพึงพอใจ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.630) คิดเป็ นร้อยละ 92.60
ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวกในการให้ บริ การ จากการประเมินผลการสารวจค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อด้านสิ่ งอานวยความสะดวกในการ
ให้บริ การในด้านป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การแจกจ่ายน้ าอุปโภค-บริ โภค อยูใ่ นระดับ
พึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.623) คิดเป็ นร้อยละ 92.46
ด้านป้องก ันและบรรเทาสาธารณภ ัยฯ
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ตารางแสดงค่าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่ อการ
ให้ บริการด้ านรายได้ หรือภาษี (การรับชาระภาษี)

ความพึงพอใจต่ อการให้ บริการ
ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ
1. มีการแจ้งขั้นตอนในการบริ การครบถ้วนชัดเจน
2. มีการกาหนดระยะเวลาการให้บริ การไว้อย่างเหมาะสม
3. มีข้ นั ตอนการบริ การที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ งและไม่ซบั ซ้อน
4. ขั้นตอนการให้บริ การมีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้
5. เนื้องานแต่ละขั้นตอนบริ การมีความถูกต้องตรงตามความต้องการ
ค่ าเฉลีย่
ด้ านช่ องทางการให้ บริการ
1. มีช่องทางการให้บริ การหลากหลายช่องทาง
2. สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริ การได้โดยสะดวก
3. สถานที่ให้บริ การตั้งอยูใ่ นพื้นที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง
4. วันและเวลาในการให้บริ การมีความสะดวกแก่ผรู ้ ับบริ การ รวมทั้งมี
การให้บริ การในวันหยุด
5. ช่องทางการให้บริ การมีเพียงพอกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ
ค่ าเฉลีย่

ส่ วน
ระดับ
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน ความพึง
มาตรฐาน พอใจ
4.564
4.436
4.545
4.389
4.523
4.491

0.437 มากที่สุด
0.424
มาก
0.444 มากที่สุด
0.492
มาก
0.498 มากที่สุด
0.459
มาก

4.544
4.545
4.518

0.474 มากที่สุด
0.468 มากที่สุด
0.433 มากที่สุด

4.439

0.486

4.523
4.514

0.448 มากที่สุด
0.462 มากทีส่ ุ ด

มาก
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ความพึงพอใจต่ อการให้ บริการ
ด้ านเจ้ าหน้ าทีผ่ ู้ให้ บริการ
1. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพเหมาะสม มีกริ ยา วาจา สุ ภาพเรี ยบร้อย และ
ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี
2. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ รับฟังปัญหาหรื อข้อ
ซักถามของผูร้ ับบริ การอย่างเต็มใจ
3. เจ้าหน้าที่อธิบายให้คาชี้แจงได้อย่างชัดเจน มีความรู ้ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิ ทธิภาพ
5.เจ้าหน้าที่มีจานวนเพียงพอกับการให้บริ การ
ค่ าเฉลีย่
ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก
1. อุปกรณ์และเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานมีความเหมาะสมและมีความ
พร้อมในการให้บริ การ
2. จัดสถานที่ไว้สาหรับการให้บริ การอย่างเหมาะสม
3. บริ เวณที่พกั รอรับบริ การสะอาด และเพียงพอ
4. มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดและขั้นตอนการให้บริ การอย่างชัดเจน
และมีแบบฟอร์มตัวอย่าง
5. มีที่จอดรถเพียงพอ
ค่ าเฉลีย่
เฉลีย่
= 4.494
= 4.494*20
ร้ อยละ
= 89.88

ส่ วน
ระดับ
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน ความพึง
มาตรฐาน พอใจ
4.493

0.503

มาก

4.485

0.541

มาก

4.477

0.522

มาก

4.445
4.564
4.493

0.514
มาก
0.483 มากที่สุด
0.513
มาก

4.511

0.514 มากที่สุด

4.479
4.475

0.508
0.504

มาก
มาก

4.428

0.578

มาก

4.498
4.478

0.544
0.530

มาก
มาก
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จากตาราง สามารถสรุ ปผลการประเมินได้ ดังนี้
ด้ านขั้นตอนการให้ บริ การ จากการประเมินผลการสารวจค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องานด้านขั้นตอนในการบริ การใน
ด้านรายได้หรื อภาษี (การรับชาระภาษี)พบว่า อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย =
4.491) คิดเป็ นร้อยละ 89.82
ด้ านช่ องทางการให้ บริการ จากการประเมินผลการสารวจค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้านช่องทางการให้บริ การในด้าน
รายได้หรื อภาษี (การรับชาระภาษี)พบว่า อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย =
4.514) คิดเป็ นร้อยละ 90.28
ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผู้ให้ บริ การ จากการประเมินผลการสารวจค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ ในด้าน
รายได้หรื อภาษี (การรับชาระภาษี)พบว่า อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.493) คิดเป็ น
ร้อยละ 89.86
ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวกในการให้ บริการ พบว่าระดับความพึงพอใจที่มีต่อด้านสิ่ ง
อานวยความสะดวกในการให้บริ การในด้านรายได้หรื อภาษี (การรับชาระภาษี) พบว่า อยูใ่ น
ระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.478) คิดเป็ นร้อยละ 89.56
ด้านรายได้หรือภาษ
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ตารางแสดงค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่ อการ
ให้ บริการด้ านโยธา (การขออนุญาตก่อสร้ าง ขุดดิน และถมดิน)

