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จากยุทธศาสตร์ชาติการพฒันาประเทศ  จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพฒันาความ
มัน่คง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การพฒันาคุณภาพการ
บริการเป็นส่ิงหน่ึงท่ีทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตอ้งให้ความส าคญั เพราะการบริการท่ีมีคุณภาพ
จะสร้างความประทบัใจและพึงพอใจต่อผูรั้บบริการ อนัจะน ามาซ่ึงความไวว้างใจ ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อ
องค์กร และสัมพนัธภาพระหว่างผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการท าให้มีความพยายามในการคน้ควา้หาวิธี
ทางในการตอบสนองความพึงพอใจในการให้บริการดว้ยการน าเสนอข้อมูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีแบบ
แผน 

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  จึงไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการประเมินคุณภาพการบริการเพื่อ
น ามาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน จึงได้ท าการวิจัยคร้ังน้ีร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตสระแกว้ ซ่ึงการประเมินคุณภาพการบริการคร้ังน้ี จะใชด้ชันี
ในการประเมินตามเกณฑ์ขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย ดา้นกระบวนการให้บริการ 
ดา้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และดา้นช่องทางการใหบ้ริการ 

ผลของการวิจัยคร้ังน้ีจะเป็นข้อมูลส าหรับเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ ในการพัฒนาการ
ปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน  
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู ้รับบริการจาก เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ มี
วตัถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู ้รับการบริการ  และเพื่อศึกษาปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะในการให้บริการประชาชนของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ ์ โดยท าการส ารวจความพึงพอใจใน  
5 ภารกิจ คือ  
   1) ภารกิจดา้นการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 
   2) ภารกิจดา้นการจดัการภูมิทศัน์ 
   3) ภารกิจดา้นการจดัเก็บภาษี 
   4) ภารกิจดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
   5) ภารกิจดา้นการขออนุญาตตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
 ใน 4 ประเด็นหลกั ประกอบดว้ย  
   1) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ          
   2) ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ  
   3) ดา้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ  
   4) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  
 โดยท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งประชาชนท่ีมารับบริการจากเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ ์ทั้ง 5 ดา้น 
ภารกิจละ 80 คน รวม 400 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแจกแจง
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยสรุปผลการศึกษา  ดงัน้ี 

ผลกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร  ทั้ง 5 ภำรกจิ  ดังนี ้

 
 

ด้ำนกำรให้บริกำร 

ภำรกจิด้ำน
กำรป้องกนั
และควบคุม
โรคตดิต่อ 

ภำรกจิ
ด้ำนกำร
จดักำรภูมิ
ทศัน์ 

ภำรกจิด้ำน
กำรจดัเกบ็

ภำษี   

ภำรกจิด้ำน
กำรป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภัย   

ภำรกจิกำรขอ
อนุญำตตำม

พระรำชบญัญัติ
ควบคุมอำคำรฯ 

1. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 95.00 93.60 92.40 93.40 93.20 
2. ดา้นการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ี 

95.20 94.80 93.20 94.60 93.60 

3. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 95.60 93.80 89.80 93.00 90.40 
4. ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ 96.80 93.40 90.60 95.50 92.20 

ภำพรวม 95.60 94.00 91.40 93.40 92.40 
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จากตารางสรุปภาพรวมความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมของภารกิจทั้ง ทั้ง 5 ดา้น อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 93.40 โดยภารกิจท่ีผูรั้บบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 
งานภารกิจดา้นการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 95.60 รองลงมาคือ งานภารกิจ
ดา้นการจดัการภูมิทศัน์ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 94.00 งานภารกิจดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 93.40 งานภารกิจดา้นการขออนุญาตตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  คิดเป็น
ค่าเฉล่ียร้อยละ 92.40 และงานดา้นรายไดห้รือภาษี  คิดเป็นร้อยละ 91.40 ตามล าดบั 

 
เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติัราชการเพื่อ

ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ของส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล และคณะกรรมการกลางขา้ราชการส่วนต าบล 
ในส่วนของตวัช้ีวดัในการประเมินคุณภาพการให้บริการ โดยพิจารณาจากผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบว่า คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ ์ใน  5 ภารกิจ เม่ือพิจารณาจากผลการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีค่าระดบัความพึง
พอใจของผูรั้บบริการมากกวา่ร้อยละ 91 ข้ึนไป ซ่ึงจะไดค้ะแนน 9  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้

 

ภำรกจิ ควำมพงึพอใจ 

x , .D.S . ค่ำเฉลีย่
ร้อยละ 

อนัดบั ระดบั 

1) งานภารกิจดา้นการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 4.78 .411 95.60 1 มากท่ีสุด 

2) งานภารกิจดา้นการจดัการภูมิทศัน์ 4.70 .450 94.00 2 มากท่ีสุด 
3) งานภารกิจดา้นการจดัเก็บภาษี 4.57 .466 91.40 5 มากท่ีสุด 
4) งานภารกิจดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 4.67 .425 93.40 3 มากท่ีสุด 
5) งานภารกิจดา้นการขออนุญาตตามพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร 

4.62 .484 92.40 4 มากท่ีสุด 

รวม 4.67 .420 93.40  มำกทีสุ่ด 
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บทที ่1 

บทน ำ 
 

หลกักำรและเหตุผล 

 ปัจจุบนัหน่วยงานภาครัฐก าลงัเผชิญกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของ
กระแสโลกาภิวฒัน์และปัจจยัเง่ือนไขต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศสถานการณ์ใหม่ๆ อีกทั้ง
ประชาชนตอ้งเผชิญกบัปัญหาโรคอุบติัใหม่โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus disease: 
COVID-19) ท่ียงัไม่สามารถแกไ้ขไดใ้นปัจจุบนั รวมทั้ง ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท่ี
ถูกก าหนดโดยกติกาในสากลโลกท าให้สังคมโลกตกอยูใ่นสถานการณ์แข่งขนัมากข้ึนประกอบกบั
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้การเคล่ือนยา้ยขอ้มูลข่าวสารเงินทุน สินคา้ และคน
ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกวา้งขวางและรวดเร็ว ขณะท่ีประชาชนยงั
ตอ้งเผชิญกบัวกิฤติเศรษฐกิจ 
 การจดับริการสาธารณะหรือบริการส่วนรวมท่ีหลากหลาย นบัไดว้่าเป็นบทบาทหน้าท่ี
เบ้ืองตน้ ของรัฐหรือรัฐบาล ท่ีจดัท าข้ึนเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของส่วนรวม โดยเป็นกิจการท่ีอยู่ในความอ านวยการหรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองท่ี
จดัท าข้ึนโดยมี วตัถุประสงคเ์พื่อสนองความตอ้งการส่วนรวมของประชาชน (อรทยั ก๊กผล, 2552) 
อนัเป็นการพฒันา คุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนและสร้างการพฒันาทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคม
ให้กบัทอ้งถ่ิน รวมถึง การพฒันาประเทศชาติในภาพรวม ซ่ึงมีหลกัการท่ีเป็นประเด็นส าคญัในการ
จดับริการสาธารณะคือ การจดับริการสาธารณะตอ้งด าเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 
สามารถตอบสนองความ ตอ้งการของทอ้งถ่ิน มีความเสมอภาค ความต่อเน่ือง และความโปร่งใสใน
การให้บริการ ดังนั้ นหน่วยงานภาครัฐจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ความส าคัญต่อเร่ืองของ
ประสิทธิภาพในเชิงการบริหารจดัการ และประสิทธิภาพซ่ึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการก าหนด
ทิศทางในภาพรวมของการจดัการภาครัฐท่ีมีต่อระบบการบริหารงานภาครัฐและระบบเศรษฐกิจ 
โดยหลกัการแลว้การบริการสาธารณะย่อมยงัประโยชน์แก่สังคมและบุคคลทัว่ไป ซ่ึงการด าเนิน
บทบาทส าคญัประการน้ีของหน่วยงานภาครัฐจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ ท่ีจะตอ้งให้ความส าคญัต่อเร่ืองของ
ประสิทธิภาพในเชิงการบริหารจดัการ และประสิทธิภาพเช่นว่าน้ีย่อมเป็นองค์ประกอบส าคญัใน
การก าหนดทิศทางในภาพรวมของประสิทธิภาพของการจดัการภาครัฐท่ีมีต่อระบบการบริหารงาน
ภาครัฐและระบบเศรษฐกิจ โดยการให้บริการของภาครัฐท่ีมีคุณภาพจะเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นสมรรถนะ
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ของการปฏิบติังานการให้บริการตอบสนองความตอ้งการประชาชนท่ีเป็นลูกคา้ผูรั้บบริการของ
หน่วยงานภาครัฐ ภายใตร้ากฐานของการบริหารราชการหรือการบริหารงานภาครัฐตาม แนวคิดการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) ท่ีระบบราชการของหลาย  ประเทศ 
รวมทั้ งประเทศไทยรับมาเป็นกระบวนการทศัน์ในการขบัเคล่ือนการจดัการระบบงานภาครัฐ 
ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ซ่ึงการจดัการภาครัฐแนวใหม่นั้นมีมิติส าคญัประการหน่ึงท่ีให้ความส าคญั
ต่อ การให้บริการประชาชน (Public Service Orientation) ท่ีมุ่งเนน้คุณภาพการให้บริการประชาชน
ท่ีเป็น ลูกคา้ผูม้ารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงเป็นทั้งปัจเจกชนและผูป้ระกอบการท่ีตอ้งติดต่อ
สัมพนัธ์กบั หน่วยงานภาครัฐ (ชชัวาลย ์ทตัศิวชั. 2554) 
 การปกครองท้องถ่ินถือเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารราชการแผ่นดินซ่ึงเป็นไปตาม
หลกัการกระจายอ านาจ ท่ีรัฐบาลจะตอ้งมอบอ านาจในการบริหารงานตามภารกิจต่าง ๆ เพื่อแกไ้ข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินตลอดจนเพื่อพัฒนาท้องถ่ินให้
เจริญก้าวหน้าโดยหลกัการกระจายอ านาจและให้อิสระแก่ทอ้งถ่ินในการปกครองตนเองนั้นได้มี
การก าหนดไวอ้ย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 หมวด 14 
มาตรา 281 - 290 ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดว้า่  
 1.รัฐตอ้งให้อิสระแก่ท้องถ่ินในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน โดยก ากบัดูแลเท่าท่ีจ  าเป็นตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 2. องค์กรปกครองท้องถ่ินมีอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดการ
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลงั และมีอ านาจหนา้ท่ีของตนเองโดยเฉพาะ  
 3. ใหมี้คณะกรรมการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทน
หน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวนเท่ากนั เพื่อ
ก าหนดการแบ่งอ านาจหน้าท่ีและจดัสรรรายได้ระหว่างรัฐกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด้วยกนัเองโดยค านึงถึงการกระจายอ านาจเพิ่มข้ึนตามระดบั
ความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 4.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบด้วยสภาท้องถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ งคณะ
ผูบ้ริหารหรือผูบ้ริหารท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระคราวละ 4 ปี 
 5.ประชาชนผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งในทอ้งถ่ิน สามารถเขา้ช่ือเพื่อขอถอดถอนผูบ้ริหาร
หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินและสามารถเข้าช่ือเพื่อขอให้สภาท้องถ่ินออกข้อบัญญัติท้องถ่ินได ้
 6. ให้คณะกรรมการขา้ราชการ / พนักงานส่วนทอ้งถ่ินประกอบด้วยผูแ้ทนของหน่วย
ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ผูแ้ทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผูแ้ทนข้าราชการส่วนท้องถ่ิน และ
ผูท้รงคุณวุฒิ มีหน้าท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์และด าเนินการดา้นการบริหารงานบุคคลในเร่ือง ก าหนด
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อตัราต าแหน่ง อตัราเงินเดือน วธีิจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน วางหลกัเกณฑ์การบรรจุ
แต่งตั้ง โอนยา้ย และด าเนินการทางวนิยั ตลอดจนการพฒันาบุคคล 
 จากหลกัการกระจายอ านาจและให้อิสระแก่ทอ้งถ่ินในการปกครองตนเองขา้งตน้ จะเห็น
ได้ว่าการปกครองท้องถ่ินเป็นการปกครองท่ีรัฐมอบหมายให้ทอ้งถ่ินใดท้องถ่ินหน่ึงหรือหลาย
ทอ้งถ่ินเป็นผูด้  าเนินการภายใตข้อบเขตกิจกรรมท่ีรัฐมอบหมายใหก้ระท าทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บมอบหมาย
จะจดัตั้งข้ึนเป็นองคก์รโดยผลแห่งกฎหมายและนโยบายของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคลและรับผดิชอบ
ในขอบเขตพื้นท่ีก าหนดไวอ้ย่างแน่ชัดมีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณและการ
บริหารงานในระดบัหน่ึง ดงันั้นการปกครองท้องถ่ินจึงเป็นการกระจายอ านาจการปกครองจาก
ส่วนกลางให้แก่ทอ้งถ่ิน เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน ได้
อยา่งตรงเป้าหมาย และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในทอ้งถ่ินไดเ้รียนรู้และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปกครองทอ้งถ่ินดว้ยตนเอง 
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ีเองผูบ้ริหารและบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกคนจึง
ตอ้งมีส่วนช่วยกนัอย่างเต็มท่ีในการพฒันาทอ้งถ่ิน ทั้งทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดย
การด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการด าเนินการ ตลอดจนคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) ท่ีสามารถ
สร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึนแก่ประชาชนผูรั้บบริการ ทั้งน้ีการท่ีจะบรรลุเป้าหมายดงักล่าวน้ีได้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องให้ความส าคัญต่อการผลิตหรือการให้บริการท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนผู ้รับบริการซ่ึงการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนดงักล่าวจะมีผลเช่ือมโยงใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) 
 ปัจจุบันองค์การภาครัฐภายใต้บริบทของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public -
Management) ท่ีได้มีการน าเอาแนวคิดทางการตลาดมาปรับใช้เพื่อให้หน่วยงานราชการด าเนิน
บทบาทในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีระบบ เน้นผลสัมฤทธ์ิของการท างาน 
(Result - oriented) เน้นธรรมาภิบาล (Good Governance) และมุ่ งให้ระบบราชการสามารถ
ปฏิบติังานตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจดัการภายใต้
แนวคิดดงักล่าวน้ีไดมี้การปรับกระบวนทศัน์ในการบริหารงานจากเดิมท่ีประชาชนเป็นแค่เพียง ผู ้
จ  าต้องรับบริการท่ีรัฐจัดให้มาเป็นลูกค้าท่ีองค์การภาครัฐพึงให้ความสนใจในการจัดบริการ
สาธารณะให้ตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ และท่ีส าคญัคือการให้บริการของหน่วยงาน
ภาครัฐนั้นจ าเป็นตอ้งหนัมาพิจารณาถึงคุณภาพของการใหบ้ริการ ( Service Quality ) ซ่ึงเป็นการให้
ความส าคญักบัการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการเป็นหัวใจส าคญั เน่ืองจากประชาชน
ท่ีมารับบริการมกัมีความคาดหวงัวา่จะไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการโดยหน่วยงาน
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ภาครัฐจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งตระหนักถึง ในเร่ืองเวลาท่ีประชาชนตอ้งเสียไปในการมาติดต่อ
ขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ส านกังานคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลและคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบลไดเ้ล็งเห็น
ความส าคญัในเร่ืองการปฏิบติัราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินซ่ึงครอบคลุมถึงคุณภาพในการให้บริการและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน จึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัในการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
ส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินท่ีได้ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยในการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษดงักล่าว
จะตอ้งมีรายงานการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีไดด้ าเนินการโดยหน่วยงานหรือสถาบนั
ท่ีเป็นกลางเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณา 

1. ดังนั้ นส านักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลได้เล็งเห็น
ความส าคญัในเร่ืองการปฏิบติัราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินซ่ึงครอบคลุมถึงคุณภาพในการให้บริการและการตรวจสนองความต้องการของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน จึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัในการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
ส าหรับขา้ราชการพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน และลูกจา้ง ท่ีไดใ้ห้ความส าคญักบัการปฏิบติังานราชการ
อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ในการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จะตอ้ง
มีรายงานการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานหรือสถาบนัภายนอก
ท่ีเป็นกลาง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในมิติท่ี 2 คือมิติดา้นคุณภาพการให้บริการ ซ่ึงเกณฑ์การ
ประเมินมีการก าหนดตวัช้ีวดัเป็นร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ โดยการศึกษาจาก
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีไดรั้บบริการโดยตรง  เป็นการพฒันาการท างานของบุคลากร รวมถึง
แกไ้ขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ โดยผลจากการส ารวจใช้ประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส าหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถ่ิน และลูกจ้าง ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างานด้านการบริการประชาชนผูท่ี้มาขอรับบริการจากเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์ ต าบลเขาฉกรรจ ์อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ี เทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์ จึงไดก้ าหนดให้มีการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ เพื่อน าผล
การส ารวจไปใช้ประกอบการพิจาณาการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส าหรับ
พนกังานเทศบาล ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการของเทศบาลต าบล 

เขาฉกรรจ ์อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ 
3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของ 

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ ์อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ 

 

ขอบเขตของกำรวจิัย 
 ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยัในดา้นต่าง ๆ จ าแนกเป็น 4 ดา้น คือ 
  1.ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
  2.ขอบเขตดา้นประชากร 
  3.ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

  4.ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 โดยมีรายละเอียดของขอบเขตของการวจิยัในแต่ละดา้นเป็นดงัน้ี 

 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
    การวจิยัคร้ังน้ี ท าการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
เขาฉกรรจ์ ท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ โดยครอบคลุมภารกิจท่ีประกอบไป
ดว้ย  
 1) ภารกิจดา้นการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 
 2) ภารกิจดา้นการจดัการภูมิทศัน์ 
 3) ภารกิจดา้นการจดัเก็บภาษี 
 4) ภารกิจดา้นกรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 5) ภารกิจดา้นการขออนุญาตตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
ของประชาชนผูม้ารับบริการใน 4 ส่วน คือ 
  1.ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
  2 ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
  3.ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
                   4.ด้านช่องทางการใหบ้ริการ 
 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
    การวจิยัคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะขอ้มูลจากประชากรท่ีรับบริการจากเทศบาลต าบล 
เขาฉกรรจ ์อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้เท่านั้น 
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  ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่
    การวจิยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเฉพาะประชากรในเขตพื้นท่ีบริการของเทศบาลต าบล 
เขาฉกรรจ ์อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้เท่านั้น 
 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
    การวิจัยคร้ังน้ี เร่ิมด าเนินการตั้ งแต่เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2565 รวม
ระยะเวลาในการศึกษาทั้งส้ิน 5 เดือน 
 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
 1.ผลจากการศึกษาวิจยัจะท าให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจของประชาชนผูม้าขอรับ
บริการวา่มีความพึงพอใจกบัการใหบ้ริการของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ ์ 
 2.ผลจากการศึกษาวิจยัจะท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ ์เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพฒันาการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจต่์อไป 

 3.หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผลการส ารวจไปใชป้ระกอบการพิจารณาการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถ่ิน และลูกจา้งใน
องคก์รไดอ้ยา่งยติุธรรม 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรืออารมณ์ท่ีตอบสนองต่อสภาพการต่าง ๆ ในการ
ให้บริการประชาชนของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ในภารกิจดา้นการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ
ภารกิจดา้นการจดัการภูมิทศัน์ ภารกิจดา้นการจดัเก็บภาษี ภารกิจดา้นกรป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั และภารกิจดา้นการขออนุญาตตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  
 การให้บริการ หมายถึง การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างประชาชนท่ีเขา้มาติดต่อขอรับบริการ
กบัเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์และตอบสนองความต้องการจนบรรลุผล
ส าเร็จของผูติ้ดต่อขอรับบริการ 
 ประชาชนผูรั้บบริการ หมายถึง ประชาชนในเขตรับผดิชอบของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ ์
ท่ีเขา้มาติดต่อขอรับการบริการในดา้นต่าง ๆ  
 เจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บ ริการ หมายถึง บุคลากรของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  ท่ีท าให้
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการแต่ละด้านด าเนินไปจนบรรลุผลส าเร็จตามความตอ้งการ
ของประชาชนผูม้าขอรับบริการ 



บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการจากเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ อ าเภอ
เขาฉกรรจ์ จงัหวดัสระแกว้ ในคร้ังน้ี คณะผูว้ิจยัไดใ้ช้แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งความพึงพอใจเป็น
หลัก ในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย มี
รายละเอียดดงัน้ี  

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 
2. แนวคิดเก่ียวกบัการใหบ้ริการสาธารณะ 
3. แนวคิดเก่ียวกบัการใหบ้ริการภาครัฐ 
4. วสิัยทศัน์ประเทศไทย 
5. ประเด็นยทุธศาสตร์ชาติ 
6. ขอ้มูลทัว่ไปของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ ์
7.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 
การศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจนั้น คณะผูว้ิจยัได้ท า

การทบทวน แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้ง พฤติกรรมการแสดงออกถึงความรู้สึก ความคิดเห็น ของ
มนุษยท่ี์มีต่อส่ิงท่ีได้รับ ทั้งในลกัษณะของความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ เพื่อให้เกิดความรู้และ
ความเขา้ใจเก่ียวกบั “ความพึงพอใจ” ทั้งในประเด็น ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความพึงพอใจ และการวดัความพึงพอใจ ดงัน้ี 
 ความหมายของความพงึพอใจ 
     ความพึงพอใจ เป็นการแสดงออกของมนุษย ์บอกถึงความรู้สึก ซ่ึงสนองตอบความ
ตอ้งการ ความคาดหวงั ท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ ของมนุษย ์ทั้งพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ซ่ึงมีนกัวิชาการ
หลายท่านไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ ความพึงพอใจไวด้งัน้ี 
         ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2542, หนา้ 351) ให้ความหมายความพึงพอใจวา่ เป็นระดบัของความ
โนม้เอียงดา้นทศันคติของแต่ละบุคคล 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542, หน้า 775) ไดใ้ห้ความหมายของ “ความพึง
พอใจ” หรือ ภาษาองักฤษ ค าวา่ “Satisfaction” หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
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ชญัญวลัย ์ เชิดชูกิจกุล (2548, หนา้ 9) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด
หรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีไดรั้บการตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลทั้ งทางด้านร่างกายและจิตใจ ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจจนบรรลุ
วตัถุประสงค ์อาจกล่าวไดว้า่ ความพึงพอใจเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกนึกคิด และค่านิยมของ
บุคคล ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน 
 สร้อยตระกูล ติวยานนท,์ อรรถมานะ (2550, หนา้ 140, 149) ไดอ้ธิบายเร่ืองความพึงพอใจ
ของบุคคลไวว้่า ความพึงพอใจเป็นภาวะทางอารมณ์ ซ่ึงเป็นผลจากการรับรู้ในผลงานของบุคคล
บุคคลหน่ึง หรือประสบการณ์ของบุคคลบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีลกัษณะแปรเปล่ียนหรือเป็นพลวตับุคคล
จะมีความพึงพอใจมากนอ้ยเพียงใด ยอ่มข้ึนอยูก่บัวา่ความตอ้งการของตนไดรั้บการตอบสนองมาก
นอ้ยเพียงใดดว้ย 

Vroom, 1964, p.29 ไดก้ล่าววา่ ทศันคติและความพึงพอใจในส่ิงหน่ึงนั้นสามารถใช้แทน
กนัไดเ้พราะทั้งสองค าน้ีต่างหมายถึงผลท่ีไดจ้ากการท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดย
ท่ีทศันคติดา้นบวกจะช้ีให้เห็นถึงความพึงพอใจในส่ิงนั้น ส่วนทศันคติดา้นลบจะสะทอ้นให้เห็นถึง
ความไม่พึงพอใจต่อส่ิงนั้น 

Wallenstein (1971, p. 35) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บ
ผลส าเร็จตามความมุ่งหมายท่ีวางไว้ หรือเป็นความรู้สึกขั้ นสุดท้ายท่ีได้รับผลส าเ ร็จตาม
วตัถุประสงค ์ 
 Davis (1976, p. 8) ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบับุคคล เม่ือความตอ้งการ
พื้นฐานทั้งร่างกายและจิตใจไดรั้บการตอบสนอง พฤติกรรมเก่ียวกบัความพึงพอใจของมนุษยเ์ป็น
ความพยายามท่ีจะขจดัความตึงเครียดหรือความกระวนกระวายหรือภาวะไม่สมดุลในร่างกาย เม่ือ
สามารถขจดัส่ิงต่าง ๆ ดงักล่าวออกไปได ้มนุษยย์อ่มจะไดรั้บความพึงพอใจในส่ิงท่ีตอ้งการ 

Hornby, 2000 ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีเม่ือประสบความส าเร็จ 
หรือไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนเป็นความรู้สึกท่ีพอใจ  
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เห็นได้ว่ามีผูใ้ห้ความหมายของค าว่า “ความพึงพอใจ” ความรู้สึก 
ความคิดเห็น ทศันคติ ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ท่ีแสดงถึง ความรู้สึกชอบ พอใจ จากการท่ีไดรั้บการ
ตอบสนองความตอ้งการ ความคาดหวงั ของบุคคลทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ซ่ึงความพึงพอใจ
จะมากหรือนอ้ยนั้นข้ึนอยูก่บัการไดรั้บการตอบสนองจากส่ิงท่ีตอ้งการนั้นมากหรือนอ้ยเพียงใด 
  ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 
    นอกจากความหมาย และแนวคิดความพึงพอใจ ดงักล่าว ในการศึกษาเก่ียวกบัความพึง
พอใจของมนุษย์ คณะผูว้ิจยัยงัได้ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจและสามารถน ามา
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ประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาทั้งส่วนของทฤษฎีความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย ์และแรงจูงใจ ซ่ึงมี
ส่วนส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ 
 Abraham Maslow, (1947) ไดเ้สนอทฤษฎีความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย ์มี 5 ล าดบั
ขั้น ดงัน้ี 

1. ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการปัจจัย 4  เช่น 
ตอ้งการอาหารให้อ่ิมทอ้ง เคร่ืองนุ่งห่มเพื่อป้องกนัความร้อน หนาวและอุจาดตา ยารักษาโรคภยัไข้
เจบ็รวมทั้งท่ีอยูอ่าศยั ความตอ้งการเหล่าน้ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวติของมนุษยทุ์กคนจึงมีความ
ตอ้งการพื้นฐานขั้นแรกท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งการบรรลุใหไ้ดก่้อน 

2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) หลงัจากท่ีมนุษยบ์รรลุความตอ้งการดา้น
ร่างกายในขั้นแรกแล้ว จะมีความตอ้งการด้านความปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์นของตนเอง
เพิ่มข้ึนต่อไป  

3. ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ (Belonging and love needs) เป็นความ
ตอ้งการท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการท่ีมีชีวิตอยูร่อดและมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นแลว้ มนุษย์
จะเร่ิมมีความรัก ตอ้งการความรักจากผูอ่ื้น  

4. ความตอ้งการการยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น (Esteem needs) เป็นความตอ้งการอีกขั้นหน่ึง
หลงัจากไดรั้บความตอ้งการทางร่างกาย ความปลอดภยั ความรักและเป็นเจา้ของแลว้ จะตอ้งการ
การยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น ตอ้งการไดรั้บเกียรติจากผูอ่ื้น  

5. ความตอ้งการความเป็นตวัตนอนัแทจ้ริงของตนเอง (Self - actualization needs) เป็น
ความตอ้งการขั้นสุดทา้ย หลงัจากท่ีผา่นความตอ้งการความเป็นส่วนตวั เป็นความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ของตนเอง หนัมาตอ้งการส่ิงท่ีตนเองมีและเป็นอยู ่ซ่ึงเป็นความตอ้งการขั้นสูงสุดของมนุษย ์ 

Alderfer, (1972, pp. 507-532) ได้เสนอทฤษฎี E.R.G. โดยปรับปรุงแนวคิดจากทฤษฎี
ของมาสโลว ์(Abraham Maslow) จากความตอ้งการ 5 ล าดบั มาเป็นความตอ้งการ 3 ล าดบั คือ 

1. ความตอ้งการในการด ารงชีวติ (Existence need: E) เป็นความตอ้งการของมนุษย ์
ทุกรูปแบบท่ีเก่ียวกบั ดา้นร่างกายและดา้นวตัถุ ในทางท่ีจะท าให้เกิดความเป็นอยู่ท่ีสุขสบายและ
ปลอดภยั 
 2. ความต้องการด้านความสัมพนัธ์ (Relatedness needs: R) เป็นความต้องการเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ๆ ท่ีอยูร่่วมกนัในสังคม 
 3. ความตอ้งการดา้นความเจริญเติบโตกา้วหนา้ (Growth needs: G) เป็น 
ความต้องการเก่ียวกับการท่ีบุคคลได้สร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ส าหรับตัวเขาเอง  และ
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัใหก้า้วหนา้เติบโตข้ึนไป  
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 Frederick K. Herzberg, (1959) ไดเ้สนอทฤษฎีสองปัจจยัซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีสร้างแรงจูงใจใน
งาน ประกอบดว้ยปัจจยัสองกลุ่ม คือ ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนหรือปัจจยัสุขศาสตร์  

