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การสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของประชาชนในด้ า น
กระบวนการ ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ห าร ความพึ ง พอใจด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ความพึ ง พอใจ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการ ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
1. งานด้านโยธา ได้แก่ งานสนับสนุนเครื่องสูบน้าเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ในพื้นที่ประสบภัยของจังหวัดสระบุรี
2. งานด้านรายได้หรือภาษี ได้แก่ งานจัดเก็บภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภท
น้ามัน
3. งานด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่งานการให้บริการห้องประชุม
4. งานด้านอื่น ๆ ได้แก่ งานบริการสาธารณะ (สนามกีฬา)
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ประชาชนที่มาขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จานวน 5,900 คน นาข้อมูล
มาวิ เ คราะห์ โ ดยเชิ ง พรรณนา (Descriptive
Method) โดยน าข้ อ มู ล มาหาค่ า อั ต ราส่ ว น
ร้อยละค่าเฉลี่ย และค่าระดับความคิดเห็ น ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะโดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. งานด้านโยธา ได้แก่ งานสนับสนุนเครื่องสูบน้าเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
พื้นที่ประสบภัยของจังหวัดสระบุรี ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่ว นจั งหวัดสระบุ รี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.77 อยู่ในระดับมากที่สุ ด โดยประชาชนถึงร้อยละ 95.40
มีความพึงพอใจต่อการให้ บริ การขององค์การบริห ารส่ วนจังหวัดสระบุรี ในงานด้านโยธา ได้แก่
งานสนับสนุนเครื่องสูบน้าเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ประสบภัยของจังหวัดสระบุรี
2. งานด้านรายได้หรือภาษี ได้แก่ งานจัดเก็บภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภท
น้ามัน ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.94 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยประชาชนถึง ร้อยละ 98.80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในงานด้านงานด้านรายได้หรือภาษี ได้แก่ งานจัดเก็บภาษี
บารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทน้ามัน

ข

3. งานด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ได้ แ ก่ ง านการให้ บ ริ ก ารห้ อ งประชุ ม ความพึ ง พอใจใน
การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 อยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด โดยประชาชนถึ ง ร้ อ ยละ 92.00 มีค วามพึง พอใจต่ อการให้ บ ริก ารขององค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดสระบุรี ในงานด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่ งานการให้บริการห้องประชุม
4. งานด้านอื่น ๆ ได้แก่ งานบริการสาธารณะ (สนามกีฬา)ความพึงพอใจในการให้บริการ
สาธารณะขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวัด สระบุ รี มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.61 อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
โดยประชาชนถึงร้อยละ 93.20 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ในงานด้านงานด้านอื่น ๆ ได้แก่ งานบริการสาธารณะ (สนามกีฬา)
5. ระดั บ ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะของประชาชนต่ อ องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดสระบุรี ในภาพรวมมีความเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยที่ประชาชนเฉลี่ย
ร้อยละ 94.05 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ

คำนำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหนึ่ง ที่มีภารกิจที่สาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ (ประหยัด) และประสิทธิผล
(สาเร็จตามเป้าหมาย) มีคุณภาพมาตรฐานบริหารงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามีส่ว นร่ วมในการตัดสินใจและการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณ 2562 นี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัด
สระบุรี ได้มีการประเมินความพึงพอใจการให้บริการตามกิจกรรมและภารกิจ จานวน 4 งาน ได้แก่
1) งานด้านโยธา ได้แก่ งานสนับ สนุนเครื่องสูบน้าเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ งและอุทกภัยในพื้นที่
ประสบภัยของจังหวัดสระบุรี 2) งานด้านงานด้านรายได้หรือภาษี ได้แก่ งานจัดเก็บภาษีบารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประเภทน้ามัน 3) งานด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่งานการให้บริการห้องประชุม
4) งานด้านอื่น ๆ ได้แก่ งานบริการสาธารณะ (สนามกีฬา)
การสารวจความพึงพอใจในครั้งนี้ เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานราชการในการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ขององค์การบริ ห ารส่ ว นจังหวัดสระบุรี อาเภอเมืองสระบุ รี จังหวัด สระบุรี มิติที่ 2
ด้านคุณภาพการให้บริการ รวมทั้ งเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ต่อไป
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ห้องประชุม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และ ประเภทผู้รับบริการ
ตารางที่ 4.9 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่ งานการ
ให้บริการห้องประชุม ในภาพรวม
ตารางที่ 4.10 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่ งานการ
ให้บริการห้องประชุม ในแต่ละด้าน
ตารางที่ 4.11 แสดงข้อมูลทั่วไปด้านการให้บริการงานด้านอื่น ๆ ได้แก่ งานบริการสาธารณะ
(สนามกีฬา) ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และ ประเภทผู้รับบริการ
ตารางที่ 4.12 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านอื่น ๆ ได้แก่ งานบริการสาธารณะ
(สนามกีฬา) ในภาพรวม
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ตารางที่ 4.13 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอ่ งานด้านอื่น ๆ ได้แก่ งานบริการสาธารณะ
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บทที่ 1
บทนำ
1.ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันกันสูงในประเทศไทย จึงต้องสร้าง
ศักยภาพของระบบราชการไทยให้รองรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและยกระดับขีดความสามารถ
รวมทั้งมาตรฐานการทางานให้สูงเทียบเท่าระดับสากล ภายใต้แผนปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐ
ได้มีการปรับปรุงระบบการบริหารงานราชการให้มีความทันสมัย จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงกระบวน
ทัศน์การบริหารรูปแบบเดิมที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับปัจจัยนาเข้า ซึ่งได้แก่ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่ามรเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจอานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยมีผู้รับผิ ดชอบต่อผลงาน ในการปฏิบัติห น้าที่ของส่ว น
ราชการต้องใช้วิธีการบริ หารกิจ การบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ คานึงถึงความรับผิ ดชอบ
ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การติ ด ตามตรวจสอบและ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของภารกิจ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
การให้ บ ริ การที่ดี และมีคุณ ภาพจาเป็นต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิล ป์ของการจัด การงาน
บริการทีม่ ีประสิทธิภาพ การศึกษาทาความเข้าใจลักษณะของการบริการจึงเป็นเรื่องสาคัญและจาเป็น
อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ก ารทุ ก ระดั บ รวมทั้ ง องค์ ก ารหรื อ หน่ ว ยการบริ ก าร
ทุกประเภทเพื่อที่จะทาให้การบริการสามารถบรรลุเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ มารับ
บริการ การบริการที่ดีจะช่วยให้กิจการประสบความสาเร็จในที่สุด ดังนั้น ความสาคัญของการบริการ
สามารถแบ่งเป็น 2 ประเด็น ความสาคัญต่อผู้ให้ บริการ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) ความสาคัญ
ต่อการปฏิบัติงานบริหารบุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคั ญอย่างยิ่งในกระบวนการ
การบริการ โดยเฉพาะผู้ที่ให้บริการหรือผู้ปฏิบัติงานบริการส่วนหน้า เนื่องจากเป็นบุคคลที่ปฏิสัมพันธ์
กับผู้มารับบริการหรือลูกค้าโดยตรง เริ่มตั้งแต่การต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อจนกระทั่งการอาลาบุคคล
นั้น เมื่อบริการต่าง ๆ สิ้นสุดลงการทาความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานบริการ
ตระหนักถึงการปฏิบัติตนต่อผู้รับบริการด้วยจิตสานึกของการให้บริการ (Service Mind) อย่างเต็มเปี่ยม
และรู้ จั กเรี ย นรู้ การพัฒ นาศั ก ยภาพอั น นาไปสู่ ก ารเป็ น นัก บริก ารระดับ มื ออาชีพ 2)ความส าคั ญ
ต่อผู้บริหารการบริการ การทาความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการจะช่วยให้ผู้บริหารการบริการสามารถ
สร้างความเป็นเลิศในการดาเนินการบริการด้วยคุณภาพของการบริการที่ยอดเยี่ยมได้
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในยุ ค ปั จ จุ บั น เผชิ ญ ความท้ า ทายและการเปลี่ ย นแปลง
ที่หลากหลาย ทั้งนี้เนื่องมาจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศปรับเปลี่ยนตามกระแส
โลกาภิวัฒน์ และการเปิดเสรีในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นแรงผลักดันและส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อาจกล่าวได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของ
ภาครั ฐ ทาหน้ าที่ร่ ว มกับ รั ฐ บาล ในลั กษณะที่เสริมแรงกัน ไม่ ใช่การแข่งขัน หน้าที่ของรัฐ บาล
ระดับ ชาติ ได้แก่ การกาหนดเป้าหมายเศรษฐกิจ สั งคม การเมืองระดับมหภาค ส าหรับองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น ทาหน้าที่ผลิตบริการสาธารณะท้องถิ่น (Local Public goods) กล่าวคือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่ นสามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า เนื่องด้วยเหตุผลหลาย
ประการ คือ การทางานใกล้ชิดกับประชาชน รู้ข้อมูลและความต้องการ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อ
ปัญหาท้องถิ่นรวดเร็วกว่า เช่นเดียวกัน ระบบการผลิตบริการของท้องถิ่นจะมีลักษณะที่หลากหลาย
(Diversity) ตามสภาพแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น นอกจากนี้ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะท างานภายใต้
บรรยากาศการแข่งขันและมีการเปรียบเทียบข้ามพื้นที่และหน่วยงาน
องค์การบริ หารส่ว นจังหวัดสระบุรี อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เป็นอีกหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นภายใต้นโยบายการกระจายอานาจการปกครองขั้น
พื้นฐานของรัฐบาล โดยพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีหน้าที่ใน
การจัดทา บารุงรักษา และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยยึดหลักการว่า ประชาชนต้องได้รับ
การบริการสาธารณะที่ดีขึ้นไม่ต่ากว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้
ประชาชนและชุ มชนมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ดสิ น ใจร่ว มด าเนิ นการและติด ตามตรวจสอบ เพื่อ ให้ ไ ด้
มาตรฐานที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนาไปใช้ เป็นแนวทางในการบริหารและให้บริการ
อย่ างมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผ ล เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ประชาชน รวมทั้งเป็น
หลักประกันว่าประชาชนไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประเทศ จะได้รับบริการสาธารณะในมาตรฐานขั้นต่า
ที่ เ ท่ า เที ย มกั น ส่ ง ผลให้ ป ระชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ในการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดควรต้องดาเนินให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นอย่างสูงสุด ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จึงจัดให้มีการประเมินการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งดาเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล
การปฏิบัติราชการใน 4 มิติ คือ มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลในแผนการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่ว นจั งหวัด มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 มิติด้านประสิ ทธิภ าพของการปฏิบัติ
ราชการ มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะในมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัด
ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องประสานงานกับสถาบัน
ภายนอก ที่เป็นกลางเป็นผู้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรีได้ร่วมมือกับ
“สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี” ดาเนินการสารวจความพึงพอใจตามกิจกรรม
และภารกิจ จานวน 4 งาน ได้แก่ 1) งานด้านโยธา ได้แก่ งานสนับสนุนเครื่องสู บน้าเพื่อบรรเทา
ปั ญ หาภั ย แล้ ง และอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ ป ระสบภั ย ของจั ง หวั ด สระบุ รี 2) งานด้ า นรายได้ ห รื อ ภาษี
ได้แก่ งานจัดเก็บภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทน้ามัน 3) งานด้านสวัสดิการสังคม
ได้แก่งานการให้ บ ริ การห้ องประชุม 4) งานด้านอื่น ๆ ได้ แก่ งานบริการสาธารณะ (สนามกีฬา)
ทั้งนี้เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานต่อไป
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2.วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ส าคั ญ เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ ได้ แ ก่
งานด้ า นโยธา ได้ แ ก่ งานสนั บ สนุ น เครื่ อ งสู บ น้ าเพื่ อ บรรเทาปั ญ หาภั ย แล้ ง และอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่
ประสบภัยของจังหวัดสระบุรี งานด้านรายได้หรือภาษี ได้แก่ งานจัดเก็บภาษีบารุงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ประเภทน้ามัน งานด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่งานการให้บริการห้องประชุม และงานด้าน
อื่น ๆ ได้แก่ งานบริการสาธารณะ(สนามกีฬา) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี
3.ขอบเขตกำรศึกษำ
การศึก ษาส ารวจความพึง พอใจในการให้ บริก ารขององค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด สระบุ รี
อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ได้กาหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา ได้ แ ก่ ความพึ ง พอใจการให้ บ ริ ก ารที่ มี ต่ อ งานด้ า นโยธา ได้ แ ก่
งานสนับสนุนเครื่องสูบน้าเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ประสบภัยของจังหวัดสระบุรี
งานด้านรายได้ห รื อภาษี ได้แก่ งานจัดเก็บภาษีบารุงองค์การบริหารส่ ว นจังหวัด ประเภทน้ามัน
งานด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่งานการให้บริการห้องประชุม และงานด้านอื่น ๆ ได้แก่ งานบริการ
สาธารณะ (สนามกีฬา) โดยสารวจความพึงพอใจจานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้ บ ริ ก าร ด้ า นช่ อ งทางการผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ / บุ ค ลากรผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ด้ า นสถานที่ แ ละ
สิ่งอานวยความสะดวก และด้านผลการปฏิบัติงาน
3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน ที่ได้รับบริการ
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ
(Stratified Random Sampling) โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ งานด้านโยธา ได้แก่ งานสนับสนุน
เครื่ อ งสู บ น้ าเพื่ อ บรรเทาปั ญ หาภั ย แล้ ง และอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ ป ระสบภั ย ของจั ง หวั ด สระบุ รี
งานด้านรายได้ห รื อภาษี ได้แก่ งานจัดเก็บภาษีบารุงองค์การบริหารส่ ว นจังหวัด ประเภทน้ามัน
งานด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่งานการให้บริการห้องประชุม และงานด้านอื่น ๆ ได้แก่ งานบริการ
สาธารณะ (สนามกีฬา)
3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร
3.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ประเภทผู้รับบริการ
3.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่องานด้านโยธา ได้แก่ งานสนับสนุนเครื่องสูบน้า
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ประสบภัยของจังหวัดสระบุรี งานด้านรายได้หรือภาษี
ได้แก่ งานจัดเก็บภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทน้ามัน งานด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่
งานการให้บริการห้องประชุม และงานด้านอื่น ๆ ได้แก่ งานบริการสาธารณะ (สนามกีฬา)
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4.ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
4.1 ทาให้ทราบความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาเภอ
เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ด้านผลการปฏิบัติงาน
4.2 เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
5.นิยำมศัพท์เฉพำะ
ความพึงพอใจในการให้บริการ หมายถึง ความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อ
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ สถานที่
และสิ่งอานวยความสะดวก และผลการปฏิบัติงาน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ หมายถึง การอธิบาย ชี้แจง แนะนา
ขั้นตอนในการให้บริการมีความชัดเจน เป็นไปตามขั้นตอน มีความรวดเร็ว และทันเวลา มีการลาดับ
ก่อนหลัง มีความเหมาะสม และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที
ช่องทางการให้บริการ หมายถึง การประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ มีช่องทางการประสานงาน
มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ และประชาสัมพันธ์การให้บริการให้ประชาชนเข้าใจในการดาเนินงานชัดเจน
เจ้าหน้าที่/ บุคลากรผู้ ให้บริการ หมายถึง เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรมีการแต่งกายเรียบร้อย
เหมาะสม ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นกันเอง มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และมีความพร้อมใน
การให้บริ การ มีความถูกต้อง แม่นยา รวดเร็ว มีความรู้ ความสามารถ และให้บริการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต
สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก หมายถึง สถานที่ตั้งของหน่วยงานมีความสะดวกในการ
เดิน ทาง มีที่จ อดรถ ห้ องน้ า โทรศัพท์ส าธารณะ ที่นั่งรอบริการที่เพียงพอ มีการให้ บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่ าง ๆ มีคุณภาพและมีความทันสมัย สะอาด
เรียบร้อย มีป้ายข้อความบอกจุดให้บริการและป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน เข้าใจง่าย
ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กิจกรรมและโครงการ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
มีการสารวจและประเมิ นความต้องการเบื้องต้นก่อนดาเนิ นงาน ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า มีความ
โปร่งใส มีประโยชน์ ต่อประชาชนส่ว นรวม ในกรณีที่ผลการดาเนินงานมีความบกพร่อง สามารถ
ปรับปรุง แก้ไขได้
ผู้ รั บ บริ ก าร หมายถึ ง ประชาชน หน่ ว ยงานรั ฐ หน่ ว ยงานเอกชน ที่ เ คยเข้ า รั บ บริ ก าร
งานสนับสนุนเครื่องสูบน้าเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ประสบภัยของจังหวัดสระบุรี
งานด้านรายได้ห รื อภาษี ได้แก่ งานจัดเก็บภาษีบารุงองค์การบริหารส่ ว นจังหวัด ประเภทน้ามัน
งานด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่งานการให้บริการห้องประชุม และงานด้านอื่น ๆ ได้แก่ งานบริการ
สาธารณะ (สนามกีฬา)