ความพึงพอใจต่ อการให้ บริการ
ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ
1. มีการแจ้งขั้นตอนในการบริ การครบถ้วนชัดเจน
2. มีการกาหนดระยะเวลาการให้บริ การไว้อย่างเหมาะสม
3. มีข้ นั ตอนการบริ การที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ งและไม่ซบั ซ้อน
4. ขั้นตอนการให้บริ การมีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้
5. เนื้องานแต่ละขั้นตอนบริ การมีความถูกต้องตรงตามความต้องการ
ค่ าเฉลีย่
ด้ านช่ องทางการให้ บริการ
1. มีช่องทางการให้บริ การหลากหลายช่องทาง
2. สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริ การได้โดยสะดวก
3. สถานที่ให้บริ การตั้งอยูใ่ นพื้นที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง
4. วันและเวลาในการให้บริ การมีความสะดวกแก่ผรู ้ ับบริ การ รวมทั้งมี
การให้บริ การในวันหยุด
5. ช่องทางการให้บริ การมีเพียงพอกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ
ค่ าเฉลีย่

ส่ วน
ระดับ
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน ความพึง
มาตรฐาน พอใจ
4.574
4.556
4.549
4.502
4.576
4.551

0.423
0.413
0.447
0.496
0.451
0.446

4.445
4.633
4.656

0.515
มาก
0.484 มากที่สุด
0.436 มากที่สุด

4.453

0.542

4.688
4.575

0.451 มากที่สุด
0.486 มากทีส่ ุ ด

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

มาก
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ความพึงพอใจต่ อการให้ บริการ
ด้ านเจ้ าหน้ าทีผ่ ู้ให้ บริการ
1. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพเหมาะสม มีกริ ยา วาจา สุ ภาพเรี ยบร้อย และ
ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี
2. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ รับฟังปัญหาหรื อข้อ
ซักถามของผูร้ ับบริ การอย่างเต็มใจ
3. เจ้าหน้าที่อธิบายให้คาชี้แจงได้อย่างชัดเจน มีความรู ้ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิ ทธิภาพ
5.เจ้าหน้าที่มีจานวนเพียงพอกับการให้บริ การ
ค่ าเฉลีย่
ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก
1. อุปกรณ์และเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานมีความเหมาะสมและมีความ
พร้อมในการให้บริ การ
2. จัดสถานที่ไว้สาหรับการให้บริ การอย่างเหมาะสม
3. บริ เวณที่พกั รอรับบริ การสะอาด และเพียงพอ
4. มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดและขั้นตอนการให้บริ การอย่างชัดเจน
และมีแบบฟอร์มตัวอย่าง
5. มีที่จอดรถเพียงพอ
ค่ าเฉลีย่
เฉลีย่
= 4.562
= 4.562*20
ร้ อยละ
= 91.24

ส่ วน
ระดับ
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน ความพึง
มาตรฐาน พอใจ
4.554

0.432 มากที่สุด

4.568

0.455 มากที่สุด

4.593

0.471 มากที่สุด

4.479
4.519
4.543

0.479
มาก
0.429 มากที่สุด
0.453 มากทีส่ ุ ด

4.581

0.436 มากที่สุด

4.557
4.554

0.452 มากที่สุด
0.427 มากที่สุด

4.549

0.461 มากที่สุด

4.646
4.577

0.427 มากที่สุด
0.441 มากทีส่ ุ ด
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จากตาราง สามารถสรุ ปผลการประเมินได้ ดังนี้
ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ จากการประเมินผลการสารวจค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องานด้านขั้นตอนในการบริ การใน
ด้านโยธา (การขออนุญาตก่อสร้าง ขุดดิน และถมดิน) พบว่า อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.551) คิดเป็ นร้อยละ 91.02
ด้ านช่ องทางการให้ บริการ จากการประเมินผลการสารวจค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้านช่องทางการให้บริ การในด้าน
โยธา (การขออนุญาตก่อสร้าง ขุดดิน และถมดิน) พบว่า อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.575) คิดเป็ นร้อยละ 91.50
ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผู้ให้ บริ การ จากการประเมินผลการสารวจค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ ในด้าน
โยธา (การขออนุ ญ าตก่ อ สร้ าง ขุดดิ น และถมดิ น ) พบว่า อยู่ในระดับพึ ง พอใจมากที่ สุ ด
(ค่าเฉลี่ย = 4.543) คิดเป็ นร้อยละ 90.86
ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวกในการให้ บริการ พบว่าระดับความพึงพอใจที่มีต่อด้านสิ่ ง
อานวยความสะดวกในการให้บริ การในด้านโยธา (การขออนุญาตก่อสร้าง ขุดดิน และถมดิน)
พบว่า อยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.577) คิดเป็ นร้อยละ 91.54
ด้านโยธาฯ
5

4.562

4.575

4.543

4.577

4

นตอนการให้
ั
บรการ

3

องทางการให้บรการ

2
1
0

เ า้ หน้าทผูใ้ ห้บรการ
สงอาน ย

า สะด ก
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ตารางแสดงค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่ อการ
ให้ บริการด้ านสาธารณสุ ข(การจัดเก็บขยะมูลฝอย)