1. ปัจจยัจูงใจ (Motivational Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง เพื่อจูงใจให้
คนชอบและรักงานท่ีปฏิบติัเป็นตวักระตุ้น ท าให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การให้
ปฏิบติังานไดอ้ย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะเป็นปัจจยัท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ภายในของบุคคลไดด้ว้ย อนัไดแ้ก่ 

1.1 ความส าเร็จในงานท่ีท าของบุคคล (Achievement) หมายถึงการท่ีบุคคลสามารถ
ท างานไดเ้สร็จส้ิน และประสบความส าเร็จอยา่งดี เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง ๆ การรู้จกั
ป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลาบปล้ืมในผลส าเร็จของ
งานนั้น ๆ  

1.2 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนับถือ
ไม่วา่จากผูบ้งัคบับญัชา จากเพื่อน จากผูม้าขอรับค าปรึกษาหรือ จากบุคคลในหน่วยงานการยอมรับ
น้ีอาจจะอยูใ่นรูปของการยกยอ่งชมเชยแสดงความยินดี การให้ก าลงัใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ี
ก่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือได้ท างานอย่างหน่ึงอย่างใดบรรลุผลส าเร็จ การ
ยอมรับนบัถือจะแฝงอยูก่บัความส าเร็จในงานดว้ย 

1.3 ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั (The Work Itself) หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีตอ้ง
อาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์า้ทายให้ลงมือท า หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะสามารถกระท าไดต้ั้งแต่
ตน้จนจบโดยล าพงัแต่ผูเ้ดียว 

1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการได้รับ
มอบหมาย ใหรั้บผดิชอบงานใหม่ ๆ และมีอ านาจในการรับผดิชอบไดอ้ยา่งเตม็ท่ีไม่มีการตรวจหรือ
ควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 

1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง ได้รับเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งให้สูงข้ึน
ของบุคคลในองคก์าร การมีโอกาสไดศึ้กษาเพื่อหาความรู้เพิ่มหรือไดรั้บการฝึกอบรม 

2. ปัจจยัค ้าจุนหรือปัจจยัสุขศาสตร์ (Maintenance or Hygiene Factors) หมายถึง ปัจจยัท่ี
จะค ้ าจุนให้แรงจูงใจ ในการท างานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะท่ีไม่
สอดคลอ้งกบับุคคลในองคก์าร บุคคลในองคก์ารจะเกิดความไม่ชอบงานข้ึน และเป็นปัจจยัท่ีมาจาก
ภายนอกตวับุคคล ปัจจยัเหล่าน้ีไดแ้ก่ 

2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น ๆ 
เป็นท่ีพอใจของบุคลากรท่ีท างาน 
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2.2 โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง การท่ี
บุคคลไดรั้บการแต่งตั้งเล่ือนต าแหน่งภายในหน่วยงานแลว้ยงัหมายถึงสถานการณ์ท่ีบุคคลสามารถ
ไดรั้บความกา้วหนา้ในทกัษะวชิาชีพดว้ย 

 2.3 ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน (Interpersonal 
Relation Superior, Subordinate and Peers) หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจา ท่ีแสดง
ถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนั มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัอยา่งดี 

2.4 สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนบัถือของสังคมท่ีมี
เกียรติและศกัด์ิศรี 

2.5 นโยบายและการบริการ (Company Policy and Administration) หมายถึง  การ
จดัการและการบริหารขององคก์าร การติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร 

2.6 สภาพการท างาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น 
แสง เสียง อากาศ ชัว่โมงการท างาน รวมทั้งลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช ้

2.7 ความเป็นอยูส่่วนตวั (Personal life) ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี อนัเป็นผลท่ีไดรั้บจาก
งานในหนา้ท่ี เช่น การท่ีบุคคลถูกยา้ยไปท างานในท่ีแห่งใหม่ ซ่ึงห่างไกลจากครอบครัว ท าให้ไม่มี
ความสุข และไม่พอใจกบัการท างานในท่ีแห่งใหม่ 

2.8 ความมัน่คงในการท างาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความ
มัน่คงในการท างาน ความย ัง่ยนืของอาชีพ หรือความมัน่คงขององคก์าร 

2.9 วธีิการปกครองบงัคบับญัชา (Supervision-Technical) หมายถึง ความสามารถของ
ผูบ้งัคบับญัชาในการท างาน หรือความยติุธรรมในการบริหาร 

จากทฤษฎีความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยแ์ละแรงจูงใจ อาจสามารถกล่าวไดว้า่ ทั้งสอง
ทฤษฎีนั้นมีส่วนส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการขององคก์ร เน่ืองจากมนุษยทุ์กคน
มีความตอ้งการเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการด าเนินชีวิต เม่ือมาติดต่อขอรับบริการจึงมีความตอ้งการ
ให้องค์กรตอบสนองต่อความตอ้งการนั้นเป็นส าคญั ส าหรับผูป้ฏิบติังานในองค์กรต่าง ๆ ท่ีตอ้ง
ใหบ้ริการกบัผูม้ารับบริการนั้น การมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานทั้งในส่วนของปัจจยัจูงใจและปัจจยั
ค ้าจุน้ เป็นส่ิงส าคญัท่ีเสริมสร้างใหผู้ใ้หบ้ริการตอบสนองความตอ้งการของผูม้ารับบริการ ดงันั้นทั้ง
สองทฤษฎีจึงมีส่วนส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการใหบ้ริการขององคก์ร 
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 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจของผู้รับบริการ 
  ศิริพร ตนัติพูลวนิยั (2538, หนา้ 5 – 8 อา้งถึงใน เทศบาลนครอุบลราชธานี, 2553) กล่าววา่ 
ความพึงพอใจผูรั้บบริการเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของผูรั้บบริการต่อการ
ใหบ้ริการ ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีส าคญัดงัน้ี 
       1. สถานท่ีบริการ การเขา้ถึงการบริการไดส้ะดวกเม่ือผูรั้บบริการมีความตอ้งการย่อม
ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจต่อการบริการ ท าเลท่ีตั้ง และการกระจายสถานท่ีบริการใหท้ัว่ถึงเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผูรั้บบริการจึงเป็นเร่ืองส าคญั 
       2. การส่งเสริมแนะน าบริการความพึงพอใจของผูรั้บบริการ เกิดข้ึนไดจ้ากการได้ยิน
ขอ้มูลข่าวสารหรือบุคคลอ่ืนกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวกหากตรงกบัความ
เช่ือถือท่ีมีก็จะมีความรู้สึกดีกบับริการดงักล่าว อนัเป็นแรงจูงใจผลกัดนัให้มีความตอ้งการบริการ
ตามมาได ้
        3. ผูใ้ห้บริการ ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติัการ ล้วนเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการ
ปฏิบติั งานบริการให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจทั้งส้ิน ผูบ้ริหารการบริการท่ีวางนโยบายการ
บริหารโดยค านึงถึงความพึงพอใจไดง่้าย เช่นเดียวกบัผูป้ฏิบติังานหรือพนกังานบริการท่ีตระหนกั
ถึงผูรั้บบริการเป็นส าคญัแสดงพฤติกรรมการบริการและสนองบริการท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ ความ
สนใจเอาใจใส่อยา่งเตม็ท่ีดว้ยจิตส านึกของการบริการ 
       4. สภาพแวดลอ้มของการบริการ สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของการบริการท่ีมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจ ผูรั้บบริการมกัช่ืนชมสภาพแวดล้อมของการบริการเก่ียวข้องกับการ
ออกแบบอาคารสถานท่ี ความสวยงามของการตกแต่งภายในดว้ยเฟอร์นิเจอร์ และการให้สีสันการ
จดัแบ่งพื้นท่ีเป็นสัดส่วนตลอดจนการออกแบบวสัดุเคร่ืองใช ้
       5. ขบวนการบริการ มีวิธีการน าเสนอบริการในขบวนการบริหารเป็นส่วนส าคญัใน
การสร้างความพึงพอใจให้กับผู ้รับบริการมีความคล่องตัวและสนองต่อความต้องการของ
ผูรั้บบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีคุณภาพ เช่น การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เขา้มาจดัระบบขอ้มูลของ
การส ารองหอ้งพกัโรงแรม สายการบิน การใชเ้คร่ืองฝาก - ถอนเงินอตัโนมติั การใชร้ะบบโทรศพัท์
อตัโนมติัในการรับ-โอนสายในการติดต่อองคก์ารต่าง ๆ เป็นตน้ 
  จากแนวคิดปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ อาจสามารถสรุปได้เป็น 3 
ปัจจยัคือ ปัจจยัดา้นกระบวนการหรือขั้นตอนของการให้บริการ ปัจจยัทางดา้นผูใ้ห้บริการทั้งใน
ส่วนของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน และปัจจยัในด้านสถานท่ีตั้ งและส่ิงอ านวยความสะดวกใน
อาคาร สถานท่ีใหบ้ริการ ซ่ึงปัจจยัทั้งสามดา้นน้ีจะส่งต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
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 การวดัระดับความพงึพอใจ 
การวดัระดบัความพึงพอใจนั้นเป็นการกระท าเพื่อวดัความรู้สึก ความคิดเห็นจากส่ิงท่ี

ไดรั้บในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ส าหรับการวดัระดบัความพึงพอใจต่อการบริการขององคก์รสามารถท า
ไดห้ลายวธีิดงัต่อไปน้ี (สาโรช ไสยสมบติั, 2534, หนา้ 39) 

 1. การใช้แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลายวิธีหน่ึง โดยการ
ขอร้องหรือขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลท่ีต้องการวดั แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มท่ี
ก าหนดค าตอบไวใ้ห้เลือก หรือเป็นค าตอบอิสระ โดยค าถามท่ีถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจใน
ด้านต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานก าลังให้บริการอยู่ เช่น ลักษณะของการให้บริการ  สถานท่ีให้บริการ 
ระยะเวลาในการใหบ้ริการ พนกังานท่ีใหบ้ริการ เป็นตน้ 

 2. การสัมภาษณ์ เป็นอีกวิธีการหน่ึงในการท่ีจะไดท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจของผู ้
มาใชบ้ริการ ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีตอ้งอาศยัเทคนิคและความช านาญพิเศษของผูส้ัมภาษณ์ท่ีจะจูงใจให้  ผู ้
ถูกสัมภาษณ์ตอบค าถามให้ตรงกบัขอ้เท็จจริง การวดัระดบัความพึงพอใจโดยวิธีสัมภาษณ์นับว่า
เป็นวธีิการท่ีประหยดั และมีประสิทธิภาพอีกวธีิหน่ึง 

 3. การสังเกต เป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีจะท าใหท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการ
ไดโ้ดยวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรอรับบริการ และหลงัจากการได้รับ
บริการแลว้ เช่น การสังเกตกิริยาท่าทางการพูด สีหนา้ และความถ่ีของการมาขอรับบริการ เป็นตน้ 
การวดัความพึงพอใจวิธีน้ี ผูว้ดัจะตอ้งกระท าอย่างจริงจงัและมีแบบแผนท่ีแน่นอนจึงจะสามารถ
ประเมินถึงระดบัความพึงพอใจของผูม้ารับบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ส าหรับในส่วนของประเด็นท่ีใช้ในการวดัระดบัความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์กรนั้ น มิลเล็ต (Millet, 1954, p. 397) ได้กล่าวเก่ียวกับความพึงพอใจในงานบริการหรือ
ความสามารถท่ีจะพิจารณาวา่บริการนั้นเป็นท่ีพอใจหรือไม่ โดยวดัจาก 

1.การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียม (Equitable Service) คือ การใหบ้ริการท่ีมีความยติุธรรม 
 2. การใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว ทนัต่อเวลา (Timely Service) คือ การใหบ้ริการตามลกัษณะ

ความจ าเป็นรีบด่วน 
 3. การให้บริการอย่างพอเพียง (Ample Service) คือ ความต้องการเพียงพอในด้าน

สถานท่ี บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 4. การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Service) จนกวา่จะบรรลุผล 
 5. การให้บริการท่ีมีความก้าวหน้า (Progressive Service) คือ การพฒันางานบริการ

ดา้นปริมาณและคุณภาพอยา่งสม ่าเสมอ 
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 จากแนวคิดการวดัระดบัความพึงพอใจดงักล่าว อาจสรุปไดว้่าวิธีการวดัระดบัความพึง
พอใจต่อการให้บริการขององค์กรนั้น มีวิธีการท่ีใช้วดัระดบัความพึงพอใจ ออกเป็น 3  วิธี ไดแ้ก่ 
การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกต ซ่ึงในการวดัสามารถใช้วิธีการหน่ึงวิธีการใด
หรือใชร่้วมกนัไดท้ั้ง 3 วธีิ ส าหรับประเด็นท่ีใชใ้นการวดัความพึงพอใจสามารถพิจารณาไดจ้าก การ
ให้บริการอย่างเท่าเทียม รวดเร็วทนัต่อเวลา เพียงพอกบัความตอ้ง มีความต่อเน่ืองและการพฒันา
งานบริการอยู่อย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงหากน าวิธีการทั้ง 3 วิธีและประเด็นของการให้บริการมาใช้อย่าง
ถูกตอ้งและเหมาะสม ก็จะสามารถวดัความรู้สึกของผูรั้บบริการทั้งท่ีพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อ
การปฏิบติังานหรือการใหบ้ริการขององคก์รนั้นได ้
 

แนวคดิเกีย่วกบัการให้บริการสาธารณะ  
หากกล่าวโดยทัว่ไปถึงแนวคิดการให้บริการสาธารณะนั้นคือ ภารกิจ หน้าท่ีของหน่วย

ราชการ องคก์รของรัฐ ท่ีจดัท าข้ึนเพื่อให้บริการและสนองตอบความตอ้งการให้กบัประชาชนโดย
ส่วนรวม เพื่อให้เขา้ใจแนวคิดการให้บริการสาธารณะ คณะผูว้ิจยัจึงได้ทบทวนแนวคิดการให้ 
บริการสาธารณะในมุมมองของนกัวิชาการ ในประเด็น ความหมาย องค์ประกอบและหลกัเกณฑ์
การใหบ้ริการสาธารณะ ดงัน้ี 
 ความหมายการบริการสาธารณะ 
 การให้บริการสาธารณะ (Public Service Delivery) เป็นหน้าท่ี กิจการท่ีรัฐจดัท าข้ึนเพื่อ
สนองความตอ้งการส่วนรวมของประชาชน โดยเป็นกิจการท่ีอยูใ่นการอ านวยการของรัฐ ทั้งการท่ี
รัฐเป็นผูด้  าเนินการเองหรือหน่วยงานเอกชนเขา้มาด าเนินการแทนในการนั้น ซ่ึงการให้บริการ
สาธารณะนั้นมีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายและนิยามดงัน้ี 
 บรรจบ กาญจนดุล (2535, หนา้ 13) กล่าววา่ การบริการสาธารณะ หมายถึง  กิจกรรมทุก
ประเภทท่ีรัฐจัดท าข้ึนเพื่อสนองความต้องการของประชาชน อาจแบ่งได้เป็น 2 ประการ คือ 
กิจกรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการดา้นความปลอดภยัอยา่งหน่ึง และกิจกรรมท่ีตอบสนอง 
ความตอ้งการดา้นความสะดวกสบายในการด าเนินชีวติอีกอยา่งหน่ึง 
 เทพศกัด์ิ บุณยรัตพนัธ์ (2536, หน้า 13) กล่าวว่า การบริการสาธารณะ หมายถึง การท่ี
บุคคล กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการสาธารณะ ซ่ึงอาจจะ
เป็นของรัฐหรือเอกชน มีหน้าท่ีการส่งต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวมการให้บริการสาธารณะท่ีเป็นระบบ 
มณีวรรณ  ตั้นไทย (2533, หนา้ 14) ไดใ้ห้ความหมายของ การบริการสาธารณะ วา่คือการท่ีองคก์ร
ราชการไดก้ระจายสินคา้สาธารณะออกไปให้คนในสังคมเพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน พฤติกรรมการ



15 
 

 

 

ใหบ้ริการจึงเป็นการศึกษากิริยาอาการท่ีแสดงออกหรือปฏิกิริยาของเจา้หนา้ท่ีองคก์รท่ีแสดงออกใน
ขณะท่ีใหบ้ริการแก่ผูท่ี้มารับบริการ 
 จากความหมายของการบริการสาธารณะดงักล่าวขา้งตน้  อาจสรุปไดว้า่คือ กิจกรรมทุก
ประเภทท่ีรัฐจดัท าข้ึนเพื่อสนองตอบความตอ้งการของประชาชนโดยส่วนรวม ซ่ึงในการด าเนิน
กิจกรรมนั้นอาจจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชนเป็นผูด้  าเนินการในกิจกรรมหรือบริการสาธารณะ
นั้น  
 องค์ประกอบของบริการสาธารณะ 
  จากการศึกษาแนวคิดการให้บริการสาธารณะ มีนักวิชาการเสนอแนวคิดเก่ียวกับ
องคป์ระกอบการใหบ้ริการอยา่งหลากหลายดงัน้ี 
 มาคูลลอง (Macullong อา้งถึงใน สุวฒัน์ บุญเรือง, 2545, หน้า 19) ไดเ้สนอความเห็นวา่
บริการสาธารณะจะตอ้งประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ  
  1.หน่วยงานท่ีใชบ้ริการ     
  2.การบริการ หรือประโยชน์ท่ีหน่วยงานผูใ้หบ้ริการไดส่้งมอบให้แก่ผูรั้บบริการ 
  3. ผูรั้บบริการ ซ่ึงประโยชน์หรือคุณค่าของบริการท่ีไดรั้บนั้น ผูรั้บบริการจะตระหนกัไวใ้น
จิตใจ ซ่ึงอาจสามารถวดัออกมาในรูปของทศันคติได ้
 Lucy, Gilbert and Birkhead, (1977) ไดเ้สนอความเห็นวา่การให้บริการสาธารณะนั้นมี 4 
องคป์ระกอบท่ีส าคญั ดงัน้ี 
    1.  ปัจจยัน าเขา้หรือทรัพยากร อนัไดแ้ก่ บุคลากร ค่าใชจ่้าย อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความ
สะดวก 
    2.  กิจกรรมหรือกระบวนการ  ซ่ึงหมายถึง  วธีิการท่ีจะใชท้รัพยากร 
    3.  ผลหรือผลผลิต  ซ่ึงหมายถึง  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากมีการใชท้รัพยากร 
    4.  ความคิดเห็นต่อผลกระทบ  ซ่ึงหมายถึง  ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อบริการท่ี
ไดรั้บ 
  จากการศึกษาแนวคิดองค์ประกอบของการให้บริการสาธารณะ จะเห็นได้ว่ามี
องคป์ระกอบของการบริการสาธารณะได ้3 องคป์ระกอบ กล่าวคือ องคป์ระกอบท่ีหน่ึง หน่วยงาน
หรือองค์กรท่ีให้บริการ ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ส่ิง
อ านวยความสะดวก องคป์ระกอบท่ีสอง การบริการเก่ียวขอ้งกบักระบวนการและกิจกรรมการใช้
ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์กบัผูรั้บบริการ และองค์ประกอบท่ีสาม ผูรั้บบริการและผลลพัธ์ท่ี
เกิดข้ึนจากการไดรั้บบริการทั้งบวกและลบ 
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 หลกัการจัดท าบริการสาธารณะ 
 ในการจัดท าบริการสาธารณะนั้ นมีหลักการท่ีน่าสนใจหลายหลักการ ซ่ึงมีนักคิด 
นกัวชิาการหลายคน ไดเ้สนอใหเ้ห็นถึงแนวทางและหลกัการให้บริการสาธารณะของภาครัฐเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจต่อประชาชนท่ีมารับบริการ ดงัต่อไปน้ี 
  มิลเลทท ์(Millett อา้งถึงใน เทพศกัด์ิ บุญรัตพนัธ์, 2536, หนา้ 14-15) กล่าววา่ เป้าหมาย
ส าคญัของการบริการคือ การสร้างความพึงพอใจในบริการแก่ประชาชน โดยมีหลกัหรือแนวทาง
ดงัน้ี 
  1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐท่ีมีพื้นฐานท่ีว่าทุกคนเท่าเทียมกนั ดงันั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบติั
อย่างเท่าเทียมกนัในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกนัในการให้บริการ ประชาชนจะ
ไดรั้บการปฏิบติัในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลท่ีใชม้าตรฐานการใหบ้ริการเดียวกนั 
  2. การให้บริการท่ีตรงเวลา (Timely service) หมายถึง ในการบริการจะตอ้งมองว่าการ
ให้บริการสาธารณะจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มี
ประสิทธิผล  ถา้ไม่มีการใหบ้ริการท่ีตรงเวลา ซ่ึงจะสร้างความไม่พึงพอใจใหแ้ก่ประชาชน 
  3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะ
จะตอ้งมีลกัษณะจ านวนการให้บริการและสถานท่ีให้บริการอยา่งเหมาะสม มิลเลทท ์เห็นวา่ความ
เสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไม่มีความหมาย ถา้มีจ  านวนการให้บริการท่ีไม่เพียงพอ และสถานท่ี
ใหบ้ริการสร้างความไม่ยติุธรรมใหเ้กิดข้ึนแก่ผูม้ารับบริการ 
  4.  การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง (Continuous service) หมายถึง การใหบ้ริการสาธารณะ
ท่ีเป็นไปอย่างสม ่าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ความพึงพอใจของ
หน่วยงานท่ีใหบ้ริการวา่จะใหห้รือหยดุบริการเม่ือใดก็ได ้
  5.  การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive service) หมายถึง การให้บริการ
สาธารณะท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบติังาน อีกนยัหน่ึง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือ
ความสามารถท่ีจะท าหนา้ท่ีไดม้ากข้ึน โดยใชท้รัพยากรเท่าเดิม 
 วรเจตน์ ภาคีรัตน์ (2546) กล่าววา่ บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประโยชน์
สาธารณะ (หรือท่ีตอ้งจดัท าข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการของประชาชนโดยส่วนรวม) ท่ีด าเนินการ
จดัท าข้ึนโดยบุคคลในกฎหมายมหาชน หรือโดยเอกชนซ่ึงฝ่ายปกครองตอ้งใชอ้  านาจก ากบัดูแลบาง
ประการและอยูภ่ายใตร้ะบบพิเศษ  หลกัเกณฑพ์ื้นฐานของบริการสาธารณะประกอบไปดว้ย  
   1. เป็นกิจการท่ีตอ้งมีความต่อเน่ือง สม ่าเสมอ  
   2. มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงไดต้ามความตอ้งการของประชาชน 



17 
 

 

 

   3. เป็นกิจการท่ีใหแ้ก่คนทัว่ไปโดยเสมอภาค และไม่เลือกปฏิบติั 
ชูวงศ ์ ฉายะบุตร (2548, หนา้ 11-14) ไดเ้สนอหลกัการใหบ้ริการแบบครบวงจรหรือการ

พฒันาใหบ้ริการในเชิงรุก เรียกวา่หลกั Package Service ซ่ึงมีเป้าหมายดงัน้ี 
    1. การมุ่งประโยชน์ของประชาชนผูรั้บบริการทั้งผูท่ี้มาติดต่อขอรับบริการ และผูท่ี้อยู่

ในข่ายท่ีควรจะได้รับบริการเป็นส าคัญ โดยผู ้ให้บริการต้องตระหนักว่าการให้บริการเป็น
ภาระหนา้ท่ี ท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ครอบคลุมทัว่ถึง อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดระเบียบ วธีิปฏิบติั
และการไดรั้บสิทธิประโยชน์ของผูรั้บบริการ รวมถึงผูใ้หบ้ริการจะตอ้งมองผูม้ารับบริการวา่มีฐานะ
ศกัด์ิศรีท่ีเท่าเทียมตน 

     2.  ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ โดยการการพฒันาขา้ราชการให้มีทศันคติ มีความรู้ 
ความสามารถ เพื่อให้เกิดความช านาญงาน มีความกระตือรือร้น การกระจายอ านาจ หรือการ
มอบหมายอ านาจใหม้ากข้ึนและการน าพฒันาเทคโนโลยต่ีาง ๆ ท่ีจะท าใหบ้ริการไดร้วดเร็วข้ึน   

     3. การให้บริการจะต้องเสร็จสมบูรณ์ โดยความเสร็จสมบูรณ์ของการให้บริการ 
หมายถึง การเสร็จสมบูรณ์ตามสิทธิประโยชน์ท่ีผูรั้บบริการพึงจะได้รับ ซ่ึงลกัษณะท่ีดีของการ
ใหบ้ริการท่ีเสร็จสมบูรณ์ก็คือ การบริการท่ีแลว้เสร็จในการติดต่อเพียงคร้ังเดียวหรือไม่เกิน 2 คร้ัง   
                    4. ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 
                    5. การใหบ้ริการดว้ยความถูกตอ้งและสามารถตรวจสอบได ้  

      6. การใหบ้ริการดว้ยความสุภาพอ่อนโยน โดยเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ จะตอ้งปฏิบติัต่อ
ประชาชนผูม้าติดต่อขอรับบริการดว้ยความอ่อนน้อม ซ่ึงจะท าให้ผูม้ารับบริการมีทศันคติท่ีดีต่อ
ขา้ราชการและการติดต่อกบัทางราชการ 

