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บทสรุปผูบริหาร 
 

 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสะ

ลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สํารวจระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการ ท่ีมีตอการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัด

เชียงใหม และ 2) เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ท่ีมีตอการใหบริการของ

เจาหนาท่ี ขององคการบริหารสวนตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 379 รายท่ีเปนตัวแทนของประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลสะลวง จํานวน 4,778 คน จาก 8 หมูบาน ในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ผลการสํารวจพบวา ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 50 – 59 ป จบ

การศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป มีรายไดระหวาง 5,001-10,000 บาท 

ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญใชบริการเฉลี่ยประมาณ 1 ครั้งตอเดือน สวนใหญใชบริการสวนงานกอง

คลัง เปนอันดับ 1  อันดับ 2 ใชบริการสวนงานสํานักปลัด อันดับ 3 ใชบริการกองชาง อันดับ 4 ใช

บริการกองการศึกษา ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญเขามาขอรับบริการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตาง 

ๆ มากท่ีสุด รองลงมาเขามาขอรับสวัสดิการสังคม เชน เบี้ยยังชีพคนชรา เบี้ยผูพิการ เปนตน อันดับ 

3 เขามาขอรับบริการกูภัยหรือการ รับ-สง ผูปวย อันดับ 4 เขามาขอรับบริการชวยเหลือและฟนฟู

บรรเทาความเดือดรอน อันดับ 5 เขามาขอรับบริการขออนุญาตปลูกสราง ดัดแปลงอาคาร อันดับ 6 

เขามาขอรับบริการซอมแซมถนน สะพาน ปายบอกทาง และ อันดับ 7 เขามาขอรับบริการปรึกษา

และบริการทางกฎหมาย เชนรองเรียน รองทุกขและอุทธรณ   

 ผลการความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสะลวง  

จํานวน 4 งาน พบวา 1) ความพึงพอใจตอการใหบริการดานงานโครงสรางพ้ืนฐาน ขององคการ

บริหารสวนตําบลสะลวง พบวามีความพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.81) โดยผูตอบแบบสํารวจ

มีความพึงพอใจในเรื่อง ความสะดวกสบายในการติดตอขอรับบริการสูงท่ีสุดเปนอันดับแรก และพึง

พอใจในเรื่องการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น เปนอันดับสุดทาย 2) ความ

พึงพอใจตอการใหบริการดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขององคการบริหารสวนตําบลสะลวง พบวา

มีความพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.79) โดยผูตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจในเรื่อง ความ

เสมอภาคในการใหบริการสูงท่ีสุดเปนอันดับแรก และพึงพอใจในเรื่อง มีการเปดโอกาสใหประชาชน

ไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น เปนลําดับสุดทาย 3) ความพึงพอใจตอการใหบริการดานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ขององคการบริหารสวนตําบลสะลวง พบวามีความพึงพอใจในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย = 3.84) โดยผูตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจในเรื่องความสะดวกสบายในการติดตอขอรับ

บริการสูงท่ีสุดเปนอันดับแรก  และพึงพอใจในเรื้อง การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมแสดง



ค 
 

ความคิดเห็น เปนลําดับสุดทาย และ 4) ความพึงพอใจตอการใหบริการดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ขององคการบริหารสวนตําบลสะลวง พบวามีความพึงพอใจในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย = 3.77) โดยผูตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจในเรื่องความเหมาะสมของสถานท่ีในการ

ใหบริการสูงท่ีสุดเปนอันดับแรก และพึงพอใจในเรื่อง ความคุมคาของการใชงบประมาณ เปนลําดับ

สุดทาย 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลสะ

ลวง จํานวน 4 สวนงาน พบวา 1) ความพึงพอใจตอการใหบริการของเจาหนาท่ีสังกัดสํานักปลัด องคการ

บริหารสวนตําบลสะลวง พบวามีความพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.86) โดยพบวาผูตอบแบบ

สํารวจมีความพึงพอใจตอเรื่องอัธยาศัยไมตรี และความสุภาพเรียบรอยของพนักงานสูงท่ีสุดเปนอันดับ

แรก และมีความพึงพอใจตอความตรงตอเวลาในการทํางานของพนักงาน เปนลําดับสุดทาย 2) ความ

พึงพอใจตอการใหบริการของเจาหนาท่ีกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสะลวง พบวามีความพึง

พอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.86) โดยผูตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจตอเรื่องความรู

ความสามารถในการใหบริการของพนักงานสูงท่ีสุดเปนอันดับแรก และมีความพึงพอใจตอ

ความสามารถในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม เปนลําดับสุดทาย 3) ความพึงพอใจตอการ

ใหบริการของเจาหนาท่ีกองชาง องคการบริหารสวนตําบลสะลวง ในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.78) 

โดยผูตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจตอเรื่องอัธยาศัยไมตรี และความสุภาพเรียบรอยของพนักงานสูง

ท่ีสุดเปนอันดับแรก และมีความพึงพอใจตอความสามารถในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม เปน

ลําดับสุดทาย 4) ความพึงพอใจตอการใหบริการของเจาหนาท่ีกองการศึกษา องคการบริหารสวน

ตําบลสะลวง ในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.82) โดยผูตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจตอเรื่องอัธยาศัย

ไมตรี และความสุภาพเรียบรอยของพนักงานสูงท่ีสุดเปนอันดับแรก และมีความพึงพอใจตอ

ความสามารถในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม เปนลําดับสุดทาย 
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สารบัญ 
 

  หนา 
กิตติกรรมประกาศ ก 
บทสรุปผูบริหาร ข 
สารบัญ ง 
สารบัญตาราง ฉ 
สารบัญภาพ ซ 
บทท่ี  1 บทนํา 1 
 ความเปนมาและความสําคัญของการประเมิน 1 
 วัตถุประสงคในการสํารวจ 3 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการสํารวจ 3 
 นิยามศัพทปฏิบัติการ 3 
 ขอบเขตในการศึกษา 4 
บทท่ี 2 แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 5 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการ จัดทําบริการสาธารณะ 5 
 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับคุณละภาพการใหบริการ 9 
 แนวคิดเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 16 
 หลักเกณฑในการจัดทําบริการสาธารณะ 25 
 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ 29 
 แนวทางการประเมินคุณภาพการใหบริการ 32 
 แนวคิดเก่ียวกับความคาดหวัง 40 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 41 
 ขอมูลพ้ืนฐาน องคการบริหารสวนตําบลสะลวง 48 
 แนวทางในการดําเนินการสํารวจ 54 
บทท่ี 3  ระเบียบวิธีวิจัย 55 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 55 
 การสุมตัวอยาง 56 

 แหลงท่ีมาของขอมูล 56 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 57 
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 57 

 
 
 
 
 



จ 
 

สารบัญ (ตอ) 
 

  หนา 
บทท่ี 4 ผลการประเมิน 59 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 59 
 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลสะลวง จํานวน 4 งาน 
65 

 ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเจาหนาท่ี
องคการบริหารสวนตําบลสะลวง จํานวน 4 กอง 

73 

 ตอนท่ี 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของประชาชนผูรับบริการ
จากองคการบริหารสวนตําบลสะลวง 

78 

บทท่ี 5  สรุปผลการสํารวจ 79 
 สรุปผลการสํารวจ 79 
  ขอมูลท่ัวไป 79 
  ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลสะลวง จํานวน 4 งาน 
79 

  ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเจาหนาท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลสะลวง จํานวน 4 สวนงาน 

81 

 ปญหาขอเสนอแนะ 82 
  ปญหาและอุปสรรค 82 
  ขอเสนอแนะของประชาชนตอองคการบริหารสวนตําบล 82 
บรรณานุกรม 83 
ภาคผนวก (แบบสอบถาม) 84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฉ 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หนา 
1 เปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการระหวาง SERVQUAL และ 

RATER 
37 

2 การเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพแบบภาพรวมและแบบอยากสวน 39 
3 จํานวนประชากรขององคการบริหารสวนตําบลสะลวง จําแนกราย

หมูบาน 
49 

4 จํานวนประชากรขององคการบริหารสวนตําบลสะลวง จําแนกตามชวง
อายุ 

50 

5 การสุมตัวอยางประชาชนจําแนกตามท่ีอยูอาศัย 56 
6 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามเพศ ของผูตอบแบบสํารวจ 59 
7 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามอายุ ของผูตอบแบบสํารวจ 60 
8 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามระดับการศึกษา ของผูตอบแบบ

สํารวจ 
60 

9 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามอาชีพ ของผูตอบแบบสํารวจ 61 
10 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามรายไดตอครัวเรือน ของผูตอบแบบ

สํารวจ 
62 

11 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามจํานวนครั้งในการติดตอขอรับ
บริการ ของผูตอบแบบสํารวจ 
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แบบสํารวจ 
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14 ตารางแสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ
ท่ีมีตอการใหบริการดานงานโครงสรางพ้ืนฐาน ขององคการบริหารสวน
ตําบลสะลวง 
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15 ตารางแสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ
ท่ีมีตอการใหบริการดานงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขององคการ
บริหารสวนตําบลสะลวง 
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ตารางท่ี  หนา 
16 ตารางแสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ

ท่ีมีตอการใหบริการดานงานโครงสรางพ้ืนฐาน ขององคการบริหารสวน
ตําบลสะลวง 
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ท่ีมีตอการใหบริการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของ
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18 ตารางแสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ
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19 ตารางแสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ
ท่ีมีตอการใหบริการของเจาหนาท่ีกองคลัง ขององคการบริหารสวนตําบล   
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20 ตารางแสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ
ท่ีมีตอการใหบริการของเจาหนาท่ีกองชาง ขององคการบริหารสวนตําบล    
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21 ตารางแสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ
ท่ีมีตอการใหบริการของเจาหนาท่ีกองการศึกษา ขององคการบริหารสวน
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22 แสดงเรียงลําดับความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลสะลวง จํานวน 4 งาน 
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23 แสดงเรียงลําดับความพึงพอใจตอการใหบริการของเจาหนาท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลสะลวง จํานวน 4 สวนงาน 
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สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี  หนา 
1 ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมนุษย (Maslow) 46 
2 แนวทางในการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
54 

 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของการประเมิน 
 
 องคการบริหารสวนตําบล เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบใหมท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน  
ซ่ึงแตเดิมมีสถานภาพเปนสภาตําบลท่ีมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาทองถ่ินคอนขางจํากัด 
ประกอบกับมีจุดออนท่ีไมมีงบประมาณและบุคลากรเปนของตัวเอง ทําใหการพัฒนาชุมชนทองถ่ินใน
ตําบลเปนไปดวยความลาชา ประสิทธิภาพ ไมทันตอการเติบโตของชุมชนในเขตเมือง ซ่ึงอยูภายใตการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบของเทศบาล ดังนั้นรัฐบาลจึงไดกําหนดนโยบายใน
การท่ีจะกระจายอํานาจการปกครองไปสูทองถ่ินในระดับพ้ืนฐาน คือ ตําบล เพ่ือเปนการสรางรากฐาน
ระดับตําบลและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานในระดับตําบลใหเกิดความคลองตัว รวมท้ัง
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีทรัพยากรในการบริหารงานไมวาจะเปนงบประมาณหรือ
บุคลากรของตัวเองเพียงพอท่ีจะกอใหเกิดการพัฒนาทองถ่ินไดอยางท่ัวถึง จึงไดมีการจัดต้ังองคการ
บริหารสวนตําบลข้ึนท่ัวประเทศโดยเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีลักษณะดังนี้ 
 1. เปนอิสระในการบริหารงานและมีความเปนนิติบุคคล โดยรัฐบาลไดกระจายอํานาจในการ
กําหนดนโยบาย และการตัดสินใจในการบริหารงานใหกับองคการบริหารสวนตําบล การกําหนดอํานาจ
หนาท่ีท่ีชัดเจนในการพัฒนาตําบล การใหอํานาจอิสระในการจัดทํางบประมาณ 
 2. มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบล  
จะเห็นไดวามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนทองถ่ิน พ.ศ.2537 แกไข
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2546 (2546 :13-21 ) 
 3. เปนการฝกหัดใหประชาชนไดเรียนรูวิธีการบริหารงาน การมีสวนรวมในการปกครอง รวมท้ัง
จะทําใหการแกไขปญหาและความตองการของประชาชนนั้นตรงเปามากท่ีสุดดวย ซ่ึงองคการบริหารสวน
ตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี
4 พ.ศ.2546 (2546 : 22) มีอํานาจหนาท่ีหลักในการดําเนินงานตาม มาตรา67 ภายใตบทบังคับแหง
กฎหมายในดานตางๆดังตอไปนี้ คือ นานการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก ดานการรักษา
ความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดานการ
ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดานสงเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ ดานการคุมครอง ดูแล 
และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
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องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีและอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมให
หนวยงานสวนทองถ่ินสามารถบริหารจัดการทองถ่ินดวยตนเองภายใตโครงสรางการบริหารท่ีกฎหมาย
กําหนด ซ่ึงในปจจุบันการบริหารราชการแผนดินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน ได
บัญญัติใหมีการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินเปน 3 สวน คือ  
 1) ระเบียบบริหารราชการแผนดินสวนกลาง ประกอบดวย สาํนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง 
และกรม 2) ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค ประกอบดวย จังหวัดและอําเภอ 3) ระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และราชการสวนทองถ่ินอ่ืนตามท่ี
กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะในสวนของการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงประกอบดวย 2 ระบบ คือ 
ระบบท่ัวไป (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล) และระบบพิเศษ 
(กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา) สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีบทบาทมากข้ึนในการจัดบริการ
สาธารณะ ซ่ึงแตกตางจากในอดีตท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทหลักในการพัฒนาทองถ่ินเฉพาะ
การจัดบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานเทานั้น สอดคลองกับแนวคิดในการใหประชาชนไดปกครองและบริหาร
จัดการทองถ่ินดวยตนเอง ท้ังนี้เนื่องจากการปกครองสวนทองถ่ินสามารถสนองความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะแตละทองถ่ินยอมมีความแตกตางกัน
ไมวาทางภูมิศาสตร ทรัพยากร ปญหาและความตองการของประชาชน ดังนั้นการบริหารจัดการทองถ่ิน
ตางๆของตนเอง จึงเปนการแกไขปญหาหรือการใหบริการสาธารณะตางๆ ตรงกับความตองการของ
ประชาชน และเกิดความรวดเร็ว นอกจากนั้น การปกครองสวนทองถ่ินยังเปนรากฐานของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย แบงเบาภาระของรัฐบาล ทําใหประชาชนรูจักปกครองตนเอง และเปนแหลงสราง
ผูนําทางการเมือง (โกวิทย พวงงาม, 2550) โดยสวนราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนผูทําหนาท่ีให
คําปรึกษา สนับสนุน และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของสวนราชการสวนทองถ่ิน เพ่ือการปฏิบัติราชการ
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตระหนักในบทบาทและหนาท่ีดังกลาว ประกอบกับกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถ่ินไดใหความสําคัญของการปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยในแตละปจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือรองรับมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการขององคกรสวนทองถ่ิน โดยมอบหมายใหหนวยงานศูนยวิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ
ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการดําเนินการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชบริการ ซ่ึงประกอบไปดวย งานตาง ๆ จํานวน 4 ดาน ไดแก งานดานโครงสราง
พ้ืนฐาน งานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และรวมถึงการสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของเจาหนาท่ี
ใน 4 สวนงาน ประกอบดวย สํานักปลัด กองคลัง กองชาง และกองการศึกษา ผลท่ีไดจากการสํารวจจะ
ถูกนํามาใชในการปรบัปรุงการใหบรกิารในงานดานตาง ๆ รวมถึง การปรับปรุงการใหบริการของพนักงาน
ในสวนงานตาง ๆ เพ่ือใหการใหบริการตรงกับความตองการ และสามารถเปนท่ีพ่ึงใหแกประชาชนใน
ทองถ่ินไดอยางแทจริง  
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วัตถุประสงคในการสํารวจ 
 1. เพ่ือสํารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ท่ีมีตอการใหบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  
 2. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ท่ีมีตอการใหบริการของเจาหนาท่ี ของ
องคการบริหารสวนตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการสํารวจ 
 1. เพ่ือทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ท่ีมีตอการใหบริการสาธารณะ 
และการใหบริการของเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
 2. เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจความพึงพอใจ ไปใชในการปรับปรุงการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ใหสอดคลองเหมาะสมกับความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ 
 
นิยามศัพทปฏิบัติการ 
 1. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความคิดเห็นของประชาชนผูใชบริการท่ีมีตอ การใหบริการ
สาธารณะ และการใหบริการของเจาหนาท่ีในสวนงานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลสะลวง อําเภอ
แมริม จังหวัดเชียงใหม 
 2. การใหบริการสาธารณะ หมายถึง การใหบริการในงานจํานวน 4 ดาน ประกอบดวย งานดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน งานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงาน
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงการใหบริการของเจาหนาท่ี จํานวน 4 สวนงาน 
ประกอบดวย สํานักปลัด กองคลัง กองชาง และกองการศึกษา 
 
ขอบเขตในการศึกษา 
 1. ขอบเขตดานเนื้อหา ในการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ท่ีมีตอการ
ใหบริการสาธารณะ และการใหบริการของเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสะลวง อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม มีขอบเขตของเนื้อหาในการดําเนินการสํารวจประกอบดวย  
  1.1 การใหบริการในงานจํานวน 4 ดาน ประกอบดวย  
   - งานดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
   - งานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
   - งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   - งานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
  1.2 การใหบริการของเจาหนาท่ี จํานวน 4 สวนงาน ประกอบดวย  
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- สํานักปลัด  
- กองคลัง  
- กองชาง  
- กองการศึกษา 

 2. ขอบเขตดานประชากร ประชาการในการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ท่ีมี
ตอการใหบริการสาธารณะ และการใหบริการของเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสะลวง อําเภอ
แมริม จังหวัดเชียงใหม ประกอบไปดวยประชาชนท่ีอาศัยอยูใน 8 หมูบานท่ีอยูในเขตเทศบาลตําบล      
สะลวง จํานวนท้ังสิ้น 4,778 ราย  
 3. ขอบเขตดานเวลา การดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ท่ีมีตอการ
ใหบริการสาธารณะ และการใหบริการของเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสะลวง อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหมนั้น ดําเนินการสํารวจขอมูลระหวางวันท่ี 18 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 
2561 โดยเปนการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ ท่ีรับบริการในชวงปงบประมาณ 2561 
(1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561) 
 
