
 

รายงานการประเมนิผลความพงึพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อคุณภาพการให้บริการของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
อ าเภอเมอืงประจวบครีีขันธ์   จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 

โดย 

 
 
 

อาจารย์วันชัย เจือบุญและคณะ 
คณะวทิยาการจัดการ  

มหาวทิยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
2560 



ก 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ใน
ปีงบประมาณ 2560 เป็นการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย ตามภาระหน้า ท่ี ท่ีก  าหนดไว้ใน
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2552 มี
วตัถุประสงคข์องการวิจยั 1. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน บุคลากรภาครัฐและ
ภาคเอกชน ซ่ึงอาศยัและ/หรือประกอบอาชีพและ/หรือศึกษาอยูใ่นเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลอ่าวน้อยท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อยต่อ
ขั้นตอนการให้บริการ, ช่องทางการให้บริการ, เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการและส่ิงอ านวยความ
สะดวก ตามภาระและหน้าท่ีท่ีก  าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 ในภาระงาน 4 ดา้น ดงัน้ี (1) ดา้นป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั(การแจกจ่ายน ้ าอุปโภค-บริโภค) (2) ดา้นรายไดห้รือภาษี(การรับช าระ
ภาษ)ี (3) ดา้นโยธา(การขออนุญาตก่อสร้าง ขุดดิน และถมดิน) และ(4) การใหก้ารสนบัสนุน
น ้าบริโภคและบรรเทาสาธารณภยั และ 2.เพื่อทราบถึงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่อการ
จดัท าบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ยตามภาระและหนา้ท่ีท่ีก  าหนด
ไวใ้นพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.
2552   

ในการด าเนินการวิจยั คณะผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชว้ิธีด าเนินการวิจยัโดยการส ารวจความพึง
พอใจ (Survey Research) และความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอย่างท่ีสุ่มเลือกเป็นตวัแทนของ
ประชาชน บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงอาศยัและ/หรือประกอบอาชีพและ/หรือศึกษา
อยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ย จ านวน 381 ตวัอยา่ง ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ในช่วง 1 ตุลาคม 2559 – 30 กนัยายน 2560 แลว้น ามาวิเคราะห์ผล
การศึกษาขอ้มูลท่ีไดม้าดว้ยวิธีการพรรณนา และวิธีการทางสถิติโดยหาค่าเฉล่ีย (mean) และ
ค่าอตัราส่วนร้อยละ (percentage) ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได ้สรุปตามวตัถุประสงค์การศึกษาได ้
ดงัน้ี 
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สรุปผลการศึกษา 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน บุคลากรภาครัฐและ
ภาคเอกชน ซ่ึงอาศยัและ/หรือประกอบอาชีพและ/หรือศึกษาอยู่ในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลอ่าวนอ้ยท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ยต่อขั้นตอน
การให้บริการ, ช่องทางการใหบ้ริการ, เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ และส่ิงอ านวยความสะดวก ใน
ภาระงาน 4 ดา้น ดังน้ี (1) ดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั(การแจกจ่ายน ้ าอุปโภค-
บริโภค) (2) ดา้นรายไดห้รือภาษี(การรับช าระภาษี) (3) ดา้นโยธา(การขออนุญาตก่อสร้าง   
ขุดดิน และถมดิน) และ(4) การให้การสนบัสนุนน ้ าบริโภคและบรรเทาสาธารณภยั ระดบั
ความพึงพอใจเฉล่ียในภาพรวมทั้ง 4 ดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.589) คิดเป็นร้อย
ละ 91.78 พิจารณาแยกเป็นรายดา้น มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ความพงึพอใจด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย(การแจกจ่ายน า้อปุโภค-บริโภค) 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย = 4.620) คิดเป็นร้อยละ 92.40 
ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย = 4.624) คิดเป็นร้อยละ 92.48 
 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด  
(ค่าเฉล่ีย = 4.630) คิดเป็นร้อยละ 92.60 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจ
ในระดบั มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.623) คิดเป็นร้อยละ 92.46 

ระดบัความพึงพอใจในการให้บริการโดยภาพรวมทั้ง 4 ขั้นตอน อยู่ในระดบั มาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.624) คิดเป็นร้อยละ 92.48 

 
2. ความพงึพอใจด้านรายได้หรือภาษ ี(การรับช าระภาษ)ี 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดับ มาก 

(ค่าเฉล่ีย = 4.491) คิดเป็นร้อยละ 89.82 



ค 
 

ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย = 4.514) คิดเป็นร้อยละ 90.28 
 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดับ มาก  
(ค่าเฉล่ีย = 4.493) คิดเป็นร้อยละ 89.86 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจ
ในระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.478) คิดเป็นร้อยละ 89.56 

ระดบัความพึงพอใจในการให้บริการโดยภาพรวมทั้ง 4 ขั้นตอน อยู่ในระดบั มาก 
(ค่าเฉล่ีย = 4.494) คิดเป็นร้อยละ 89.88 

 
3. ความพงึพอใจด้านโยธา (การขออนุญาตก่อสร้าง ขุดดิน และถมดิน) 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย = 4.551) คิดเป็นร้อยละ 91.02 
ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย = 4.575) คิดเป็นร้อยละ 91.50 
 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด  
(ค่าเฉล่ีย = 4.543) คิดเป็นร้อยละ 90.86 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจ
ในระดบั มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.577) คิดเป็นร้อยละ 91.54 

ระดบัความพึงพอใจในการให้บริการโดยภาพรวมทั้ง 4 ขั้นตอน อยู่ในระดบั มาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.562) คิดเป็นร้อยละ 91.24 

 
 4. ความพงึพอใจด้านสาธารณสุข(การจัดเกบ็ขยะมูลฝอย) 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย = 4.693) คิดเป็นร้อยละ 93.86 

ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย = 4.641) คิดเป็นร้อยละ 92.82 
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 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด  
(ค่าเฉล่ีย = 4.692) คิดเป็นร้อยละ 93.84 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจ
ในระดบั มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.674) คิดเป็นร้อยละ 93.48 

ระดบัความพึงพอใจในการให้บริการโดยภาพรวมทั้ง 4 ขั้นตอน อยู่ในระดบั มาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.675) คิดเป็นร้อยละ 93.50 

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อทราบถึงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่อการจดัท าบริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย ตามภาระและหน้าท่ีท่ีก  าหนดไวใ้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบญัญติัสภาต าบลและการบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามบาง-
รายมีความเห็นว่า ในการบริหารจดัการเพื่อการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอ่าวน้อย มีขอ้พิจารณาเพื่อพฒันาและปรับปรุงการบริการสาธารณะเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

1. องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ย    มีความพร้อมของศกัยภาพตน้ทุนทางกายภาย
และทุนทางสังคมวฒันธรรมสูง ควรส่งเสริมสนบัสนุนดา้นการท่องเท่ียวของชุมชน ทั้งดา้น
การเกษตร วิถีชีวิตวฒันธรรมชุมชน กลุ่มอาชีพผลิตภณัฑ์ของแต่ละชุมชน หรือจดัท าเป็น
ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา เช่นโรงสีขา้วชุมชนท่ีพระราชทานมาให ้และเพิ่ม
การประชาสัมพนัธ์ในหลายๆ ช่องทาง  ทั้งเวป็ไซด์ขององค์กรเอง ตลอดจนเครือข่ายการ
ท่องเท่ียวทั้งภายในจงัหวดัและระดบัประเทศเพื่อเชิญชวนนักท่องเท่ียวเขา้มาเยี่ยมชุมชน
ส่งผลต่อการสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึนของชาวบา้น 

2. สนบัสนุนแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีผ่านช่องทางส่ือออนไลน ์
นอกเหนือจากช่องทางการประชาสัมพนัธ์ตามปกติ เช่น การสร้างไลน์กลุ่มผูน้  าชุมชน ไลน์
กลุ่มอาชีพต่างๆ จะไดมี้การส่ือสารแสดงความคิดเห็นรับฟัง ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหา
ร่วมกนัมีการพฒันาระบบฐานขอ้มูล ข่าวสารขององคก์รใหเ้ห็นเป็นปัจจุบนัอยูต่ลอดเวลา 
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                                                กติติกรรมประกาศ 
 

การจัดท ารายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ส าเร็จลงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จากองค์กรและบุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
คณะผูว้ิจัยขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อยท่ีให้มอบความไวว้างใจให้
คณะผูว้ิจัยเป็นผูรั้บผิดชอบการส ารวจประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ย 

ขอขอบคุณคณะผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ยทุกท่านท่ี
ได้ให้ความอนุเคราะห์ในเร่ืองขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องกบัพื้นท่ีและกิจกรรมการท างานต่างๆ อย่าง
ครบถว้น 

ขอขอบคุณประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ย ท่ีกรุณาสละเวลาใน
การตอบค าถามและให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
อ่าวนอ้ยอยา่งดียิง่ 

คณะผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการด าเนินโครงการวิจยัน้ี จะเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย ผูเ้ก่ียวข้อง นักวิชาการและประชาชน
โดยทัว่ไปในโอกาสต่อไป 
     
          อาจารยว์นัชยั เจือบุญ   
                          หวัหนา้โครงการ 

           ตุลาคม 2560 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมา และความส าคญัของปัญหา 
            เม่ือมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 บทบญัญติัใน
รัฐธรรมนูญไดมี้การเปล่ียนแปลงในหลายประเด็นท่ีส าคญั  อยา่งไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฉบบั
ปัจจุบันยงักล่าวถึงบทบัญญัติเก่ียวกับองค์การบริหารราชการส่วนท้องถ่ินหรือองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(ในรายงานวจิยัฉบบัน้ีจะใชค้  าวา่ “องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัขอ้ความในรัฐธรรมนูญ) ไวใ้นหมวด 14 ท่ีว่าดว้ย การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
โดยมีสาระส าคญัในมาตรา 249  คือ ให้มีการจดัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน และในมาตรา 250 รัฐธรรมนูญยงั
ได้ก  าหนดหน้าท่ีและอ านาจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไว ้ให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจดัท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน โดยพิจารณาจาก
งบประมาณและศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญยงัเปิด
โอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะร่วมมือหรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ ด าเนินการ ได ้
หากการร่วมมือหรือการมอบหมายนั้ นจะท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์ยิ่งข้ึน โดย
งบประมาณในการด าเนินการนั้น จะไดม้าจากสองส่วนคือ งบประมาณสนบัสนุนจากรัฐบาล
กลางและรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเอง เช่น การเกบ็ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี เป็นตน้ 

           จากการท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถจดัท าบริการ
สาธารณะไดเ้องนั้น รัฐธรรมนูญไดว้างกลไกในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนทั้งถ่ินไวใ้น มาตรา 253 โดย ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สภาทอ้งถ่ิน และ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตอ้งเปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ อีกทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
ประเมินผลและตรวจสอบการด าเนินงานอีกดว้ย  
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            การท่ีภาคประชาชนจะเขา้ไปประเมินผลการด าเนินงานบริหารจดัการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินนั้ น การประเมินจะต้องเป็นการประเมินจากผลการด าเนินงานท่ี
สอดคลอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ีในการจดัการบริการสาธารณะอนัเป็นประโยชน์แก่ประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน ตามท่ีก าหนดไวใ้น มาตรา 16  แห่งพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.และอ านาจหนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ่มเติม 
พ.ศ.2552 ซ่ึงประกอบดว้ยสามมาตรา คือ มาตรา 66 มาตรา 67 และ มาตรา 68 โดยท่ี มาตรา 
67 เป็นหนา้ท่ีท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลตอ้งท า ส่วนมาตรา 68 เป็นหนา้ท่ีท่ีไม่ไดบ้งัคบัให้
ตอ้งท าแต่หากท าได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงทั้ งสามมาตรา มีใจความ
ดงัน้ี          
 “มาตรา 66 องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีหนา้ท่ีในการพฒันาต าบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ 
สังคมและวฒันธรรม 
 มาตรา 67 ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีหนา้ท่ีตอ้งท าในเขต
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ดงัน้ี 
            (1) จดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางน ้าและทางบก 
            (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน ้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมทั้งก าจดัมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู 
 (3) ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ 
            (4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
            (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
            (6) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เดก็ เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 
            (7) คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
            (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของ
ทอ้งถ่ิน 
            (9) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ใหต้ามความจ าเป็นและสมควร 
 มาตรา 68 ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายองคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการในเขต
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ดงัน้ี 
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            (1) ใหมี้น ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
            (2) ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 
            (3) ใหมี้และบ ารุงรักษาทางระบายน ้า 
            (4) ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจ และสวนสาธารณะ 
            (5) ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
            (6) ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว 
            (7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
            (8) การคุม้ครองดูแลและรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
            (9) หาผลประโยชนจ์ากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
            (10) ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม 
            (11) กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย ์
             (12) การท่องเท่ียว 
 (13) การผงัเมือง” 
           เม่ือพิจารณาอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามท่ีก าหนดในรัฐธรรมนูญ
และพระราชบญัญติัฯ แลว้จะเห็นวา่มีอยูห่ลายดา้น ซ่ึงแต่ละดา้นจะเก่ียวขอ้งกบัการใชอ้  านาจ
และการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยูแ่ละประโยชน์สุขของประชาชน
ในชุมชนนั้นๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ีหากพิจารณาบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญจะเห็นว่า รัฐธรรมนูญ ใช้
ค  าว่า “หน้าท่ีและอ านาจดูแล” ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าบทบาทหลกัขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินคือการท าหน้าท่ี และใช้อ  านาจเพื่อการดูแลประชาชนเท่านั้น  เพราะฉะนั้น เม่ือ
พิจารณาตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญท่ีให้อ  านาจแก่ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการปกครอง
ทอ้งถ่ินของตนดว้ยแลว้ การท่ีประชาชนในทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล จึงถือว่าสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นจะเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโดยตรง  ด้วยเหตุน้ี การส ารวจวิจัยและประเมินผลการด าเนินงานของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย จึงถือเป็นแนวทางการมีส่วนร่วมท่ีส าคญัของการเมือง
ภาคประชาชน อีกทั้งยงัเป็นการควบคุม และตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไปพร้อมๆ กนั  
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           ผลสรุปจากการส ารวจวิจยัประเมินผลการด า เนินงานท่ีได ้จะเป็นขอ้มูลท่ีแสดงให้
คณะผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ยไดน้ าไปใชป้ระกอบเป็น
แนวทางแกไ้ขปรับปรุงทั้งด้านนโยบาย วิธีการด าเนินงาน และการให้บริการ เพื่อให้เกิด
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอ่าวนอ้ย 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงอาศยั

และ/หรือประกอบอาชีพและ/หรือศึกษาอยู่ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ยท่ีมีต่อ
คุณภาพการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ยต่อขั้นตอนการใหบ้ริการ, ช่อง
ทางการให้บริการ, เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ และส่ิงอ านวยความสะดวก ในภาระงาน 4 ดา้น 
ประกอบด้วย (1) ด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั(การแจกจ่ายน ้ าอุปโภค-บริโภค)         
(2) ดา้นรายไดห้รือภาษี(การรับช าระภาษี) (3) ดา้นโยธา(การขออนุญาตก่อสร้าง ขุดดิน และ
ถมดิน) และ(4) ดา้นสาธารณสุข(การจดัเกบ็ขยะมูลฝอย) 

2. เพื่อทราบถึงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่อการจดัท าบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อยตามภาระและหน้าท่ีท่ีก  าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2552 

 
ขอบเขตการวจิัย 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การศึกษาวิจยัน้ีท าการศึกษาระดบัความพึงพอใจของประชาชน บุคลากรภาครัฐและ

ภาคเอกชน ซ่ึงอาศยัและ/หรือประกอบอาชีพและ/หรือศึกษาอยู่ในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลอ่าวนอ้ยท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ย ต่อขั้นตอน
การใหบ้ริการ, ช่องทางการใหบ้ริการ, เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการและส่ิงอ านวยความสะดวก ใน
ภาระงาน 4 ดา้น ประกอบดว้ย (1) ดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั(การแจกจ่ายน ้ า
อุปโภค-บริโภค (2) ดา้นรายไดห้รือภาษี(การรับช าระภาษี) (3) ดา้นโยธา(การขออนุญาต
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ก่อสร้าง ขุดดิน และถมดิน) และ(4) ด้านสาธารณสุข(การจัดเก็บขยะมูลฝอย)รวมถึง
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ย 

ขอบเขตด้านพืน้ที ่ 
การศึกษาวิจัยน้ีท าการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล        

อ่าวนอ้ย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การศึกษาวิจัยน้ี ท าการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน บุคลากรภาครัฐและ

ภาคเอกชน ซ่ึงอาศยัและ/หรือประกอบอาชีพและ/หรือศึกษาอยู่ในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลอ่าวน้อยท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย ใน
ปีงบประมาณ 2560 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ย สามารถน าผลการประเมินระดบัความพึงพอใจ

ของประชาชน บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีต่อการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลอ่าวนอ้ย ต่อขั้นตอนการใหบ้ริการ, ช่องทางการใหบ้ริการ, เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการและส่ิง
อ านวยความสะดวก ในภาระงาน 4 ดา้น (1) ดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั(การแจกจ่าย
น ้าอุปโภค-บริโภค (2) ดา้นรายไดห้รือภาษี (การรับช าระภาษี) (3) ดา้นโยธา (การขออนุญาต
ก่อสร้าง ขุดดิน และถมดิน) และ (4) ด้านสาธารณสุข(การจดัเก็บขยะมูลฝอย) รวมถึง
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ย เพื่อใช้
เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและพฒันาการบริหารงานในปีงบประมาณต่อๆ ไป 

2. สถาบันและองค์กรทั้ งภาครัฐ องค์กรพฒันาเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม
สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในประเทศไทย 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อประเมินระดบัความพึงพอใจของการให้บริการประชาชนในดา้นต่างๆ ท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ยไดใ้หบ้ริการแก่ประชาชน  ซ่ึงคณะผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร 
งานวิจยั แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และน ามาเป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อใช้ประกอบการ
อธิบายและการวเิคราะห์สรุปผลในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 
 1. แนวคิดเก่ียวกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2. แนวคิดเก่ียวกบันโยบายสาธารณะ 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
4. แนวคิดเก่ียวกบัการใหบ้ริการ 
5. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการขบัเคล่ือน การบริหารจดัการและการประเมิน 
สภาพแวดลอ้มและศกัยภาพ 
6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. แนวคดิเกีย่วกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1 นิยามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไดมี้นกัรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ใหนิ้ยาม
ของการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวห้ลากหลาย อาทิเช่น  

Robson (1953) ใหค้วามหมายของ การปกครองทอ้งถ่ินวา่เป็นหน่วยการปกครองท่ีรัฐ
จดัตั้งข้ึนและใหมี้อ านาจปกครองตนเอง มีสิทธิตามกฎหมาย และรูปแบบขององคก์รท่ีจ าเป็น
ในการปกครอง (Necessary Organization) เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีให้สมความมุ่งหวงัของการ
ปกครองทอ้งถ่ินนั้นๆ 

Wit (1967) ไดนิ้ยามว่า การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นการปกครองท่ีรัฐบาลกลางให้ 
อ านาจ หรือกระจายอ านาจไปใหห้น่วยการปกครองทอ้งถ่ิน โดยใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินไดมี้
ส่วนร่วมในการปกครองทั้งหมดหรือบางส่วน  

Montagu (1984) นิยามความหมายของการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ การปกครองซ่ึง 
หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินได้มีการเลือกตั้งโดยอิสระ เพื่อเลือกผูบ้ริหารองค์กรปกครอง
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ทอ้งถ่ินซ่ึงมีอ านาจอิสระปราศจากการครอบง าจากส่วนกลาง  ทั้งน้ี จะอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ์
ท่ีวา่ อ  านาจสูงสุดของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ 

 เม่ือพิจารณาจากนิยามต่างๆ และรูปแบบการปกครองส่วนทอ้งถ่ินของไทย สามารถ
ใหนิ้ยามของค าว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ ราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง
จากประชาชนในทอ้งถ่ิน มีอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารจดัการบริการสาธารณะตามกฎหมาย
เพื่อประโยชน์สุขของชุมชน ซ่ึงบทบาทอ านาจหนา้ท่ีของราชการส่วนทอ้งถ่ินโดยหลกัแลว้ 
จะถูกก าหนดโดยกฎหมายการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ เช่น พระราชบญัญติั
เทศบาล พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร และพระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นตน้  นอกจากน้ี ยงัมี
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีให้อ  านาจแก่ราชการส่วนทอ้งถ่ินอีกมากมาย ปัจจุบนัราชการส่วนทอ้งถ่ิน
ประกอบดว้ย 5 รูปแบบ คือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั, เทศบาล (เทศบาลนคร, เทศบาล
เมืองและเทศบาลต าบล) , องคก์ารบริหารส่วนต าบล, กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา 

1.2 ความส าคญัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ินและ

ประเทศชาติหลายประการ ดงัน้ี 
1. เป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นเสมือนสนาม

ทดสอบการท างานดา้นการปกครองใหแ้ก่ประชาชนสอนใหป้ระชาชนรู้จกัการน าทฤษฎีไปสู่
การปฏิบติัโดยเฉพาะการใชสิ้ทธิและหนา้ท่ีของพลเมืองไทย 

2. สอนใหป้ระชาชนรู้จกัปกครองตนเอง โดยเปิดโอกาสใหเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในซ่ึงการปฏิบติัจริงจะท าใหส้ามารถรับรู้ปัญหาและอุปสรรครวมไปถึงการรู้จกัท่ีจะหา
วธีิการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินของตนเอง 

3. สามารถตอบสนองความต้องการของทอ้งถ่ินตรงเป้าหมายเน่ืองจากเป็นรูปแบบ
การปกครองท่ีเน้นการกระจายอ านาจหน้าท่ีไปสู่หน่วยงานต่างๆซ่ึงจะท าให้องค์กรฯเกิด
ความคล่องตวัในการท างานและยงัช่วยแบ่งเบาภาระของหน่วยงานกลางคือรัฐบาล 

4.  ช่วยใหชุ้มชนเขม้แขง็เน่ืองจากประชาชนมีอิสระในการปกครองตนเอง สามารถ
ตดัใจเองโดยการมีส่วนร่วมในชุมชนท าให้ชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างแทจ้ริง ซ่ึงแนวทางน้ีจะ
ช่วยใหส้ามารถพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลเพราะเป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีมาจากคนใน
ทอ้งถ่ินผูป้ระสบปัญหาเอง 
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1.3 วตัถุประสงค์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
วตัถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีไวเ้พื่อช่วยในการพฒันาประเทศ

หลายประการ สรุปไดด้งัน้ี 
1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในกรณีท่ีทอ้งถ่ินบางทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัว่าใน

การบริหารประเทศจะตอ้งอาศยัเงินงบประมาณเป็นหลกั หากเงินงบประมาณจ ากดัภารกิจท่ี
จะตอ้งบริการใหก้บัชุมชนต่างๆอาจไม่เพียงพอ ดงันั้น หากจดัใหมี้การปกครองทอ้งถ่ินหน่วย
การปกครองท้องถ่ินนั้ นๆก็สามารถมีงบประมาณของตนเองเพียงพอท่ีจะด า เนินการ
สร้างสรรคค์วามเจริญใหก้บัทอ้งถ่ินได ้

2. เพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินอย่างแทจ้ริงเพราะ
คณะท างานในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ย่อมมาจากประชาชนในพื้นท่ีดังนั้นจึงย่อมรู้
ปัญหาไดก้ระจ่างชัดมากกว่าจึงย่อมจะสามารถแกไ้ขปัญหาไดดี้กว่าผูบ้ริหารท่ีอยู่ภายนอก
ชุมชน 

3. เพื่อช่วยหารายไดใ้หก้บัทอ้งถ่ินดว้ยการใหอ้  านาจทอ้งถ่ินจดัเกบ็ภาษีอากรและน า
เงินไปพฒันาทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นการช่วยรัฐบาลประหยดังบประมาณอีกวธีิหน่ึง 
 
2. แนวคดิเกีย่วกบันโยบายสาธารณะ 

2.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ 
นิยามหรือความหมายของค าว่านโยบายสาธารณะนั้น ได้มีนักวิชาการโดยเฉพาะ

นกัวชิาการสายนโยบายศาสตร์และรัฐศาสตร์ไดใ้หค้  านิยามไวอ้ยา่งหลากหลาย อาทิเช่น 
Lasswell (1958) ไดใ้หค้วามหมายของนโยบายสาธารณะสรุปไดว้่า คือ แผนงานท่ีถูก

ก าหนดข้ึนโดยประกอบดว้ยเป้าหมาย คุณค่า และแนวทางปฏิบติัต่างๆ 
Easton (1965) ไดใ้ห้นิยามไวว้่า นโยบายสาธารณะคือ การจดัสรรคุณค่า และ

ผลประโยชนต่์างๆ โดยผา่นกลไกอ านาจการบริหาร 
 Cochran and Malone (1995) ไดก้ล่าวว่า นโยบายสาธารณะ เป็นการตดัสินใจทาง
การเมืองเพื่อด าเนินโครงการใหบ้รรลุเป้าหมายดา้นสังคม 

Anderson (1996) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความสรุปไดว้่า นโยบายสาธารณะ คือ กิจกรรมท่ีมี
ความมุ่งหวงัเชิงนโยบาย ซ่ึงมีการน าไปปฏิบติัโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการ
แกไ้ขปัญหา หรือด าเนินการตามเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหานั้น 
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Cochran (1999) ไดก้ล่าวโดยสรุปว่า นโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมของรัฐบาลและ
ความตั้งใจท่ีจะก าหนดและปฏิบติักิจกรรมเหล่านั้น  นอกจากน้ี นโยบายสาธารณะยงัเป็น 
ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการพยายามของรัฐบาลเพื่อใหบ้รรลุผลลพัธ์นั้น 

ขณะท่ี Peters (1999) ไดอ้ธิบายความหมาย “นโยบายสาธารณะ” ว่าหมายถึง กลุ่ม
กิจกรรมของรัฐบาลท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของพลเมือง ทั้งท่ีเป็นการปฏิบติัโดยตรงหรือโดย
ผา่นตวัแทน 

2.2 องค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ   
การแบ่งองค์ประกอบของนโยบายสาธารณะได้มีหลักเกณฑ์ในการแบ่งอย่าง

หลากหลายข้ึนกับทิศทางของส านักหรือนักคิดต่างๆ ในงานวิจัยเล่มน้ี ผูว้ิจัยได้หยิบยก
หลกัเกณฑ์องค์ประกอบของนโยบายสาธารณะของ Lineburry (1993) มาน าเสนอ ซ่ึง 
Lineburry ไ ด้ จ  า แนกอ งค์ป ร ะ กอบขอ งนโ ยบ า ยส าธ า รณะไ ว้  5 ป ร ะ ก า ร  คื อ 
 1) ต้องมีวตัถุประสงค์ท่ีแน่นอน ชัดเจน และเป็นวตัถุประสงค์ท่ีมุ่งก่อให้เกิด
ประโยชนแ์ก่ส่วนรวม 

2) ตอ้งมีการเสนอขั้นตอนของพฤติกรรม เพื่อใหข้ั้นตอนการด าเนินงานตามนโยบาย 
 3) มีการก าหนดวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย โดยพิจารณาถึง
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย เง่ือนไขดา้นเวลา สถานท่ี 