      7. การให้บริการด้วยความเสมอภาค ซ่ึงขา้ราชการมีหน้าท่ีให้บริการแก่ประชาชน 
จะตอ้งใหบ้ริการอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทุกคน 
   กล่าวโดยสรุปไดว้า่ หลกัการใหบ้ริการสาธารณะใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนผูใ้ช้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดเป็นหัวใจส าคญัของการบริหารงานของรัฐ  
โดยการให้บริการนั้นควรมีการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบให้เกิดความสอดคลอ้งครบวงจรใน
การบริการท่ีมีความครบถว้นสมบูรณ์ สะดวกรวดเร็ว มุ่งท่ีจะให้บริการในเชิงส่งเสริม สร้างสรรค์
ทศันคติและความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ จะต้องเป็นบริการท่ีมีความ
ถูกตอ้งชอบธรรม มีความเสมอภาคและเท่าเทียมทุกคน 
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แนวคดิเกีย่วกบัการให้บริการภาครัฐ  
 การบริการเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงของบุคคลหรือ 
องคก์าร ท่ีสามารถจะสนองตอบต่อความตอ้งการของบุคคลอ่ืนตามท่ีคาดหวงัและท าให้เกิดความ
พึง พอใจต่อส่ิงท่ีได้รับ ซ่ึง รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2557 : 6, 26-28, 34) ไดอ้ธิบายถึง ความส าคญั
ของ การบริการและการให้บริการ บทบาทของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีพึงให้บริการแก่ประชาชน ปัจจยั
ของการวดั คุณภาพของงานให้บริการภาครัฐ และหลกัการให้บริการภาครัฐท่ีดี ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 1. ความส าคญัของการบริการและการให้บริการ ในการจดับริการทั้งองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนจะเก่ียวขอ้งกบัคน 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูรั้บบริการหรือกลุ่มผูบ้ริโภค และกลุ่มผูใ้หบ้ริการ
หรือกลุ่มผูป้ระกอบการหรือกลุ่มปฏิบติังาน บริการ ดงันั้น ความส าคญัของการบริการและการ
ให้บริการ รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2557 : 6) ได้แบ่ง ออกเป็น 2 ประเด็น ดงัน้ี 1.1 ความส าคญัต่อ
ผูรั้บบริการ ผูบ้ริโภคสมัยใหม่มีความต้องการใช้บริการต่าง ๆ หลากหลายมากข้ึน จากการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีตอ้งรีบเร่งและแข่งขนัตลอดเวลา ทั้ง 22 ในดา้นการด ารงชีวิต
และการงานอาชีพ ท าให้จ  าเป็นต้องพึ่งพอผูอ่ื้นช่วยเหลือจดัการเร่ืองต่าง ๆ ให้ส าเร็จ ลุล่วงไป 
เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างผาสุก กล่าวคือ 1) ช่วยตอบสนองความต้องการส่วนบุคล 
เน่ืองจากการบริการท่ีพบเห็นในขณะน้ีมีอยู่มากมาย ซ่ึงสามารถให้บริการท่ีตอบสนองความ
ต้องการของ ผูรั้บบริการทั้ งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจ ผูรั้บบริการจึง
จ าเป็นตอ้งศึกษา มาตรฐานของธุรกิจบริการแต่ละประเภท และเปรียบเทียบดูคุณภาพการบริการท่ี
ตรงกบัความตอ้งการให ้มากท่ีสุด เพื่อใหรั้บบริการท่ีตนเองพอใจตามอตัภาพของแต่ละบุคคล และ 
2) ช่วยเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิต เน่ืองจากหากผูรั้บบริการไดรั้บการบริการท่ีตรงกบัความคาดหวงัก็
จะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อ การบริการนั้น ซ่ึงประสิทธิภาพของการให้บริการท่ีมีคุณภาพย่อมท าให้
ผูรั้บบริการเกิดความประทบัใจ และมีความสุข ทั้งน้ีการให้บริการท่ีเป็นท่ีตอ้งการของผูรั้บบริการ
จะตอ้งไม่ยุ่งยาก อ านวยความ สะดวกสบายและสนองตอบต่อส่ิงท่ีผูรั้บบริการตอ้งการได้อย่าง
แทจ้ริง 1.2 ความส าคญัต่อผูใ้หบ้ริการ แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 1) ความส าคญัต่อหน่วยงาน ของผู ้
ใหบ้ริการ ไม่วา่ภาครัฐหรือเอกชนจะตอ้งปรับกลยทุธ์มาใหค้วามสนใจเป็นพิเศษกบัการบริการ ต่าง 
ๆ ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้และการบริการโดยตรงมากข้ึน เพื่อใหก้ารด าเนินกิจการบริการประสบ 
ความส าเร็จเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของผูใ้ห้บริการในดา้นภาพลกัษณ์ท่ีดี ตลอดจนความรัก 
ความ หวงแหน และพร้อมเพรียงท่ีจะสร้างงานบริการท่ีดีใหแ้ก่หน่วยงานได ้เช่น งานใหบ้ริการของ
โรงพยาบาล ต่าง ๆ ถา้โรงพยาบาลให้บริการท่ีดี รวดเร็ว ตรวจรักษาคนไขอ้ยา่งดี เอ้ืออาทร คนไข้
หายป่วยเร็ว โรงพยาบาลนั้นก็จะมีภาพลกัษณ์ท่ีดีไดรั้บการชมเชย ซ่ึงจะส่งผลท าให้ผูป้ฏิบติังานใน
โรงพยาบาลแห่ง นั้ นได้รับการชมเชยไปด้วย 2) ความส าคัญต่อผู ้ปฏิบัติงานบริการ ซ่ึงการ
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ปฏิบติังานบริการถือเป็นอาชีพ ส าคญัอาชีพหน่ึง ซ่ึงสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานโดยตรง ไม่
วา่จะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม งานบริการครอบคลุมกวา้งขวาง เช่น งานของพนกังานในบริษทั
ธุรกิจเอกชน งานของขา้ราชการต่าง ๆ เป็นตน้ ดงันั้นบริการจึงนบัวา่เป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัท่ี
เอ้ือประโยชน์ต่อสังคมเป็นอยา่งมาก ทั้ง ในดา้นการด าเนินชีวิตของผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการแลว้ 
ยงัมีความส าคญัต่อหน่วยงาน องค์กรท่ี เก่ียวข้องและประเทศในท้ายท่ีสุดด้วย 2. บทบาทของ
เจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีพึงให้บริการแก่ประชาชน รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2557 : 26-27) ไดน้ าเสนอว่า
เจา้หน้าท่ีของรัฐควรด าเนินการ ตามคุณลกัษณะ 7 ประการของการบริการท่ีดี ซ่ึงค าว่า “บริการ” 
ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “SERVICE” ดงัน้ี S = Smiling & Sympathy นัน่คือ เจา้หนา้ท่ีของรัฐทุกคน
พึงยิ้มแยม้และเอาใจเขามาใส่ ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความล าบากยุ่งยากของผูม้ารับบริการ E = 
Early Response นัน่คือ เจา้หนา้ท่ีของรัฐทุกคนควรตอบสนองต่อความประสงคจ์าก ผูม้ารับบริการ
อย่างรวดเร็วทนัใจ โดยไม่ตอ้งให้เอ่ยปากเรียกร้อง R = Respectful นัน่คือ เจา้หน้าท่ีของรัฐทุกคน
ควรแสดงออกถึงความนบัถือให้เกียรติผู ้มารับบริการ V = Voluntariness Manner นัน่คือ เจา้หนา้ท่ี
ของรัฐทุกคนควรให้บริการท่ีท าอยา่ง สมคัรใจ เต็มใจ และเอ้ืออาทรดว้ยความมีน ้ าใจ 23 I = Image 
Enhancing นัน่คือ เจา้หนา้ท่ีของรัฐทุกคนควรรักษาภาพลกัษณ์ของ ผูใ้ชบ้ริการและภาพลกัษณ์ของ
องคก์ารหน่วยราชการของตนดว้ย C = Courtesy นัน่คือ เจา้หนา้ท่ีของรัฐทุกคนพึงแสดงความอ่อน
นอ้ม อ่อนโยน สุภาพ มี มรรยาทดีต่อผูม้าขอรับบริการ E = Enthusiasm นัน่คือ เจา้หนา้ท่ีของรัฐทุก
คนควรแสดงความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นขณะบริการและให้บริการมากกว่าท่ีผูรั้บบริการ
คาดหวงัเอาไว ้จากบทบาทขา้งตน้ เจา้หน้าท่ีของรัฐควรน าไปใช้ให้บริการแก่ประชาชน ซ่ึงการ
บริการมี ทั้งท่ีเป็นการให้บริการประชาชนโดยตรง และให้บริการในหน่วยงานของตนเอง การ
บริการไม่ใช่เร่ืองท่ี ยุง่ยาก ไม่ตอ้งลงทุนซ้ือหา แต่เป็นส่ิงท่ีมีอยูใ่นตวัเราทุกคน เพราะเป็นคุณสมบติั
ขั้นพื้นฐานของการเป็น เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ซ่ึงการให้บริการประชาชน อาจจะไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งให้
ประชาชนเป็นผูเ้ดินเขา้มารับ บริการ แต่ส่วนราชการสามารถใหบ้ริการในเชิงรุกได ้เช่น กรมสรรพ
กรไปให้บริการจดัเก็บภาษีนอกพื้นท่ี เป็นตน้ ในส่วนของการให้บริการภาครัฐยุคใหม่ จะตอ้ง
ให้บริการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ ประชาชนพร้อมท่ีจะบริการประชาชนดว้ยใจ เพื่อให้
ประชาชนไดรั้บความพึงพอใจ และมีคุณภาพชีวิตท่ี  ดีข้ึน มิใช่ให้บริการเพียงเพราะว่ามีระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ก าหนดไวเ้ท่านั้น 3. ปัจจยัของการวดัคุณภาพของงานให้บริการภาครัฐ การให้บริการแก่
ประชาชนจ าเป็นตอ้งวดัคุณภาพของงานการให้บริการดว้ย เพื่อน าไป ปรับปรุงแกไ้ขต่อไป ทั้งน้ี
เพราะการให้บริการแบบเดียวกัน ด้วยผู ้ปฏิบัติงานคนเดียวกัน อาจได้รับ  การประเมินจาก
ผูรั้บบริการคนหน่ึงวา่ดีเป็นท่ีพอใจ แต่กบัผูรั้บบริการอีกคนอาจไดรั้บค าต าหนิวา่ยงั ไม่เป็นท่ีพอใจ 
อย่างไรก็ตามได้มีผูศึ้กษาวิจยัเก่ียวกับคุณภาพของงานบริการว่า ปัจจยัท่ีอาจใช้เป็น ตวัตดัสิน
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คุณภาพของบริการ โดยวดัจากผูรั้บบริการมี 10 ปัจจยั (รังสรรค์ ประเสริฐศรี. 2557 : 28) คือ 3.1 
ความเช่ือถือไดใ้นคุณลกัษณะหรือมาตรฐานการใหบ้ริการ (Reliability) นัน่คือ ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์
ของหน่วยงานท่ีรักษาไวอ้ยา่งดี จนเกิดความเช่ือถือวา่การให้บริการไดม้าตรฐาน อาจเป็นการวดัใน
เร่ืองเวลาว่าจะไม่เสียเวลามาก เช่น กองหนังสือเดินทางของกระทรวงต่างประเทศ ท่ีท าให้
ประชาชนเช่ือถือในมาตรฐานของเวลาว่าการยื่นขอหนังสือเดินทางจะใช้เวลาก่ีวนั 3.2 การ
ตอบสนองต่อความตอ้งการ หรือความรู้สึกของผูรั้บบริการวา่เศร้าโศกเสียใจ ผดิหวงั หดหู่ อยากได้
ยินไดพ้บเห็นในเร่ืองใด (Responsiveness) เช่น หน่วยบรรเทาสาธารณภยัเร่ง ออกไปบรรเทาทุกข์
โดยมุ่งเน้นความตอ้งการพื้นฐานเร่งด่วน 3.3 ความสามารถดา้นสมรรถนะในการให้บริการอย่าง
รอบรู้ ถูกตอ้งเหมาะสม และ เช่ียวชาญ ช านาญงานรู้จริง (Competence) เช่น การให้บริการของ
แพทย์ตามสถานพยาบาลของ  รัฐบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลท่ีมีการเรียนการสอนเป็นคณะ
แพทยศาสตร์ 3.4 การเขา้ถึงไดง่้าย การให้บริการอย่างไม่ยุ่งยาก ไม่มีพิธีรีตองเป็นเจา้ขุนมูลนาย 
(Access) เช่น สถานีต ารวจท่ีมีร้อยเวรนั่งประจ า พร้อมจะให้บริการรับเร่ืองราวร้องทุกข์ของ
ประชาชน ตลอดเวลา 24 ชัว่โมง 3.5 ความสุภาพ เคารพนบนอบ อ่อนนอ้ม ให้เกียรติ มีมารยาทท่ีดี
ของผูใ้หบ้ริการ ไม่วา่จะทกัทายหรือแสดงกริยาใด ๆ (Courtesy) เช่น ต ารวจจราจรในบางทอ้งท่ี ซ่ึง
เม่ือจ าเป็นต้อง จบักุมผูท้  าผิดกฎจราจร ก็จะท าความเคารพทกัทาย กล่าวค าสวสัดีก่อน 24 3.6 
ความสามารถและสมบูรณ์ในการส่ือความและสัมพนัธ์กบัผู ้รับบริการ (Communication) ท าให้
ประชาชนทราบ เขา้ใจ และไดรั้บค าตอบในขอ้สงสัยหรือความไม่เขา้ใจต่าง ๆ ไดอ้ยา่งกระจ่างชดั 
เช่น บางหน่วยราชการมีฝ่ายประชาสัมพนัธ์คอยบอกอธิบายกบัประชาชนผูม้าติดต่อ ไดว้า่ เร่ืองใด
ควรไปติดต่อกบัใคร อยู่ท่ีใด เม่ือไร มีเอกสารส าคญัใดบา้งต้องใช้ในการด าเนินการ 3.7 ความ
เช่ือถือได้ (Creditability) ความน่าเคารพนับถือของผูใ้ห้บริการ เช่น ผูพ้ิพากษาตามศาล สถิต
ยุติธรรม มีภาพลกัษณ์ส าคญัคือ ความซ่ือสัตยย์ุติธรรม ประชาชนยึดเหน่ียว เป็นท่ีพึ่งได ้3.8 ความ
มัน่คงปลอดภยั ความอบอุ่นใจ สบายใจของประชาชนผูไ้ดรั้บบริการ (Security) โดยเฉพาะในขณะ
บริการอยู่ เช่น เม่ือเหตุการณ์ร้ายรถชนกนั หรือทะเลาะวิวาทกนั เม่ือ ต ารวจเขา้มาในท่ีเกิดเหตุ 
ความรู้สึกของประชาชนจะอบอุ่นใจวา่จะมีผูม้าดูแลไกล่เกล่ีย 3.9 ความเขา้อกเขา้ใจประชาชนผูม้า
รับบริการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Customer Understanding) เ ช่น แพทย์ พยาบาลตามหน่วย
สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลต่างจงัหวดัท่ีมีประชาชนผู ้ยากไร้มารับบริการ ผูใ้ห้บริการจะนึกถึง
ความทุกขย์าก ความขาดแคลน มีการผอ่นปรนให้ญาติมาปูเส่ือ นอนเฝ้าไขไ้ดเ้ม่ือจ าเป็น 3.10 ส่วน
ท่ีสัมผสัได ้รับรู้ไดท้างกายภาพของปัจจยัการให้บริการ (Tangibles) เช่น สถานท่ีท างานของหน่วย
ราชการท่ีให้บริการตอ้งสง่างาม ดูแลรักษาความสะอาดอยา่งดี บริเวณโดยรวม ปลูกตน้ไมใ้บหญา้
ไวน่้าช่ืนชม แสดงถึงความเอาใจใส่ของผูบ้ริหารในหน่วยงานใหบ้ริการนั้น หรือ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
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ทนัสมยั กา้วทนัเทคโนโลยีของโลก จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ คุณภาพของบริการไม่เนน้เพียงผล
ของการบริการ แต่เนน้ ความนึกคิดภาพลกัษณ์ในอดีต การสัมผสัและการรับรู้ในการไดรั้บบริการ
ในปัจจุบนั ส่ิงท่ีเก่ียวกบั คุณภาพของคน สถานท่ี กริยาท่าทาง ความรู้ความสามารถ และความตั้งใจ
จริง โอบออ้มเอ้ืออาทรใน การให้บริการด้วย 4. หลกัการให้บริการภาครัฐท่ีดี คุณภาพของการ
ให้บริการในความรู้สึกของผูรั้บบริการ จะเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบ ความคาดหวงัก่อนไดรั้บ
การบริการกบัเม่ือได้รับการบริการจริงท่ีเกิดข้ึน ถ้าผลการให้บริการตรงตาม คาดหวงัถือว่าการ
ใหบ้ริการอยูใ่นระดบัพึงพอใจ แต่ถา้ผลการใหบ้ริการเกินความคาดหวงัถือวา่เป็น การใหบ้ริการท่ีดี 
ท าให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจและประทบัใจ ดงันั้น การด าเนินงานการบริการ ภาครัฐจึงควร
อาศยับทบาทของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีพึงให้บริการแก่ประชาชน เป็นแนวทางในการสร้าง หลกัการ
ให้บริการภาครัฐท่ีดี 7 ประการ (รังสรรค์ ประเสริฐศรี. 2557 : 34) ดงัน้ี 4.1 สร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผูรั้บบริการ (Satisfaction) การให้บริการท่ีดีตอ้งมี เป้าหมายอยู่ท่ีผูรั้บบริการเป็นหลกัส าคญั 
โดยผูใ้ห้บริการจะต้องถือเป็นหน้าท่ีโดยตรงท่ีจะต้องพยายาม  กระท าอย่างใดอย่างหน่ึง ให้
ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เพราะผูรั้บบริการ จะตอ้งมีจุดมุ่งหมายของ
การมารับบริการและคาดหวงัให้มีการตอบสนองความตอ้งการนั้น หาก ผูใ้ห้บริการสามารถรู้เท่า
ทนัหรือรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ และสามารถแสดงพฤติกรรมท่ีสนอง  การบริการได้
ตรงกนัพอดี ผูรั้บบริการยอ่มเกิดความพึงพอใจและมีความรู้สึกท่ีดีต่อการบริการดงักล่าว การสร้าง
ความพึงพอใจ ไดแ้ก่ การเป็นผูมี้จิตส านึกของการให้บริการ รวมทั้งการมีความรู้ ความสามารถ 25 
เจตคติ ตลอดจนบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกบังานบริการ นอกจากนั้นสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศ
ของ การบริการท่ีดีก็เป็นอีกปัจจยัท่ีมิควรละเลย การจดัสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีให้บริการให้
สะอาด เป็น ระเบียบเรียบร้อย สะดวก สบาย สวยงาม และมีอุปกรณ์เคร่ืองใช้ท่ีทนัสมยัส าหรับ
ให้บริการแก่ผูม้ารับ บริการ รวมทั้งบุคลากรผูป้ฏิบติังานบริการ จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศของ
การบริการท่ีสร้างความรู้สึก ท่ีดีและความพึงพอใจของการบริการทุกระดบั 4.2 สร้างความคาดหวงั
ของผูรั้บบริการให้เป็นจริง (Expectation) เม่ือผูรั้บบริการมา ติดต่อก็มกัจะคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการ
บริการอย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงผูใ้ห้บริการจ าเป็นท่ีจะต้องรับรู้และ เรียนรู้เก่ียวกับความคาดหวงั
พื้นฐาน และรู้จกัส ารวจความคาดหวงัเฉพาะของผูรั้บบริการ เพื่อเสนอ  บริการท่ีตรงกับความ
คาดหวงั ซ่ึงจะท าให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจหรืออาจเกิดความประทบัใจข้ึน ได้ หากการ
บริการนั้นเกินความคาดหวงัท่ีมีอยู ่เป็นท่ียอมรับวา่ผูรั้บบริการมกัจะคาดหวงัการบริการท่ี รวดเร็ว
ทนัใจ มีประสิทธิภาพและแสดงออกดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดีงาม ทั้งน้ีส่ิงท่ีคาดหวงัไวน้ั้นจะแตกต่าง 
ผนัแปรไปตามลกัษณะของงานบริการ เช่น ความคาดหวงัของคนไขท่ี้รอให้แพทยม์าตรวจเช็ค
อาการป่วย ยอ่มแตกต่างจากการคาดหวงัของวยัรุ่นท่ียนืรอเขา้แถวเพื่อซ้ือตัว๋ดูการแสดงละครเพราะ
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คนไขรู้้สึก ไม่สบายก็จะคาดหวงัใหไ้ดรั้บบริการท่ีรวดเร็ว และเอาใจใส่อยา่งดีเป็นพิเศษ 4.3 เตรียม
ความพร้อมในการให้บริการ (Readiness) ประสิทธิภาพของการบริการ ยอ่มข้ึนอยูก่บัความพร้อมท่ี
จะใหบ้ริการในส่ิงท่ีผูรั้บบริการตอ้งการภายในเวลา และดว้ยรูปแบบท่ีเป็นท่ี ตอ้งการ ความตอ้งการ
ของบุคคลเป็นเร่ืองท่ีซบัซ้อน และไม่อาจก าหนดตายตวัได ้เพราะความตอ้งการ ของแต่ละบุคคลจะ
แตกต่างกนัตามธรรมชาติ ทั้งยงัแปรเปล่ียนไปไดทุ้กขณะตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน หน่วยบริการ
หรือธุรกิจบริการจ าเป็นตอ้งตรวจสอบดูแลให้บุคลากร รวมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้าง ๆ ให้มี ความ
พร้อมอยูต่ลอดเวลาในอนัท่ีสนองบริการไดอ้ยา่งฉบัพลนัและทนัใจ ก็จะท าให้ผูรั้บบริการชอบใจ 
และรู้สึกประทบัใจ 4.4 สร้างความมีคุณค่าของการบริการ (Value) คุณภาพของการให้บริการท่ี  
ตรงไปตรงมา ไม่เอาเปรียบผูรั้บบริการด้วยความพยายามท่ีจะท าให้ชอบและถูกใจกบับริการท่ี
ไดรั้บ ยอ่ม แสดงถึงคุณค่าของการบริการท่ีคุม้ค่าส าหรับผูรั้บบริการ คุณค่าของการบริการข้ึนอยูก่บั
ส่ิงท่ีผูรั้บบริการ ได้รับ และเกิดความรู้สึกประทบัใจ เช่น ผูรั้บบริการเข้าไปติดต่อราชการใน
หน่วยงานหน่ึง เจา้หนา้ท่ีได ้ให้การตอ้นรับดว้ยความสุภาพ รับเร่ืองราวแลว้รีบด าเนินการทนัที ไม่
ต้องรอนาน ผลการรับบริการ ถูกต้องเรียบร้อย และโปร่งใส ประกอบกับหน่วยงานนั้นได้จดั
สถานท่ีให้นัง่รออยา่งสะดวก สะอาด และมี บรรยากาศท่ีดี ผูรั้บบริการย่อมพึงพอใจ และอยากจะ
กลบัมาขอรับบริการอีก 4.5 ให้ความสนใจต่อการบริการ (Interest) การให้ความสนใจอย่างจริงใจ
ต่อทุกคน ทุกระดบัอยา่งยุติธรรมหรือการให้บริการเท่าเทียมกนั นบัเป็นหลกัการของการให้บริการ
ท่ีส าคญัท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม เขาต้องการได้รับบริการท่ีดีด้วยกันทั้งส้ิน ผูใ้ห้บริการจึง
จ าเป็นตอ้งให้ความสนใจ ต่อผูรั้บบริการท่ีเขา้มาติดต่อโดยเสมอภาคกนั การเอาอกเอาใจเฉพาะคน
ยอ่มท าใหผู้อ่ื้นรับรู้ถึง การปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัน้ีไม่พอใจได ้4.6 สร้างความมีไมตรีจิตในการบริการ 
(Courtesy) การต้อนรับด้วยใบหน้าท่ียิ้มแยม้ แจ่มใสและท่าทีท่ีสุภาพอ่อนโยนของผูใ้ห้บริการ 
แสดงถึงอธัยาศยัของความเป็นมิตรและบรรยากาศของ การบริการท่ีอบอุ่นและเป็นกนัเอง จะส่งผล
ให้ผูรั้บบริการเกิดความรู้สึกท่ีดีและประทบัใจต่อการบริการ 26 ท่ีไดรั้บ คุณสมบติัของผูใ้ห้บริการ
และพฤติกรรมการบริการท่ีดี จึงเป็นปัจจยัส าคญัในการให้บริการด้วย ไมตรีจิต ทั้งน้ีผูใ้ห้บริการ
จะตอ้งมีบุคลิกภาพสง่างาม มีชีวติชีวายิม้แยม้แจ่มใส พูดจาสุภาพอ่อนโยน รู้จกั คน้หาความตอ้งการ
ของผู ้รับบริการ มีทักษะและจิตส านึกของการให้บริการ  4.7 ความมีประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานบริการ (Efficiency) ความส าเร็จของ การบริการข้ึนอยูก่บัการบริการอยา่งเป็นระบบท่ีมี
ขั้นตอนท่ีชดัเจน เน่ืองจากการบริการเป็นงานท่ี เก่ียวขอ้งระหวา่งคนกบัคน การก าหนด “ปรัชญา
การบริการ” (Service Theme) หรือแผนในการให้ บริการ และการพฒันากลยุทธ์การบริหารเพื่อให้
การบริการท่ีมีคุณภาพสม ่าเสมอ ยอ่มแสดงให้เห็นถึง ประสิทธิภาพของการบริการ ซ่ึงเร่ิมตน้จาก
การวิเคราะห์วิจยัความต้องการปฏิกิริยาตอบสนอง และความ ประทบัใจของผูรั้บบริการน ามา
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ก าหนดเป้าหมายของการบริการ รวมทั้งรูปแบบและปัจจยัพื้นฐานของ การบริการท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูรั้บบริการ โดยให้ความส าคญักับบุคลากรท่ีปฏิบติังาน บริการทุกฝ่าย ซ่ึงมี
บทบาทรับผิดชอบงานบริการท่ีตนเองถนัด และมีอ านาจในการตดัสินใจขณะ ปฏิบติังาน การ
ตรวจสอบและปรับปรุงการด าเนินงานบริการอย่างสม ่าเสมอให้เป็นไปตามเกณฑ์ และ  ความ
คาดหวงัของผูรั้บบริการ ตลอดจนการฝึกอบรมบุคลากรผูป้ฏิบติังานบริการให้สามารถปฏิบติังาน
ใน หน้าท่ีได้มาตรฐานคุณภาพของงานบริการสม ่า เสมอ 5. ตวัอย่างคุณภาพการให้บริการของ
ภาครัฐไทย การจดับริการสาธารณะหรือบริการส่วนรวมท่ีหลากหลาย นบัไดว้า่เป็นบทบาทหนา้ท่ี 
เบ้ืองตน้ของรัฐหรือรัฐบาล โดยหลกัการแลว้ การบริการสาธารณะยอ่มยงัประโยชน์แก่สังคมและ
บุคคล ทัว่ไป การด าเนินบทบาทส าคญัประการน้ีของหน่วยงานภาครัฐจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งให้
ความส าคญั ต่อเร่ืองของประสิทธิภาพในเชิงการบริหารจดัการ และประสิทธิภาพเช่นวา่น้ียอ่มเป็น
องคป์ระกอบ ส าคญัในการก าหนดทิศทางในภาพรวมของประสิทธิภาพของการจดัการภาครัฐท่ีมี
ต่อระบบ การบริหารงานภาครัฐและระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงการใหบ้ริการของภาครัฐท่ีมีคุณภาพ จึงเป็น
ส่ิงท่ีสะทอ้น สมรรถนะของการปฏิบติังานการให้บริการตอบสนองความตอ้งการประชาชนท่ีเป็น
ลูกคา้ผูรั้บบริการของ หน่วยงานภาครัฐ ภายใตร้ากฐานของการบริหารราชการหรือการบริหารงาน
ภาครัฐตามแนวคิด การจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management-NPM) ท่ีระบบราชการ
ของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยรับมาเป็นกระบวนการทศัน์ในการขบัเคล่ือนการจดัการ
ระบบงานภาครัฐในช่วงหลาย ปีท่ีผา่นมา ตามแนวคิดน้ี นอกจากแนวทางการปรับปรุงสมรรถภาพ
และการยกระดับก าลงัการผลิตของ หน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงมีมติอยู่ท่ีการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Development) และมี การใช้ประโยชน์จากภาคเอกชนให้มากข้ึน ซ่ึงการจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่นั้นมีมิติส าคญัประการหน่ึงท่ีให้ ความส าคญัต่อการให้บริการประชาชน (Public 
Service Orientation) ท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ ประชาชนท่ีเป็นลูกค้าผูม้ารับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงเป็นทั้งปัจเจกชนและผูป้ระกอบการท่ีตอ้ง ติดต่อสัมพนัธ์กบัหน่วยงานภาครัฐ 
(ชชัวาลย ์ทตัศิวชั. 2554) คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ จดัไดว้า่เป็นเร่ืองหรือแนวคิด
ใหม่ท่ีหน่วยงาน ภาครัฐจะตอ้งด าเนินการตามกรอบและบริบทของการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ
ของไทย และข้อก าหนด จากบทบญัญติัของกฎหมายหลายฉบบั อาทิ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่า ด้วยการปรับปรุงส่วนราชการ และพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ย
หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บา้นเมืองท่ีดี เป็นตน้ ประกอบกบัการน าแนวคิดของการ
บริหารงานราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Result- 27 based Management) ไดท้  าให้หน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ มุ่งก าหนดเป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์  (Strategic Core Objective) ในการจดับริการ
ประชาชนทุกระดบัเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ อนั
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เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการพฒันาระบบราชการในเชิง การจดัระบบบริหารราชการแผน่ดินท่ีเนน้
ความมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการของ  ประชาชนไดอ้ย่างแทจ้ริง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตามบทบญัญติัท่ีระบุไวใ้นพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ซ่ึงความส าคญัของเร่ืองคุณภาพใน การให้บริการ ยงัสะทอ้นออกมาจาก
แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ.2546-2550 และ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ฉบบัปัจจุบนั พ.ศ.2548-2551 และแนวคิดการพฒันาคุณภาพการให้ บริการประชาชนท่ีดีข้ึน ท่ี
น าเสนอและขบัเคล่ือนโดยส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการได้ก าหนดเร่ืองคุณภาพการให้บริการ เป็นมิติ หน่ึงใน 4 มิติของกรอบการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบติังานของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงส่วนราชการ จะตอ้งรายงานผลการ
ปฏิบติังานในรูปของการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report-SAR) และ การรายงานผลการ
ปฏิบติังานตามค ารับรองการปฏิบติัราชการประจ าปี (Annual Performance Agreement Report) โดย
กรอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบติังานของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงส่วน ราชการจะต้อง
รายงานผลการปฏิบติังานในรูปของการประเมินตนเอง และการรายงานผลการปฏิบติังาน  ตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและส่วน 
ราชการได้ด าเนินการมอย่างต่อเน่ืองจนปัจจุบนั โดยท่ีคณะกรรมการพฒันาระบบราชการได้
ก าหนด กรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการใน 4 มิติ ดงักล่าวนั้น ผูว้ิจยัขอขยายความมิติของ
การประเมินผล การปฏิบติัราชการดงัต่อไปน้ิ(ชชัวาลย ์ทตัศิวชั. 2554) มิติท่ี 1 ดา้นประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์ ส่วนราชการจะตอ้งแสดงให้เห็นวา่ผลงานท่ีปฏิบติั บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ี
ไดรั้บงบประมาณมาด าเนินการอยา่งไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อ ประชาชนท่ีมารับบริการ มิติท่ี 
2 ดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ ส่วนราชการจะตอ้งแสดงความสามารถใน การปฏิบติั
ราชการ เช่น ลดค่าใชจ่้าย การลดอตัราก าลงั การลดระยะเวลาการใหบ้ริการ และความคุม้ค่า ในการ
ใช้เงิน เป็นต้น  มิติท่ี 3 ด้านคุณภาพการให้บริการ ส่วนราชการจะต้องแสดงให้เห็นการให้
ความส าคัญต่อผูม้า รับบริการ การให้บริการท่ีมีคุณภาพ สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผูรั้บบริการได้ มิติท่ี 4 ดา้นการพฒันาองค์กร ส่วนราชการจะตอ้งแสดงความสามารในการเตรียม
ความพร้อม กบัการเปล่ียนแปลงองคก์ร เช่น การมอบอ านาจการตดัสินใจ การอนุมติัอนุญาตไปยงั
ระดบัปฏิบติัการ การน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการปฏิบติังาน การพฒันาเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ เป็นตน้ ส าหรับแนวคิดการพฒันาคุณภาพการให้บริการประชาชนท่ีดีข้ึน นบัไดว้า่เป็น
เร่ืองหน่ึงท่ี ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ไดเ้ร่งรัดผลกัดนัการด าเนินการในช่วง
หลายปีท่ีผา่นมา นอกเหนือจากการมุ่งพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐตามกรอบแนวคิดท่ีได้
เสนอไปข้างต้นแล้ว ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ เสนอไวว้่า การให้บริการ
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ประชาชนเป็นนโยบายท่ีทุก รัฐบาลใหค้วามส าคญั และพยายามผลกัดนัให้มีการพฒันาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนให้ดีข้ึนมาโดย ตลอด ทั้งน้ีเน่ืองจากในสังคมประชาธิปไตยนั้นการตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนเป็นพนัธกิจ 28 ส าคญัอนัดบัแรกท่ีรัฐพึงกระท า ยิ่งในช่วงปัจจุบนัเป็น
กระแสการเรียกร้องให้ปรับเปล่ียนสภาพสังคมให้ เขา้สู่ความเป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ท่ีเกิดข้ึน
ในทุกภูมิภาคของโลกลว้นพุง่เป้าไปสู่จุดหมายเดียวกนัคือ การยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลาง (Citizen 
Centered) ประกอบกับในปัจจุบนัความสัมพนัธ์ระหว่าง ภาครัฐและประชาชนได้เพิ่มมากข้ึน
รวมทั้งประชาชนมีการเรียกร้องการบริการท่ีดีข้ึน เน่ืองจาก เทคโนโลยีสมยัใหม่เปิดโอกาสให้
ประชาชนทั่วไปหรือองค์กรประชาชนเปิดเผยความต้องการของตนให้ สังคมได้รับรู้ง่ายข้ึน 
ประชาชนมีระดับการศึกษาและค่านิยมประชาธิปไตยท่ีสูงข้ึนท าให้ต้องการภาครัฐท่ี มีความ
โปร่งใสและรับผิดชอบในการด าเนินงานมากข้ึน รวมถึงการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและคุม้ค่ากบั 
เงินภาษีของประชาชน และการท่ีภาครัฐเองก็ตระหนักดีว่าหากไม่ได้รับความร่วมมือท่ีดีจาก
ประชาชน แลว้นโยบายของรัฐก็จะไม่เกิดผลและจะกระทบถึงเสถียรภาพของรัฐบาลในระยะยาว
อีกดว้ย และดว้ย แรงกดดนัดงักล่าวจ าเป็นท่ีภาครัฐตอ้งตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงั
ของประชาชน ซ่ึงความ  ต้องการและความคาดหวงัดังกล่าวเปล่ียนแปลงไปตามกระแสการ
เปล่ียนแปลงของโลก จึงจ าเป็นตอ้ง ปรับปรุงคุณภาพให้สนองความตอ้งการดงักล่าว แต่อยา่งไรก็
ตามการด าเนินการเป็นส่ิงท่ีท าไดไ้ม่ง่ายนกั เน่ืองจากความตอ้งการของประชาชนมีหลากหลายและ
ซับซ้อน ยิ่งไปกว่านั้นการด าเนินการดงักล่าวของ ภาครัฐตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากส่วนราชการ
ต่าง ๆ ในการปรับปรุงการบริการใหมี้ประสิทธิภาพ โดย ชชัวาลย ์ทตัศิวชั (2554) อธิบายวา่ตวัอยา่ง
ของผลการด าเนินงานของส านกังานคณะกรรมการพฒันา ระบบราชการเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการ
และแนวคิดการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการของหน่วยงาน ภาครัฐ ในรอบ 4 ปี (พ.ศ.2546-2549) ท่ี
ผ่านมา พบว่า ไดมี้การส่งเสริมสนับสนุนและผลกัดนัให้ ส่วนราชการต่าง ๆ พฒันาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชน โดยก าหนดทิศทางการด าเนินการไวใ้นแผน ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ.2546-2550) และพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) ส 
านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการได้ก าหนดเป้าหมายของการพฒันา  คุณภาพการ
ให้บริการประชาชนท่ีดีข้ึน ไวไ้ดแ้ก่ 1) ประชาชนร้อยละ 80 โดยเฉล่ียมีความพึงพอใจใน คุณภาพ
การให้บริการของหน่วยงานราชการ และ 2) ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบติัราชการเพื่อให้  
บริการประชาชนลดลงไดม้ากกวา่ร้อยละ 50 โดยเฉล่ียภายในปี พ.ศ. 2550 
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วสัิยทศัน์ประเทศไทย 
 ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแล้ว ดว้ยการพฒันาตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวา่ “มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื” เพื่อสนองตอบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อนัไดแ้ก่ การมีเอกราชอธิปไตยการด า รงอยู่อย่างมัน่คง และย ัง่ยืนของ
สถาบนัหลกัของชาติและประชาชนจากภยัคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกนัในชาติอย่างสันติสุข
เป็นปึกแผน่ มีความมัน่คงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศกัด์ิศรีของความเป็น
มนุษยค์วามเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยูดี่มีสุขของประชาชน ความย ัง่ยืนของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม ความมัน่คงทางพลงังานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่
ร่วมกนัอย่างสันติประสานสอดคลอ้งกนัดา้นความมัน่คงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อยา่งมีเกียรติและศกัด์ิศรี 
 ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดบั ทั้งระดบัประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และ
ปัจเจกบุคคล และมีความมัน่คงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และ
การเมือง เช่น ประเทศมีความมัน่คงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยมี์ความเขม้แข็งเป็น
ศูนยก์ลางและเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีมัน่คงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การ
บริหารประเทศท่ีต่อเน่ืองและโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความ
สามคัคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพฒันาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
ประชาชนมีความมัน่คงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมัน่คง พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออม
ส าหรับวยัเกษียณ ความมัน่คงของอาหาร พลงังาน และน ้ า มีท่ีอยู ่อาศยั และความปลอดภยัในชีวติ
ทรัพยสิ์น 
 ความมัง่คัง่ หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตวัของเศรษฐกิจอย่างตอเน่ืองและมีความ
ย ัง่ยืน จนเขา้สู่กลุ่มประเทศรายไดสู้ง ความเหล่ือมลา้ของการพฒันาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมี
สุขไดรั้บ ผลประโยชน์จากการพฒันาอยา่งเท่าเทียมกนัมากข้ึน และมีการพฒันาอยา่งทัว่ถึงทุกภาค
ส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนท่ีอยู่ในภาวะความ
ยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเขม้แข็ง ขณะเดียวกนัตองมีความสามารถในการแข่งขนักบั
ประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายไดท้ั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกบั
บริบทการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีส าคัญในเวทีโลก และมี