 



บทที่ 2 
แนวคิด และทฤษฎีทีเ่ก่ียวข้อง 

 
 ในการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง 
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนําไปกําหนด
แนวทางในการดําเนินการสํารวจ โดยมีแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังตอ่ไปนี้ 
 
1. แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการ จัดทําบริการสาธารณะ 
2. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคุณละภาพการให้บริการ 
3. แนวคดิเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 

4. หลักเกณฑ์ในการจัดทําบรกิารสาธารณะ 
5. แนวคดิเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ  
6. แนวทางการประเมินคณุภาพการให้บริการ 
7. แนวคดิเกี่ยวกับความคาดหวัง 
8. แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
9. ขอ้มูลพ้ืนฐาน องค์การบรหิารส่วนตําบลสะลวง 

10. แนวทางในการดําเนินการสํารวจ 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการ จดัทําบริการสาธารณะ 
        แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับบริการสาธารณะทีส่ําคัญๆ มีดังน้ี 
 1) ขอบข่ายและความหมายของการจัดทําบริการสาธารณะ 
 การให้บริการสาธารณะ(public service delivery) โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรม หรือ
บริการท่ีรัฐจัดทําขึ้นเพื่อสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวมหรือการให้บริการประชาชนโดยรฐั
ท่ีดําเนินการในลักษณะของรัฐสวัสดิการ มีกฎหมายโรงรับ มีความต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานะ
ของรัฐบาล แต่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของสังคม  การจัดทําบริการสาธารณะ
ของรัฐมีเป้าหมายและแนวคิดเรื่องการจัดทําบริการสาธารณะที่สาํคัญ สรุปได้ดังนี้ (1) รักต้องมีการบริหาร
ด้านการจัดทําบริการสาธารณะแบบตลาด (2) เราต้องสามารถจัดการบริหารการจัดทําบริการสาธารณะ
เพื่อให้ผู้รับบริการมีทางเลือกใช้บริการได้หลายช่องทาง (3) รัฐต้องกระจายความรับผิดชอบให้ มีผู้จัดทํา
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บริการสาธารณะแทน (4) เราต้องมีแผนงานยกระดับความสามารถในการจัดทําบริการสาธารณะ และ (5) 
เราต้องมีจุดมุ่งหมายแห่งความสําเร็จในการจัดทําบริการสาธารณะมากกว่าที่จะเน้นในเรื่องกระบวนการ 
 สรุปได้ว่า บริการสาธารณะ คือ บริการที่จัดทําขึ้นโดยภาครัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือจัดทําโดยเอกชน แต่อยู่ในความควบคุมของรัฐเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเพื่อ
ประโยชน์ต่อประชาชนและเพื่อสาธารณะประโยชน ์
 2) หลักเกณฑ์การจัด ทําบริการสาธารณะ. ในการจัดทําบริการสาธารณะนั้นมีหลักเกณฑท์ี่สําคัญ
อยู่ 3ประการ มีดังนี้ 
  2.1) หลักความต่อเนื่องและสม่ําเสมอ (The principle of continuous) การจัดทํา
บริการต้องเป็นไปอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง เนื่องจากบริการสาธารณะเป็นกิจการที่มีความจําเป็นต่อ
การดํารงชีพของประชาชน มีความต้องการใช้บริการตลอดเวลา การจัดทําบริการสาธารณะจึงต้องมีความ
ต่อเนื่อง จะเลือกดําเนินการเป็นเฉพาะเวลาไม่ได้ เพราะจะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้บริการ 
  2.2) หลักความเสมอภาค (The principle of equal) เนื่องจากการจัดทําบริการ
สาธารณะไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อประชาชนโดยส่วนรวม 
ประชาชนจึงย่อมได้รับสิทธิหรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะนั้น อย่างเท่าเทียมกันจะเลือกปฏิบัติ
ไม่ได้ รวมทั้งความเสมอภาคในด้านราคาค่าบริการและการบริการ และองค์กรที่จัดทําบริการต้องทําให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้หลายช่องทางและง่ายต่อการรับบริการไม่มีความสลับซับซ้อน 
  2.3) หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (The 
principle of adaptation) รัฐต้องจัดทําบริการสาธารณะให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน
และเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง รัฐจึงควรคํานึงถึงความจําเป็นใน
การปรับปรุงการจัดทําบริการสาธารณะให้เป็นไปตามวิวัฒนาการของสังคม รวมทั้งเมื่อมีเหตุที่ความ
ต้องการของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปการบริการสาธารณะนั้นควรได้รับการเปลี่ยนแปลงไปตามความ
ต้องการของประชาชน 
 3) องค์กรจดัทาํบริการสาธารณะ องค์กรจัดทําบริการสาธารณะ สามารถแบ่งได้ 4ประเภทคือ  
  3.1) บริการสาธารณะจัดทําโดยรัฐ เป็นบริการสาธารณะที่รัฐจะต้องจัดทําเพื่อความ
มั่นคงและความเป็นเอกภาพของรัฐ ภารกิจที่ประชาชนทั่วประเทศมีส่วนได้เสียเหมือนกัน ภารกิจที่รัฐ
จัดทําแล้วมีประสิทธิภาพมากกว่าหรือเป็นกิจการที่ต้องใช้งบประมาณและเทคโนโลยีชั้นสูง รัฐจึงควร
จัดทําบริการ สาธารณะประเภทนี้เช่น (1) การป้องกันประเทศ (2) การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ (3) ภารกิจด้านการคลัง และ (4) หน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน เป็นต้น 
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       3.2) บริการสาธารณะจัดทําโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริการสาธารณะที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการมี 2 ประเภท คือ บริการสาธารณะ ระดับชาติ ซึ่งรัฐมอบหมายให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการจัดทําและบริการสาธารณะซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกฎหมายแบ่งแยกหน้าที่และประเภทของบริการสาธารณะที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทจะเป็นผู้จัดทํา แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ (1) บริการสาธารณะทางด้าน
สุขอนามัย (2) บริการสาธารณะด้านเศรษฐกิจ (3) บริการสาธารณะด้านสังคมและการศึกษา และ (4) 
บริการสาธารณะด้านวัฒนธรรม 
  3.3) บริการสาธารณะจัดทําต่อเนื่องกันระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บริการสาธารณะบางประเภทรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องร่วมกันรับผิดชอบ เนื่องจากกิจการ
ประเภทนี้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของมหาชนและเป็นความต้องการร่วมกันของประชาชนทั้งประเทศ 
เช่น การจัดการศึกษาระดับประถม ซึ่งมีลักษณะเป็นความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นควรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทํา ส่วนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องใช้เงินทุนสูงจึงควรเป็น
หน้าที่ของรัฐ 
  3.4) บริการสาธารณะจัดทําโดยเอกชน วิธีการจัดทําบริการสาธารณะโดยเอกชนแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
   (1) กิจการการให้บริการสาธารณะของรัฐบางประเภทต้องใช้เงินลงทุนมาก ต้อง
ใช้บุคลากรท่ีมีความชํานาญเป็นพิเศษ ซึ่งรัฐไม่สามารถจัดทําบริการสาธารณะได้และทันความต้องการของ
ผู้ใช้บริการสาธารณะ จึงให้เอกชนซึ่งมีความพร้อมเป็นผู้จัดทําบริการสาธารณะรัฐ 
   (2) การมอบอํานาจ (habilitation) ให้เอกชนเป็นผู้จัดทําบริการสาธารณะ 
หมายถึง การท่ีรัฐมอบให้เอกชนเป็นผู้จัดทําบริการสาธารณะทั้งหมดหรือบางส่วนทั้งนี้ เนื่องจากเอกชน
ไม่ได้มีอํานาจจัดทําบริการสาธารณะ เพราะบริการสาธารณะเป็นอํานาจหน้าที่ของรัฐ 
   (3) สัมปทาน (concession) ได้แก่ สัญญาที่ฝ่ายปกครองมอบให้เอกชนเป็น
ผู้จัดทําบริการสาธารณะด้วยการลงทุนและเสี่ยงภัยของเอกชนเอง และเอกชนสามารถเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการกิจการที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ 
 4) การแบ่งความรับผิดชอบการจัดทําบริการสาธารณะ เมื่อรัฐบาลมีนโยบายจะกระจายอํานาจ
หน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นมีความพร้อมที่จะจัดทําภารกิจต่างๆแล้ว รัฐบาลควร
กําหนดอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจัดทําบริการสาธารณะของท้องถิ่นดังนี้ 
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  4.1) การบริการสาธารณะที่ตอบสนองความจําเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิตของ
ประชาชน การจัดทําบริการสาธารณะประเภทนี้ ได้แก่ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ การ
ประปา ไฟฟ้า ถนนสะพาน การกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล การรักษาพยาบาล การจัดการศึกษา เป็นต้น 
  4.2) การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยในชุมชน การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดทําบริการสาธารณะประเภทนี้ ได้แก่ การจัดระเบียบสังคม การ
รักษาความสงบ การรักษาความปลอดภัย การคุ้มครองผู้บริโภค การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
การดับเพลิง การกู้ภัย 
  4.3) การจัดสวัสดิการสังคมและประชาสงเคราะห์เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อบุคคลด้อย
โอกาส ยากไร้ พึ่งพาตนเองไม่ได้ การจัดทําบริการสาธารณะประเภทนี้ การรักษาพยาบาล อาคาร
สงเคราะห์ สถานธนานุบาล การสงเคราะห์คนพิการเด็กกําพร้า คนชรา เนื่องจากการจัดทํากิจกรรม
ประเภทนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูง รัฐบาลจึงควรเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบด้านงบประมาณด้วย 
  4.4) การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดทําบริการสาธารณะ
ประเภทนี้ เช่น การแก้ไขปัญหามลภาวะในท้องถิ่น เช่น อากาศเสีย น้ําเสีย เสียงดัง รวมทั้งการจัด
สภาพแวดล้อมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  4.5) การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีหน้าที่ในการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
  4.6) การอํานวยความสะดวกและบริการประชาชน เมื่อประชาชนได้รับบริการสาธารณะ
ขั้นพ้ืนฐานแล้วประชาชนยังมีความต้องการท่ีจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม มีความสะดวกซื้อได้สบายมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรมีหน้าที่ต้องจัดทําบริการสาธารณะต่างๆ
เพิ่มขึ้นตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม การจัดทําบริการ
สาธารณะประเภทนี้ เช่น การขนส่งมวลชน โทรศัพท์สาธารณะ ห้องสมุด สนามเด็กเล่น สนามกีฬา 
กิจกรรมสันทนาการ การจัดการแข่งขันกีฬา เป็นต้น 
 5) ทางเลือกการจัดทําบริการสาธารณะ มวิีธีดังนี้ 
 การกระจายอํานาจการคลังของรัฐสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจุดประสงค์เพื่อความผาสุกของ
ประชาชนลดบทบาทและอํานาจของรัฐทุกระดับ เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างผู้บริหารและการใช้
ผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างระบบการบริหารการปกครองที่ดีให้เกิดการสร้างสรรค์สังคมแบบ
ประชาสังคม ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริม และสร้างกระบวนการ
ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการทางการเมือง และสร้างกระบวนการ
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ตัดสินใจเรื่องการจัดสรรทรัพยากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการ
บริการสาธารณะรวมทั้งวิธีการจัดทําบริการสาธารณะ ดังนี้ 
  5.1) การปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริการสาธารณะ 
   (1) ลดความเป็นอยู่ทางการลงให้เหลือน้อยที่สุด มีการให้บริการที่ตรงไปตรงมา
ไม่มีขั้นตอนมาก มีระบบการให้บริการที่มีความพร้อมด้านฐานข้อมูล ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง
บริการได้ง่าย และหลายช่องทาง 
   (2) การให้ภาคเอกชนหรือองค์กรภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น 
   (3) การใช้กลไกตลาดในการจัดทาํบริการสาธารณะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
สามารถใช้การการตลาดในการจัดทําบริการสาธารณะ เช่น การเก็บค่าธรรมเนียม ค่าการใช้บริการ 
   (4) การสร้างทัศนคติการบริหารท้องถิ่น แบบผู้ประกอบการหน่วยธุรกิจ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องคิดว่าองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจประเภทหนึ่งที่สามารถบริหารและ
พัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า ผู้บริหารท้องถิ่นควรคิดค้นกลยุทธ์ และทางเลือกใหม่ มีทักษะในการ
บริหารนโยบายสาธารณะและการบริการชุมชน เพื่อพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพและไปสู่ความ
เป็นเลิศ 
  5.2 วิธีการจัดทําบริการสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น มีวิธีการดังนี้ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําบริการสาธารณะเอง 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําบริการสาธารณะโดยการจ้าง 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สัมปทาน 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมทุนกับหน่วยงานอื่น 
5. การจัดทําบริการสาธารณะโดยการร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 
2. แนวคิดพืน้ฐานเกี่ยวกับคณุละภาพการให้บรกิาร 
 คุณภาพในการให้บริการ หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของการให้  
บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการ ซึ่งจะมีระดับแตกต่างกันออกไปตามความคาดหวังของแต่
ละบุคคล โดยคุณภาพการให้บริการจะต้องคํานึงถึงประเด็นต่างๆดังนี้ 
 1) เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการให้บริการ 
 เนื่องจากคุณภาพเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนและมีองค์ประกอบหรือปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามา
เกี่ยวข้องอันส่งผลให้การมองคุณภาพมีหลายด้าน โดย กรอนรูส (Gronroos,1984 อ้างถึงใน ชัชวาล ทัตศิ
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วัช,2552) ได้ กล่าวถึงเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการบริการว่าสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ตามหลัก 6 
ประการ กล่าวคือ 
                    (1) การเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของผู้ให้บริการ (professionalism and skill) เป็น
การพิจารณาว่าผู้รับบริการสามารถรับรู้ได้จากการเข้ารับบริการจาก ผู้ให้บริการท่ีมีความรู้และทักษะใน
งานบริการ ซึ่งสามารถดําเนนิการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีระบบและแบบแผน 
                    (2) ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ให้บริการ (attitude and behavior) ผู้รับบริการจะเกิด
ความรู้สึกได้จากการท่ีผู้ให้บริการสนใจที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยท่าทีที่เป็นมิตรและ
และดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 
                    (3) การเข้าพบได้อย่างง่ายและมีความยืดหยุ่นในการให้บริการ (accessibility and 
flexibility) ผู้รับบริการจะพิจารณาจากสถานที่ตั้งไว้ให้บริการ และเวลาที่ได้รับบริการจากผู้ให้บริการ 
รวมถึงระบบการบริการที่จัดเตรียมไว้ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ 
                    (4) ความไว้วางใจ และความเชื่อถือได้ (reliability and trustworthiness) ผู้รับบริการ
จะทําการพิจารณาหลังจากที่ได้รับบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการให้บริการของผู้ให้บริการจะต้อง
ปฏิบัติตามที่ได้รับการตกลงกัน 
                    (5) การแก้ไขสถานการณ์ให้กลับภาวะปกติ (recovery) พิจารณาจากการเกิดเหตุการณ์
ท่ีไม่ไดค้าดการณ์ล่วงหน้าเกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่ผดิปกติ และผู้ให้บริการสามารถแก้ไขสถานการณ์นัน้ ๆ
ได้ทันท่วงทโีดยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งทําใหส้ถานการณ์กลบัสู่สภาวะปกติ 
                    (6) ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ (reputation and credibility) ผู้รบับริการจะเชือ่ถอืใน
ชื่อเสียงของผูใ้ห้บริการจากการที่ผู้ให้บริการดําเนินกิจการโดยดมีาตลอด 
          นอกจากนี้ สตฟีและคุ๊ก (Steve and Cook,1995 : 53 ชัชวาล ทตัศิวัช,2552) ยังชี้เห็น
ว่าคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานหรือองค์การ ทีใ่หบ้ริการยังสามารถพิจารณาได้จากเกณฑ์ 9 
ประการดังตอ่ไปนี้ 

1. การเข้าถึงบริการได้ทันทีตามความตอ้งการของผู้รับบริการ 
2. ความสะดวกของทําเลทีต่ั้งในการเข้ารับบริการ 
3. ความน่าเชื่อถอืไว้วางใจจากการให้บริการ 
4. การให้ความสําคัญต่อผู้รับบริการแตล่ะคน 
5. ราคาค่าบริการที่เหมาะสมกับลักษณะของงานบริการ 
6. คุณภาพการให้บริการท้ังในระหว่างเข้ารับบริการและภายหลังการเข้ารับบริการ 
7. ชื่อเสียงของบรกิารที่ได้รับรวมถึงการยกย่องชมเชยในบริการ 
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8. ความปลอดภัยในการให้บริการจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ 
9. ความรวดเร็วในการให้บริการ 