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การประเมิ น ความพึ ง พอใจขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สระบุ รี อ าเภอเมื อ งสระบุ รี
จังหวัดสระบุรี ในครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้
1.แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
3.แนวคิดการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
4.ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
5.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6.กรอบแนวคิดในการศึกษา
1. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้งานประสบความสาเร็จ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งถ้าเป็นงานเกี่ยวกับการให้บริการ ผู้มาบริหารจะต้องดาเนินการให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ
สิ่งที่บ่งชี้ความเจริญก้าวหน้าของงานบริการที่สาคัญประการแรกที่เป็นคือจานวนผู้มาใช้บริการ ดังนั้น
ต้องศึกษาให้ถึงปัจจัยและองค์ ประกอบต่างๆ ที่จะทาให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้
บริการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
1.1 ความหมายของความพึงพอใจ
โคเลอร์ (Kotler. 1999 : 5) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ คือ ระดับความรู้สึกของ
บุคคล ที่เป็ น ผลจากการเปรี ย บเทียบการทางานของผลิตภัณฑ์ตามที่เห็ นหรือเข้าใจ (Product’s
Perceived Performance) กับความคาดหวังของบุคคลดังนั้น ระดับความพึงพอใจจึงเป็นฟังก์ชั่น
ของความแตกต่างระหว่างการทางาน (ผล)ที่มองเห็นหรือเข้าใจ (Perceived Performance) และ
ความคาดหวัง (Expectations) ระดับของความพอใจสามารถแบ่งอย่างกว้าง ๆ เป็นสามระดับ
ด้วยกัน และลูกค้ารายการหนึ่งอาจมีประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในสามระดับนี้ กล่าวคือ หากการ
ทางานของข้อเสนอ (หรือผลิตภัณฑ์) ไม่ตรงกับความคาดหวังลูกค้าย่อมเกิดความไม่พอใจ หากการ
ทางานของข้อเสนอ (หรือผลิตภัณฑ์) ตรงกับความคาดหวังลูกค้าย่อมพึงพอใจ แต่ถ้าเกินกว่าความ
คาดหวังลูกค้าก็ยิ่งพอใจมาขึ้นไปอีก
เชลลี่ (Shelly. 1975 : 215) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความรู้สึกพึงพอใจ สรุปได้ว่า ความพึง
พอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบความรู้สึก
ทางบวกเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้น แล้วจะทาให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจาก
ความรู้ สึ กทางบวกอื่น ๆ กล่ าวคือ เป็ นความรู้ สึ ก ที่มี ระบบย้ อนกลั บ ความสุ ขสามารถท าให้ เ กิ ด
ความสุ ข หรื อ ความรู้ สึ ก ทางบวกเพิ่ ม ขึ้ น ได้ อี ก ด้ ว ย ดัง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ความสุ ข เป็ นความรู้ สึ ก ที่
สลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวก
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วิวัฒน์ หล่อพัฒนเกษม (2550 : 10) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือ
ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเกิดจากพื้นฐานของการรับรู้ ความนิยม และประสบการณ์
ที่แต่ละบุคคลได้รับ และจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้
ซึ่งระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไป
กาญจน์ เรืองมนตรี (2543 : 1) ให้ความหมายว่า เป็นความรู้สึก เช่น ความรู้สึกรัก
ความรู้ สึ ก ชอบ ภู มิ ใ จ สุ ข ใจเต็ ม ที่ ยิ น ดี ประทั บ ใจ เห็ น ด้ ว ย อั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจใน
การทางาน มีการเสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาให้แก่งานอย่างแท้
อเนก กลยนี (2542 : 13) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือเจตคติที่ดีต่อ
การทางานนั้นๆ
สรุ ป ได้ ว่ า ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก าร หมายถึ ง ความรู้ สึ ก และความคิ ด เห็ น ของ
ผู้รั บบริ การ ซึ่งในการประเมิน ความพึงพอใจในครั้งนี้ ได้แก่ กระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการ
เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก และผลการปฏิบัติงาน
1.2 ความสาคัญของความพึงพอใจ
ความส าคั ญเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญประการหนึ่ งที่ ช่ว ยให้ งานส าเร็จ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งงานที่
เกี่ยวกับการให้บริการ นอกจากผู้บริการดาเนินการให้ผู้ทางานเกิดความพึงพอใจในการทางานแล้ว
ยั ง จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การที่ จ ะท าให้ ผู้ ม าใช้ บ ริ ก ารเกิ ด ความพึ ง พอใจด้ ว ย เพราะควา ม
เจริญก้าวหน้าของงานบริการ ปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ก็คือจานวนผู้มาใช้บริการ
ดังนั้นผู้บริหารที่ชาญฉลาดจึงควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ ที่ทาให้
เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาใช้บริการ (สาโรช ไสยสมบั ติ .2534 : 15) ซึ่ง พรรณี
ช.เจนจิต (2542 : 28) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นเรื่องความรู้สึกที่บุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมี
อิทธิพลทาให้แต่ละคนสนองตอบสิ่งเร้าแตกต่างๆออกไป บุคคลจะมีความพึงพอใจมากหรือน้อย
เกี่ยวกับสิ่งใดนั้น บุคคลรอบข้างมีอิทธิพลอย่างยิ่ ง ความพอใจของบุคคลมีแนวโน้มที่จะขึ้นอยู่กับ
ค่านิยมของคนรอบข้าง ความพึงพอใจมีแหล่งที่เกิดขึ้น 4 ประการ คือ 1) การอบรมแต่เล็กๆ เป็นไป
ในลั ก ษณะค่ อ ยๆ ดู ด ซั บ การเลี ย นแบบของพ่ อ กั บ แม่ แ ละคนข้ า งเคี ย ง ไม่ ต้ อ งมี ใ ครมาสอน
2) ประสบการณ์ ข องบุ ค คล 3) การรั บ ถ่ า ยทอดจากความพึ ง พอใจที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว 4) สื่ อ มวลชน
นอกจากนี้ พอร์เตอร์ (Porter 1981 : 1) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจต่อการทางานในแง่ที่ว่าบุคคลจะ
เกิดความพึงพอใจได้ก็ต่อเมื่อ ประเมินแล้ ว งานนั้น ๆ จะนาผลตอบแทนมาให้ ซึ่งบุคคลได้มีการ
ตัดสิ น ใจไว้ ล่ ว งหน้ าแล้ ว ว่ า คุณ ค่า ของสิ่ ง ที่ได้ รับ เป็น เช่ นไร บุ คคลจึง เลื อ กเอางานที่นาผลลั พ ธ์
เหล่านั้นมาให้
อรรถกิจ กรณ์ทอง (2545 : 16) เมื่อมนุษย์เกิดความต้องการขึ้นก็กาหนดเป้าหมายหลาย
อย่ า ง เพื่ อ สร้ า งความพึ ง พอใจ ก าลั ง ความต้ อ งการของแต่ ล ะบุ ค คลจะขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย ดั ง นี้
1) วั ฒ นธรรมและค่ า นิ ย มทางสั ง คม 2) ความสามารถทางร่ า งกาย 3) ประสบการณ์ และ
4) สิ่งแวดล้อมและสภาพทางสังคม
สุริยา พุฒพวง (2547 : 3) ได้ชี้ว่า การที่บุคคลมีความพึงพอใจต่อสิ่งใดนั้น จะมีผลทาให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 1) มีความเอาใจใส่ต่องาน ขยันติดตามผลงานที่ได้รับ
มอบหมายอยู่เสมอ 2) เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 3) มีความสามัคคีน้าหนึ่ง
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ใจเดียวกันไม่แตกแยกเป็นก๊ก เป็นเหล่า 4) ไม่ขาดหรือหยุดงานโดยไม่จาเป็น มีความสบายใจที่ทางาน
และอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน
อินทิร า เพ็งแก้ว (2548 : 12-13) ได้ศึกษาทัศนคติของนักวิช าการและได้ประมวล
ความสาคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยสรุปไว้ 7 ประการ ดังนี้ 1) ความพึงพอใจ
เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การหรือหน่วยงาน
2) ความพึงพอใจ เสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจอันดีต่อกัน และต่อองค์การหรือหน่วยงาน 3)
ความพึงพอใจ เสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ มีความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน 4) ความพึง
พอใจ ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและมีการรวมพลังเพื่อกาจัดปัญหาในองค์การร่วมกัน 5)
ความพึ ง พอใจ ก่ อ ให้ เ กิ ดการช่ ว ยเกื้ อ หนุ น กฎระเบี ย บข้ อ บั งคั บ สามารถใช้ บั งคั บ ควบคุ มความ
ประพฤติของผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบวินัยอันดี 6) ความพึงพอใจ ก่อให้เกิด ความเชื่อมั่น และ
ความศรัทธาในองค์การที่ร่วมมือกันปฏิบัติงาน 7) ความพึงพอใจ ช่วยเกื้อหนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความสร้างสรรค์ในกิจการต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ เสถียร เหลืองอร่าม (2549 : 88) กล่าวว่า ความ
พึงพอใจของบุคคลเป็นสิ่งสาคัญในการบริหาร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์เกื้อหนุนต่องานและองค์การได้
7 ประการ ดังนี้ 1) ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 2) สร้างความ
จงรักภักดี มีสัตย์ต่อหมู่คณะและองค์ การ 3) เกื้อหนุนให้ระเบียบข้อบังคับเกิดผล ในด้านการควบคุม
ประพฤติกรรมการกระทาของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตนในกรอบระเบียบวินัย และมีศีลธรรม
อันดีงาม 4) สร้างสามัคคีธรรมในหมู่ และก่อให้เกิดพลังร่วมในหมู่คณะ ทาให้เกิดพลังสามัคคีดังที่ว่า
สังฆัสสะ สามัคคี อันสามารถจะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายขององค์การได้ 5) เสริมสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างบุคคลในองค์การ กับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การ 6) เกื้อหนุนและจูงใจให้สมาชิก
ของหมู่คณะและองค์การ เกิดความคิดสร้างสรรค์ในกิจการต่างๆขององค์การ 7) ทาให้เกิดความ
เชื่อมั่นและศรัทธาในองค์การที่ปฏิบัติงานอยู่
สมบูรณ์ พรรณนาภพ (2540 : 167) กล่าวว่า ความพึงพอใจมีความสาคัญ คือ จะเป็นตัว
บ่งชี้พฤติกรรมที่สาคัญของบุคลากรได้ 6 ประการ ดังนี้
1. ความสามัคคีเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
2. ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัว
3. ความตั้งใจ เอาใจใส่ และรู้จักรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายแล้ว
4. ความรู้สึกห่วงกังวลต่อผลที่เกิดต่อการหยุดงานของตนเอง คือ จะไม่ขาดหรือหยุดงาน
โดยไม่จาเป็น
5. ความพร้อมที่จะรับอาสาในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
6. ความพร้อมเพรียงในการหมั่นปรึกษาหรือเกี่ยวกับการเตรียมงานและแก้ปัญหาต่าง ๆ
1.3 องค์ประกอบของความพึงพอใจ
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2547 : 98) กล่าวว่า องค์ประกอบที่ทาให้ความพึงพอใจของคน
ในองค์การดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบ 6 ประการ ดังนี้
1. หน่วยงานที่มีการนิเทศ ใกล้ชิดรวดเร็ว เพียงพอและทั่วถึงหรือไม่
2. คนงานมีความพึงพอใจและภาคภูมิใจในงานที่ตนทาหรือไม่
3. คนทางานมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันหรือไม่
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4. มีวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ ทุกคนยอมรับหรือไม่
5. มีค่าตอบแทนและรางวัลต่าง ๆ ที่คนงานได้รับมี ความเหมาะสมเพียงใดทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม
6. สุขภาพทางกายและจิตใจ โดยทั่วไปของคนงานเป็นอย่างไร
คูเปอร์ (Cooper . 1985 : 31 – 33 ) กล่าวว่า ความต้องการที่เป็นสิ่งจูงใจให้มนุษย์เกิด
ความพึงพอใจในการทางาน แบ่งออกเป็น 6 ลักษณะ คือ
1. ทางานที่ตนสนใจ
2. มีเงินเดือนและค่าจ้างที่ยุติธรรม
3. มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
4. สภาพการทางานที่ดี รวมทั้งชั่วโมงการทางานและสถานที่ที่เหมาะสม
5. ความสะดวกในการไปกลับ รวมทั้งสวัสดิการอื่น ๆ
6. การทางานร่วมกับผู้บังคับบัญชา ที่เข้าใจการควบคุม การปกครอง และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เป็นคนที่ยกย่องนับถือ
ยีเชลลี่ , และบราวน์ (Ghiselli, & Brown . 1992 : 430 – 433) มีความเห็นว่าองค์ประกอบ
ที่ทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการทางานมี 5 องค์ประกอบ คือ
1. ระดับอาชีพ ถ้าอาชีพอยู่ในสถานะสูง หรือระดับสูงเป็นที่นิยมนั บถือของคนทั่วไป
ก็จะเป็นที่พอใจของผู้ประกอบอาชีพนั้น
2. สภาพการทางาน ถ้ามีสภาพสะดวกสบายเหมาะแก่การปฏิบัติก็จะทาให้ผู้ปฏิบัติงาน
เกิดความพึงพอใจในงานนั้น
3. ระดั บ อายุ จากการศึ ก ษา พบว่ า ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านอายุ ร ะหว่ า ง 25 – 35 ปี และ
45 – 54 ปี จะมีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอื่น
4. รายได้ ได้แก่ จานวนรายได้ประจา และรายได้ตอบแทนพิเศษ
5. คุณภาพของการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้จัดการ
กับคนงาน การเอาใจใส่ต่อการเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา
ล็อค (Lock .1976 : 132) ได้กล่ าวถึง องค์ ประกอบที่ส่ งผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานที่ได้ทาการศึกษาวิจัย ในปี ค.ศ. 1976 ไว้ 9 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ตัวงาน (work) ได้แก่ ความน่าสนใจในตัวงาน ความแปลกของงาน โอกาสเรียนรู้หรือ
ศึกษางาน ปริมาณงาน โอกาสที่จะทางานนั้นสาเร็จ และการควบคุมการทางานและวิธีการทางาน
2. เงินเดือน (money) ได้แก่ จานวนเงินที่ได้รับความยุติธรรมและความทัดเทียมกัน
ของรายได้ และวิธีการจ่ายเงินขององค์การ
3. การเลื่ อ นต าแหน่ ง (promotions) ได้ แ ก่ โอกาสในการเลื่ อ นต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น
ความยุติธรรมในการเลื่อนตาแหน่งขององค์การ และหลักในการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง
4. การได้รั บการยอมรับนับถือ (recognition) ได้แก่ การได้รับการยกย่องชมเชยใน
ผลสาเร็จของงาน การกล่าววิจารณ์การทางาน และความเชื่อถือในผลงาน
5. ผลประโยชน์ เ กื้ อ กู ล (benefits) ได้ แ ก่ การบ าเหน็ จ บ านาญตอบแทน การให้
สวัสดิการรักษาพยาบาล การให้วันหยุดงาน และการได้รับค่าใช้จ่ายระหว่างเวลาพักผ่อน
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6. สภาพการทางาน (working condition) ได้แก่ ชั่วโมงการทางาน ช่วงเวลาพัก
เครื่องมือเครื่องใช้ในการทางาน อุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศ ทาเลที่ตั้ง และรูปแบบการก่อสร้างของ
อาคารสถานที่ทางาน
7. การนิเทศงาน (supervision) ได้แก่ การได้รับความเอาใจใส่ ดูแลช่วยเหลือแนะนา
ให้คาปรึกษาระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อมีทักษะในการนิเทศงานของผู้บริหาร
8. เพื่อนร่วมงาน (co – workers) ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในด้าน
ความรู้ความสามารถ และมีมิตรภาพอันดีต่อกันของเพื่อนร่วมงาน
9. บริษัทและการบริหารงาน (company and management) ได้แก่ ความเอาใจใส่
บุคลากรในองค์การ เงินเดือน และนโยบายในการบริหารงานขององค์การ
มิลดัน (Milton. 1981 : 159) กล่าวถึง องค์ประกอบที่มีต่อการพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้
9 ประการ ดังนี้
1. ลักษณะของงาน (work) หมายถึง ความน่าสนใจภายในของงาน ความแปลกใหม่ของ
งาน โอกาสที่ จ ะได้เ รี ย นรู้ เกี่ ย วกั บงาน ปริม าณงาน โอกาสที่ง านจะส าเร็ จ งานที่ไ ด้ ใช้ ค วามรู้
ความสามารถ
2. เงินเดือน (money) หมายถึง จานวนเงินที่ได้รับความยุติธรรม หรือความเท่าเทียม
กันของรายได้วิธีการจ่ายเงิน
3. การเลื่อนตาแหน่งการงาน (promotions) หมายถึง โอกาสในการที่จะเลื่อนขั้นเลื่อน
ตาแหน่ง ความยุติธรรมในการเลื่อนตาแหน่ง
4. การได้ รั บ การยอมรั บ นับ ถื อ (recognition) หมายถึง การได้ รับ การยกย่ องและ
การชมเชยในผลสาเร็จของงาน การวิพากษ์การทางาน ความเชื่อถือในผลงาน
5. ผลประโยชน์ (benefits) หมายถึง บาเหน็จบานาญ ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการ
วันหยุด ฯลฯ
6. สภาพการทางาน (working conditions) หมายถึง ชั่วโมงการทางาน การขอหยุด
พัก วัสดุอุปกรณ์ บรรยากาศในการทางาน สถานที่ตั้ง สิ่งอานวยความสะดวกทางกาย
7. การนิเทศงาน (supervision) หมายถึง รูปแบบของการนิเทศติดตาม ความมีมนุษย์
สัมพันธ์ในการนิเทศงาน และทักษะทางการบริหารของผู้นิเทศ
8. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (co – workers) เช่น การยอมรับ การยกย่องนับถือ
การช่วยเหลือ และความมีไมตรีต่อกัน
9. บริษัทและการจัดการ (company and management) ได้แก่ การดูแลลูกจ้าง
การจ่ายค่าตอบแทนและการบริหารงาน
1.4 การวัดความพึงพอใจ
ภนิดา ชัยปัญญา (2541 : 55) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดความพึงพอใจนั้นสามารถทาได้หลาย
วิธี ดังต่อไปนี้
1. การใช้ แบบสอบถาม โดยผู้ออกแบบสอบถาม เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นซึ่ง
สามารถกระทาได้ในลักษณะกาหนดคาตอบให้เลือก หรือตอบคาถามอิสระ คาถามดังกล่าวอาจถาม
ความพอใจในด้านต่าง ๆ
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2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการ
ที่ดีจะได้ข้อมูลที่เป็นจริง
3. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย
ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระทาอย่างจริงจังและสังเกต
อย่างมีระเบียบแบบแผน
ปริ ญญา จเรรั ช ต์, วิโ รจน์ ฤทธิ์ฤาชัย, อานุภ าพ เล็ งสาย, และแพรวพรรณ ชูช่ว ย
(2551 : 3) กล่าวว่า มาตรวัดความพึงพอใจสามารถกระทาได้หลายวิธี ได้แก่
1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้สอบถามจะออกแบบเพื่อต้องการทราบความคิดเห็ น
ซึ่งสามารถทาได้ในลักษณะที่กาหนดคาตอบให้เลือก หรือตอบคาถามอิสระคาถามดั งกล่าวอาจถาม
ความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหาร และการควบคุมงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นต้น
2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและ
วิธีการที่ดีจึงจะทาให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงได้
3. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย
ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระทาอย่างจริงจังและสังเกต
อย่างมีระเบียบแบบแผน
สรุปได้ว่า การวัดความพึงพอใจ จะสามารถกระทาได้หลายวิธี ได้แก่ การใช้แบบสอบถาม
การสัมภาษณ์ และการสังเกต ซึ่งในแต่ละวิธีนั้นก็จะทาให้ทราบความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้
ถูกวั ดว่า มีค วามพึง พอใจในทางบวกหรือทางลบนั่ นเอง ซึ่ง ในการประเมิน ครั้ งนี้ผู้ ประเมิ น ใช้
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในแต่ละด้าน
1.5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สมิต สัชฌุกร (2546 : 18) กล่าวว่า ความพึงพอใจในบริการ หมายความถึงภาวการณ์
แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบ การรับรู้สิ่งที่ได้รับจาก
การบริการ ไม่ว่าจะเป็ นการรับ บริ การหรือการให้ บริการในระดับที่ตรงกับการรับรู้ สิ่ งที่ค าดหวัง
เกี่ยวกับการบริการนั้น ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการและความพึงพอใจในงานของ
ผู้ให้บริการ ซึ่งสามารถแบ่งระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการออกเป็น 2 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง เป็นการแสดงความรู้สึกยินดีมีความสุข
ของผู้ รั บ บริ ก าร เมื่ อ ได้ รั บ การบริ ก ารที่ ต รงกั บ ความคาดหวั ง ที่ มี อ ยู่ เช่ น ผู้ ใ ช้ จ องหนั ง สื อ ชื่ อ