27 
 

 

 

ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและการคา้อยา่งแน่นแฟ้นกบัประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคญัของ
การเช่ือมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การคา้ การลงทุน และการท าธุรกิจ เพื่อให้
เป็นพลงัในการพฒันา นอกจากนั้น ยงัมีความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพฒันาต่อเน่ือง
ไปได ้ไดแ้ก่ ทุนมนุษย ์ทุนทางปัญญา ทุน ทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ทุนทางสังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 ความย ัง่ยืน หมายถึง การพฒันาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนให้เพิ่มข้ึนอย่างตอเน่ือง ซ่ึงเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลกัการใช้ การ
รักษา และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่
สร้างมลภาวะ ต่อส่ิงแวดลอ้มจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การ
ผลิตและการบริโภค เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึนและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างย ัง่ยืน และให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยดึถือและปฏิบติัตาม หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อการพฒันาอยา่งสมดุล มี
เสถียรภาพ และย ัง่ยืน  โดยมีเป้าหมายการพฒันาประเทศ คือ “ประเทศชาติมัน่คง ประชาชนมี
ความสุข เศรษฐกิจ พฒันาอย่างตอเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย ัง่ยืน” โดย
ยกระดบัศกัยภาพของประเทศ ในหลากหลายมิติ  พฒันาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวยัให้เป็นคนดี 
เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และมีภาครัฐของ ประชาชนเพอประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการ
ประเมินผล การพฒันาตามยทุธศาสตร์ชาติประกอบดว้ย 
        1) ความอยูดี่มีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
        2) ขีดความสามารถในการแข่งขนั การพฒันาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
         3) การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ 
      4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
         5 )  คว ามหลากหลายทา ง ชี วภ าพ  คุณภาพ ส่ิ งแวดล้อม  และความย ั่ง ยื นของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
         6)  ประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการเขา้ถึงการใหบ้ริการของภาครัฐ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดบัการพฒันาให้บรรลุตามวิสัยทศัน์ “ประเทศไทยมี
ความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และ เป้าหมายการพฒันาประเทศขา้งตน้ จึงจ าเป็นตองก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันา
ประเทศระยะยาวท่ีจะท าให้ประเทศไทยมีความมัน่คงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุม้กนัต่อการ
เปล่ียนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติ ทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ของประเทศไดรั้บการพฒันายกระดบัไปสู่การใช้
เทคโนโลยีและนวตักรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพฒันา กลไกท่ีส าคัญในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจใหม่ท่ีจะสร้างและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนของประเทศ เพื่อยกระดบัฐานรายไดของ
ประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม คนไทยได
รับการพฒันาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศกัยภาพในการคิด
วิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง สามารถเขา้ถึงบริการพื้นฐาน 
ระบบสวสัดิการ และกระบวนการยติุธรรมไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่มีใครถูกทิ้งไวข้า้งหลงั 

  การพฒันาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเนน้การสร้างสมดุลระหวา่ง
การ พฒันาความมัน่คง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
รูปแบบ “ประชารัฐ ” โดยประกอบดว้ยยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นความมัน่คง (2) 
ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั (3) ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการพฒันาและ 
เสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์(4) ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
และ (6) ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ โดยแต่ละ
ยทุธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพฒันา ดงัน้ี  

  4.1  ยุทธศาสตร์ชาติดา้นความมัน่คง มีเป้าหมายการพฒันาท่ีส าคญั คือ ประเทศชาติมัน่คง 
ประชาชนมีความสุข เนน้การบริหารจดัการสภาวะแวดลอ้มของประเทศให้มีความมัน่คง ปลอดภยั 
เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดบัชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการ
พฒันาคน เคร่ืองมือ เทคโนโลย ีและระบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ใหมี้ ความพร้อมสามารถรับมือกบั
ภยัคุกคามและ ภยัพิบติัไดทุ้กรูปแบบ และทุกระดบัความรุนแรง ควบคู่ไปกบัการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาดา้นความมัน่คงท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใช้กลไกการแกไ้ขปัญหา
แบบบูรณการทั้งกบัส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคก์รท่ี ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศ
เพื่อนบา้นและมิตรประเทศ ทัว่โลกบนพื้นฐานของหลกัธรรมาภิบาล เพื่อเอ้ืออานวยประโยชน์ต่อ
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การด าเนินการของยทุธศาสตร์ชาติ ดา้นอ่ืน ๆ ให้สามารถขบัเคล่ือนไปไดต้ามทิศทางและเป้าหมาย
ท่ีก าหนด 

  4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั มีเป้าหมายการพฒันาท่ี 
มุ่งเนน้การยกระดบัศกัยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพนฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก่ (1) 
“ต่อยอดอดีต” โดยมองกลบัไปท่ีรากเหงา้ทางเศรษฐกิจ อตัลกัษณ์ วฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวติ และ
จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมทั้งความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน 
ด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกบัเทคโนโลยีและนวตักรรม เพื่อให้สอดรับกบับริบทของ
เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมยัใหม่ (2) “ปรับปัจจุบนั” เพือ่ปูทางสู่อนาคต ผา่นการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้ งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทลั และการปรับสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการพฒันาอุตสาหกรรม
และบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ดว้ยการเพิ่มศกัยภาพของผูป้ระกอบการ 
พฒันาคนรุ่นใหม่ รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาด ผสมผสาน
กบัยุทธศาสตร์ท่ีรองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบนั พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจา้งงานใหม่ 
ขยายโอกาสทางการคา้และการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกบัการยกระดบัรายไดแ้ละการ กินดีอยูดี่ 
รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหล่ือมล ้าของคนในประเทศไดใ้นคราวเดียวกนั 

  4.3 ยทุธศาสตร์ชาติดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์มีเป้าหมายการ 
พฒันาท่ีส าคญัเพื่อพฒันาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวยัให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย
มี ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพฒันาการท่ีดีรอบดา้นและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวยั มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผูอ่ื้น มธัยสัถ์ อดออม โอบออ้มอารี มีวินยั รักษาศีลธรรม และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสาร
ภาษาองักฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษภ์าษาทอ้งถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทกัษะสูง เป็นนวตักร นกัคิด ผูป้ระกอบการเกษตรกรยุค
ใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตาม ความถนดัของตนเอง  

  4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการ 
พฒันาท่ีส าคญัท่ีให้ความส าคญัการดึงเอาพลงัของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม 
ชุมชน ทอ้งถ่ิน มาร่วมขบัเคล่ือน โดยการสนบัสนุนการรวมตวัของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า
เพื่อส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดบั
ทอ้งถ่ิน การเสริมสร้าง ความเขม้แขง็ของชุมชนในการจดัการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจสังคม และสภาพแวดลอ้มให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ 
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สามารถพึ่ งตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้
หลกัประกนัการเขา้ถึงบริการและ สวสัดิการท่ีมีคุณภาพอยา่งเป็นธรรมและทัว่ถึง 
 4.5 ยุทธศาสตร์ชิตด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม มี
เป้าหมายการพฒันาท่ีส าคญัเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในทุกมิติ ทั้งมิติดา้น 
สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุน้ส่วนความร่วมมือระหวา่งกนัทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอยา่งบูรณการ ใชพ้ื้นท่ีเป็นตวัตั้งในการก าหนดกลยทุธ์และแผนงาน และการ
ใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในแบบทางตรงใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้โดยเป็นการ
ด าเนินการ บนพื้นฐานการเติบโตร่วมกนั ไม่วา่จะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิต 
โดยให้ความส าคญักบัการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อนัจะน าไปสู่ความย ัง่ยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่าง
แทจ้ริง 
 4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มี
เป้าหมายการพฒันาท่ีส าคญัเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลกั “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน 
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐตอ้งมีขนาดท่ีเหมาะสมกบับทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท 
หน่วยงานของรัฐท่ีท าหนา้ท่ีในการก ากบัหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนั มี
ขีดสมรรถนะสูง ยดึหลกัธรรมาภิบาล ปรับวฒันธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทนัสมยั และพร้อมท่ีจะปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอยา่ง ยิ่งการน านวตักรรม เทคโนโลยีขอ้มูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทลั เขา้
มาประยุกต์ใช้อย่างคุม้ค่า และปฏิบติังานเทียบได้กบัมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลกัษณะเปิดกวา้ง 
เช่ือมโยงถึงกนัและเปิด โอกาสให้ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝัง
ค่านิยมความซ่ือสัตยสุ์จริต ความมธัยสัถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตอ้งมีความชดัเจน มีเพียงเท่าท่ีจ  าเป็น มีความ
ทนัสมยั มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหล่ือมลา้และเอ้ือต่อการพฒันา 
โดยกระบวนการยุติธรรม มีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั และการอ านวย
ความยติุธรรมตามหลกันิติธรรม 
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ข้อมูลทัว่ไปของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 

สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐาน  
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ ได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของ 

สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ .ศ. 2542 ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนท่ี 9ก วนัท่ี 24 
กุมภาพนัธ์ 2542 มีผลท าให้ไดรั้บการเปล่ียนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเขาฉกรรจเ์ป็น เทศบาลต าบล เขา
ฉกรรจ์ เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ปัจจุบนัมี ว่าท่ีร้อยตรี โจทย ์แดงจนัทร์ เป็นนายกเทศมนตรี        
เขาฉกรรจ์ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติท่ีส าคญัท่ีสุดของอ าเภอ และมีประวติัเล่าขาน ท่ีชาวบา้น
เช่ือกนัวา่ เขาฉกรรจแ์ห่งน้ี เป็นจุดท่ีสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช สมยัท่ีทรงเป็นพระยาวชิรปราการ ได้
ทรงรวบรวมคนไทยจากชุมนุมต่าง ๆ เพื่อกอบกูเ้อกราชตอนเสียกรุงศรีอยธุยา คร้ังท่ี 2 ไดท้รงกระท าพิธี 
“ฉอกณัฑ์” ซ่ึงถือเป็นพิธีตดัไมข้่มนามท่ีส าคญั ต่อมาไดเ้พี้ยนเสียงและ เพี้ยนรูปจากค าว่า “ฉอกณัฑ”์ 
มาเป็น “ฉกรรจ”์  

1. ด้านกายภาพ 
     1.1 ท่ีตั้ง  
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ ์ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 111 หมู่ท่ี 6 ต าบลเขาฉกรรจ ์ อ าเภอเขาฉกรรจ ์ จงัหวดั 

สระแกว้ ห่างจากทางแยกถนนสายจนัทบุรี - สระแกว้ ประมาณ 500 เมตร ห่างจากตวัจงัหวดัสระแกว้ 
ประมาณ 20 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 267 กิโลเมตร  

   1.2 ลกัษณะภูมิประเทศ  
สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ มีภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยูร่ะหวา่ง หมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 6 มี

พื้นท่ี ทั้งหมด 8.715 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,446.88 ไร่ โดยครอบคลุมพื้นท่ีหมู่ท่ี 3, 4, 5 และบางส่วน
ของหมู่ ท่ี 6 และ 9 ต าบลเขาฉกรรจ ์ 

   1.3 ลกัษณะภูมิอากาศ  
โดยทัว่ไปจงัหวดัสระแกว้มีลกัษณะภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ไดแ้ก่ ฤดูร้อน เร่ิมตน้แต่

เดือนกุมภาพนัธ์-เดือนเมษายน ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม และฤดูหนาว ตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม สภาพอากาศเยน็และมีหมอกในตอนเชา้  

   1.4 ลกัษณะของดิน  
เป็นดินร่วน เหมาะแก่การเพาะปลูกท าการเกษตร  

   1.5 ลกัษณะของแหล่งน ้า  
1) หนองบึง จ านวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ 

-บึงสระกุดล่าง คิดเป็นพื้นท่ีกกัเก็บน ้าประมาณ 50,000 ลบ.ม.  
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- บึงสระกุดกลาง คิดเป็นพื้นท่ีกกัเก็บน ้าประมาณ 20,000 ลบ.ม.  
- บึงสระกุดโบสถ ์คิดเป็นพื้นท่ีกกัเก็บน ้าประมาณ 30,000 ลบ.ม.  
-บึงหนองขอน คิดเป็นพื้นท่ีกกัเก็บน ้าประมาณ 3,200 ลบ.ม.  

2) คลอง ล าธาร หว้ย จ านวน 6 แห่ง ไดแ้ก่  
2.1 คลองพระสทึง  
2.2 คลองยาง   
2.3 คลองวงัจิก  
2.4 คลองตะเคียน  
2.5 คลองอีเหลา  
2.6 คลองปูน  

1.6 ลกัษณะของไมแ้ละป่าไม ้มีสวนรุกขชาติ จ านวน 1 แห่ง  
2. ด้านการเมืองการปกครอง  

 2.1 เขตการปกครอง  
ทศิเหนือ ติดต่อกบั บา้นหนองกระทุ่มพฒันา หมู่ท่ี 9 ต าบลเขาฉกรรจ ์อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดั

สระแกว้  
ทศิใต้ ติดต่อกบั บา้นเขาฉกรรจ ์หมู่ท่ี 6 ต าบลเขาฉกรรจ ์อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้  
ทศิตะวนัออก ติดต่อกบั บา้นนาบน หมู่ท่ี 7 ต าบลเขาฉกรรจ ์อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้  
ทศิตะวนัตก ติดต่อกบั หมู่ท่ี 25 ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ 

   2.2 การเลือกตั้ง  

จ านวนผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งในเขต รวม 3,821 คน แยกเป็น ชาย 1,887 คน หญิง 1,934 คน  
3. ประชากร  

3.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัประชากร  
มีประชากรทั้งส้ิน 4,835 คน แยกเป็นชาย 2,393 คน เป็นหญิง 2,442 คน มีจ านวนครัวเรือน 

2,373 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉล่ีย 555 คน/ตารางกิโลเมตร (ขอ้มูลประชาการ
จาก ส านกัทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ ์ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565)  

4. สภาพทางสังคม  
4.1 การศึกษา  
โรงเรียนระดบัมธัยม    จ านวน 1 แห่ง 
โรงเรียนระดบัประถม    จ านวน 1แห่ง 

  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก    จ านวน 1แห่ง 
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      ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน   จ านวน 1 แห่ง 
4.2 สาธารณสุข  
     โรงพยาบาลเขาฉกรรจ ์  จ านวน 1 แห่ง สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาฉกรรจ ์จ  านวน 1 แห่ง สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
      คลินิกเอกชน      จ  านวน 2 แห่ง 
      ศูนยส์าธารณสุขมูลฐาน      จ  านวน 10 แห่ง 
      รถสุขาเคล่ือนท่ี            จ  านวน 1 คนั 
      อสม.         จ  านวน 78 คน 

5. ระบบบริการพืน้ฐาน  
5.1 การคมนาคมขนส่ง  
      ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 317 สายจนัทบุรี - สระแกว้  
      ทางหลวงชนบทสายเขาฉกรรจ ์– หนองใหญ่ (3008)  
5.2 การไฟฟ้า  
      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเขาฉกรรจ ์และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสระแกว้  
5.3 การประปา  
      ส านกังานประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแกว้  
5.4 ไปรษณียห์รือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวสัดุครุภณัฑ ์ 
     บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั สาขาเขาฉกรรจ ์ จ านวน 1 แห่ง  
     บริษทัขนส่ง Kerry Express    จ านวน 1 แห่ง 

        บริษทัขนส่ง Flash Express    จ านวน 1 แห่ง 
      บริษทัขนส่ง J & T     จ านวน 1 แห่ง  

6. ระบบเศรษฐกจิ  
6.1 การเกษตร  
     มีการเพาะปลูกขา้ว ขา้วโพด มนัส าปะหลงั ออ้ย มะละกอ ล าไย เป็นตน้ 
 6.2 การท่องเท่ียว 
     มีเขาฉกรรจว์ดัถ ้าเขาฉกรรจ ์เป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญั  
     มีเขามีเรา คาเฟ่  
     หลงเขา คาเฟ่  
    วดัเฮาส์ คาเฟ่  
     ชมววิทิวเขา คาเฟ่  
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    อนันา คาเฟ่  
    สถานีมีเขา  

7. ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม  
7.1 การนบัถือศาสนา  

          ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ รองลงมาศาสนาคริสต ์ 
7.2 ประเพณีและงานประจ าปี  

            มีประเพณีทอ้งถ่ินท่ีส าคญั คือ  
1. ประเพณีตกับาตรเทโวโรหนะ จดัข้ึนในวนัแรม 1 ค ่าเดือน 11 ของทุกปี  

    2. ประเพณีวนัสงกรานตแ์ละวนัผูสู้งอาย ุจดัข้ึนในวนัท่ี 14 เมษายน ของทุกปี  
3. ประเพณีวนัลอยกระทงและแข่งเรือพายพื้นบา้น จดัข้ึนในวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 12 

ของทุกปี  
4. ประเพณีวนัเขา้พรรษา (วนัแรม 1 ค ่า เดือน 8) หรือเทศกาลเขา้พรรษา (วนัแรม 

1 ค ่า เดือน 8 ถึง วนัข้ึน 15 ค ่าเดือน 11) ของทุกปี  
8. ทรัพยากรธรรมชาติ  

8.1 น ้า 
1) หนอง บึง จ านวน 4 แห่ง  

บึงสระกุดล่าง คิดเป็นพื้นท่ีกกัเก็บน ้าประมาณ 50,000 ลบ.ม. 
บึงสระกุดกลาง คิดเป็นพื้นท่ีกกัเก็บน ้าประมาณ 20,000 ลบ.ม. 
บึงสระกุดโบสถ ์คิดเป็นพื้นท่ีกกัเก็บน ้าประมาณ 30,000 ลบ.ม.  
บึงหนองขอน คิดเป็นพื้นท่ีกกัเก็บน ้าประมาณ 3,200 ลบ.ม.  