 สรุปได้ว่าคุณภาพการให้บริการนั้น เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและหลากหลายในแง่มุมของการ
พิจารณา แต่กระนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าคุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งผู้บริหารขององค์กร   
พึงให้ความสําคัญและทุ่มเทความสนใจ องค์การที่ต้องการความสําเร็จของการประกอบการไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐหรือเอกชน จึงต้องให้ความสนใจต่อประเด็นเรื่องคุณภาพการให้บริการท่ีพิจารณาหรือทําความ
เข้าใจจากความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการให้ได้อย่างชัดเจน 
 2) การวัดคุณภาพการให้บริการ 
 การวัดคุณภาพของบริการจะพิจารณาจากองค์ประกอบ 4 ประการ เป็นสําคัญ ได้แก่ ความ
คาดหวังของผู้บริการภาวะ ความเป็นผู้นํา การปรับปรุงขั้นตอน และการจัดการกับแหล่งข้อมูลที่สําคัญ 
และสามารถทําให้ความคาดหวังของผู้รับบริการเกิดขึ้นได้จริงจะส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจใน
บริการ และนําไปสู่ความมีคุณภาพของการให้บริการเป็นลําดับ โดยตัวแปรหลัก 5 ตัวแปร ที่ซีแทมล์ 
พาราซุรามาน และเบอร์รี่ (Ziethaml,Parasuraman,and Berry,1990 อ้างถึงใน ชัชวาล ทัตศิวัช,2552) 
ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ชีวัดคุณภาพการให้บริการและได้ให้ความหมายของมิติหรือมุมมองของคุณภาพการ
ให้บริการ ไว้มีดังนี้ 
 มิติที่ 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้
เห็นถึงสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เอกสารที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารและสัญลักษณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ทําให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าได้รับ การดูแลห่วงใยและ
ความตั้งใจจากผู้ให้บริการ บริการท่ีถูกนําเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะทําให้ผู้ รับบริการรับรู้ถึงการ
ให้บริการนั้นๆได้ชัดเจนขึ้น 
 มิติที่ 2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้ตรงกับ
สัญญาท่ีให้ไว้กับผู้รับบริการ บริการที่ให้ทุกครั้งจะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และได้ผลออกมาเช่นเดิม
ในทุกจุดของบริการ ความสม่ําเสมอนี้จะทําให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าบริการที่ได้รับนั้นมีความน่าเชื่อถือ 
สามารถให้ความไว้วางใจได้ 
 มิติที่ 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) พร้อมและให้ความเต็มใจที่จะให้บริการ โดย
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการได้ง่าย 
และได้รับความสะดวกจากการใช้บริการรวมทั้งจะต้องกระจายการให้บริการไปอย่างทั่วถึง รวดเร็ว 
 มิติที่ 4 การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความ
เชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้ความสามารถในการให้บริการ และ
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ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพนุ่มนวล มีกิริยามารยาทที่ดี ใช้การติดต่อสื่อสารที่
มีประสิทธิภาพและให้ความมั่นใจว่าผู้รับบริการจะได้รับบริการที่ดีที่สุด 
 มิติท่ี 5 การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่
ผู้รับบริการตามความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการแต่ละคน 
 3) ตัวแปรทีม่อีทิธิพลตอ่คุณภาพการให้บริการ 
 ตัวแปรทีม่ีอิทธิพลตอ่คุณภาพการให้บริการประกอบไปด้วย  
  3.1) ความคาดหวังกับคุณภาพการให้บริการ เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าของผู้รับบริการ
เกี่ยวกับการบริการที่เค้าจะได้รับเมื่อเขาเข้าไปใช้บริการหากผู้รับบริการไม่พึงพอใจ จะแสดงให้เห็นว่า
คุณภาพในการให้บริการมีน้อยหากผู้รับบริการมีความพึงพอใจ แสดงว่า มีคุณภาพในการให้บริการ และ
ผู้รับบริการมีความประทับใจย่อมแสดงว่าการให้บริการนั้นมีคุณภาพสูงหรือมีคุณภาพในการให้บริการสูง 
โดยซีแทมล์ พาราซุรามาน และเบอร์รี่ (Ziethaml,Parasuraman and Berry,1990 อ้างถึงใน ชัชวาลย์ 
ทัตศิวัช,2552)ได้กําหนดปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดความคาดหวังของผู้รับบริการไว้ 4 ประการด้วยกันดงันี้ 
  ประการแรก การบอกแบบปากต่อปาก การคาดหวังที่เกิดจากคําบอกเล่าที่รับทราบจาก
คําแนะนําของเพื่อน หรือญาติสนิทที่เคยไปรับบริการในสถานที่แห่งนั้นมาก่อน และพบว่าการให้บริการ
เป็นอย่างดีอันทําให้ผู้ฟังเกิดความคาดหวังที่จะได้รับบริการเช่นนั้น 
  ประการที่สอง ความต้องการส่วนบุคคลอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ระดับความคาดหวังของ
บุคคลอยู่ในระดับที่ลดลงจากเดิมก็ได้ 
  ประการที่สาม ประสบการณ์ในอดีต ความคาดหวังอันเกิดจากประสบการณ์ในอดีตมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านการบริการที่เคยได้รับและมีอิทธิพลต่อความคาดหวังในปัจจุบันของ
ผู้รับบริการ 
  ประการที่สี่ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นความคาดหวังที่เกิดจากการติดต่อสื่อสาร
เพื่อโน้มน้าวผู้รับบริการซึ่งเป็นทั้งการสื่อสารทางตรงและการสื่อสารทางอ้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้รับบริการเช่นการให้บริการด้วยความจริงใจ ตรงต่อเวลา เป็นต้น 
  นอกจากนี้ เทนเนอร์และเดอโทโร (Tenner and Detroit,1992 : 68-69 อ้างถึงใน 
ชัชวาลย์ ทัตศิวัช,2552) ได้เสนอถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังในการรับบริการของผู้รับบริการไว้
เช่นกัน ในทัศนะของนักวิชาการทั้งสองท่าน ผู้รับบริการ มีความต้องการที่จะให้ความคาดหวังของตน
ได้รับการตอบสนองหรือบรรลุผลอย่างครบถ้วน และมีแนวโน้มที่จะยอมรับการให้บริการนั้นโดยทําการ
เปรียบเทียบกับประสบการณ์จริงที่เคยได้รับก่อนที่จะชําระค่าบริการเสมอ ซึ่งผู้รับบริการจะเกิดความพึง
พอใจก็ต่อเมื่อได้รับบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของเขา ดังนั้น ในหน่วยงานที่ประสบความสําเร็จ
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ในการให้บริการจึงจะต้องเป็นหน่วยงานที่สามารถทํานายความคาดหวังของผู้รับบริการ และสร้างความ
พึงพอใจต่อผู้รับบริการได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้รับบริการ
ประกอบด้วย 

1. ลักษณะบริการที่ผู้รับบริการตอ้งการ 
2. ระดับของการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่ผู้รับบริการพึงพอใจ 
3. ความสัมพันธ์ของงานบริการที่สําคัญ 
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการตอ่ผลงานในปัจจุบัน 

  3.2) การรับรู้กับคุณภาพการให้บริการ 
  ในเชิงทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม การรับรู้หมายถึง สามารถอธิบายได้อย่างสั้นๆ คือ 
วิธีการท่ีบุคคลมองโลกที่อยู่รอบ ๆ ตัวของบุคคล ฉะนั้นบุคคลสองคนอาจมีความคิดต่อตัวกระตุ้นอย่าง
เดียวกันภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน แต่บุคคลทั้ง 2 อาจมีวิธีการยอมรับถึงตัวกระตุ้น (recognize) การ
เลือกสรร(select) การประมวล(organize) และการตีความ(interpret) เกี่ยวกับตัวกระตุ้นดังกล่าวไม่
เหมือนกัน อย่างไรก็ตามยังขึ้นอยู่กับพื้นฐานของกระบวนการของบุคคลแต่ละคนเก่ียวกับความต้องการ 
ค่านิยม การคาดหวัง และปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้มิติของการรับรู้คุณภาพในการให้บริการ (The definition and 
dimensions of perceived service quality)ประกอบไปด้วย 

1. เวลา หมายถึง เวลาของการตัดสินใจว่าจะใช้บริการเมื่อใดหรือในช่วงใด 
2. เหตุผลในการตัดสินใจใช้บริการนั้นเป็นการตัดสินใจที่ผู้ใช้บริการเปรียบเทียบระหว่าง

ประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนที่ได้ลงไป 
3. การบริการ เนื่องจากคุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้

ให้บริการและผู้รับบริการ จึงต้องมีการประเมินหรือการวัดคุณภาพการให้บริการจากผู้รับบริการ 
4. เนื้อหา โดยคุณภาพการให้บริการครอบคลุมถึงความรู้ ความรู้สึกและ แนวโน้มของ

พฤติกรรมของผู้รับบริการ 
5. บริบท ซึ่งได้รับอิทธิพลจากบริการหรือสถานการณ์ 
6. การรวม โดยที่พฤติกรรมการใชบ้ริการนั้น จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นเรื่องของการ

ทําธุรกิจ หรือความต้องการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ 
  3.3) ประสบการณ์การรับบริการกับคุณภาพการให้บริการ ประสบการณ์ในอดีต           
ท่ีเกี่ยวกับการรับบริการในทางทฤษฎีแล้วถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลหรือส่งผลหรือเป็นตัวกําหนด
ความคาดหวังต่อคุณภาพในการให้บริการของผู้รับบริการ 
  นอกจากนั้น กุลธน ธนาพงศ์ธร (2548) ได้กล่าวถึงหลักการให้บริการ ประกอบด้วย 



14 
 

  (1) หลักความสอดคล้องและความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์
และบริการที่องค์กรจัดให้นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่หรือทั้งหมดมิใช่เป็นการ
จัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเฉพาะมิฉะนั้นจะไม่คุ้มกับการดําเนินงานนั้น ๆ ด้วย 
  (2) หลักความสม่ําเสมอ กล่าวคือ การให้บริการน้ันต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและ
สม่ําเสมอมิใช่ทําๆหยุดๆ ตามความพอใจของผู้รับบริการหรือผู้ปฏิบัติงาน 
  (3) หลักความเสมอภาค คือ บริการที่จัดนั้นต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียม
กันไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือบุคคลกลุ่มใดบุคคลหนึ่งในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มคนอื่นๆอย่าง
เห็นชัดเจน 
  (4) หลักความประหยัด คือ ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการบริการ จะต้องไม่มากเกินไปกว่าผล
ท่ีได้รับ 
  (5) หลักความสะอาด หรือการบริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการ จะต้องมีลักษณะปฏิบัติได้
ง่ายและสะดวกสบายสิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาระยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการ
หรือผู้ใชบ้ริการมากเกินไป 
  และธีรวรรณ รุ่งเรือง (2552) ได้กล่าวถึง การมีหัวใจบริการไว้ดังน้ี 
  หัวใจบริการ หมายถึง การอํานวยความสะดวกการช่วยเหลือ การให้ความกระจ่าง การ
สนับสนุน การเร่งรัดการทํางานตามสายงาน และความกระตือรือร้นต่อการให้บริการคนอื่น รวมทั้งการยิ้ม
แย้มแจ่มใสให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตที่ดีต่อผู้อื่น ต้องการให้ผู้อื่นประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขาต้องการ 
การท่ีบุคคลมีหัวใจบริการจะช่วยให้เกิดผลดีต่อคนอื่น ต่อตนเองและต่องานท่ีทํา โดยองค์ประกอบที่
สําคัญของการมีหัวใจบริการประกอบด้วย 

1. การจัดบรรยากาศ สถานที่ทํางาน หมายถึง การจัดสถานที่ทํางานให้สะอาดเรียบร้อย 
บรรยากาศร่มเย็น มีสถานที่พักผ่อนหรือที่พักรอ 

2. การย้ิมแย้มแจ่มใส หน้าต่างบานแรกของหัวใจในการให้บริการ คือ ความรู้สึก ความ
เต็มใจ และความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ “เป็นความรู้สึกภายในของบุคคลว่าเราเป็นผู้ให้บริการ จะทํา
หน้าที่ให้ดีที่สุด ให้เกิดความประทับใจตอ่ผูรั้บบริการกลับไป” ความรู้สึกน้ี จะสะท้อนมาสู่ภาพที่ปรากฏใน
ใบหน้าและกิริยาท่าทางของผู้ให้บริการ คือ การย้ิมแย้มแจ่มใส ทักทายด้วยใหม่ตรีจิต การย้ิมแย้มแจ่มใส
จึงถือเป็นบันไดขั้นสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จขององค์กร อย่าลืมว่า “การยิ้ม คือ การเปิดหัวใจ
ให้บริการท่ีดี” 

3. ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการด้วยความรวดเร็วและเต็มใจ ในการเริ่มต้นทักทายผู้มาติดต่อ
โดยการซักถามด้วยภาษาที่สุภาพ แสดงความกระตือรือร้นและเป็นมิตร เมื่อรับงานแล้วต้องทําให้สําเร็จ
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โดยเร็วและเกิดความสะดวก เมื่อผู้ติดต่อมาที่เดียวหรือแห่งเดียวสามารถประสานได้ทุกจุด ความรวดเร็ว
และความเต็มใจถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการให้บริการ ถ้าหากไม่สามารถทําให้ได้รวดเร็วด้วยข้อระเบียบ 
หรือขั้นตอนใดก็ตามก็ต้องชี้แจงด้วยถ้อยคํา หรือภาษาที่แสดงถึงความกังวล ความตั้งใจจะช่วยเหลือจริงๆ 
แต่ไม่สามารถทําได้เพราะมีข้อขัดขอ้งหรือความจําเป็นตามระเบียบ 

4. การสื่อสารที่ดี การส่ือสารที่ดีจะสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ตั้งแต่การต้อนรับหรือการ
รับโทรศัพท์ ด้วยน้ําเสียงและภาษาที่ให้ความหวังให้กําลังใจ ภาษาที่แสดงออกไปไม่ว่าจะเป็นการ
ปฏิสัมพันธ์โดยตรง หรือการโทรศัพท์จะบ่งบอกถึงน้ําใจการบริการข้างในจิตใจ ความรู้สึกหรือจิตใจที่มุ่ง
บริการจะต้องมาก่อนแล้วแสดงออกทางวาจา 

5. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา นึกถึงความรู้สึกของคนมาติดต่อขอรับบริการ เขามุ่งหวังที่จะ
ได้รับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกต้องด้วยไมตรีจากผู้ให้บริการ การอธิบายในสิ่งที่ผู้มารับ
บริการไม่รู้ด้วยความชัดเจน ภาษาที่เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต มีความเอื้ออาทรติดตามงานและให้ความสนใจ
ต่องานที่ได้รับบริการอย่างเต็มท่ี 

6. การพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยี หมายถึงเครื่องมือ และเทคนิควิธีการให้บริการ เช่น 
การติดประกาศที่ชัดเจนการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในองค์กรทราบเพื่อช่วยให้บริการ คือ การสร้างนํ้าใจ
ให้บริการให้เกิดขึ้นกับทุกคนในองค์กร ไม่ใช่เฉพาะผู้ท่ีมีหน้าที่โดยตรงแต่เป็นเรื่องของทุกคนต้องช่วยกัน
ทําหน้าที่ให้บริการ นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยี เช่น Website ต่างๆจะช่วยอํานวยความสะดวกในด้าน
ข้อมูลข่าวสารจะช่วยเสริมให้บริการเป็นไปด้วยดี 

7. การติดตามประเมินผล และมาตรการประกันคุณภาพการให้บริการ การบริการควรมี
การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับบริการเป็นช่วงๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และผล
สะท้อนกลับว่ามีข้อมูลส่วนใดต้องปรับปรุงแก้ไข ส่วนมาตรการการประกันคุณภาพ คือ การกําหนด
มาตรฐานการให้บริการว่าจะปรับปรุงการให้บริการอย่างไรเช่นงานเสร็จภายใน 3 ชั่วโมงหรือภายใน 1 วัน 
เป็นต้น ดังนั้นผู้ที่จะทํางานด้านบริการได้ดี ต้องมีหัวใจการให้บริการ เพราะการทําให้ผู้อื่นมีความสุขและ
ตนเองก็เกิดสุขด้วยทั้งนี้เพื่อ ประโยชน์ของอาชีพของท่าน รวมถึงองค์กร ภาพลักษณ์รวมของหน่วยงาน 
 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 
 การบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่โดยทั่วไป

ในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนตามถิ่นที่กฎหมายกําหนด ได้มี

นักวิชาการได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ “การบริการสาธารณะ” ดังนี้  
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 1.ความหมายของบริการสาธารณะ 

 ความหมายของบริการสาธารณะนั้น ได้มีนกัวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามหมายไว้ ดังนี ้ 

 ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2558 : 78) ได้ให้ความหมายของการบริการสาธารณะ (Public service) 

หมายถึง การตอบสนองความต้องการของสังคมและปัจเจกชนที่เป็นสมาชิกของสังคมในอันที่จะได้รับ

บริการจากรัฐในเรื่องที่เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจเอกชนไม่สามารถตอบสนองได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มี

บริการสาธารณะ ในด้านให้ความคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และจัดให้มีสาธารณูปโภค