สู้แล้วรวย ก็ได้รับหนังสือชื่อดังกล่าวตามเวลาที่กาหนด พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ก็ให้บริการได้รวดเร็ว
ระดับที่ 2 ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เป็นการแสดงความรู้สึกปลาบปลื้มใจหรือ
ประทับใจของผู้รับบริการ เมื่อได้รับการบริการที่เกินความคาดหวังที่มีอยู่
1.6 แนวทางการสร้างความพึงพอใจในการบริการ
สมิต สัชฌุกร (2546 : 18 – 19) กล่าวว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
ต่างมีความสาคัญต่อความสาเร็จของการดาเนิ นงานบริการ ดังนั้น การสร้างความพึงพอใจในการ
บริการ จาเป็นที่จะต้องดาเนินการควบคู่กันไปทั้งต่อผู้บริการและผู้ให้บริการ ดังนี้
1. การตรวจสอบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการอย่าง
สม่าเสมอ ผู้บริหารการบริการจะต้องใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่ มีในการสารวจความต้องการ ค่านิยมและ
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ความคาดหวังของผู้ใช้ที่มีต่อการบริการขององค์การซึ่งสามารถกระทาได้โดยการใช้บัตรแสดงความ
คิดเห็นของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งจากภายนอก
และภายในองค์การในการสะท้อนภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานบริการ
ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดข้อบกพร่อง ข้อได้เปรียบขององค์การ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาคุณภาพของ
การบริการให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการ อันจะนามาซึ่งความพึงพอใจต่อการบริการ
2. การกาหนดเป้าหมายและทิศทางขององค์การให้ ชัดเจน ผู้บริหารการบริการจาเป็นที่
จะต้องนาข้อมูลที่ระบุถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้ ข้อบกพร่อง ข้อได้เปรียบของ
องค์การ ต้นทุนของการดาเนินการ แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและข้อมูล
อื่นที่เป็นประโยชน์มาประกอบการกาหนดนโยบาย เป้าหมายและทิศทางขององค์การ ซึ่งจะส่งผลต่อ
ลักษณะของการให้บริการและคุณภาพของการบริการต่อผู้รับบริการ
3. การกาหนดกลยุทธ์การบริการที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารการบริการต้องปรับเปลี่ยน
การบริการที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ทิศทางขององค์การ โดยใช้กลยุทธ์สมัยใหม่ ทั้งในด้านการ
บริหารการตลาด และการควบคุมคุณภาพการบริการ รวมทั้งการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ใน
การอานวยความสะดวกในการบริการด้านต่า ง ๆ เช่น การจัด เก็บข้อ มูล เกี่ ยวกับผู้ ใช้ด้ว ยระบบ
ฐานข้อมูล โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติในการต่อสายเชื่อมโยงการ
ติดต่อกับหน่วยงานภายในองค์การบริการ เป็นต้น ปัจจุบันผู้บริห ารการบริการนิยมนาแนวคิดด้าน
“การบริหารเชิงกลยุทธ์ ” ที่คานึงถึงการให้ความสาคัญกับบรรยากาศการทางานระหว่างพนักงาน
บริการภายในองค์การ เช่นเดียวกันกับการสร้างสายสัมพันธ์กับผู้ใช้ภายนอกให้เป็นไปในรูป แบบ
เดียวกัน
2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
การให้บริการสาธารณะว่า เป็นการบริการในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอานาจ
กระทา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ การให้บริการว่าประกอบด้วยผู้ให้
บริการ (providers) และผู้รับบริการ (recipients) โดยฝ่ายแรกถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่ต้องให้บริการ
เพื่อให้ฝ่ายหลังเกิดความพึงพอใจ (ปฐม มณีโรจน์ .2543 : 5)
2.1 ความหมายการบริการสาธารณะ
คอตเลอร์ (Kotler . 2000 : 477) ได้กล่าวว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมที่จับต้องไม่ได้
(intangible) ซึ่งถูกนาเสนอโดยฝ่ายหนึ่งให้กับอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่ได้ มีการเป็นเจ้าของและกิจกรรม
ดังกล่าวอาจถูกเสนอร่วมกับสินค้าที่จับต้องได้
เลิฟล็อก, และไรท์ (Lovetock, & Wright . 1999: 50) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง
กิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์ที่สร้างคุณค่า และให้ประโยชน์กับผู้บริโ ภคในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม
ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์ การบริการหรืออาจได้จากสินค้าก็ได้
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2548 : 12) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง ความแตกต่างใน
กระบวนการ (process) และความแตกต่างในผลลัพธ์ (output) กล่าวคือ กระบวนการผลิตสินค้า
ผู้บริโภค ไม่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต ในขณะที่การผลิตบริการ ผู้บริโภคเป็นปัจจัย
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นาเข้าในกระบวนการผลิต ส่วนผลลัพธ์นั้นการผลิตสินค้าจะได้สิ่งที่มีตัวตนสัมผัสได้ แต่การผลิต
บริการเป็นสิ่งที่สัมผัสไม่ได้
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2547 : 316) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง การส่งมอบมูลค่า
(values) ที่ไม่สามารถจับต้องได้ให้กับลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดทางด้านจิตใจของลูกค้าที่
มีต่อภาพลักษณ์ของบริษัทเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
วีระรัตน์ กิจเลิศไพบูลย์ (2547 : 14) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง การกระทาพฤติกรรม
หรือการปฏิบัติการที่ฝ่ายหนึ่งเสนอให้อีกฝ่ายหนึ่ง โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นนั้นอาจมีตัวสินค้าเข้ามา
เกี่ยวข้องแต่โดยเนื้อแท้สิ่งที่เสนอให้นั้นเป็นการกระทา พฤติกรรม หรือ การปฏิบัติการ ซึ่งไม่สามารถ
นาไปเป็นเจ้าของได้
เทพศักดิ์ บุญรัตพันธุ์ (2546 : 13) ได้ให้ความหมายของการให้บริการสาธารณะว่าการที่
บุคคลกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะ ซึ่งอาจจะเป็น
ของรัฐหรือเอกชนมีหน้าที่ในการส่งต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
อดุลย์ จาตุรงคกุล , ดลยา จาตุรงคกุล , และพิมพ์เดือน จาตุรงคกุล (2546 : 4) กล่าวว่า
การบริการ หมายถึง วิธีของการสร้างบริการขึ้นมาและส่งมอบให้แก่ลูกค้านั้นยากที่จะเข้าใจเพราะสิ่ง
ที่ป้อนเข้า (input) และผลผลิตจากกระบวนการ (output) เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น
วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2543 : 6 - 7) ได้ให้ความหมายว่า การบริการคือกระบวนการ
หรือกระบวนการกิจกรรมที่ส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการหรือผู้ใช้บริการ โดยบริการ
เป็นสิ่งที่จับสัมผัสแตะต้องได้ยากเป็นสิ่งที่เสื่อมสูญหายไปได้ง่าย
2.2 ลักษณะของการบริการ
ความพึงพอใจในการบริการ คือ ความรู้ สึกดี รู้สึกชอบ ชอบและสุขใจหรือทัศนคติที่ดีของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งนั้นๆ ซึ่งถ้าบุคคลมีความพึงพอใจต่อสิ่งใดแล้ว ก็จะมีผลทาให้ร่างกายและสติปัญญา
เพื่ อ ที่ จ ะมอบแก่ สิ่ ง นั้ น ๆ เป็ น ระดั บ ความรู้ สึ ก ของลู ก ค้ า ที่ มี ผ ลมาจากการเปรี ย บเที ย บระหว่ า ง
ผลประโยชน์จากคุณสมบัติของผลิต ภัณฑ์หรือการทางานของผลิตภัณฑ์กับการคาดหวังของลูกค้า
เกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผู้ซื้อ (สมชัย เลิศทิฐิวงศ์ . 2544 : 35) ซึ่ง กันต์เลค
และเนลสัน (Gundlach and Nelson.1983:41) อธิบายว่า ความพึงพอใจของประชาชนหลังจากพบ
กับพฤติกรรมการบริการเป็นระดับความพึงพอใจที่เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ตอบสนองความต้องการ
หรือแก้ไขปัญหาหรือลดปัญหาได้
สุธี นาทวรทัต (2540 : 585) ได้กล่ าวว่า ลั กษณะของบริการไว้ดังนี้ 1) จับต้องไม่ได้
(intangibility) ลักษณะพื้นฐานที่แตกต่างกันระหว่างสินค้าและบริการ หมายถึงบริการเป็นเรื่อ งของ
สิ่งที่จับต้องไม่ได้ เนื่องจากผู้ซื้อไม่สามารถเห็นรู้สึกทดสอบหรือสัมผัสกับบริการได้เช่นเดียวกับการซื้อ
สินค้า เช่น บริการศัลยกรรมเสริมความงามผู้รับบริการไม่สามารถเห็นหรือสัมผัสบริการได้ก่อน แม้ว่า
จะสามารถเห็นและสัมผัสส่วนประกอบที่จับต้องได้ของการบริการ เช่น สถานที่ให้บริการ เครื่องมือ
อุปกรณ์ เป็นต้น 2) มีความเป็นอเนกพันธ์( heterogeneity) เนื่องจากบริการคือผลงานของมนุษย์ที่
เป็ นผู้ ให้ บ ริการ ซึ่งแต่ละคนก็มีแบบและวิธีการในการให้ บริการของตนเอง จึงเป็นการยากที่จะ
กาหนดมาตรฐานของการให้บริการให้เป็นมาตรฐานเดี ยวกัน ยิ่งไปกว่านั้นผู้ให้บริการคนเดียวกัน
อาจจะให้บริการต่างกัน ถ้าเป็นเรื่องที่ต่างกรรมต่างวาระกัน เช่น การให้บริการของช่างตัดผมคน
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เดียวกัน ซึ่งให้บริการกับลูกค้าคนเดิมซึ่งเป็นลูกค้าประจา ในแต่ละครั้งของการรับบริการลูกค้าจะ
ได้รับความพอใจไม่เท่ากัน ดังนั้นการตัดสินใจเรื่องคุณภาพของบริการที่ผู้ซื้อลูกค้าจะได้รับความพอใจ
ไม่เท่ากัน ดังนั้นการตัดสินใจเรื่องคุณภาพของบริการ ที่ผู้ซื้อได้รับจึงเป็นเรื่องที่ทาได้ยาก ในบาง
กรณีก็เป็นการยากที่จะบอกให้ทราบล่วงหน้าว่าบริการที่ลูกค้า จะได้รับจะมีลักษณะอย่างไร เช่น การ
ซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬาไม่อาจจะบอกให้ทราบล่วงหน้าว่า การแข่งขันจะสนุกสนานและน่า
ตื่นเต้นเพียงใดดังนั้น จากเหตุผลดังกล่าวในการขายบริการจึงต้องให้ ความสนใจเกี่ยวกับวางแผนที่
จะให้บริการมากเป็นพิเศษ เพื่อให้แน่ใจว่าบริการที่จะให้กับลูกค้ามีคุณภาพดีเ ท่าเทียมกันและโดย
สม่าเสมอ 3) การผลิตและการบริโภคเกิดขึ้นพร้อมกัน (simultaneous
production and
consumption) ด้วยเหตุที่สินค้าต้องมีการาผลิตก่อน หลังจากนั้นจึงขายและเกิดการบริโภคสาหรับ
บริการส่วนมากจะขายก่อนแล้วจึ งผลิต (ให้บริการ) และบริโภค(รับบริการ)ในเวลาเดียวกัน เช่น
การใช้บริการของสายการบินผู้โดยสารต้องซื้อตั๋วโดยสารก่อน และเมื่อถึงเวลาเดินทางบริษัทสาย
การเงินจะให้บริการในขณะเดียวกับการรับบริการของผู้โดยสารก็จะเกิดขึ้นพร้อมกัน บ่อยครั้งที่ไม่
อาจจะแยกเรื่องบริการออกจากตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้ให้บริการได้ ดั งนั้นลักษณะการแบ่งแยกไม่ได้ (การ
ผลิตและการบริโภคเกิดขึ้นพร้อมกัน) ในความหมายทางการตลาดทาให้การขายบริการต้องเป็นการ
ขายตรงจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการจึงทาให้การขายทาได้ในปริมาณจากัด 4) ความไม่คงทน
(perishability) บริการเป็นสิ่งที่ไม่คงทนและไม่อาจเก็บรักษาไว้ได้ เช่น ที่นั่งในโรงภาพยนตร์ในแต่ละ
รอบ ถ้ า ไม่ มี ผู้ เ ข้ า ชมภาพยนตร์ ก็ เ สี ย เปล่ า เมื่ อ เวลาผ่ า นไปสิ่ ง เหล่ า นี้ ก็ เ ป็ น เรื่ อ งสู ญ เปล่ า
เรียกกลับคืนมาใช้ประโยชน์ใหม่ไม่ได้ ซึ่งแตกต่างจากสินค้าสามารถเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้า และ
นามาขายไว้ในวันต่อไปได้หรือผู้บริโภคสาสมารถส่งสินค้าที่ซื้อไปแล้ว ถ้าไม่ได้รับความพอใจ
ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2543 : 143) กล่าวถึงลักษณะสาคัญของการบริการไว้
ดังนี้
1. ไม่สามารถจับต้องได้ (intangibility) การบริการเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ลูกค้าไม่อาจชิม
เห็นรู้สึกได้ยิน ไม่ต้องคานึงถึงการแจกจ่ายตัวสินค้า ไม่ต้องควบคุมสินค้าคงคลัง ดังนั้นปัญหาของ
การบริการก็อยู่ที่กิจกรรมส่งเสริมการตลาดบริการ จะต้องพยายามชี้ให้เห็นประโยชน์ที่ได้รับจาก
การบริ ก ารมากกว่ า ตั ว การการบริ ก ารรวมถึ ง การบอกต่ อ ในคุ ณ ภาพของงานบริ ก ารที่ ผู้ ใ ช้ แ ล้ ว
เกิดความพึงพอใจจนสามารถขอต่อไปตัวบุคคลใกล้ชิด
2. ไม่ส ามารถแบ่งแยกให้บริการ (inseparability) การให้บริการเป็นการผลิ ตและ
การบริโภคขณะเดียวกันแยกไม่ได้ เกิดข้อจากัดด้านเวลา โดยกลยุทธ์การให้บริการคือการกาหนด
มาตรฐานด้านเวลาการให้บริการให้รวดเร็ว
3. ไม่แน่นอน (variability) ลักษณะของการบริการไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าผู้ขายบริการ
เป็ น ใคร จะให้ บ ริ ก ารเมื่ อ ไหร่ อย่ า งไร ท าให้ เ กิ ด พยากรณ์ คุ ณ ภาพของการบริ ก ารก่ อ นซื้ อ
เพื่ อ แก้ ปั ญ หาดั ง กล่ า วการบริ ห ารกิ จ การต้ อ งมุ่ ง สนใจที่ ขั้ น การวางแผนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ( product
planning) ของโปรมแกรมทางการตลาด นั่นคือกิจการจะต้องสร้างความเชื่อมั่นและชื่อเสียงให้เป็นที่
รู้จักของลูกค้าให้ได้ว่าสามารถบริการได้ดี
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4. ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (perish ability) บริการไม่สามารถผลิตเก็บไว้ได้เหมือนสินค้าอื่น
ถ้าต้องความต้องการมีสม่าเสมอ การให้บริการก็จะมีปัญหา แต่ถ้าลักษณะความต้องการไม่แน่นอนจะ
ทาให้เกิดปัญหาคือการบริการไม่ทันใจหรือการไม่มีลูกค้า จึงทาให้ ผู้บริห ารต้องพยายามเอาชนะ
ในการวางแผน การตั้งราคา และการส่งเสริมการบริการ
คอตเลอร์ (Kotler . 2000 : 479) กล่าวว่า ลักษณะของการบริการ ไว้ 4 ประเภท ดังนี้
1. มีลักษณะเป็นกิจกรรม การบริการมีลักษณะที่เป็นนามธรรมและมีการเคลื่อนไหว
ซึ่งการบริการเป็นกิจกรรมของประชาชน เช่น หมอ นักบริหาร พนักงานขาย เป็นต้น โดยมีหน้าที่
หรืองานเป็นตัวบ่งชี้ถึงชนิดของกิจกรรม การบริการเป็นการเคลื่อนไหวของคนหรือ สิ่งของจากที่
หนึ่ ง ไปยั ง อี ก ที่ ห นึ่ ง แต่ ห ลั ง จากที่ ก ารบริ ก ารถู ก ส่ ง ออกไปแล้ ว มั น จะไม่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวอี ก
ซึ่งในขณะที่มีการส่งมอบบริการจะมีการตรวจสอบไปด้วย สาหรับการตรวจสอบไปด้วย สาหรับการ
ตรวจสอบไปด้วย สาหรับการตรวจสอบสามารถทาได้โดยการสังเกตปฏิกิริยาหรือผลที่ได้หลังจากการ
ให้บริการ
2. มีลักษณะที่ไม่คงทน การบริการเมื่อเกิดขึ้นจะสูญหายไปในทันทีทันใด แม้บางครั้ง
การให้บริการจะถูกกาหนดเป็นช่วงระยะเวลาสั้นบ้าง ยาวบ้าง แต่ทันทีที่มีการส่งมอบบริการมักจะ
ถูกบริโภคไปโดยทันทีทันใด
3. มีการติดต่อสัมพันธ์กับผู้บริการ เนื่องจากการบริการมีลักษณะที่ไม่จีรังยั่งยืน ดังนั้น
การบริ ก ารจึ ง ไม่ ส ามารถอยู่ อ ย่ า งโดดเดี่ ย ว จะต้ อ งมี รู ป แบบของการติ ด ต่ อ กั บ ผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี
ความต้องการตรงกับการบริการนั้น ๆ ถ้าไม่มีลูกค้าหรือผู้บริการก็ไม่เรียกว่า การบริการ
4. มี ขอบเขตชั ดเจนเป็นเรื่องที่ย ากที่ จะค้นพบขอบเขตของการบริ การ เนื่องจาก
การบริการเป็นกิจกรรมจึงมีลักษณะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ทาให้เห็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
ไม่ชัดเจน ดังนั้นเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดการให้บริการจะพบว่าการให้บริการอาจถูกทาให้สาเร็จเสร็จสิ้นไป
เพียงบางส่วนเท่านั้น
2.3 องค์ประกอบของการบริการ
ศิ ว ฤทธิ์ พงศกรรั ง ศ์ ศิ ล ป์ (2547 : 322) ได้ ก ล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบของการบริ ก ารไว้ 4
ประเภทดังนี้
1. สภาพแวดล้ อ ม หมายถึ ง สภาพทั่ ว ไปไม่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การบริ ก าร
แต่สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้มารับบริการที่สาคัญ ได้แก่ (1) การเดินทางที่ง่าย
และสะดวกในการเดิน ทางมาติดต่อขอรับบริการ (2) สถานที่ของหน่ว ยบริการ ได้แก่ ตัว อาคาร
สภาพแวดล้อมของหน่วยบริการสถานที่รับบริการ และสภาพห้องน้า ซึ่งสถานที่เหล่านี้ของหน่วย
บริการต้องมีลักษณะและสภาพที่เหมาะสม มีความกว้างขวาง สะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
รวมทั้งควรจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกไว้คอยให้บริการแก่ผู้ที่มารับบริการ
2. การประชาสัมพันธ์ จะช่วยให้ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจในการติดต่อ ทาให้รู้เงื่อนไข
รู้ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตนในการติดต่อขอรับบริการ
3. กระบวนการบริการความประทับใจที่ดีของผู้รับบริการขึ้นอยู่กับกระบวนการบริการ
ที่รวดเร็ว ชัดเจน มีระเบียบ มีประสิทธิภาพ ถูกต้องโปร่งใส และสะดวก
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4. พฤติกรรมและวิธีการของผู้ให้บริการเป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญมากที่สุดในการ
สร้างความพึงพอใจในการบริ การเพราะผู้ รับบริการได้รับประสบการณ์โ ดยตรงจากการสั มผั สกับ
ผู้ให้บริการ ซึ่งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ มีดังนี้ (1) บุคลิกภาพและการปรากฏตัวของผู้ให้ บริการ
ได้แก่ รูปร่างหน้าตา เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (2) การพูดจาและการตอบคาถามของผู้ให้บริการ
เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธ์ (2546 : 13) กล่าวว่า องค์ประกอบสาคัญที่บุคคลกลุ่มบุคคลหรือ
หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะ ซึ่งอาจจะเป็นของรัฐหรือเอกชน
มีหน้าที่ในการส่งต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม จะต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญ 6 ส่วนคือ
1. สถานที่และบุคคลที่ให้บริการ
2. ปัจจัยที่นาเข้าหรือทรัพยากร
3. กระบวนการและกิจกรรม
4. ผลผลิตหรือตัวบริการ
5. ช่องทางการให้บริการ
6. ผลกระทบต่อผู้รับบริการ
กิ ล เบิ ร์ ท และเบิ ร์ ด เฮด (Gilbert, & Birhead) (อ้ า งถึ ง ใน ส านั ก นโยบายและแผน
กรุงเทพมหานคร. 2538 : 1 – 9) มองว่าการให้บริการสาธารณะมีองค์ประกอบสาคัญอยู่ 4 ด้าน คือ
1. ปั จ จั ย น าเข้ า (input) หรื อ ทรั พ ยากรอั น ได้ แ ก่ บุ ค ลากร ค่ า ใช้ จ่ า ย อุ ป กรณ์
และสิ่งอานวยความสะดวก
2. กิจกรรม (activities) หรือกระบวนการ (process) หมายถึง วิธีการที่จะให้ทรัพยากร
3. ผล (results) หรือผลผลิต (impacts) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมีการทรัพยากร
4. ความคิ ด เห็ น (opinions) ต่ อ ผลกระทบ (impacts) ซึ่ ง หมายถึ ง ความคิ ด เห็ น
ของประชาชนต่อบริ การที่ได้รับ จากความหมายดังกล่าวเป็นการพิจารณาโดยใช้แนวคิดเชิงระบบ
ที่มีการมองว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการนาปัจจัยนาเข้าสู่กระบวนการผลิต และออกมาเป็นผลผลิต
หรือการบริการ
2.4 หลักการและแนวทางในการบริการ
มิลล์เล็ท (Millet.1954 : 112-114) ได้อธิบายว่า การบริการสาธารณะที่น่าพอใจหรือ
ความสามารถในการที่จะพิจารณาว่าการบริการนั้นพึงพอใจหรือไม่อาจพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้
1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equitably service) คือ การให้บริการของรัฐ
ที่มีฐานคติที่ว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิ บัติโดยมีความเสมอภาคกัน
ทั้งในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยก เจ้าหน้าที่เป็นกันเองกับทุกคน อานวยความสะดวกอย่าง
เสมอภาค โดยไม่แยกเพศ อายุ และอื่นๆ รวมถึงการใช้วาจาที่สุภาพกับทุกคน
2. การให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อเวลา (Timely service) คือ การให้บริการตาม
ลักษณะความจาเป็น รีบด่วน และการให้บริการสาธารณะจะต้องตรงต่อเวลา มีขั้นตอนอย่างชัดเจน
อาจมีป้ายแจ้งขั้นตอนการให้บริการ มีระบบการบริการที่ชัดเจน การให้บริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ทันเวลา เพื่อให้ประชาชนสามารถกาหนดเวลาการรับบริการได้