2) คลอง ล าธาร หว้ย จ  านวน 6 แห่ง ไดแ้ก่  
คลองพระสถึง - คลองยาง - คลองวงัจิก  
คลองตะเคียน - คลองอีเหลา - คลองปูน  

8.2 ป่าไม ้ 
      มีสวนรุกขชาติ จ านวน 1 แห่ง  
8.3 ภูเขา  
      มีเขาฉกรรจ ์เป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่  
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  
     เพียงพอและเหมาะแก่การท าการเกษตร  

 



35 
 

 

 

แผนภูมโิครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอตัราก าลงั 
 

 
 

 
 

ท่ีมา: https://www.khaochakan.go.th, 2565 
 

https://www.khaochakan.go.th/
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 ก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล 

 
ท่ีมา: https://www.khaochakan.go.th, 2565 
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
ศรุดา สมพอง (2552) ไดท้  าการประเมินผลการด าเนินงานและการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโนนธาตุ มีวตัถุประสงคข์องการศึกษา คือ (1) เพื่อประเมินผลการด าเนินงานของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง จงัหวดัขอนแก่น ตามภาระและหนา้ท่ีใน
พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2542 (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง จงัหวดัขอนแก่น และ (3) เพื่อศึกษาหาแนวทางในการ
ปรับปรุงการให้บริการและการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสอง
หอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ใหดี้ยิง่ข้ึน ผลการศึกษา พบวา่ ผลงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ในรอบ
ปีท่ีผา่นมา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.64 (ร้อยละ 72.79) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.96 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อนัดบัท่ีหน่ึง คือ ดา้นการสงเคราะห์ผูสู้งอายุ รองลงมาเป็น
ผลงานดา้นการส่งเสริมการกีฬา และนอ้ยท่ีสุดคือผลงานดา้นระบบน ้าสะอาด คุณภาพการใหบ้ริการ 
โดยการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใชบ้ริการท่ี องคก์ารบริหารส่วนต าบล ใน 4 ดา้น
หลกั คือ ดา้นความรวดเร็ว ดา้นความเสมอภาคและความเป็นธรรม ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 
และด้านอาคารและสถานท่ีให้บริการ ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช้
บริการท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.80 (ร้อยละ 75.98) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.90 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อนัดบัท่ีหน่ึง คือ ดา้นการให้บริการ
ของเจา้หนา้ท่ี รองลงมาดา้นอาคารและสถานท่ีให้บริการ ดา้นความเสมอภาคและความ เป็นธรรม 
และดา้นความรวดเร็ว ตามล าดบั 

https://www.khaochakan.go.th/
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วิทยาลยันครราชสีมา(2552) ไดท้  าการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพ
การให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้ประจ าปีงบประมาณ 2552 ผลการส ารวจ 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไกใ้นภาพรวม อยูใ่นระดบัร้อยละ 85.00 โดยไดค้ะแนนอยูใ่นระดบั 7 เม่ือพิจารณา
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไก ้ระหวา่งปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2552 จะเห็นวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง
ตะไกมี้การพฒันาการให้บริการเพิ่มข้ึน โดยในภาพรวมระดบัความพึงพอใจเพิ่มจากร้อยละ 83.60 
เป็นร้อยละ 85.00 เม่ือพิจารณา เป็นรายดา้นจะเห็นวา่ ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ ระดบั
ความพึงพอใจเพิ่มจากร้อยละ 82.00 เป็นร้อยละ 83.80 ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ ระดบัความพึง
พอใจเพิ่มจากร้อยละ 85.20 เป็นร้อยละ 87.60 และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ระดบัความพึงพอใจ
เพิ่มจากร้อยละ 84.00 เป็นร้อยละ 84.20 

มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนดุสิต ศูนย์ล าปาง (2553) ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการของเทศบาลต าบลลอ้มแรด ปีงบประมาณ 2553 ผลการส ารวจพบวา่ภาพรวมของความ
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการใหบ้ริการต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก การใหบ้ริการท่ีสร้าง
ความพึงพอใจให้กบัผูรั้บบริการในอนัดบัท่ี 1 คือ งานดา้นสังคมสงเคราะห์และการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผูด้้อยโอกาส รองลงมาคือ งานบริการให้ยืมวสัดุ ครุภณัฑ์ แก่ส่วน
ราชการและบุคคลทัว่ไปและนอ้ยท่ีสุด คือ งานบริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ถา้วเิคราะห์ในรายละเอียด
ดา้นการให้บริการทั้ง 3 ดา้น ในภาพรวมพบวา่ การให้บริการของหน่วยงานท่ีไดค้ะแนนสูงสุด คือ 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก งานบริการให้ยืมวสัดุ ครุภณัฑ์ แก่ส่วนราชการ และบุคคลทัว่ไป ส่วน
บริการท่ีไดค้ะแนนนอ้ยสุด คือ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ในงานบริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

คณะท างานตรวจประเมินการรับรองการปฏิบติัราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดัขอนแก่น (2553) ไดท้  าการการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง จงัหวดัขอนแก่น ผลการประเมิน ใน
ภาพรวม พบวา่ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนอง
สองห้อง งานบริการทั้ง 3 ดา้น ประชาชนผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัพอใจ    
มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.60 ซ่ึงเม่ือคิดตามตารางเกณฑ์คะแนนของคู่มือของจงัหวดั
ขอนแก่น พบวา่ไดค้ะแนน 7 คะแนน โดยแยกแต่ละงานดงัน้ี 

1. งานบริการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัพอใจ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.90  
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2. งานบริการภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัพอใจ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80  

3. งานบริการอินเตอร์เน็ต ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูบ้ริการส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัพอใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.56  คิดเป็นร้อยละ 91.20 

สุกญัญา มีแกว้ (2554) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผลการวจิยัพบวา่ ประชาชนท่ี
ใช้บริการ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20 - 30 ปี สมรสแล้ว ระดบัการศึกษามธัยมศึกษา 
อาชีพเกษตรกร รายไดเ้ฉล่ียต ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน ใช้บริการดา้น
ส านกังานสาธารณสุข และต าบลท่ีใชบ้ริการคือ ต าบลประสงค ์ความพึงพอใจของประชาชนในการ
ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและ
รายดา้นความพึงพอใจในการใช้บริการ อยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
ดงัน้ี ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นอาคาร/สถานท่ี ดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการ ดา้นขั้นตอนการ
ให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการ ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ อาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว และประเภทการใชบ้ริการ ต่างกนัท า
ใหค้วามพึงพอใจของประชาชนในการใชบ้ริการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา (2557) ไดท้  าการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนผูรั้บบริการจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบอน โดยท าการส ารวจความ
พึงพอใจใน 7 ภารกิจ คือ 1) ภารกิจดา้นโยธา 2) ภารกิจดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล 3) ภารกิจ
ดา้นการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 4) ภารกิจดา้นการศึกษา 5) ภารกิจดา้นรายไดห้รือ
ภาษี    6) ภารกิจด้านพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม และ 7) ภารกิจด้านสาธารณสุข ใน 4 
ประเด็น ประกอบดว้ย ดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ  ดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวก  และดา้นช่องทางการให้บริการ โดยท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างประชาชน
ท่ีมารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบในทั้ง 7 ภารกิจ โดยในภารกิจการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ภารกิจดา้นโยธา  ภารกิจดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล  ภารกิจดา้นการรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ ภารกิจด้านการศึกษา  ภารกิจด้านรายได้หรือภาษี  ภารกิจด้าน
พฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม และ ภารกิจดา้นสาธารณสุข จ านวนภารกิจละ 55 และ 54  คนผล
การศึกษาพบวา่ ภารกิจการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความพึงพอใจ ต่อการให้บริการในภาพรวม
ของภารกิจทั้ง 7 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก โดยคิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ  87.00 โดยภารกิจท่ีผูรั้บบริการมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ภารกิจดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 90.20 รอง
ลงไปเป็นภารกิจดา้นรายไดห้รือภาษี คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 89.15  ภารกิจดา้นโยธา คิดเป็นค่าเฉล่ีย
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ร้อยละ 88.30 ภารกิจดา้นพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 86.97 ภารกิจ
ดา้นการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 86.40  ภารกิจดา้นสาธารณสุข 
คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 84.26 และภารกิจดา้นการศึกษา ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจมาเป็นล าดบั
สุดทา้ย คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 83.75 
 

 

 
  สภาพทางสังคม 

 



 

 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการจากเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ ใน
ภารกิจดา้นการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ ดา้นการจดัการภูมิทศัน์ ดา้นการจดัเก็บภาษี ดา้นการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั และด้านการขออนุญาตตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร โดยคณะผูว้ิจยัได้
ก าหนดวธีิด าเนินการวจิยัตามหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการจดักระท าขอ้มูล 
 4.  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ ประชากรท่ีมาใช้อาศยัอยู่ในเขตเทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ ์ในปี 2565 ซ่ึงจากการส ารวจของงานทะเบียนราษฎรส านกัปลดั พบวา่ เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  
มีประชากรทั้งส้ิน 4,835 คน ( เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ,์ มิถุนายน 2565) 

2.  กลุ่มตวัอยา่ง การค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งและไดใ้ชสู้ตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
แบบทราบจ านวนประชากรโดยก าหนดความเช่ือมัน่ท่ี 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ดงัสูตรของ Taro 
Yamane (1973) ดงัน้ี  

  n       =            N 
1+ N (e) 2 

n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N = จ  านวนประชากร 
E = 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 

 ขนาดของตวัอยา่งท่ีค านวณไดป้ระมาณ 369.44 ตวัอยา่ง เพื่อความสมบูรณ์ในการวิจยัผูว้ิจยัจึง
เพิ่มกลุ่มตวัอยา่งอีก 80 คน รวมเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน ซ่ึงในงานวจิยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดท่ีจะศึกษา
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการในภารกิจของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  5  ดา้น ประกอบดว้ย  ภารกิจดา้น
การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ ดา้นการจดัการภูมิทศัน์ ดา้นการจดัเก็บภาษี ดา้นการป้องกนัและบรรเทา
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สาธารณภยั และดา้นการขออนุญาตตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร จึงใชว้ิธีการสุมตวัอยา่งแบบโควตา 
(Quota Sampling) ก าหนดจ านวนตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ภารกิจละ 80 ตวัอย่าง และเลือกตวัอย่างใน
แต่ละภารกิจแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ไดแ้ก่ 
 1.  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 2.  ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ 
 3.  ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
 4.  ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 
                 5.  ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ 
 6.  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นค าถาม
แบบเลือกตอบ (Check list) 
 ส่วนท่ี 2 -5 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ 
ต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี และต่อส่ิงอ านวยความสะดวก เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า       
5 ระดบั (Rating Scale)ตามรูปแบบของ Liker’s scale 
 ส่วนท่ี 6 เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเขียนตอบอย่างเป็นอิสระ 
เพื่อเสนอประเด็นของปัญหา อุปสรรค และให้ขอ้แนะส าหรับเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ ในการปรับปรุง 
และพฒันาการด าเนินงานต่อไป 
 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูลและกำรจัดกระท ำข้อมูล 
 1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  คณะผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ จากขอ้มูลเอกสาร (Documentary Data)          
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถิติ ขอ้มูลทัว่ไป รวมถึงภารกิจความรับผิดชอบจากเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์และท าการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ จากความคิดเห็นของประชาชนผูท่ี้มารับบริการจากเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถาม 

 2.  การจดักระท าขอ้มูล 
  หลงัจากท่ีไดร้วบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง คณะผูว้จิยัจะตรวจสอบความสมบูรณ์      
ในการตอบ (Editing) และน าไปวเิคราะห์เพื่อสรุปผลการวจิยัต่อไป โดยด าเนินการดงัน้ี  
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  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลขอ้มูลส่วนบุคคลจะน ามาหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 
  ส่วนท่ี 2-5 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อกระบวนการใหบ้ริการ ต่อ
การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี และต่อส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั (Rating Scale)จะน าไปหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมถึงค่าเฉล่ียร้อยละของ
ความพึงพอใจ โดยคณะผูว้จิยัไดก้  าหนดคะแนนส าหรับการตอบแบบสอบถามทั้ง 5 ระดบั ดงัน้ี 
 ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด เท่ากบั 5 คะแนน 
 ระดบัความพึงพอใจมาก เท่ากบั 4 คะแนน 
 ระดบัความพึงพอใจปานกลาง  เท่ากบั 3 คะแนน 
 ระดบัความพึงพอใจนอ้ย เท่ากบั 2 คะแนน 
 ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 1 คะแนน 
  การแปลความหมายของคะแนน คณะผูว้จิยัไดก้  าหนดค่าเฉล่ียอิงเกณฑ ์(Criterion 
Reference) โดยใชช่้วง 5 คะแนน ดงัน้ี (ศิริชยั กาญจนวาสี และคณะ, 2544, หนา้ 60) 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  4.50 - 5. 00  หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการรับบริการมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.50 - 4. 49 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการรับบริการมาก 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.50 - 3. 49 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการรับบริการปานกลาง
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.50 -2.49  หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการรับบริการนอ้ย 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00 - 1.49    หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการรับบริการนอ้ยท่ีสุด 

  นอกจากน้ีคณะผูว้ิจยัไดก้  าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉล่ียร้อยละ ดงัน้ี
 มากกวา่ค่าเฉล่ียร้อยละ 90. 00 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการรับบริการมากท่ีสุด
 ค่าเฉล่ียร้อยละ 70.00 - 89. 99  หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการรับบริการมาก 
 ค่าเฉล่ียร้อยละ 50.00 - 69.99  หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการรับบริการปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียร้อยละ 30.00 -49.99  หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการรับบริการนอ้ย 
 นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียร้อยละ 29.99 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการรับบริการนอ้ยท่ีสุด 
 

สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 คณะผูว้ิจยัใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยจ าแนกการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
  1.  วเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช ้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
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  2.  วิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการจากเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์โดยใช้
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าเฉล่ียร้อยละ 



บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการจากเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ ์อ าเภอ 
เขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้  น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 1. ผลการศึกษาภารกิจดา้นการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 
 2. ผลการศึกษาภารกิจดา้นการจดัการภูมิทศัน์ 
3. ผลการศึกษาภารกิจงานดา้นภาษี   

 4. ผลการศึกษาภารกิจดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
5. ผลการศึกษาภารกิจดา้นการขออนุญาตตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 

 6. สรุปผลความพึงพอใจท่ีมีต่อภารกิจในแต่ละดา้น 
 7. สรุปผลความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมด 
 

1. ผลการศึกษาภารกจิงานด้านการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 

 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1.1.1 เพศ 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 32 40.00 
หญิง 48 60.00 
รวม 80 100.00 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็น         
ร้อยละ 60.00 และร้อยละ 40.00 ตามล าดบั 
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  1.1.2  อาย ุ
ตารางท่ี 2 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31 - 40 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 
32.50 รองลงมามีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.30 มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
18.80 มีอายุระหวา่ง 51 – 60 ปี คิดเป็นค่าร้อยละ 12.50 มีอายุมากกวา่ 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.10 และอายุ
นอ้ยกวา่ 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.80 ตามล าดบั 
 
 1.1.3 ระดบัการศึกษา 
ตารางท่ี 3 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

 
 จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ 

ปวช.หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 38.80 รองลงมามีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 18.80 
มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 17.40 มีการศึกษาในระดับ
อนุปริญญา/ ปวส.หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 15.00 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
10.00 ตามล าดบั 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 21 ปี 3 3.80 

21 – 30 ปี 21 26.30 
31 – 40 ปี 26 32.50 
41 – 50 ปี 15 18.80 
51 – 60 ปี 

มากกวา่ 60 ปี  
10 
5 

12.50 
6.10 

รวม 80 100.00 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 15 18.80 

มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า 14 17.40 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.หรือเทียบเท่า        31 38.80 

อนุปริญญา/ ปวส.หรือเทียบเท่า 12 15.00 
ปริญญาตรี                    8 10.00 

รวม 80 100.00 



46 
 

     1.1.4  อาชีพ 
ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพหลกั 
 

อาชีพหลกั                      จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ             5 6.30 

พนกังานองคก์รเอกชน       21 26.30 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ             10 12.50 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 13 16.20 
รับจา้ง 10 12.50 

นกัเรียน/นกัศึกษา 1 1.20 
เกษตรกร 20 25.00 
รวม 80 100.00 

 

 จากตารางท่ี 4  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นประกอบอาชีพพนักงานองค์กร
เอกชน โดยคิดเป็นร้อยละ 26.30 รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 25.00 ประกอบอาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 16.20 ประกอบอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจและประกอบ
อาชีพรับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 12.50 และประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 1.20 ตามล าดบั 
 
 1.1.5  สถานภาพ 
ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ        จ านวน ร้อยละ 
โสด 31 38.80 
สมรส 40 50.00 

แยกกนัอยู ่
หยา่ร้าง/หมา้ 

5 
4 

6.20 
5.00 

รวม 80 100.00 
  

 จากตารางท่ี 5 พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานมีภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 50.00 
รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 38.80 มีสถานภาพแยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 6.20 และ
สถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดบั 
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    1.1.6  รายได ้
ตารางท่ี 6 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียส่วนตวัต่อเดือน 

 
 จากตารางท่ี 6 พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียส่วนตวัต่อเดือน 5,001 – 
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.80 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียส่วนตวัต่อเดือน 10,001– 15,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 มีรายไดเ้ฉล่ียส่วนตวัต่อเดือน 15,001 – 20,000 คิดเป็นร้อยละ 16.20 มีรายไดเ้ฉล่ียส่วนตวั
ต่อเดือนนอ้ยกวา่ 5,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.20 และมีรายไดเ้ฉล่ียส่วนตวัต่อเดือนมากกวา่ 20,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 3.80 ตามล าดบั 
   
 1.1.7  ช่วงเวลาท่ีมารับบริการ 
ตารางท่ี 7 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงเวลาท่ีสะดวกมารับบริการ 
 

ช่วงเวลาทีส่ะดวกมารับบริการ จ านวน ร้อยละ 
8.30 – 10.00 น.                      46 57.50 
10.01 – 12.00 น.              18 22.50 
12.01 – 14.00 น.                    13 16.20 
14.01 –16.30 น. 3 3.80 

รวม 80 100.00 
 

 จากตารางท่ี 7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สะดวกในการมารับบริการช่วงระหว่าง
เวลา 8.30 – 10.00 น. คิดเป็นร้อยละ 57.50 รองลงมาสะดวกในการมารับบริการ ช่วงระหวา่งเวลา 10.01 
– 12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 22.50 สะดวกในการมารับบริการ ช่วงระหวา่งเวลา 12.01 – 14.00 น. คิดเป็น
ร้อยละ 16.20 และสะดวกในการมารับบริการช่วงระหว่างเวลา 14.01 –16.30 น. คิดเป็นร้อยละ 3.80 
ตามล าดบั 

รายได้เฉลีย่ส่วนตัวต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 5,001 บาท 5 6.20 
5,001 – 10,000 บาท 43 53.80 
10,001 – 15,000 บาท          16 20.00 
15,001 – 20,000 บาท 13 16.20 
มากกวา่ 20,000 บาท 3 3.80 

รวม 80 100.00 
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 1.2 ความพงึพอใจต่อการให้บริการในภารกจิด้านการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 
  1.2.1 ความพึงพอใจต่อกระบวนการใหบ้ริการ 

ตารางท่ี 8  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียร้อยละ อนัดบั และระดบัของความพึงพอใจต่อ
กระบวนการใหบ้ริการ 

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ 
n = 80 ค่าเฉลีย่     

ร้อยละ 
อนัดับ ระดับ 

x  .D.S  
1. ขั้นตอนการใหบ้ริการเขา้ใจง่าย ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 4.72 .414 94.40 6 มากท่ีสุด 
2. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความคล่องตวั รวดเร็ว 4.73 .410 94.60 5 มากท่ีสุด 

3. การจดัล าดบัก่อน-หลงัของผูม้ารับบริการเป็นไปอยา่ง
เท่าเทียม 

4.67 .433 93.40 10 มากท่ีสุด 

4. ความชดัเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะน าขั้นตอน  
ในการใหบ้ริการจากเจา้หนา้ท่ี 

4.69 .421 93.80 8 มากท่ีสุด 

5. ป้ายแสดงส่วนงานต่างๆ มีความชดัเจน 4.80 .435 96.00 2 มากท่ีสุด 
6. การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาท าการ 4.86 .378 97.20 1 มากท่ีสุด 

7. ความถูกตอ้งและการดูแลไม่ใหมี้ขอ้ผดิพลาดในการ
ใหบ้ริการ 

4.79 .366 95.80 3 มากท่ีสุด 

8. การติดตามผลการใหบ้ริการ เช่น การออกเยีย่มเยยีน
ประชาชน 

4.68 .484 93.60 9 มากท่ีสุด 

9. การแจง้ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อยา่งทัว่ถึง 4.74 .310 94.60 4 มากท่ีสุด 

10. การยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้โตแ้ยง้และ
ขอ้เสนอแนะจากผูม้าใชบ้ริการ 

4.71 .451 94.00 7 มากท่ีสุด 

รวม 4.75 .472 95.00  มากทีสุ่ด 
  
 จากตารางท่ี 8 พบวา่ ผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภารกิจงานดา้น
การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ ในส่วนของกระบวนการให้บริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 95.00 ส าหรับดา้นท่ีผูรั้บบริการมี
ความพึงพอใจมากเป็น 3 ล าดบัแรก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาท า
การ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 97.20 รองลงมาคือป้ายแสดงส่วนงานต่างๆ มีความชดัเจน คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อย
ละ 96.00 และความถูกตอ้งและการดูแลไม่ใหมี้ขอ้ผดิพลาดในการใหบ้ริการ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 95.80 
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ในขณะท่ีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของผูม้ารับบริการเป็นไปอย่างเท่าเทียมมาเป็นล าดบัสุดทา้ย คิดเป็น
ค่าเฉล่ียร้อยละ 93.40 
   1.2.2 ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
ตารางท่ี 9   ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียร้อยละ อนัดบั และระดบัของความพึงพอใจต่อการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ 
n = 80 ค่าเฉลีย่     

ร้อยละ 
อนัดับ ระดับ 

x  .D.S  
1. ความสุภาพ กริยามารยาท และบุคลิกภาพของ
เจา้หนา้ท่ี 

4.66 .442 93.20 9 มากท่ีสุด 

2. ความเหมาะสมของเคร่ืองแต่งกาย 4.75 .435 95.00 8 มากท่ีสุด 

3. ความเอาใจใส่ และความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 4.77 .329 95.40 6 มากท่ีสุด 

4. ความพร้อมในการใหบ้ริการ เช่น การเตรียมเอกสาร 4.80 .319 96.00 3 มากท่ีสุด 

5. ความรู้ความสามารถในการบริการและใหค้ าปรึกษา  
แกปั้ญหาต่างๆ 

4.81 .326 96.20 2 มากท่ีสุด 

6. การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบติั 4.76 .323 95.20 7 มากท่ีสุด 

7. ความน่าเช่ือถือ และความซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ี 4.82 .377 96.40 1 มากท่ีสุด 
8. การใหบ้ริการตามสิทธิท่ีผูม้าใชบ้ริการควรไดรั้บอยา่ง
เตม็ท่ี 

4.78 .413 95.60 5 มากท่ีสุด 

9. ความรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหาหรือขอ้ร้องเรียนอยา่ง 
ทนัท่วงที 

4.79 .443 95.80 4 มากท่ีสุด 

10. ความเตม็ใจในการใหบ้ริการแมจ้ะเป็นช่วงพกั
กลางวนั หรือใกลเ้ลิกงาน 

4.64 .474 92.80 10 มากท่ีสุด 

รวม 4.76 .412 95.20  มากทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี 9 พบว่า ผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภารกิจงานดา้น
การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ ในส่วนของการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 95.20 ส าหรับดา้นท่ีผูรั้บบริการมีความพึงพอใจมาก
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เป็น 3 ล าดบัแรก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ และความซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ี เป็น
ค่าเฉล่ียร้อยละ 96.40 รองลงมาคือความรู้ความสามารถในการบริการและใหค้  าปรึกษาแกปั้ญหาต่างๆ คิด
เป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 96.20 และความพร้อมในการให้บริการ เช่น การเตรียมเอกสาร  คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อย
ละ 96.00 ในขณะท่ีความเต็มใจในการใหบ้ริการแมจ้ะเป็นช่วงพกักลางวนั หรือใกลเ้ลิกงานมาเป็นล าดบั
สุดทา้ย คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 92.80  
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 1.2.3 ความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 
ตารางท่ี  10 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียร้อยละ อนัดบั และระดบัของความพึงพอใจต่อส่ิง  

อ านวยความสะดวก 

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ 
n = 80 ค่าเฉลีย่     

ร้อยละ 
อนัดับ ระดับ 

x  .D.S  
1. ความสะดวกของสถานท่ีตั้งในการเดินทางมารับ
บริการ 

4.75 .411 95.00 6 มากท่ีสุด 

2. ความสะดวกและพอเพียงของสถานท่ีจอดรถ 4.72 .357 94.40 8 มากท่ีสุด 

3. ความสะอาดของสถานท่ี หอ้งน ้าและส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

4.73 .435 94.60 7 มากท่ีสุด 

4. ความพอเพียงของท่ีนัง่รอรับบริการ และจุดบริการน ้า
ด่ืม 

4.89 .412 97.80 1 มากท่ีสุด 

5. ความทนัสมยัและคุณภาพของเคร่ืองมือในการ
ใหบ้ริการ 

4.88 .371 97.60 2 มากท่ีสุด 

6. ความพอเพียงของเคร่ืองมือในการใหบ้ริการ 4.87 .352 97.40 3 มากท่ีสุด 

7. การบริการเอกสาร คู่มือ แนะน าการใชบ้ริการ 4.80 .346 96.00 5 มากท่ีสุด 

8. การจดัตูรั้บฟังความคิดเห็นหรือเจา้หนา้ท่ีไวค้อยรับ 
ขอ้ร้องเรียนหรือร้องทุกขจ์ากประชาชน 

4.81 .343 96.20 4 มากท่ีสุด 

9. การจดัสถานท่ีภายในเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบสะดวก  
ในการติดต่อ 

4.71 .418 94.20 9 มากท่ีสุด 

10. ความชดัเจนของป้ายบอกหน่วยงาน   
และการประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบถึงขั้นตอนการ

ใหบ้ริการ 

4.60 .486 92.00 10 มากท่ีสุด 

รวม 4.78 .467 95.60  มากทีสุ่ด 
 

 จากตารางท่ี 10 พบว่า ผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภารกิจงาน
ดา้นการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ ในส่วนของส่ิงอ านวยความสะดวกในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 95.60 ส าหรับดา้นท่ีผูรั้บบริการมีความพึงพอใจมาก
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เป็น 3 ล าดบัแรก  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความพอเพียงของท่ีนัง่รอรับบริการ และจุดบริการน ้ าด่ืม 
คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 97.80 รองลงมาคือความทนัสมยัและคุณภาพของเคร่ืองมือในการให้บริการ คิด
เป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 97.60 และความพอเพียงของเคร่ืองมือในการให้บริการ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 97.40 
ในขณะท่ีความชดัเจนของป้ายบอกหน่วยงาน และการประชาสัมพนัธ์ให้ทราบถึงขั้นตอนการให้บริการ 
มาเป็นล าดบัสุดทา้ย คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 92.00 

1.2.4 ความพึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ 
ตารางท่ี 11  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียร้อยละ อนัดบั และระดบัของความพึงพอใจต่อ

ช่องทางการใหบ้ริการ 

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ 
n = 80 ค่าเฉลีย่     

ร้อยละ 
อนัดับ ระดับ 

x  .D.S  
1. มีการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ใหบ้ริการ 

4.82 .428 96.40 4 
มากท่ีสุด 

2. มีการจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสารในการคน้หาขอ้มูล 4.85 .456 97.00 3 มากท่ีสุด 
3. มีการใหบ้ริการในช่วงพกักลางวนัหรือ
วนัหยดุราชการ 

4.86 .478 97.20 2 
มากท่ีสุด 

4. มีการแจง้การใหบ้ริการทางเสียงตามสาย 4.83 .412 96.60 5 มากท่ีสุด 
5. มีการใหบ้ริการนอกสถานท่ี 4.89 .495 97.60 1 มากท่ีสุด 
6. มีการใหห้น่วยบริการต่างๆเขา้มาบริการในพื้นท่ี 4.81 .464 96.20 6 มากท่ีสุด 

รวม 4.84 .481 96.80  มากทีสุ่ด 
 
 จากตารางท่ี  11  พบวา่ ผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภารกิจงาน
ดา้นการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ ในส่วนช่องทางการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียร้อยละของความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 96.80 ส าหรับดา้นท่ีผูรั้บบริการมีความ
พึงพอใจมากเป็น 3 ล าดบัแรก อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ มีการใหบ้ริการนอกสถานท่ี คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 
97.60 รองลงมาคือ มีการให้บริการในช่วงพกักลางวนัหรือวนัหยุดราชการ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 97.20 
และมีการจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสารในการคน้หาขอ้มูล คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 97.00 ในขณะท่ีมีการให้
หน่วยบริการต่างๆเขา้มาบริการในพื้นท่ีมาเป็นล าดบัสุดทา้ย คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 96.20 
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2. ผลการศึกษาภารกจิงานด้านการจัดการภูมทิศัน์  

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      2.1.1 เพศ 
ตารางท่ี  12  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 50 62.50 
หญิง 30 37.50 
รวม 80 100.00 

 

 จากตารางท่ี 12 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 62.50 และร้อยละ 37.50 ตามล าดบั 
 

      2.1.2 อาย ุ
 

ตารางท่ี  13  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 21 ปี 2 2.40 

21 – 30 ปี 20 25.00 
31 – 40 ปี 23 28.75 
41 – 50 ปี 18 22.50 
51 – 60 ปี 17 21.25 
รวม 80 100.00 

 

 จากตารางท่ี 13  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31 – 40 ปี โดยคิดเป็นร้อย
ละ 28.75 รองลงมามีอายุระหว่าง 21 - 30 คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีอายุระหวา่ง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
22.50 มีอายุระหว่าง  51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.30 และอายุน้อยกว่า 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.30 
ตามล าดบั 
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        2.1.3 ระดบัการศึกษา 
ตารางท่ี  14  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 32 40.00 

มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า 18 22.50 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.หรือเทียบเท่า        20 25.00 

อนุปริญญา/ ปวส.หรือเทียบเท่า 10 12.50 
รวม 80 100.00 

 
  จากตารางท่ี 14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา                    
คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมามีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.หรือเทียบเท่า คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 มีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 22.50 และมีการศึกษา
ในระดบัอนุปริญญา/ ปวส.หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 12.50 ตามล าดบั 
    2.1.4 อาชีพ 
ตารางท่ี  15 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพหลกั 
 

อาชีพหลกั                      จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ 

พนกังานองคก์รเอกชน 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

5 
8 
5 

6.30 
10.00 
6.30 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 18 22.40 
รับจา้ง 12 15.00 
เกษตรกร 32 40.00 
รวม 80 100.00 

 
 จากตารางท่ี 15 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อย
ละ 40.00 รองลงประกอบอาชีพรับประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 22.40 ประกอบอาชีพ
รับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 15.00 ประกอบอาชีพประกอบพนกังานองคก์รเอกชน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และ
ประกอบอาชีพรับราชการ และประกอบอาชีพพนกังานรัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 6.30 ตามล าดบั 
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       2.1.5 สถานภาพ 
ตารางท่ี  16 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 

 
 จากตารางท่ี 16 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 53.80 
รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 38.80 มีสถานภาพแยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 5.00 และมี
สถานภาพหยา่งร้าง/หมา้ย คิดเป็นร้อยละ 2.40  ตามล าดบั 
    2.1.6 รายได ้
ตารางท่ี  17 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียส่วนตวัต่อเดือน 
 

รายได้เฉลีย่ส่วนตัวต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 18 22.50 
5,001 – 10,000 บาท 36 45.00 
10,001 – 15,000 บาท          17 21.30 
15,001 – 20,000 บาท 9 11.20 

รวม 80 100.00 

 
 จากตารางท่ี 17 พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียส่วนตวัต่อเดือน 5,001 – 
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียส่วนตวัต่อเดือน น้อยกว่า 5,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 22.50 มีรายไดเ้ฉล่ียส่วนตวัต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 21.30 และมีรายได้
เฉล่ียส่วนตวัต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.20 ตามล าดบั 
  
 
 
 

สถานภาพ       จ านวน ร้อยละ 
โสด 31 38.80 
สมรส 43 53.80 

แยกกนัอยู ่
หยา่ร้าง/หมา้ย 

4 
2 

5.00 
2.40 

รวม 80 100.00 
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  2.1.7 ช่วงเวลาท่ีมารับบริการ 
ตารางท่ี 18 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงเวลาท่ีสะดวกมารับบริการ 
 

ช่วงเวลาทีส่ะดวกมารับบริการ จ านวน ร้อยละ 
8.30 – 10.00 น.                      46 57.50 
10.01 – 12.00 น.              15 18.80 
12.01 – 14.00 น.                    16 20.00 
14.01 –16.30 น. 3 3.70 

รวม 80 100.00 
 
 จากตารางท่ี 18 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สะดวกในการมารับบริการช่วงระหวา่ง

เวลา 8.30 – 10.00 น. คิดเป็นร้อยละ 57.50 รองลงมาสะดวกในการมารับบริการช่วงระหวา่งเวลา 12.01 – 
14.00 น. คิดเป็นร้อยละ 20.00 สะดวกในการมารับบริการช่วงระหวา่งเวลา 10.01 – 12.00 น. คิดเป็นร้อย
ละ 18.00 และสะดวกในการมารับบริการช่วงระหว่างเวลา 14.01 – 16.30 น. คิดเป็นร้อยละ 3.70 
ตามล าดบั 
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2.2 ความพงึพอใจต่อการให้บริการในภารกจิงานด้านการจัดการภูมิทศัน์ 
  2.2.1 ความพึงพอใจต่อกระบวนการใหบ้ริการ 

ตารางท่ี 19  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียร้อยละ อนัดบั และระดบัของความพึงพอใจ 
ต่อกระบวนการใหบ้ริการ  

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ 
n = 80 

ค่าเฉลีย่     
ร้อยละ 

อนัดับ ระดับ x , .D.S
. 