4) ประกาศให้สาธารณชนรับรู้ดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ.2560 ไดก้  าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
เปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการด าเนินงานใหป้ระชาชนทราบ เป็นตน้ 

5) ตอ้งมีการด าเนินงานตามแผนงานท่ีวางไวเ้พื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย  
2.3 ประเภทของนโยบายสาธารณะ 
การแบ่งประเภทของนโยบายสาธารณะมีการใช้หลักเกณฑ์ท่ีหลากหลายข้ึนกับ

ช่วงเวลา บริบททางสังคม การเมืองการปกครอง ซ่ึงในส่วนตน้ของการศึกษาเร่ืองนโยบาย
สาธารณะ การแบ่งประเภทจะท าโดยพิจารณาจากภาระงานตามนโยบายนั้นๆ เช่น นโยบาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม นโยบายการจ่ายเบ้ียยงัชีผูสู้งอายุ ผูพ้ิการหรือนโยบายดา้นการต่างประเทศ 
เป็นตน้  อยา่งไรกต็าม เม่ือการศึกษาดา้นนโยบายสาธารณะเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน นกัรัฐศาสตร์
และนักนโยบายศาสตร์ได้มีการแบ่งประเภทของนโยบายสาธารณะโดยพิจารณาจาก
วิวฒันาการทางการเมืองการปกครอง, จากวตัถุประสงคข์องนโยบาย   ทั้งน้ี ในงานวิจยัฉบบั
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น้ี ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดของ Lowi (1964) มาน าเสนอ โดย Lowi ไดจ้  าแนกนโยบายสาธารณะ
เป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. นโยบายจดัสรร (Distributive Policies) เป็นการแบ่งประเภทของนโยบายสาธารณะ
โดยพิจารณาจากวตัถุประสงค์ของนโยบายท่ีมีเป้าหมายเพื่อจัดสรรทรัพยากรแก่กลุ่ม
ผลประโยชนก์ลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นการเฉพาะ เช่น นโยบายอุดหนุนเกษตรกร(farm subsidies) 
ซ่ึงให้ความช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรเป็นกรณีๆ ไป ตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ดัในประเทศไทยคือ
การท่ีรัฐบาลประกนัราคาขา้วเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว เป็นตน้ ซ่ึงนโยบายประเภทน้ี
อาจไดรั้บการต่อตา้นจากกลุ่มผลประโยชน์อ่ืนๆ หรือมีการเรียกร้องผลประโยชน์ในลกัษณะ
เดียวกนั เช่น เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราเรียกร้องใหรั้ฐบาลประกนัราคายางพารา เป็นตน้ 

2. นโยบายควบคุม (Regulatory Policies) เป็นนโยบายท่ีใช้ในการควบคุมธุรกิจ 
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  

- นโยบายควบคุมแบบแข่งขนั (Competitive regulatory policy) เป็นการควบคุมการ
ประกอบอาชีพหรือการท าธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม เช่น การออกใบ
ประกอบวิชาชีพเพื่อควบคุมมาตรฐานการประกอบอาชีพ การควบคุมการท าธุรกิจด้าน
สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา เพื่อมิใหมี้การเอารัดเอาเปรียบประชาชน 

- นโยบายควบคุมแบบปกป้อง (Protective regulatory policy) เป็นนโยบายท่ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อควบคุมมิให้ผูป้ระกอบการเอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค เช่น การก าหนด
มาตรฐานสินคา้ หรือการออกกฎหมายเพื่อควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

3. นโยบายจดัสรรใหม่ (Redistributive Policies) ถูกก าหนดข้ึนเพื่อจดัสรรทรัพยากร
ท่ีมีอยูใ่หก้ระจายแก่ประชาชนในสังคม หรืออาจเรียกไดว้า่เป็นการจดัสรรความเป็นธรรมเพื่อ
ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคม เช่น การจดัสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย,ุ การจดัอาหารกลางวนั
ใหแ้ก่นกัเรียนโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย ฯลฯ 

จากความหมาย องค์ประกอบ และประเภทของนโยบายสาธารณะอาจกล่าวได้ว่า 
นโยบายสาธารณะเป็นพลวตัรหน่ึงท่ีส าคญัในการพฒันาประเทศ หากขาดนโยบายเท่ากนัการ
พฒันาประเทศขาดตัวก าหนดทิศทาง ซ่ึงส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ มีการด าเนินงานท่ีไม่
สอดคลอ้งกนั ผูป้ฏิบติังานไม่ทราบถึงแนวทางในการท างาน ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการพฒันา 
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3. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความพงึพอใจ 
            Maslow (1970) ไดเ้สนอทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์โดยทฤษฎีน้ีไดก้ล่าวไวว้่า 
มนุษยมี์ความตอ้งการเหมือนกนั แต่ความตอ้งการเป็นล าดบัขั้น ซ่ึง Maslow ไดต้ั้งสมมติฐาน
ความตอ้งการของมนุษยไ์วด้งัน้ี  
 1. มนุษยมี์ความตอ้งการ และความตอ้งการน้ีจะมีอยูเ่สมอไม่ส้ินสุด เม่ือความตอ้งการ
ใดไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการอ่ืนกจ็ะเขา้มาแทน ซ่ึงจะเป็นเช่นน้ีเร่ือยไปไม่มีท่ี
ส้ินสุด 

2. ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้ จะไม่เป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป  
3. ความตอ้งการของมนุษยมี์เป็นล าดับขั้น เม่ือความตอ้งการขั้นต ่าได้รับการ

ตอบสนองแลว้ ความตอ้งการขั้นสูงกจ็ะเรียกร้องใหมี้การตอบสนองทนัที 
       นอกจากน้ี Maslow ยงัไดแ้บ่งความตอ้งการของมนุษยไ์ว ้5 ขั้นตอน ตามล าดบั ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 เก่ียวกบัการด าเนินชีวิต ตอบสนองโดยให้ค่าจา้งดา้นสวสัดิการ 
ตอบสนองโดยใหชุ้ดแต่งกาย ใหค่้ารักษาพยาบาล และอ่ืน ๆ 

ขั้นท่ี 2 เก่ียวกบัความปลอดภยัและความมัน่คงในการท างาน ตอบสนองโดย
การท าสัญญาจา้ง ท าขอ้ตกลงกบัสหภาพแรงงาน การประกนัสุขภาพ  
                       ขั้นท่ี 3 และขั้นท่ี 4 เก่ียวกบัการสมาคมและการไดรั้บยกยอ่ง ตอบสนองโดย
ถามความเห็นผูท่ี้ท างานมาก่อน ในเร่ืองการบรรจุคนเขา้ท างานใหม่ ใหอ้  านาจการตดัสินใจ
ในบางส่วน เพื่อสร้างบรรยากาศใหรู้้สึกวา่ผูน้ั้นเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร ยกยอ่งชมเชย และ
มอบงานท่ีส าคญัใหก้ระท า 
                       ขั้นท่ี 5 เก่ียวกบัการบรรลุความส าเร็จท่ีตนเองตอ้งการ ตอบสนองโดยเปิด
โอกาสใหไ้ดท้ างานตามท่ีตอ้งการ 

กาญจนา  อรุณสุขรุจี (2546) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจของมนุษย ์สรุปไดว้่า เป็นการ
แสดงออกทางพฤติกรรมท่ีไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้ แต่การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมี
ความพึงพอใจหรือไม่นั้น สามารถสังเกตไดจ้ากการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซอ้น และ
จะต้องมีส่ิงเร้าท่ีตรงต่อความตอ้งการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจได ้
ขณะท่ี ปริญญา จเรรัชต ์และคณะ (2546) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวว้่า  คือท่าที
ความรู้สึก หรือทศันคติในทางท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อการปฏิบติังาน หรือการร่วมปฏิบติังาน 
หรือการไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังาน โดยผลตอบแทนท่ีไดรั้บ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มต่างๆ 
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ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานจะ เป็นปัจจยั ท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจต่องานท่ีปฏิบติั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบันิยามท่ี วาทินี ไลง้อ้ (2549) ไดใ้หไ้ว ้คือ ความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงใดๆ กต็าม 
หากวา่ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการแลว้ และท าใหบุ้คคลนั้น มีความรู้สึกทางบวก หรือ
มีความรู้สึกในทางท่ีดีกห็มายถึง ความพึงพอใจ 
 ขณะท่ี จิตตินนัท์  เดชะคุปต ์(2545) ท่ีไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจในการบริการสรุป
ใจความส าคญัไดว้่า ความพึงพอใจในการบริการ เป็นภาวการณ์ท่ีแสดงออกถึงความรู้สึก
ทางบวกของบุคคลท่ีเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบการรับรู้ส่ิงท่ีไดรั้บจากการบริการ ซ่ึง
ความพึงพอใจในการบริการสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ความหมาย คือ 1) ความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคหรือผูรั้บบริการ (consumer satisfaction) และ 2) ความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการ ซ่ึง
ทั้ งสองถือเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคัญท่ีจะขับเคล่ือนให้การบริการด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นหากองค์กรสามารถท าให้ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการบริการมีความรู้สึกใน
ทางบวกยอ่มจะท าใหเ้กิดผลดีต่อการบริการนั้นๆ 
            นอกจากน้ี เกรียงไกร นนัทวนั (2546, หนา้ 12) ไดเ้สนอว่าความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการบริการระหวา่งผูใ้หบ้ริการกบัผูรั้บบริการวา่ ข้ึนอยูก่บัปัจจยั 2 ประการคือ  
 1. องคป์ระกอบดา้นการรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑบ์ริการ หมายถึงผูรั้บบริการจะตอ้ง
ได้รับรู้ว่าผลิตภัณฑ์บริการท่ีได้รับมีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการบริการแต่ละ
ประเภทตามท่ีควรจะเป็นมากนอ้ยเพียงใด 
 2. องคป์ระกอบดา้นการรับรู้คุณภาพของการน าเสนอบริการ ผูรั้บบริการจะตอ้งไดรั้บ
รู้วา่วธีิการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการวา่มีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด เช่น ใน
เร่ืองของความสะดวกในการเขา้ถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผูใ้ห้บริการตาม
บทบาทหนา้ท่ี รวมไปถึงการปฏิบติัตนของผูใ้ห้บริการ เป็นตน้  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีจะสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูรั้บบริการ 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า ความตอ้งการของมนุษยน์ั้นมีอยูอ่ยา่งไม่จ ากดั เม่ือ
ความตอ้งการหน่ึงไดรั้บการตอบสนอง ก็เกิดความตอ้งการอีกอย่างหน่ึงข้ึนมาแทนท่ี ซ่ึง
ความตอ้งการของมนุษยแ์ต่ละคนก็ไม่เหมือนกนั  ทั้งน้ี เพราะมนุษยแ์ต่ละคนต่างมีภูมิหลงั
ความเป็นมาไม่เหมือนกนั ทั้งการอบรมเล้ียงดู การศึกษา การท างาน ประสบการณ์ และ
สภาพแวดลอ้มท่ีอาศยัอยู ่  
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4. แนวคดิเกีย่วกบัการให้บริการ 
            การใหบ้ริการ มีความส าคญักบัทุกหน่วยงาน  โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐ ท่ีมีหนา้ท่ี
ติดต่อพบปะ หรือมีปฏิสัมพนัธ์กบัประชาชน การบริการถือเป็นหัวใจส าคญัของเจา้หนา้ท่ี
ภาครัฐ  
           4.1 ความหมายของการบริการ 
            จินตนา  บุญบงการ (2545, หนา้ 40) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการบริการไวว้่า การ
บริการ หมายถึง ส่ิงท่ีจบั สัมผสัแตะตอ้งไดย้าก และในขณะเดียวกนักเ็ส่ือมสูญสภาพไดง่้าย 
และจะกระท าข้ึนทนัทีและส่งมอบใหท้นัทีหรือเกือบทนัที 
            ฉตัราพร  เสมอใจ (2546, หนา้ 10) ไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบัการบริการไวว้า่ การบริการ
เป็นกิจกรรม ประโยชน์ หรือความพึงพอใจท่ีจะจดัท าเพื่อเสนอขายหรือกิจกรรมท่ีจดัท าข้ึน
ร่วมกบัการขายสินคา้ 
            สมิต  สัชฌุกร (2550, หนา้ 14) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการบริการไวว้า่ การบริการ 
คือการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการในการใหบุ้คคลต่างๆ ไดใ้ชป้ระโยชน์ในทางใด
ทางหน่ึงด้วยความพยายามใดๆ ก็ตามในการท าให้บุคคลต่างๆ ท่ีมาติดต่อได้รับความ
ช่วยเหลือ 
 4.2 แนวคดิเกีย่วกบัคุณภาพการบริการ 
 หนา้ท่ีของผูใ้หบ้ริการ คือตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการใหไ้ดรั้บความ
พึงพอใจมากท่ีสุด ซ่ึงนอกจากคุณภาพของการบริการท่ีดี และคุณสมบติัของผูใ้หบ้ริการดงัท่ี
กล่าวมาแลว้ ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงอีกประการหน่ึงก็คือ หลักการบริการท่ีดี ซ่ึงชัยสมพล           
ชาวประเสริฐ (2546, หนา้ 173) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัหลกัการบริการท่ีดีไว ้10 ประการ
ดงัน้ี 
 1. การใหบ้ริการอยา่งดีเลิศ ยดึลูกคา้เป็นหลกั สร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัลูกคา้ เอาใจ
ใส่ในการใหบ้ริการลูกคา้อยา่งรวดเร็ว ช่วยแกปั้ญหาต่างๆ และไม่เอาเปรียบลูกคา้ 
            2. ใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้ง ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงส้ินสุดการใหบ้ริการ  
 3. สร้างสายสัมพนัธ์กบัลูกคา้ โดยการบริการลูกคา้ดว้ยความเต็มใจและมุ่งหวงัให้
ลูกคา้มีความสุขจากการไดรั้บบริการ 
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           4. มีจุดติดต่อเพียง 1 จุดในการใชบ้ริการ หรือใชพ้นกังาน 1 คนต่อการบริการในแต่ละ
เร่ือง และหากมีพนกังานคนใดไม่อยู ่ควรมีพนกังานคนอ่ืนเขา้มารับผดิชอบการส่งต่องานเพื่อ
ไม่ใหก้ารบริการสะดุด 
            5. ติดต่อได้ทุกวนัและทุกเวลา องค์กรแห่งการบริการจะตอ้งมีช่องทางให้ลูกคา้
สามารถติดต่อไดทุ้กเวลา เช่น ทางอีเมล ์ทางโทรศพัท ์ทางกล่องรับความคิดเห็น เป็นตน้ 
            6. ติดต่อเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานเหมือนติดต่อกับหัวหน้าหรือผู ้จัดการ ลูกค้า
โดยทัว่ไปมกัรู้สึกวา่ การไดติ้ดต่อกบัหวัหนา้หรือผูจ้ดัการจะท าใหไ้ดรั้บความสะดวกรวดเร็ว
มากกว่าติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังาน  ดงันั้น หัวหนา้หรือผูจ้ดัการจึงควรมอบหมาย
อ านาจการตดัสินใจใหก้บัเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานท่ีรับผดิชอบฝ่ายต่างๆ ใหส้ามารถบริการได้
อยา่งไม่ติดขดั 
            7. มีการส่ือสารใหข้อ้มูลลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพื่อให้
ลูกคา้ไดรั้บรู้วา่เราไม่ทอดท้ิง 
            8. มีนวตักรรมออกมาใหบ้ริการลูกคา้เพื่อสร้างความแปลกใหม่ในการใหบ้ริการ 
            9. บรรยากาศของความสนุกสนาน 
            10. มีการปรับปรุงให้บริการอย่างต่อเน่ืองและปลูกจิตส านึกดา้นการให้บริการอย่าง
แทจ้ริง เพื่อใหเ้กิดการบริการท่ีดีข้ึนเร่ือย ๆ 
 
5. ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัการขับเคลือ่น การบริหารจัดการและการประเมินสภาพแวดล้อม
และศักยภาพ 

ประเด็นเร่ืองการบริหารจดัการนั้น พยอม  วงศส์ารศรี (2538) ไดใ้หนิ้ยามของค าว่า
บริหารจัดการสรุปได้ว่า คือ กระบวนการท่ีผูจ้ ัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ ด าเนิน
กิจกรรมตามขั้นตอน โดยอาศยัความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในองค์กร การตระหนกัถึง
ความสามารถ ความถนัด ความต้องการและความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าใน           
การปฏิบัติงานของสมาชิกควบคู่ไปด้วย องค์กรจึงจะสัมฤทธิผล เช่นเดียวกับเถาวลัย ์         
นนัทาภิวฒัน์ (2520) ท่ีไดก้ล่าวถึงการจดัการสรุปไดว้่า การจดัการเก่ียวขอ้งกบัการก าหนด
และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ซ่ึงปรากฏอยูใ่นสถาบนัต่างๆ การท่ีจะประสบความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีจะตอ้งน าปัจจยัต่างๆ เช่น ความคิด เวลา สถานท่ี 
มารวมกนัเพื่อความส าเร็จ โดยจุดมุ่งหมายนั้นอาจมีการก าหนดไวอ้ย่างแน่นอนหรือโดย
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ปริยาย และการจัดการจะบรรลุวตัถุประสงค์ได้นั้ น บุคคลนับเป็นปัจจัยท่ีส าคัญ และ
ประสิทธิผลของการจดัการจะเกิดข้ึนไดต่้อเม่ือมีการใชค้วามรู้และทกัษะมาปฏิบติั 

วรุิณสิริ  ใจมา (2553) ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความส าคญัของการจดัการท่ีมีต่อมนุษย์
และองคก์รในหลายๆ สรุปดงัน้ี 

1. ช่วยใหม้นุษยด์ ารงชีวติอยูอ่ยา่งผาสุก 
2. การท่ีจ  านวนประชากรเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว เป็นผลใหอ้งคก์ารต่างๆ ตอ้งใหค้วาม 

ส าคญัและขยายงานดา้นการบริหารจดัการ 
3. เป็นเคร่ืองบ่งช้ีความเจริญกา้วหนา้ของสังคมและวทิยาการดา้นต่างๆ โดยเฉพาะ 

ดา้นอุตสาหกรรม ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและพฒันาอยา่งรวดเร็ว 
4. การจดัการเป็นกรรมวธีิท่ีจะน าโลกไปสู่ความเจริญกา้วหนา้แบบไร้พรมแดน 
5. การจดัการมีลกัษณะเป็นการท างานร่วมกนัของกลุ่มคนในสังกดั ความส าเร็จจะ 

เกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัปัจจยั สภาพแวดลอ้มทางสังคม เทคโนโลย ีวฒันธรรมและการเมือง 
6. ชีวติประจ าวนัของมนุษยเ์ก่ียวขอ้งกบัการจดัการเสมอ และการจดัการเป็นเร่ืองท่ีมี 

อิทธิพลและจ าเป็นต่อการด ารงชีวติ 
 นอกจากน้ี ยงัเห็นว่าการจดัการจะบรรลุเป้าหมายไดจ้ะตอ้งอาศยัปัจจยั 6 M’s ไดแ้ก่ 
Man (บุคลากร), Money (เงิน), Material (วสัดุ), Method (วธีิการ), Machine (เคร่ืองจกัร) และ 
Market (ตลาด) ซ่ึงหากขาดตัวใดตัวหน่ึงไปก็อาจท าให้การบริหารจัดการไม่บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 ขณะท่ี โรเบิร์ต เอส แคปแลน และเดวิด พี นอร์ตนั (2546) ไดก้ล่าวถึงการบริหาร
จดัการแนวใหม่สรุปไดว้่า ในการบริหารจดัการแนวใหม่จะตอ้งมีเคร่ืองมือในการติดตามผล
การใช้ balanced scorecard นับเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ดา้นการเงิน ประกอบดว้ยกลยทุธ์การเติบโต การสร้างผลก าไร และกลยทุธ์เก่ียว 
กบัความเส่ียง  

2. ดา้นลูกคา้ ประกอบดว้ยกลยทุธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มและการสร้างความแตกต่าง 
3. ดา้นกระบวนการธุรกิจภายใน ประกอบดว้ยกลยทุธ์เก่ียวกบักระบวนการต่างๆ ใน 

การด าเนินธุรกิจอนัน ามาซ่ึงความพอใจของลูกคา้และผูถื้อหุน้ 
4. ดา้นการเรียนรู้และพฒันาประกอบดว้ยกลยทุธ์ท่ีเนน้การสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ 
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การปรับเปล่ียน การสร้างนวตักรรม และการพฒันาองคก์ร 
 ในขณะท่ีโกมาตร  จึงเสถียรทรัพย ์(2550) ไดก้ล่าวถึงวิธีการจดัการองคก์รสมยัใหม่
สรุปไดว้่า ในการจดัการองคก์รในกระบวนทศัน์ใหม่ไดเ้ปล่ียนระบบวิธีคิดเนน้การปรับตวั
ขององคก์ร เน่ืองจากเห็นว่าองคก์รไม่ใช่เคร่ืองจกัรและมีความซบัซอ้นเหมือนส่ิงมีชีวิต แนว
ทางการจดัการตนเองท่ีดีจึงไม่ใช่การวางกลยทุธ์ท่ีตายตวั โดยใหรู้ปแบบขององคก์รมีลกัษณะ
ท่ีเป็นเครือข่ายเพื่อร่วมมือกนั ซ่ึงแต่ละองคก์รในเครือข่ายยงัคงความเป็นเอกเทศของตนไว ้ท่ี
ส าคญัท่ีสุดคือเนน้การจดัการศกัยภาพในการเรียนรู้และการจดัการความรู้  นอกจากน้ี ยงัได้
เสนอแนวคิดเก่ียวกบัโครงสร้างและระบบงานโดยใช้ระบบวิธีคิดใหม่ว่าจะตอ้งด าเนินการ
ดงัน้ี 

1. เนน้การแกปั้ญหาในระดบัปฏิบติัการ 
2. เนน้การคิดคน้สร้างสรรคง์านใหเ้หมาะสมกบัปัญหา 
3. เนน้การมีส่วนร่วมและความเสมอภาค 
4. เนน้ความร่วมมือและท างานเป็นเครือข่าย 
5. เนน้เป้าหมายระยะยาวท่ีย ัง่ยนื 
6. เนน้ความเขา้ใจและความร่วมใจ 
7. เนน้การกระจายอ านาจ 
8. เนน้รูปแบบเรียบง่าย 
แนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการองคก์รทัว่ไป ซ่ึงจิตติ  

มงคลชยัอรัญญา (2540) ไดอ้ธิบายกระบวนการและขั้นตอนการจดัการชุมชนไวว้่าจะตอ้ง
ด าเนินการดว้ยวธีิการดงัต่อไปน้ี 

1. ปลูกจิตส านึกของสมาชิกใหต้ระหนกัวา่มีปัญหาท่ีเผชิญอยู ่
2. รวมพลงัจากสมาชิกเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงในกระบวนการน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือ 

ตระหนกัถึงปัญหาและไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัหรือตกลงท่ีจะด าเนินการ อยา่งใดอยา่ง
หน่ึงเพื่อแกปั้ญหา 

3. ส่งเสริมความรู้ดา้นเทคโนโลย ี
4. จะตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดี 
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การบริหารจดัการองคก์รชุมชนจะไม่สามารถด าเนินการไดห้ากขาดการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน ซ่ึง ปาริชาติ  วลยัเสถียร และคณะ (2543) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนวา่คนในชุมชนจะตอ้งมีส่วนร่วมดงัต่อไปน้ี 

1. มีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน เพื่อกระตุน้ใหค้นในชุมชนไดมี้การเรียนรู้ร่วมกนั 
2. มีส่วนร่วมในการวางแผน 
3. มีส่วนร่วมในการด าเนินการพฒันา  
4. มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชนร่์วมกนั 
5. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการพฒันา  

 การมีส่วนร่วมในขอ้ 5 ของปาริชาติไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิด Humphrey (อา้งถึงใน 
อภิชาติ  ประกอบเส้ง, 2555) ท่ีวา่ เม่ือองคก์รมีการวางโครงสร้างระบบบริหารจดัการ และได้
ด าเนินการไปในระยะหน่ึงแลว้ องค์กรจะต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานของตนเพื่อ
ปรับปรุงแกไ้ขปัญหาขอ้ผิดพลาด โดย Humphrey ไดใ้ชว้ิธีการการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
และศกัยภาพ (SWOT Analysis) เป็นวิธีการในการประเมินสถานการณ์ขององคก์ร ผูคิ้ดคน้
วิธีการดังกล่าวได้ใช้วิธีการหาจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) ท่ีมีอยู่ภายใน
องคก์รเพื่อท่ีจะทราบถึงโอกาส (opportunities) และอุปสรรค (threats) ท่ีองคก์รตอ้งเผชิญจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอก เพื่อใชใ้นการวางแผนทางธุรกิจในอนาคต   
 

ตารางการวเิคราะห์ SWOT Analysis 

ท่ีมา. จาก แบบฟอร์มการวิเคราะห์องค์กร ( SWOT Analysis) คน้เม่ือ 29 สิงหาคม 2560, จาก 
http://www.bcnu.ac.th/strategy/images/document/form01.pdf 

 

                      ปัจจยัภายใน 
ปัจจยัภายนอก 

จุดแขง็ภายในองค์กร (S) จุดอ่อนภายในองค์กร (W) 

โอกาสภายนอก (O)   การน าขอ้ไดเ้ปรียบของจุดแขง็
ภายในและโอกาสภายนอกมาใช ้
(SO) 

  การแกไ้ขจุดอ่อนภายในโดย
พิจารณาจากโอกาส 
 ภายนอกท่ีเป็นผลดีต่อ 
องคก์ร (WO) 

อุปสรรคภายนอก (T)   การแกไ้ขหรือลดอุปสรรค
ภายนอกโดยน าจุดแขง็ภายในมาใช ้
(ST) 

  การแกไ้ขหรือลดความ-เสียหาย
ของธุรกิจอนัเกิดจากจุดอ่อนภายใน
องคก์รและอุปสรรคภายนอก (WT) 
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6. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 นิรันดร์  ปรัชญกุล (2546) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อ
คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลบา้นฉาง ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการ
โดยรวมทุกดา้นและรายดา้นทั้ง 10 ดา้น มีคุณภาพการใหบ้ริการในระดบัปานกลาง โดยดา้น
ความสะดวกสบาย ดา้นความเป็นธรรม ดา้นคุณภาพ ดา้นความเสมอภาค ดา้นความทัว่ถึง 
และด้านความต่อเน่ือง เป็นด้านท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าในภาพรวม ขณะท่ีด้าน
ประสิทธิภาพ ดา้นความพร้อมในการใหบ้ริการ ดา้นการสนองตอบความตอ้งการ และดา้น
การสนองตอบความพึงพอใจ เป็นด้านท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียต ่ากว่าในภาพรวม ส่วนการ
วเิคราะห์ความแตกต่าง ของคุณภาพการใหบ้ริการพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเพศชาย และเพศหญิง ท่ี
มีอายตุ่างกนั อาชีพต่างกนั มีความเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการทั้ง 10 ดา้น และในภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ในประเด็นดา้นความต่อเน่ือง  อย่างไรก็ดี กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษา
ต่างกนั จะมีความเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการดา้นความเสมอภาค ดา้นการตอบสนองความ
พึงพอใจ ดา้นความต่อเน่ือง ดา้นคุณภาพและในภาพรวมท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 วรนุช บวรนันทเดช (2546) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของ
หน่วยบริการปฐมภูมิเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ในดา้นบริการหลกั  คือการใหค้  าปรึกษาและบริการก่อนกลบับา้น 
ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อบริการ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา 
รายได ้และเขตท่ีอยูอ่าศยัของประชาชนท่ีมารับบริการ  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในงานวิจยัเร่ือง
น้ี  คือ หน่วยงานควรก าหนดมาตรฐานบริการให้เหมาะสมกับพื้นท่ี ควรมีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีเนน้บริการเชิงรุกเขา้สู่ชุมชน 
          บุญเลิศ ธงสะอาด และ สมศกัด์ิ บุญชุบ (2550) ได้ส ารวจความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของส านักงานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์จงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึง
ผลการวิจยัสรุปไดว้่า ในภาพรวมนั้น ผูข้อรับการบริการมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากทั้งในดา้นการให้บริการของเจา้หน้าท่ี  ดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ท่ีนัง่ผูรั้บบริการ สถานท่ีบริการ ความชดัเจนของ
ป้ายต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพนัธ์บอกจุดบริการ โทรศพัทส์าธารณะ บริการน ้ าด่ืม ท่ีจอดรถ 
และหอ้งน ้า 
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บทที ่3 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