16

3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample service) คือ ความต้องการเพียงพอในด้าน
สถานที่ บุ คลากร วัส ดุอุป กรณ์ต่างๆ และการให้ บริการสาธารณะที่ต้ องมีจานวนการให้ บ ริการที่
เพียงพอบริการ และสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสมเพียงพอ เช่นที่นั่งรอ รวมถึงที่จอดรถ ในเรื่องนี้
มิลล์เล็ทเห็นว่าความเสมอภาคหรือการตรงต่อเวลาจะไม่มีความหมายเลยถ้ามีจานวนการให้บริการที่
ไม่เพียงพอ และสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดแก่ผู้รับบริการ
4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous service) คือ การให้บริการสาธารณะที่
เป็นไปอย่างสม่าเสมอโดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานที่
ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้ ต้องบริการให้แล้วเสร็จ และมีการติดตามผล
5. การให้บริการที่มีความก้าวหน้า (Progressive service) คือ การพัฒนางานบริการ
ทางด้านปริมาณ และคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยการให้บริการสาธารณะที่มีการปรับปรุง
คุณภาพและผลการปฏิบัติงาน เช่น มีเครื่องมือสื่อสารที่ก้าวหน้า ให้มีการแสดงความคิดเห็นเจ้าหน้าที่
ได้รับการอบรมอยู่เสมอให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ
ซึ่งสอดคล้องกับ โชติช่วง ภิรมณ์ (2548 : 9-10) อธิบายว่า ความพึงพอใจในการบริการ
หรือความสามารถที่จะพิจารณาว่าการบริการนั้นเป็นที่พึงพอใจหรือไม่สามารถวัดด้านการบริการ
แบบต่างๆ ดังนี้
1. การให้บริการอย่างเป็นธรรม คือ การให้บริการที่ยุติธรรมเสมอภาคและเสมอหน้าเท่า
เทียมกัน
2. การบริการอย่างรวดเร็วทันเวลา คือ การให้บริการตามลักษณะจาเป็นรีบด่วน
3. การให้บ ริการอย่ างพอเพียง คือ ความพอเพียงในด้านสถานที่ บุคลากร และวัส ดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ
4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง คือ การให้บริการตลอดเวลาต้องพร้อมและเตรียมตัว
บริการต่อความสนใจของสาธารณชน
5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า คือ มีการพัฒนางานทั้ งการบริการคุณภาพให้มีความ
เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547 : 32) และ กุลธน ธนาพงศ์ธร (2542 : 28) ได้กล่าวถึง
หลักการและแนวทางให้บริการในการให้บริการกับผู้รับบริการมี ดังนี้
1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่กล่ าวคือประโยชน์และ
บริการที่องค์การจัดให้นั้น จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่
2. หลักความสม่าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้น ๆ ต้องดาเนินไปอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ มิใช่ทา ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน
3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกอย่างเสมอหน้า
และเท่าเทียมกัน ไม่มีการใช้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มคนอื่น ๆ
อย่างเห็นได้ชัด
4. หลักความประหยัด ค่าใช้จ่าย ที่ต้องใช้ไปในการบริการจะต้องไม่มากเกินกว่าผลที่
จะได้รับได้
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5. หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้บริการจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ปฏิบัติได้ง่าย
สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผู้บริการหรือ
ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป
กาพล เกียรติปฐมชัย (2548 : 57) กล่าวถึง หลักของการบริการที่ดี 3 ประการ ดังนี้
1. ความน่าเชื่อถือ (reliability) ประกอบด้วย ความสม่าเสมอ ความพึ่งพาได้
2. การตอบสนอง (responsiveness) ประกอบด้วย ความเต็มใจที่จะให้บริการ
ความพร้อมที่จะให้บริการและการอุทิศเวลา ความต่อเนื่องในการติดต่อ การปฏิบัติต่อผู้ ให้บริการเป็น
อย่างดี
3. ความสามารถ (competence) ประกอบด้ว ย ความสามารถในการให้ บ ริการ
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในความรู้วิชาการที่จะได้รับ
ชูศรี ออสเตรีย (2542 : 4) และ จินตนา บุญบงการ (2545 : 40) ได้ให้ความหมายของคา
ว่า SERVICES ไว้ดังนี้
S = Smiling & Sympathy ยิ้มแย้มแจ่มใส และเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อ
ความยากลาบากของลูกค้า
E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงค์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือและให้เกียรติลูกค้า
V =Voluntariness manner สมัครใจ เต็มใจทีจ่ ะให้บริการ
I = Image Enhancing รักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการและขององค์กร
C = Courtesy กิริยาอาการอ่อนโยน สุภาพ มีมารยาทดี อ่อนน้อม ถ่อมตน
E = Enthusiasm กระฉับกระเฉง กระตือรือร้นที่จะให้บริการลูกค้าเกิดความประทับใจ
2.5 คุณภาพการให้บริการ
คอดเลอร์ (Kotler . 2000 : 492) ได้กล่าวถึงคุณภาพของการบริการไว้ 2 ด้าน คือ ส่วนที่
1 ให้บริการอะไร และส่วนที่ 2 ให้บริการอย่างไร ซึ่งการที่ผู้รับบริการจะสามารถรับรู้ได้ว่าคุณภาพ
ของการบริการจะดีหรือไม่นั่นเป็นผลมาจากคุณภาพที่ผู้รับบริการคาดหวังไว้ (expected quality)
ที่ตรงกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการบริการเกิดเป็นภาพรวมของงานบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถ
สร้างให้เกิดขึ้นได้โดยอาศัยหลักการ 6 ประการ ดังนี้
1. การเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้รับบริการสามารถรับรู้ได้จาก
การที่ผู้ให้บริการมีความรู้ และทักษะในงานบริการที่สามารถ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีแบบแผน
2. ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับบริการ โดยผู้รับบริการจะเกิดความรู้สึกได้จากการที่
ผู้ให้บริการสนใจที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยท่าทีเป็นมิตร และช่วยแก้ไขปัญหาในทันที
3. การเข้าพบง่ายและมีความยืดหยุ่นในการให้บริการ โดยลูกค้าจะตัดสินจากสถานที่ตั้ง
ของสานักงาน เวลาที่ให้บริการของพนักงานและระบบการให้บริการที่จัดเตรียมเพื่ออานวยประโยชน์
แก่ลูกค้าอย่างเต็มที่
4. ความไว้วางใจและความเชื่อถือได้โดยผู้รับบริการสามารถรับรู้ได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากการที่ผู้ให้บริการปฏิบัติได้ตามที่ตกลงกันไว้
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5. การแก้ไขสถานการณ์ให้กลับสู่สภาพปกติ เมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด
ไว้ล่วงหน้าหรือเหตุการณ์ที่ผิดปกติ และผู้ให้บริการสามารถแก้ไขสถานการณ์นั้นได้ทันท่วงทีกอบกู้
สถานการณ์ให้กลับคืนสู่สภาพปกติด้วยวิธีการที่เหมาะสม
6. ชื่อเสียงและความเชื่อถือ โดยผู้รับบริการจะเชื่อถือในเชื่อเสียงของผู้ให้บริการจากการ
ที่ผู้ให้บริการดาเนินกิจการด้วยดีโดยตลอด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2549 : 3) ได้กาหนดคุณภาพการให้บริการประกอบด้วย
ประเด็นสาคัญๆ 3 ประการ คือ 1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 2) ความ
พึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก ซึ่งสามารถแสดง
รายละเอียด คุณภาพการให้บริการ ดังนี้
2.5.1 ด้านกระบวนการในการให้บริการ
สานักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2552 : 4) ได้ให้ความหมาย
ของกระบวนการในการให้บริการว่า หมายถึง มีกระบวนการในการให้บริการเหมาะสม และรวดเร็ว
ฉับไว การให้บริการที่ไม่มีข้อผิดพลาด และถูกต้อง ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
และการบริการเป็นไปตามลาดับก่อน – หลัง
สานั กงานเลขานุ การคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลั ยนเรศวร (2552 : 4) ได้ให้
ความหมายของกระบวนการในการให้บริการว่า หมายถึง ขั้นตอนการให้บริการที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
และมีความเป็นระบบ มีกระบวนในการให้บริการด้วยความรวดเร็ว และถูกระเบียบ มีระยะเวลาใน
การให้ บ ริ ก ารแต่ ล ะขั้ น ตอนมี ค วามเหมาะสม และงานที่ ผู้ รั บ บริ ก ารมอบหมายเสร็ จ ทั น ตาม
กาหนดเวลา
ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา (2549 : 144) ได้ให้ความหมายของกระบวนการในการ
ให้บริการว่า หมายถึง กระบวนการ (process) เกี่ยวข้องกับ ขั้นตอน วิธีการ งานประจาและงานต่าง
ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามกาหนดเวลา รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้กับ
ลูกค้า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง กระบวนการก็คือ วิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อให้กิจการบรรลุผล
สาเร็จที่ต้องการ นั่นเอง
ศิรินารถ บัวสอน (2548 : 44) ได้ให้ความหมายของกระบวนการในการให้บริ การว่า
หมายถึ ง กระบวนการให้ บ ริ ก ารที่ เ ป็น ระบบและเป็ น ขั้ นตอน มี ค วามรวดเร็ ว ในการให้ บ ริ ก าร
การให้บริการตามลาดับอย่างยุติธรรม
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547 : 76) ได้ให้ความหมายของกระบวนการในการให้บริการ
ว่า หมายถึง กระบวนการในการให้ บริ ก ารเป็น ส่ ว นประสมทางการตลาดที่มี ค วามส าคั ญมาก
ต้องอาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพ หรือเครื่องมือที่ทันสมัยในการทาให้เกิดกระบวนการที่สามารถ
ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพได้ เนื่ องจากการให้บริการโดยทั่วไปมักจะประกอบด้วยหลายขั้นตอน
ได้แก่ การต้อนรับการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การให้บริการตามความต้องการ การชาระเงิน ซึ่งใน
แต่ละขั้นตอนต้องประสานเชื่อมโยงกันอย่างดี หากขั้นตอนใดไม่ดีแม้แต่ขั้นตอนเดียวย่อมทาให้การ
บริการไม่เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้าได้
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ศุภรา จิตภักดีรัตน์ (2547 : 20) ได้ให้ความหมายของกระบวนการในการให้บริการว่า
หมายถึง กระบวนการเป็น ปัจจัยก่อให้เกิดคุณภาพของการเรียนรู้โดยตรงกระบวนการไม่ชัดเจน
หรื อ ได้ รั บ การออกแบบไม่ เ หมาะสม จะก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาคุ ณ ภาพต่ า ง ๆ ตามมา ในขณะที่
กระบวนการที่มีคุณภาพ จะช่วยให้มีแนวทางปฏิบัติงาน มีการใช้เครื่องมือวัดประเมินผลเพื่อค้นหา
โอกาสในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและแก้ปัญหาได้รวดเร็ว
อิทธิรัตน์ อุสาห์ (2545 : 22) ได้ให้ความหมายของกระบวนการในการให้บริการว่า
หมายถึง ในกลุ่มธุรกิจบริการ กระบวนการในการให้บริการส่งมอบบริการมีความ สาคัญเช่นเดียวกับ
เรื่องทรัพยากรบุคคล แม้ว่าผู้ให้บริการจะมีความสนใจดูแลลู กค้าเป็นอย่างดี ก็ไม่สามารถแก้ปัญหา
ลู ก ค้ า ได้ ทั้ ง หมด เช่ น การเข้ า แถวรอระบบการส่ ง มอบบริ ก าร จะครอบคลุ ม ถึ ง นโยบายและ
กระบวนการที่นามาใช้ ระดับการใช้เครื่องจักรกลในการบริการอานาจการตัดสินใจของพนักงาน
การที่มีส่วนร่วมของลู กค้าในกระบวนการให้บริการ อย่างไรก็ตามความสาคัญของประเด็นปัญหา
ดังกล่าว ไม่เพียงแต่จะสาคัญต่อฝ่ายปฏิบัติการเท่านั้น แต่ยังมีความสาคัญต่อการฝ่ายการตลาดด้วย
เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความพอใจที่ลูกค้าได้รับ จะเห็นได้ว่าการจัดการทางการตลาดต้องให้ความ
สนใจในเรื่ อ งของกระบวนการให้ บ ริ ก ารและการน าส่ ง ดั ง นั้ น ส่ ว นประสมทางการตลาดก็ ค วร
ครอบคลุมถึงประเด็นของกระบวนการนี้ด้วย แนวทางในการกาหนดกิจกรรมทางการตลาด จะไม่แบ่ง
ส่วนการผลิตหรือการดาเนินการออกจากบทบาทการตลาด ผู้จัดการในธุรกิจบริการมักจะแสดงให้เห็น
ถึงบทบาทในการบริหารบุคคล การผลิตการตลาด และความรับผิดชอบทางการเงินด้วย
กระบวนการในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อกิจการบริการ
และลูกค้า ดังต่อไปนี้ (ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา . 2549 : 144)
1. สาหรับกิจการ มีดังนี้
1) ช่วยให้ต้นทุนในการดาเนินงานของกิจการลดลง
2) ช่วยให้กิจการประสบความสาเร็จในการดาเนินกลยุทธ์ในการวางตาแหน่ง
บริการ
3) ช่วยให้พนักงานของกิจการเกิดความพึงพอใจในการทางานมากยิ่งขึ้น
4) ช่วยให้กิจการมีความได้เปรียบในการแข่งขัน
5) ช่วยให้กิจการประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจตามเป้าหมาย
2. สาหรับลูกค้า มีดังนี้
1) โดยทั่วไปลูกค้ามักมองว่ากระบวนการเป็นส่วนหนึ่งของบริการด้วย
2) กระบวนการในการให้ บริการที่ดีมีส่ วนช่วยทาให้ ลูกค้าได้รับบริการที่มี
คุณภาพ
3) การปรับเปลี่ยนกระบวนการทาให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ช่วยทาให้ลูกค้ามี
ความพึงพอใจมากขึ้น
2.5.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
บุ คคลหรื อพนั กงาน (หรือลู กค้าภายในองค์กร) เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของกิจการ
สาหรับการบริการบางประเภทที่พนักงานลูกค้ามาติดต่อกันมาก (high contact services)
พนักงานก็คือตัวบริการนั่นเอง การวิจัยที่ผ่านมาสรุปว่า สาเหตุที่สาคัญประการหนึ่งที่ทาให้การบริการ
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ของกิ จ การต่ า ง ๆ ล้ ม เหลว (คุ ณ ภาพของการบริ ก ารไม่ เ ป็ น ไปตามความคาดหวั ง ของลู ก ค้ า )
ก็คื อ การน าเสนอบริ การของพนั กงานไม่ เ ป็ นไปตามมาตรฐานที่ ก าหนดไว้ ดั งนั้ น จึ งกล่ า วได้ ว่ า
พนักงานมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความสาเร็จของการให้บริการ ยิ่งไปกว่านั้น ในปัจจุบันนี้ที่กล่าว
กันว่าเป็นยุคที่ลูกค้ามีความคาดหวังเกี่ยวกับสินค้าและบริการสูงขึ้น แต่มีความจงรักภักดีต่อตรายี่ห้อ
และกิจการน้อยลง เนื่องจากมีข้อมูลในการตัดสินใจ และมีทางเลือกในการซื้อสินค้าและบริการมาก
ขึ้น จึงทาให้ลูกค้าไม่ยอมรับสินค้าและบริการที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังที่สูงของตนได้
ดังนั้นความสามารถของกิจการในการจัดการให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ลูกค้า
คาดหวังจึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญมากยิ่งขึ้น (ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา . 2549 : 124)
สานักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2552 : 4) ได้ให้ความหมาย
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการว่า หมายถึง พนักงานมีการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย พูดจาสุภาพ มีความ
เป็ น มิ ต ร และยิ้ ม แย้ ม แจ่ มใสอยู่ เสมอ พนั ก งานให้ คาแนะนาและตอบข้ อ ซัก ถามได้ อย่ า งชั ดเจน
พนักงานมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และให้บริการด้วยความเต็มใจ สามารถให้บริการและแก้ไข
ปัญหาที่ต้องการได้
ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา (2549 : 124) ได้ให้ความหมายของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการว่า
หมายถึง บุคคลทั้งหมดที่มีส่วนร่วมในการนาเสนอบริการ (ให้กั บลูกค้า) ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของ
ลูกค้า ซึ่งบุคคลในที่นี้จะรวมถึงพนักงานของกิจการ ลูกค้า (ที่มาใช้บริการ) และลูกค้าคนอื่น ๆ ที่ร่วม
อยู่ในสิ่งแวดล้อมของบริการนั้นด้วย
ศิรินารถ บัวสอน (2548 : 47) ได้ให้ความหมายของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการว่า หมายถึง
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร ดูแล เอาใจใส่ มีเต็มใจให้บริการ และให้คาแนะนา
หรือตอบข้อซักถามตรงประเด็น
วีระรัตน์ กิจ เลิศไพโรจน์ (2547 : 273) ได้ให้ความหมายเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการว่า
หมายถึง บุคลากรที่มีความชานาญ มีความรู้ความสามารถในการทางาน และมีทักษะและความรู้ที่จะ
ทางานบริการอย่างที่ควรจะเป็น
อภิชาต พจน์จิราภรณ์ (2547 : 101) ได้ให้ความหมายของเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการว่า
หมายถึง บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญส่วนบุคคล สามารถทาได้ดีเป็นพิเศษในเรื่องใดได้อย่างคล่องแคล่ว
และถูกต้อง
อดุลย์ จาตุรงคกุล, ดลยา จาตุรงคกุล , และพิมพ์เดือน จาตุรงคกุล (2546: 13)
ได้ให้ความหมายของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หมายถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือบุคลากรหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริการทั้งหมด หมายความรวมทั้งลูกค้า และบุคคลที่คอยให้บริการลูกค้า
อิทธิรัตน์ อุสาห์ (2545 : 22) ได้ให้ความหมายของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการว่า หมายถึง
บุคลากรสาหรับธุรกิจบริการ ผู้ให้บริการนอกจากจะทาหน้าที่ผลิตบริการแล้ว ยังต้องทาหน้าที่ขาย
ผลิตภัณฑ์บริการไปพร้อม ๆ กันด้ว ย และการสร้างความสัมพันธ์กับลู กค้ามีส่ว นจาเป็นอย่างมาก
สาหรับการบริการ
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2.5.3 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ส านั ก งานคณบดี ค ณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (2552 : 4) ได้ ใ ห้
ความหมายของสิ่งอานวยความสะดวก หมายถึง อาคารสถานที่สะดวกกว้างขวางเหมาะสม มีป้าย
บอกตาแหน่งและจุดให้บริการต่าง ๆ สถานที่ให้บริการสะอาด แสงสว่างเพียงพอและเป็นระเบียบ มี
จุดบริการรับ – ส่งเอกสาร และมีที่นั่งพักสาหรับผู้มาติดต่อ
สานั กงานเลขานุ การเคหะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลั ยนเรศวร (2552: 4) ได้ให้
ความหมายของสิ่งอานวยความสะดวก หมายถึง การมีแบบฟอร์มเอกสารให้บริการอย่างเพียงพอ
สถานที่ในการให้บริการสะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลแม่สา (2552 : 4) ได้ให้ ความหมายของสิ่งอานวยความ
สะดวก หมายถึง การมีแผนผังอธิบายขั้นตอนการขอรับบริการ การจัดสถานที่ให้บริการ เช่น การ
จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ และทีวี เพื่ออานวยความสะดวกในการรอรับบริการ การให้บริการถ่ายเอกสาร
การให้บริการ น้าดื่ม การให้บริการด้านสุขอนามัย เช่น ห้องน้าห้องสุขา การให้บริการด้านสถานที่
จอดรถ การให้ บ ริ ก ารแบบฟอร์ ม ค าร้ อ งต่ า ง ๆ พร้ อ มตั ว อย่ า งการกรอกแบบฟอร์ ม และการ
ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เช่น เอกสารหรือแผ่นพับต่าง ๆ
ศิรินารถ บัวสอน (2548 : 48) ได้ให้ความหมายของสิ่งอานวยความสะดวก หมายถึง
การมีอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการทันสมัย มีที่นั่งพักสาหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการเพียงพอ
สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ ป้ายบอกทางวางในตาแหน่งที่ชัดเจน ห้องน้าสะอาด และอยู่
ในบริเวณที่เหมาะสม โทรศัพท์สาธารณะมีเพียงพอและสภาพพร้อมใช้และมีบริการน้าดื่มมีเพียงพอ
และสะอาด
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (2551: 16) กล่าวว่า รูปแบบการ
อานวยความสะดวกประชาชนจะประกอบด้วย
1. การจัดระบบบริการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย
2. การประกาศขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
3. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถดู และตรวจสอบได้
4. จั ด ให้ มี ร ะบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศส าหรั บ ให้ ป ระชาชนติ ด ต่ อ สื่ อ สาร เช่ น
สายด่วน (hotline) , อีเมล์ (e – mail) , อินเทอร์เน็ต (internet) , เวบเพจ (webpage) เป็นต้น
5. เปิดช่องทางให้ประชาชนเลือกใช้บริการได้หลายทาง เช่น การยื่นคาขอได้ทาง
ไปรษณีย์ โทรสาร หรือ อินเทอร์เน็ต (internet) การรับคาขอหรือรับชาระค่าบริการแทนกันในต่าง
หน่วยงาน ให้ส่งผลการพิจารณาทางไปรษณีย์ได้
6. มีระบบการรับฟังและรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน เช่น จัดให้มีกล่อง/ตู้รับฟัง
ความคิดเห็น เปิดสายด่วน (hotline) เปิดเว็บไซต์ (website) จัดให้มีแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน จัดประชุมรับฟังความเห็นของกลุ่มเป้าหมายในลักษณะเฉพาะกลุ่ม (focus group)
เป็นต้น
7. จัดให้มีสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น มีป้ายบอกทาง และแผนผังแสดง
จุดบริการ มีสถานที่นั่งรอบริการที่เพียงพอ เป็นต้น
8. มีแบบฟอร์มที่เพียงพอและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
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9. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติหน้าที่ และมีแผนการอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง
10. จัดบริการแบบเบ็ดเสร็จ
11. มีการปรับปรุงแก้ไข ยกเลิกกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบริการ
ประชาชน หรือต่อส่วนราชการอื่น
12. ลดภาระให้กับประชาชน โดยการยกเลิกหรือลดเอกสารหลักฐานที่ไม่จาเป็นลง
2.5.4 ด้านความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
ฉัตยาพร เสมอใจ (2549 : 97) ได้ให้ความหมายของความสะดวกรวดเร็วในให้บริการ
หมายถึง ประสิทธิภาพระยะเวลาการให้บริการ ตั้งแต่เวลาการเดินทางไปยังสถานบริการ และ
รอคอยที่จะรับบริการ
พิชิต สุขเจริญพงษ์ (2548 : 168) ได้ให้ความหมายของความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการ หมายถึง การทันต่อเวลาในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในช่วงเวลาที่จากัด
ทาให้รู้สึกว่าทันใจต่อความต้องการเกิดความยินดีและชื่นใจ
วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ ( 2547 : 271) ได้ให้ความหมายของความสะดวกรวดเร็วใน
การให้บริการ หมายถึง ความรวดเร็วในการตอบสนองลูกค้า ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือลูกค้า
ให้บริการอย่างทันใด และรวดเร็วฉับไว
วรเดช จันทรศร (2545 : 28 – 29) ได้ให้ความหมายของความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการ หมายถึง ผู้รับบริการต้องการได้รับบริการที่ตรงเวลา สะดวกรวดเร็วและผู้รับบริการยัง
ต้องการความมั่นใจว่าเมื่อมาขอรับบริการ ผู้ให้บริการจะต้องจัดหาหรือส่งมอบบริการให้เขาตามความ
คาดหมายที่ดี และพึงพอใจทุกครั้ง
ณัฐวุฒิ พริยะจีระอนันต์ (2544 : 6) ได้ให้ความหมายของความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการ หมายถึง ความเต็มใจที่จะให้บริการและช่วยเหลือลูกค้าอย่างรวดเร็ว
สุ ร เชษฐ ปิ ต ะวาสนา (2544 : 49) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของความสะดวกรวดเร็ ว ใน
ให้บริการ หมายถึง ความยากง่ายในการขอรับบริการและได้ให้ความหมายของความรวดเร็วใน
ขั้นตอนของการให้บริการ หมายถึง ความมากน้อยของจานวนขั้นตอน และความรวดเร็วของการ
ดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ประหยัดเวลา
พงษ์ศักดิ์ บัวหยาด (2543 : 4) กล่าวว่า ความสะดวกรวดเร็ว ประกอบด้วยลักษณะ 2
ประการ คือ
1. ความคล่องแคล่ว ว่องไว คือท่าทางร่างกายและกระฉับกระเฉง
2. งานสาเร็จ คือ ผลงานที่ปฏิบัติเสร็จทันเวลา และดีด้วย
พิชิต สุขเจริญพงษ์ (2548 : 169) กล่าวว่า ความรวดเร็ว ประกอบด้วยลักษณะ 2
ประการคือ
1. การทันต่อเวลา คือ สามารถให้การช่วยเหลือได้ทันที
2. มีการตอบรับ คือ ตอบสนองความต้องการของบุคคลในช่วงเวลาที่จากัดทาให้
รู้สึกต่อความต้องการเกิดความยินดี
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สรุปได้ว่า การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการในครั้งนี้ผู้ประเมิน ประเมินในเรื่อง
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ สถานที่และสิ่งอานวยความ
สะดวก และผลการปฏิบัติงาน
กระบวนการ/ขั้น ตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ หมายถึง การอธิบาย ชี้แจง
แนะนาขั้นตอนในการให้บริการมีความชัดเจน เป็นไปตามขั้นตอน มีความรวดเร็ว และทันเวลา มีการ
ลาดับก่อนหลัง มีความเหมาะสม และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที
เจ้ าหน้ าที่/ บุ คลากรผู้ ให้ บริการ หมายถึ ง เจ้า หน้าที่ห รือบุค ลากรมีการแต่งกาย
เรียบร้อย เหมาะสม ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นกันเอง มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และมี
ความพร้อมในการให้บริการ มีความถูกต้อง แม่นยา รวดเร็ว มีความรู้ ความสามารถ และให้บริการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก หมายถึง สถานที่ตั้งของหน่วยงานมีความสะดวก
ในการเดินทาง มีที่จอดรถ ห้องน้า โทรศัพท์สาธารณ ที่นั่งรอบริการที่เพียงพอ มีการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ มีคุณภาพและมีความทันสมัย สะอาด
เรียบร้อย มีป้ายข้อความบอกจุดให้บริการและป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน เข้าใจง่าย
ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กิจกรรมและโครงการ สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน มีการสารวจและประเมินความต้องการเบื้องต้นก่อนดาเนินงาน ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
มีความโปร่ ง ใส มีป ระโยชน์ ต่อ ประชาชนส่ ว นรวม ในกรณีที่ผ ลการด าเนิน งานมีค วามบกพร่อ ง
สามารถปรับปรุง แก้ไขได้
2.6 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ภัทรดา ลิมพะสุต (2540 : 18) กล่าวว่า ลักษณะการให้บริการของหน่วยงานรัฐ สามารถยัง
ผลสู่ความประทับใจของลูกค้า ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐ กับประชาชน
แล้ว ยังสามารถส่งผลให้ลูกค้าหันกลับมาใช้บริการของรัฐในครั้งต่อไป ในขณะที่หน่วยงานเอกชนที่
ประกอบธุรกิจในด้านการขาย จะให้ความสาคัญต่อการให้บริการมาก แต่หน่วยงานภาครัฐซึ่งมีหน้าที่
ในการให้ บ ริ การส่ ว นใหญ่มักจะละเลยที่จะปรับ ปรุงพฤติกรรมในการให้ บริการของเจ้าหน้าที่รั ฐ
สาหรับในทางทฤษฎีนั้น องค์กรแบบรูปนัยจะให้บริการลูกค้าโดยยึดหลัก 3 ประการ ดังนี้
1. การติดต่อเฉพาะงาน คือการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับเจ้าหน้าที่องค์กรนัยนี้จะ
จากัดเฉพาะเรื่องงานเท่านั้น
2. การปฏิบัติโดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน คือ องค์กรปฏิบัติต่อลูกค้าโดยความเป็นธรรม
ใครมาก่อนได้รับการบริการก่อน
3. การวางตนเป็นกลาง คือการไม่เอาอารมณ์ส่วนตัวเข้าไปยุ่งกับงาน ไม่แสดงอารมณ์ต่อ
หน้าลูกค้าหรือไม่แสดงความเห็นของตนในเรื่องส่วนตัวของลูกค้า
หลักทั้งสามประการนี้สอดคล้องกับแนวคิดว่าด้ว ยระบบราชการในอุดมคติของเวบเบอร์
(Weber . 1967 : 58) ที่ว่าการบริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด
การให้บริการที่ไม่คานึงถึงตัวบุคคล เป็นลักษณะการให้บริการที่ปราศจากอารมณ์ และไม่มีความชอบ
พอสนใจเป็ น พิ เ ศษ ซึ่ ง ทุ ก คนจะได้ รั บ การปฏิ บั ติ เ ท่ า เที ย มกั น ตามหลั ก เกณฑ์ เ มื่ อ อยู่ ใ นสภาพที่
เหมือนกัน
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โกรนรูส (Gronroos . 1990 : 102 – 103) กล่าวว่า การบริการ คือ กิจกรรมหรือชุดของ
กิจกรรมซึ่งอาจอยู่ในสภาพที่มีตัวตนหรือไม่ก็ตาม เกิดขึ้นขณะผู้ให้บริการมีสัมพันธ์กับระบบของการ
บริการซึ่งจะจัดเตรียมไว้เพื่อแก้ปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า
3. แนวคิดการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3.1 ประวัติความเป็นมา
การจั ด รู ป แบบขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ซึ่ ง เป็ น การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
รู ป แบบหนึ่ ง ที่ ใ ช้ อยู่ ใ นปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไขและวิ วั ฒ นาการตามล าดับ โดยจั ด ให้ มี
สภาจังหวัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2476 ตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.
2476 ฐานะของสภาจังหวัด ขณะนั้น มีลักษณะเป็นองค์กรแทนประชาชน ทาหน้าที่ให้คาปรึกษา
หารือแนะนาแก่คณะกรรมการจังหวัด ยังมิได้มีฐานะเป็น นิติบุคคลที่แยกต่างหากจากราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคหรือเป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย ต่อมาในปีพ.ศ. 2481 ได้มีการ
ตราพระราชบัญญัติ ส ภาจังหวัด พ.ศ. 2481 ขึ้น โดยมีความประสงค์ที่จะแยกกฎหมายที่เกี่ยวกับ
สภาจังหวัดไว้โดยเฉพาะสาหรับสาระสาคัญของพระราชบัญญัติ ฯนั้น ยังมิได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะ
และบทบาทของสภาจังหวัดไปจากเดิม กล่าวคือ สภาจังหวัดยังคงทาหน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการจังหวัดเท่านั้น จนกระทั่งได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2495 ซึ่งกาหนดให้ ผู้ ว่าราชการจังหวัด เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ
และรั บ ผิ ด ชอบบริ ห ารราชการส่ ว นจั ง หวั ด ของกระทรวง ทบวง กรมต่ า ง ๆ โดยตรงแทน
คณะกรรมการจังหวัดเดิม โดยผลแห่งพระราชบัญญัติฯ นี้ ทาให้สภาจังหวัดมีฐานะเป็นสภาที่ปรึกษา
ของผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่เนื่องจากบทบาทและการดาเนินงานของสภาจังหวัดในฐานะที่ปรึกษา ซึ่งคอยให้คาแนะนา
และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของจังหวั ด ไม่สู้จะได้ผลสมตามความมุ่งหมายเท่าใดนัก จึงทาให้เกิด
แนวคิดที่จะปรับปรุงบทบาทของสภาจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพโดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนใน
การปกครองตนเองยิ่ งขึ้น ในปี พ.ศ. 2498 อันมี ผ ลให้ เกิด องค์การบริ หารส่ วนจัง หวัด ขึ้ นตาม
กฎหมายโดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล แยกจากจังหวัด ในฐานะที่เป็น ราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ต่อมาได้มีการประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บท
ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กาหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นหน่วย
การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
3.2 อานาจหน้าที่
องค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัดมี ห น้า ที่พั ฒ นาจังหวัด ทั้ง ด้านเศรษฐกิ จ สั งคม การศึ กษา
สาธารณสุข การอาชีพ สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น
2.1 จัดสร้างระบบสาธารณูปโภคที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลทาไม่ได้ เพราะ
ขาดงบประมาณ เช่น สร้างบ่อบาบัดน้าเสีย
2.2 จัดทาโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล เช่น การก่อสร้าง
ถนนสายหลัก
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2.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น จัดรถบรรทุกน้า ช่วยเหลือพื้นที่แห้งแล้ง
2.4 การใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น เช่น จัดให้มีสถานที่พักผ่อน สวนสาธารณะ
2.5 การบ ารุ ง รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง จารี ต ประเพณี แ ละ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
3.3 การเลือกตั้งผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประชาชนในแต่ละจังหวัดสามารถเลือกตัวแทนเข้ามาบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
โดยตรงโดยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียง
ลงคะแนนเลือกผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ 1 คน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือเขตอาเภอเป็นเขตเลือกตั้ง อาเภอที่มี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มากกว่า 1 คน จะแบ่งเขตอาเภอเป็นเขตเลือกตั้งเท่า
จานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีในอาเภอนั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนน
เลือกผู้สมัครได้เขตเลือกตั้งละ 1 คน ส่วน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทาหน้าที่ควบคุมและ
รับ ผิ ดชอบบริ ห ารกิจ การขององค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด ที่มีปลัด องค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด เป็น
หัวหน้า พนักงานทั้งหมดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้ง
รองนายกซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ช่วย เหลือในการบริหารงาน มีวาระการ
ทางานคราวละ 4 ปี
3.4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
เรียกย่อ ๆ ว่า ส.อบจ. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระการทางานคราวละ 4 ปี มี
หน้าที่ดังนี้
4.1 พิจารณาและออกกฎหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกว่า “ข้อบัญญัติ อบจ.”
เช่น การจัดเก็บภาษีน้ามันและยาสูบ
4.2 ตรวจสอบควบคุมการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเช่น ตรวจสอบการใช้เงินใน
โครงการต่าง ๆ ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดโดยรวบรวมจากแผนของทั้งเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล เช่น การสร้างถนน
4.3 ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีซึ่งมาจากภาษีของประชาชน ทั้งภาษีทาง
ตรงทีอ่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บ เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีทางอ้อม เช่น จากการ
ซื้อสินค้า โดยนาส่วนที่เป็นภาษีกลับคืนมาพัฒนาท้องถิ่น
4. ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
การจัดรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงแก้ไขและวิวัฒนาการตามลาดับ โดยจัดให้มีสภาจังหวัดขึ้นเป็น
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2476 ตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ฐานะของ
สภาจังหวัด ขณะนั้น มีลักษณะเป็นองค์กรแทนประชาชน ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาหารือแนะนาแก่
คณะกรรมการจังหวัด ยังมิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากราชการบริหารส่วนภูมิภาค