1. ขั้นตอนการใหบ้ริการเขา้ใจง่าย ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 4.66 .472 93.20 6 มากท่ีสุด 
2. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความคล่องตวั รวดเร็ว 4.65 .457 93.00 7 มากท่ีสุด 
3. การจดัล าดบัก่อน-หลงัของผูม้ารับบริการเป็นไปอยา่งเท่า
เทียม 

4.58 .489 91.60 9 มากท่ีสุด 

4. ความชดัเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะน าขั้นตอน  
ในการใหบ้ริการจากเจา้หนา้ท่ี 

4.56 .474 91.20 10 มากท่ีสุด 

5. ป้ายแสดงส่วนงานต่างๆ มีความชดัเจน 4.74 .463 94.80 3 มากท่ีสุด 
6. การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาท าการ 4.83 .451 96.60 1 มากท่ีสุด 
7. ความถูกตอ้งและการดูแลไม่ใหมี้ขอ้ผดิพลาดในการ
ใหบ้ริการ 

4.75 .479 95.00 2 มากท่ีสุด 

8. การติดตามผลการใหบ้ริการ เช่น การออกเยีย่มเยยีน
ประชาชน 

4.63 .497 92.60 8 มากท่ีสุด 

9. การแจง้ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อยา่งทัว่ถึง 4.73 .410 94.60 4 มากท่ีสุด 
10. การยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้โตแ้ยง้และ

ขอ้เสนอแนะ 
จากผูม้าใชบ้ริการ 

4.71 .418 94.20 5 มากท่ีสุด 

รวม 4.68 .485 93.60  มากทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี 19 พบวา่ ผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภารกิจงานดา้น
การจดัการภูมิทศัน์ ในส่วนของกระบวนการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
ของความพึงพอใจ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 93.60 ส าหรับดา้นท่ีผูรั้บบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดเป็น 3 
ล าดบัแรก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การให้บริการอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาท าการ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อย
ละ 96.60 รองลงมาคือความถูกตอ้งและการดูแลไม่ใหมี้ขอ้ผดิพลาดในการใหบ้ริการ คิดเป็นค่าเฉล่ีย ร้อย
ละ 95.00 และป้ายแสดงส่วนงานต่างๆ มีความชดัเจน คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 94.80 ในขณะท่ีความชดัเจน
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ในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะน าขั้นตอน ในการให้บริการจากเจา้หน้าท่ี ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจมา
เป็นล าดบัสุดทา้ย ซ่ึงคิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 91.20 

  2.2.2 ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
ตารางท่ี 20  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียร้อยละ อนัดบั และระดบัของความพึงพอใจต่อ

การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ 
n = 80 

ค่าเฉลีย่     
ร้อยละ 

อนัดับ ระดับ x , .D.S
. 

1. ความสุภาพ กริยามารยาท และบุคลิกภาพของเจา้หนา้ท่ี 4.64 .482 92.80 7 มากท่ีสุด 
2. ความเหมาะสมของเคร่ืองแต่งกาย 4.76 .476 95.20 5 มากท่ีสุด 
3. ความเอาใจใส่ และความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 4.74 .435 94.80 6 มากท่ีสุด 
4. ความพร้อมในการใหบ้ริการ เช่น การเตรียมเอกสาร 4.77 .460 95.40 4 มากท่ีสุด 
5. ความรู้ความสามารถในการบริการและใหค้ าปรึกษา  
แกปั้ญหาต่างๆ 

4.79 .433 95.80 2 มากท่ีสุด 

6. การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบติั 4.74 .468 94.80 6 มากท่ีสุด 
7. ความน่าเช่ือถือ และความซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ี 4.83 .478 96.60 1 มากท่ีสุด 
8. การใหบ้ริการตามสิทธิท่ีผูม้าใชบ้ริการควรไดรั้บอยา่ง
เตม็ท่ี 

4.78 .422 95.60 3 มากท่ีสุด 

9. ความรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหาหรือขอ้ร้องเรียนอยา่ง 
ทนัท่วงที 

4.78 .443 95.60 3 มากท่ีสุด 

10. ความเตม็ใจในการใหบ้ริการแมจ้ะเป็นช่วงพกั
กลางวนัหรือใกลเ้ลิกงาน 

4.59 .482 91.80 8 มากท่ีสุด 

รวม 4.74 .443 94.80  มากทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี 20 พบวา่ ผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการในภารกิจงานดา้น
ดา้นการจดัการภูมิทศัน์ ในส่วนของการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 94.80 ส าหรับดา้นท่ีผูรั้บบริการมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดเป็น 3 ล าดบัแรก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ และความซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติัหน้าท่ี 
คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 96.60 รองลงมา ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการบริการและให้ค  าปรึกษา 
แกปั้ญหาต่างๆ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 95.80 และการให้บริการตามสิทธิท่ีผูม้าใชบ้ริการควรไดรั้บอยา่ง
เต็มท่ี และความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนอย่างทนัท่วงที คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 
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935.60 ในขณะท่ีความเต็มใจในการให้บริการแมจ้ะเป็นช่วงพกักลางวนัหรือใกลเ้ลิกงาน ผูรั้บบริการมี
ความพึงพอใจมากเป็นล าดบัสุดทา้ย คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 91.80  
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 2.2.3 ความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 
ตารางท่ี  21 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียร้อยละ อนัดบั และระดบัของความพึงพอใจต่อส่ิง

อ านวยความสะดวก 

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ 
n = 80 ค่าเฉลีย่     

ร้อยละ 
อนัดับ ระดับ x , .D.S . 

1. ความสะดวกของสถานท่ีตั้งในการเดินทางมารับ
บริการ 

4.65 .446 93.00 6 มากท่ีสุด 

2. ความสะดวกและพอเพียงของสถานท่ีจอดรถ 4.61 .423 92.20 8 มากท่ีสุด 
3. ความสะอาดของสถานท่ี หอ้งน ้าและส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

4.62 .476 92.40 7 มากท่ีสุด 

4. ความพอเพียงของท่ีนัง่รอรับบริการ และจุดบริการน ้า
ด่ืม 

4.80 .449 96.00 1 มากท่ีสุด 

5. ความทนัสมยัและคุณภาพของเคร่ืองมือในการ
ใหบ้ริการ 

4.77 .489 95.40 3 มากท่ีสุด 

6. ความพอเพียงของเคร่ืองมือในการใหบ้ริการ 4.76 .443 95.20 4 มากท่ีสุด 
7. การบริการเอกสาร คู่มือ แนะน าการใชบ้ริการ 4.75 .462 95.00 5 มากท่ีสุด 
8. การจดัตูรั้บฟังความคิดเห็นหรือเจา้หนา้ท่ีไวค้อยรับ 
ขอ้ร้องเรียนหรือร้องทุกขจ์ากประชาชน 

4.78 .484 95.60 2 มากท่ีสุด 

9. การจดัสถานท่ีภายในเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบสะดวก  
ในการติดต่อ 

4.65 .446 93.00 6 มากท่ีสุด 

10. ความชดัเจนของป้ายบอกหน่วยงาน   
และการประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบถึงขั้นตอนการ

ใหบ้ริการ 

4.52 .472 90.40 9 มากท่ีสุด 

รวม 4.69 .491 93.80  มากทีสุ่ด 
 
 จากตารางท่ี 21 พบว่า ผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภารกิจงาน
ด้านการจดัการภูมิทศัน์ ในส่วนของส่ิงอ านวยความสะดวกในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 93.80 ส าหรับดา้นท่ีผูรั้บบริการมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดเป็น 3 ล าดบัแรก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความพอเพียงของท่ีนัง่รอรับบริการ และจุดบริการน ้า
ด่ืม คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 96.00รองลงมา ไดแ้ก่ การจดัตูรั้บฟังความคิดเห็นหรือเจา้หนา้ท่ีไวค้อยรับขอ้
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ร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชน คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 95.60 และความทนัสมยัและคุณภาพของ
เคร่ืองมือในการให้บริการ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 95.40 ในขณะท่ีความชดัเจนของป้ายบอกหน่วยงาน 
และการประชาสัมพนัธ์ให้ทราบถึงขั้นตอนการให้บริการ ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจมากเป็นล าดบั
สุดทา้ย คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 90.40 

 2.2.4 ความพึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ 
ตารางท่ี 22  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียร้อยละ อนัดบั และระดบัของความพึงพอใจต่อ

ช่องทางการใหบ้ริการ 

 
จากตารางท่ี 22 พบวา่ ผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภารกิจงานดา้น

ดา้นการจดัการภูมิทศัน์ ในส่วนช่องทางการใหบ้ริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียร้อย
ละของความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 93.40 ส าหรับดา้นท่ีผูรั้บบริการมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดเป็น 3 ล าดบัแรก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มีการใหบ้ริการในช่วงพกักลางวนัหรือวนัหยดุราชการ 
และมีการให้บริการนอกสถานท่ี คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 94.20 รองลงมา มีการจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสาร
ในการค้นหาข้อมูล คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 94.00 และมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 93.80 ในขณะท่ีมีการให้หน่วยบริการต่างๆเขา้มาบริการในพื้นท่ี ผูรั้บบริการมี
ความพึงพอใจมาเป็นล าดบัสุดทา้ยคือคิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 91.00 
 

 
 

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ 
n = 80 ค่าเฉลีย่     

ร้อยละ 
อนัดับ ระดับ 

x , .D.S . 
1. มีการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ใหบ้ริการ 

4.69 .432 93.80 3 มากท่ีสุด 

2. มีการจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสารในการคน้หาขอ้มูล 4.70 .475 94.00 2 มากท่ีสุด 
3. มีการใหบ้ริการในช่วงพกักลางวนัหรือ
วนัหยดุราชการ 

4.71 .465 94.20 1 มากท่ีสุด 

4. มีการแจง้การใหบ้ริการทางเสียงตามสาย 4.66 .470 93.20 4 มากท่ีสุด 
5. มีการใหบ้ริการนอกสถานท่ี 4.71 .495 94.20 1 มากท่ีสุด 
6. มีการใหห้น่วยบริการต่างๆเขา้มาบริการในพื้นท่ี 4.55 .452 91.00 5 มากท่ีสุด 

รวม 4.67 .444 93.40  มากทีสุ่ด 
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3. ผลการศึกษาภารกจิงานด้านการจัดเกบ็ภาษ ี
 3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
        3.1.1 เพศ 
ตารางท่ี  23  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

 
 จากตารางท่ี 23 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 53.80 และร้อยละ 46.20 ตามล าดบั 
     3.1.2 อาย ุ
ตารางท่ี  24 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

 
 จากตารางท่ี 24 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 

35.00 รองลงมามีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.30 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
20.00 อายุระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.40 อายุน้อยกว่า 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.00 และมีอายุ
มากกวา่ 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามล าดบั 

 
 

 
  

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 43 53.80 
หญิง 37 46.20 
รวม 80 100.00 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 21 ปี 4 5.00 

21 – 30 ปี 28 35.00 
31 – 40 ปี 16 20.00 
41 – 50 ปี 17 21.30 
51 – 60 ปี 

มากกวา่ 60 ปี  
14 
1 

17.40 
1.30 

รวม 80 100.00 
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 3.1.3 ระดบัการศึกษา 
ตารางท่ี  25 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 24 30.00 

มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า 11 13.80 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.หรือเทียบเท่า        14 17.50 

อนุปริญญา/ ปวส.หรือเทียบเท่า 9 11.20 
ปริญญาตรี                    22 27.50 

รวม 80 100.00 
 
 จากตารางท่ี 25 พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา                   
คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมามีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 27.50 มีการศึกษาในระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 17.50 มีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้
หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 13.80 และมีการศึกษาในระดบัอนุปริญญา/ ปวส.หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อย
ละ 11.20 ตามล าดบั 
     3.1.4 อาชีพ 
ตารางท่ี  26 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั                      จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ             5 6.30 

พนกังานองคก์รเอกชน       5 6.30 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ             3 3.60 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 11 13.80 
รับจา้ง 12 15.00 

นกัเรียน/นกัศึกษา 14 17.50 
เกษตรกร 30 37.50 
รวม 80 100.00 

 
จากตารางท่ี 26 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 

37.50 รองลงมาเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 17.50 ประกอบอาชีพรับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 15.00 
ประกอบอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 13.80 ประกอบอาชีพรับราชการและ
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ประกอบอาชีพพนักงานองค์กรเอกชน คิดเป็นร้อยละ 6.30 และประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ            
คิดเป็นร้อยละ 3.60 ตามล าดบั 

3.1.5 สถานภาพ 
ตารางท่ี  27  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ      จ านวน ร้อยละ 
โสด 31 38.80 
สมรส 38 47.40 

แยกกนัอยู ่
หยา่ร้าง/หมา้ย 

4 
7 

5.00 
8.80 

รวม 80 100.00 
  
 จากตารางท่ี 27  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 
47.40 รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 38.80 มีสถานภาพหย่าร้าง/หมา้ย คิดเป็นร้อยละ 8.80 
และมีสถานภาพแยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดบั 
       3.1.6 รายได ้
ตารางท่ี  28 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียส่วนตวัต่อเดือน 
 

รายได้เฉลีย่ส่วนตัวต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 18 22.50 
5,001 – 10,000 บาท 32 40.00 
10,001 – 15,000 บาท          17 21.20 
15,001 – 20,000 บาท 12 15.00 
มากกวา่ 20,000 บาท 1 1.30 

รวม 80 100.00 
 
 จากตารางท่ี 28  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียส่วนตวัต่อเดือน 5,001 – 
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียส่วนตวัต่อเดือนนอ้ยกวา่ 5,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 22.50 มีรายไดเ้ฉล่ียส่วนตวัต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.20 มีรายไดเ้ฉล่ียส่วนตวั
ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.00 และมากกว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.30 
ตามล าดบั  
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     3.1.7 ช่วงเวลาท่ีมารับบริการ 
ตารางท่ี 29 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงเวลาท่ีสะดวกมารับบริการ 
 

ช่วงเวลาท่ีสะดวกมารับบริการ จ านวน ร้อยละ 
8.30 – 10.00 น.                      42 52.50 
10.01 – 12.00 น.              17 21.20 
12.01 – 14.00 น.                    18 22.50 
14.01 –16.30 น. 3 3.80 

รวม 80 100.00 
 

 จากตารางท่ี 29 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สะดวกมารับบริการระหว่างช่วงเวลา 
8.30 – 10.00 น. คิดเป็นร้อยละ 52.50 รองลงมาสะดวกมารับบริการระหวา่งช่วงเวลา 12.01 –14.00 น. คิด
เป็นร้อยละ 22.50 สะดวกมารับบริการรับบริการระหวา่งช่วงเวลา 10.01 – 12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 21.20 
และสะดวกมารับบริการระหวา่งช่วงเวลา 14.01 –16.30 น.คิดเป็นร้อยละ 3.80 ตามล าดบั 
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 3.2 ความพงึพอใจต่อการให้บริการในภารกจิด้านการจัดเกบ็ภาษี 
   3.2.1 ความพึงพอใจต่อกระบวนการใหบ้ริการ 

ตารางท่ี 30  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียร้อยละ อนัดบั และระดบัของความพึงพอใจต่อ
กระบวนการใหบ้ริการ 

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ 
n = 80 ค่าเฉลีย่     

ร้อยละ 
อนัดับ ระดับ 

x  .D.S  
1. ขั้นตอนการใหบ้ริการเขา้ใจง่าย ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 4.77 .416 95.40 1 มากท่ีสุด 
2. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความคล่องตวั รวดเร็ว 4.73 .509 94.60 3 มากท่ีสุด 
3. การจดัล าดบัก่อน-หลงัของผูม้ารับบริการเป็นไปอยา่ง
เท่าเทียม 

4.56 .481 91.20 8 มากท่ีสุด 

4. ความชดัเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะน าขั้นตอน  
ในการใหบ้ริการจากเจา้หนา้ท่ี 

4.59 .477 91.80 6 มากท่ีสุด 

5. ป้ายแสดงส่วนงานต่างๆ มีความชดัเจน 4.76 .464 95.20 2 มากท่ีสุด 
6. การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาท าการ 4.67 .475 93.40 4 มากท่ีสุด 
7. ความถูกตอ้งและการดูแลไม่ใหมี้ขอ้ผดิพลาดในการ
ใหบ้ริการ 

4.61 .487 92.20 5 มากท่ีสุด 

8. การติดตามผลการใหบ้ริการ เช่น การออกเยีย่มเยยีน
ประชาชน 

4.40 .441 88.00 10 มาก 

9. การแจง้ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อยา่งทัว่ถึง 4.53 .475 90.60 9 มากท่ีสุด 
10. การยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้โตแ้ยง้และ

ขอ้เสนอแนะจากผูม้าใชบ้ริการ 
4.57 .453 91.40 7 มากท่ีสุด 

รวม 4.62 .478 92.40  มากทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี  30  พบวา่  ผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการภารกิจงานด้าน
การจดัเก็บภาษี ในส่วนของกระบวนการใหบ้ริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียร้อยละ
ของความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 92.40 ส าหรับดา้นท่ีผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ
มากเป็น 3 ล าดบัแรก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขั้นตอนการให้บริการเขา้ใจง่าย ไม่ยุง่ยากซบัซ้อน คิด
เป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 95.40 รองลงมา ไดแ้ก่ ป้ายแสดงส่วนงานต่างๆ มีความชดัเจน คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 
95.20 และขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตวั รวดเร็ว คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 94.20 ในขณะท่ีการ
ติดตามผลการให้บริการ เช่น การออกเยี่ยมเยียนประชาชน ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจมาเป็นล าดับ
สุดทา้ย คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 88.00 
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    3.2.2 ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
 

ตารางท่ี 31  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียร้อยละ อนัดบั และระดบัของความพึงพอใจต่อ
การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ 
n = 80 ค่าเฉลีย่     

ร้อยละ 
อนัดับ ระดับ 

x  .D.S  
1. ความสุภาพ กริยามารยาท และบุคลิกภาพของ
เจา้หนา้ท่ี 

4.68 .426 93.80 4 มากท่ีสุด 

2. ความเหมาะสมของเคร่ืองแต่งกาย 4.67 .503 93.40 5 มากท่ีสุด 
3. ความเอาใจใส่ และความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 4.71 .472 94.80 2 มากท่ีสุด 
4. ความพร้อมในการใหบ้ริการ เช่น การเตรียมเอกสาร 4.66 .431 93.40 6 มากท่ีสุด 
5. ความรู้ความสามารถในการบริการและใหค้ าปรึกษา  
แกปั้ญหาต่างๆ 

4.70 .448 94.00 3 มากท่ีสุด 

6. การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบติั 4.60 .443 92.60 7 มากท่ีสุด 
7. ความน่าเช่ือถือ และความซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ี 4.72 .450 94.40 1 มากท่ีสุด 
8. การใหบ้ริการตามสิทธิท่ีผูม้าใชบ้ริการควรไดรั้บอยา่ง
เตม็ท่ี 

4.63 .441 92.60 8 มากท่ีสุด 

9. ความรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหาหรือขอ้ร้องเรียนอยา่ง 
ทนัท่วงที 

4.58 .406 94.80 9 มากท่ีสุด 

10. ความเตม็ใจในการใหบ้ริการแมจ้ะเป็นช่วงพกั
กลางวนัหรือใกลเ้ลิกงาน 

4.33 .496 86.60 10 มาก 

รวม 4.63 .496 93.20  มากทีสุ่ด 
 
  จากตารางท่ี 31 พบว่า ผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการภารกิจงานดา้น
การจดัเก็บภาษี  ในส่วนของการปฏิบติังานเจา้หนา้ท่ีในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียร้อย
ละของความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 93.20 ส าหรับดา้นท่ีผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ
มากเป็น 3 ล าดบัแรก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ และความซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ี 
คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 95.20 รองลงมาไดแ้ก่ ความเอาใจใส่ และความกระตือรือร้นในการให้บริการ, 
ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาหรือขอ้ร้องเรียนอย่างทนัท่วงที คิดเป็นค่าเฉล่ีย ร้อยละ 94.80 และ
ความรู้ความสามารถในการบริการและใหค้  าปรึกษาแกปั้ญหาต่างๆ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 94.00 ในขณะ
ท่ีความเตม็ใจในการให้บริการแมจ้ะเป็นช่วงพกักลางวนัหรือใกลเ้ลิกงาน ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจมา
เป็นล าดบัสุดทา้ย คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 86.60 
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  3.2.3 ความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 
ตารางท่ี 32 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียร้อยละ อนัดบั และระดบัของความพึงพอใจ 

ต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ 
n = 80 ค่าเฉลีย่     

ร้อยละ 
อนัดับ ระดับ 

x  .D.S  
1. ความสะดวกของสถานท่ีตั้งในการเดินทางมารับ
บริการ 

4.60 .423 92.00 1 มากท่ีสุด 

2. ความสะดวกและพอเพียงของสถานท่ีจอดรถ 4.49 .417 89.80 6 มาก 
3. ความสะอาดของสถานท่ี หอ้งน ้าและส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

4.47 .475 89.40 7 มาก 

4. ความพอเพียงของท่ีนัง่รอรับบริการ และจุดบริการน ้า
ด่ืม 

4.51 .431 90.20 4 มากท่ีสุด 

5. ความทนัสมยัและคุณภาพของเคร่ืองมือในการ
ใหบ้ริการ 

4.54 .474 90.80 2 มากท่ีสุด 

6. ความพอเพียงของเคร่ืองมือในการใหบ้ริการ 4.53 .437 90.60 3 มากท่ีสุด 
7. การบริการเอกสาร คู่มือ แนะน าการใชบ้ริการ 4.51 .446 90.20 4 มากท่ีสุด 
8. การจดัตูรั้บฟังความคิดเห็นหรือเจา้หนา้ท่ีไวค้อยรับ 
ขอ้ร้องเรียนหรือร้องทุกขจ์ากประชาชน 

4.50 .476 90.00 5 มากท่ีสุด 

9. การจดัสถานท่ีภายในเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบ 
สะดวกในการติดต่อ 

4.43 .427 88.60 8 มาก 

10. ความชดัเจนของป้ายบอกหน่วยงาน   
และการประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบถึงขั้นตอนการ

ใหบ้ริการ 
4.33 .453 86.60 9 มาก 

รวม 4.49 .430 89.80  มาก 
 

 จากตารางท่ี 32 พบวา่ ผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการภารกิจงานดา้น
การจดัเก็บภาษี ในส่วนส่ิงอ านวยความสะดวกในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียร้อยละของ
ความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 89.80 ส าหรับดา้นท่ีผูรั้บบริการมีความพึงพอใจมาก
เป็น 3 ล าดบัแรกอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความสะดวกของสถานท่ีตั้งในการเดินทางมารับบริการ คิด
เป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 92.00 รองลงมา ไดแ้ก่ ความทนัสมยัและคุณภาพของเคร่ืองมือในการให้บริการ คิด
เป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 90.80 และความพอเพียงของเคร่ืองมือในการให้บริการ คิดเป็นค่าเฉล่ียนร้อยละ 
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90.60ในขณะท่ีความชัดเจนของป้ายบอกหน่วยงาน และการประชาสัมพนัธ์ให้ทราบถึงขั้นตอนการ
ใหบ้ริการผูรั้บบริการมีความพึงพอใจมาเป็นล าดบัสุดทา้ย คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 86.60 

3.2.4 ความพึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ 
ตารางท่ี 33  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียร้อยละ อนัดบั และระดบัของความพึงพอใจต่อ

ช่องทางการใหบ้ริการ 
 

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ 
n = 80 ค่าเฉลีย่     

ร้อยละ 
อนัดับ ระดับ 

x  .D.S  
1. มีการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ใหบ้ริการ 4.59 .480 

91.80 
1 มากท่ีสุด 

2. มีการจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสารในการคน้หาขอ้มูล 4.50 .497 90.00 5 มากท่ีสุด 
3. มีการใหบ้ริการในช่วงพกักลางวนัหรือ
วนัหยดุราชการ 

4.57 .472 91.40 2 มากท่ีสุด 

4. มีการแจง้การใหบ้ริการทางเสียงตามสาย 4.53 .653 90.60 4 มากท่ีสุด 
5. มีการใหบ้ริการนอกสถานท่ี 4.54 .455 90.80 3 มากท่ีสุด 
6. มีการใหห้น่วยบริการต่างๆเขา้มาบริการในพื้นท่ี 4.43 .472 88.60 4 มาก 

รวม 4.53 .487 90.60  มากทีสุ่ด 
 
 

จากตารางท่ี 33 พบวา่ ผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการภารกิจงานดา้นการ
จดัเก็บภาษี ในส่วนช่องทางการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียร้อยละของ
ความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 90.60 ส าหรับด้านท่ีผูรั้บบริการมีความพึงพอใจมากเป็น 3 
ล าดบัแรก อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ คิดเป็น
ค่าเฉล่ียร้อยละ 91.80 รองลงมา มีการให้บริการในช่วงพกักลางวนัหรือวนัหยุดราชการคิดเป็นร้อยละ 
91.40 และมีการให้บริการนอกสถานท่ี คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 90.80 ในขณะท่ีมีการจดัตั้งศูนยข์้อมูล
ข่าวสารในการคน้หาขอ้มูล ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจมาเป็นล าดบัสุดทา้ย คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 90.00 
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4. ผลการศึกษาภารกจิงานด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
 4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
       4.1.1 เพศ 
ตารางท่ี 34  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 22 27.50 
หญิง 58 72.50 
รวม 80 100.00 

 
 จากตารางท่ี 34 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็น       

ร้อยละ 72.50 และร้อยละ 27.50 ตามล าดบั 
    4.1.2 อาย ุ
ตารางท่ี 35 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 21 ปี 2 2.40 

21 – 30 ปี 20 25.00 
31 – 40 ปี 23 28.75 
41 – 50 ปี 18 22.50 
51 – 60 ปี 17 21.25 
รวม 80 100.00 

 
 จากตารางท่ี 35 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31 – 40 ปี โดยคิดเป็นร้อย

ละ 28.75 รองลงมามีอายุระหว่าง 21 - 30 คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีอายุระหวา่ง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
22.50 มีอายุระหว่าง  51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.30 และอายุน้อยกว่า 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.30 
ตามล าดบั 
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     4.1.3 ระดบัการศึกษา 
ตารางท่ี 36 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 32 40.00 

มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า 18 22.50 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.หรือเทียบเท่า        20 25.00 

อนุปริญญา/ ปวส.หรือเทียบเท่า 10 12.50 
รวม 80 100.00 

 
 จากตารางท่ี 36  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา                    

คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมามีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.หรือเทียบเท่า คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 22.50 และมี
การศึกษาในระดบัอนุปริญญา/ ปวส.หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 12.50 ตามล าดบั 
  4.1.4 อาชีพ 
ตารางท่ี 37 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพหลกั 
 

อาชีพหลกั                      จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ 

พนกังานองคก์รเอกชน 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

5 
8 
5 

6.30 
10.00 
6.30 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 18 22.40 
รับจา้ง 12 15.00 
เกษตรกร 32 40.00 
รวม 80 100.00 

  
 จากตารางท่ี 37 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อย
ละ 40.00 รองลงประกอบอาชีพรับประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 22.40 ประกอบอาชีพ
รับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 15.00 ประกอบอาชีพประกอบพนกังานองคก์รเอกชน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และ
ประกอบอาชีพรับราชการ และประกอบอาชีพพนกังานรัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 6.30 ตามล าดบั 
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 4.1.5 สถานภาพ 
ตารางท่ี 38  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ           จ านวน ร้อยละ 
โสด 31 38.80 
สมรส 43 53.80 