 
การศึกษาส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ย  อ  าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จะใชว้ิธีการ
วจิยัแบบผสม (Mixed Method) โดยก าหนดขั้นตอนการวจิยั ดงัน้ี 
            1. วธีิด าเนินการส ารวจวจิยั 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
5. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
6. การวเิคราะห์และแปรผลขอ้มูล 
1. วธิีการด าเนินการวจิัย 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัแบบผสม (Mixed Method)โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนและเจา้หนา้ท่ีรัฐต่อการใหบ้ริการขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในภาระงาน 4 ดา้น 
คือ (1) ดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั(การแจกจ่ายน ้ าอุปโภค-บริโภค (2)ดา้นรายได้
หรือภาษี(การรับช าระภาษี) (3) ดา้นโยธา(การขออนุญาตก่อสร้าง ขุดดิน และถมดิน) และ   
(4) ด้านสาธารณสุข(การจดัเก็บขยะมูลฝอย)โดยใช้ตวัช้ีวดั 4 ด้าน ได้แก่ ขั้นตอนการ
ให้บริการ, ช่องทางการให้บริการ, เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ และส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการ และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและเจ้าหน้าท่ีรัฐต่อการ
ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์ 
จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ตามภาระหน้าท่ีท่ีก  าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนและเจา้หน้าท่ีรัฐท่ีอาศยัและ/หรือประกอบ

อาชีพและ/หรือศึกษาอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมือง
ประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

กลุ่มตัวอย่าง ใช้การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบไม่เจาะจงจากจ านวนตวัอย่างท่ีท าการ
จดัเกบ็ทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง โดยพิจารณาจากหลกัการก าหนดขนาดตวัอยา่งของทาโร  ยามาเน 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90  
 

3. ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัย 
1. ตัวแปรอิสระได้แก่ข้อมูลคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และระยะเวลาการอยูอ่าศยัในพื้นท่ี 
2. ตวัแปรตามไดแ้ก่ความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการและประสิทธิภาพการท างาน ซ่ึง

ก าหนดโดยตวัช้ีวดั 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ, ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ, ดา้น
เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการ 
 

4. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลซ่ึงสร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสารทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ รวมถึงผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อน ามาสังเคราะห์เป็นแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการส ารวจข้อมูลโดย             
การก าหนดข้อค าถามในแบบสอบถามให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์การวิจัยให้มากท่ีสุด         
ซ่ึงค  าถามในแบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ส่วนประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอย่าง 5 ตวัแปรไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาการอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี 

ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการ 4 ดา้น ดงัน้ี (1) ดา้นป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั(การแจกจ่ายน ้าอุปโภค-บริโภค (2) ดา้นรายไดห้รือภาษี (การรับช าระ
ภาษ)ี (3) ดา้นโยธา (การขออนุญาตก่อสร้าง ขดุดิน และถมดิน) และ(4) ดา้นสาธารณสุข(การ
จดัเกบ็ขยะมูลฝอย)โดยมีดชันีช้ีวดั 4 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ (1) ขั้นตอนการใหบ้ริการ (2) เจา้หนา้ท่ีผู-้
ใหบ้ริการ (3) ช่องทางการใหบ้ริการ และ (4) ส่ิงอ านวยความสะดวกในการบริการ 
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ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการให้บริการดา้นต่างๆ 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ย 

ส่วนท่ี 4 ค  าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการให้บริการดา้นต่างๆ 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ยในภาพรวม 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจะด าเนินการโดยการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึง

เป็นตวัแทนประชากรและเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีอาศยัและ/หรือประกอบอาชีพและ/หรือศึกษาอยูใ่น
เขตพื้นท่ีบริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดั
ประจวบคีรีขันธ์ โดยกลุ่มตวัอย่างได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย และให้คณะผูว้ิจัย
ด าเนินการเก็บและรวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาท าการประมวลผลขอ้มูลแลว้วิจยัสรุปผลการ
ประเมิน 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากตวัอย่างท่ีสุ่มเลือก จะใชว้ิธีการ 2 อย่างตามแต่กรณีท่ี
เกิดข้ึน ดงัน้ี 

1. ในกรณีประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีถูกเลือกสามารถท าความเข้าใจ และตอบ
แบบสอบถามไดด้ว้ยตนเอง จะให้กลุ่มตวัอย่างรายนั้นด าเนินการกรอกแบบสอบถามดว้ย
ตนเอง และเจา้หน้าท่ีภาคสนามจะเป็นผูต้รวจสอบแบบสอบถามท่ีได้กลบัคืนมาว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งตอบแบบสอบถามไดค้รบถว้นหรือไม่ ถา้ไม่ครบถว้น เจา้หนา้ท่ีภาคสนามจะท าการ
ซกัถามเพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดค้  าตอบท่ีครบถว้น  

2. ในกรณีประชากรกลุ่มตวัอยา่งไม่สะดวก หรือไม่สามารถกรอกแบบ สอบถามดว้ย
ตนเอง เจา้หนา้ท่ีภาคสนามจะอ่านค าถามใหฟั้งและบนัทึกค าตอบลงในแบบสอบถาม ซ่ึงการ
ด าเนินการดงักล่าวจะท าให้ไดแ้บบสอบถามท่ีสามารถน ามาใชใ้น     การวิเคราะห์ขอ้มูลได้
จริงและมีความแม่นย  า 

6. การวเิคราะห์และแปรผลข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลจะใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (Description analysis) ตาม

รายละเอียดของขอ้มูลท่ีไดม้าจากการแจกแบบสอบถามแลว้น ามาวิเคราะห์เชิงปริมาณโดย
วิธีการทางสถิติดว้ยการค านวณหาค่าเฉล่ีย (mean) ค่าอตัราส่วนร้อยละ (percentage) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) ในการอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
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แปรต่างๆ เพื่อบ่งช้ีและยืนยนัผลการประเมินให้เท่ียงตรงมากยิ่งข้ึน และน าเสนอในรูปการ
พรรณา, ตารางสถิติ และแผนภูมิแท่ง 

ในส่วนของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผูว้ิจยัจะท าการรวบรวมและสรุปเป็น
ประเดน็และน าเสนอในรูปแบบการพรรณา 

การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างไปทดสอบความเท่ียงตรงและค่าความเช่ือมัน่โดยให้

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของขอ้ค าถามแต่
ละขอ้ว่าถูกตอ้งเหมาะสมตรงตามจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี
หรือไม่หลงัจากนั้น ผูว้จิยัไดน้ าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงขอ้ค าถามเพื่อใหค้รอบคลุม
เน้ือหาและง่ายต่อการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง 

การตรวจแบบวดัและการให้คะแนน 
1. แบบสอบถามขอ้มูลคุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่งดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 

และระยะเวลาการอยูอ่าศยัในชุมชน 
2. แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในดา้นการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลอ่าวนอ้ย ไดก้  าหนดเกณฑร์ะดบัความพึงพอใจ ดงัน้ี 
  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนน        1 
  พึงพอใจนอ้ย  ใหค้ะแนน        2 
  พึงพอใจปานกลาง ใหค้ะแนน        3 
  พึงพอใจมาก  ใหค้ะแนน        4 
  พึงพอใจมากท่ีสุด ใหค้ะแนน        5 
 โดยขอ้มูลในส่วนท่ี 2 จะวิเคราะห์โดยแบ่งระดบัของความพึงพอใจเป็น 5 ระดบั คือ
พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด พึงพอใจนอ้ย พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจมาก และพึงพอใจมากท่ีสุด โดย
มีเกณฑส์ าหรับการแปลความหมายผลการวเิคราะห์จากนอ้ยไปหามากดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง  ความพึงพอใจ นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 20 – 30 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  ความพึงพอใจ นอ้ย คิดเป็นร้อยละ 30.2 – 50 
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง  ความพึงพอใจ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.2 – 70 
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง  ความพึงพอใจ มาก คิดเป็นร้อยละ 70.2 – 90 
ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง  ความพึงพอใจ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 90.2-100 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดว้ยการ
วเิคราะห์แบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 381 ตวัอยา่ง (จากแบบสอบถาม 400 ตวัอยา่ง คดั
ท่ีไดค้  าตอบไม่สมบูรณ์ออก 19 ตวัอย่าง) ท่ีเป็นตวัแทนของประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ย ผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 คุณสมบติัทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ 
 
ตอนที ่1 คุณสมบัติทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
คุณสมบติัทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วย 5 ตวัแปร คือ เพศ อายุ การศึกษา 

อาชีพ และระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ี  สามารถแสดงผลเป็นจ านวน และร้อยละ ดงัรายละเอียด
ในตาราง  

ตารางแสดงจ านวน และร้อยละของคุณสมบัติทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
  

   ชาย 210 55.12 

   หญิง 171 44.88 

อาย ุ   

   ต  ่ากวา่ 20 ปี 5 1.31 

   20 - 40 ปี 183 48.03 

   41 - 60 ปี 132 34.65 

   ตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป 61 16.01 
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ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

การศึกษา 
  

   ประถมศึกษาหรือต ่ากว่า 159 41.73 

   มธัยมศึกษา ปวช. ปวส. อนุปริญญา 161 42.26 

   ปริญญาตรี 56 14.70 

   สูงกวา่ปริญญาตรี 5 1.31 

อาชีพ   

   รับราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ 18 4.72 

   เจา้ของธุรกิจ คา้ขาย 52 13.65 

   เกษตรกรรม  79 20.73 

   รับจา้ง 196 51.44 

   แม่บา้น/วา่งงาน/ก าลงัหางาน 31 8.14 

   อ่ืนๆ  5 1.31 

การอยู่อาศัยในพืน้ที ่   

   อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีตั้งแต่เกิด 166 43.57 

   อยูใ่นพื้นท่ีนานกวา่ 5 ปี 163 42.78 

   อยูใ่นพื้นท่ีตั้งแต่ 1 – 5 ปี 57 14.96 

   อยูใ่นพื้นท่ีไม่เกิน 1 ปี  5 1.31 
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ตอนที ่2 ความพงึพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
 

ตารางแสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพงึพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย(การแจกจ่ายน า้อปุโภค-บริโภค) 
 

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพงึ
พอใจ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1. มีการแจง้ขั้นตอนในการบริการครบถว้นชดัเจน 4.555 0.426 มากท่ีสุด 

2. มีการก าหนดระยะเวลาการใหบ้ริการไวอ้ยา่งเหมาะสม  4.673 0.424 มากท่ีสุด 

3. มีขั้นตอนการบริการท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริงและไม่ซบัซอ้น 4.636 0.412 มากท่ีสุด 

4. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความโปร่งใส และตรวจสอบได ้ 4.523 0.454 มากท่ีสุด 

5. เน้ืองานแต่ละขั้นตอนบริการมีความถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการ 4.714 0.448 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ 4.620 0.433 มากทีสุ่ด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. มีช่องทางการใหบ้ริการหลากหลายช่องทาง  4.624 0.433 มากท่ีสุด 

2. สามารถเขา้ถึงช่องทางการใหบ้ริการไดโ้ดยสะดวก 4.664 0.425 มากท่ีสุด 

3. สถานท่ีใหบ้ริการตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีสะดวกต่อการเดินทาง 4.572 0.431 มากท่ีสุด 

4. วนัและเวลาในการใหบ้ริการมีความสะดวกแก่ผูรั้บบริการ รวมทั้งมี
การใหบ้ริการในวนัหยดุ 

4.663 0.482 มากท่ีสุด 

5. ช่องทางการใหบ้ริการมีเพียงพอกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ  4.595 0.438 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ 4.624 0.442 มากทีสุ่ด 
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ความพงึพอใจต่อการให้บริการ ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพงึ
พอใจ 

ด้านเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ 
1. เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพเหมาะสม มีกริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย และ
ใหก้ารตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี  

4.545 0.457 มากท่ีสุด 

2. เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ รับฟังปัญหาหรือขอ้
ซกัถามของผูรั้บบริการอยา่งเตม็ใจ 

4.673 0.486 มากท่ีสุด 

3. เจา้หนา้ท่ีอธิบายใหค้  าช้ีแจงไดอ้ยา่งชดัเจน มีความรู้ในการปฏิบติั
หนา้ท่ี  

4.664 0.435 มากท่ีสุด 

4. เจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 4.645 0.499 มากท่ีสุด 

5.เจา้หนา้ท่ีมีจ  านวนเพียงพอกบัการใหบ้ริการ 4.621 0.449 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ 4.630 0.465 มากทีสุ่ด 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
1. อุปกรณ์และเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานมีความเหมาะสมและมีความ
พร้อมในการใหบ้ริการ 