26

หรื อเป็น หน่ วยงานการปกครองส่ วนท้องถิ่นตามกฎหมาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้มีการตรา
พระราชบั ญญัติส ภาจั งหวัด พ.ศ. 2481 ขึ้น โดยมีความประสงค์ที่จะแยกกฎหมายที่เกี่ยวกับ
สภาจังหวัดไว้โดยเฉพาะสาหรับสาระสาคัญของพระราชบัญญัติฯนั้น ยังมิได้ มีการเปลี่ยนแปลงฐานะ
และบทบาทของสภาจังหวัดไปจากเดิม กล่าวคือ สภาจังหวัดยังคงทาหน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการจั ง หวั ด เท่ า นั้ น จนกระทั่ ง ได้ มี ก ารประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห าร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2495 ซึ่งกาหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหั วหน้าปกครองบังคับบัญชา
ข้าราชการ และรับผิดชอบบริหารราชการส่วนจังหวัดของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ โดยตรงแทน
คณะกรรมการจังหวัดเดิม โดยผลแห่งพระราชบัญญัติฯ นี้ ทาให้สภาจังหวัดมีฐานะเป็นสภาที่ปรึกษา
ของผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่ เ นื่ อ งจากบทบาทและการด าเนิ น งานของสภาจั ง หวั ด ในฐานะที่ ป รึ ก ษา ซึ่ ง คอยให้
คาแนะนาและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของจังหวัด ไม่สู้จะได้ผลสมตามความมุ่งหมายเท่าใดนัก
จึงทาให้เกิดแนวคิดที่จะปรับปรุงบทบาทของสภาจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพโดยให้ประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนในการปกครองตนเองยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. 2498 อันมีผลให้เกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้น
ตามกฎหมายโดยมี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ คคล แยกจากจั ง หวั ด ในฐานะที่ เป็ น ราชการบริ ห ารราชการ
ส่วนภูมิภาค ต่อมาได้มีการประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ซึ่งเป็น
กฎหมายแม่บทว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กาหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีฐานะเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ต่อมา ได้มีพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ออกใช้บังคับ
เพื่อเป็นการกระจายอานาจการปกครองให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล ในการนี้ จึงเห็นสมควร
ปรับปรุงบทบาทและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้องกัน และการปรับปรุง
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติ
ระเบีย บบริห ารราชการส่วนจั งหวัด พ.ศ.2498 และประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่ว นจั งหวัด พ.ศ.2540 ซึ่งมีผ ลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 ซึ่งปัจจุบัน ได้มี
พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2562 ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่
วันที่ 16 เมษายน 2562 เป็นต้นไป โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ เกี่ยวกับคุณสมบัติ
และลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย ว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม
การสิ้นสุดสมาชิกภาพของ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การพ้นจากตาแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด รวมทั้งการกระทาอันเป็นการต้องห้ามของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตลอดจนอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและการกากับดูแล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด
และผู้ ท าหน้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ ในการบริ ห ารราชการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ที่ เ หมาะสมแก่
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การปฏิบัติหน้าที่ มีความซื่อสัต ย์สุจริต สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
4.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 2561-2565)
วิสัยทัศน์
“สาธารณูปโภคมาตรฐาน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริการจัดการที่ดี
พันธกิจ
1) เสริมสร้างความน่าอยู่ของจังหวัดสระบุรี
2) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง
3) ส่งเสริมการศึกษา สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนดารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 นโยบายและยุทธศาสตร์
4.2.1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้สอดคล้องกับความจาเป็นและ
ความต้องการของประชาชน
2) ปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้า สะพาน ภารกิจถ่ายโอนให้ได้มาตรฐาน
3) สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้า ประปา เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตจังหวัด
สระบุรี
4) สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดสระบุรีให้ทั่วถึง
5) ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทานบกั้นน้า ขุดลอกคลอง ขุดสระ
และพัฒนาแหล่งน้าให้เพียงพอ
4.2.2. ด้านเศรษฐกิจและสังคม
1) สนั บ สนุน กลุ่ มเกษตรกร กลุ่ มส่ งเสริมอาชีพ กลุ่ มสตรี ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
การจัดหาเมล็ดพันธุ์พื ชผลทางการเกษตร จัดหาสถานที่สาหรับการรวมกลุ่ม และใช้เป็นสถานที่
ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่ประชาชน
2) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มและองค์กรต่างๆ ให้มีความรู้ เพื่อพัฒนาคิดค้นทาง
เทคโนโลยีการเกษตร การน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจาวัน ให้ความช่วยเหลือ
และสนับสนุนหน่วยงานที่ดาเนินโครงการทฤษฎีใหม่ในเขตจังหวัดสระบุรี
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3) ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการสาธารณสุขในชุมชน การจัดสวัสดิการ และการ
สังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส โดยสนับสนุนงบประมาณ กาลังคน วัสดุ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สมาคม ชมรม มูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความรู้ ด้านการ
อบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นาชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
4) สนับสนุนการบารุงรักษาซ่อมแซมแหล่งน้าเพื่อการเกษตร การก่อสร้างลานเพื่อ
การเกษตร ร้ า นค้ า ชุ ม ชน เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม เกษตรกร กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม อาชี พ ใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น
5) สนับสนุนการดาเนินงานกิจกรรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) สนับสนุนให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ และการ
ป้ องกัน ปราบปรามอาชญากรรมทุ กประเภท ตลอดจนลดความสู ญ เสี ยจากอุบั ติเหตุภ ายในเขต
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
4.3 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1) จัดการศึกษาภายในโรงเรียนทุกระดับในเขตจังหวัดสระบุรี เพื่อให้มีสื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัย และจัดหาครุภัณฑ์ ใช้ประกอบการเรียนการสอนเด็ก และนักเรียนในเขตจังหวัด
สระบุรี
2) สนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร นักบวชทุกศาสนารวมทั้งเด็กและ
เยาวชน
3) สนับสนุนให้มีสถานที่สาหรับการเรียนรู้และบริการสาธารณะ เช่น ศูนย์ดารา
ศาสตร์ท้องฟ้าจาลอง ค่ายลูกเสือ สนามกีฬา และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ภายในเขตจังหวัดสระบุรี
4) สนับ สนุ นและดาเนินการร่ว มกับองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่ นอื่น ตลอดจน
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดงานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
4.4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) จัดตั้งศูนย์กาจัดขยะโดยความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สระบุรี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ผู้นาชุมชนในหมู่บ้านให้มีการศึกษา ปลุกฝังให้รู้จักการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) สนับสนุนและดาเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขุดลอกคลองที่ตื้น
เขิ น ก าจั ด วั ช พื ช ลดมลภาวะสิ่ ง แวดล้ อ มทางน้ าให้ ป ระชาชนได้ รั บ ประโยชน์ ทางน้ าตลอดปี
4) บารุงรักษา ซ่อมแซมถนนที่มีฝุ่นละอองให้ประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา และประชาชนที่มี
บ้านเรือนใกล้เคียงปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากฝุ่นละออง
5) สนับสนุนโดยจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ตลอดจนสถานที่เพื่อบริการสาธารณะ โดยปลอดภัย
จากมลภาวะ
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4.5 ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1) สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้มีความรู้
ความสามารถ สามารถนาไปพัฒนาปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ
2) สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การใช้งานที่ทันสมัยให้บุคลากรในหน่วยงาน
นามาใช้ปฏิบัติหน้าที่ให้เพียงพอ
3) สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ โดยการอบรม การศึกษาดูงาน และการให้
ทุนการศึกษาให้บุคลากรมีความสามารถทางานประงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เฉลิมพร อภิชนาพงศ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลบางบัวทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับและ
ลาดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในตาบลบางบัวทองที่มีต่อกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการจานวน 5 ด้าน เพื่อวัดระดับและลาดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในตาบลบาง
บัวทองที่มีต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เพื่อวัดระดับและลาดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการใน
ตาบลบางบัวทองที่มีต่อสิ่งอานวยความสะดวก และหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้ตอบ กับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านต่างๆซึ่งผลการสารวจสรุปได้ดังนี้
ผู้ รั บ บริ ก ารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางบั ว ทองมี ค วามพึ ง พอใจล าดั บ แรกได้ แ ก่
ด้านการให้ บริการจากเจ้าหน้ าที่ รองลงมา ได้แก่ ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่มีอยู่ในส านักงาน
ด้านการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย ด้านงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมประจาท้องถิ่น ส่วนความ
พอใจลาดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ (2553:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการให
บริการของเทศบาลเวียงพางคาอาเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตาบลเวียงพางคา จังหวัดเชียงราย
ผลการศึกษา พบวา
ความพึงพอใจของผู มีส วนไดสวนเสียที่มีต อความเชื่อมั่นในการใหบริการตอประชาชนของ
เทศบาลตาบลเวียงพางคา ในภาพรวม พบวา ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอการใหบริการและ
ความเชื่อมั่นในการใหบริการของเทศบาลตาบลเวียงพางคาอยู ในระดับมากที่สุด ( X = 6.02) และ
หากเทียบกับคารอยละจะมีคารอยละอยู ระหวาง 76-80 หากพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึง
พอใจของผูมีสวนไดสวนที่มีตอความเชื่อมั่นในการ ใหบริการตอประชาชนของเทศบาลตาบลเวียงพาง
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คา มากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ “การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน” ( X = 6.07, รอยละ = 76-80), “การเกิดผลสัมฤทธิ์ต อภารกิจของหนวยงาน”
( X = 6.05, รอยละ = 76-80) และ “การเกิดประโยชนสุขของประชาชน” ( X = 6.01, รอยละ =
76-80)
ความพึงพอใจของผู้มีส วนไดสวนที่มีตอการใหบริการและความเชื่อมั่นในการใหบริการของ
เทศบาลตาบลเวียงพางคา ในภาพรวม พบวา ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอการใหบริการและ
ความเชื่อมั่นในการใหบริการของเทศบาลตาบลเวียงพางคาอยู ในระดับมากที่สุด ( X = 6.08) และ
หากเทียบกับคารอยละจะมีคารอยละอยูระหวาง 76-80 หากพิจารณาเปนรายดาน พบวาความพึง
พอใจของผูมีสวนไดสวนที่มีตอการใหบริการและความ เชื่อมั่นในการใหบริการของเทศบาลตาบลเวียง
พางคา มากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ “ดานเจาหนาที่ /บุคลากรผู ใหบริการ” ( X = 6.16, รอยละ =
76-80), “ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ” ( X = 6.13,รอยละ = 76-80), และ “ดาน
คุณภาพของการใหบริการ”, “ดานความเชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการ”( X =6.10, รอยละ = 7680)
สุจิราพร วานะ (2552) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบล : กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบลเกษม อาเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบล : กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบลเกษม เป็นรายด้านจะพบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการดาเนินงานตามบทบาท และด้านหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านข้อมูลข่าวสาร ตามลาดับ
นรินทร์ คลังผา (2552) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า
1.ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้ บริการขององค์การบริหารส่ วนตาบลในเขต
อาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี จานวน 4 ด้าน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับรายข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ 1) ด้านความเชื่อถือ 2) ด้านความสามารถ 3) ด้านความเต็ม
ใจ และ 4) ด้านความรวดเร็ว ตามลาดับ
2.การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตอ าเภอโคกส าโรง จั ง หวั ด ลพบุ รี เมื่ อ จ าแนกตามอาชีพ รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อเดื อ น ระดั บ
การศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส และประเภทของงานบริการที่ใช้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ชนะดา วีระพันธ์ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน ตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า
อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีและเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส การศึกษาและอาชีพ
ผลการวิจั ยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ บริการขององค์การบริหารส่ว น
ตาบลบ้ า นเก่ า อ าเภอพานทอง จั งหวั ดชลบุ รี โดยรวมอยู่ ในระดับ ความพึ งพอใจมากที่ สุ ด เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ รองลงมา
คือด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคและด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยในด้านการให้บริการ
อย่างเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องอาคารสถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม ในด้านการ
ให้บริการอย่างเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องเจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส
และในด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความ
รับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
จรรยา จันทร์เตี้ย (2553) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ชาระภาษีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี
ขององค์การบริหารส่วนตาบลขี้เหล็ก อาเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจัยพบว่า
1.ความพึงพอใจของผู้ชาระภาษีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบล
ขี้เหล็ก อาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ย มากไปน้อย ได้แก่ ความเชื่อถือได้ ด้านความซื่อสัตย์
ด้านความสุ ภาพอ่อนโยนในการให้บริการด้านความสามารถ ด้านการเข้าถึงการบริการ ด้านการ
สื่อสาร ด้านความเข้าใจ ด้านการตอบสนอง ด้านความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ และด้านการสร้าง
สิ่งที่จับต้องได้
2.ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของผู้ ช าระภาษี ที่ มี เ พศ อายุ อาชี พ รายได้ และ
การศึกษาแตกต่างกัน ต่อการให้ บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริห ารส่ว นตาบลขี้เหล็ก อาเภอ
ปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05
3. ข้อเสนอแนะของผู้ชาระภาษีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบล
ขี้เหล็ก อาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด มีดังนี้ เจ้าหน้าที่ควรให้คาแนะนาทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ควรให้
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ภาษี ขั้ น ตอนมาก เจ้ า หน้ า ที่ ค วรท าให้ เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารยื ด หยุ่ น เรื่ อ งเวลา
เจ้าหน้าที่ควรช่วยเรื่องการเขียนเอกสาร ควรประชาสัมพันธ์บ่อย ๆ ออกอากาศด้วย ไม่ควรเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่เก็บภาษีถ้ามีความจาเป็น และควรให้บริการในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เป็นบางครั้ง
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6.กรอบแนวคิดในการศึกษา
การส ารวจความพึ ง พอใจขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สระบุ รี อ าเภอเมื อ งสระบุ รี
จังหวัดสระบุรี ผู้ศึกษาได้กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ตามความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม โดยสามารถเขียนแผนภาพได้ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
เพศ
อายุ
อาชีพ
ประเภทผู้รับบริการ

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
1) งานด้านโยธา ได้แก่ งานสนับสนุนเครื่องสูบน้าเพื่อ
บรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ประสบภัย
ของจังหวัดสระบุรี
2) งานด้านรายได้หรือภาษี ได้แก่ งานจัดเก็บภาษี
บารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทน้ามัน
3) งานด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่งานการให้บริการ
ห้องประชุม
4) งานด้านอื่น ๆ ได้แก่ งานบริการสาธารณะ
(สนามกีฬา)

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรศึกษำ
การสารวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สาคัญเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อ งานด้านโยธา
ได้แก่ งานสนับสนุนเครื่องสูบน้าเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ประสบภัยของจังหวัด
สระบุรี งานด้านรายได้หรือภาษี ได้แก่ งานจัดเก็บภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภท
น้ ามั น งานด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ได้ แ ก่ ง านการให้ บ ริ ก ารห้ อ งประชุ ม และงานด้ า นอื่ น ๆ ได้ แ ก่
งานบริการสาธารณะ (สนามกีฬา) มีรายละเอียด ดังนี้
1.รูปแบบกำรดำเนินกำรศึกษำ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
ผู้ใช้บริการ ในกิจกรรมและภารกิจ จานวน 4 งาน ได้แก่ งานด้านโยธา ได้แก่ งานสนับสนุนเครื่องสูบ
น้าเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ประสบภัยของจังหวัดสระบุรี งานด้านรายได้หรือ
ภาษี ได้แก่ งานจัดเก็บภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทน้ามัน งานด้านสวัสดิการสังคม
ได้แก่งานการให้บริการห้องประชุม และงานด้านอื่น ๆ ได้แก่ งานบริการสาธารณะ (สนามกีฬา)
2.ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
2.1 ประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชน หน่วยงานรัฐ หน่วยงาน
เอกชน ที่ได้รับ บริ การจากองค์การบริหารส่ วนจังหวัดสระบุรี อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี
จานวน 5,900 คน จาแนกตามกิจกรรมและภารกิจ จานวน 4 งาน ดังนี้
1) งานสนับสนุนเครื่องสูบน้าเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ประสบ
ภัยของจังหวัดสระบุรี
จานวน 1,800 คน
2) งานด้านรายได้หรือภาษี ได้แก่ งานจัดเก็บภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประเภทน้ามัน
จานวน 1,500 คน
3) งานด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่งานการให้บริการห้องประชุม จานวน 700 คน
4) งานด้านอื่น ๆ ได้แก่ งานบริการสาธารณะ (สนามกีฬา) จานวน 1,900 คน
2.2 กลุ่ มตัว อย่ าง ได้ แก่ ประชาชน หน่ว ยงานรัฐ หน่ว ยงานเอกชน ที่ได้ รับ บริก ารจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จานวน 393.33 คน ซึ่งจานวน
ที่ เ ก็ บ รวบรวมได้ จริ ง จ านวน 400 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่ มตั วอย่ าง จากสู ตรของยามาเน่ ย์
(Yamane.1973 : 725) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05
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เมื่อ N
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+
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=

ขนาดของประชากร
ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ

แทนสูตรได้ดังนี้
n=
n =

5,900
+5,900 ( . )
,
5

= 393.33

จากนั้นทาการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ซึ่งเป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างที่
คานึ งถึงความเป็ น ไปได้ทางสถิติ โดยทาการแบ่งชั้นภูมิตามลั กษณะของผู้ ใช้บริการในแต่ล ะงาน
ตามสัดส่วนของผู้ใช้บริการในแต่ละงาน (Probability proportionate to size sampling) จานวน
393.33 คน รวมทั้งสิ้นจานวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บจริง จานวน 400 คน โดยสามารถสรุปเป็นตารางได้
ดังนี้

1. งานสนับสนุนเครื่องสูบน้าเพื่อบรรเทาปัญหาภัย
แล้งและอุทกภัยในพื้นที่ประสบภัยของจังหวัดสระบุรี
2. งานด้านรายได้ห รื อภาษี ได้แก่ งานจัดเก็บภาษี
บารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทน้ามัน
3. งานด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่งานการให้บริการ
ห้องประชุม
4. งานด้านอื่น ๆ ได้แก่ งานบริการสาธารณะ
(สนามกีฬา)

1,800

กลุม่
ตัวอย่ำง
ตำมสัดส่วน
119.99

1,500

99.99

100

700

46.66

50

1,900

126.66

130

รวม

5,900

393.33

400

ประเภทงำน

จำนวน
ประชำกร

กลุม่
ตัวอย่ำง
ที่เก็บจริง
120
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3.เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ อ งมือ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย เป็น เครื่ องมื อในการส ารวจความพึ งพอใจการให้ บ ริก ารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น
4 ฉบั บ ได้แก่ 1) งานด้านโยธา ได้แก่ งานสนับสนุนเครื่องสู บน้าเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ งและ
อุทกภัยในพื้นที่ประสบภัยของจังหวัดสระบุรี 2) งานด้านรายได้หรือภาษี ได้แก่ งานจัดเก็บภาษีบารุง
องค์การบริห ารส่ ว นจั งหวัด ประเภทน้ามัน 3) งานด้านสวัส ดิการสั งคม ได้แก่งานการให้ บริการ
ห้องประชุม 4) งานด้านอื่น ๆ ได้แก่ งานบริการสาธารณะ (สนามกีฬา) ซึ่งแต่ละฉบับ มีรายละเอียด
ดังนี้
3.1.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนนี้มีวัตถุประสงค์จะนาเสนอและพรรณนาลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับบริการ ทาให้เห็นลักษณะและธรรมชาติของกลุ่มตัวอย่าง อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การวิเคราะห์ ความพึ งพอใจที่ มีต่อ กิจกรรมการบริก าร ซึ่งมี ลั กษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check list) ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และ ประเภทผู้รับบริการ
3.1.2 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรมการบริการ
ส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอระดับความพึงพอใจการให้บริการในแต่ละกิจกรรม ประกอบด้วย 5
ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากรให้บริการ ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ด้านผลการปฏิบัติงาน โดยผู้ศึกษาได้
กาหนด ลักษณะของแบบสอบถามตามวิธีการวัดทัศนคติแบบลิเคิร์ต (Likert’s scale) ดังนี้
1) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนน เท่ากับ 5
2) ระดับความพึงพอใจมาก
คะแนน เท่ากับ 4
3) ระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนน เท่ากับ 3
4) ระดับความพึงพอใจน้อย
คะแนน เท่ากับ 2
5) ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
คะแนน เท่ากับ 1
3.1.3 ตอนที่ 3 จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการ
ให้บริการของหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อคาถามปลายเปิด
3.2 การสร้างเครื่องมือมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
3.2.1 ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความพึ ง พอใจของ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี และแนวคิด
การปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2.2 นาข้อมูลที่ได้มาสร้างกรอบการวัดความพึงพอใจ พร้อมทั้งนิยามเชิงทฤษฎี และ
นิยามเชิงปฏิบัติการ
3.2.3 สร้างเครื่องมือตามนิยามเชิงปฏิบัติการของความพึงพอใจในการให้บริการ
3.2.4 ตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามความพึงพอใจการ
ให้บริการ และพัฒนาปรับปรุงแบบสอบถาม
3.2.5 กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
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3.2.6 น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ตามประเด็นที่สารวจ
3.2.7 นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นและความต้องการที่ต้องการ
3.2.8 สรุปผลการศึกษา และเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้บริการขององค์การ
4.กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวมรวมข้อมูลการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการในครั้งนี้ คณะผู้ศึกษา
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละประเภทงานที่ให้บริการ
ตามจานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
5.กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญ ดังนี้
5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.2 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ในส่วนของระดับความพึงพอใจ เกณฑ์ที่นามาใช้แปลความหมายของค่าเฉลี่ ย ผู้ศึกษาได้
กาหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 100)
1.00 – 1.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
1.51 – 2.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย
2.51 – 3.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง
3.51 – 4.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
4.51 – 5.00 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การส ารวจความพึ ง พอใจขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สระบุ รี อ าเภอเมื อ งสระบุ รี
จังหวัดสระบุรี ในครั้งนี้ ได้ดาเนินการประเมินใน 5 เรื่อง โดยนาเสนอผลการประเมิน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานบริการในภาพรวม
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านโยธา ได้แก่ งานสนับสนุนเครื่องสูบน้า
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ประสบภัยของจังหวัดสระบุรี
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านรายได้หรือภาษี ได้แก่ งานจัดเก็บภาษี
บารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทน้ามัน
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่ งานการให้
บริการห้องประชุม
ส่วนที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านอื่น ๆ ได้แก่ งานบริการสาธารณะ
(สนามกีฬา)
ส่วนที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานบริการในภาพรวม
ตารางที่ 4.1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานบริการ ในภาพรวม
ความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม
1. งานด้านโยธา ได้แก่ งานสนับสนุนเครื่องสูบน้า
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ประสบภัย
ของจังหวัดสระบุรี
2. งานด้านรายได้หรือภาษี ได้แก่ งานจัดเก็บภาษ บารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทน้ามัน
3. งานด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่ งานการให้บริการห้อง
ประชุม
4. งานด้านอื่น ๆ ได้แก่ งานบริการสาธารณะ
(สนามกีฬา)
รวม