ต่างๆ 

 ชวลิต สละ (2556 : 297) ได้ให้ความหมายของการบริการสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ที่จะกระทําเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นเป็นสําคัญ กิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําขึ้น หรือจัดให้มี หรือ
มอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดําเนินการแทนภายใต้การกํากับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเอง ซึ่ง
บริการสาธารณะในกรณีหลังนี้เป็นที่ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
อยู่ในฐานะที่จะจัดทาํเองได้ จึงได้มอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดําเนินการแทนดังกล่าว แต่กิจกรรมดังกล่าวนี้
จะต้องเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สาธารณะ และตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น เช่น การเก็บขยะมูลฝอย การดําเนินงานสระว่ายน้ํา หรือการขนส่งสาธารณะ 
 มานิตย์ จุมปา (2556 :78) ได้ให้ความหมายของการบริการสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่ฝ่าย
ปกครองกระทําเพ่ือประโยชน์สาธารณะอันเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต้น 
 นนทวัฒน์ บรมานันท์ (2555 :341) ได้ให้ความหมายของการบริการสาธารณะ หมายถึง กิจกรรม
ท่ีดําเนินการจัดทําโดยฝ่ายปกครองทั้งหลาย อันได้แก่บรรดานิติบุคคลในกฎหมายมหาชน คือ รัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน หรือรัฐวิสาหกิจมหาชนทั้งหลาย หรืออาจเป็นกิจการท่ีดําเนินการ
จัดทําโดยเอกชน แต่จะต้องเป็นกิจการที่ฝ่ายปกครองมอบให้เอกชนเป็นผู้ดําเนินการจัดทําแทนและฝ่าย
ปกครองยังมีความสัมพันธ์กับกิจการนั้นอยู่ คือยังคงต้องเป็นผู้ควบคุมการดําเนินกิจกรรมของเอกชนให้อยู่
ในสภาพเดียวกับท่ีฝ่ายปกครองเป็นผู้จัดทํา 
 อรทัย ก๊กผล และฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ (2552 :4) ได้ให้ความหมายของการบริการสาธารณะ      
(Public Services)  หมายถึง บริการหรือกิจกรรมที่ รัฐจัดทําขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อ
ตอบสนองความต้องการส่วนรวม 
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 จักษ์ พันธ์ชูเพชร (2551 :107) ได้ให้ความหมายของการบริการสาธารณะ หมายถึงกิจการที่โดย
ลักษณะแล้วเป็นงานในภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของฝ่ายปกครอง ที่จะต้องจัดทําขึ้นเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการที่อยู่ในความอํานวยการ 
หรอืความควบคุมของฝ่ายปกครอง หรืออาจเป็นกิจการที่ฝ่ายปกครองมอบให้เอกชนเป็นผู้ดําเนินการแทน 
ภายใต้การกํากับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลักษณะที่สําคัญที่สุดของการบริการสาธารณะ คือ
ต้องเป็นกิจการที่รัฐจัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน บริการสาธารณะ จะต้อง
มีวัตถุประสงค์ เพื่อสาธารณะประโยชน์และเป็นกิจกรรมหรือบริการที่จัดให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ได้เข้ามามีส่วนร่วมและตรงความต้องการของประชาชน 
 2. ประเภทของการจัดบริการสาธารณะ  
 ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2558 :75-79) ได้แบ่งประเภทของการจัดบริการสาธารณะแบ่งออกเป็น     
3 ประเภทใหญ่ๆ คือ บริการสาธารณะทางปกครอง บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
และบริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม 
  1. บริการสาธารณะทางปกครอง คือ กิจกรรมที่โดยสภาพแล้วเป็นงานในหน้าที่ฝ่าย
ปกครองที่จะต้องจัดทําเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน กิจกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง
การดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขของชุมชน บริการสาธารณะประเภทนี้ฝ่ายปกครองต้องอาศัย
อํานาจพิเศษตามกฎหมายมหาชนในการจัดทํา บริการสาธารณะทางปกครองส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่รัฐ
จัดทําให้ประชาชนโดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทน และนอกจากน้ี เนื่องจากเนื้อหาของบริการสาธารณะทาง
ปกครองจะเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่เฉพาะของฝ่ายปกครองที่ต้องอาศัยเทคนิคพิเศษในการจัดทํา รวมทั้ง
อํานาจพิเศษของฝ่ายปกครองในการจัดทําบริการสาธารณะด้วย ดังนั้น บริการสาธารณะประเภทนี้ฝ่าย
ปกครองจึงไม่สามารถมอบให้แก่องค์กรอื่นหรือเอกชนเข้ามาดําเนินการแทนได้ บริการสาธารณะปกครอง
จะได้แก่  การป้องกันประเทศ และการคลัง เป็นต้น 
  2. บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมคือ บริการสาธารณะที่คล้ายคลึง
กับวิสาหกิจเอกชนทั้งในด้านวัตถุแห่งบริการ แหล่งที่มาของเงินทุน และวิธีปฏิบัติงาน สําหรับข้อแตกต่าง
ระหว่างบริการสาธารณะทางปกครองกับบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้นมีอยู่     
3 ประการด้วยกันคือ 
   2.1วัตถุแห่งบริการ บริการสาธารณะทางปกครองจะมีวัตถุแห่งบริการคือเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในประเทศแต่เพียงอย่างเดียว ส่วนบริการสาธารณะทาง
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อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้น มีวัตถุประสงค์แห่งบริการด้านเศรษฐกิจเหมือนกันกับวิสาหกิจเอกชน
คือ เน้นทางด้านการผลิต การให้บริการและมีการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีได้รับดังเช่นกิจการของเอกชน 
   2.2 วิธีปฏิบัติงาน บริการสาธารณะทางปกครองจะมีวิธีปฏิบัติงานที่รับสร้าง
ขึ้นมาเป็นแบบเดียวกัน มีระบบบังคับบัญชาซึ่งใช้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในขณะที่บริการสาธารณะทาง
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจะมีวิธีปฏิบัติงานที่สร้างขึ้นมาเองแตกต่างไปจากบริการสาธารณะที่มี
ลักษณะทางปกครอง ท้ังนี้เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินการ 
  นอกจากนี้ผู้ใช้บริการของบริการสาธารณะทั้งสองประเภทยังมีสถานภาพที่แตกต่างกัน 
กล่าวคือ ผู้ใช้บริการสาธารณะทางปกครองนั้น สถานภาพของผู้ใช้บริการจะถูกกําหนดโดยกฎข้อบังคับ
ท้ังหมด ซึ่งรวมตั้งแต่การกําหนดองค์กร การจัดองค์กรและการปฏิบัติงาน การใช้บริการสาธารณะ
ประเภทนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการของบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมจะมีลักษณะเป็นสญัญาตามกฎหมายเอกชน 
  3.บริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม คือ บริการสาธารณะที่เป็นการให้บริการ
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ต้องการความอิสระ คล่องตัวในการทํางานโดยไม่มุ่งเน้นการทํากําไร เช่น การ
แสดงนาฏศิลป์ พิพิธภัณฑ์ การกีฬา การศึกษาวิจัย ฯลฯ 
 ชวลิต สละ (2556 :298-303)ได้แบ่งประเภทบริการสาธารณะออกเป็น 6 ประเภทสําคัญ คือ 
 1. การรักษาความสะอาดในชุมชน การอนามัยชุมชน และการรักษาพยาบาล ซึ่งเน้นกิจกรรม
ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น ความสะอาดปราศจากตัวนําหรือพาหะเชื้อโรค และบ่อเกิด
ของโรคภัยไข้เจ็บ บางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีงบประมาณมากพอก็อาจจะให้มีสถานีอนามัยหรือ
โรงพยาบาลด้วยก็ได้ บริการสาธารณะประเภทนี้ก็อาจแบ่งย่อยไปอีกได้ เช่นการอนามัยครอบครัว การฉดี
ยาป้องกันโรค การอนามัยแม่และเด็ก การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
 2. การบรรเทาทุกข์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นับว่าเป็นภารกิจที่สําคัญประการหนึ่ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะประเทศไทยมีสาธารณะภัยร้ายแรงเกิดขึ้นบ่อยในปัจจุบันนี้ ซึ่ง
กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนในท้องถิ่น เช่น อัคคีภัย อุทกภัย 
ความแห้งแล้ง และวาตภัย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดให้มีบริการที่ใช้ป้องกัน บรรเทา และ
แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที อุปกรณ์ที่สําคัญและจําเป็นต้องมีไว้เพื่อปฏิบัติงานบริการประเภทนี้ ได้แก่ รถ
หรือเรือดับเพลิง แหล่งนํ้าที่พร้อมจะนํามาใช้ประโยชน์ และบุคลากรอาสาสมัครนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่
ประจําที่มีอยู่แล้ว 
 3. การผังเมือง การขนส่งมวลชน และการจัดระเบียบจราจร บริการสาธารณะในกลุ่มนี้มีกรอบที่
กําหนดขอบเขตในการกระทําอยู่ 4 ประการ 
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  3.1 สภาพของท้องถิ่นที่เป็นเขตเมืองหรือเขตชนบท ซึ่งการจัดให้มีบริการสาธารณะใน
กลุ่มนี้จะแตกต่างกัน จะเห็นได้จากความแตกต่างในเรื่องการตั้งบ้านเรือน การจัดให้มีถนนหนทางเพื่อ
ความสะดวกในการจราจร 
  3.2 ชื่อของชุมชนและที่ตั้งของท้องถิ่นหลายแห่งจะบอกลักษณะเฉพาะตัวของท้องถิ่น
น้ันๆด้วย โดยเฉพาะสภาพทางภูมิศาสตร์ของที่ตั้งชุมชนนั้นๆสามารถส่งเสริมให้ท้องถิ่นนั้นสวยงามเด่นชัด 
ถ้ามีการวางผังเมืองและจัดระเบียบจราจรได้อย่างเหมาะสม  
  3.3 การแบ่งชุมชนออกเป็นย่านต่างๆ ซึ่งจะแสดงถึงสภาพของการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับย่านนั้นๆ เช่น ย่านที่อยู่อาศัย ย่านประวัติศาสตร์ ย่านการค้าขายหรือย่านตลาด 
ย่านที่ทํางาน การแบ่งประเภทย่านต่างๆนี้จะเก่ียวข้องกับบางเรื่องที่เกี่ยวพันกับการดําเนินชีวิตของ
ประชาชน เช่น การจัดระบบจราจรและเส้นทางขนส่ง รวมทั้งการจัดให้มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจหรอืออก
กําลังกาย 
  3.4 การนําเอาสิ่งที่ดีงามและมีอยู่แล้วในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการวางผังเมืองและ
การขนส่งมวลชน สิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมธรรมชาติหรือโบราณสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างที่
สวยงามเด่นชัด ก็จะช่วยให้ชุมชนนั้นสวยงามน่าไปเยี่ยมเยือนมาก 
 4. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ 
เช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และหลายประเทศในยุโรปไดใ้ห้ความสนใจเรื่องนี้มากมาเป็นเวลานานแล้ว ประเทศ
ไทยพ่ึงตื่นตัวและให้ความสนใจในด้านนี้เมื่อไม่นานมานี้เอง ความจริงแล้วสิ่งแวดล้อมท่ีดีงามโดยเฉพาะ
ภูเขาหรือแหล่งน้ําธรรมชาติในชุมชนและมรดกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะที่เป็นโบราณสถานจะเป็นสิ่งท่ีมี
คุณค่าแก่ท้องถิ่นมากและเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 
บริการสาธารณะที่จัดให้มีขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรมจะต้องจัด
ให้มีขึ้นได้อย่างเหมาะสมด้วย ไม่เป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมหรือมรดกทางวัฒนธรรม เหตุผลทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 5. การศึกษาและการฝึกอาชีพ บริการสาธารณะประเภทนี้อาจแบ่งเป็นประเภทย่อยๆได้ 5 
ประเภท คือ 
  5.1 การศึกษาภาคบังคับ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งโดยเฉพาะเทศบาลก็
ได้จัดให้มีโรงเรียนสําหรับการศึกษาภาคบังคับซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ส่วนการศึกษาในระดับสูงขึ้นไปอีก
ยังมีปัญหาอยู่หลายประเภทในการจัดให้มีขึ้น 
  5.2 การฝึกอาชีพระยะสั้น ซึ่งบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีเพื่อส่งเสริมอาชีพ
เกษตรหรือบริการ เช่น การทําปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยอินทรีย์ การทําการเกษตรพอเพียง การตัดแต่งผม บาง
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กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจอํานวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานอื่นมาใช้สถานที่เพื่อจัดการ
ฝึกอบรมความรู้ในการประกอบอาชีพตามโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็ได้ 
  5.3 การจัดให้มีห้องสมุดประชาชน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งกระทําได้ดี
อย่างน่าพอใจ 
  5.4 การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ ซึ่งบริการสาธารณะประเภทนี้ต้องมีการเตรียมการให้พร้อม
ก่อนการเริ่มงาน เพราะพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่สถานท่ีเก็บรวบรวมของเก่าเท่านั้น แต่เป็นแหล่งให้ความรู้แก่
ประชาชนด้วย อย่างไรก็ดี บริการประเภทนี้พึ่งเริ่มจัดให้มีขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง ซึ่ง
เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กและเป็นเรื่องของท้องถิ่น โดยมีแนวโน้มท่ีจะได้ผลดีในอนาคต 
  5.5 การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา บริการสาธารณะประเภทนี้เหมาะสมสําหรับท้องถิ่นที่มี
โบราณสถาน หรือสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่สวยงาม หรือการเกษตรที่สามารถเข้าไปเย่ียมชมได้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งสามารถจัดให้มีบริการประเภทนี้อย่างได้ผลดี เช่น ชายหาดริมทะเลที่
สะอาด ตกที่ร่มรื่น แหล่งน้ําพุร้อน แหล่งโบราณสถาน พื้นที่ทําการเกษตรที่น่าสนใจ 
 6. การกีฬาและการส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดให้มีบริการ
สาธารณะที่ส่งเสริมการกีฬาและการส่งเสริมวัฒนธรรมอย่างได้ผลเป็นที่น่าพอใจ บริการสาธารณะ
ประเภทนี้อาจแบ่งออกเป็น 3 ประเภทย่อย คือ  
  6.1 การกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีสถานที่หรือสนามกีฬาตาม
ความสามารถที่จะกระทําได้ ซึ่งอาจจะเป็นกีฬาสากลหรือกีฬาพื้นเมืองก็ได้ แต่เป็นกีฬาที่ไม่ต้องลงทุนสูง 
และประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่าย เช่น การว่ิงมาราธอน การเล่นตะกร้อ การออก
กําลังกาย หรือการเต้นแอโรบิค การเล่นกีฬาพื้นเมืองบางชนิด  
  6.2 การส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน ซึ่งอาจเป็นการออกกําลังกาย การเล่นดนตรี หรือ
กิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น การปลูกป่า การทําความสะอาดสาธารณสถาน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในต่างประเทศหลายแห่งให้ความสนใจกิจกรรมประเภทนี้มาก เพราะเป็นการช่วยให้เยาวชน
ห่างไกลจากยาเสพติด จากการประพฤติตนเลวไหลและไร้สาระในประเทศไทยมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหลายแห่งกระทํากิจกรรมประเภทนี้ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ บริการสาธารณะประเภทนี้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นฝ่ายจัดสถานท่ี ให้ความสะดวกและเชิญชวนผู้ปกครองของเยาวชนให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนด้วย 
  6.3 การส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับเทศกาลสําคัญประจําท้องถิ่น หรือ
เกี่ยวกับศาสนา หรือแสดงผลงานทางวัฒนธรรมที่เชิดชูความสําคัญของท้องถิ่น เช่น การแสดงการละเล่น
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ท่ีดีเด่นของท้องถิ่น การจัดกระบวนแห่ประจําท้องถิ่น การแสดงผลผลิตทางการเกษตร หรือการแสดงการ
ผลิตสินค้าบางชนิดประจําท้องถิ่น การทําบุญในเทศกาลสําคัญทางศาสนา บริการสาธารณะที่จัดให้มีก็
เป็นการอํานวยความสะดวกและจัดสถานที่ให้ บางกรณีก็อาจร่วมมืออย่างใกล้ชิดในหลายๆเรื่องด้วย 
  มานิตย์ จุมปา (2556 :93-94) ได้แบ่งประเภทของการจัดบริการสาธารณะเป็น 2 
ประเภท คือ บริการสาธารณะทางปกครอง และบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
  1. บริการสาธารณะทางปกครอง เป็นบริการสาธารณะที่รัฐมีหน้าที่โดยตรงในการจัดทํา 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของประชาชน เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อย การต่างประเทศ 
การศึกษา การควบคุมดูแลสุขภาพอนามัย เป็นต้น บริการสาธารณะประเภทนี้รัฐจะให้ส่วนราชการเป็น
ผู้จัดทําเอง และเป็นการจัดบรกิารสาธารณะที่ประชาชนผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าตอบแทน 
  2. บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม มีลักษณะการดําเนินกิจกรรม
ในทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม คือ การผลิตและจําหน่ายสินค้าและบริการ ซึ่งเอกชนก็สามารถทํา
ได้และลักษณะการดําเนินการก็คล้ายกับกิจกรรมของเอกชน คือ มุ่งเก็บค่าบริการในเชิงการค้าให้เลี้ยง
ตัวเองโดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน บริการสาธารณะประเภทนี้ส่วนใหญ่รัฐจะให้รัฐวิสาหกิจเป็น
ผู้จัดทํา 
  นนทวัฒน์ บรมานันท์ (2555 :342-350) ได้แบ่งประเภทของการจัดบริการสาธารณะ 
แบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ แบ่งตามลักษณะของบริการสาธารณะ และแบ่งตามองค์กรผู้จัดทําบริการ
สาธารณะ ดังนี้ 
  1. แบ่งตามลักษณะของบริการสาธารณะ ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คอื 
   1.1 บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ป ก ค ร อ ง  ( Services 
Publics  administrates)  ได้แก่ กิจกรรมที่โดยสภาพแล้ว เป็นงานในหน้าที่ของฝ่ายปกครองที่จะต้อง
จัดทําเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน กิจกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและความสงบสุขของชุมชน บริการสาธารณะประเภทนี้ฝ่ายปกครองต้องอาศัย “อํานาจพิเศษ” 
ตามกฎหมายมหาชนในการจัดทํา บริการสาธารณะทางปกครองส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่รัฐจัดทําให้
ประชาชนโดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทน และนอกจากนี้ เนื่องจากกิจกรรมของบริการสาธารณะทางปกครอง
เป็นเรื่องท่ีเป็นหน้าที่เฉพาะของฝ่ายปกครองที่ต้องอาศัยเทคนิคพิเศษในการจัดทํา รวมท้ัง “อํานาจ
พิเศษ” ของฝ่ายปกครองในการจัดทําบริการสาธารณะด้วย ดังนั้น ฝ่ายปกครองจึงไม่สามารถมอบบริการ
สาธารณะประเภทนี้ให้องค์กรอื่นหรือเอกชนเข้ามาดําเนินการแทนได้  ได้แก่ กิจการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
รักษาความสงบภายในประเทศ การป้องกันประเทศ และการคลัง เป็นต้น แต่เดิมนั้นบริการสาธารณะทุก
ประเภทจัดว่าเป็นบริการสาธารณะทางปกครองทั้งสิ้น แต่ต่อมาเมื่อกิจกรรมเหล่านั้นมีมากขึ้นและมี
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รูปแบบและวิธีการในการจัดทําที่แตกต่างกันออกไปจึงเกิด “ประเภท” ใหม่ๆ ของบริการสาธารณะขึ้นมา
อีก 
    1.2.1 วัตถุแห่งบริการ บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองจะมี
วัตถุแห่งบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่เพียงอย่างเดียว ในขณะที่บริการสาธารณะ
ท่ีมีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้นมีวัตถุแห่งบริการทางด้านเศรษฐกิจเหมือนกับวิสาหกิจ
เอกชน คือ เน้นทางด้านการผลิต การจําหน่าย การให้บริการ และมีการแบ่งผลประโยชน์ที่ได้รับดังเช่น
กิจการของเอกชน 