แยกกนัอยู ่
หยา่ร้าง/หมา้ย 

4 
2 

5.00 
2.40 

รวม 80 100.00 
 
 จากตารางท่ี 38 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 53.80 
รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 38.80 มีสถานภาพแยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 5.00 และมี
สถานภาพหยา่งร้าง/หมา้ย คิดเป็นร้อยละ 2.40  ตามล าดบั 
     4.1.6 รายได ้
ตารางท่ี 39  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียส่วนตวัต่อเดือน 
 

รายได้เฉลีย่ส่วนตัวต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 18 22.50 
5,001 – 10,000 บาท 36 45.00 
10,001 – 15,000 บาท          17 21.30 
15,001 – 20,000 บาท 9 11.20 

รวม 80 100.00 
 

 จากตารางท่ี 39  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียส่วนตวัต่อเดือน 5,001 – 
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียส่วนตวัต่อเดือน น้อยกว่า 5,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 22.50 มีรายไดเ้ฉล่ียส่วนตวัต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 21.30 และมีรายได้
เฉล่ียส่วนตวัต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.20 ตามล าดบั 
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 4.1.7 ช่วงเวลาท่ีมารับบริการ 
ตารางท่ี 40  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงเวลาท่ีสะดวกมารับบริการ 
 

ช่วงเวลาทีส่ะดวกมารับบริการ จ านวน ร้อยละ 
8.30 – 10.00 น.                      46 57.50 
10.01 – 12.00 น.              15 18.80 
12.01 – 14.00 น.                    16 20.00 
14.01 –16.30 น. 3 3.70 

รวม 80 100.00 

 
 จากตารางท่ี 40  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สะดวกในการมารับบริการช่วงระหวา่ง

เวลา 8.30 – 10.00 น. คิดเป็นร้อยละ 57.50 รองลงมาสะดวกในการมารับบริการช่วงระหวา่งเวลา 12.01 – 
14.00 น. คิดเป็นร้อยละ 20.00 สะดวกในการมารับบริการช่วงระหวา่งเวลา 10.01 – 12.00 น. คิดเป็นร้อย
ละ 18.00 และสะดวกในการมารับบริการช่วงระหว่างเวลา 14.01 – 16.30 น. คิดเป็นร้อยละ 3.70 
ตามล าดบั 
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4.2 ความพงึพอใจต่อการให้บริการในภารกจิงานด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
  4.2.1 ความพึงพอใจต่อกระบวนการใหบ้ริการ 

ตารางท่ี 41 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียร้อยละ อนัดบั และระดบัของความพึงพอใจต่อ
กระบวนการใหบ้ริการ 

 
จากตารางท่ี 41 พบว่า ผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการภารกิจงานดา้น

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในส่วนของกระบวนการให้บริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียร้อยละของความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 93.40 ส าหรับดา้นท่ีผูรั้บบริการ
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เป็น 3 ล าดบัแรก การให้บริการอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาท าการ คิด
เป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 95.80 รองลงมาคือการแจง้ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อย่างทัว่ถึง คิดเป็น
ค่าเฉล่ียร้อยละ 95.00 และความถูกตอ้งและการดูแลไม่ให้มีขอ้ผิดพลาดในการให้บริการ คิดเป็นค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 94.80 ในขณะท่ีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะน าขั้นตอน ในการให้บริการจาก
เจา้หนา้ท่ีมาเป็นล าดบัสุดทา้ย คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 90.00 

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ 
n = 80 ค่าเฉลีย่     

ร้อยละ 
อนัดับ ระดับ 

x  .D.S  
1. ขั้นตอนการใหบ้ริการเขา้ใจง่าย ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 4.67 .443 93.40 7 มากท่ีสุด 
2. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความคล่องตวั รวดเร็ว 4.68 .425 93.60 6 มากท่ีสุด 
3. การจดัล าดบัก่อน-หลงัของผูม้ารับบริการเป็นไปอยา่ง
เท่าเทียม 

4.53 .472 90.60 5 มากท่ีสุด 

4. ความชดัเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะน าขั้นตอน  
ในการใหบ้ริการจากเจา้หนา้ท่ี 

4.50 .459 90.00 10 มากท่ีสุด 

5. ป้ายแสดงส่วนงานต่างๆ มีความชดัเจน 4.73 .462 94.60 4 มากท่ีสุด 
6. การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาท าการ 4.79 .433 95.80 1 มากท่ีสุด 
7. ความถูกตอ้งและการดูแลไม่ใหมี้ขอ้ผดิพลาดในการ
ใหบ้ริการ 

4.74 .474 94.80 3 มากท่ีสุด 

8. การติดตามผลการใหบ้ริการ เช่น การออกเยีย่มเยยีน
ประชาชน 

4.60 .428 92.00 8 มากท่ีสุด 

9. การแจง้ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อยา่งทัว่ถึง 4.75 .507 95.00 2 มากท่ีสุด 
10. การยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้โตแ้ยง้และ

ขอ้เสนอแนะจากผูม้าใชบ้ริการ 
4.72 .438 94.40 5 มากท่ีสุด 

รวม 4.67 .456 93.40  มากทีสุ่ด 
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   4.2.2 ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
 

ตารางท่ี 42 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียร้อยละ อนัดบั และระดบัของความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 

 
จากตารางท่ี 42 พบว่า ผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการภารกิจงานดา้น

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในส่วนของการปฏิบติังานเจา้หน้าท่ีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียร้อยละของความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 94.60 ส าหรับดา้นท่ี
ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเป็น 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ได้แก่ ความรวดเร็วในการ
แกไ้ขปัญหาหรือขอ้ร้องเรียน มีค่าเฉล่ียร้อยละ 96.00 รองลงมาคือการให้บริการอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่
เลือกปฏิบติั คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ95.80 และความพร้อมในการให้บริการ เช่น การเตรียมเอกสาร คิด
เป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 95.60 ในขณะท่ีความเต็มใจในการให้บริการแมจ้ะเป็นช่วงพกักลางวนั หรือใกลเ้ลิก
งานมาเป็นล าดบัสุดทา้ย คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 92.60 

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ 
n = 80 ค่าเฉลีย่     

ร้อยละ 
อนัดับ ระดับ 

x  .D.S  
1. ความสุภาพ กริยามารยาท และบุคลิกภาพของ
เจา้หนา้ท่ี 

4.65 .542 93.00 7 มากท่ีสุด 

2. ความเหมาะสมของเคร่ืองแต่งกาย 4.76 .495 95.20 5 มากท่ีสุด 
3. ความเอาใจใส่ และความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 4.77 .429 95.40 4 มากท่ีสุด 
4. ความพร้อมในการใหบ้ริการ เช่น การเตรียมเอกสาร 4.78 .409 95.60 3 มากท่ีสุด 
5. ความรู้ความสามารถในการบริการและใหค้ าปรึกษา  
แกปั้ญหาต่างๆ 

4.75 .426 95.00 6 มากท่ีสุด 

6. การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบติั 4.79 .423 95.80 2 มากท่ีสุด 
7. ความน่าเช่ือถือ และความซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ี 4.75 .368 95.00 6 มากท่ีสุด 
8. การใหบ้ริการตามสิทธิท่ีผูม้าใชบ้ริการควรไดรั้บอยา่ง
เตม็ท่ี 

4.76 .409 95.20 5 มากท่ีสุด 

9. ความรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหาหรือขอ้ร้องเรียนอยา่ง 
ทนัท่วงที 

4.80 .543 96.00 1 มากท่ีสุด 

10. ความเตม็ใจในการใหบ้ริการแมจ้ะเป็นช่วงพกัลาง
วนั หรือใกลเ้ลิกงาน 

4.63 .674 92.60 8 มากท่ีสุด 

รวม 4.73   .464 94.60  มากทีสุ่ด 
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4.2.3 ความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 
ตารางท่ี 43 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียร้อยละ อนัดบั และระดบัของความพึงพอใจ 

ต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 

 
  จากตารางท่ี 43 พบวา่ ผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการภารกิจงานดา้น

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ในส่วนส่ิงอ านวยความสะดวกในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดย
มีค่าเฉล่ียร้อยละของความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 93.00 ส าหรับดา้นท่ีผูรั้บบริการมี
ความพึงพอใจมาเป็น 3 ล าดับแรก อยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ความพอเพียงของเคร่ืองมือในการ
ให้บริการ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 95.80 รองลงมาคือความทนัสมยัและคุณภาพของเคร่ืองมือในการ
ให้บริการ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 95.20 และการจดัตูรั้บฟังความคิดเห็นหรือเจา้หน้าท่ีไวค้อยรับข้อ

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ 
n = 80 ค่าเฉลีย่     

ร้อยละ 
อนัดับ ระดับ 

x  .D.S  
1. ความสะดวกของสถานท่ีตั้งในการเดินทางมารับ
บริการ 

4.62 
.500 

92.40 6 มากท่ีสุด 

2. ความสะดวกและพอเพียงของสถานท่ีจอดรถ 4.53 .570 90.60 9 มากท่ีสุด 
3. ความสะอาดของสถานท่ี หอ้งน ้าและส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

4.56 .566 91.20 8 มากท่ีสุด 

4. ความพอเพียงของท่ีนัง่รอรับบริการ และจุดบริการน ้า
ด่ืม 

4.73 .356 94.60 4 มากท่ีสุด 

5. ความทนัสมยัและคุณภาพของเคร่ืองมือในการ
ใหบ้ริการ 

4.76 .359 95.20 2 มากท่ีสุด 

6. ความพอเพียงของเคร่ืองมือในการใหบ้ริการ 4.79 .393 95.80 1 มากท่ีสุด 
7. การบริการเอกสาร คู่มือ แนะน าการใชบ้ริการ 4.71 .426 94.20 5 มากท่ีสุด 
8. การจดัตูรั้บฟังความคิดเห็นหรือเจา้หนา้ท่ีไวค้อยรับ 
ขอ้ร้องเรียนหรือร้องทุกขจ์ากประชาชน 

4.75 .443 95.00 3 มากท่ีสุด 

9. การจดัสถานท่ีภายในเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบสะดวก  
ในการติดต่อ 

4.60 .518 92.00 7 มากท่ีสุด 

10. ความชดัเจนของป้ายบอกหน่วยงาน   
และการประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบถึงขั้นตอนการ

ใหบ้ริการ 

4.45 
.586 

89.00 10 มากท่ีสุด 

รวม 4.65 .478 93.00  มากทีสุ่ด 
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ร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชนคิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 95.00 ในขณะท่ีความชดัเจนของป้ายบอก
หน่วยงาน และการประชาสัมพนัธ์ให้ทราบถึงขั้นตอนการให้บริการมาเป็นล าดบัสุดทา้ย คือคิดเป็น
ค่าเฉล่ียร้อยละ 89.00 

   4.2.4 ความพึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ 
ตารางท่ี 44  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียร้อยละ อนัดบั และระดบัของความพึงพอใจต่อ

ช่องทางการใหบ้ริการ 
 

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ 
n = 80 ค่าเฉลีย่     

ร้อยละ 
อนัดับ ระดับ 

x  .D.S  
1. มีการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ใหบ้ริการ 

4.64 
.428 

92.80 
5 

มากท่ีสุด 

2. มีการจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสารในการคน้หาขอ้มูล 4.65 .411 93.00 4 มากท่ีสุด 
3. มีการใหบ้ริการในช่วงพกักลางวนัหรือ
วนัหยดุราชการ 

4.74 
.500 

94.80 
1 

มากท่ีสุด 

4. มีการแจง้การใหบ้ริการทางเสียงตามสาย 4.67 .428 93.40 2 มากท่ีสุด 
5. มีการใหบ้ริการนอกสถานท่ี 4.66 .399 93.20 3 มากท่ีสุด 
6. มีการใหห้น่วยบริการต่างๆเขา้มาบริการในพื้นท่ี 4.40 .545 88.00 6 มาก 

รวม 4.63  .466  92.50  มากทีสุ่ด 
 
 

จากตารางท่ี 44 พบว่า ผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการภารกิจงานดา้น
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในส่วนช่องทางการใหบ้ริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียร้อยละของความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 92.50 ส าหรับดา้นท่ีผูรั้บบริการมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดเป็น 3 ล าดับแรก ได้แก่ มีการให้บริการในเทศบาลช่วงพกักลางวนัหรือ
วนัหยุดราชการ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 94.80 รองลงมาคือมีการแจง้การให้บริการทางเสียงตามสาย คิด
เป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 93.40 และมีการให้บริการนอกสถานท่ี คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 93.20 มีการจดัตั้งศูนย์
ขอ้มูลข่าวสารในการคน้หาขอ้มูล คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 93.00 มีการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การให้บริการ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 92.80 ในขณะท่ีมีการให้หน่วยบริการต่างๆเขา้มาบริการในพื้นท่ีมา
เป็นล าดบัสุดทา้ย คือคิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 88.00 
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5. ผลการศึกษาภารกจิงานด้านการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
 5.1.1 เพศ 
ตารางท่ี 45  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 49 61.25 
หญิง 31 38.75 
รวม 80 100.00 

 
 จากตารางท่ี 45 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็น 

ร้อยละ 61.25 และร้อยละ 38.75 ตามล าดบั 
 
    5.1.2 อาย ุ
ตารางท่ี 46 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
21 – 30 ปี 20 25.00 
31 – 40 ปี 24 30.00 
41 – 50 ปี 17 21.20 
51 – 60 ปี 16 20.00 

มากกวา่ 60 ปี 3 3.80 
รวม 80 100.00 

 
 จากตารางท่ี 46  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี โดยคิดเป็น 

ร้อยละ 30.00 รองลงมามีอายุระหวา่ง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 21.20 มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.80 
ตามล าดบั 
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    5.1.3 ระดบัการศึกษา 
ตารางท่ี 47 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 
 จากตารางท่ี 47 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา คิดเป็น

ร้อยละ 36.30 รองลงมามีการศึกษาในระดบัามธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 22.50 มี
การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 21.30 มีการศึกษาในระดบั
อนุปริญญา/ ปวส.หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 16.30 และมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
3.60 ตามล าดบั  
   5.1.4 อาชีพ 
ตารางท่ี 48 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพหลกั 
 

อาชีพหลกั                      จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ 4 5.00 

พนกังานองคก์รเอกชน       9 11.20 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ             9 11.20 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 19 23.80 
รับจา้ง 13 16.30 
เกษตรกร 26 32.50 
รวม 80 100.00 

  
จากตารางท่ี 48  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร โดยคิดเป็นร้อย

ละ 32.50 รองลงมาประกอบอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 23.80 ประกอบอาชีพ
รับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 16.30 ประกอบอาชีพพนกังานองคก์รเอกชน และพนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดป็นร้อย
ละ 11.20 และประกอบธุรกิจรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 29 36.30 

มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า 18 22.50 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.หรือเทียบเท่า        17 21.30 

อนุปริญญา/ ปวส.หรือเทียบเท่า 13 16.30 
ปริญญาตรี                    3 3.60 

รวม 80 100.00 
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    5.1.5 สถานภาพ 
ตารางท่ี 49  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 

 
 จากตารางท่ี 49  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 55.00 
รองลงมามีสถานภาพโสด  คิดเป็นร้อยละ 37.50 สถานภาพแยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ 5.00 และสถานภาพ
หยา่ร้าง/หมา้ย คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดบั 
 
    5.1.6 รายได ้
ตารางท่ี 50 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียส่วนตวัต่อเดือน 
 

รายได้เฉลีย่ส่วนตัวต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 5,001 บาท 12 15.00 
5,001– 10,000 บาท 37 46.20 
10,001 – 15,000 บาท          20 25.00 
15,001 – 20,000 บาท 11 13.80 

รวม 80 100.00 
 

 จากตารางท่ี 50  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียส่วนตวัต่อเดือน 5,001– 
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.20 รองลงมามีรายได้เฉล่ียส่วนตัวต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีรายไดเ้ฉล่ียส่วนตวัต่อเดือนนอ้ยกวา่ 5,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.00 และมีรายได้
เฉล่ียส่วนตวัต่อเดือน15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.80 ตามล าดบั 
 
 
 
 

สถานภาพ        จ านวน ร้อยละ 
โสด 30 37.50 
สมรส 44 55.00 

แยกกนัอยู ่    4 5.00 
หยา่ร้าง/หมา้ย 2 2.50 

รวม 80 100.00 
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    5.1.7 ช่วงเวลาท่ีมารับบริการ 
ตารางท่ี 51  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงเวลาท่ีสะดวกมารับบริการ 
 

ช่วงเวลาทีส่ะดวกมารับบริการ จ านวน ร้อยละ 
8.30 – 10.00 น.                      44 55.00 
10.01 – 12.00 น.              17 21.20 
12.01 – 14.00 น.                    16 20.00 
14.01 –16.30 น. 3 3.80 

รวม 80 100.00 
 

 จากตารางท่ี 51 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สะดวกในการมารับบริการช่วงระหว่าง
เวลา 8.30 – 10.00 น. คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมาสะดวกในการมารับบริการช่วงระหวา่งเวลา 10.01 – 
12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 21.20 สะดวกมารับบริการช่วงระหว่างเวลา 12.01 – 14.00 น. คิดเป็นร้อยละ 
20.00 และสะดวกในการมารับบริการช่วงระหวา่งเวลา 14.01 –16.30 น. คิดเป็นร้อยละ 3.80 ตามล าดบั 
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5.2 ความพงึพอใจต่อการให้บริการในภารกจิงานด้านการขออนุญาตตามพระราชบัญญตัิ
ควบคุมอาคาร 

   5.2.1 ความพึงพอใจต่อกระบวนการใหบ้ริการ 
ตารางท่ี 52 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียร้อยละ อนัดบั และระดบัของความพึงพอใจต่อ

กระบวนการใหบ้ริการ 

 
 จากตารางท่ี  52 พบว่า ผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภารกิจงาน

ดา้นการขออนุญาตตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร ในส่วนของกระบวนการให้บริการในภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 93.20 ส าหรับดา้นท่ีผูรั้บบริการมีความ
พึงพอใจมากเป็น 3 ล าดบัแรก อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้โตแ้ยง้และ

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ 
n = 80  ค่าเฉลีย่     

ร้อยละ 
อนัดับ ระดับ 

x  .D.S   

1. ขั้นตอนการใหบ้ริการเขา้ใจง่าย ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 4.70 .448  94.00 4 มากท่ีสุด 
2. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความคล่องตวั รวดเร็ว 4.67 .431  93.40 7 มากท่ีสุด 

3. การจดัล าดบัก่อน-หลงัของผูม้ารับบริการเป็นไปอยา่ง 
เท่าเทียม 

4.53 .431  90.60 8 มากท่ีสุด 

4. ความชดัเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะน าขั้นตอน 
   ในการใหบ้ริการจากเจา้หนา้ท่ี 

4.47 .407  89.40 10 มาก 

5. ป้ายแสดงส่วนงานต่างๆ มีความชดัเจน 4.75 .421  95.00 3 มากท่ีสุด 
6. การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาท าการ 4.69 .427  93.80 5 มากท่ีสุด 

7. ความถูกตอ้งและการดูแลไม่ใหมี้ขอ้ผดิพลาดในการ 
   ใหบ้ริการ 

4.66 .487  93.20 8 มากท่ีสุด 

8. การติดตามผลการใหบ้ริการ เช่น การออกเยีย่มเยยีน 
   ประชาชน 

4.56 .451  91.20 9 มากท่ีสุด 

9. การแจง้ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อยา่งทัว่ถึง 4.78 .442  95.60 2 มากท่ีสุด 

10. การยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้โตแ้ยง้และ
ขอ้เสนอแนะจากผูม้าใชบ้ริการ 

4.80 .463  96.00 1 มากท่ีสุด 

รวม 4.66 .459  93.20  มากทีสุ่ด 
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ขอ้เสนอแนะจากผูม้าใชบ้ริการ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 96.00 รองลงมาคือการแจง้ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆ อย่างทัว่ถึง คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 95.60 และขั้นตอนการให้บริการเขา้ใจง่าย ไม่ยุ่งยาก
ซบัซ้อน, ป้ายแสดงส่วนงานต่างๆ มีความชดัเจน คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 94.00 ในขณะท่ีความชดัเจนใน
การอธิบาย ช้ีแจงและแนะน าขั้นตอน ในการให้บริการจากเจา้หนา้ท่ีมาเป็นล าดบัสุดทา้ย คิดเป็นค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 89.40 
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    5.2.2 ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
ตารางท่ี 53 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียร้อยละ อนัดบั และระดบัของความพึงพอใจต่อการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 

 
  จากตารางท่ี 53 พบว่า ผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภารกิจงาน
ด้านการขออนุญาตตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร ในส่วนของการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจเป็นร้อยละ 93.60 ส าหรับด้านท่ี
ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจมากเป็น 3 ล าดบัแรก อยู่ในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ ความเอาใจใส่ และความ

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ 
n = 80 ค่าเฉลีย่     

ร้อยละ 
อนัดับ ระดับ 

x  .D.S  
1. ความสุภาพ กริยามารยาท และบุคลิกภาพของ
เจา้หนา้ท่ี 

4.77 .456 95.40 4 มากท่ีสุด 

2. ความเหมาะสมของเคร่ืองแต่งกาย 4.81 .427 96.20 2 มากท่ีสุด 

3. ความเอาใจใส่ และความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ 

4.84 .367 96.80 1 มากท่ีสุด 

4. ความพร้อมในการใหบ้ริการ เช่น การเตรียมเอกสาร 4.80 .437 96.00 3 มากท่ีสุด 

5. ความรู้ความสามารถในการบริการและใหค้ าปรึกษา 
แกปั้ญหาต่างๆ 

4.80 .437 96.00 3 มากท่ีสุด 

6. การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบติั 4.71 .486 94.20 7 มากท่ีสุด 

7. ความน่าเช่ือถือ และความซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติั
หนา้ท่ี 

4.76 .450 95.20 5 มากท่ีสุด 

8. การใหบ้ริการตามสิทธิท่ีผูม้าใชบ้ริการควรไดรั้บ
อยา่งเตม็ท่ี 

4.73 .488 94.60 6 มากท่ีสุด 

9. ความรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหาหรือขอ้ร้องเรียน 
อยา่งทนัท่วงที 

4.46 .457 89.20 8 มาก 

10. ความเตม็ใจในการใหบ้ริการแมจ้ะเป็นช่วงพกั
กลางวนั หรือใกลเ้ลิกงาน 

4.14 .504 82.80 9 มาก 

รวม 4.68 .443 93.60  มากทีสุ่ด 



85 
 

กระตือรือร้นในการให้บริการ เป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 96.80 รองลงมาคือความเหมาะสมของเคร่ืองแต่งกาย 
คิดเป็นค่าเฉล่ีย ร้อยละ 96.20 และความพร้อมในการให้บริการ เช่น การเตรียมเอกสาร, ความรู้
ความสามารถในการบริการและใหค้  าปรึกษาแกปั้ญหาต่างๆ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 96.00 ในขณะท่ีความ
เต็มใจในการให้บริการแมจ้ะเป็นช่วงพกักลางวนั หรือใกลเ้ลิกงานมาเป็นล าดบัสุดทา้ย คิดเป็นค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 82.80 
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    5.2.3  ความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 
ตารางท่ี 54 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียร้อยละ อนัดบั และระดบัของความพึงพอใจต่อส่ิง

อ านวยความสะดวก 

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ 
n = 80 ค่าเฉลีย่     

ร้อยละ 
อนัดับ ระดับ 

x  .D.S  
1. ความสะดวกของสถานท่ีตั้งในการเดินทางมารับ
บริการ 

4.47 .475 89.40 7 มาก 

2. ความสะดวกและพอเพียงของสถานท่ีจอดรถ 4.51 .490 90.20 6 มากท่ีสุด 
3. ความสะอาดของสถานท่ี หอ้งน ้าและส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

4.44 .496 88.80 9 มาก 

4. ความพอเพียงของท่ีนัง่รอรับบริการ และจุดบริการน ้า
ด่ืม 

4.46 .462 89.20 8 มาก 

5. ความทนัสมยัและคุณภาพของเคร่ืองมือในการ
ใหบ้ริการ 

4.57 .337 91.40 4 มากท่ีสุด 

6. ความพอเพียงของเคร่ืองมือในการใหบ้ริการ 4.53 .427 90.60 5 มากท่ีสุด 
7. การบริการเอกสาร คู่มือ แนะน าการใชบ้ริการ 4.60 .441 92.00 1 มากท่ีสุด 
8. การจดัตูรั้บฟังความคิดเห็นหรือเจา้หนา้ท่ีไวค้อยรับ 
ขอ้ร้องเรียนหรือร้องทุกขจ์ากประชาชน 

4.40 .583 88.00 10 มาก 

9. การจดัสถานท่ีภายในเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบ 
สะดวกในการติดต่อ 

4.59 .464 91.80 2 มากท่ีสุด 

10. ความชดัเจนของป้ายบอกหน่วยงาน   
และการประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบถึงขั้นตอนการ

ใหบ้ริการ 

4.58 .422 91.60 3 มากท่ีสุด 

รวม 4.52 .465 90.40  มากทีสุ่ด 
 
  จากตารางท่ี 54 พบว่า  ผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภารกิจงาน
ดา้นการขออนุญาตตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร ในส่วนของส่ิงอ านวยความสะดวกในภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 90.40 ส าหรับดา้นท่ีผูรั้บบริการมี
ความพึงพอใจมากเป็น 3 ล าดบัแรก  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การบริการเอกสาร คู่มือ แนะน าการใช้
บริการ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 92.00 รองลงมาคือการจดัสถานท่ีภายในเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบสะดวก
ในการติดต่อ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 91.80  และความชัดเจนของป้ายบอกหน่วยงานและการ
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ประชาสัมพนัธ์ให้ทราบถึงขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 91.60 ในขณะท่ีการจดัตูรั้บฟัง
ความคิดเห็นหรือเจา้หนา้ท่ีไวค้อยรับขอ้ร้องเรียนหรือร้องทุกขจ์ากประชาชนมาเป็นล าดบัสุดทา้ย คือคิด
เป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 88.00 

5.2.4 ความพึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ 
ตารางท่ี 55 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียร้อยละ อนัดบั และระดบัของความพึงพอใจต่อ

ช่องทางการใหบ้ริการ 
 

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ 
n = 80 ค่าเฉลีย่     

ร้อยละ 
อนัดับ ระดับ 

x  .D.S  
1. มีการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ใหบ้ริการ 

4.64 .415 92.80 2 
มากท่ีสุด 

2. มีการจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสารในการคน้หาขอ้มูล 4.60 .430 92.00 4 มากท่ีสุด 
3. มีการใหบ้ริการในช่วงพกักลางวนัหรือ
วนัหยดุราชการ 

4.69 .337 93.80 1 มากท่ีสุด 

4. มีการแจง้การใหบ้ริการทางเสียงตามสาย 4.61 .452 92.20 3 มากท่ีสุด 
5. มีการใหบ้ริการนอกสถานท่ี 4.56 .501 91.20 5 มากท่ีสุด 
6. มีการใหห้น่วยบริการต่างๆเขา้มาบริการในพื้นท่ี 4.54 .455 90.80 6 มาก 

รวม 4.61 .484 92.20  มากทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี 55 พบวา่ ผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภารกิจดา้นการ
ขออนุญาตตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร ในส่วนช่องทางการให้บริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียร้อยละของความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 92.20 ส าหรับดา้นท่ีผูรั้บบริการ
มีความพึงพอใจมากเป็น 3 ล าดบัแรก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มีการใหบ้ริการในช่วงพกักลางวนัหรือ
วนัหยุดราชการ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 93.80 รองลงมาคือ มีการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ใหบ้ริการ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 92.80 และมีการแจง้การให้บริการทางเสียงตามสาย คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อย
ละ 92.20 ในขณะท่ีมีการให้หน่วยบริการต่างๆเขา้มาบริการในพื้นท่ีมาเป็นล าดบัสุดทา้ย คือคิดเป็น
ค่าเฉล่ียร้อยละ 90.80 
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6. สรุปผลความพงึพอใจทีม่ต่ีอภารกจิในแต่ละด้าน 
    6.1 ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการในภารกิจงานดา้นการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 

ตารางท่ี  56 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียร้อยละ อนัดบั และระดบัความพึงพอใจใน
ภาพรวมของการใหบ้ริการในดา้นการศึกษา 

 

  จากตารางท่ี 56 พบว่า ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภารกิจงานด้านการ
ป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อย 95.60 ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ
ต่อช่องทางการให้บริการมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 96.80 รองลงมาคือดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 95.60 ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี คิดเป็นค่าเฉล่ีย 95.20  และด้าน
กระบวนการให้บริการ ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจเป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 95.00  
ตามล าดบั 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รายการ 
ความพงึพอใจ 

x  .D.S  ค่าเฉลีย่ร้อยละ อนัดับ ระดับ 
กระบวนการใหบ้ริการ 4.75 .472 95.00 4 มากท่ีสุด 

การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 4.76 .482 95.20 3 มากท่ีสุด 
ส่ิงอ านวยความสะดวก 4.78 .467 95.60 2 มากท่ีสุด 
ช่องทางการใหบ้ริการ 4.84 .481 96.80 1 มากท่ีสุด 

รวม 4.78 .411 95.60              มากทีสุ่ด 



89 
 

6.2 ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการในภารกิจงานดา้นการจดัการภูมิทศัน์  
ตารางท่ี  57 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียร้อยละ อนัดบั และระดบัความพึงพอใจใน 
ภาพรวมของการใหบ้ริการในภารกิจงานดา้นการจดัการภูมิทศัน์ 

  
 จากตารางท่ี 57 พบว่า ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภารกิจงานด้านการ
จดัการภูมิทศัน์ ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 94.00 ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อดา้นการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 94.80 รองลงมาคือดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 93.80 ดา้นกระบวนการให้บริการ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 93.60 และดา้นช่องทาง
การใหบ้ริการ ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจเป็นล าดบัสุดทา้ย คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 93.40 ตามล าดบั 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

รายการ 
ความพงึพอใจ 

x  .D.S  ค่าเฉลีย่ร้อยละ อนัดับ ระดับ 
กระบวนการใหบ้ริการ 4.68 .485 93.60 3 มากท่ีสุด 

การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 4.74 .443 94.80 1 มากท่ีสุด 
ส่ิงอ านวยความสะดวก 4.69 .491 93.80 2 มากท่ีสุด 
ช่องทางการใหบ้ริการ 4.67 .444 93.40 4 มากท่ีสุด 

รวม 4.70 .450 94.00  มากทีสุ่ด 
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  6.3 ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการในภารกิจงานดา้นการจดัเก็บภาษี 
ตารางท่ี  58 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียร้อยละ อนัดบั และระดบัความพึงพอใจใน

ภาพรวมของการใหบ้ริการในภารกิจงานดา้นการจดัเก็บภาษี 

  
 จากตารางท่ี 58 พบว่า ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภารกิจงานด้านการ
จดัเก็บภาษี ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 91.40 โดยท่ีผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อดา้นการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 93.20 รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการให้บริการ 
คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 92.40 ดา้นช่องทางการให้บริการ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 90.60 และดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวก ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจเป็นล าดบัสุดทา้ย คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 89.80 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ความพงึพอใจ 

x  .D.S  ค่าเฉลีย่ร้อยละ อนัดับ ระดับ 
กระบวนการใหบ้ริการ 4.62 .478 92.40 2 มากท่ีสุด 

การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 4.63 .496 93.20 1 มากท่ีสุด 
ส่ิงอ านวยความสะดวก 4.49 .430 89.80 4 มาก 
ช่องทางการใหบ้ริการ 4.53 .487 90.60 3 มากท่ีสุด 

รวม 4.57 .466 91.40  มากทีสุ่ด 
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    6.4 ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการในภารกิจงานดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ตารางท่ี  59 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียร้อยละ อนัดบั และระดบัความพึงพอใจใน 
    ภาพรวมของการใหบ้ริการในภารกิจงานดา้นพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม การพฒันา 
                คุณภาพชีวติผูพ้ิการ/ผูด้อ้ยโอกาส 

 
  จากตารางท่ี 59 พบว่า ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภารกิจงานดา้นการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 93.40 ผูรั้บบริการมีความพึง
พอใจต่อด้านการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 94.60 รองลงมาคือด้าน
กระบวนการให้บริการ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 93.40 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกคิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 
93.00 ดา้นช่องทางการให้บริการผูรั้บบริการมีความพึงพอใจเป็นล าดบัสุดทา้ย คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 
92.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ความพึงพอใจ 

x  .D.S  ค่าเฉล่ียร้อยละ อนัดบั ระดบั 
กระบวนการใหบ้ริการ 4.67 .456 93.40 2 มากท่ีสุด 

การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 4.73 .464 94.60 1 มากท่ีสุด 
ส่ิงอ านวยความสะดวก 4.65 .478 93.00 3 มากท่ีสุด 

ช่องทางการใหบ้ริการ 4.63 .466 92.50 4 มากท่ีสุด 

รวม 4.67 .465 93.40  มากทีสุ่ด 
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    6.5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภารกิจงานด้านการขออนุญาตตามพระราชบัญญติั
ควบคุมอาคาร 
ตารางท่ี  60 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียร้อยละ อนัดบั และระดบัความพึงพอใจใน 
                ภาพรวมของการใหบ้ริการในภารกิจงานดา้นการขออนุญาตตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 

 

 จากตารางท่ี 60 พบว่า ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการภารกิจงานด้านการขอ
อนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 92.40 โดยท่ี
ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อดา้นการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 93.60 
รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 93.40 ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ คิดเป็น
ค่าเฉล่ียร้อยละ 92.20 และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจเป็นล าดบัสุดทา้ย คิด
เป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 90.40 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ความพงึพอใจ 

x  .D.S  ค่าเฉลีย่ร้อยละ อนัดับ ระดับ 
กระบวนการใหบ้ริการ 4.66 .459 93.20 2 มากท่ีสุด 

การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 4.68 .434 93.60 1 มากท่ีสุด 
ส่ิงอ านวยความสะดวก 4.52 .465 90.40 4 มากท่ีสุด 
ช่องทางการใหบ้ริการ 4.61 .484 92.20 3 มากท่ีสุด 

รวม 4.62 .484 92.40  มากทีสุ่ด 
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7. สรุปผลความพงึพอใจในภาพรวมทั้งหมด 

ตารางท่ี 61 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียร้อยละ อนัดบั และระดบัความพึงพอใจใน
ภาพรวมทั้งหมด 

 

จากตารางท่ี  61  พบวา่  ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมของภารกิจทั้ง 
ทั้ง 5 ดา้น อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 93.40 โดยภารกิจท่ีผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด คือ งานภารกิจดา้นการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 95.60 รองลงมาคือ 
งานภารกิจดา้นการจดัการภูมิทศัน์ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 94.00 งานภารกิจดา้นการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั  คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 93.40 งานภารกิจดา้นการขออนุญาตตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  
คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 92.40 และงานดา้นรายไดห้รือภาษี  คิดเป็นร้อยละ 91.40 ตามล าดบั 

ภารกจิ ความพงึพอใจ 

x , .D.S . ค่าเฉลีย่
ร้อยละ 

อนัดบั ระดบั 

1) งานภารกิจดา้นการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 4.78 .411 95.60 1 มากท่ีสุด 

2) งานภารกิจดา้นการจดัการภูมิทศัน์ 4.70 .450 94.00 2 มากท่ีสุด 
3) งานภารกิจดา้นการจดัเก็บภาษี 4.57 .466 91.40 5 มากท่ีสุด 
4) งานภารกิจดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 4.67 .425 93.40 3 มากท่ีสุด 
5) งานภารกิจดา้นการขออนุญาตตามพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร 

4.62 .484 92.40 4 มากท่ีสุด 

รวม 4.67 .420 93.40  มากทีสุ่ด 



บทที ่5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการจากเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ อ าเภอ
เขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจความพึงพอใจของประชาชนของผูรั้บบริการ
จากเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ ์ และเพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการใหบ้ริการของประชาชน
ผูรั้บบริการจากเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ ์ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์ ใน 5 ภารกิจ ประกอบด้วย  ภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
ภารกิจดา้นการจดัการภูมิทศัน์ ภารกิจดา้นการจดัเก็บภาษี ภารกิจดา้นกรป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั และภารกิจดา้นการขออนุญาตตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร จ านวน 4,835 คน  
ในการหาขนาดกลุ่มตวัอย่างไดใ้ช้วิธีค  านวณจากสูตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบทราบ
จ านวนประชากรโดยก าหนดความเช่ือมัน่ท่ี 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ดงัสูตรของ Taro 
Yamane (1973)   จะได้จ  านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีประมาณ 369.44 เพื่อความสมบูรณ์ในการวิจยั
ผูว้ิจยัจึงเพิ่มกลุ่มตวัอยา่งอีก 30 คน รวมเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน ดงันั้นในการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการใน 4 ภารกิจท่ีท าการประเมินจึงเลือกกลุ่มตวัอยา่งจาก
ประชากรข้ึนมาศึกษาโดยสุ่มแบบโควตา (Quota  Sampling) ภารกิจละ 80 คน เลือกตวัอย่าง
ส าหรับผูรั้บบริการในแต่ละดา้นใชว้ิธีการเลือกแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) เก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยการแจกแจงค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 

 

ผลการศึกษาภารกจิงานด้านการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ  
 1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส าหรับภารกิจงานดา้นการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ มีจ านวน 80 
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีการศึกษาในระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.หรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนกังานองคก์รเอกชน สถานภาพส่วนใหญ่
สมรส มีรายได้เฉล่ียส่วนตัวต่อเดือนระหว่าง 5,001–10,000 บาท ช่วงเวลาท่ีมารับบริการ ระหว่าง
ช่วงเวลา 08.30 -10.00 น. โดยมาติดต่อขอรับบริการภารกิจงานด้านด้านการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 
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 2. ความพงึพอใจต่อการให้บริการภารกจิงานด้านการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 
 ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภารกิจงานด้านการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อย 95.60 ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการมากท่ีสุด 
คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 96.80 รองลงมาคือดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 95.60 ดา้น
การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี คิดเป็นค่าเฉล่ีย 95.20 และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ผูรั้บบริการมีความพึง
พอใจเป็นล าดบัสุดทา้ย คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 95.00  ตามล าดบั 
 

ผลการศึกษาภารกจิงานด้านการจัดการภูมทิศัน์ 

 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส าหรับภารกิจงานดา้นการจดัการภูมิทศัน์ มีจ านวน 80 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร 
สถานภาพส่วนใหญ่สมรส มีรายไดเ้ฉล่ียส่วนตวัต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท ช่วงเวลาท่ีมารับบริการ 
ระหวา่งช่วงเวลา 8.30 – 10.00 น. โดยมาติดต่อขอรับบริการภารกิจงานดา้นการจดัการภูมิทศัน์ 
 2.  ความพงึพอใจต่อการให้บริการภารกจิงานด้านการจัดการภูมิทศัน์ 
 ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต่อการให้บริการในภารกิจ
งานด้านการจดัการภูมิทศัน์ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 94.00 ผูรั้บบริการมีความพึง
พอใจต่อดา้นการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 94.80 รองลงมาคือด้านส่ิง
อ านวยความสะดวก คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 93.80 ด้านกระบวนการให้บริการ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 
93.60 และดา้นช่องทางการให้บริการ ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจเป็นล าดบัสุดทา้ย คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อย
ละ 93.40 ตามล าดบั 
 

ผลการศึกษาภารกจิงานด้านการจัดเกบ็ภาษ ี
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส าหรับภารกิจงานดา้นการจดัเก็บภาษี มีจ  านวน 80 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอายรุะหวา่ง 21 - 30 ปี มีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร สถานภาพส่วน
ใหญ่สมรส มีรายไดเ้ฉล่ียส่วนตวัต่อเดือนระหว่าง 5,001–10,000 บาท ช่วงเวลาท่ีมารับบริการ ระหว่าง
ช่วงเวลา 08.30 -10.00 น. โดยมาติดต่อขอรับบริการภารกิจงานดา้นการจดัเก็บภาษี 
 2.  ความพงึพอใจต่อการให้บริการภารกจิงานด้านการจัดเกบ็ภาษี 
 ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต่อการให้บริการในภารกิจ
งานดา้นการจดัเก็บภาษี  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 91.40 โดยท่ีผูรั้บบริการมีความพึง
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พอใจต่อด้านการปฏิบัติงานของเจา้หน้าท่ีมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 93.20 รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการให้บริการ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 92.40 ดา้นช่องทางการให้บริการ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 
90.60 และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจเป็นล าดบัสุดทา้ย คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อย
ละ 89.80 ตามล าดบั 
 

ผลการศึกษาภารกจิงานด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส าหรับภารกิจงานดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มีจ านวน 80 
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 31 - 40 ปี มีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร สถานภาพส่วนใหญ่สมรส มีรายไดเ้ฉล่ียส่วนตวัต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท ช่วงเวลา
ท่ีมารับบริการ ระหว่างช่วงเวลา 8.30 – 10.00 น. โดยมาติดต่อขอรับบริการภารกิจงานดา้นการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 
 2.  ความพึงพอใจต่อการให้บริการภารกิจงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ผูร้ะดบัความพึงพอใจของรับบริการท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต่อการใหบ้ริการภารกิจงาน
ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 93.40 ผูรั้บบริการมี
ความพึงพอใจต่อดา้นการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 94.60 รองลงมาคือ
ดา้นกระบวนการให้บริการ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 93.40 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกคิดเป็นค่าเฉล่ียร้อย
ละ 93.00 ดา้นช่องทางการให้บริการผูรั้บบริการมีความพึงพอใจเป็นล าดบัสุดทา้ย คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 
92.50 
 

ผลการศึกษาภารกจิงานด้านการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามส าหรับภารกิจงานดา้นการขออนุญาตตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร มี
จ านวน 80 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 31 – 40 ปี  มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา ประกอบ
อาชีพเกษตรกร สถานภาพส่วนใหญ่สมรส มีรายไดเ้ฉล่ียส่วนตวัต่อเดือน 5,001– 10,000 บาท ช่วงเวลา
ท่ีมารับบริการ ระหวา่งช่วงเวลา 8.30 – 10.00 น. โดยมาติดต่อขอรับบริการภารกิจงานดา้นการขออนุญาต
ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 

2.  ความพึงพอใจต่อการให้บริการภารกิจงานด้านการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร 
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 ระดับความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต่อการให้บริการใน 
ภารกิจงานดา้นการขออนุญาตตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อย
ละ 92.40 โดยท่ีผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อดา้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 93.60 รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการให้บริการ  คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 93.40 ดา้นช่องทางการ
ให้บริการ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 92.20 และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจเป็น
ล าดบัสุดทา้ย คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 90.40 ตามล าดบั 
 

อภิปรายผล 
 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการจากเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ ์อ าเภอเขาฉกรรจ ์
จงัหวดัสระแกว้ ใน 5 ภารกิจ ประกอบดว้ย ภารกิจดา้นการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ ภารกิจดา้นการ
จดัการภูมิทศัน์ ภารกิจดา้นการจดัเก็บภาษี ภารกิจดา้นกรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และภารกิจดา้น
การขออนุญาตตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร สามารถน าผลการศึกษาอภิปรายสรุปได ้  ดงัน้ี 
 จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการจากเทศบาลต าบลเขา อ าเภอเขาฉกรรจ ์
จงัหวดัสระแก้ว ต่อการให้บริการในภาพรวมของภารกิจทั้ง ทั้ ง 5 ด้าน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็น
ค่าเฉล่ียร้อยละ 93.40 โดยภารกิจท่ีผูรั้บบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ งานด้านการป้องกนัและ
ควบคุมโรคติดต่อ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 95.60 รองลงมาคือ งานดา้นการจดัการภูมิทศัน์ คิดเป็นค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 94.00 งานดา้นการจดัเก็บภาษี คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 93.40 ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั  คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 92.40 และงานดา้นรายไดห้รือภาษี  การจดัเก็บภาษีท่ีดิน  คิดเป็นร้อยละ 91.40 
ตามล าดบั ซ่ึงผลการส ารวจดงักล่าว เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบติัราชการเพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ของส านกังานคณะกรรมการกลาง
พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวดั คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลาง
ขา้ราชการส่วนต าบล ในส่วนของตวัช้ีวดัในการประเมินคุณภาพการให้บริการ โดยพิจารณาจากผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่า คุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลต าบลเขาอ าเภอเขาฉกรรจ์ จงัหวดัสระแก้ว ใน 5 ภารกิจระดบัความพึงพอใจร้อยละ 93.40  เม่ือ
พิจารณาจากผลการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีค่าระดบัความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 90 ข้ึน
ไป แต่ไม่เกินร้อยละ 95 ซ่ึงจะไดค้ะแนน 9  คะแนนเต็ม นอกจากน้ีผลการส ารวจความพึงพอใจในคร้ังน้ี 
ซ่ึงสอดคล้องกบัสอดคล้องกบัผลการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
(2560) ไดท้  าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน ้ าใส 
อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ในงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี
ต่อการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัพริก รวมทั้งศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ
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ของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการในภารกิจ 6 ดา้น ผลการวจิยั พบวา่ ความพึงพอใจต่อการให้บริการใน
ภาพรวมของภารกิจทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 91.40 ซ่ึงค่าระดบัความพึง
พอใจมากกวา่ร้อยละ 90 ข้ึนไป แต่ไม่เกินร้อยละ 95 ซ่ึงจะไดค้ะแนน 9  คะแนนเต็ม   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของคณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา (2560) ไดท้  าการส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนผูรั้บบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน ้ าใส อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ใน
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลทบัพริก รวมทั้งศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการใน
ภารกิจ 6 ดา้น ผลการวิจยั พบวา่ ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมของภารกิจทั้ง 6 ดา้น อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 91.40 ซ่ึงค่าระดบัความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 90 ข้ึนไป แต่ไม่
เกินร้อยละ 95 ซ่ึงจะได้คะแนน 9  คะแนนเต็ม และนอกจากน้ีผลการส ารวจความพึงพอใจในคร้ังน้ี ซ่ึง
สอดคล้องกบัผลการประเมินของคณะท างานตรวจประเมินการรับรองการปฏิบติัราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัขอนแก่น (2553) ได้ท าการการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง จงัหวดัขอนแก่น ผลการ
ประเมินในภาพรวม พบวา่ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนธาตุ อ าเภอ
หนองสองห้อง ของงานบริการทั้ง 3 ด้าน ประชาชนผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
พอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.60 ซ่ึงเม่ือคิดตามตารางเกณฑ์คะแนนของคู่มือของจงัหวดัขอนแก่น พบว่าได้
คะแนน 9 คะแนน  

 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการจากเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ ์อ าเภอ
เขาฉกรรจ์ จังหวดัสระแก้ว  ตลอดจนปัญหาในการรับบริการ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ให้บริการจากประชาชนผูรั้บบริการ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการจากประชาชน
ผูรั้บบริการ สามารถน ามาก าหนดเป็นขอ้เสนอแนะ ไดแ้ก่   
 1. เชิงนโยบาย เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ ์ ควรมีนโยบายก ากบัให้บุคลากรบริการอยา่งตรงเวลา 
และควรมีการจดัอบรมใหค้วามรู้บุคลากรเก่ียวกบัการพฒันาการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
 2. เชิงปฏิบติัการ เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ ควรจดัให้มีขั้นตอนการด าเนินงานและระเบียบ
แบบฟอร์มท่ีเหมาะสม และควรใหค้  าแนะน าและความชดัเจนของขอ้มูลในการใหบ้ริการ 
 3. จดัให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีบริการประชาชน ออกให้บริการแก่ประชาชนทุกหมู่บา้นอย่าง
ทัว่ถึง พร้อมทั้งส ารวจปัญหาและความตอ้งการของแต่ละหมู่บ้านเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา และความ
ตอ้งการเหล่านั้นไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
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 4. ควรพฒันาและให้ความส าคญัในการให้บริการงานงานดา้นรายไดห้รือภาษี โดยควรแจง้ข่าว
การด าเนินงานและผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนั ซ่ึงจะท า
ใหไ้ดรั้บความร่วมมืออยา่งดีจากประชาชนทุกหมู่บา้น เพื่อสร้างความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ
จากเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ ์อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้   เพื่อใหค้ะแนนสูงข้ึนในอนาคตต่อไป 
 5. ควรมีการรณรงคใ์นเร่ืองคุณภาพการให้บริการ มุ่งเนน้การให้บริการอยา่งเท่าเทียมและการ
ให้บริการท่ีเขา้ใจง่ายมีขั้นตอนไม่ซบัซ้อน เช่น การจดัให้มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One 
Stop Service)   
 6. ส าหรับสถานการณ์เร่งด่วนในการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
ควรให้บริการเป็นสถานการณ์เร่งด่วนและเชิงรุก เพื่อควบคุมสถานการณ์ และบรรเทาทุกข ์เยยีวยาใหก้บั
ประชาชนพื้นท่ี เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จงัหวดัสระแก้ว  โดยเฉพาะการตรวจเชิงรุก 
การให้ค  าปรึกษา การเตรียมท่ีพกัคอยเตียงสนามส าหรับผูติ้ดเช้ือ จดัให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีบริการ
ประชาชน ออกให้บริการแก่ประชาชนทุกหมู่บา้นอย่างทัว่ถึง พร้อมทั้งส ารวจปัญหาและความตอ้งการ
ของแต่ละหมู่บา้นเพื่อหาทางแกไ้ขปัญหา และความตอ้งการเหล่านั้นไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
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ค ำช้ีแจง 

 แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจความพึงพอใจของผูม้ารับบริการของเทศบาลต าบล
เขาฉกรรจ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านเก่ียวกบัการกระบวนการ
ให้บริการ การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวกและช่องทางการให้บริการของเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์ ซ่ึงผลการส ารวจคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการบริการของเทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ ์ต่อไป 
 
แบบสอบถามน้ี แบง่ออกเป็น 6 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจดา้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
 ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
 ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ 
   ส่วนท่ี 6 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถำมควำมพงึพอใจของผู้มำรับบริกำรของเทศบำลเขำฉกรรจ์  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 
 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ค ำช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน (   )  ท่ีตรงกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

1. เพศ                      (   ) 1. ชาย   (   ) 2. หญิง 

2. อาย ุ                      

(   ) 1. ต ่ากวา่ 21 ปี  (   ) 2. 21-30 ปี      

(   ) 3. 31-40 ปี                      (   ) 4. 41-50 ปี                   

(   ) 5. 51-60 ปี             (   ) 6. มากกวา่ 60 ปี         

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด  (   ) 1. ประถมศึกษา       
(   ) 2. มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า 

                                (   )  3. มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.หรือเทียบเท่า        
   (   ) 4. อนุปริญญา/ ปวส.หรือเทียบเท่า 
                             (   )  5. ปริญญาตรี                    

(   )  6. สูงกวา่ปริญญาตรี 
                                (   ) 7. อ่ืนๆ โปรดระบุ ........................................................................... 

4. อาชีพหลกั                (   ) 1. รับราชการ      (  ) 2. พนกังานองคก์รเอกชน       
   (   ) 3. พนกังานรัฐวสิาหกิจ  (   ) 4. ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 
   (   ) 5. รับจา้ง               (   ) 6. นกัเรียน/นกัศึกษา 
                                (   ) 7. เกษตรกร                (   ) 8. อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................  

5. สถานภาพสมรส        (   ) 1. โสด            (   ) 2. สมรส              
 (   ) 3. แยกกนัอยู ่              (   ) 4. หยา่ร้าง/หมา้ย 

6. รายไดเ้ฉล่ียส่วนตวัต่อเดือน  
(   ) 1. ต ่ากวา่ 5,001 บาท  (   ) 2. 5,001– 10,000บาท   (   )  3. 10,001 – 15,000 บาท        

 (   ) 4. 15,001 – 20,000 บาท (   )  5. มากกวา่ 20,000 บาท 

7. ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 จนถึงปัจจุบนั หน่วยงานท่ีเขา้มาขอรับบริการคือ 
(   ) 1. ภารกิจดา้นการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ  (   ) 2. ภารกิจดา้นการจดัการภูมิทศัน์ 
(   )3. ภารกิจดา้นการจดัเก็บภาษี  (   )4. ภารกิจดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(   )5. ภารกิจดา้นการขออนุญาตตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 

8. ช่วงเวลาท่ีท่านสะดวกท่ีจะเขา้มารับบริการ (กรุณาเลือกตอบเพียง 1 ขอ้) 
 (   ) 1. 8.30 – 10.00 น.   (   ) 2. 10.01  - 12.00 น.              
 (   ) 3. 12.01 – 14.00 น.                  (   ) 4. 14.01 –16.30 น. 
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ส่วนที ่2 ควำมคิดเห็นเกีย่วกับควำมพงึพอใจต่อกระบวนกำรให้บริกำร 
  

ความพึงพอใจต่อกระบวนการใหบ้ริการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ขั้นตอนการใหบ้ริการเขา้ใจง่าย ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น      

2. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความคล่องตวั รวดเร็ว      

3. การจดัล าดบัก่อน-หลงัของผูม้ารับบริการเป็นไปอยา่งเท่าเทียม      

4. ความชดัเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะน าขั้นตอนในการ
ใหบ้ริการจากเจา้หนา้ท่ี 

     

5. ป้ายแสดงส่วนงานต่างๆ มีความชดัเจน      

6. การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาท าการ      

7. ความถูกตอ้งและการดูแลไม่ใหมี้ขอ้ผดิพลาดในการให้บริการ      

8. การติดตามผลการใหบ้ริการ เช่น การออกเยีย่มเยยีนประชาชน      

9. การแจง้ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อยา่งทัว่ถึง      

10. การยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้โตแ้ยง้และขอ้เสนอแนะจากผู ้
มาใชบ้ริการ 

     

ส่วนที ่3 ควำมคิดเห็นเกีย่วกับควำมพงึพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 

ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ความสุภาพ กริยามารยาท และบุคลิกภาพของเจา้หนา้ท่ี      

2. ความเหมาะสมของเคร่ืองแต่งกาย       

3. ความเอาใจใส่ และความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ      

4. ความพร้อมในการใหบ้ริการ เช่น การเตรียมเอกสาร      

5. ความรู้ความสามารถในการบริการและใหค้  าปรึกษาแกปั้ญหา
ต่างๆ 

     

6. การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบติั      

7. ความน่าเช่ือถือ และความซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ี      

8. การใหบ้ริการตามสิทธิท่ีผูม้าใชบ้ริการควรไดรั้บอยา่งเตม็ท่ี      

9. ความรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหาหรือขอ้ร้องเรียนอยา่งทนัท่วงที      

10. ความเตม็ใจในการใหบ้ริการแมจ้ะเป็นช่วงพกักลางวนัหรือใกล้
เลิกงาน 

     



107 
 

 
ส่วนที ่4 ควำมคิดเห็นเกีย่วกับควำมพงึพอใจด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
 

ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ความสะดวกของสถานท่ีตั้งในการเดินทางมารับบริการ      

2. ความสะดวกและพอเพียงของสถานท่ีจอดรถ       

3. ความสะอาดของสถานท่ี หอ้งน ้าและส่ิงอ านวยความสะดวก      

4. ความพอเพียงของท่ีนัง่รอรับบริการ และจุดบริการน ้าด่ืม      

5. ความทนัสมยัและคุณภาพของเคร่ืองมือในการใหบ้ริการ      

6. ความพอเพียงของเคร่ืองมือในการใหบ้ริการ      

7. การบริการเอกสาร คู่มือ แนะน าการใชบ้ริการ      

8. การจดัตูรั้บฟังความคิดเห็นหรือเจา้หนา้ท่ีไวค้อยรับขอ้ร้องเรียน
หรือร้องทุกขจ์ากประชาชน  

     

9. การจดัสถานท่ีภายในเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบสะดวกในการ
ติดต่อ 

     

10. ความชดัเจนของป้ายบอกหน่วยงาน  และการประชาสัมพนัธ์ให้
ทราบถึงขั้นตอนการใหบ้ริการ 

     

 
ส่วนที ่5 ควำมคิดเห็นเกีย่วกับควำมพงึพอใจต่อช่องทำงกำรให้บริกำร 

ความพึงพอใจดา้นช่องทางการใหบ้ริการ 

ระดบัความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. มีการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการใหบ้ริการ      

2. มีการจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสารในการคน้หาขอ้มูล      

3. มีการใหบ้ริการในช่วงพกักลางวนัหรือวนัหยดุราชการ      

4. มีการแจง้การใหบ้ริการทางเสียงตามสาย      

5. มีการใหบ้ริการนอกสถานท่ี      

6. มีการใหห้น่วยบริการต่างๆเขา้มาบริการในพื้นท่ี      
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ส่วนที ่6 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
ท่ำนคิดว่ำเทศบำลต ำบลเขำฉกรรจ์ ควรมีกำรปรับปรุงคุณภำพในกำรบริกำรในส่วนใดเพิม่เติมหรือ
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

6.1 การบริหารราชการเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ ์
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

6.2 คุณภาพการใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ ์
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

6.3 ความคุม้ค่าจากการปฏิบติัภารกิจอยา่งมีประสิทธิภาพของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

6.4 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

 
 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ ์
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ประมวลภำพลงพืน้ที่เกบ็ข้อมูล 
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ประมวลภำพลงพืน้ที่เกบ็ข้อมูล 
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