X

S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

4.77

0.43

มากที่สุด

95.40

4.94

0.40

มาก

98.80

4.59

0.41

มากที่สุด

92.00

4.61
4.70

0.33
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด

93.20
94.05

ร้อยละ
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจัง หวัดสระบุรี
อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรีในภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด ( X = 4.70) คิดเป็นร้อยละ
94.05 โดยเมื่อพิจารณาในรายโครงการพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานด้านรายได้หรือภาษี
ได้แก่ งานจั ดเก็บ ภาษี บ ารุ งองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด ประเภทน้ามัน อยู่ในระดับ มากที่สุ ด
( X = 4.94) คิดเป็นร้อยละ 98.80 รองลงมา ได้แก่ งานด้านโยธา ได้แก่ งานสนับสนุนเครื่องสูบน้า
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ประสบภัยของจังหวัดสระบุรี อยู่ในระดับมากที่สุ ด
( X = 4.77) คิดเป็นร้อยละ 95.40 และงานด้านอื่น ๆ ได้แก่ งานบริการสาธารณะ (สนามกีฬา) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.61) คิดเป็นร้อยละ 93.20
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มตี ่องานด้านโยธา ได้แก่ งานสนับสนุนเครื่องสูบน้า
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพืนที่ประสบภัยของจังหวัดสระบุรี
2.1 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 4.2 แสดงข้อ มู ล ทั่ ว ไปงานด้ า นโยธา ได้แ ก่ งานสนั บ สนุ น เครื่ อ งสู บ น้ า
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ประสบภัยของจังหวั ดสระบุรี ประกอบด้วย เพศ อายุ
อาชีพ และ ประเภทผู้รับบริการ
รายการ
เพศ
1. ชาย
2. หญิง
อายุ
1. ต่ากว่า 26 ปี
2. 26 – 40 ปี
3. 41 – 55 ปี
4. 56 – 69 ปี
5. 70 ปีขึ้นไป
อาชีพ
1. ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท
2. ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ
3. ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ
4. นักเรียน/นักศึกษา

จ้านวน/คน

ร้อยละ

92
28

76.67
23.33

5
30
68
15
2

4.17
25.00
56.67
12.50
1.67

3
16
39
15

2.50
13.33
32.50
12.50

39

รายการ (ต่อ)
5. รับจ้างทั่วไป
6. แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ
ประเภทผู้รับบริการ
1. ประชาชน
2. หน่วยงานภาครัฐ
3. หน่วยงานภาคเอกชน
รวม

จ้านวน/คน
45
2

ร้อยละ
37.50
1.67

98
10
12
120

81.87
8.33
16.94
100

จากตารางที่ 4.2 พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67 และ
เพศหญิง จานวน 28คน คิดเป็นร้อยละ 23.33
มีอายุระหว่าง 41 – 55 ปี จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 รองลงมา ได้แก่ อายุ
ระหว่าง 26 – 40 ปี จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และอายุระหว่าง 56 – 69 ปี จานวน 15
คน คิดเป็นร้อยละ 12.50
ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมา ได้แก่ อาชีพ
ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 และอาชีพผู้ประกอบการ/เจ้าของ
ธุรกิจ จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33
ประเภทผู้ รั บ บริ ก าร ประกอบด้ ว ย ประชาชน จ านวน 98 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 81.87
รองลงมา ได้แก่ หน่วยงานภาคเอกชน จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 16.94 และหน่วยงานภาครัฐ
จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33
2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มี ต่องานสนับสนุนเครื่องสูบน้า เพื่อบรรเทาปัญหา
ภัยแล้งและอุทกภัยในพืนที่ประสบภัยของจังหวัดสระบุรี
ตารางที่ 4.3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานสนับสนุนเครื่องสูบน้า เพื่อบรรเทา
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ประสบภัยของจังหวัดสระบุรี ในภาพรวม
งานสนับสนุนเครื่องสูบน้า เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัยในพืนที่ประสบภัยของจังหวัดสระบุรี
1. ด้านกระบวนการ /ขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านช่องทางการให้บริการ
3. ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากรให้บริการ
4. ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
5. ด้านผลการปฏิบัติงาน
รวม

X

S.D.

4.84
4.79
4.73
4.75
4.76
4.77

0.38
0.42
0.45
0.44
0.43
0.43

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ร้อยละ
96.80
95.80
94.60
95.00
95.20
95.40
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานสนับสนุนเครื่องสูบน้า เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัยในพื้นที่ประสบภัยของจังหวัดสระบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.77)
คิด เป็ น ร้ อ ยละ 95.40 โดยเมื่อ พิ จ ารณาในรายด้ า นพบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี ค วามพึ งพอใจในด้ า น
กระบวนการ /ขั้นตอนการให้บ ริ การ อยู่ในระดับ มากที่สุ ด ( X = 4.84) คิดเป็นร้อยละ 96.80
รองลงมาได้แก่ ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.79) คิดเป็นร้อยละ 95.80
และด้านผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.20
2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อต่องานสนับสนุนเครื่องสูบน้า เพื่อบรรเทาปัญหา
ภัยแล้งและอุทกภัยในพืนที่ประสบภัยของจังหวัดสระบุรี
ตารางที่ 4.4 แสดงผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ งานสนั บ สนุ น เครื่ อ งสู บ น้ า
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ประสบภัยของจังหวัดสระบุรี ในแต่ละด้าน
งานสนับสนุนเครื่องสูบน้า เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัยในพืนที่ประสบภัยของจังหวัดสระบุรี
ด้านกระบวนการ / ขันตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานที่เป็นระบบและชัดเจน
2. การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็วถูกต้อง
3. การให้บริการเป็นไปตามลพดับก่อนหลัง มีความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน
4. การให้บริการมีระยะเวลาที่เหมาะสม
รวม
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ชัดเจน เหมาะสม เข้าใจง่าย
2. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ที่สะดวก และ
หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
3. มีการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการนอกสถานที่
4. มีการประชาสัมพันธ์ให้เพื่อเสริมสร้างความรู้เข้าใจแก่
ประชาชน
รวม
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง

X

S.D.

ระดับ
ความ ร้อยละ
คิดเห็น

4.68
4.94

0.48 มากที่สุด 93.60
0.25 มากทีส่ ุด 98.80

4.88
4.84
4.84

0.35 มากที่สุด 97.60
0.38 มากทีส่ ุด 96.80
0.38 มากทีส่ ุด 96.80

4.85

0.41 มากที่สุด 97.00

4.78
4.75

0.43 มากที่สุด 95.60
0.47 มากทีส่ ุด 95.00

4.78
4.79

0.43 มากที่สุด 95.60
0.42 มากทีส่ ุด 95.80

4.78
4.71

0.43 มากที่สุด 95.60
0.47 มากทีส่ ุด 94.20
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งานสนับสนุนเครื่องสูบน้า เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัยในพืนที่ประสบภัยของจังหวัดสระบุรี
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่
และมีความพร้อมในการให้บริการ
4. เจ้าหน้าที่บริการด้วยความถูกต้อง แม่นยา และรวดเร็ว
5. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
สามารถตอบคาถาม ชี้แจงหรือสงสัย ให้คาแนะนาช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่รับ
สิ่งของตอบแทนหรือสินบน และไม่หาประโยชน์ในทางมิ
ชอบ
รวม
ด้านสถานที่และสิ่งอ้านวยความสะดวก
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ
2. สิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า โทรศัพท์
สาธารณะ ที่นั่งรอรับบริการ มีความเพียงพอ
3. สถานที่และอุปกรณ์มีความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
4. ป้าย ข้อความบอกจุดให้บริการ และป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
รวม
ด้านผลการปฏิบัติงาน
1. การให้บริการติดตั้งเครื่องสูบน้าตรงกับความต้องการ
ของประชาชน
2. การให้บริการติดต้องเครื่องสูบน้าสามารถช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทั้งเวลาปกติและฉุกเฉิน
3. มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีที่ผลการดาเนินงานมี
ความบกพร่อง
4. การให้บริการติดตั้งเครื่องสูบน้ามีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อ
ประชาชนส่วนรวม
รวม

X

S.D.

ระดับ
ความ ร้อยละ
คิดเห็น

4.68
4.71

0.48 มากที่สุด 93.60
0.47 มากทีส่ ุด 94.20

4.74

0.45 มากที่สุด 94.80

4.78
4.73

0.43 มากที่สุด 95.60
0.45 มากทีส่ ุด 94.60

4.79

0.43 มากที่สุด 95.80

4.85

0.35 มากที่สุด 97.00

4.69

0.48 มากที่สุด 93.80

4.66
4.75

0.49 มากที่สุด 93.20
0.44 มากทีส่ ุด 95.00

4.81

0.41 มากที่สุด 96.20

4.74

0.45 มากที่สุด 94.80

4.68

0.48 มากที่สุด 93.60

4.81
4.76

0.41 มากที่สุด 96.20
0.43 มากทีส่ ุด 95.20
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จากตารางที่ 4.4 พบว่า
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการ ประชาชนส่ว นใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.84) คิดเป็นร้อยละ 96.80 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจในเรื่องการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็วถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.94)
คิดเป็นร้อยละ 98.80 รองลงมาได้แก่ การให้บริการเป็นไปตามลพดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่า
เทียมกัน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.88) คิดเป็นร้อยละ 97.60 และการให้บริการมีระยะเวลา
ที่เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.84) คิดเป็นร้อยละ 96.80
ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดั บมาก
ที่สุด ( X = 4.79) คิดเป็นร้อยละ 95.80 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในเรื่ อง การประกาศข่าว หรื อ ประชาสั มพันธ์ ผ่ านช่องทางต่างๆ ชัดเจน เหมาะสม เข้าใจง่าย
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.85) คิดเป็นร้อยละ 97.00 รองลงมา ได้แก่ มีช่องทางการประสานงาน
ติดต่อ ที่สะดวก และหลากหลาย เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น, มีการประชาสัมพันธ์ให้เพื่อ
เสริ มสร้างความรู้ เข้าใจแก่ประชาชน อยู่ในระดับ มากที่สุ ด ( X = 4.78) คิดเป็นร้อยละ 95.60
และมีการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการนอกสถานที่ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.75) คิดเป็น
ร้อยละ 95.00
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.73) คิดเป็นร้อยละ 94.60 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในเรื่อง เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม, เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์
สุจ ริต ไม่รั บสิ่ งของตอบแทนหรื อสิ นบน และไม่ห าประโยชน์ในทาง มิช อบ อยู่ในระดับมากที่สุ ด
( X = 4.78) คิดเป็นร้อยละ 95.60 รองลงมา ได้แก่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
สามารถตอบคาถาม ชี้แจงหรือสงสัย ให้คาแนะนาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.74) คิดเป็นร้อยละ 94.80 และเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็น
กันเอง, เจ้าหน้าที่บริการด้วยความถูกต้อง แม่นยา และรวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.71)
คิดเป็นร้อยละ 94.20
ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุ ด ( X = 4.75) คิดเป็นร้อยละ 95.00 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจในเรื่องสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ที่นั่งรอรับบริการ มีความเพียงพอ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.85) คิดเป็นร้อยละ 97.00 รองลงมาได้แก่ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.79) คิดเป็นร้อยละ 95.80 และสถานที่และ
อุปกรณ์มีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย อยู่ในระดับมาก ( X = 4.69) คิดเป็นร้อยละ 93.80
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ด้านผลการปฏิบัติงาน ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด
( X = 4.76) คิดเป็ นร้อยละ 95.20 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในเรื่อง การให้บริการติดตั้งเครื่องสูบน้าตรงกับความต้องการของประชาชน, การให้บริการติดตั้ง
เครื่ อ งสู บ น้ ามี ป ระโยชน์ คุ้ ม ค่ า ต่ อ ประชาชนส่ ว นรวม อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( X = 4.81)
คิดเป็น ร้อยละ 96.20 รองลงมาได้แก่ การให้บริการติดต้องเครื่องสูบน้าสามารถช่วยเหลือประชาชน
ได้ทั้งเวลาปกติและฉุก เฉิน อยู่ในระดับ มากที่สุด ( X = 4.74) คิดเป็นร้อยละ 94.80 และมีการ
ปรับปรุง แก้ไข ในกรณีที่ผลการดาเนินงานมีความบกพร่อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.68) คิดเป็น
ร้อยละ 93.6
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านรายได้หรือภาษี ได้แก่ งานจัดเก็บภาษี
บ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทน้ามัน
3.1 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 4.5 แสดงข้อมูลทั่วไปด้านรายได้หรือภาษี ได้แก่ งานจัดเก็บภาษี บารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประเภทน้ามัน ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และ ประเภทผู้รับบริการ
รายการ
เพศ
1. ชาย
2. หญิง
อายุ
1. 41 – 55 ปี
2. 56 – 69 ปี
3. 70 ปีขึ้นไป
อาชีพ
1. ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ
2. รับจ้างทั่วไป
3. แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ
ประเภทผู้รับบริการ
1. ประชาชน
รวม

จ้านวน/คน

ร้อยละ

21
79

21.00
79.00

25
62
13

25.00
62.00
13.00

90
2
8

90.00
2.00
8.00

100
100

100.00
100
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จากตารางที่ 4.5 พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 79.00 และ
เพศชาย จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00
มีอายุ ร ะหว่าง 56 – 69 ปี จานวน 62 คน คิ ดเป็นร้ อยละ 62.00 รองลงมาได้แ ก่
อายุระหว่าง 41 – 55 ปี จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ อายุ 70 ปีขึ้นไป จานวน 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.00
ส่วนใหญ่มีค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ จานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมา
ได้แก่ อาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และอาชีพรับจ้างทั่วไป
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00
ประเภทผู้รับบริการ ประกอบด้วย ประชาชน จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านรายได้หรือภาษี ได้แก่ งานจัดเก็บภาษี
บ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทน้ามัน
ตารางที่ 4.6 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านรายได้หรือภาษี ได้แก่
งานจัดเก็บภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทน้ามัน ในภาพรวม
งานด้านรายได้หรือภาษี ได้แก่ งานจัดเก็บภาษีบารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทน้ามัน
1. ด้านกระบวนการ /ขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านช่องทางการให้บริการ
3. ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากรให้บริการ
4. ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
5. ด้านผลการปฏิบัติงาน
รวม

X

S.D.

4.97
4.95
4.91
4.95
4.94
4.94

0.37
0.40
0.42
0.40
0.40
0.40

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ร้อยละ
99.40
99.00
98.20
99.00
98.80
98.80

จากตารางที่ 4.6 พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ งานด้านรายได้หรือภาษี ได้แก่ งานจัดเก็บภาษี บารุง
องค์การบริหารส่ วนจังหวัด ประเภทน้ามัน ในภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด ( X = 4.94) คิดเป็น
ร้อยละ 98.80 โดยเมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านกระบวนการ /
ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.97) คิดเป็นร้อยละ 99.40 รองลงมาได้แก่
ด้านช่องทางการให้บริการ, ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.95)
คิดเป็นร้อยละ 99.00 และด้านผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.94) คิดเป็นร้อยละ
98.80
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3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ งานด้านรายได้หรือภาษี ได้แก่ งานจัดเก็บภาษี
บ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทน้ามัน
ตารางที่ 4.7 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอ่ งานด้านรายได้หรือภาษี ได้แก่
งานจัดเก็บภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทน้ามัน ในแต่ละด้าน
งานด้านรายได้หรือภาษี ได้แก่ งานจัดเก็บภาษีบ้ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทน้ามัน
ด้านกระบวนการ / ขันตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานที่เป็นระบบและชัดเจน
2. การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา
3. การให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อนหลัง มีความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน
4. มีการแจ้งระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการในแต่ละเรื่อง
อย่างชัดเจน
รวม
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ชัดเจน เหมาะสม เข้าใจง่าย
2. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ที่สะดวก และ
หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต คณะกรรมการ
หมู่บ้าน เป็นต้น
3. มีการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการนอกสถานที่
4. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจใน
การดาเนินงาน
รวม
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่
และมีความพร้อมในการให้บริการ
4. เจ้าหน้าที่บริการด้วยความถูกต้อง แม่นยา และรวดเร็ว
5. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
สามารถตอบคาถาม ชี้แจงหรือสงสัย ให้คาแนะนาช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ

X

S.D.

ระดับ
ความ ร้อยละ
คิดเห็น

4.96
5.00

0.38 มากที่สุด 99.20
0.35 มากทีส่ ุด 100.00

4.96

0.38 มากที่สุด 99.20

5.00
4.97

0.35 มากที่สุด 100.00
0.37 มากทีส่ ุด 99.40

4.94

0.41

4.94
4.96

0.41 มาก 98.80
0.38 มากที่สุด 99.20

4.96
4.95

0.38 มากที่สุด 99.20
0.40 มาก 99.00

4.75
5.00

0.49 มากที่สุด 95.00
0.31 มากทีส่ ุด 100.00

4.88
4.91

0.43 มากที่สุด 97.60
0.43 มากทีส่ ุด 98.20

4.93

0.38 มากทีส่ ุด 98.60

มาก

98.80
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งานด้านรายได้หรือภาษี ได้แก่ งานจัดเก็บภาษีบ้ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทน้ามัน

X

6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่รับ
สิ่งของตอบแทน หรือสินบน และไม่หาประโยชน์ในทาง
มิชอบ
5.00
รวม
4.91
ด้านสถานที่และสิ่งอ้านวยความสะดวก
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ
4.92
2. สิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า โทรศัพท์
สาธารณะ ที่นั่งรอรับบริการ มีความเพียงพอ
5.00
3. สถานที่มีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะดวก
ต่อการใช้บริการ
4.86
4. ป้าย ข้อความบอกจุดให้บริการ และป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
5.00
รวม
4.95
ด้านผลการปฏิบัติงาน
1. การดาเนินงานตรงตามความต้องการของประชาชน
4.85
2. การดาเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส
5.00
3. มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีที่ผลการดาเนินงานมี
ความบกพร่อง
4.90
4. กิจกรรมและโครงการมีประโยชน์ คุ้มค่า ของ
ประชาชน
5.00
รวม
4.94

S.D.

ระดับ
ความ ร้อยละ
คิดเห็น

100.0
0.31 มากที่สุด
0
0.42 มากที่สุด 98.20
0.43 มากที่สุด 98.40
0.31 มากที่สุด 100.00
0.48 มากที่สุด 97.20
0.35 มากที่สุด 100.00
0.39 มากทีส่ ดุ 99.00
0.47 มากที่สุด 97.00
0.35 มากทีส่ ุด 100.00
0.45 มากที่สุด 98.00
0.25 มากที่สุด 100.00
0.40 มากทีส่ ุด 98.80

จากตารางที่ 4.7 พบว่า
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการ ประชาชนส่ว นใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.97) คิดเป็นร้อยละ 99.40 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจในเรื่องการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา , มีการแจ้งระยะเวลาที่ใช้ใน
การดาเนินการในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจนอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 5.00) คิดเป็นร้อยละ 100.00
และขั้นตอนการดาเนินงานที่เป็นระบบและชัดเจนอง, มีการแจ้งระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการในแต่
ละเรื่องอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.96) คิดเป็นร้อยละ 99.20
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ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.95) คิดเป็นร้อยละ 99.00 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในเรื่องมีการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการนอกสถานที่ , มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
และเข้าใจในการดาเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.96) คิดเป็นร้อยละ 99.20 และการ
ประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ชัดเจน เหมาะสม เข้าใจง่าย, มีช่องทางการ
ประสานงาน ติดต่อ ที่สะดวก และหลากหลาย เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต คณะกรรมการหมู่บ้าน
เป็นต้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.94) คิดเป็นร้อยละ 98.80
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.91) คิดเป็นร้อยละ 98.20 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในเรื่อง เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง , เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
ซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต ไม่ รั บ สิ่ ง ของตอบแทนหรือ สิ น บน และไม่ ห าประโยชน์ใ นทางมิช อบ อยู่ใ นระดั บ
มากที่สุด ( X = 5.00) คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมา ได้แก่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ ให้คาแนะนาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.93)
คิดเป็นร้อยละ 98.60 และเจ้าหน้าที่บริการด้วยความถูกต้อง แม่นยา และรวดเร็ว อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.91) คิดเป็นร้อยละ 98.20
ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.95) คิดเป็นร้อยละ 99.00 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่ วนใหญ่
มีความพึงพอใจในเรื่องสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า โทรศัพท์สาธารณะที่นั่งรอรับ
บริการ, ป้าย ข้อความบอกจุดให้บริการ และป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย มีความ
เพี ย งพอ อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( X =
5.00) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100.00 รองลงมาได้ แ ก่
สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.92)
คิดเป็นร้อย98.40 และสถานที่มีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะดวกต่อการใช้บริการอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.86) คิดเป็นร้อยละ 97.20
ด้านผลการปฏิบัติงาน ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด
( X = 4.94) คิดเป็นร้อยละ 98.80 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในเรื่อง การดาเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ,กิจกรรมและโครงการมี ประโยชน์
คุ้มค่า ของประชาชน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 5.00) คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมาได้แก่ มี
การปรับปรุง แก้ไข ในกรณีที่ผลการดาเนินงานมีความบกพร่อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.90)
คิดเป็นร้อยละ 98.00 และการดาเนินงานตรงตามความต้องการของประชาชน อยู่ในระดับมากที่สุด
( X = 4.85) คิดเป็นร้อยละ 97.00
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ส่วนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่ งานการ
ให้บริการห้องประชุม
4.1 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 4.8 แสดงข้อมูลทั่วไปด้านการให้บริการงานด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่ งานการ
ให้บริการห้องประชุม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และ ประเภทผู้รับบริการ
รายการ
เพศ
1. ชาย
2. หญิง
อายุ
1. 26 – 40 ปี
2. 41 – 55 ปี
3. 56 – 69 ปี
อาชีพ
1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2. ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ
3. รับจ้างทั่วไป
4. แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ
5. ว่างงาน
ประเภทผู้รับบริการ
1. ประชาชน
2. หน่วยงานราชการ
3. หน่วยงานเอกชน
รวม

จ้านวน/คน

ร้อยละ

23
27

46.00
54.00

12
23
15

24.00
46.00
30.00

15
20
5
6
4

30.00
40.00
10.00
12.00
8.00

30
8
12
50

60.00
16.00
24.00
100

จากตารางที่ 4.8 พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 และ
เพศชาย จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00
มีอายุระหว่าง 41 – 55 ปี จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมา ได้แก่
อายุระหว่าง 56 – 69 ปี จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และ อายุระหว่าง 26 – 40 ปี จานวน
12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00
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ส่ว นใหญ่มีอาชีพ ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิส ระ จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00
รองลงมา ได้แก่ อาชีพค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และอาชีพ
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00
ประเภทผู้รับ บริ การ ประกอบด้วย ประชาชน จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
รองลงมา ได้แก่ หน่ว ยงานเอกชน จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 และหน่วยงานราชการ
จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่ งานการให้
บริการห้องประชุม
ตารางที่ 4.9 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่ งานการ
ให้บริการห้องประชุม ในภาพรวม
งานด้านสวัสดิการสังคม
ได้แก่งานการให้บริการห้องประชุม
1. ด้านกระบวนการ /ขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านช่องทางการให้บริการ
3. ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากรให้บริการ
4. ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
5. ด้านผลการปฏิบัติงาน
รวม

X

S.D.