1.2.2 วิธีปฏิบัติงาน บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองจะมีวิธี
ปฏิบัติงานท่ีรัฐสร้างขึ้นมาเป็นแบบเดียวกัน มีระบบบังคับบัญชาซึ่งใช้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนในขณะที่
บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจะมีวิธีปฏิบัติงานที่สร้างขึ้นมาเอง
แตกต่างไปจากบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินการ  
    1.2.3 แหล่งท่ีมาของเงินทุน บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง
จะมีแหล่งที่มาของเงินทุนจากรัฐเพียงอย่างเดียว โดยรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบเงินทุนทั้งหมดที่นํามาใชจ่้ายใน
การดําเนินการ ส่วนบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้นแหล่งรายได้ส่วน
ใหญ่จะมาจากค่าตอบแทนที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ 
 2. แบ่งตามองค์กรผู้จัดทําบริการสาธารณะ โดยกล่าวว่า โดยปกติการจัดทําบริการสาธารณะนั้น
ส่วนใหญ่รัฐเป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดทําโดยใช้องค์กรภายในฝ่ายปกครองเป็นผู้จัดทํา แต่ต่อมาก็ได้เพิ่ม
วิธีการจัดทําบริการสาธารณะขึ้นโดยจัดตั้งเป็นองค์กรของรัฐประเภทพิเศษขึ้นมาทําหน้าที่ในการจัดทํา
บริการสาธารณะเฉพาะประเภท และต่อมาเมื่อมีการกระจายอํานาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นเต็มรูปแบบ
ในปี ค.ศ.1982 จึงมีการมอบบริการสาธารณะหลายๆประเภทให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแทนรัฐ 
นอกจากนี้ในระยะหลังหลังบริการสาธารณะมีมากประเภทขึ้น บางประเภทต้องใช้กําลังคน กําลังทรัพย์ 
รวมทั้งเทคโนโลยีระดับสูงมาดําเนินการจัดทํา แต่เนื่องจากบริการสาธารณะประเภทดังกล่าว เป็นบริการ
สาธารณะซ่ึงโดยสภาพแล้วฝ่ายปกครองไม่จําเป็นตอ้งทําเองก็ได้ จึงเกิดการ “มอบ” บริการสาธารณะบาง
ประเภทให้เอกชนไปดําเนินการแทนฝ่ายปกครอง โดยฝ่ายปกครองเข้าไปควบคุมดูแลและจัดทําบริการ
สาธารณะโดยเอกชนเพื่อให้บริการท่ีเกิดขึ้นอยู่ในมาตรฐานเดียวกับที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้จัดทํา 
  2.1 บริการสาธารณะที่จัดทําโดยรัฐ เป็นบริการสาธารณะที่อยู่ในอํานาจการจัดทําของ
รัฐจะต้องเป็นบริการสาธารณะที่เมื่อพิจารณาจากสภาพของบริการสาธารณะนั้นแล้วเป็นหน้าที่ของรัฐแต่
เพียงผู้เดียวที่จะเป็นผู้ดําเนินการจัดทําหรือเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นและมีความสําคัญต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชนทั่วประเทศอย่างท่ัวถึง แต่อย่างไรก็ตาม  เมื่อมีการกระจายอํานาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นในปี 
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ค.ศ.1982 ก็ได้มีการมอบอํานาจในการจัดทําบริการสาธารณะบางประเภทให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้จัดทํา ดังนั้น บริการสาธารณะที่จัดทําโดยรัฐมี 2 ประเภท คือ บริการสาธารณะระดับชาติ 
และบริการสาธารณะระดับท้องถิ่น  
   2.1.1 บริการสาธารณะระดับชาติ (Les Services Public Nationaux) ได้แก่ 
บริการสาธารณะที่เป็นหน้าที่ของรัฐท่ีจะต้องเป็นผู้นําอันได้แก่กิจการที่เกี่ยวกับความมั่นคงและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสังคม รวมท้ังการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม บริการสาธารณะระดับชาติเป็นกิจการ
สาธารณะท่ีรัฐจัดทําอย่างทั่วถึงตลอดท้ังประเทศ สามารถแบ่งได้ 7 ประเภทด้วยกัน คือ 
                                          1) บริการสาธารณะดา้นยุติธรรม 
                                          2) บริการสาธารณะทางด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสังคม 
                                          3) บริการสาธารณะทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ประเทศ 
                                          4) บริการสาธารณะทางด้านการศึกษาของชาต ิ
                                          5) บริการสาธารณะทางด้านสังคม 
                                          6) บริการสาธารณะทางด้านวัฒนธรรม 
                                          7) บริการสาธารณะทางด้านการท่องเที่ยว 
   2.1.2 บริการสาธารณะระดับท้องถิ่น (les  Services Publics locaux) ได้แก่ 
บริการสาธารณะที่อ ยู่ ในอํานาจหน้า ท่ีที่จะดําเนินการจัดทําโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(les  collectivites locales)  บริการสาธารณะที่ดําเนินการจัดทําโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมี
อยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ บริการสาธารณะระดับชาติซึ่งมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดําเนินการ การจัดทําบริการสาธารณะซึ่งเป็นหน้าที่แท้ๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 ระดับ อัน
ได้แก่ บริการสาธารณะระดับเทศบาล (les services  public  communaux) บริการสาธารณะระดับ
จังหวัด (les  services  publics  departmentaux)  และบริการสาธารณะระดับภาค (les  services 
publics regionaux)  โดยมีกฎหมายแบ่งแยกหน้าที่และประเภทของบริการสาธารณะที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทํา สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ  
                                           1) บริการสาธารณะทางด้านสุขอนามัย 
                                           2) บริการสาธารณะทางด้านเศรษฐกิจ 
                                           3) บริการสาธารณะทางด้านสังคมและการศึกษา 
                                           4) บริการสาธารณะทางด้านวัฒนธรรม 
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  2.2 บริการสาธารณะที่จัดทําโดยเอกชน โดยเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําบริการ
สาธารณะได้ 2 กรณี คือ 
   2.2.1 การมีส่วนร่วมทางอ้อม ได้แก่ การเข้าร่วมมือของเอกชนในการจัดทํา
บริการสาธารณะโดยรัฐด้วยวิธีการต่างๆดังต่อไปนี้ 
    1) การเลือกตั้ง ภายใต้ระบบปกครองแบบกระจายอํานาจ ประชาชน
ผู้สนใจสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด้วยการสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งเข้าไปแล้วก็จะไปเป็นผู้จัดให้
มีและวางหลักเกณฑ์ในการบริหารบริการสาธารณะต่อไป 
    2) คณะที่ปรึกษา ในบางกรณีกฎหมายกําหนดให้ผู้รับผิดชอบหรือ
หัวหน้าฝ่ายปกครองในหน่วยงานต้องขอให้ความเห็นจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ก่อนที่จะตัดสินใจ 
การไม่ปฏิบัติตามจะถือว่านิติกรรมทางปกครองนะ ไม่ทําตามแบบที่กฎหมายกําหนด ถือเป็นนิติกรรมทาง
ปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจถูกศาลปกครองเพิกถอนได้  
    3) การร่วมให้ความเห็น ฝ่ายปกครองอาจเชิญเอกชนมาปรึกษาหารือ
เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําบริการสาธารณะในบางเรื่องก่อนที่ฝ่ายปกครองจะตัดสินใจดําเนินการ
ได้ 
   2.2.2 การมีส่วนร่วมทางตรง บริการสาธารณะเป็นเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่
ของรัฐที่จะจัดทํา แต่ต่อมาเมื่อรัฐมีภาระมากขึ้นกิจการบางอย่างรัดไม่จําเป็นต้องจัดทําเองเพราะเป็นเรื่อง
ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการใช้อํานาจของรัฐ กิจการบางอย่างต้องใช้เงินลงทุนมาก ต้องใช้บุคลากรที่มีความ
ชํานาญเป็นพิเศษ ซึ่งทําให้รัฐไม่สามารถจัดทําบริการสาธารณะได้อย่างดีและรวดเร็วทันความต้องการของ
ผู้ใช้บริการสาธารณะ จึงเกิดการมอบบริการสาธารณะให้เอกชน ซึ่งมีความสนใจและความพร้อมเป็น
ผู้จัดทําบริการสาธารณะแทนรัฐ โดยเอกชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําบริการสาธารณะได้ใน
กรณีดังต่อไปนี้               
    1) สัมปทาน (concession) ได้แก่ สัญญาท่ีฝ่ายปกครองมอบให้เอกชน
เป็นผู้จัดทําบริการสาธารณะด้วยการลงทุน และเสี่ยงภัยของเอกชนเอง โดยเอกชนสามารถเก็บค่าบริการ
จากผู้ใช้บริการกิจการที่ได้รับสัมปทานจากรัฐไป 
    2) องค์กรวิชาชีพ (organism profession) ได้แก่ องค์กรเอกชนที่ทํา
หน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมวินัยในการประกอบอาชีพด้วยมาตรการต่างๆ เช่น การวางกฎข้อบังคับ
ทางวิชาชีพ การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพิจารณาลงโทษเมื่อมีการกระทําผิด และ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 
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  อรทัย ก๊กผล และฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ (2552 :5) ได้แบ่งประเภทบริการสาธารณะ
ออกเป็น 2 ประเภท คือ บริการสาธารณะที่ เป็นภารกิจพื้นฐานของรัฐ ( Primary function of 
State)  บริการสาธารณะที่เป็นภารกิจลําดับรองของรัฐ ( secondary function of state)  
  1.  บริ ก า ร ส า ธ า รณะที่ เ ป็ น ภ า ร กิ จพื้ น ฐ านขอ ง รั ฐ  (  Primary function of 
State)  หมายถึง บริการสาธารณะพื้นฐานที่สําคัญ ซึ่งทุกรักต้องพึงปฏิบัติ จะละเลยไม่ได้เพราะเป็น
หลักประกันความม่ันคงความปลอดภัยขั้นพ้ืนฐานให้กับรัฐ ภารกิจประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการป้องกันไม่ให้
เกิดข้อพิพาทและการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้น การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบมั่นคง
ปลอดภัยในชุม และภายในประเทศ ปลอดภัยจากการรุกรานจากภายนอก อาทิเช่น การรุกรานด้วยกําลัง
ทหารต่างชาติตามแนวชายแดน เป็นต้น ธุรกิจประเภทนี้ยังรวมถึง การรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริการสาธารณะที่เป็นภารกิจพื้นฐานนี้มักจะเป็น
กิจการที่รัฐทําให้เปล่าโดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าบริการโดยตรง มอบให้องค์กรอื่นหรือเอกชนจัดบริการ
เหล่านี้แทน  
  2. บริการสาธารณะที่ เป็นภารกิจลําดับรองของรัฐ  (  secondary functions of 
state)  หมายถึง ภารกิจหรือบริการสาธารณะที่จัดขึ้นเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้มีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น ภารกิจประเภทนี้ได้แก่ การให้บริการทางการศึกษา            
การรักษาพยาบาล การขนส่งคมนาคม การส่งเสริมด้านกีฬา การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม       
การประกันการว่างงาน และการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน เป็นต้น การบริการสาธารณะประเภทนี้
สามารถเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมได้ แต่ไม่ได้เป็นการแสวงหากําไร การจัดบริการสาธารณะ
ประเภทนี้สามารถกระจายหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นหรือเอกชนดําเนินการแทนได้ โดยฝ่ายรัฐจะ
เป็นผู้ควบคุมดูแลเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 
4. หลกัเกณฑใ์นการจัดทําบริการสาธารณะ 
 ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2558 : 79-82) ได้แบ่งหลักเกณฑ์ในการจัดทําบริการสาธารณะ ออกเป็น 3 
ประการคือ หลักว่าด้วยความเสมอภาค หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง และหลักว่าด้วยการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง ดงันี้  
 1. หลักว่าด้วยความเสมอภาค การที่รับเข้ามาจัดทําบริการสาธารณะนั้น มิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะ
จัดทําขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดโดย แต่เป็นการจัดทําเพ่ือประโยชน์ของประชาชนทุกคน กิจการใดที่
รัฐจัดทําเพื่อบุคคลใดโดยเฉพาะจะไม่มลีักษณะเป็นบริการสาธารณะ ประชาชนทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการ
ปฏิบัติหรือได้รับผลประโยชน์จากบริการสาธารณะอย่างเสมอภาคกัน 
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  1.1 ผู้ใช้บริการสาธารณะ การเลือกปฏิบัติในระหว่างผู้ใช้บริการสาธารณะอันทําให้เกิด
ความไม่เสมอภาคในการได้รับผลประโยชน์จากบริการสาธารณะ ไม่สามารถทําได้ ผู้ใช้บริการสาธารณะ
ทางปกครองอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบของฝ่ายปกครอง ซึ่งจะทําให้ในบางครั้งผู้ใช้บริการจะถูกสั่ง
ร้ือบังคับฝ่ายเดียวอันทําให้เกิดความไม่เสมอภาคได้ ส่วนผู้ ใช้บริการสาธารณะที่มีลักษณะทาง
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมอยู่ในสถานะของคู่สัญญาตามกฎหมายเอกชน ซึ่งมีข้อยกเว้นในบางกรณีท่ี
มีผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับ ทั้งนี้การข้ึนราคาค่าใช้บริการ ซึ่งเป็นการตัดสินใจฝ่ายเดียวของผู้ให้บริการท่ีมี
ผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้บริการ 
  1.2 การเข้าทํางานในหน่วยงานของรัฐ บุคคลทุกคนมีความเสมอภาคกันในการเข้า
ทํางานกับหน่วยงานของรัฐ การเลือกปฏิบัติไม่รับเข้าทํางานด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง นอกจากเหตุผลที่
เกี่ยวกับความรู้ความสามารถซึ่งเป็นคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัครจะกระทํามิได้ จากหลักดังกล่าวมีผลทํา
ให้พลเมืองทุกคนมีความเสมอภาคกันในการเข้าทํางานกับหน่วยงานของรัฐ ความแตกต่างทางด้านศาสนา 
แนวความคิดทางการเมืองหรือเพศจะไม่สามารถเป็นเหตุให้รับทราบเงื่อนไขที่จะไม่รับเข้าทํางานไม่ให้เข้า
ทํางานได้คงมีเพียงความรู้ความสามารถเท่านั้นที่รัฐสามารถสร้างเป็นเงื่อนไขในการรับเข้าทํางานใน
หน่วยงานของรัฐได้ 
 2. หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง เนื่องจากบริการสาธารณะเป็นกิจการที่มีความจําเป็นสําหรับประชา
ชน ดังนั้น ทางบริการสาธารณะหยุดชะงักไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะย่อมได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหายได้ ด้วยเหตุนี้ บริการสาธารณะจึงต้องมีความต่อเนื่องในการจัดทํา หลักว่า
ด้วยความต่อเนื่องของบริการสาธารณะมีข้อพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้ 
  2.1 คนที่มีต่อสัญญาทางปกครอง สําหรับบุคคลผู้เป็นคู่สัญญากับฝ่ายปกครองนั้น หลัก
ความต่อเนื่องของบริการสาธารณะจะนํามาใช้ใน 3 กรณีคือ 
   2.1.1 การเปลี่ยนแปลงสัญญาซึ่งให้อํานาจฝ่ายปกครองที่จะแก้ไขข้อสัญญาได้
แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของบริการสาธารณะ 
   2.1.2 การลงโทษในกรณีที่เกิดความผิดร้ายแรงที่ขัดขวางการดําเนินงานของ
บริการสาธารณะซึ่งฝ่ายปกครองผู้รับผิดชอบจะต้องแก้ไขด้วยการเข้าไปทําแทนคู่สัญญาฝ่ายเอกชนหรือ
ยึดกลับมาทําเองเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ 
   2.1.3 เมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น และมีผลทําให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากฝ่ายปกครองให้จัดทําบริการสาธารณะไม่สามารถดําเนินการตามสัญญาต่อไปได้
ตามปกติ ฝ่ายปกครองจะต้องเข้าไปรับภาระบางส่วนร่วมกับเอกชนคู่สัญญา ท้ังนี้เพ่ือไม่ให้บริการ
สาธารณะต้องหยุดชะงักลงนั่นเอง 
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  2.2 ผลที่มีต่อการนัดหยุดงาน ในประเทศฝรั่งเศสก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2  หลักความ
ต่อเนื่องของบริการสาธารณะมีผลบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทําการหยุดงานซึ่งถือว่าเป็นความผิดตาม
กฎหมาย ต่อมาเมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.1946 ใช้บังคับและมีการบัญญัติไว้ในคําปรารภของ
รัฐธรรมนูญยอมรับสิทธิในการนัดหยุดงาน จึงก่อให้เกิดปัญหาทางรัฐธรรมนูญตามมา คือ สิทธิในการนัด
หยุดงานที่รัฐธรรมนูญรับรองกับหลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะที่รัฐธรรมนูญก็รับรองเช่นกัน โดย
หลักท้ัง 2 นี้ ในบางครั้งก็ขัดแย้งกัน เช่น การนัดหยุดงานอาจเป็นเหตุให้เกิดการขัดความการดําเนินงาน
ตามปกติของบริการสาธารณะที่ทําให้หลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะถูกกระทบได้ เป็นต้น 
 3. หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง บริการสาธารณะที่ดีนั้นจะต้องสามารถปรับปรุงแก้ไขได้
ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และความจําเป็นในทางปกครองที่จะรักษาผลประโยชน์
สาธารณะ รวมทั้งเพื่อปรับปรุงให้เข้ากับวิวัฒนาการของความต้องการส่วนร่วมของประชาชนด้วย หลักว่า
ด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงน้ีมีความหมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบริการสาธารณะให้ทันกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการสาธารณะอยู่เสมอ เพื่อให้บริการสาธารณะที่ฝ่ายปกครองจัดทํามีความสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนหรือประโยชน์มหาชน 
 มานิตย์ จุมปา (2556 : 82-93) ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทําบริการสาธารณะได้แก่ 
 1. หลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ หมายความว่า บริการสาธารณะต้องกระทําต่อเนื่อง
อยู่ตลอดเวลา เพราะความต้องการของประชาชนนั้นมีอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันหยุด หากมีการหยุดชะงักของ
บริการสาธารณะย่อมก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน เช่น การให้บริการรถโดยสารประจําทาง ถ้า
ไม่มีความต่อเนื่อง มีการหยุดพักเสียแล้ว ประชาชนย่อมมีปัญหาติดขัดในการสัญจรไปมาตามท่ีต่างๆหรือ
การให้บริการไฟฟา้หากมีการหยุด ย่อมส่งผลเสียต่อกิจการต่างๆของเอกชนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น 
 2. และความเปลี่ยนแปลงได้ของบริการสาธารณะให้ทันต่อความต้องการของประชาชนอยู่เสมอ 
หมายความว่า บริการสาธารณะที่ฝ่ายปกครองรับผิดชอบนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในสังคมที่เปลี่ยนไป เพราะความต้องการของประชาชนไม่อยู่นิ่งกับที่ หากแต่
เปลี่ยนผันไปตามสภาพความเจริญของสังคม หลักนี้ก็ทําใหเ้กิดหลักปลีกย่อยอีกหลายๆ 
 3. หลักความเสมอภาคที่มีต่อบริการสาธารณะ หมายความว่า ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการ
สาธารณะต้องได้รับปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน จะมีการเลือกปฏิบัติไม่ได้ ความเสมอภาคนี้ครอบคลุมทั้ง
ความเสมอภาคของประชาชนในการได้รับบริการสาธารณะ ความเสมอภาคของประชาชนในการสมัครเข้า
ทํางานในหน่วยงานของรัฐด้วยความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาทางปกครอง 
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 นนทวัฒน์ บรมานันท์ (2555 : 350-359) ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการจดัทําบริการสาธารณะตอ้ง
อยู่ภายใตห้ลักเกณฑ์ที่สําคญั 3 ประการคอื หลักว่าด้วยความเสมอภาค หลักว่าด้วยความตอ่เนื่อง และ
หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 1. หลักว่าด้วยความเสมอภาค หลักนี้เป็นหลักเกณฑ์สําคัญประการแรกในการจัดทําบริการ
สาธารณะ ทั้งนี้ เนื่องจากการท่ีฝ่ายปกครองเข้ามาจัดทําบริการสาธารณะนั้นฝ่ายปกครองมิได้มี
จุดมุ่งหมายที่จะจัดทําบริการสาธารณะขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นการจัดทําขึ้น
เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน คือ ประชาชนทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติหรือได้รับผลประโยชน์
จากบริการสาธารณะอย่างเสมอภาคกัน ดังนั้น กิจการใดที่ฝ่ายปกครองจัดทําขึ้นเพ่ือบุคคลใดโดยเฉพาะ
จึงไม่มีลักษณะเป็นบริการสาธารณะ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองฝรั่งเศสในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความ
เสมอภาคที่มีต่อบริการสาธารณะนั้นสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
  1.1 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการสาธารณะ การเลือกปฏิบัติในระหว่างผู้ใช้บริการ
สาธารณะอันทําให้เกดิความไม่เสมอภาคในการได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะไม่สามารถทําได้ 
  1.2 การเข้าทํางานในหน่วยงานของรัฐ บุคคลทุกคนมีความเสมอภาคกันในการเข้า
ทํางานกับฝ่ายปกครอง การเลือกปฏิบัติไม่รับเข้าทํางาน ด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง นอกจากเหตุท่ี
เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถซึ่งเป็นคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัครจะกระทํามิได้ จากหลักดังกล่าวมีผล
ทําให้พลเมืองทุกคนมีความเสมอภาคในการเข้าทํางานกับฝ่ายปกครอง ความแตกต่างทางด้านศาสนา 
แนวคิดทางการเมืองหรือเพศจะไม่สามารถเป็นเหตุให้ฝ่ายปกครองสร้างเงื่อนไขที่จะไม่รับเข้าทํางานหรือ
ปฏิเสธไม่ให้เข้าทํางานได้ คงมีเพียงความรู้ความสามารถเท่านั้นที่ฝ่ายปกครองสามารถกําหนดเป็นเงื่อนไข
ในการรับบุคคลเข้าทํางานกับฝ่ายปกครองได้ 
 2. หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง เน่ืองจากบริการสาธารณะเป็นกิจการที่มีความจําเป็นสําหรับ
ประชาชน ดังนั้น ภาคบริการสาธารณะอยู่ชนะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะย่อม
ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายได้ ด้วยเหตุนี้บริการสาธารณะจึงต้องมีความต่อเนื่องในการจัดทํา หลัก
สําคัญของหลักว่าด้วยความต่อเนื่องของบริการสาธารณะคือ นิติบุคคลผู้มีหน้าที่จัดทําบริการสาธารณะ
จะต้องดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องตลอดเวลา หากกรณีที่เกิดการ
หยุดชะงักจะต้องมีการรับผิดชอบ และในกรณีที่เกิดการหยุดชะงักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
องค์กรมหาชนอิสระ องค์กรที่ทําหน้าที่กํากับดูแลจะต้องเข้าดําเนินการแทนเพื่อเป็นหลักประกันความ
ต่อเนื่องของบริการสาธารณะ 
 3. หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง บริการสาธารณะที่ดีนั้นจะต้องสามารถปรับปรุงแก้ไขได้
ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และความจําเป็นในทางปกครองที่จะรักษาผลประโยชน์
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สาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงให้เข้ากับวิวัฒนาการของความต้องการส่วนร่วมของประชาชนด้วย หลักว่าด้วย
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบริการสาธารณะให้ทันกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการสาธารณะอยู่เสมอ เพื่อให้บริการสาธารณะที่ฝ่ายปกครองจัดทํามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนหรือประโยชน์มหาชน หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีลักษณะแตกต่างจาก
หลักว่าด้วยความต่อเน่ืองที่ลักษณะเป็น “กฎหมาย” กองบริการสาธารณะ หรือหลักว่าด้วยความเสมอ
ภาคที่มีลักษณะเป็น “กฎหมายทั่วไป” หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจน
ในคําวินิจฉัยทางปกครอง แต่เป็นการกล่าวพาดพิงหรือให้ข้อคิดเห็นว่า โดยสภาพของการจัดทําบริการ
สาธารณะทั่วไปที่มีวัตถุประสงค์ในการตอบสนองความต้องการของประชาชน เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีความ
ต้องการของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป บริการสาธารณะนั้นก็น่าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของประชาชนไปด้วย 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า หลักเกณฑ์ในการจัดทําบริการสาธารณะ ประกอบไปด้วย
หลักเกณฑ์ที่สําคัญ 3 ประการ คือ  1. หลักวา่ด้วยความเสมอภาค โดยการจัดทําบริการสาธารณะนั้นไมไ่ด้
มีจุดมุ่งหมายเพื่อผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นการทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนหรือได้รับ
ผลประโยชน์อย่างเสมอภาคกัน  2.หลักว่าด้วยความต่อเน่ือง การบริการสาธารณะมีความจําเป็นสําหรับ
ประชาชน หากมิฉะน้ันอาจทําให้เกิดความเสียหายและทําให้ประชาชนเดือดร้อน 3.หลักว่าด้วยการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การบริการสาธารณะที่ดีต้องปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดเวลาและปรับปรุงให้เข้ากับ
พัฒนาการของความต้องการส่วนรวมของประชาชน และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือ
ประโยชน์มหาชน 
 
5. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บรกิาร  
 คุณภาพการให้บริการ เป็นคนลักษณะที่เป็นมาตรฐานที่เหมาะสม ปราศจากข้อผิดพลาดทําให้
เกิดผลลัพธ์ที่ดี และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นที่พึงพอใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบริการ 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการได้มากน้อยเพียงใด ได้มีนักวิชาการ
ได้ให้ความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ดังนี้ 
 1. ความหมายของคุณภาพการให้บริการ 
 ความหมายของคุณภาพการให้บริการน้ันได้มีนักวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายไว้ดังนี้ 
 อรจันทร์ ศิริโชติ (2556:248) ได้ให้ความหมาย คุณภาพการให้บริการ หมายถึง ช่องระหว่าง
ความคาดหวัง และการรับรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับการบริการที่ได้รับจริง ซึ่งความคาดหวังของลูกค้าเป็นผล
จากคําบอกเล่าที่บอกต่อกันมา ความต้องการของลูกค้าเองและประสบการณ์ในการรับบริการท่ีผ่านมา 
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รวมถึงข่าวสารจากผู้ให้บริการทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ส่วนการรับรู้ของลูกค้าเป็นผลมาจากการที่ได้รับ
บริการและการสื่อสารจากผู้ให้บริการไปยังลูกค้า ค่าบริการที่ได้รับจริงดีกว่าหรือเท่ากับความคาดหวังถือ
ว่าคุณภาพบริการที่น่าพึงพอใจ 
 ชัชวาลย์ ทัตศิวัช (ออนไลน์. 2554) ได้ให้ความหมาย คุณภาพการให้บริการ หมายถึง (Service 
Quality) ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของธุรกิจให้บริการคุณภาพของบริการเป็นสิ่งท่ี
สําคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพการให้บริการที่
ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นสิ่งต้องกระทํา ผู้รับบริการจะพอใจถ้าได้รับสิ่งที่ต้องการ เมื่อ
ผู้รับบริการมีความต้องการ ณ สถานที่ ที่ผู้รับบริการต้องการ และในรูปแบบที่ต้องการ 
 ชูชัย สมิทธิไกร (2553 : 369)ได้ให้ความหมาย คุณภาพการให้บริการ หมายถึง การประเมินของ
ผู้บริโภคเกี่ยวกับความดีเลิศ หรือความเหนือกว่าของการบริการ 
 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2552 : 106) ได้ให้ความหมาย คุณภาพการให้บริการ ( Service 
Quality)  หมายถึง การบริการที่ดีเลิศ ( Excellence Service)  ตรงกับความต้องการหรือเกินความ
ต้องการของลูกค้าจนทําให้ลูกค้าเกิดความพอใจ ( customer satisfaction)  และเกิดความจงรักภักดี  
(customer  loyalty) ( อ้างจาก Jonston . 1995; LIoyd-Walker and Cheung. 1998) คําว่าบริการที่
ดีเลิศตรงกับความต้องการ หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือคาดหวังไว้ได้รับการตอบสนองส่วนบริการที่
เกินความต้องการของลูกค้า หมายถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือคาดหวังไว้ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่ จน
รู้สึกว่าการบริการที่วิเศษมากประทับใจ คุ้มค่าแก่การตัดสินใจ รวมทั้งคุ้มค่าเงิน  
 พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภศากุล (2552 : 14) ได้ให้ความหมาย คุณภาพการให้บริการ หมายถึง การ
ดําเนินการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า (หรือเกินความหวังของลูกค้า) ซึ่งในการ
ดําเนินการของคุณภาพการให้บริการน้ัน ต้องดําเนินการในพื้นที่สําคัญท่ีสุดขององค์กร ซึ่งก็คือพ้ืนที่ที่
ลูกค้าหรือผู้รับบริการขององค์กร เป็นผู้บอกว่าบริษัทนี้ดีหรือไม่ดีควรใช้บริการหรือไม่น่ันเอง ซึ่งก็คือจุดที่
สําคัญกับลูกค้าโดยตรง (Front-line) โดยเน้นในช่วงเวลาตั้งแต่ลูกค้าเข้ามารับบริการจนรับบริการเสร็จ
สิ้น และกลับออกไป ซึ่งตลอดช่วงเวลานี้เรียกว่า โมเมนท์ออฟทรูทซ์ (Moment Of Truth,MOT) คือ
ช่วงเวลาที่สําคัญที่จะทําให้ลูกค้าประทับใจที่สุด 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552 : 338-339) อ้างจาก Etzel,Walker and  Stanton (2007 : 
678) ได้ให้ความหมาย คุณภาพการให้บริการ ( service quality)  หมายถึง เป็นระดับของการให้บริการ
ซึ่งไม่มีตัวตนที่นําเสนอให้กับลูกค้าที่คาดหวัง ซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินคุณภาพการให้บริการหรือเป็นการรับ
ข้อมูลลูกค้าซึ่งลูกค้าจะประเมินคุณภาพบริการโดยเปรียบเทียบความต้องการหรือความคาดหวังกับบริการ
ท่ีได้รับจริง สิ่งสําคัญประการหนึ่งในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจการให้บริการ คือ การรักษาระดับ
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การให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยเสนอคุณภาพการให้บริการตามความคาดหวังของลูกค้า ข้อมูล
ต่างๆเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการที่ลูกค้าต้องการจะได้จากประสบการณ์ในอดีตจากการพูดปากต่อปาก
หรือจากการโฆษณาของธุรกิจบริการลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจถ้าได้รับในสิ่งที่เขาต้องการ(what) 
เมื่อไหร่ที่เขาต้องการ( when) ณ  สถานที่ท่ีเขาต้องการ(where) และในรูปแบบที่เขาต้องการ (How) ซึ่ง
นักการตลาดต้องทําการวิจัยเพื่อให้ทราบถึงเกณฑ์ต่อไปนี้ในการพิจารณาถึงคุณภาพของการให้บริการ 
 สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550 : 66) ความหมายของ คุณภาพการให้บริการหมายถึง เป็นทัศนคติที่
ผู้รับบริการสะสมข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับจากการบริการ ซึ่งหากอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
(Tolerrance zone) ผู้รับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการซึ่งจะมีระดับแตกต่างกันออกไปตาม
ความคาดหวังของแต่ละบุคคล และความพึงพอใจนี่เองเป็นผลมาจากการประเมินผลที่ได้รับบริการนั้น ณ 
ขณะเวลาหนึ่ง 
 พิมล เมฆสวัสดิ์ (2550 : 11) ได้ให้ความหมายของ คุณภาพการให้บริการ หมายถึง การส่งมอบ
บริการที่ดี เหมาะสมทั้งเวลา สถานท่ี รูปแบบ ลักษณะทางจิตวิทยาโดยใช้แรงงานมนุษย์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการ และความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ทําให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้
บริการ มีความประทับใจด้านบวก และอยากกลับมาใช้บริการอีก รวมทั้งอยากบอกต่อไปถึงผู้อื่นในทางที่
ดี ซึ่งส่งผลกระทบด้านบวกต่อภาพลักษณ์ของบริการท่ีดีด้วย  
 นายิกา เดิดขุนทด (2549 : 70) ได้ให้ความหมายของ คุณภาพการให้บริการ หมายถึง 
ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังต่อบริการของลูกค้ากับการรับรู้บริการท่ีได้รับ ซึ่งอาจเป็นการได้รับ
บริการตามที่คาดหวังหรือสูงกว่าหรือต่ํากว่าที่คาดหวังก็ได้ 
 ฉัตยาพร เสมอใจ (2549 : 109) ได้ให้ความหมายของ คุณภาพการให้บริการ หมายถึง บริการ
ท่ีมาจากผู้ให้บริการท่ีมีความรู้ ทักษะ   ความสามารถดี เครื่องมือเครื่องใช้ทันสมัย และมีคุณภาพ จะ
ส่งผลให้บริการน้ันมีคุณภาพดี ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนของการบริการสูงไปด้วย 
 Kotler (2000: 438) ได้ให้ความหมายของคุณภาพการให้บริการ หมายถึง เป็นการแข่งขันทาง
ธุรกิจบรกิาร ผู้ให้บริการต้องสร้างบริการให้เท่าเทียมกันหรือมากกว่าคุณภาพที่คาดหวังต่อคุณภาพบริการ
ของผู้รับบริการมาจากการรับรู้จากประสบการณ์เดิม เมื่อผู้รับบริการมารับบริการจะเปรียบเทียบบริการที่
ตนได้รับจริงกับบริการที่คาดหวังไว้  
 Coller และ Brewerton (1999: 16) ได้ให้ความหมายของคุณภาพการให้บริการ หมายถึง 
ลักษณะหรือคุณสมบัติโดยรวมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกําหนด หรือความคาดหวัง เนื้อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการอันจะนํามาซึ่งความรู้สึกพึงพอใจทุกคร้ังที่มาใช้  
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 Parasuramam, Ziethaml และ Berry (1990: 19) ได้ให้ความหมายของคุณภาพการให้บริการ 
หมายถึง เป็นการประเมินของผู้บริโภคเก่ียวกับความเป็นเลิศหรือความเหนือกว่าของบริการ และคุณภาพ
ในการให้บริการนั้น เป็นการมุ่งตอบคําถามสําคัญ 3 ข้อ ประกอบด้วย 1.คุณภาพในการให้บริการคืออะไร 
(What is service quality?)  2. อะไรคือสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาคุณภาพในการให้บริการ (What 
causes service quality)   และ 3.องค์กรสามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพในการให้บริการที่เกิดขึ้นได้
อย่างไร (What can organizations do ดู to solve these problem?)  
 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการ ( service quality)  หมายถึง ความแตกต่าง
ระหว่างความคาดหวัง ความพึงพอใจ กับการรับรู้ เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ หากผู้
ให้บริการสามารถให้บริการที่สอดคล้องความต้องการของผู้รับบริการหรือสร้างการบริการที่มีระดบัสูงกว่า
ท่ีผู้รับบริการได้คาดหวัง จะส่งผลให้การบริการดังกล่าวเกิดคุณภาพการให้บริการและสร้างความพอใจ
ให้แก่ผู้รับบริการ 
 