4.691 0.406 มากท่ีสุด 

2. จดัสถานท่ีไวส้ าหรับการใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม 4.598 0.462 มากท่ีสุด 

3. บริเวณท่ีพกัรอรับบริการสะอาด และเพียงพอ 4.591 0.489 มากท่ีสุด 

4. มีป้ายประชาสัมพนัธ์บอกจุดและขั้นตอนการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 
และมีแบบฟอร์มตวัอยา่ง  

4.552 0.485 มากท่ีสุด 

5. มีท่ีจอดรถเพียงพอ 4.682 0.457 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ 4.623 0.460 มากทีสุ่ด 

เฉลีย่  = 4.624 
  = 4.624*20 
ร้อยละ  = 92.48 
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จากตาราง สามารถสรุปผลการประเมินได ้ดงัน้ี 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ  จากการประเมินผลการส ารวจค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  และระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่องานดา้นป้องกนัและบรรเทา         
สาธารณภัย(การแจกจ่ายน ้ าอุปโภค-บริโภค) พบว่า อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย = 4.620) คิดเป็นร้อยละ 92.40  

ด้านช่องทางการให้บริการ  จากการประเมินผลการส ารวจค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  และระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อดา้นช่องทางการใหบ้ริการในดา้น
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั(การแจกจ่ายน ้ าอุปโภค-บริโภค) พบว่า อยูใ่นระดบัความพึง
พอใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.624) คิดเป็นร้อยละ 92.48  

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จากการประเมินผลการส ารวจค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ ในดา้น
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั(การแจกจ่ายน ้ าอุปโภค-บริโภค) พบว่า อยูใ่นระดบัพึงพอใจ
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.630) คิดเป็นร้อยละ 92.60  

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ จากการประเมินผลการส ารวจค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ใหบ้ริการในดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั(การแจกจ่ายน ้ าอุปโภค-บริโภค อยูใ่นระดบั
พึงพอใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.623) คิดเป็นร้อยละ 92.46  
 

4.62 4.624 4.63 4.623

0
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ดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัฯ

 ั นตอนการใหบ้ร  การ

  องทางการใหบ้ร  การ

เ า้หนา้ท  ผูใ้หบ้ร  การ

ส  งอ าน ย  า สะด ก
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 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพงึพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการด้านรายได้หรือภาษ ี(การรับช าระภาษ)ี 
 

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพงึ
พอใจ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1. มีการแจง้ขั้นตอนในการบริการครบถว้นชดัเจน 4.564 0.437 มากท่ีสุด 

2. มีการก าหนดระยะเวลาการใหบ้ริการไวอ้ยา่งเหมาะสม  4.436 0.424 มาก 

3. มีขั้นตอนการบริการท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริงและไม่ซบัซอ้น 4.545 0.444 มากท่ีสุด 

4. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความโปร่งใส และตรวจสอบได ้ 4.389 0.492 มาก 

5. เน้ืองานแต่ละขั้นตอนบริการมีความถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการ 4.523 0.498 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ 4.491 0.459 มาก 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. มีช่องทางการใหบ้ริการหลากหลายช่องทาง  4.544 0.474 มากท่ีสุด 

2. สามารถเขา้ถึงช่องทางการใหบ้ริการไดโ้ดยสะดวก 4.545 0.468 มากท่ีสุด 

3. สถานท่ีใหบ้ริการตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีสะดวกต่อการเดินทาง 4.518 0.433 มากท่ีสุด 
4. วนัและเวลาในการใหบ้ริการมีความสะดวกแก่ผูรั้บบริการ รวมทั้งมี
การใหบ้ริการในวนัหยดุ 

4.439 0.486 มาก 

5. ช่องทางการใหบ้ริการมีเพียงพอกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ  4.523 0.448 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ 4.514 0.462 มากทีสุ่ด 
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ความพงึพอใจต่อการให้บริการ ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพงึ
พอใจ 

ด้านเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ 
1. เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพเหมาะสม มีกริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย และ
ใหก้ารตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี  

4.493 0.503 มาก 

2. เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ รับฟังปัญหาหรือขอ้
ซกัถามของผูรั้บบริการอยา่งเตม็ใจ 

4.485 0.541 มาก 

3. เจา้หนา้ท่ีอธิบายใหค้  าช้ีแจงไดอ้ยา่งชดัเจน มีความรู้ในการปฏิบติั
หนา้ท่ี  

4.477 0.522 มาก 

4. เจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 4.445 0.514 มาก 
5.เจา้หนา้ท่ีมีจ  านวนเพียงพอกบัการใหบ้ริการ 4.564 0.483 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่ 4.493 0.513 มาก 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
1. อุปกรณ์และเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานมีความเหมาะสมและมีความ
พร้อมในการใหบ้ริการ 

4.511 0.514 มากท่ีสุด 

2. จดัสถานท่ีไวส้ าหรับการใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม 4.479 0.508 มาก 
3. บริเวณท่ีพกัรอรับบริการสะอาด และเพียงพอ 4.475 0.504 มาก 
4. มีป้ายประชาสัมพนัธ์บอกจุดและขั้นตอนการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 
และมีแบบฟอร์มตวัอยา่ง  

4.428 0.578 มาก 

5. มีท่ีจอดรถเพียงพอ 4.498 0.544 มาก 
ค่าเฉลีย่ 4.478 0.530 มาก 

เฉลีย่  = 4.494 
  = 4.494*20 
ร้อยละ  = 89.88 

 

 
 



30 
 

 

จากตาราง สามารถสรุปผลการประเมินได ้ดงัน้ี 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ  จากการประเมินผลการส ารวจค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  และระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่องานดา้นขั้นตอนในการบริการใน
ดา้นรายไดห้รือภาษี (การรับช าระภาษี)พบว่า อยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก (ค่าเฉล่ีย = 
4.491) คิดเป็นร้อยละ 89.82  

ด้านช่องทางการให้บริการ  จากการประเมินผลการส ารวจค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  และระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อดา้นช่องทางการใหบ้ริการในดา้น
รายไดห้รือภาษี (การรับช าระภาษี)พบว่า อยู่ในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 
4.514) คิดเป็นร้อยละ 90.28  

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จากการประเมินผลการส ารวจค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ ในดา้น
รายไดห้รือภาษี (การรับช าระภาษี)พบว่า อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.493) คิดเป็น
ร้อยละ 89.86  

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ พบว่าระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการในดา้นรายไดห้รือภาษี (การรับช าระภาษี) พบว่า อยูใ่น
ระดบัพึงพอใจมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.478) คิดเป็นร้อยละ 89.56  
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ตารางแสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพงึพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการด้านโยธา (การขออนุญาตก่อสร้าง ขุดดิน และถมดิน) 
 

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพงึ
พอใจ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1. มีการแจง้ขั้นตอนในการบริการครบถว้นชดัเจน 4.574 0.423 มากท่ีสุด 
2. มีการก าหนดระยะเวลาการใหบ้ริการไวอ้ยา่งเหมาะสม  4.556 0.413 มากท่ีสุด 
3. มีขั้นตอนการบริการท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริงและไม่ซบัซอ้น 4.549 0.447 มากท่ีสุด 
4. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความโปร่งใส และตรวจสอบได ้ 4.502 0.496 มากท่ีสุด 
5. เน้ืองานแต่ละขั้นตอนบริการมีความถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการ 4.576 0.451 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่ 4.551 0.446 มากทีสุ่ด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. มีช่องทางการใหบ้ริการหลากหลายช่องทาง  4.445 0.515 มาก 
2. สามารถเขา้ถึงช่องทางการใหบ้ริการไดโ้ดยสะดวก 4.633 0.484 มากท่ีสุด 
3. สถานท่ีใหบ้ริการตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีสะดวกต่อการเดินทาง 4.656 0.436 มากท่ีสุด 
4. วนัและเวลาในการใหบ้ริการมีความสะดวกแก่ผูรั้บบริการ รวมทั้งมี
การใหบ้ริการในวนัหยดุ 

4.453 0.542 มาก 

5. ช่องทางการใหบ้ริการมีเพียงพอกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ  4.688 0.451 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่ 4.575 0.486 มากทีสุ่ด 
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ความพงึพอใจต่อการให้บริการ ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพงึ
พอใจ 

ด้านเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ 
1. เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพเหมาะสม มีกริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย และ
ใหก้ารตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี  

4.554 0.432 มากท่ีสุด 

2. เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ รับฟังปัญหาหรือขอ้
ซกัถามของผูรั้บบริการอยา่งเตม็ใจ 

4.568 0.455 มากท่ีสุด 

3. เจา้หนา้ท่ีอธิบายใหค้  าช้ีแจงไดอ้ยา่งชดัเจน มีความรู้ในการปฏิบติั
หนา้ท่ี  

4.593 0.471 มากท่ีสุด 

4. เจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 4.479 0.479 มาก 
5.เจา้หนา้ท่ีมีจ  านวนเพียงพอกบัการใหบ้ริการ 4.519 0.429 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่ 4.543 0.453 มากทีสุ่ด 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
1. อุปกรณ์และเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานมีความเหมาะสมและมีความ
พร้อมในการใหบ้ริการ 

4.581 0.436 มากท่ีสุด 

2. จดัสถานท่ีไวส้ าหรับการใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม 4.557 0.452 มากท่ีสุด 
3. บริเวณท่ีพกัรอรับบริการสะอาด และเพียงพอ 4.554 0.427 มากท่ีสุด 
4. มีป้ายประชาสัมพนัธ์บอกจุดและขั้นตอนการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 
และมีแบบฟอร์มตวัอยา่ง  

4.549 0.461 มากท่ีสุด 

5. มีท่ีจอดรถเพียงพอ 4.646 0.427 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่ 4.577 0.441 มากทีสุ่ด 

เฉลีย่  = 4.562 
  = 4.562*20 
ร้อยละ  = 91.24  
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จากตาราง สามารถสรุปผลการประเมินได ้ดงัน้ี 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ  จากการประเมินผลการส ารวจค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่องานดา้นขั้นตอนในการบริการใน
ดา้นโยธา (การขออนุญาตก่อสร้าง ขุดดิน และถมดิน) พบว่า อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.551) คิดเป็นร้อยละ 91.02 

ด้านช่องทางการให้บริการ  จากการประเมินผลการส ารวจค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  และระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อดา้นช่องทางการใหบ้ริการในดา้น
โยธา (การขออนุญาตก่อสร้าง ขุดดิน และถมดิน) พบว่า อยู่ในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย = 4.575) คิดเป็นร้อยละ 91.50  

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จากการประเมินผลการส ารวจค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ ในดา้น
โยธา (การขออนุญาตก่อสร้าง ขุดดิน และถมดิน) พบว่า อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย = 4.543) คิดเป็นร้อยละ 90.86 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ พบว่าระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการในดา้นโยธา (การขออนุญาตก่อสร้าง ขดุดิน และถมดิน) 
พบวา่ อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.577) คิดเป็นร้อยละ 91.54  
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ตารางแสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพงึพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการด้านสาธารณสุข(การจัดเกบ็ขยะมูลฝอย) 
 

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพงึ
พอใจ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1. มีการแจง้ขั้นตอนในการบริการครบถว้นชดัเจน 4.674 0.412 มากท่ีสุด 
2. มีการก าหนดระยะเวลาการใหบ้ริการไวอ้ยา่งเหมาะสม  4.653 0.441 มากท่ีสุด 
3. มีขั้นตอนการบริการท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริงและไม่ซบัซอ้น 4.720 0.453 มากท่ีสุด 
4. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความโปร่งใส และตรวจสอบได ้ 4.699 0.474 มากท่ีสุด 
5. เน้ืองานแต่ละขั้นตอนบริการมีความถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการ 4.721 0.475 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่ 4.693 0.451 มากทีสุ่ด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. มีช่องทางการใหบ้ริการหลากหลายช่องทาง  4.587 0.439 มากท่ีสุด 
2. สามารถเขา้ถึงช่องทางการใหบ้ริการไดโ้ดยสะดวก 4.634 0.474 มากท่ีสุด 
3. สถานท่ีใหบ้ริการตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีสะดวกต่อการเดินทาง 4.617 0.495 มากท่ีสุด 
4. วนัและเวลาในการใหบ้ริการมีความสะดวกแก่ผูรั้บบริการ รวมทั้งมี
การใหบ้ริการในวนัหยดุ 

4.678 0.472 มากท่ีสุด 

5. ช่องทางการใหบ้ริการมีเพียงพอกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ  4.689 0.443 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่ 4.641 0.465 มากทีสุ่ด 
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ความพงึพอใจต่อการให้บริการ ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพงึ
พอใจ 

ด้านเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ 
1. เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพเหมาะสม มีกริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย และ
ใหก้ารตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี  

4.697 0.476 มากท่ีสุด 

2. เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ รับฟังปัญหาหรือขอ้
ซกัถามของผูรั้บบริการอยา่งเตม็ใจ 

4.687 0.502 มากท่ีสุด 

3. เจา้หนา้ท่ีอธิบายใหค้  าช้ีแจงไดอ้ยา่งชดัเจน มีความรู้ในการปฏิบติั
หนา้ท่ี  

4.679 0.471 มากท่ีสุด 

4. เจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 4.682 0.494 มากท่ีสุด 
5.เจา้หนา้ท่ีมีจ  านวนเพียงพอกบัการใหบ้ริการ 4.713 0.440 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่ 4.692 0.477 มากทีสุ่ด 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
1. อุปกรณ์และเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานมีความเหมาะสมและมีความ
พร้อมในการใหบ้ริการ 

4.677 0.426 มากท่ีสุด 

2. จดัสถานท่ีไวส้ าหรับการใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม 4.791 0.451 มากท่ีสุด 
3. บริเวณท่ีพกัรอรับบริการสะอาด และเพียงพอ 4.572 0.423 มากท่ีสุด 
4. มีป้ายประชาสัมพนัธ์บอกจุดและขั้นตอนการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 
และมีแบบฟอร์มตวัอยา่ง  