4.61
4.62
4.60
4.55
4.62
4.60

0.39
0.38
0.44
0.44
0.40
0.41

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ร้อยละ
92.20
92.40
92.00
91.00
92.40
92.00

จากตารางที่ 4.9 พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่ งานการให้บริการห้อง
ประชุมในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60) คิดเป็นร้อยละ 92.00 โดยเมื่อพิจารณาในราย
ด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการ, ด้านผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.62) คิดเป็นร้อยละ 92.40 รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการ /ขั้นตอนการ
ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.61) คิดเป็นร้อยละ 92.20 และด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากร
ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60) คิดเป็นร้อยละ 92.00
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4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านสวัสดิการสังคมได้แก่ งานการให้บริการ
ห้องประชุม
ตารางที่ 4.10 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอ่ งานด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่
งานการให้บริการห้องประชุม ในแต่ละด้าน
งานด้านสวัสดิการสังคม
ได้แก่ งานการให้บริการห้องประชุม
1.

ด้านกระบวนการ / ขันตอนการให้บริการ
1.ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความ
คล่องตัว
2. มีการให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง
3. การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว
4. การให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อนหลัง มีความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน
รวม
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. การให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อนหลัง มีความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน
2. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ที่สะดวก และ
หลากหลาย เช่น ประสานงานด้วยโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต
ทางหนังสือ เว็บไซต์ เป็นต้น
3. มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และคอยอานวยความ
สะดวก
4. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจใน
การดาเนินงาน
รวม
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ
1.เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่
และมีความพร้อมในการให้บริการ
4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
สามารถตอบคาถาม ชี้แจงหรือสงสัย ให้คาแนะนาช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ

X

S.D.

ระดับ
ความ ร้อยละ
คิดเห็น

4.52
4.62
4.62

0.47 มากที่สุด 90.40
0.38 มากทีส่ ุด 92.40
0.38 มากทีส่ ุด 92.40

4.66
4.61

0.35 มากที่สุด 93.20
0.39 มากทีส่ ุด 92.20

4.69

0.41 มากที่สุด 93.80

4.69

0.31 มากที่สุด 93.80

4.51

0.43 มากที่สุด 90.20

4.62
4.62

0.38 มากที่สุด 92.40
0.38 มากทีส่ ุด 92.40

4.46
4.69

0.55 มาก 89.20
0.40 มากที่สุด 93.80

4.52

0.45

มาก

90.40
93.20

4.66

0.35 มากที่สุด
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งานด้านสวัสดิการสังคม
ได้แก่ งานการให้บริการห้องประชุม
5. เจ้าหน้าที่มีจานวนเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่รับ
สิ่งของตอบแทนหรือสินบน และไม่หาประโยชน์ในทางมิ
ชอบ
รวม
ด้านสถานที่และสิ่งอ้านวยความสะดวก
1. สถานที่ดาเนินโครงการ สะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ
2. สิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า โทรศัพท์
สาธารณะ ที่นั่งรอรับบริการ มีความเพียงพอ
3. สถานที่มีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย และมี
อุปกรณ์อานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ
4. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ และป้ายประชาสัมพันธ์
มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
รวม
ด้านผลการปฏิบัติงาน
1. กิจกรรมและโครงการตรงตามความต้องการของ
ประชาชน
2. การดาเนินงานกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส
3. การปรับปรุง แก้ไข ในกรณีที่ผลการดาเนินงานมีความ
บกพร่อง
4. การกิจกรรมและโครงการมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อ
ประชาชนส่วนรวม
รวม

4.59

ระดับ
S.D. ความ ร้อยละ
คิดเห็น
0.41 มากที่สุด 91.80

4.66
4.60

0.43 มากที่สุด 93.20
0.44 มากทีส่ ุด 92.00

4.49

0.53

4.60

0.38 มากที่สุด 92.00

4.58

0.41 มากที่สุด 91.60

4.56
4.55

0.43 มากที่สุด 91.20
0.44 มากทีส่ ุด 91.00

4.59

0.48 มากที่สุด 91.80

4.66

0.35 มากที่สุด 93.20

4.59

0.41 มากที่สุด 91.80

4.66
4.62

0.35 มากที่สุด 93.20
0.40 มากทีส่ ุด 92.40

X

มาก

89.80

จากตารางที่ 4.10 พบว่า
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการ ประชาชนส่ว นใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.61) คิดเป็นร้อยละ 92.20 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจในเรื่องการให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.66) คิดเป็นร้อยละ 93.20 รองลงมาได้แก่ มีการให้บริการด้วยความครบถ้วน
ถูกต้อง, การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.62) คิดเป็นร้อยละ 92.40
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และขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52)
คิดเป็นร้อยละ 90.44
ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.62) คิดเป็นร้อยละ 92.40 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ใ น เ รื่ อ ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร เ ป็ น ไ ป ต า ม ล า ดั บ ก่ อ น ห ลั ง มี ค ว า ม เ ส ม อ ภ า ค เ ท่ า เ ที ย ม กั น ,
มีช่ อ งทางการประสานงาน ติ ด ต่ อ ที่ ส ะดวก และหลากหลาย เช่น ประสานงานด้ว ยโทรศั พ ท์
อินเทอร์เน็ต ทางหนังสือ เว็บไซต์ เป็นต้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.69) คิดเป็นร้อยละ 93.80
รองลงมา ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจในการดาเนินงาน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.62) คิดเป็นร้อยละ 92.40 และมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และคอยอานวยความสะดวก
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.51) คิดเป็นร้อยละ 90.20
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.60) คิดเป็นร้อยละ 92.00 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความ
พึง พอใจในเรื่ อ ง เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ ว ยความสุ ภ าพ และเป็ นกั น เอง อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด
( X = 4.69) คิดเป็นร้อยละ 93.80 รองลงมา ได้แก่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
สามารถตอบคาถาม ชี้แจงหรือสงสัย ให้คาแนะนาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่ อถือ, เจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่รับสิ่งของตอบแทนหรือสินบน และไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.66) คิดเป็นร้อยละ 93.20 และเจ้าหน้าที่มีจานวนเพียงพอในการปฏิบัติ
หน้าที่ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.59) คิดเป็นร้อยละ 91.80
ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.55) คิดเป็นร้อยละ 91.00 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจในเรื่องสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งรอรับ
บริการ มีความเพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60) คิดเป็นร้อยละ 92.00 รองลงมาได้แก่
สถานที่มีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย และมีอุปกรณ์อานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.58) คิดเป็นร้อยละ 91.60 และป้าย ข้อความบอกจุดบริการ และป้ าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.56) คิดเป็นร้อยละ 91.20
ด้านผลการปฏิบัติงาน ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด
( X = 4.62) คิดเป็นร้อยละ 92.40 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในเรื่อง การดาเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส, การกิจกรรมและโครงการมีประโยชน์
คุ้มค่า ต่อประชาชนส่วนรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.66) คิดเป็นร้อยละ 93.20 และกิจกรรม
และโครงการตรงตามความต้องการของประชาชน, มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีที่ผลการดาเนินงานมีความ
บกพร่อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.59) คิดเป็นร้อยละ 91.80
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ส่วนที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านอื่น ๆ ได้แก่ งานบริการสาธารณะ
(สนามกีฬา)
5.1 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 4.11 แสดงข้อมูลทั่วไปด้านการให้บริการงานด้านอื่น ๆ ได้แก่ งานบริการ
สาธารณะ (สนามกีฬา) ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และ ประเภทผู้รับบริการ
รายการ
เพศ
1. ชาย
2. หญิง
อายุ
1. ต่ากว่า 26 ปี
2. 26 – 40 ปี
3. 41 – 55 ปี
4. 56 – 69 ปี
5. 70 ปี ขึ้นไป
อาชีพ
1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2. ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท
3. ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ
4. ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ
5. นักเรียน/นักศึกษา
6. แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ
ประเภทผู้รับบริการ
1. ประชาชน
รวม

จ้านวน/คน

ร้อยละ

75
55

57.69
42.31

35
33
28
20
14

26.93
25.38
21.54
15.38
10.77

18
15
21
15
50
11

13.85
11.54
16.15
11.54
38.46
8.46

130
130

100.00
100
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จากตารางที่ 4.11 พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 57.69 และ
เพศหญิง จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 42.31
มี อ ายุ ต่ ากว่ า 26 ปี จ านวน 35 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
26.93
รองลงมา ได้ แ ก่
อายุระหว่าง 26 – 40 ปี จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 25.38 และอายุระหว่าง 41 – 55 ปี จานวน
28 คน คิดเป็นร้อยละ 21.54
ส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 รองลงมา ได้แก่
ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.15 และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 13.85
ประเภทผู้รับบริการ ประกอบด้วย ประชาชน จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านอื่นๆ ได้แก่ งานบริการสาธารณะ (สนามกีฬา)
ตารางที่ 4.12 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านอื่น ๆ ได้แก่ งานบริการ
สาธารณะ (สนามกีฬา) ในภาพรวม
งานด้านงานด้านอื่นๆ
ได้แก่ งานบริการ สาธารณะ (สนามกีฬา)
1. ด้านกระบวนการ /ขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านช่องทางการให้บริการ
3. ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากรให้บริการ
4. ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
5. ด้านผลการปฏิบัติงาน
รวม

X

S.D.

4.64
4.64
4.71
4.62
4.68
4.66

0.36
0.36
0.27
0.37
0.32
0.33

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ร้อยละ
92.80
92.80
94.20
92.40
93.60
93.20

จากตารางที่ 4.12 พบว่า
ประชาชนส่ ว นใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ งานด้ า นอื่ น ๆ ได้ แ ก่ งานบริ ก ารสาธารณะ
(สนามกีฬา) ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.66) คิดเป็นร้อยละ 93.20 โดยเมื่อพิจารณา
ในรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากรให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด
( X = 4.71) คิดเป็นร้อยละ 94.20 รองลงมาได้แก่ ด้านผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด
( X = 4.68) คิดเป็น ร้อยละ 93.60 และด้านกระบวนการ /ขั้นตอนการให้บริการ, ด้านช่องทางการ
ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.64) คิดเป็นร้อยละ 92.80
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5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านอื่นๆ ได้แก่ งานบริการ สาธารณ (สนามกีฬา)
ตารางที่ 4.13 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอ่ งานด้านอื่นๆ ได้แก่ งานบริการ
สาธารณะ (สนามกีฬา) ในแต่ละด้าน
งานด้านงานด้านอื่นๆ
ได้แก่ งานบริการสาธารณะ (สนามกีฬา)
ด้านกระบวนการ / ขันตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความ
คล่องตัว
2. มีการให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง
3. การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว
4. การให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อนหลัง มีความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน
รวม
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. การประชาสัมพันธ์ ช่องทางการให้บริการ
ประชาสัมพันธ์/วารสาร/แผ่นพับ
2. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ที่สะดวก และ
หลากหลาย เช่น ประสานงานด้วยโทรศัพท์
อินเทอร์เน็ต ทางหนังสือ เว็บไซต์ เป็นต้น
3. มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และคอยอานวยความ
สะดวก
4. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจใน
การดาเนินงาน
รวม
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่
และมีความพร้อมในการให้บริการ
4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
สามารถตอบคาถาม ชี้แจงหรือสงสัย ให้คาแนะนาช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ
5. เจ้าหน้าที่มีจานวนเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

X

S.D.

ระดับ
ความ ร้อยละ
คิดเห็น

4.59
4.65
4.65

0.41 มากที่สุด 91.80
0.38 มากทีส่ ุด 93.00
0.38 มากทีส่ ุด 93.00

4.65
4.64

0.38 มากที่สุด 93.00
0.36 มากทีส่ ุด 92.80

4.62

0.38 มากที่สุด 92.40

4.62

0.38 มากที่สุด 92.40

4.69

0.31 มากที่สุด 93.80

4.62
4.64

0.38 มากที่สุด 92.40
0.36 มากทีส่ ุด 92.80

4.76
4.76

0.18 มากที่สุด 95.20
0.18 มากทีส่ ุด 95.20

4.72

0.25 มากที่สุด 94.40

4.62
4.69

0.38 มากที่สุด 92.40
0.31 มากทีส่ ุด 93.80
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งานด้านงานด้านอื่นๆ
ได้แก่ งานบริการสาธารณะ (สนามกีฬา)
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่รับ
สิ่งของตอบแทนหรือสินบน และไม่หาประโยชน์ในทางมิ
ชอบ
รวม
ด้านสถานที่และสิ่งอ้านวยความสะดวก
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ
2. สิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า
โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งรอรับบริการ มีความเพียงพอ
3. สถานที่มีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย และมี
อุปกรณ์อานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ
4. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ และป้ายประชาสัมพันธ์
มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
รวม
ด้านผลการปฏิบัติงาน
1. กิจกรรมและโครงการตรงตามความต้องการของ
ประชาชน
2. การดาเนินงานกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส
3. การดาเนินงานกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส
4. การกิจกรรมและโครงการมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อ
ประชาชนส่วนรวม
รวม

X

S.D.