6. แนวทางการประเมินคุณภาพการให้บรกิาร 
 ไกรฤกษ์ ไมตรีวงศ์ (2551) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคและจิตวิทยาในการให้บริการ
ประชาชน ในปัจจุบันหน่วยงานราชการให้ความสําคัญกับเรื่องการบริการประชาชนเป็นอย่างย่ิง เมื่อใน
อดีตการบริการประชาชนจะมีขั้นตอนมากมาย ต้องเดินหลายตัวกว่าจะเสร็จเรียบร้อย แต่ทุกวันนี้
ดําเนินการโต๊ะเดียวก็เสร็จสิ้น เรียกว่า  One Stop Service  บริการแบบเบ็ดเสร็จ สามารถแข่งขันกับ
เอกชนได้ โดยเฉพาะการทําบัตรประจําตัวประชาชน ใช้เวลา  15 นาที และการขออนุญาตจัดทําใบขับขี่
ได้รวดเร็ว เป็นต้น ที่ว่าการอําเภอหลายแห่งให้บริการประชาชนได้ดี เช่น ที่ว่าการอําเภอเมืองนครปฐม 
เปิดบริการประชาชนโดย  1. คัดสําเนาทะเบียนบ้านนอกเวลาราชการ 2.จองเวลาคัดสําเนาทะเบียนบ้าน
ได้ ส่วนภาคเอกชนโดยเฉพาะ 7 Eleven บริการลูกค้าได้ดีเช่นกัน ลูกค้าคนไหนเข้าไปในร้านจะกล่าวคํา
ว่า “สวัสดี” ทุกครั้ง และปัจจุบันหากข้าราชการบริการประชาชนไม่ดี ประชาชนจะไม่ทะเลาะกับ
ข้าราชการ แต่จะร้องเรียนทางโทรศัพท์ไปท่ี 1667 ได้เลย ต้องระวังในเรื่องนี้ 
 แนวทางในการให้บริการทีด่ี มีดังนี ้
 1.อาคารสถานที่ โดยเฉพาะหอ้งน้ํา หอ้งน้ําตอ้งสะอาด ปราศจากกลิ่นเหม็น เมื่อทุกทา่นอบรม
เสร็จแล้ว ให้ท่านกลับไปดูสิ่งต่างๆดังนี้ คือ 
  1.1 ดอูาคารสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อย มภูีมิทัศน ์
                     1.2 กฎระเบียบต่างๆ 
                     1.3 อุปกรณ์ เครือ่งมือเครื่องใช้ในสํานักงาน 
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                     1.4 การเรียนรู้และฝึกอบรมอยากให้พนกังานของเราบริการไดด้ีตอ้งสอนเขา 
 2. บุคลากรในองค์กรทีส่ําคัญ คือ 
                     2.1 ผู้บังคับบัญชา คอื หวัหน้าของเรา 
                     2.2 ผู้ปฏิบัติงาน คือ ผูใ้ตบั้งคับบัญชาของเรา 
                     2.3 เพ่ือนร่วมงาน 
 บุคลากรทั้ง 3 ข้อเกี่ยวกันตลอดตั้งแตห่ัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หากทําให้การบริการต่างๆดี
ขึ้น หากหัวหน้าไม่เป็นตัวอย่างที่ดี ลูกน้องจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ หัวหน้าเป็นตัวอย่างที่ดี แต่ลูกน้องไม่
ปฏิบัติ งานก็ไม่ดี หัวหน้ากับลูกน้อง ปฏิบัติงานดีแล้วแต่เพื่อนร่วมงานบางคนทํางานไม่ได้เรื่อง ทําให้
เสียหายกันทั้งหมด เพราะฉะนั้นทั้ง 3 ข้อ ต้องช่วยกันในการบริการที่ดี 
 จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551 : 61-62) ได้เสนอแนวคิด ในการซื้อสินค้าและบริการแต่ละครั้ง 
ลูกค้ามักจะไม่สามารถจับต้องตัวสินค้าและบริการได้อย่างแท้จริง ดังนั้นลูกค้ามักจะใช้แนวทางในการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการก่อนการตัดสินใจซื้อบริการ 5 ข้อหลัก ดังนี้ 
 1. ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ (Reliabitity) ผู้ให้บริการจะต้องแสดงความน่าเชื่อถือและ
ไว้วางใจได้ โดย 
                    1.1 ควรใหบ้ริการได้อย่างถูกตอ้งตามที่ตกลงกันไว้และตรงเวลา 
                    1.2 คนให้บริการตามทีส่ัญญาไว้ 
                    1.3 แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถอื 
                    1.4 ควรใหบ้ริการตรงตามความตอ้งการของลูกค้า 
                    1.5 ควรใหบ้ริการตามเวลาที่ให้สญัญาไวกั้บลูกค้า 
                    1.6 ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนถงึเวลาที่ให้บริการหรือการเข้าพบลูกค้า 
 2. การให้ความมั่นใจ (Assurance) ผู้ให้บริการต้องทําให้ลูกค้ามั่นใจโดยปราศจากความเสี่ยง
อันตราย ตลอดจนแสดงความสามารถที่ทําให้เกิดความเชื่อใจได้ ตัวผู้ให้บริการ ดังนี้ 
                       2.1 สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได ้
                       2.2 ทําใหรู้้สึกไว้วางใจได้เมือ่ลูกค้ามาติดตอ่ 
                       2.3 มีความสุภาพอ่อนน้อม 
                       2.4 มีความรู้ในงานที่ใหบ้ริการ 
 3. การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) การตอบสนองต้องมีความตัง้ใจและเต็มใจให้บริการ 
เพื่อแสดงถึงการเอาใจใส่ในงานบริการอย่างเต็มที่ ดังนี ้
                       3.1 การให้บริการอย่างรวดเร็ว 
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                       3.2 มีความยินดีที่จะให้บริการเสมอ 
                       3.3 มีความพร้อมที่จะให้บริการเมื่อลกูค้าตอ้งการ 
 4. การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) การจัดเตรียมดูแลงานทั้งก่อนการขาย ระหว่างการขายและหลงั
การขาย ดังน้ี 
                       4.1 ให้ความสนใจลูกค้า และใหค้วามเป็นกันเอง 
                       4.2 ให้บริการอย่างเอาใจใส ่
                       4.3 คือผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสําคัญ 
                       4.4 เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า 
 5. รูปลักษณ์ (Tangibles) ความมีรูปลักษณ์ขององค์การและผูใ้ห้บริการ มดีังนี้ 
                      5.1 อุปกรณ์ทันสมัย 
                      5.2 เทคโนโลยีสูง 
                      5.3 ความสวยงามของวัสดอุุปกรณท่ี์ใช้บริการ 
                      5.4 ความสะดวกทีใ่ห้บรกิาร 
 เอนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2550 :  261-268) ได้ให้หลักการประเมิน
คุณภาพบริการ การประเมินคุณภาพบริการนั้นจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่
ถูกต้อง และสะท้อนถึงคุณภาพการบริการที่แท้จริงอันจะช่วยให้ผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการตัดสินใจที่
จะดําเนินกลยุทธ์ในการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างคุ้มค่ากับการ
ตัดสินใจมารับบริการของผู้รับบริการนั้น แนวทางการประเมินคุณภาพการให้บริการมีด้วยกัน 4 ประการ 
ดังนี้ 
 1. การประเมินจะต้องประเมินทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยอาจมองหาตัวชี้วัดที่แสดงถึง
ประสิทธิภาพของกระบวนการให้บริการในแต่ละขั้นตอน เช่น เวลา ทรัพยากรที่ใช้ และพิจารณา
ประสิทธิผลของการบริหารออกมาในรูปแบบของความพึงพอใจของผู้รับบริการปริมาณผู้มารับบริการ 
สุดท้ายก็คือผลกําไรตอบแทนการลงทุน (Return of Investment) โดย โดยการประเมินจะต้องทําการ
ประเมินทั้งในระยะสั้น และในระยะยาวเพื่อการกําหนดกลยุทธ์ในการจัดการต่อไปได้ 
 2. แยกพิจารณาออกเป็นส่วนๆว่าต้องการประเมินส่วนใด จะประเมินอะไร ระดับไหน เพื่อให้ได้
ข้อมูลในแต่ละส่วน จากนั้นจึงนําผลการประเมินทั้งหมดมาพิจารณาร่วมกันเพ่ือให้เห็นภาพรวมทั้งหมด
ของการบริการว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด ส่วนใดท่ีขาดประสิทธิภาพ หรือทําให้คุณภาพในการบริการ
ตกไป เช่น การพิจารณาแยกออกเป็นระบบปฏิบัติการ และระดับบริหาร หรือการแยกตามส่วนของผลงาน
ท่ีต้องใช้ การประสานงานของหลายหน่วยงานขององค์การร่วมกัน เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของ เป็นต้น 
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 3. การประเมินจะต้องกําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินน้ันๆให้ตรงกันโดยเกณฑ์ที่กําหนด
จะต้องมีมาตรฐานและสามารถทําให้เกิดขึ้นได้ อาจกําหนดเป็นเกณฑ์ภายในองค์การหรือใช้เกณฑ์ที่เป็น
สากลก็ได้ ส่วนใหญ่การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานจะมีหลักในการกําหนดง่ายเรียกว่า “SMART” ดังนี้ คือ 
                           S = Specific เกณฑ์ที่กําหนดจะตอ้งเป็นเรื่องเฉพาะของงานนั้น 
                          M = Measurement สามารถที่จะวันออกมาไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม 
                          A = Attainable เกณฑ์นั้นจะตอ้งเป็นสิ่งสามารถทาํให้เกิดขึ้นได้จริง 
                          R = Reasonable เกณฑ์นั้นจะตอ้งใช้บนเหตผุลที่ถูกตอ้ง 
                          T = Time-bound เกณฑ์นั้นจะตอ้งยึดถือเฉพาะช่วงเวลาหนึ่งๆและมีการ
เปลี่ยนแปลงไปได้ขึ้นกับสภาวะแวดลอ้มที่เปลี่ยนไป 
                          ในการให้บริการนั้นสิ่งที่จะต้องประเมิน ก็คือพฤติกรรมการบริการและตัวสินค้า
บริการ ซึ่งได้มีผู้กําหนดตัวอย่างแนวทางที่ใช้ประเมินไว้หลายท่าน เช่น Parasuraman,Ziethaml และ 
Berry (1990) ได้กล่าวถึงมิติการรับรู้คุณภาพการบริการ 10 มิติ (SERVQUAL) ได้แก่ 
                          1. สิ่งที่จับต้องได้ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏของสิ่ง
อํานวยความสะดวก เครื่องมือ การแต่งตัวของบุคลากร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อ 
                          2. ความเชื่อถือได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการทําข้อตกลงที่ได้
กําหนดเกี่ยวกับบริการนั้นๆอย่างถูกต้อง และมีสระ 
                          3. การตอบสนอง (Responsibility) หมายถึง ความตั้งใจที่จะช่วยเหลือลูกค้า 
รวมทั้งด้านความพร้อมของพนักงานท่ีจะให้บริการ  
       4. สมรรถภาพ (Competence) หมายถึง การที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่

เกี่ยวกับงานน้ันๆ 

                          5. อัธยาศัยไมตรี (Courtesy) หมายถึง มีความสุภาพเรียบร้อย การเคารพ และให้

เกียรติและคํานึงถึงมิตรภาพในการติดต่อกับผู้อื่น  

                          6. ความไว้ใจได้ (Credibility) หมายถึง การมีคุณค่าน่าเชื่อถือ มีความซื่อสัตย์และมี

ความน่าเชื่อถือไว้ใจได้ 

                          7. ความมั่นคง (Security) หมายถึง ปลอดภัยจากอันตราย ความเสี่ยง และความ

เคลือบแคลงสงสัย 

                          8. การเข้าถึงได้ (Accessibility) หมายถึง การที่สามารถตดิต่อสือ่สารได้ง่าย 
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                          9. การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การสือ่สารด้วยภาษาที่ลูกค้าเข้าใจ

และรับฟังสิ่งที่ลูกค้าตอ้งการจะแจ้งหรือบอกให้ทราบด้วย 

                         10.การเข้าใจ (Understanding) หมายถึง มีความพยายามท่ีจะรูจั้กเข้าใจลูกค้าและ

ทราบในความตอ้งการของลกูค้า 

 จากมิติการรับรู้คุณภาพการบริการ 10 มิติที่กล่าวไปนั้นต่อมาได้พัฒนาโดยรวมมิติที่มีความ
ใกล้เคียงกันให้มิติเดียวกัน คือ ให้มิติด้านความมีศักยภาพ (Comptons) มิติด้านความมีอัธยาศัยไมตรี
(Courtesy) มิติด้านความมั่นคง(Security) รวมเป็นมิติใหม่ที่ชื่อว่ามิติด้านการให้ความมั่นใจ(Assurance) 
และรวมมิติด้านการเข้าถึงได้(Assessability) มิติด้านการสื่อสาร(Communication) และมิติด้านการ
เข้าใจลูกค้า(Understanding) เป็นมิติที่ชื่อว่ามิติด้านความเห็นอกเห็นใจ(Empathy) โดยมิติการรับรู้
คุณภาพการบริการเป็น 5มิติ ดังนี้ 

1. สิ่งที่จับต้องได้(Tangibles) หมายถึงลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏต่อสิ่งอํานวยความสะดวก
อุปกรณ์ตกบุคคลรวมไปถึงเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 

2. ความเชื่อถือไว้วางใจกัน (reliability) หมายถึงความสามารถที่จะปฏิบัติงานบริการได้ตาม
สัญญาไว้อย่างถูกต้องแม่นยําและมีความเป็นอิสระ 

3. ความรับผิดชอบ (responsiveness) หมายถึงความเต็มใจที่จะช่วยเหลือลูกค้าและจัดเตรียมให้
ลูกค้าโดยทันที 

4. การให้ความม่ันใจ (Assurance) หมายถึงความรู้ความสามารถและความสุขภาพของพนักงานท่ี
จะโน้มน้าวชักจูงลูกค้าให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจและเกิดความมั่นใจ 

5. ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึงการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าให้ความสนใจกับลูกค้ารวมทั้ง
มีความเข้าใจลูกค้าและ 
 การใช้ RATER ในการประเมินพฤติกรรมในการบริการซึ่งกําหนดโดย Collier (1990). ซึ่ง
ดัดแปลงมาจากหลักคุณภาพการบริการ (Service quality : SERVQUAL) ของ PArasuraman,Zeithaml 
และ Berry (1990) ที่ได้ปรับการเรียงลําดับและเพิ่มความหมายโดยกําหนดเป็น RATER ดังนี้ คือ  
           R =Reliability การให้บริการจะตอ้งมีความถูกตอ้ง 
           A = Assurance  
 การให้บริการจะต้องเป็นไปตามที่ได้ประกาศเอาไว้ท้ังในด้านกระบวนการการให้บริการและ
คุณภาพการให้บริการ      
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          T = Tangibility ลักษณะแวดล้อมอื่นๆ เช่น อาคารสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ มาเป็นตัวบ่งบอก
คุณภาพที่จับต้องไม่ได้ของบริการนั้น 
          E = Empathy ผู้ให้บริการมีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ 
          R = Responsiveness ผู้ให้บริการมีความเต็มใจที่จะสนองตอบต่อความต้องการอย่างทันท่วงที 
          ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้คุณภาพการบริการของพาราสุรามานหรือกอเลียร์ ล้วนเป็นแนวใน
การศึกษาคุณภาพการให้บริการ ซึ่งอาจเปรียบเทียบได้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระดบัคุณภาพการให้บริการระหวา่ง SERVQUAL และ RATER 

SERVQUAL 10 มิติ RATER 5 มิต ิ

Reliability Reliability  

Competence  
Assurance 

 Courtesy 

Security 

 Tangibles  
Tangibility 

Credibility

Assessability  
 

Empathy 
Communication

Understanding

Responsibilit responsibility 

ท่ีมา : อเนก สวุรรณบัณฑิต และ ภาสกร อดุลพัฒนกิจ 2550:264. 
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          เกณฑ์ ART ซึ่งได้รับการคิดและนําไปใช้สําหรับธนาคารซิตี้แบงค์ โดยมุ่งตอบสนองการบริการ
ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ “ART” ดังนี้ คือ 
          A = Accuracy การทํางานจะตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้งทุกครั้ง 
          R = Responsive สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าไดเ้สมอ 
          T = Timeliness สามารถดําเนินการทางธุรกรรมได้อย่างทันการเสมอ 
           เกณฑ์ QSCV ซึ่งได้รับการบอมรบัและนําไปปฏิบัติของร้านแมคโดนัล “QSSV” ดังนี้คือ 
          Q = Quality เน้นที่คุณภาพของทัง้สินค้าและบรกิาร 
          S = Service จะต้องมีบริการท่ีด ีนา่ประทับใจ 
          C = Cleanliness ตวัสินค้าและบรกิารจะต้องมคีณุภาพต่อผู้บรโิภค 
 4.ข้อที่ควรคํานึงถึงในการประเมิน ในการประเมินคุณภาพการให้บริการเพ่ือให้ได้ความถูกต้อง
ของการประเมิน ผู้ทําการประเมินจะต้องระวังในประเด็นการวิเคราะห์และปัจจัยที่สําคัญ ได้แก่ 
  4.1 ระดับความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารและระดับการปรับการบริหารให้เข้ากับความ
ต้องการของผู้รับบริการ เนื่องจากในบางครั้งการปรับปรุงบริการที่มีผู้รับบริการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
จะได้คุณภาพและรูปแบบการบริการที่มีความหลากหลาย ซึ่งทําให้แนวทางการประเมินย่อมแตกต่างกัน
ไปตามสภาวะแวดล้อมบริการนั้นๆ  
  4.2 ความซับซ้อนของปัจจัยนําเข้าและปัจจัยนําออกในกระบวนการบริการว่าท่ีขั้นตอน
ต่างๆ มีปัจจัยนําเข้าและปัจจัยนําออกไปได้ หากแยกวิเคราะห์เป็นแต่ละส่วนงานอาจทําให้มองเห็น
ประเด็นเชิงคุณภาพได้ง่าย แต่มองรวมทุกกระบวนการเข้าด้วยกันจะทําให้เกิดการวิเคราะห์ทําได้ยากขึ้น 
  4.3 แนวทางในการเลือกวิเคราะห์ปัจจัยนําเข้านําออก แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ได้แก่ 
การประเมินแยกส่วน และการประเมินภาพรวม ซึ่งทําให้ภาพของคุณภาพในการบริการแตกต่างกัน การ
เลือกใช้จึงควรวิเคราะห์หาความเหมาะสมกับรูปแบบบริการ โดยมีหลักในการเลือกดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการประเมินคณุภาพแบบภาพรวมและแบบแยกส่วน 

ประเภทการ
ประเมิน 

ข้อดี ข้อเสีย 

 
 
 
แยกส่วน 

-ทําให้ทราบถึงเหตุและผลที่ชดัเจนในการใช้
ปัจจัยนําเข้า และ ปัจจัยนําออกของแต่ละ
ขั้นตอนสามารถพิจารณาทีละองค์ประกอบ
เพ่ือท่ีจะประเมินวิธีการปฏิบัติงานที่
เหมาะสมของแตล่ะขั้นตอน 
-สามารถกําหนดรูปแบบของผลตอบแทน
การทํางานที่แตกต่างกันได ้

-การเลือกกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
ภาพรวมจะกระทําได้ยากเนื่องจากมี
ความหลากหลายของเนื้อหาวธีิการจาก
แตล่ะขั้นตอนของกระบวนการทํางาน 

 
 
 
 
ภาพรวม 

-ทําให้ได้ผลการประเมินที่เป็นภาพรวม
ทั้งหมดขององค์การ 
-ทําใหส้ามารถเลือกใช้กลยุทธ์ทางการ
บริหารที่เหมาะสมกับองค์กรได ้
-ทําให้ทราบถึงอตัราเปรียบเทียบระหว่าง
ปัจจัยนําเข้าและปัจจัยนําออกในภาพรวม
ต้นทุนและผลกําไรทั้งหมด 
-สามารถกําหนดกลยทุธ์ด้านราคาและแนว
ทางการจัดการทางการตลาดไดอ้ย่างชัดเจน 