4.638 0.432 มากท่ีสุด 

5. มีท่ีจอดรถเพียงพอ 4.690 0.464 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่ 4.674 0.439 มากทีสุ่ด 

เฉลีย่  = 4.675 
  = 4.675*20 
ร้อยละ  = 93.50  
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จากตาราง สามารถสรุปผลการประเมินได ้ดงัน้ี 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ  จากการประเมินผลการส ารวจค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  และระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่องานดา้นขั้นตอนในการบริการใน
ดา้นสาธารณสุข(การจดัเกบ็ขยะมูลฝอย) พบว่า อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
= 4.693) คิดเป็นร้อยละ 93.86  

ด้านช่องทางการให้บริการ  จากการประเมินผลการส ารวจค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  และระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีดา้นสาธารณสุข(การจดัเก็บขยะมูล
ฝอย) พบวา่ อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.641) คิดเป็นร้อยละ 92.82   

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จากการประเมินผลการส ารวจค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อดา้นสาธารณสุข(การจดัเกบ็ขยะมูล
ฝอย) อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.692) คิดเป็นร้อยละ 93.84  

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ  พบว่าระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อดา้น   
ส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการในดา้นสาธารณสุข(การจดัเก็บขยะมูลฝอย) อยู่ใน
ระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.674) คิดเป็นร้อยละ 93.48  
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ตารางแสดง ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพงึพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการโดยรวมทั้ง 4 ภาระงาน  

ภาระงาน ค่าเฉลีย่ ระดับความพงึพอใจ 
(1) ดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั(การแจกจ่ายน ้า
อุปโภค-บริโภค) 

4.624 มากท่ีสุด 

(2) ดา้นรายไดห้รือภาษี (การรับช าระภาษี) 4.494 มาก 

(3) ดา้นโยธา (การขออนุญาตก่อสร้าง ขดุดิน และถมดิน) 4.562 มากท่ีสุด 

(4) ดา้นสาธารณสุข(การจดัเกบ็ขยะมูลฝอย) 4.675 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ 4.589 มากทีสุ่ด 

ร้อยละ  = 4.589 *20 
  = 91.78     
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ผลการประเ  น

(1) ดา้นป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั(การแ ก  าย
น  าอุปโภ -บร โภ )

(2) ดา้นรายไดห้รอืภาษ 
(การรบั  าระภาษ )

(3) ดา้นโยธา (การ ออนุ าต
ก อสรา้ง  ุดด  น และถ 
ด น)

(4) ดา้นสาธารณสุ (การ
 ดัเก บ ยะ ูลฝอย)
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผลและเสนอแนะ 

สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจ 
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ใน
ปีงบประมาณ 2560 เป็นการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ย ตามภาระหนา้ท่ีท่ีก  าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ.2552  มีวตัถุประสงคข์องการวจิยั 2 ประการคือ  

1. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงอาศยั
และ/หรือประกอบอาชีพและ/หรือศึกษาอยู่ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ยท่ีมีต่อ
คุณภาพการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ยต่อขั้นตอนการใหบ้ริการ, ช่อง
ทางการใหบ้ริการ, เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ และส่ิงอ านวยความสะดวก ในภาระงาน 4 ดา้น ดงัน้ี 
(1) ดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั(การแจกจ่ายน ้ าอุปโภค-บริโภค) (2) ดา้นรายไดห้รือ
ภาษ(ีการรับช าระภาษี) (3) ดา้นโยธา(การขออนุญาตก่อสร้าง ขุดดิน และถมดิน) และ(4) ดา้น
สาธารณสุข(การจดัเกบ็ขยะมูลฝอย) 

2. เพื่อทราบถึงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่อการจดัท าบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อยตามภาระและหน้าท่ีท่ีก  าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ.2552   

ในการด าเนินการวิจยั ผูว้ิจยัด าเนินการโดยส ารวจความพึงพอใจ (Survey Research) 
จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนประชากรซ่ึงอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าว
น้อย จ านวน 381 ตวัอย่าง แลว้น ามาวิเคราะห์ผลโดยใช้ขอ้มูลท่ีได้มาจากการส ารวจด้วย
วิธีการสถิติ เช่น ค่าเฉล่ีย (mean), ค่าอัตราส่วนร้อยละ (percentage) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) จากนั้นจึงการพรรณนาความ (Description) ผลการศึกษา
จ าแนกตามวตัถุประสงค ์สรุปได ้ดงัน้ี 

   วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน บุคลากร
ภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงอาศยัและ/หรือประกอบอาชีพและ/หรือศึกษาอยู่ในเขตองคก์าร
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บริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ยท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่าว
นอ้ยต่อขั้นตอนการให้บริการ, ช่องทางการให้บริการ, เจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ และส่ิงอ านวย
ความสะดวก ในภาระงาน 4 ดา้น ดงัน้ี (1) ดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั(การแจกจ่าย
น ้าอุปโภค-บริโภค) (2) ดา้นรายไดห้รือภาษี(การรับช าระภาษี) (3) ดา้นโยธา(การขออนุญาต
ก่อสร้าง ขุดดิน และถมดิน) และ(4) ดา้นสาธารณสุข(การจดัเกบ็ขยะมูลฝอย) ระดบัความพึง
พอใจเฉล่ียในภาพรวมทั้ง 4 ดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.589) คิดเป็นร้อยละ 91.78 
พิจารณาแยกเป็นรายดา้น มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ความพงึพอใจด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย(การแจกจ่ายน า้อปุโภค-บริโภค) 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย = 4.620) คิดเป็นร้อยละ 92.40 
ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย = 4.624) คิดเป็นร้อยละ 92.48 
 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด  
(ค่าเฉล่ีย = 4.630) คิดเป็นร้อยละ 92.60 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจ
ในระดบั มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.623) คิดเป็นร้อยละ 92.46 

ระดบัความพึงพอใจในการให้บริการโดยภาพรวมทั้ง 4 ขั้นตอน อยู่ในระดบั มาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.624) คิดเป็นร้อยละ 92.48 

 
2. ความพงึพอใจด้านรายได้หรือภาษ ี(การรับช าระภาษ)ี 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดับ มาก 

(ค่าเฉล่ีย = 4.491) คิดเป็นร้อยละ 89.82 
ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย = 4.514) คิดเป็นร้อยละ 90.28 
 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดับ มาก  
(ค่าเฉล่ีย = 4.493) คิดเป็นร้อยละ 89.86 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจ
ในระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.478) คิดเป็นร้อยละ 89.56 
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ระดบัความพึงพอใจในการให้บริการโดยภาพรวมทั้ง 4 ขั้นตอน อยู่ในระดบั มาก 
(ค่าเฉล่ีย = 4.494) คิดเป็นร้อยละ 89.88 

 
3. ความพงึพอใจด้านโยธา (การขออนุญาตก่อสร้าง ขุดดิน และถมดิน) 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย = 4.551) คิดเป็นร้อยละ 91.02 
ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย = 4.575) คิดเป็นร้อยละ 91.50 
 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด  
(ค่าเฉล่ีย = 4.543) คิดเป็นร้อยละ 90.86 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจ
ในระดบั มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.577) คิดเป็นร้อยละ 91.54 

ระดบัความพึงพอใจในการให้บริการโดยภาพรวมทั้ง 4 ขั้นตอน อยู่ในระดบั มาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.562) คิดเป็นร้อยละ 91.24 

 
 4. ความพงึพอใจด้านสาธารณสุข(การจัดเกบ็ขยะมูลฝอย) 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย = 4.693) คิดเป็นร้อยละ 93.86 

ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย = 4.641) คิดเป็นร้อยละ 92.82 
 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด  
(ค่าเฉล่ีย = 4.692) คิดเป็นร้อยละ 93.84 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจ
ในระดบั มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.674) คิดเป็นร้อยละ 93.48 

ระดบัความพึงพอใจในการให้บริการโดยภาพรวมทั้ง 4 ขั้นตอน อยู่ในระดบั มาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.675) คิดเป็นร้อยละ 93.50 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อทราบถึงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่อการจดัท าบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย ตามภาระและหน้าท่ีท่ีก  าหนดไวใ้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบญัญติัสภาต าบลและการบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามบาง
รายมีความเห็นว่า ในการบริหารจดัการเพื่อการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอ่าวน้อย มีขอ้พิจารณาเพื่อพฒันาและปรับปรุงการบริการสาธารณะเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

1. องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ย มีความพร้อมของศกัยภาพตน้ทุนทางกายภาย
และทุนทางสังคมวฒันธรรมสูง ควรส่งเสริมสนับสนุนดา้นการท่องเท่ียวของชุมชน ดา้น
การเกษตร การท าสวนผลไม ้ท านา ท าประมง วิถีชีวิตวฒันธรรมชุมชน กลุ่มอาชีพผลิตภณัฑ์
ของแต่ละชุมชน หรือจดัท าเป็นชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา เช่นโรงสีขา้ว
ชุมชนท่ีพระราชทานมาให้ ทั้งน้ีให้เพิ่มดา้นการประชาสัมพนัธ์ในหลายๆ ช่องทาง ทั้งเวป็
ไซดข์ององคก์รเอง ตลอดจนเครือข่ายการท่องเท่ียวทั้งภายในจงัหวดัและระดบัประเทศเพื่อ
เชิญชวนนกัท่องเท่ียวเขา้มาเยีย่มชุมชนส่งผลต่อการสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึนของชาวบา้น 

2. สนบัสนุนแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีผ่านช่องทางส่ือออนไลน ์
นอกเหนือจากช่องทางการประชาสัมพนัธ์ตามปกติ เช่น การสร้างไลน์กลุ่มผูน้  าชุมชน ไลน์
กลุ่มอาชีพต่างๆ จะไดมี้การส่ือสารแสดงความคิดเห็นรับฟัง ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหา
ร่วมกนัมีการพฒันาระบบฐานขอ้มูล ข่าวสารขององคก์รใหเ้ห็นเป็นปัจจุบนัอยูต่ลอดเวลา 
 
อภิปรายผลและข้อจ ากดัของการวจิัย 

 โดยภาพรวม ผลการวจิยัท่ีไดส้อดคลอ้งตามหลกัเกณฑก์ารวิจยัทุกขั้นตอน ประชาชน
ในพื้นท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี ท าใหไ้ดผ้ลการประเมินและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงาน แต่ยงัมีขอ้จ ากดัการวิจยัท่ีส าคญั      
2 ประการท่ีมีผลต่อระดบัคะแนนความพึงพอใจ ซ่ึงปรับแกไ้ขไดย้ากและถือเป็นขอ้จ ากดัใน
การส ารวจวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
            1. การสุ่มเลือกตวัอยา่งไม่กระจายอยา่งอิสระทัว่ถึง เน่ืองจากการกระจายประชากรใน
แต่ละทอ้งท่ีไม่สม ่าเสมอ ประชาชนบางส่วนอยู่ห่างไกลจากชุมชน ยากต่อการเขา้ถึง กลุ่ม
ตวัอยา่งจึงไม่กระจายอยา่งอิสระเท่าท่ีควร 
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            2. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมของผู ้ตอบแบบสอบถาม เพราะผู ้ท่ีตอบ
แบบสอบถามมกัจะมีแนวโนม้ให้คะแนนพึงพอใจสูงในกลุ่มท่ีมีความใกลชิ้ดกบัเจา้หนา้ท่ี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, ไม่ตอบแบบสอบถามหรือตอบแบบสอบถามโดยการเล่ียง
ไม่ตอบตรงความรู้สึกด้วยเกรงว่าอาจมีผลเสียต่อตนเอง หรือผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในเชิงลบแต่ห้ามผูส้ ารวจขอ้มูลท าการบนัทึก ซ่ึงผูส้ ารวจขอ้มูลไม่สามารถบนัทึกได ้
เน่ืองจากเป็นมารยาทในการวจิยั 
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   สรุปผลการประเมนิผลความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมอืงประจวบครีีขนัธ์ จังหวดัประจวบครีีขนัธ์ 
มิติที ่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
ตัวช้ีวดัที ่2.1  ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ได้ด าเนินการ
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ย 
ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. ด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย(การแจกจ่ายน า้อุปโภค-บริโภค ร้อยละ 92.48 
2. ด้านรายได้หรือภาษี (การรับช าระภาษี)ร้อยละ 89.88 
3. ด้านโยธา (การขออนุญาตก่อสร้าง ขุดดิน และถมดิน) ร้อยละ 91.24 
4. ด้านสาธารณสุข(การจัดเกบ็ขยะมูลฝอย) ร้อยละ 93.50 
 

ความพอพงึใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อยเฉลีย่ทั้ง 4 งาน ร้อยละ 91.78 
ระดับความพงึพอใจ 

 มากกวา่ร้อยละ 95 ข้ึนไป 

 ไม่เกินร้อยละ  95 

 ไม่เกินร้อยละ  90 

 ไม่เกินร้อยละ  85 

 ไม่เกินร้อยละ  80 

 ไม่เกินร้อยละ  75 

 ไม่เกินร้อยละ  70 

 ไม่เกินร้อยละ  65 

 ไม่เกินร้อยละ  60 

 ไม่เกินร้อยละ  55 

 นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 
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มติิที ่2 มติิด้านคุณภาพการให้บริการ                                                                      

 

คะแนนเต็ม 10 

คะแนนทีไ่ด้ 9 

ตวัช้ีวดั 
เกณฑ์ให้
คะแนน 

คะแนนทีไ่ด้ 
แนวทางการประเมนิ 

1.ประเมินผลจากขอ้มลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ 
       พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนท่ีมารับ
บริการหรือติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีขอรับการ
ประเมิน โดยจา้งสถาบนัการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายใน
หรือภายนอกพ้ืนท่ีจงัหวดัเป็นหน่วยส ารวจ ทั้งน้ีตอ้งมีการส ารวจ
และประเมินความพึงพอใจอยา่งนอ้ย 4 งาน เช่น 