ความพึงพอใจต่ อการให้ บริการ
ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ
1. มีการแจ้งขั้นตอนในการบริ การครบถ้วนชัดเจน
2. มีการกาหนดระยะเวลาการให้บริ การไว้อย่างเหมาะสม
3. มีข้ นั ตอนการบริ การที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ งและไม่ซบั ซ้อน
4. ขั้นตอนการให้บริ การมีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้
5. เนื้องานแต่ละขั้นตอนบริ การมีความถูกต้องตรงตามความต้องการ
ค่ าเฉลีย่
ด้ านช่ องทางการให้ บริการ
1. มีช่องทางการให้บริ การหลากหลายช่องทาง
2. สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริ การได้โดยสะดวก
3. สถานที่ให้บริ การตั้งอยูใ่ นพื้นที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง
4. วันและเวลาในการให้บริ การมีความสะดวกแก่ผรู ้ ับบริ การ รวมทั้งมี
การให้บริ การในวันหยุด
5. ช่องทางการให้บริ การมีเพียงพอกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ
ค่ าเฉลีย่

ส่ วน
ระดับ
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน ความพึง
มาตรฐาน พอใจ
4.674
4.653
4.720
4.699
4.721
4.693

0.412
0.441
0.453
0.474
0.475
0.451

4.587
4.634
4.617

0.439 มากที่สุด
0.474 มากที่สุด
0.495 มากที่สุด

4.678

0.472 มากที่สุด

4.689
4.641

0.443 มากที่สุด
0.465 มากทีส่ ุ ด

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด
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ความพึงพอใจต่ อการให้ บริการ
ด้ านเจ้ าหน้ าทีผ่ ู้ให้ บริการ
1. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพเหมาะสม มีกริ ยา วาจา สุ ภาพเรี ยบร้อย และ
ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี
2. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ รับฟังปัญหาหรื อข้อ
ซักถามของผูร้ ับบริ การอย่างเต็มใจ
3. เจ้าหน้าที่อธิบายให้คาชี้แจงได้อย่างชัดเจน มีความรู ้ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิ ทธิภาพ
5.เจ้าหน้าที่มีจานวนเพียงพอกับการให้บริ การ
ค่ าเฉลีย่
ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก
1. อุปกรณ์และเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานมีความเหมาะสมและมีความ
พร้อมในการให้บริ การ
2. จัดสถานที่ไว้สาหรับการให้บริ การอย่างเหมาะสม
3. บริ เวณที่พกั รอรับบริ การสะอาด และเพียงพอ
4. มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดและขั้นตอนการให้บริ การอย่างชัดเจน
และมีแบบฟอร์มตัวอย่าง
5. มีที่จอดรถเพียงพอ
ค่ าเฉลีย่
เฉลีย่
= 4.675
= 4.675*20
ร้ อยละ
= 93.50

ส่ วน
ระดับ
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน ความพึง
มาตรฐาน พอใจ
4.697

0.476 มากที่สุด

4.687

0.502 มากที่สุด

4.679

0.471 มากที่สุด

4.682
4.713
4.692

0.494 มากที่สุด
0.440 มากที่สุด
0.477 มากทีส่ ุ ด

4.677

0.426 มากที่สุด

4.791
4.572

0.451 มากที่สุด
0.423 มากที่สุด

4.638

0.432 มากที่สุด

4.690
4.674

0.464 มากที่สุด
0.439 มากทีส่ ุ ด
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จากตาราง สามารถสรุ ปผลการประเมินได้ ดังนี้
ด้ านขั้นตอนการให้ บริ การ จากการประเมินผลการสารวจค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องานด้านขั้นตอนในการบริ การใน
ด้านสาธารณสุ ข(การจัดเก็บขยะมูลฝอย) พบว่า อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
= 4.693) คิดเป็ นร้อยละ 93.86
ด้ านช่ องทางการให้ บริการ จากการประเมินผลการสารวจค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มี ดา้ นสาธารณสุ ข(การจัดเก็บขยะมูล
ฝอย) พบว่า อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.641) คิดเป็ นร้อยละ 92.82
ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผู้ให้ บริ การ จากการประเมินผลการสารวจค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้านสาธารณสุ ข(การจัดเก็บขยะมูล
ฝอย) อยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.692) คิดเป็ นร้อยละ 93.84
ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวกในการให้ บริ การ พบว่าระดับความพึงพอใจที่มีต่อด้าน
สิ่ งอานวยความสะดวกในการให้บริ การในด้านสาธารณสุ ข(การจัดเก็บขยะมูลฝอย) อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.674) คิดเป็ นร้อยละ 93.48
ด้านสาธารณสุ ฯ
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ตารางแสดง ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่ อการ
ให้ บริการโดยรวมทั้ง 4 ภาระงาน
ภาระงาน
ค่ าเฉลีย่ ระดับความพึงพอใจ
(1) ด้านป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การแจกจ่ายน้ า
4.624
มากที่สุด
อุปโภค-บริ โภค)
(2) ด้านรายได้หรื อภาษี (การรับชาระภาษี)
4.494
มาก
(3) ด้านโยธา (การขออนุญาตก่อสร้าง ขุดดิน และถมดิน)
4.562
มากที่สุด
(4) ด้านสาธารณสุ ข(การจัดเก็บขยะมูลฝอย)
4.675
มากที่สุด
ค่ าเฉลีย่
4.589
มากทีส่ ุ ด
ร้ อยละ
= 4.589 *20
= 91.78
ผลการประเ น