ระดับ
ความ ร้อยละ
คิดเห็น

4.72
4.71

0.25 มากที่สุด 94.40
0.27 มากทีส่ ุด 94.20

4.59

0.41 มากที่สุด 91.80

4.69

0.31 มากที่สุด 93.80

4.56

0.43 มากที่สุด 91.20

4.66
4.62

0.35 มากที่สุด 93.20
0.37 มากทีส่ ุด 92.40

4.77

0.18 มากที่สุด 95.40

4.71

0.25 มากที่สุด 94.20

4.70

0.31 มากที่สุด 94.00

4.56
4.68

0.43 มากที่สุด 91.20
0.34 มากทีส่ ุด 93.60

จากตารางที่ 4.13 พบว่า
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการ ประชาชนส่ว นใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.64) คิดเป็นร้อยละ 92.80 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจในเรื่อง มีการให้บริการด้วยความครบถ้ว น ถูกต้ อง, การให้บริการมีความสะดวก
รวดเร็ว, การให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน อยู่ในระดับมากที่สุด
( X = 4.65) คิดเป็นร้อยละ 93.00 และขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว อยู่
ในระดับมากที่สุด ( X = 4.59) คิดเป็นร้อยละ 91.80
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ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.64) คิดเป็นร้อยละ 92.80 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในเรื่องมีเจ้าหน้าที่ประชาสั มพันธ์และคอยอานวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.69)
คิดเป็นร้อยละ 93.80 และการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการให้บริการประชาสัมพันธ์/วารสาร/แผ่นพับ,
มีช่ อ งทางการประสานงาน ติ ด ต่ อ ที่ ส ะดวก และหลากหลาย เช่น ประสานงานด้ว ยโทรศั พ ท์
อินเทอร์เน็ต ทางหนังสือ เว็บไซต์ เป็นต้น, มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจในการ
ดาเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.62) คิดเป็นร้อยละ 92.80
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.71) คิดเป็นร้อยละ 94.20 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในเรื่อง เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม, เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ และ
เป็นกันเอง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.20 รองลงมา ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และมีความพร้อมในการให้บริการ, เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่รับสิ่งของตอบแทน หรือสินบน และไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.72) คิดเป็นร้อยละ 94.40 และเจ้าหน้าที่มีจานวนเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.69) คิดเป็นร้อยละ 93.80
ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.62) คิดเป็นร้อยละ 92.40 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจในเรื่องสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งรอรับ
บริการ มีความเพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.69) คิดเป็นร้อยละ 93.80 รองลงมาได้แก่
ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ และป้ ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย อยู่ในระดับมากที่สุด
( X = 4.66) คิดเป็นร้อยละ 93.20 และสถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.59) คิดเป็นร้อยละ 91.80
ด้านผลการปฏิบัติงาน ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด
( X = 4.68) คิดเป็นร้อยละ 93.60 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในเรื่อง กิจกรรมและโครงการตรงตามความต้องการของประชาชน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.77)
คิดเป็ นร้ อยละ 95.40 รองลงมาได้แก่ การดาเนินงานกิจกรรมโครงการเป็นไปด้ว ยความโปร่งใส
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.71) คิดเป็นร้อยละ 94.20 และมีการดาเนินงานกิจกรรมโครงการ
เป็นไปด้วยความโปร่งใส อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.00
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บทที่ 5
สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
การสารวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง
สระบุรี จังหวัด สระบุรี มีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ซึ่งสามารถสรุป
ผลการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การสารวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สาคัญ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อ งานด้าน
โยธา ได้แก่ งานสนับสนุนเครื่องสูบน้าเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ประสบภัยของ
จังหวัดสระบุ รี งานด้านรายได้ห รื อภาษี ได้แก่ งานจัดเก็บภาษีบารุงองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด
ประเภทน้ามัน งานด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่งานการให้บริการห้องประชุม งานด้านอื่น ๆ ได้แก่
งานบริการสาธารณะ (สนามกีฬา)
2. วิธีดาเนินการ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน ที่ได้รับบริการจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยดาเนินการเก็บรวบรวมจานวน
ทั้งสิ้น 400 คน โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการลงพื้นที่
เก็บข้อมูลกับกลุ่มผู้ใช้บริการตามกิจกรรมและภารกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. สรุปผลการประเมิน
ผลการศึกษาความพึงพอใจในการให้บ ริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอ
เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สามารถสรุปได้ดังนี้
3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจในในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรีในภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด ( X = 4.70) คิดเป็นร้อยละ
94.05 โดยเมื่อพิจารณาในรายโครงการพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานด้านรายได้หรือภาษี
ได้แก่ งานจั ดเก็บ ภาษีบ ารุ งองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด ประเภทน้ามัน อยู่ในระดับ มากที่สุ ด
( X = 4.94) คิดเป็นร้อยละ 98.80 รองลงมา ได้แก่ งานด้านโยธา ได้แก่ งานสนับสนุนเครื่องสูบน้า
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ประสบภัยของจังหวัดสระบุรี อยู่ในระดับมากที่สุ ด
( X = 4.77) คิดเป็นร้อยละ 95.40 และงานด้านอื่น ๆ ได้แก่ งานบริการสาธารณะ (สนามกีฬา) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.61) คิดเป็นร้อยละ 93.20
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3.2 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ งานด้ า นโยธา ได้ แ ก่ งานสนั บ สนุ น เครื่ อ งสู บ น้ า
เพื่ อ บรรเทาปั ญ หาภั ย แล้ ง และอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ ป ระสบภั ย ของจั ง หวั ด สระบุ รี พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67 มีอายุระหว่าง 41 – 55 ปี
จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ
37.50 ประเภทผู้รับบริการ ประกอบด้วย ประชาชน จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 81.87 ส่วนผล
การประเมินความพึงพอใจต่องานด้านโยธา ได้แก่ งานสนับสนุนเครื่องสูบน้า เพื่อบรรเทาปัญหาภัย
แล้งและอุทกภัยในพื้นที่ประสบภัยของจังหวัดสระบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.77)
คิด เป็ น ร้ อ ยละ 95.40 โดยเมื่อ พิ จ ารณาในรายด้ า นพบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี ค วามพึ งพอใจในด้ า น
กระบวนการ /ขั้นตอนการให้บ ริ การ อยู่ในระดับ มากที่สุ ด ( X = 4.84) คิดเป็นร้อยละ 96.80
รองลงมาได้แก่ ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.79) คิดเป็นร้อยละ 95.80
และด้านผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.20
3.3 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ งานด้ า นรายได้ ห รื อ ภาษี ได้ แ ก่ งานจั ด เก็ บ ภาษี
บารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทน้ามัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 79.00 มีอายุระหว่าง 56 – 69 ปี จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ
62.00 ส่วนใหญ่มีค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ จานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ประเภท
ผู้รับบริการ ประกอบด้วย ประชาชน จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อ งานด้านรายได้หรือภาษี ได้แก่ งานจัดเก็ บภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประเภทน้ามัน ในภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด ( X = 4.94) คิดเป็น ร้อยละ 98.80 โดยเมื่อ
พิจารณาในรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านกระบวนการ /ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.97) คิดเป็นร้อยละ 99.40 รองลงมาได้แก่ ด้านช่องทางการให้บริการ,
ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.95) คิดเป็นร้อยละ 99.00 และ
ด้านผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.94) คิดเป็นร้อยละ 98.80
3.4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ งานด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่ งานการให้บริการห้อง
ประชุม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 มีอายุ
ระหว่าง 41 – 55 ปี จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายรายย่อย/อาชีพ
อิสระ จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ประเภทผู้รับบริการ ประกอบด้วย ประชาชน จานวน 54
คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจต่อ งานด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่ งาน
การให้บริการห้องประชุมในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60) คิดเป็นร้อยละ 92.00 โดย
เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการ, ด้านผลการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.62) คิดเป็นร้อยละ 92.40 รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการ
/ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.61) คิดเป็นร้อยละ 92.20 และด้านเจ้าหน้าที่ /
บุคลากรให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60) คิดเป็นร้อยละ 92
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3.5 ผลการประเมินความพึงพอใจต่องานด้านอื่น ๆ ได้แก่ งานบริการสาธารณะ (สนามกีฬา)
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 57.69 มีอายุต่ากว่า
26 ปีจานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 26.93 ส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จานวน 50 คน
คิดเป็นร้อยละ 38.46 ประเภทผู้รับบริการ ประกอบด้วย ประชาชน จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ
100.00 ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจต่องานด้านอื่น ๆ ได้แก่ งานบริการสาธารณะ (สนามกีฬา)
ในภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด ( X = 4.66) คิดเป็นร้อยละ 93.20 โดยเมื่อพิจารณาในรายด้าน
พบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจในด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ /บุ ค ลากรให้ บ ริ ก าร อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
( X = 4.71) คิดเป็นร้อยละ 94.20 รองลงมาได้แก่ ด้านผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด
( X = 4.68) คิดเป็น ร้อยละ 93.60 และด้านกระบวนการ /ขั้นตอนการให้บริการ, ด้านช่องทางการ
ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.64) คิดเป็นร้อยละ 92.80
4.ข้อเสนอแนะ
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ ำเภอเมื อ งสระบุ รี จั ง หวั ด สระบุ รี ท าให้ เ ห็ น ศั ก ยภาพและความสามารถในการให้ บ ริ ก ารแก่
ผู้รับบริการ และจะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Improvement) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พบว่า งานด้านโยธา ได้แก่ งานสนับสนุนเครื่องสูบน้า เพื่อบรรเทา
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ประสบภัยของจังหวัดสระบุรี และ งานด้านรายได้หรือภาษี ได้แก่
งานจัดเก็บภาษี บารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทน้ามัน มีผลการประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากรให้บริการ เป็น
ล าดั บ สุ ด ท้ า ย ดั ง นั้ น การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การบริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น ส่ ว นที่ ท าให้ ป ระชาชน
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้น ผู้ให้บริการเป็น ส่วนสาคัญที่สุดที่ส่งผลต่อคุณภาพของบริการ
เพราะผู้ ให้ บ ริ การมีป ฏิสั มพันธ์ต่อผู้ รับบริการโดยตรง ดังนั้น องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นควรให้
ความสาคัญในการบริหารบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีลักษณะที่เหมาะสมในการให้บริการ ดังนี้
1. ทัศนคติที่ถูกต้องในการให้บริการ การบริการที่ทาให้ผู้รับบริการประทับใจนั้นต้องมาจาก
จิ ตใจและทัศนคติของผู้ ใ ห้ บ ริ การที่ต้องรั บรู้ว่าผู้ รับบริก ารคือจุด มุ่งหมายของการทางานของตน
ผู้รับบริการเป็นบุคคลที่สาคัญทีสุด ต้องอานวยความสะดวกและช่วยเหลือให้เต็มความสามารถ
แนวทางปฏิบัติ
ปลูกฝังวัฒนธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตระหนักว่าผู้รับบริการเป็นบุคคลที่สาคัญ
ที่สุด หัวหน้างาน ต้องตรวจตราการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการอย่างเข้มงวด
ผู้รับบริการประเมินการทางานของเจ้าหน้าที่ และ ผลการประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการ
พิจารณาความดีความชอบ
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อบรมพัฒนาผู้ที่ไม่สามารถบริการได้ตามมาตรฐาน และหากไม่สามารถปรับปรุงตนเองได้
ให้พิจารณาย้ายไปทางานในส่วนสนับสนุนที่ไม่ต้องติดต่อกับผู้รับบริการ
2. ความมีมิตรไมตรี การอานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการนั้น จะต้องอยู่บนพื้นฐานของ
ความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส เพราะผู้รับบริการเมื่ อเข้ามายังสานักงาน ย่อมไม่มีความคุ้นเคย หาก
ไม่มีผู้ใดเอาใจใส่ ก็จะเกิดความรู้สึกเคว้งคว้างไม่ทราบว่าตนควรจะติดต่อกับผู้ใด ณ จุดใด ความมีมิตร
ไมตรีของผู้ให้บริการย่อมทาให้ผู้รับบริการมีความอบอุ่นใจ
แนวทางปฏิบัติ
จัดให้มีพนักงานต้อนรับ เช่น เมื่อผู้รับบริการมายังสานักงาน/สถานที่บริการ บุคลากร จะเดิน
มาถามถึงปัญหาและความต้องการ อธิบายถึงขั้นตอนการดาเนินงานให้เกิดความเข้าใจ พาผู้รับบริการ
ไปยังจุดเริ่มต้นให้บริการในแต่ละกรณี
3. ความรู้ ผู้ให้บริการจะต้องมีความรู้ในงานของตนอย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะให้บริการได้ถูกต้ อง
สามารถใช้ ความรู้ที่มีช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้รับบริการได้
แนวทางปฏิบัติ
พัฒนาความรู้ให้บุคลากร จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการทดสอบ
วัดผลว่าบุคคลมีความรู้จริงในศาสตร์ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ มีนโยบายให้การเลื่อนตาแหน่ง
เป็นไปเฉพาะในสายงานนั้นๆ ทาให้มีความชานาญและรู้ลึกในงาน
1. ความสุภาพ ผู้ให้บริการควรมีกิริยามารยาท มีความสุภาพอ่อนน้อม ยกย่องให้เกียรติ
ผู้รับบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการในด้านนี้ อาจทาได้โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ที่เน้นให้เกิดความสุภาพและมนุษยสัมพันธ์
2. ความเต็มอกเต็มใจช่วยเหลือ การมีจิตใจใฝ่บริการ (Service Mind) ที่เต็มใจให้บริการ
เป็นจิตวิญญาณของผู้ให้บริการที่ดี และช่วยให้ผู้รับบริการรู้สึกประทับใจเมื่อมารับบริการ
3. ผู้ให้บริการต้องมีความเสมอภาคในการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ ว่า
ผู้ รั บ บริ ก ารนั้ น จะมี ฐ านะ ชาติ ต ระกู ล การศึ ก ษา หรื อ สถานะทางสั ง คมในระดั บ ใด เจ้ า หน้ า ที่
ในหน่วยงานก็ควรที่จะให้บริการในมาตรฐานเดียวกันโดยไม่มีความเหลื่อมล้า
แนวทางปฏิบัติ
สร้ างมาตรฐานของกระบวนการให้ บริการ เช่น ถ้อยคาที่ใช้พูดกับผู้รับบริการ ให้ ทุกคน
ถือปฏิบัติกับผู้รับบริการทุกคนเหมือนๆ กัน
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พบว่า งานด้านสวัส ดิการสั งคม ได้แก่ งานการให้ บริการห้ อง
ประชุม และ งานด้านอื่น ๆ ได้แก่ งานบริการสาธารณะ (สนามกีฬา) ในด้านสถานที่และสิ่งอานวย
ความสะดวก เป็นลาดับสุดท้าย การจัดให้มีสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เป็นปัจจัยสาคัญ
ประการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบาย
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แนวทางปฏิบัติ
- จัดสถานที่ ภูมิทัศน์และอุปกรณ์อานวยความสะดวก จัดภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม จัดให้มีที่นั่งอย่างเพียงพอ แผนผังจุดบริการตามขั้นตอน/ป้าย
ชื่อห้องจัดเตรียมวัสดุสานักงานที่จาเป็น
- จัดทาศูนย์ข้อมูลและคลังข้อมูล รวมเอกสารที่เป็นข้อมูลและองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้
เป็นระเบียบสะดวกแก่การค้นหาเพื่อให้ สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว จัดระเบียบให้บุคลากร
สามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและเอกสารไม่สูญหาย
- ด้านกระบวนการการให้ บริการ กระบวนการให้บริการเป็นสิ่งส าคัญที่ส่ งผล
ต่อคุณภาพ บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ
ดังนั้น กระบวนการการให้บริการจะต้องเอื้อให้เกิดความถูกต้องแม่นยา รวดเร็ว ทาให้ผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย มีความชัดเจนของข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริการที่สื่อให้ผู้รับริการได้
รับทราบ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและมีการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริ การในด้านต่าง ๆ
เพื่อปรับปรุงบริการอย่างเหมาะสม ดังนี้
1. ความรวดเร็วในการให้บริการ สิ่งที่ผู้รับบริการต้องการเมื่อมารับบริการ คือ การได้รับ
บริการที่รวดเร็ว ตรงเวลา ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรคิดค้นวิธีการลดขั้นตอนในการ
ทางานเพื่อสามารถให้บริการได้รวดเร็วที่สุด
แนวทางปฏิบัติ
ลดขั้นตอนการให้บริการจัดให้มีผู้ให้บริการอย่างเพียงพอ วางผังการไหลเวียนของงานให้ง่าย
งานไหลเวียนเร็วไม่มีจุดที่เป็นคอขวด
2. ความถูกต้องแม่นยา การอานวยความสะดวกและแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ นอกจาก
จะต้องทาด้วยความรวดเร็วแล้ว ยังต้องมีความถูกต้องแม่นยา ไม่ผิดพลาด
แนวทางปฏิบัติ
การปฏิบัติงานมีขั้นตอนเป็นข้อกาหนดที่ชัดเจน มีคู่มือประกอบว่าการทางานแต่ละอย่างต้อง
ใช้เอกสารอะไรบ้าง การดาเนินงานมีขั้นตอนเป็นลาดับอย่างไร มีกระบวนการกลั่นกรอง ตรวจสอบ
เพื่อให้เกิดความถูกต้องใช้ระบบสารสนเทศช่วยจัดการข้อมูลและช่วยเตือนเมื่อถึงกาหนดเวลา มีการ
บันทึกวันและเวลาการรับคาขอและรับเรื่องทุกขั้นตอน มีใบแสดงการรับคาขอให้กับผู้ยื่นคาขอและ
เวลาแล้วเสร็จ
3. ความสามารถเข้าถึงได้ง่ายความสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่ายเป็นส่วนหนึ่งที่จะทาให้
ผู้ รั บ บริ ก ารได้ รั บ ความสะดวกสบาย ดัง นั้ น จุด ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารควรจะมี ก ารกระจายให้ ทั่ ว ถึ งหรื อ ให้
ผู้รับบริการสามารถใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
4. ความชัดเจนของข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริการ ณ จุดบริการ ผู้รับบริการจานวนมาก
มักจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนไม่ทราบว่า
ต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้างในการติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีต่าง ๆ
ดังนั้น การประชาสัมพัน ธ์และให้ข้อมูลที่ชัดเจนถึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ผู้รับบริการได้รับความ
สะดวกมากขึ้น
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แนวทางปฏิบัติ
ติดประกาศตามที่ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือหมายเลขโทรศัพท์ในการ
ติดต่อสอบถาม จัดทาป้ายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ใช้สื่อต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพั บ แถบบันทึกเสียง
และรูปภาพในการประชาสัมพันธ์การใช้บริการให้ทราบทั่วกัน จัดเตรียมแบบฟอร์มต่าง ๆ ไว้ให้
พร้อมเพรียง
5. การให้บริการตลอดเวลา ควรจัดให้มีการบริการตลอดเวลาระหว่างการเปิดให้บริการ
ไม่มีการหยุดพักเที่ยง เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
6. จัดให้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวกจัดให้มีช่องทางการติดต่อที่ผู้รับบริการสามารถติดต่อ
กับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นได้โดยง่าย เช่น Website ให้ข้อมูล E-mail เพื่อเป็นช่องทาง
ให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เรื่อง งานด้านโยธา ได้แก่ งานสนับสนุนเครื่องสูบน้าเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย ในพืนที่ประสบภัยของจังหวัดสระบุรี
คาชี้แจง : แบบประเมินเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรมบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้
มีวั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ทราบความพึงพอใจของผู้ รั บบริก ารที่ มี ต่อ กิจ กรรมการบริ การต่า ง ๆ ขององค์ ก รปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจักเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน
คาสั่ง : โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง ( ) ที่ตรงกับความเป็นจริงหรือตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
1. ( ) ชาย
2. ( ) หญิง
2. อายุ (ปี)
1. ( ) ต่ากว่า 26 ปี
3. ( ) 41 ปี – 55 ปี
5. ( ) 70 ปี ขึ้นไป
2. ( ) 26 ปี – 40 ปี
4. ( ) 56 ปี – 69 ปี
3. อาชีพ
1. ( ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
5. ( ) นักเรียน/นักศึกษา
9. ( ) ว่างงาน
2. ( ) ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท
6. ( ) รับจ้างทั่วไป
10. ( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ)...............
3. ( ) ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 7. ( ) แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ
4. ( ) ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 8. ( ) เกษตรกร/ประมง
4. กลุ่มผู้รับบริการ
1. ( ) ประชาชน
2. ( ) หน่วยงานภาครัฐ
3. ( ) หน่วยงานภาคเอกชน
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ ีต่อกิจกรรมการบริการ
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการ
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานที่เป็นระบบและชัดเจน
2. การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็วถูกต้อง
3. การให้บริการเป็นไปตามลพดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
4. การให้บริการมีระยะเวลาที่เหมาะสม
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ชัดเจน
เหมาะสม เข้าใจง่าย
2. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ที่สะดวก และหลากหลาย เช่น
โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
3. มีการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการนอกสถานที่
4. มีการประชาสัมพันธ์ให้เพื่อเสริมสร้างความรู้เข้าใจแก่ประชาชน

มาก
มาก ปานกลาง
ทีส่ ุด

น้อย

น้อย
ที่สุด
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ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการ

มาก
มาก ปานกลาง
ที่สุด

น้อย

น้อย
ที่สุด

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และมีความพร้อม
ในการให้บริการ
4. เจ้าหน้าที่บริการด้วยความถูกต้อง แม่นยา และรวดเร็ว
5. เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ สามารถตอบคาถาม
ชี้แจงหรือสงสัย ให้คาแนะนาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต ไม่รบั สิ่งของตอบแทน
หรือสินบน และไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ
ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
2. สิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งรอ
รับบริการ มีความเพียงพอ
3. สถานที่และอุปกรณ์มีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย
4. ป้าย ข้อความบอกจุดให้บริการ และป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน
เข้าใจง่าย
ด้านผลการปฏิบัติงาน
1. การให้บริการติดตั้งเครื่องสูบน้าตรงกับความต้องการของประชาชน
2. การให้บริการติดต้องเครื่องสูบน้าสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทั้งเวลา
ปกติและฉุกเฉิน
3. มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีทผี่ ลการดาเนินงานมีความบกพร่อง
4. การให้บริการติดตั้งเครื่องสูบน้ามีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชนส่วนรวม
ตอนที่ 3 จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน
1. จุดเด่นของการให้บริการของหน่วยงาน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2. จุดที่ควรปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
3. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
*** มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ***
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เรื่อง งานด้านรายได้หรือภาษี ได้แก่ งานจัดเก็บภาษีบ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทน้ามัน
คาชี้แจง : แบบประเมินเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรมบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้
มีวั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ทราบความพึงพอใจของผู้ รั บบริก ารที่ มี ต่อ กิจ กรรมการบริ การต่า ง ๆ ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจักเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน
คาสั่ง : โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง ( ) ที่ตรงกับความเป็นจริงหรือตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
1. ( ) ชาย
2. ( ) หญิง
2. อายุ (ปี)
1. ( ) ต่ากว่า 26 ปี
3. ( ) 41 ปี – 55 ปี
5. ( ) 70 ปี ขึ้นไป
2. ( ) 26 ปี – 40 ปี
4. ( ) 56 ปี – 69 ปี
3. อาชีพ
1. ( ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
5. ( ) นักเรียน/นักศึกษา
9. ( ) ว่างงาน
2. ( ) ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท
6. ( ) รับจ้างทั่วไป
10. ( ) อื่น ๆ (โปรด
ระบุ)...............
3. ( ) ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 7. ( ) แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ
4. ( ) ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 8. ( ) เกษตรกร/ประมง
4. กลุ่มผู้รับบริการ
1. ( ) ประชาชน
2. ( ) หน่วยงานภาครัฐ
3. ( ) หน่วยงานภาคเอกชน
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ ีต่อกิจกรรมการบริการ
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการ
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานที่เป็นระบบและชัดเจน
2. การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา
3. การให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
4. มีการแจ้งระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ชัดเจน เหมาะสม
เข้าใจง่าย
2. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ที่สะดวก และหลากหลาย เช่น
โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต คณะกรรมการหมู่บา้ น เป็นต้น
3. มีการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการนอกสถานที่
4. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจในการดาเนินงาน

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อยที่สุด
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ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการ

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อยที่สุด

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และมีความพร้อมใน
การให้บริการ
4. เจ้าหน้าที่บริการด้วยความถูกต้อง แม่นยา และรวดเร็ว
5. เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ สามารถตอบคาถาม
ชี้แจงหรือสงสัย ให้คาแนะนาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต ไม่รบั สิ่งของตอบแทน หรือ
สินบน และไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ
ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
2. สิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งรอ
รับบริการ มีความเพียงพอ
3. สถานที่มีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะดวกต่อการใช้บริการ
4. ป้าย ข้อความบอกจุดให้บริการ และป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน
เข้าใจง่าย
ด้านผลการปฏิบัติงาน
1. การดาเนินงานตรงตามความต้องการของประชาชน
2. การดาเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส
3. มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีทผี่ ลการดาเนินงานมีความบกพร่อง
4. กิจกรรมและโครงการมีประโยชน์ คุ้มค่า ของประชาชน
ตอนที่ 3 จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน
1. จุดเด่นของการให้บริการของหน่วยงาน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2. จุดที่ควรปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
3. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
*** มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ***
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เรื่อง งานด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่งานการให้บริการห้องประชุม
คาชี้แจง : แบบประเมินเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรมบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้
มีวั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ทราบความพึงพอใจของผู้ รั บบริก ารที่ มี ต่อ กิจ กรรมการบริ การต่า ง ๆ ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจักเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน
คาสั่ง : โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง ( ) ที่ตรงกับความเป็นจริงหรือตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
1. ( ) ชาย
2. อายุ (ปี)
1. ( ) ต่ากว่า 26 ปี
2. ( ) 26 ปี – 40 ปี
3. อาชีพ
1. ( ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2. ( ) ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท
3. ( ) ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ
4. ( ) ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ
4. กลุ่มผู้รับบริการ
1. ( ) ประชาชน
2. ( )

2. ( ) หญิง
3. ( ) 41 ปี – 55 ปี
4. ( ) 56 ปี – 69 ปี
5. (
6. (
7. (
8. (

5. ( ) 70 ปี ขึ้นไป

) นักเรียน/นักศึกษา
) รับจ้างทั่วไป
) แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ
) เกษตรกร/ประมง

หน่วยงานภาครัฐ

9. ( ) ว่างงาน
10. ( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ)...............

3. ( ) หน่วยงานภาคเอกชน

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ ีต่อกิจกรรมการบริการ
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการ
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว
2. มีการให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง
3.การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว
4. การให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. การประชาสัมพันธ์ ช่องทางการให้บริการประชาสัมพันธ์/วารสาร/แผ่นพับ
2. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ที่สะดวก และหลากหลาย เช่น
ประสานงานด้วยโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ทางหนังสือ เว็บไซต์ เป็นต้น
3. มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และคอยอานวยความสะดวก
4.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจในการดาเนินงาน

มาก
มาก ปานกลาง
ที่สุด

น้อย

น้อย
ที่สุด
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ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการ

มาก
มาก ปานกลาง
ที่สุด

น้อย

น้อย
ที่สุด

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และมีความพร้อม
ในการให้บริการ
4. เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ สามารถตอบคาถาม
ชี้แจงหรือสงสัย ให้คาแนะนาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ
5. เจ้าหน้าทีม่ ีจานวนเพียงพอในการปฏิบัตหิ น้าที่
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต ไม่รบั สิ่งของตอบแทน
หรือสินบน และไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ
ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต ไม่รบั สิ่งของตอบแทน
หรือสินบน และไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ
2. สิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งรอ
รับบริการ มีความเพียงพอ
3. สถานที่มีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย และมีอุปกรณ์อานวยความ
สะดวกอย่างเพียงพอ
4. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ และป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน
เข้าใจง่าย
ด้านผลการปฏิบัติงาน
1. กิจกรรมและโครงการตรงตามความต้องการของประชาชน
2. การดาเนินงานกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส
3. การปรับปรุง แก้ไข ในกรณีที่ผลการดาเนินงานมีความบกพร่อง
4. การกิจกรรมและโครงการมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชนส่วนรวม
ตอนที่ 3 จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน
1. จุดเด่นของการให้บริการของหน่วยงาน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2. จุดที่ควรปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
3. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
*** มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ***
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เรื่อง งานด้านงานด้านอื่น ๆ ได้แก่ งานบริการสาธารณะ (สนามกีฬา)
คาชี้แจง : แบบประเมินเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรมบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรมการบริการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจักเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้
การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน
คาสั่ง : โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง ( ) ที่ตรงกับความเป็นจริงหรือตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
1. ( ) ชาย
2. ( ) หญิง
2. อายุ (ปี)
1. ( ) ต่ากว่า 26 ปี
3. ( ) 41 ปี – 55 ปี
5. ( ) 70 ปี ขึ้นไป
2. ( ) 26 ปี – 40 ปี
4. ( ) 56 ปี – 69 ปี
3. อาชีพ
1. ( ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
5. ( ) นักเรียน/นักศึกษา
9. ( ) ว่างงาน
2. ( ) ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท
6. ( ) รับจ้างทั่วไป
10. ( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ)...............
3. ( ) ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 7. ( ) แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ
4. ( ) ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 8. ( ) เกษตรกร/ประมง
4. กลุ่มผู้รับบริการ
1. ( ) ประชาชน
2. ( ) หน่วยงานภาครัฐ
3. ( ) หน่วยงานภาคเอกชน
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ ีต่อกิจกรรมการบริการ
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการ
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว
2. มีการให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง
3. การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว
4. การให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. การประชาสัมพันธ์ ช่องทางการให้บริการประชาสัมพันธ์/วารสาร/แผ่นพับ
2. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ที่สะดวก และหลากหลาย เช่น
ประสานงานด้วยโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ทางหนังสือ เว็บไซต์ เป็นต้น
3. มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และคอยอานวยความสะดวก
4.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจในการดาเนินงาน

มาก
มาก ปานกลาง
ที่สุด

น้อย

น้อย
ที่สุด
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ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการ

มาก
มาก ปานกลาง
ที่สุด

น้อย

น้อย
ที่สุด

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และมีความพร้อม
ในการให้บริการ
4. เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ สามารถตอบคาถาม
ชี้แจงหรือสงสัย ให้คาแนะนาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ
5. เจ้าหน้าทีม่ ีจานวนเพียงพอในการปฏิบัตหิ น้าที่
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต ไม่รบั สิ่งของตอบแทน
หรือสินบน และไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ
ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
2. สิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งรอ
รับบริการ มีความเพียงพอ
3. สถานที่มีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย และมีอุปกรณ์อานวยความ
สะดวกอย่างเพียงพอ
4. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ และป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน
เข้าใจง่าย
ด้านผลการปฏิบัติงาน
1. กิจกรรมและโครงการตรงตามความต้องการของประชาชน
2. การดาเนินงานกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส
3. การดาเนินงานกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส
4. การกิจกรรมและโครงการมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชนส่วนรวม
ตอนที่ 3 จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน
1. จุดเด่นของการให้บริการของหน่วยงาน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2. จุดที่ควรปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
3. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
*** มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ***
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีห้องประชุมไว้ให้บริการ 2 แห่ง คือ
- ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเดิม) บริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี
หลังเก่า รองรับคนได้ประมาณ 450 ที่นั่ง
- ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) บริเวณอาคารสานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สนามกีฬาฯ รองรับคนได้ประมาณ 350 ที่นั่ง
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ภาพกิจกรรมงานด้านรายได้หรือภาษี ได้แก่ งานจัดเก็บภาษีบ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทน้ามัน
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ภาพกิจกรรมงานบริการสาธารณะ (สนามกีฬา)