(1) งานดา้นบริการกฎหมาย 
(2) งานดา้นทะเบียน 
(3) งานดา้นโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
(4) งานดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล 
(5) การจ่ายเบ้ียยงัชีผูสู้งอาย ุผูพิ้การ 
(6) งานดา้นการจดัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
(7) งานดา้นเทศกิจ ป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 
(8) งานดา้นรายไดห้รือภาษี 
(9) การขออนุญาตปลูกสร้างบา้นหรืออาคารสังคม 
(10) งานดา้นสาธารณสุข 
(11) งานดา้นอ่ืนๆ 

ในการส ารวจและประเมินความพึงพอใจในแต่ละงาน อยา่งนอ้ย
ตอ้งมีการก าหนดกรอบงานท่ีจะประเมินประกอบดว้ย 

(1) ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการใหบ้ริการ 
(2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ 
(3) ความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
(4) ความพึงพอใจต่อส่ิงอ  านวยความสะดวก 
เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่การด าเนินการของ
ตวัช้ีวดัดงักล่าวไดบ้รรลุผลตามขอ้มูล เช่น 
- หนงัสือรับรองผลสรุปคะแนนการประเมินความพึง

พอใจจากสถาบนัการศึกษา 
- แบบส ารวจความพึงพอใจท่ีใชใ้นการประเมิน 
- สถานท่ี เอกสาร หรือหลกัฐานท่ีแสดงถึงความพึง

พอใจ 
- ตวัอยา่งบุคคลท่ีมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ

สาธารณะ 

2.1 ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของผู้รับบริการ 
 

  มากกวา่ร้อยละ 95 ข้ึนไป 

 
 

10 

  

                 ไม่เกินร้อยละ  95 9 9 

          ไม่เกินร้อยละ  90 8  

        ไม่เกินร้อยละ  85 7  

 ไม่เกินร้อยละ  80 6  

 ไม่เกินร้อยละ  75 5  

 ไม่เกินร้อยละ  70 4  

 ไม่เกินร้อยละ  65 3  

 ไม่เกินร้อยละ  60 2  

 ไม่เกินร้อยละ  55 1  

 นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 0  
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ภาคผนวก 

 
แบบสอบถามส ารวจความพงึพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
 
ค าช้ีแจง กรุณากรอกแบบสอบถามน้ีตามความเป็นจริงใหค้รบทุกขอ้เพื่อประโยชน์ในการน าไปปรับปรุง
การบริหารงานให้ดียิง่ข้ึน และโปรดใส่เคร่ืองหมาย     ในช่อง  ตามความเป็นจริง 
 
ตอนที ่1 คุณสมบัติทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม                                

1. เพศ   1)  ชาย   2) หญิง 
 2.  อาย ุ
   1) ไม่เกิน 20 ปี      2) 21 – 40 ปี 
 3) 41 – 60 ปี         4) 60 ปี ข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 
 1) ประถมศึกษาหรือต ่ากวา่  
 2) มธัยมศึกษา/ป.ว.ช./ป.ว.ส./อนุปริญญา 
 3) ปริญญาตรี   
 4) สูงกวา่ปริญญาตรี 

4. อาชีพ (ตอบอาชีพหลกัเพียงขอ้เดียว) 
 1) รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
 2) เจา้ของธุรกิจ/คา้ขาย 
 3) เกษตรกรรม 
 4) รับจา้ง 
 5) แม่บา้น/วา่งงาน/ก าลงัหางานท า 
 6) อ่ืนๆ ระบุ................................................ 

5. ระยะเวลาการอยูอ่าศยัในชุมชน 
 1) อาศยัอยูต่ ั้งแต่ก าเนิด 
 2) อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีนานกวา่ 5 ปี 
 3) อาศยัอยูใ่นพื้นท่ี 1 - 5 ปี  
 4) อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีน้ีไม่เกิน 1ปี 
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ตอนที ่2 แบบสอบถามความพงึพอใจด้านต่าง ๆ 

ค าช้ีแจงโปรดใส่เคร่ืองหมาย   ในช่องระดบัความพึงพอใจตามความคิดของท่าน 
1 = พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด, 2 = พึงพอใจนอ้ย, 3 = พึงพอใจปานกลาง, 4 = พึงพอใจมาก, 5 = พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

1. ด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย(การแจกจ่ายน า้อุปโภค-บริโภค) 

ส่วนที ่1 ความพงึพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. มีการแจง้ขั้นตอนในการบริการครบถว้นชดัเจน      
2. มีการก าหนดระยะเวลาการใหบ้ริการไวอ้ยา่งเหมาะสม       
3. มีขั้นตอนการบริการท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริงและไม่ซบัซอ้น      
4. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความโปร่งใส และตรวจสอบได ้      
5. เน้ืองานแต่ละขั้นตอนบริการมีความถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการ      

ส่วนที ่2 ความพงึพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. มีช่องทางการใหบ้ริการหลากหลายช่องทาง       
2. สามารถเขา้ถึงช่องทางการใหบ้ริการไดโ้ดยสะดวก      
3. สถานท่ีใหบ้ริการตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีสะดวกต่อการเดินทาง      
4. วนัและเวลาในการใหบ้ริการมีความสะดวกแก่ผูรั้บบริการ รวมทั้งมีการ
ใหบ้ริการในวนัหยดุ 

     

5. ช่องทางการใหบ้ริการมีเพียงพอกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ       

ส่วนที ่3 ความพงึพอใจต่อเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และใหก้ารตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี       
2. เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ รับฟังปัญหาหรือขอ้ซกัถาม
ของผูรั้บบริการอยา่งเตม็ใจ 

     

3. เจา้หนา้ท่ีอธิบายใหค้  าช้ีแจงไดอ้ยา่งชดัเจน มีความรู้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี       
4. เจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ      
5.เจา้หนา้ท่ีมีจ  านวนเพียงพอกบัการใหบ้ริการ      
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ส่วนที ่4 ความพงึพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. อุปกรณ์และเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานมีความเหมาะสมและมีความพร้อมใน
การใหบ้ริการ 

     

2. จดัสถานท่ีไวส้ าหรับการใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม      
3. บริเวณท่ีพกัรอรับบริการสะอาด และเพียงพอ      
4. มีป้ายประชาสัมพนัธ์บอกจุดและขั้นตอนการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน และมี
แบบฟอร์มตวัอยา่ง  

     

5. มีท่ีจอดรถเพียงพอ      
 
2. ด้านรายได้หรือภาษี (การรับช าระภาษี) 

ส่วนที ่1 ความพงึพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. มีการแจง้ขั้นตอนในการบริการครบถว้นชดัเจน      
2. มีการก าหนดระยะเวลาการใหบ้ริการไวอ้ยา่งเหมาะสม       
3. มีขั้นตอนการบริการท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริงและไม่ซบัซอ้น      
4. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความโปร่งใส และตรวจสอบได ้      
5. เน้ืองานแต่ละขั้นตอนบริการมีความถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการ      

ส่วนที ่2 ความพงึพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. มีช่องทางการใหบ้ริการหลากหลายช่องทาง       
2. สามารถเขา้ถึงช่องทางการใหบ้ริการไดโ้ดยสะดวก      
3. สถานท่ีใหบ้ริการตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีสะดวกต่อการเดินทาง      
4. วนัและเวลาในการใหบ้ริการมีความสะดวกแก่ผูรั้บบริการ รวมทั้งมีการ
ใหบ้ริการในวนัหยดุ 

     

5. ช่องทางการใหบ้ริการมีเพียงพอกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ       
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ส่วนที ่3 ความพงึพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และใหก้ารตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี       
2. เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ รับฟังปัญหาหรือขอ้ซกัถาม
ของผูรั้บบริการอยา่งเตม็ใจ 

     

3. เจา้หนา้ท่ีอธิบายใหค้  าช้ีแจงไดอ้ยา่งชดัเจน มีความรู้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี       
4. เจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ      
5.เจา้หนา้ท่ีมีจ  านวนเพียงพอกบัการใหบ้ริการ      

ส่วนที ่4 ความพงึพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. อุปกรณ์และเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานมีความเหมาะสมและมีความพร้อมใน
การใหบ้ริการ 

     

2. จดัสถานท่ีไวส้ าหรับการใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม      
3. บริเวณท่ีพกัรอรับบริการสะอาด และเพียงพอ      
4. มีป้ายประชาสัมพนัธ์บอกจุดและขั้นตอนการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน และมี
แบบฟอร์มตวัอยา่ง  

     

5. มีท่ีจอดรถเพียงพอ      
 

3. ด้านโยธา (การขออนุญาตก่อสร้าง ขุดดิน และถมดิน) 

ส่วนที ่1 ความพงึพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. มีการแจง้ขั้นตอนในการบริการครบถว้นชดัเจน      
2. มีการก าหนดระยะเวลาการใหบ้ริการไวอ้ยา่งเหมาะสม       
3. มีขั้นตอนการบริการท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริงและไม่ซบัซอ้น      
4. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความโปร่งใส และตรวจสอบได ้      
5. เน้ืองานแต่ละขั้นตอนบริการมีความถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการ      

ส่วนที ่2 ความพงึพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. มีช่องทางการใหบ้ริการหลากหลายช่องทาง       
2. สามารถเขา้ถึงช่องทางการใหบ้ริการไดโ้ดยสะดวก      
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ส่วนที ่2 ความพงึพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
3. สถานท่ีใหบ้ริการตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีสะดวกต่อการเดินทาง      
4. วนัและเวลาในการใหบ้ริการมีความสะดวกแก่ผูรั้บบริการ รวมทั้งมีการ
ใหบ้ริการในวนัหยดุ 

     

5. ช่องทางการใหบ้ริการมีเพียงพอกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ       

ส่วนที ่3 ความพงึพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และใหก้ารตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี       
2. เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ รับฟังปัญหาหรือขอ้ซกัถาม
ของผูรั้บบริการอยา่งเตม็ใจ 

     

3. เจา้หนา้ท่ีอธิบายใหค้  าช้ีแจงไดอ้ยา่งชดัเจน มีความรู้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี       
4. เจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ      
5.เจา้หนา้ท่ีมีจ  านวนเพียงพอกบัการใหบ้ริการ      

ส่วนที ่4 ความพงึพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. อุปกรณ์และเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานมีความเหมาะสมและมีความพร้อมใน
การใหบ้ริการ 

     

2. จดัสถานท่ีไวส้ าหรับการใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม      
3. บริเวณท่ีพกัรอรับบริการสะอาด และเพียงพอ      
4. มีป้ายประชาสัมพนัธ์บอกจุดและขั้นตอนการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน และมี
แบบฟอร์มตวัอยา่ง  

     

5. มีท่ีจอดรถเพียงพอ      
 

4. ด้านสาธารณสุข(การจัดเก็บขยะมูลฝอย) 

ส่วนที ่1 ความพงึพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. มีการแจง้ขั้นตอนในการบริการครบถว้นชดัเจน      
2. มีการก าหนดระยะเวลาการใหบ้ริการไวอ้ยา่งเหมาะสม       
3. มีขั้นตอนการบริการท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริงและไม่ซบัซอ้น      
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ส่วนที ่1 ความพงึพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
4. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความโปร่งใส และตรวจสอบได ้      
5. เน้ืองานแต่ละขั้นตอนบริการมีความถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการ      

ส่วนที ่2 ความพงึพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. มีช่องทางการใหบ้ริการหลากหลายช่องทาง       
2. สามารถเขา้ถึงช่องทางการใหบ้ริการไดโ้ดยสะดวก      
3. สถานท่ีใหบ้ริการตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีสะดวกต่อการเดินทาง      
4. วนัและเวลาในการใหบ้ริการมีความสะดวกแก่ผูรั้บบริการ รวมทั้งมีการ
ใหบ้ริการในวนัหยดุ 

     

5. ช่องทางการใหบ้ริการมีเพียงพอกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ       

ส่วนที ่3 ความพงึพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และใหก้ารตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี       
2. เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ รับฟังปัญหาหรือขอ้ซกัถาม
ของผูรั้บบริการอยา่งเตม็ใจ 

     

3. เจา้หนา้ท่ีอธิบายใหค้  าช้ีแจงไดอ้ยา่งชดัเจน มีความรู้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี       
4. เจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ      
5.เจา้หนา้ท่ีมีจ  านวนเพียงพอกบัการใหบ้ริการ      

ส่วนที ่4 ความพงึพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. อุปกรณ์และเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานมีความเหมาะสมและมีความพร้อมใน
การใหบ้ริการ 

     

2. จดัสถานท่ีไวส้ าหรับการใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม      
3. บริเวณท่ีพกัรอรับบริการสะอาด และเพียงพอ      
4. มีป้ายประชาสัมพนัธ์บอกจุดและขั้นตอนการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน และมี
แบบฟอร์มตวัอยา่ง  

     

5. มีท่ีจอดรถเพียงพอ      
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ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะ 

ค าช้ีแจง โปรดใหข้อ้เสนอแนะต่อการใหบ้ริการในดา้นต่างๆ 
3.1 ด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย(การแจกจ่ายน า้อุปโภค-บริโภค) 
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
3.2 ด้านรายได้หรือภาษี (การรับช าระภาษี). 
…………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………. 
3.3 ด้านโยธา (การขออนุญาตก่อสร้าง ขุดดิน และถมดิน) 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
3.4 ด้านสาธารณสุข (การจัดเกบ็ขยะมูลฝอย) 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
3.5 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ เพือ่การพฒันาและปรับปรุงการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
………………………………………………………………….…………………………………………. 
……………………………………………………………………………….……………………………. 
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