5
4
3
2
1
0

4.675
4.624 4.494 4.562

(1) ด้านป้องก ันและบรรเทา
สาธารณภ ัย(การแ ก าย
นาอุปโภ -บรโภ )
(2) ด้านรายได้หรือภาษ
(การร ับ าระภาษ)
(3) ด้านโยธา (การ ออนุ าต
กอสร้าง ุดดน และถ
ดน)
(4) ด้านสาธารณสุ (การ
ัดเกบ ยะ ูลฝอย)
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและเสนอแนะ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุ ณภาพการให้บริ การขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลอ่ า วน้อ ย อ าเภอเมื อ งประจวบคี รี ข ัน ธ์ จัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ ใน
ปี งบประมาณ 2560 เป็ นการประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ คุ ณ ภาพการ
ให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลอ่าวน้อย ตามภาระหน้าที่ที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุ ด พ.ศ.2552 มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั 2 ประการคือ
1. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ งอาศัย
และ/หรื อประกอบอาชี พและ/หรื อศึกษาอยู่ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลอ่าวน้อยที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลอ่าวน้อยต่อขั้นตอนการให้บริ การ, ช่อง
ทางการให้บริ การ, เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ และสิ่ งอานวยความสะดวก ในภาระงาน 4 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การแจกจ่ายน้ าอุปโภค-บริ โภค) (2) ด้านรายได้หรื อ
ภาษี(การรับชาระภาษี) (3) ด้านโยธา(การขออนุญาตก่อสร้าง ขุดดิน และถมดิน) และ(4) ด้าน
สาธารณสุ ข(การจัดเก็บขยะมูลฝอย)
2. เพื่อทราบถึงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการจัดทาบริ การสาธารณะของ
องค์ก ารบริ ห ารส่ วนตาบลอ่ าวน้อ ยตามภาระและหน้าที่ ที่ก าหนดไว้ใ นรั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุ ด พ.ศ.2552
ในการดาเนินการวิจยั ผูว้ ิจยั ดาเนินการโดยสารวจความพึงพอใจ (Survey Research)
จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนประชากรซึ่งอาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลอ่าว
น้อย จานวน 381 ตัวอย่าง แล้วนามาวิเคราะห์ผลโดยใช้ขอ้ มูลที่ ได้มาจากการสารวจด้วย
วิ ธี ก ารสถิ ติ เช่ น ค่ า เฉลี่ ย (mean), ค่ า อัต ราส่ ว นร้ อ ยละ (percentage) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (standard deviation) จากนั้นจึงการพรรณนาความ (Description) ผลการศึกษา
จาแนกตามวัตถุประสงค์ สรุ ปได้ ดังนี้
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน บุคลากร
ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ งอาศัยและ/หรื อประกอบอาชี พและ/หรื อศึกษาอยู่ในเขตองค์การ
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บริ หารส่ วนตาบลอ่าวน้อยที่มีต่อคุ ณภาพการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลอ่าว
น้อยต่อขั้นตอนการให้บริ การ, ช่ องทางการให้บริ การ, เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ และสิ่ งอานวย
ความสะดวก ในภาระงาน 4 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การแจกจ่าย
น้ าอุปโภค-บริ โภค) (2) ด้านรายได้หรื อภาษี(การรับชาระภาษี) (3) ด้านโยธา(การขออนุญาต
ก่อสร้าง ขุดดิน และถมดิน) และ(4) ด้านสาธารณสุ ข(การจัดเก็บขยะมูลฝอย) ระดับความพึง
พอใจเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 4 ด้านอยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.589) คิดเป็ นร้อยละ 91.78
พิจารณาแยกเป็ นรายด้าน มีรายละเอียด ดังนี้
1. ความพึงพอใจด้ านป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การแจกจ่ ายนา้ อุปโภค-บริโภค)
ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.620) คิดเป็ นร้อยละ 92.40
ด้ านช่ องทางการให้ บริ การ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.624) คิดเป็ นร้อยละ 92.48
ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผู้ให้ บริ การ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.630) คิดเป็ นร้อยละ 92.60
ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวกในการให้ บริ การ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมีความพึงพอใจ
ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.623) คิดเป็ นร้อยละ 92.46
ระดับความพึงพอใจในการให้บริ การโดยภาพรวมทั้ง 4 ขั้นตอน อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.624) คิดเป็ นร้อยละ 92.48
2. ความพึงพอใจด้ านรายได้ หรือภาษี (การรับชาระภาษี)
ด้ านขั้นตอนการให้ บริ การ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมี ความพึงพอใจในระดับ มาก
(ค่าเฉลี่ย = 4.491) คิดเป็ นร้อยละ 89.82
ด้ านช่ องทางการให้ บริ การ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.514) คิดเป็ นร้อยละ 90.28
ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ประชาชนผูม้ ารั บบริ การมี ความพึ งพอใจในระดับ มาก
(ค่าเฉลี่ย = 4.493) คิดเป็ นร้อยละ 89.86
ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวกในการให้ บริ การ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมีความพึงพอใจ
ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.478) คิดเป็ นร้อยละ 89.56
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ระดับความพึงพอใจในการให้บริ การโดยภาพรวมทั้ง 4 ขั้นตอน อยู่ในระดับ มาก
(ค่าเฉลี่ย = 4.494) คิดเป็ นร้อยละ 89.88
3. ความพึงพอใจด้ านโยธา (การขออนุญาตก่อสร้ าง ขุดดิน และถมดิน)
ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.551) คิดเป็ นร้อยละ 91.02
ด้ านช่ องทางการให้ บริ การ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.575) คิดเป็ นร้อยละ 91.50
ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผู้ให้ บริ การ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.543) คิดเป็ นร้อยละ 90.86
ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวกในการให้ บริ การ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมีความพึงพอใจ
ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.577) คิดเป็ นร้อยละ 91.54
ระดับความพึงพอใจในการให้บ ริ การโดยภาพรวมทั้ง 4 ขั้นตอน อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.562) คิดเป็ นร้อยละ 91.24
4. ความพึงพอใจด้ านสาธารณสุ ข(การจัดเก็บขยะมูลฝอย)
ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.693) คิดเป็ นร้อยละ 93.86
ด้ านช่ องทางการให้ บริ การ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.641) คิดเป็ นร้อยละ 92.82
ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผู้ให้ บริ การ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.692) คิดเป็ นร้อยละ 93.84
ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวกในการให้ บริ การ ประชาชนผูม้ ารับบริ การมีความพึงพอใจ
ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.674) คิดเป็ นร้อยละ 93.48
ระดับความพึงพอใจในการให้บริ การโดยภาพรวมทั้ง 4 ขั้นตอน อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.675) คิดเป็ นร้อยละ 93.50
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วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อทราบถึงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการจัดทาบริ การ
สาธารณะขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลอ่ า วน้อ ย ตามภาระและหน้า ที่ ที่ ก าหนดไว้ใ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติสภาตาบลและการบริ หาร
ส่ วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามบาง
รายมีความเห็นว่า ในการบริ หารจัดการเพื่อการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลอ่ า วน้อ ย มี ขอ้ พิจ ารณาเพื่อ พัฒนาและปรั บปรุ ง การบริ การสาธารณะเพื่ อให้เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพในการให้บริ การแก่ประชาชนในท้องถิ่น ดังนี้
1. องค์การบริ หารส่ วนตาบลอ่าวน้อย มีความพร้อมของศักยภาพต้นทุนทางกายภาย
และทุนทางสังคมวัฒนธรรมสู ง ควรส่ งเสริ มสนับสนุ นด้านการท่องเที่ ยวของชุ มชน ด้าน
การเกษตร การทาสวนผลไม้ ทานา ทาประมง วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์
ของแต่ ละชุ มชน หรื อจัดทาเป็ นชุ มชนเพื่อการเรี ยนรู ้ ตามศาสตร์ พระราชา เช่ นโรงสี ขา้ ว
ชุ มชนที่พระราชทานมาให้ ทั้งนี้ ให้เพิ่มด้านการประชาสัมพันธ์ในหลายๆ ช่ องทาง ทั้งเว็ป
ไซด์ขององค์กรเอง ตลอดจนเครื อข่ายการท่องเที่ยวทั้งภายในจังหวัดและระดับประเทศเพื่อ
เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเยีย่ มชุมชนส่ งผลต่อการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นของชาวบ้าน
2. สนับสนุนแนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนในพื้นที่ผ่านช่องทางสื่ อออนไลน์
นอกเหนือจากช่องทางการประชาสัมพันธ์ตามปกติ เช่น การสร้างไลน์กลุ่มผูน้ าชุ มชน ไลน์
กลุ่มอาชีพต่างๆ จะได้มีการสื่ อสารแสดงความคิดเห็นรับฟัง ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปั ญหา
ร่ วมกันมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ข่าวสารขององค์กรให้เห็นเป็ นปัจจุบนั อยูต่ ลอดเวลา
อภิปรายผลและข้ อจากัดของการวิจัย
โดยภาพรวม ผลการวิจยั ที่ได้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การวิจยั ทุกขั้นตอน ประชาชน
ในพื้นที่ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี ทาให้ได้ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์
ต่อการพัฒนาและปรับปรุ งการดาเนิ นงานของหน่ วยงาน แต่ยงั มีขอ้ จากัดการวิจยั ที่สาคัญ
2 ประการที่มีผลต่อระดับคะแนนความพึงพอใจ ซึ่ งปรับแก้ไขได้ยากและถือเป็ นข้อจากัดใน
การสารวจวิจยั ครั้งนี้ ดังนี้
1. การสุ่ มเลือกตัวอย่างไม่กระจายอย่างอิสระทัว่ ถึง เนื่องจากการกระจายประชากรใน
แต่ละท้องที่ไม่สม่าเสมอ ประชาชนบางส่ วนอยู่ห่างไกลจากชุ มชน ยากต่อการเข้าถึง กลุ่ม
ตัวอย่างจึงไม่กระจายอย่างอิสระเท่าที่ควร
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2. ปั จ จั ย ทางสั ง คมและวัฒ นธรรมของผู ้ต อบแบบสอบถาม เพราะผู ้ที่ ต อบ
แบบสอบถามมักจะมีแนวโน้มให้คะแนนพึงพอใจสู ง ในกลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น, ไม่ตอบแบบสอบถามหรื อตอบแบบสอบถามโดยการเลี่ยง
ไม่ ตอบตรงความรู ้สึกด้วยเกรงว่าอาจมี ผลเสี ยต่ อตนเอง หรื อผูต้ อบแบบสอบถามมี ความ
คิดเห็นในเชิ งลบแต่ห้ามผูส้ ารวจข้อมูลทาการบันทึก ซึ่ งผูส้ ารวจข้อมูลไม่สามารถบันทึกได้
เนื่องจากเป็ นมารยาทในการวิจยั
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สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการให้ บริการของ
องค์ การบริหารส่ วนตาบลอ่าวน้ อย อาเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้ บริการ
ตัวชี้วดั ที่ 2.1 ร้ อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
คณะวิ ท ยาการจัด การ มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร วิท ยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี ได้ด าเนิ น การ
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลอ่าวน้อย
ในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้ านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การแจกจ่ ายนา้ อุปโภค-บริโภค ร้ อยละ 92.48
2. ด้ านรายได้ หรือภาษี (การรับชาระภาษี)ร้ อยละ 89.88
3. ด้ านโยธา (การขออนุญาตก่ อสร้ าง ขุดดิน และถมดิน) ร้ อยละ 91.24
4. ด้ านสาธารณสุ ข(การจัดเก็บขยะมูลฝอย) ร้ อยละ 93.50
ความพอพึงใจของผู้รับบริการจากองค์ การบริหารส่ วนตาบลอ่าวน้ อยเฉลีย่ ทั้ง 4 งาน ร้ อยละ 91.78
ระดับความพึงพอใจ
มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป

 ไม่เกินร้อยละ 95
ไม่เกินร้อยละ 90
ไม่เกินร้อยละ 85
ไม่เกินร้อยละ 80
ไม่เกินร้อยละ 75
ไม่เกินร้อยละ 70
ไม่เกินร้อยละ 65
ไม่เกินร้อยละ 60
ไม่เกินร้อยละ 55
น้อยกว่าร้อยละ 50
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คะแนนเต็ม
คะแนนทีไ่ ด้
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มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้ บริการ
ตัวชี้วดั

เกณฑ์ ให้
คะแนน

แนวทางการประเมิน
คะแนนทีไ่ ด้ 1.ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ

2.1 ร้ อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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พิ จ ารณาจากผลส ารวจความพึ ง พอใจของประชาชน
เจ้าหน้าที่ ของรั ฐ หน่ วยงานของรั ฐ หน่ วยงานเอกชนที่ มารั บ
บริ การหรื อติ ด ต่ อ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ที่ ข อรั บ การ
ประเมิน โดยจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายใน
หรื อภายนอกพื้นที่จงั หวัดเป็ นหน่วยสารวจ ทั้งนี้ตอ้ งมีการสารวจ
และประเมินความพึงพอใจอย่างน้อย 4 งาน เช่น
(1) งานด้านบริ การกฎหมาย
(2) งานด้านทะเบียน
(3) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่ งก่อสร้าง
(4) งานด้านสิ่ งแวดล้อมและสุ ขาภิบาล
(5) การจ่ายเบี้ยยังชีผสู้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ
(6) งานด้านการจัดศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
(7) งานด้านเทศกิจ ป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
(8) งานด้านรายได้หรื อภาษี
(9) การขออนุญาตปลูกสร้างบ้านหรื ออาคารสังคม
(10) งานด้านสาธารณสุ ข
(11) งานด้านอื่นๆ
ในการสารวจและประเมินความพึงพอใจในแต่ละงาน อย่างน้อย
ต้องมีการกาหนดกรอบงานที่จะประเมินประกอบด้วย
(1) ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การ
(2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริ การ
(3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
(4) ความพึงพอใจต่อสิ่ งอานวยความสะดวก
เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดาเนินการของ
ตัวชี้วดั ดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูล เช่น
- หนังสื อรับรองผลสรุ ปคะแนนการประเมินความพึง
พอใจจากสถาบันการศึกษา
- แบบสารวจความพึงพอใจที่ใช้ในการประเมิน
- สถานที่ เอกสาร หรื อหลักฐานที่แสดงถึงความพึง
พอใจ
- ตัวอย่างบุคคลที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
สาธารณะ
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ภาคผนวก

แบบสอบถามสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่ อคุณภาพการให้ บริการของ
องค์ การบริหารส่ วนตาบลอ่าวน้ อย อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คาชี้แจง กรุ ณากรอกแบบสอบถามนี้ตามความเป็ นจริ งให้ครบทุกข้อเพื่อประโยชน์ในการนาไปปรับปรุ ง
การบริ หารงานให้ดียงิ่ ขึ้น และโปรดใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง  ตามความเป็ นจริ ง
ตอนที่ 1 คุณสมบัติทวั่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ

 1) ชาย

 2) หญิง

3. ระดับการศึกษา
 1) ประถมศึกษาหรื อต่ากว่า
 2) มัธยมศึกษา/ป.ว.ช./ป.ว.ส./อนุปริ ญญา
 3) ปริ ญญาตรี
 4) สู งกว่าปริ ญญาตรี

5. ระยะเวลาการอยูอ่ าศัยในชุ มชน
 1) อาศัยอยูต่ ้ งั แต่กาเนิ ด
 2) อาศัยอยูใ่ นพื้นที่นานกว่า 5 ปี
 3) อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ 1 - 5 ปี
 4) อาศัยอยูใ่ นพื้นที่น้ ีไม่เกิน 1ปี

2. อายุ
 1) ไม่เกิน 20 ปี  2) 21 – 40 ปี
 3) 41 – 60 ปี  4) 60 ปี ขึ้นไป
4. อาชีพ (ตอบอาชีพหลักเพียงข้อเดียว)
 1) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 2) เจ้าของธุ รกิจ/ค้าขาย
 3) เกษตรกรรม
 4) รับจ้าง
 5) แม่บา้ น/ว่างงาน/กาลังหางานทา
 6) อื่นๆ ระบุ................................................
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจด้ านต่ าง ๆ
คาชี้แจงโปรดใส่ เครื่ องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจตามความคิดของท่าน
1 = พึงพอใจน้อยที่สุด, 2 = พึงพอใจน้อย, 3 = พึงพอใจปานกลาง, 4 = พึงพอใจมาก, 5 = พึงพอใจมากที่สุด
1. ด้ านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การแจกจ่ ายนา้ อุปโภค-บริโภค)
ส่ วนที่ 1 ความพึงพอใจต่ อขั้นตอนการให้ บริการ

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. มีการแจ้งขั้นตอนในการบริ การครบถ้วนชัดเจน
2. มีการกาหนดระยะเวลาการให้บริ การไว้อย่างเหมาะสม
3. มีข้ นั ตอนการบริ การที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ งและไม่ซบั ซ้อน
4. ขั้นตอนการให้บริ การมีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้
5. เนื้องานแต่ละขั้นตอนบริ การมีความถูกต้องตรงตามความต้องการ
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อช่ องทางการให้ บริการ

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. มีช่องทางการให้บริ การหลากหลายช่องทาง
2. สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริ การได้โดยสะดวก
3. สถานที่ให้บริ การตั้งอยูใ่ นพื้นที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง
4. วันและเวลาในการให้บริ การมีความสะดวกแก่ผรู ้ ับบริ การ รวมทั้งมีการ
ให้บริ การในวันหยุด
5. ช่องทางการให้บริ การมีเพียงพอกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ
ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจต่ อเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ใู ห้ บริการ
1. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย และให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี
2. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ รับฟังปั ญหาหรื อข้อซักถาม
ของผูร้ ับบริ การอย่างเต็มใจ
3. เจ้าหน้าที่อธิ บายให้คาชี้แจงได้อย่างชัดเจน มีความรู ้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ
5.เจ้าหน้าที่มีจานวนเพียงพอกับการให้บริ การ

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5
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ส่ วนที่ 4 ความพึงพอใจต่ อสิ่งอานวยความสะดวก

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. อุปกรณ์และเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานมีความเหมาะสมและมีความพร้อมใน
การให้บริ การ
2. จัดสถานที่ไว้สาหรับการให้บริ การอย่างเหมาะสม
3. บริ เวณที่พกั รอรับบริ การสะอาด และเพียงพอ
4. มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดและขั้นตอนการให้บริ การอย่างชัดเจน และมี
แบบฟอร์มตัวอย่าง
5. มีที่จอดรถเพียงพอ
2. ด้ านรายได้ หรือภาษี (การรับชาระภาษี)
ส่ วนที่ 1 ความพึงพอใจต่ อขั้นตอนการให้ บริการ

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. มีการแจ้งขั้นตอนในการบริ การครบถ้วนชัดเจน
2. มีการกาหนดระยะเวลาการให้บริ การไว้อย่างเหมาะสม
3. มีข้ นั ตอนการบริ การที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ งและไม่ซบั ซ้อน
4. ขั้นตอนการให้บริ การมีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้
5. เนื้องานแต่ละขั้นตอนบริ การมีความถูกต้องตรงตามความต้องการ
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อช่ องทางการให้ บริการ
1. มีช่องทางการให้บริ การหลากหลายช่องทาง
2. สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริ การได้โดยสะดวก
3. สถานที่ให้บริ การตั้งอยูใ่ นพื้นที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง
4. วันและเวลาในการให้บริ การมีความสะดวกแก่ผรู ้ ับบริ การ รวมทั้งมีการ
ให้บริ การในวันหยุด
5. ช่องทางการให้บริ การมีเพียงพอกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5
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ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจต่ อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการ

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย และให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี
2. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ รับฟังปั ญหาหรื อข้อซักถาม
ของผูร้ ับบริ การอย่างเต็มใจ
3. เจ้าหน้าที่อธิ บายให้คาชี้แจงได้อย่างชัดเจน มีความรู ้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ
5.เจ้าหน้าที่มีจานวนเพียงพอกับการให้บริ การ
ส่ วนที่ 4 ความพึงพอใจต่ อสิ่งอานวยความสะดวก

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. อุปกรณ์และเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานมีความเหมาะสมและมีความพร้อมใน
การให้บริ การ
2. จัดสถานที่ไว้สาหรับการให้บริ การอย่างเหมาะสม
3. บริ เวณที่พกั รอรับบริ การสะอาด และเพียงพอ
4. มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดและขั้นตอนการให้บริ การอย่างชัดเจน และมี
แบบฟอร์มตัวอย่าง
5. มีที่จอดรถเพียงพอ
3. ด้ านโยธา (การขออนุญาตก่ อสร้ าง ขุดดิน และถมดิน)
ส่ วนที่ 1 ความพึงพอใจต่ อขั้นตอนการให้ บริ การ

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. มีการแจ้งขั้นตอนในการบริ การครบถ้วนชัดเจน
2. มีการกาหนดระยะเวลาการให้บริ การไว้อย่างเหมาะสม
3. มีข้ นั ตอนการบริ การที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ งและไม่ซบั ซ้อน
4. ขั้นตอนการให้บริ การมีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้
5. เนื้องานแต่ละขั้นตอนบริ การมีความถูกต้องตรงตามความต้องการ
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อช่ องทางการให้ บริการ
1. มีช่องทางการให้บริ การหลากหลายช่องทาง
2. สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริ การได้โดยสะดวก

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5
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ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อช่ องทางการให้ บริการ

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5

3. สถานที่ให้บริ การตั้งอยูใ่ นพื้นที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง
4. วันและเวลาในการให้บริ การมีความสะดวกแก่ผรู ้ ับบริ การ รวมทั้งมีการ
ให้บริ การในวันหยุด
5. ช่องทางการให้บริ การมีเพียงพอกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ
ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจต่ อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการ

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย และให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี
2. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ รับฟังปั ญหาหรื อข้อซักถาม
ของผูร้ ับบริ การอย่างเต็มใจ
3. เจ้าหน้าที่อธิ บายให้คาชี้แจงได้อย่างชัดเจน มีความรู ้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ
5.เจ้าหน้าที่มีจานวนเพียงพอกับการให้บริ การ
ส่ วนที่ 4 ความพึงพอใจต่ อสิ่งอานวยความสะดวก

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. อุปกรณ์และเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานมีความเหมาะสมและมีความพร้อมใน
การให้บริ การ
2. จัดสถานที่ไว้สาหรับการให้บริ การอย่างเหมาะสม
3. บริ เวณที่พกั รอรับบริ การสะอาด และเพียงพอ
4. มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดและขั้นตอนการให้บริ การอย่างชัดเจน และมี
แบบฟอร์มตัวอย่าง
5. มีที่จอดรถเพียงพอ
4. ด้ านสาธารณสุ ข(การจัดเก็บขยะมูลฝอย)
ส่ วนที่ 1 ความพึงพอใจต่ อขั้นตอนการให้ บริการ
1. มีการแจ้งขั้นตอนในการบริ การครบถ้วนชัดเจน
2. มีการกาหนดระยะเวลาการให้บริ การไว้อย่างเหมาะสม
3. มีข้ นั ตอนการบริ การที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ งและไม่ซบั ซ้อน

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5
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ส่ วนที่ 1 ความพึงพอใจต่ อขั้นตอนการให้ บริการ

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5

4. ขั้นตอนการให้บริ การมีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้
5. เนื้องานแต่ละขั้นตอนบริ การมีความถูกต้องตรงตามความต้องการ
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อช่ องทางการให้ บริการ

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. มีช่องทางการให้บริ การหลากหลายช่องทาง
2. สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริ การได้โดยสะดวก
3. สถานที่ให้บริ การตั้งอยูใ่ นพื้นที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง
4. วันและเวลาในการให้บริ การมีความสะดวกแก่ผรู ้ ับบริ การ รวมทั้งมีการ
ให้บริ การในวันหยุด
5. ช่องทางการให้บริ การมีเพียงพอกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ
ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจต่ อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการ

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย และให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี
2. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ รับฟังปั ญหาหรื อข้อซักถาม
ของผูร้ ับบริ การอย่างเต็มใจ
3. เจ้าหน้าที่อธิ บายให้คาชี้แจงได้อย่างชัดเจน มีความรู้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ
5.เจ้าหน้าที่มีจานวนเพียงพอกับการให้บริ การ
ส่ วนที่ 4 ความพึงพอใจต่ อสิ่งอานวยความสะดวก
1. อุปกรณ์และเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานมีความเหมาะสมและมีความพร้อมใน
การให้บริ การ
2. จัดสถานที่ไว้สาหรับการให้บริ การอย่างเหมาะสม
3. บริ เวณที่พกั รอรับบริ การสะอาด และเพียงพอ
4. มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดและขั้นตอนการให้บริ การอย่างชัดเจน และมี
แบบฟอร์มตัวอย่าง
5. มีที่จอดรถเพียงพอ

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5
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ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ
คาชี้แจง โปรดให้ขอ้ เสนอแนะต่อการให้บริ การในด้านต่างๆ
3.1 ด้ านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การแจกจ่ ายนา้ อุปโภค-บริโภค)
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3.2 ด้ านรายได้ หรือภาษี (การรับชาระภาษี).
…………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………….
3.3 ด้ านโยธา (การขออนุญาตก่ อสร้ าง ขุดดิน และถมดิน)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3.4 ด้ านสาธารณสุ ข (การจัดเก็บขยะมูลฝอย)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3.5 ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ เพือ่ การพัฒนาและปรับปรุ งการทางานขององค์ การบริ หารส่ วนตาบลอ่าวน้ อย
………………………………………………………………….………………………………………….
……………………………………………………………………………….…………………………….
*****************