-ทําให้ไมส่ามารถระบุปัญหาในการขาด
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลในแต่ละ
ขั้นตอนได ้
-ตอ้งใช้ระบบการประเมินที่ขายครึ่งกัน
ในทุกส่วนขององค์กรทําให้ไม่สามารถว่า
คุณภาพในแตล่ะ. ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ท่ีมา : อเนก สวุรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ 2559:266 
 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า แนวทางการประเมินคุณภาพการให้บริการต้องประเมินทั้ง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีการแยกพิจารณาการประเมินออกเป็นส่วนเราต้องกําหนดเกณฑ์
มาตรฐานในการประเมินให้ตรงกัน โดยการประเมินคุณภาพการให้บริการประกอบไปด้วยแนวทางที่
สําคัญคือ ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจการให้ความมั่นใจการตอบสนองลูกค้า การดูแลเอาใจใส่ และด้าน
รูปลักษณ์ 
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7. แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง 
 ความคาดหวัง เป็นความคิด ความเชื่อ ความต้องการ ความหวังหรือความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อ
สิ่งหนึ่ง เป็นการคิดวงหน้าโดยมุ่งหวังในสิ่งที่เป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นตามที่ตนคิดไว้ ทั้งน้ีความคาดหวังของ
บุคคลจะขึ้นอยู่กับความต้องการและความเป็นไปตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ได้มีนักวิชาการได้ให้
แนวคิดเกี่ยวกับ ความคาดหวัง ดังนี้  
 1.ความหมายของความคาดหวัง 
 ความหมายของความคาดหวังนั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
 ดิน ปรัชญาพฤทธิ์ (2548 : 142)ได้ให้ความหมายของความคาดหวัง หมายถึง การคาดคะเนจาก
ผู้อื่นว่าสมาชิกในกลุ่มควรประพฤติปฏิบัติภารกิจอะไรบ้างเมื่อเขาไปมีปฏิกิริยาเลยตอบกับผู้อื่น 
 ละออ ปรเทืองจิตร์ (2548 : 20) ได้ให้ความหมายของความคาดหวัง หมายถึง การที่ผู้ดํารง
ตําแหน่งคาดหวังถึงสิ่งที่ปฏิบัติไว้ล่วงหน้า ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 แบบ คือ การคาดหมายตามสิทธิ และการ
คาดหมายตามหน้าที่ โดยการคาดหวังนี้แต่ละคนคาดหวังต่างกันขึ้นอยู่กับอายุ เพศ ตําแหน่งและ
วัฒนธรรม 
 สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2548 : 161) ได้ให้ความหมายของความคาดหวัง หมายถึงความเชื่อของ
บุคคลที่บุคคลมีการรับรู้ว่าการกระทําอย่างหนึ่งของเค้าควรจะนําไปสู่ผลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 สุรางค์ จันทร์เอม (2548 : 5) ได้ให้ความหมายของความคาดหวัง หมายถึง ความเชื่อว่าสิ่งใดที่
น่าจะเกิดขึ้นและสิ่งใดบ้างที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นความคาดหวังจะเกิดขึ้นได้ถูกต้องหรือไม่ ขึ้นอยู่ กับ
ประสบการณ์ของบุคคลแต่ละบุคคลด้วยนอกจากนี้ความคาดหวังยังถือเป็นความรู้สึก การใช้ความคิด
อย่างมีวิจารณญาณของแต่ละบุคคลที่คาดหวังไว้ล่วงหน้า ต่ออะไรบางสิ่งบางอย่าง ว่าควรจะเป็นเช่นไร 
ซึ่งการคาดการณ์นี้อาจข้ึนอยู่กับประสบการณ์ที่ผ่านมาของแต่ละบุคคลซ่ึงทําให้ความคาดหวังนั้นมีความ
แตกต่างกันออกไปด้วย บุคคลแต่ละคนอาจมีความคาดหวังที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัย
ต่างๆ เช่น เพศ อายุ พื้นทางการศึกษา ครอบครัว หน้าท่ีการงาน และอื่นๆ อีกมากมาย ความต้องการ
พ้ืนฐานของมนุษย์ก็เป็นอีกพื้นฐานหนึ่งท่ีทําให้บุคคลเกิดความคาดหวังแตกต่างกันออกไปด้วยแต่ก่อนที่จะ
ทําการคาดหวังใดๆให้เกิดขึ้นนั้น บุคคลควรศึกษาและเข้าใจในตนเองให้ดีเสียก่อน รู้จักความสามารถ
ความต้องการ รวมทั้งยอมรับสภาพที่เป็นจริงของตนเองให้ดีเสียก่อน  เพื่อที่สามารถจะทําให้ความ
คาดหวังที่ตนต้องการ สามารถเกิดขึ้นเพ่ือพัฒนาตนเองได้จริง ไมสู่งเกินไป หรือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกระทํา
ได้ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ความคาดหวังเป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่คาดการณ์ลว่งหนา้ 
ต่อบางสิ่งบางอย่างว่าควรจะเป็นหรือควรที่จะเกิดขึ้น เป็นกระบวนการจากสภาวะทางจิตใจของบุคคลที่
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มุ่งหวังต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าควรจะคิด ควรจะเป็น และเป็นการมุ่งหวังต่อบุคคลอื่นให้กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตามที่ตนปรารถนา 
 
8. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัความพึงพอใจ 
 ความหมายของความพึงพอใจ ความพึงพอใจหรือความพอใจ เป็นการแสดงออกของมนุษย์ บอก
ถึงความรู้สึกซึ่งตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง ที่มีต่อสิ่งต่างๆของมนุษย์ ทั้งพึงพอใจและไม่พึง
พอใจซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของคําว่า ความพึงพอใจไว้ดังนี้  
 ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2542) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจว่า เป็นระดับของความโน้มเอียงด้าน
ทัศนคติของแต่ละบุคคล  
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน,2542) ให้ความหมายของ “ความพึง
พอใจ”หรือ ภาษาองักฤษ คําว่า “Satibfaction” หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์,ศุภร เสรีรัตน์,ปณิศา มีจืนดา และอรทัย เลิศวรรณวิทย์ (2542) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจเมื่อความต้องการได้รับการตอบสนอง ดังนั้นการจูง
ใจจึงเป็นสิ่งเร้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เมื่อเกิดแรงจูงใจขึ้นแล้วสามารถตอบสนองแรงจูงใจนั้นได้ผลลัพธ์ ก็คือ
ความพึงพอใจจากที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่ามีผู้ให้ความหมายของคําว่า “ความพึงพอใจ” แตกต่างกัน 
แต่สามารถสรุปได้ดังนี้ว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกจากการได้รับการตอบสนองจากผู้ให้บริการ
อย่างเสมอภาค รวดเร็ว ตรงต่อความต้องการและเป็นการให้บริการที่มีความต่อเน่ือง มีความเพียบพร้อม
ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการใช้งาน ผู้ใช้บริการก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อให้บริการนั้น ถือได้ว่าความพึงพอใจ
เป็นความรู้สึกที่ผู้ใช้บริการมีต่อเรื่องการรับบริการในเชิงประเมินค่า ซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับความ
พึงพอใจนี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้ใช้บริการ ซึ่งไม่จําเป็นต้องแสดงหรืออธิบายในเชิงเหตุผล
เสมอไปก็ได้ แต่เป็นปฏิกิริยาด้านความรู้สึกของผู้ใช้บริการต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่แสดงออกมาใน
ลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกทิศทางของผลมาในลักษณะของการ
ประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบ หรือไม่มีปฏิกิริยา คือ เฉยๆต่อสิ่งเร้าหรือสิ่ง
กระตุ้นนั้นก็ได้ ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มีวันสิ้นสุด ซึ่งสอดคล้องตามทฤษฎีความต้องการของ
นักวิชาการหลายๆคนที่ศึกษาว่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อมบุคคล 
จึงมีเหตุผลต่อความคิดหรือความรู้สึกท่ีจะไม่พึงพอใจในสิ่งที่เคยพึงพอใจมาแล้ว  
 วิรุฬ พรรณเทวี (2542) ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษยท์ี่
ไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไรถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจ
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มากและได้รับการตอบสนองด้วยดี จะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พอใจ
เป็นอย่างย่ิงเมื่อได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตนตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย  
         วัฒนา เพชรวงศ์ (2543) ได้สรุปความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติทางด้านบวกของบุคคล
ท่ีมีต่อสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้แต่ท้ังนี้ความ
พึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน ขึ้นกับค่านิยมและประสบการณ์ที่ได้รับ  
 จิตตินันท์ เดชะประสงค์ (2543) แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 2 ระดับ คือ  
 1. ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง เป็นการแสดงความรู้สึกยินดีมีความสุขของผู้รับบริการ 
เมื่อได้รับการบริการท่ีตรงกับความคาดหวังท่ีมีอยู่  
 2. ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เป็นการแสดงความรู้สึกปราบปลื้มใจ ความประทับใจของ
ผู้รับบริการเมื่อได้รับการบริการที่เกินความคาดหวังที่มีอยู่ เช่น ลูกค้าเติมน้ํามันที่สถานีบริการเติมน้ํามัน
พร้อมกับได้รับบริการตรวจเครื่องยนต์และเติมลมฟรี  
 วิชาญ ศิลป์วุฒิยา (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจคือความรู้สึกหรือทัศนคติของคนที่มีต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง บุคคลใดบุคคลหน่ึงในทางบวก จะแสดงออกมาในรูปแบบของระดับความรู้สึกที่ชอบมาก ชอบน้อย 
คือ พอใจมาก พอใจน้อย ต่อสิ่งนั้นๆ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อมีแรงจูงใจและเมื่อความต้องการของ
บุคคลได้รับการตอบสนอง สามารถลดตึงความเครียดจนก่อให้เกิดความสุขสบายใจ  
 สาวิณี แสงสุริยันตร์ (2547) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกท่ีดี หรือเจตคติที่ดีของบุคคล
ท่ีมีต่อสิ่งนั้นๆ เมื่อบุคคลอุทิศแรงกายและแรงใจ และสติปัญญา เพื่อกระทําในสิ่งนั้นๆ 
 ถวัลย์ เทียนทอง (2548) ได้ให้ความเห็นว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นมาตรการอย่างหนึ่ง
ท่ีใช้วัดประสิทธิภาพของการบริหารงานได้เพราะการจัดบริการของรัฐไม่ใช่สักแต่ว่าทําให้เสร็จๆไป แต่
หมายถึง การให้บริการอย่างดี เป็นที่น่าพอใจแก่ประชาชน  
 สุธดี ชิดชอบ (2548) ความพึงพอใจ หมายถึง ความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับทัศนคติยังไม่สามารถ
แยกออกจากกันได้ โดยความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกของทัศนคติ ซึ่งไม่จําเป็นต้อง
แสดงออก หรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไป 
 การวัดระดับความพอใจ  
 นิรันดร์ ปรัชญากุล (2547) โดยทั่วไปน้ัน การวัดความพึงพอใจมักจะกระทําการวัดกันในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 2 ประเด็นคือ ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน (Job satisfaction) 
และความพึงพอใจต่อการให้บริการ (Service satisfaction) ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นในองค์การใน
ลักษณะใดหรือมีจุดมุ่งหมายของการดําเนินงานประการใดก็ตาม ซึ่งได้รับความนิยมนํามาทําการศึกษานั้น 
จะเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาถึง ลักษณะของการให้บริการขององค์กร ประกอบกับระดับ
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ความรู้สึกของผู้รับบริการในมิติต่างๆ ของแต่ละบุคคล ดังนั้นการวัดความพึงพอใจต่อการบริการอาจจะ
กระทําได้หลายวิธีดังต่อไปนี้ 

1. การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายวิธีหน่ึง ซึ่งอาจกระทําโดยการขอร้อง
หรือขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่กําหนด
คําตอบไว้ให้เลือก หรือเป็นคําตอบอิสระ โดยคําถามที่ถามอาจจะถามถึงความพอใจในด้านต่างๆ
ที่หน่วยงานกําลังให้บริการอยู่ เช่น ลักษณะของการให้บริการ สถานที่ให้บริการ ระยะเวลาใน
การให้บริการ พนักงานที่ให้บริการ เป็นต้น  

2. การสัมภาษณ ์เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการที่จะได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ซึ่ง
เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์
ตอบคําถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง การวัดระดับความพึงพอใจโดยวิธีสัมภาษณ์นับว่าเป็นวิธีการที่
ประหยัด และมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง 

3. การสังเกต เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการได้โดยวิธีการ
สังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรอรับบริการ และหลังจากการได้รับบริการแล้ว 
เช่น การสังเกตกิริยาท่าทางการพูด สีหน้า และความถี่ของการมาขอรับบริการ เป็นต้น การวัด
ความพึงพอใจวิธีนี้ ผู้วัดจะต้องกระทําอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน จึงจะสามารถ
ประเมินถึงระดับความพอใจของผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้อง 

         จะเห็นได้ว่าวิธีการวัดระดบัความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน (Job satisfaction) และความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ (Service satisfaction) ขององค์กรนั้น มีวิธีการที่ใช้ในการวัดระดับความพึงพอใจ 
ออกเป็น 3 วิธี ได้แก่ การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกต ซึ่งในการวัดสามารถใช้วิธีการ 1 
วิธีการใดหรือใช้ร่วมกันได้ทั้ง 3 วิธี เพื่อให้สามารถวัดความรู้สึกของผู้รับบริการทั้งพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ต่อการปฏิบัติงานของการให้บริการขององค์กรนั้นๆ 
         Millet (1954) ได้กล่าวเก่ียวกับความพึงพอใจในบริการ หรือความสามารถท่ีจะพิจารณาว่าการ
บริการน้ันเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ โดยวัดได้จาก 

1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable  service) 
2.  การให้บริการรวดเร็วทันตอ่เวลา (Timely service) 
3.  การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample service) 
4.  การให้บริการอย่างตอ่เนื่อง (Continuous service) 
5.  การให้บริการที่มีความก้าวหน้า (Progressive service) 
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 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
 Kotler and Armstrong (1999) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นตอ้งมีสิ่งจูงใจ (Motive) 
หรื่อแรงขับดัน (Drive) เป็นความต้องการที่กดดันมากพอที่จะจูงให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความต้องการบางอย่างเป็นความ
ต้องการทางชีววิทยา (Biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความลําบาก
บางอย่าง  เป็นความต้องการทางจิตวิทยา (Psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ 
(Belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทําในช่วงเวลานั้นความต้องการ
กลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยม
มากที่สุดมี 2 ทฤษฎี คือทฤษฎีของ Maslow และทฤษฎีของ Freud 
 ทฤษฎีแรงจูงใจ Maslow (Maslow’s theory motivation)  
 Maslow (1954) ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าทําไมคนจึงถูกผลักดันโดยความต้องการบางอย่าง        
ณ เวลาหนึ่ง ทําไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อให้ได้มาซึ่งความปลอดภัยของตนเองแต่
อีกคนหนึ่งกลับทําสิ่งเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น คําตอบของMaslow คือ ความ
ต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามลําดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ทฤษฎีของMaslow ได้
จัดลําดับความต้องการตามความสําคัญ คือ 

1. ความต้องการทางกายภาพ(Psychological needs) เป็นความต้องการพื้นฐาน คือ อาหาร    
ท่ีพัก อากาศ ยารักษาโรค 

2. ความต้องการความปลอดภัย( Safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่าความต้องการ
เพื่อความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย 

3. ความต้องการทางสังคม ( Social needs)  เป็นความต้องการการยอมรับจากเพื่อน 
4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) เป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว ความนับ

ถือและสถานะทางสังคม 
5. ความต้องการให้ประสบความสําเร็จ (Self-actualization needs) เป็นความต้องการสูงสุด

ของแต่ละบุคคล ความต้องการทําทุกสิ่งทุกอย่างได้สําเร็จ  
 ทฤษฎีแรงจูงใจของ Freud 
 Freud (1964) ตั้งสมมติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิด
พฤติกรรม Freud พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง สิ่งเร้าเหล่าน้ีอยู่นอกเหนือการควบคุม
อย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน คําพูดที่ไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล และมีพฤติกรรมหลอก
หลอนหรืออาการวิตกจริตอย่างมาก 
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 ทฤษฎีลําดับขัน้ความตอ้งการพื้นฐานของ Maslow 
 Maslow (1954) เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นจํานวนมากสามารถอธิบายได้โดยใช้แนวโน้ม
ของบุคคล ในการค้นหาเป้าหมายที่จะทําให้ชีวิตของเขาได้รับความต้องการ ความปรารถนา และได้รับสิ่ง
ท่ีมีความหมายต่อตนเอง เป็นความจริงที่จะกล่าวว่ากระบวนการของแรงจูงใจเป็นหัวใจของทฤษฎี
บุคลิกภาพของ Maslow เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจ และเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจ
ในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจในสิ่งอื่นๆต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ ซึ่งเป็น   
ผู้ที่มีความต้องการจะได้รับสิ่งต่างๆเสมอ 
 Maslow กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษย์น้ันติดตัวมาแต่กําเนิดและความปรารถนาเหล่านี้จะ
เรียงลําดับขั้นของความปรารถนา ตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปเป็นลําดับ 
 ทฤษฎี Maslow’s hierarchy of needs theory แบ่งลําดับความตอ้งการของมนุษย์ไว้ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  ความต้องการทางด้านร่างกาย  (Physiological  needs)  ความต้องการในขั้นนี้เป็น
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน (Basic needs) มีพลังมากที่สุดเพราะเป็น
ความต้องการที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตตัวอย่างเช่นความต้องการอากาศอาหารยารักษาโรคหากความ
ต้องการขั้นแรกยังไม่ได้รับการตอบสนองก็ยากที่จะพัฒนาสู่ท่านอื่นๆได้ 
 ขั้นที่ 2  ความต้องการความปลอดภัย (Safety and Security needs)  ความต้องการขั้นนี้จะ
เกิดขึ้นเมื่อท่านแรกได้รับการตอบสนองความต้องการในขั้นนี้เป็นความต้องการที่จะรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง จะเกิดความรู้สึกหวาดกลัว ผวา รู้สึกไม่มั่นคง 
 ข้ันที่ 3  ความต้องการความรัก และความเป็นเจ้าของ  (Belonging and love needs) เมื่อ 2 
ขั้นแรกได้รับการตอบสนองความต้องการแล้ว มนุษย์จะสร้างความรักและความผูกพันกับผู้อื่น 
 ขั้นที่ 4  ความต้องการการได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem  for other)  คือความต้องการ
ชื่อเสียงเกียรติยศการยอมรับยกย่องจากผู้อื่น 
 ขั้นที่ 5  ความต้องการที่จะเข้าใจประจักษ์ตนเองอย่างแท้จริง  (Self-actualization needs)  
เป็นความต้องการเพื่อตระหนักรู้ความสามารถของตนกับประพฤติปฏิบัติตนตามความสามารถและสุด
ความสามารถโดยเพ่งเล็งประโยชน์ของคนอื่นและของสังคมส่วนรวมเป็นสําคัญ 
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ภาพที่ 1 ทฤษฎีลําดับขั้นความตอ้งการของมนุษย์ (Maslow) 
      
 ทฤษฎีสองปัจจัย ( Two Factor theory) 
 เป็นทฤษฎีที่ Herzberg,Mausner,and Synderman (1995) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ทํางานของบุคคลโดยศึกษาถึงความต้องการของบุคคลในองค์การ หรือการจูงใจจากการทํางานโดย
เฉพาะเจาะจง โดยศึกษาว่าคนเราต้องการอะไรจากการทํางาน ซึ่งสรุปได้ว่าความสุขจากการทํางานนั้น 
เกิดจากความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจในงานที่ทํามีสาเหตุมาจาก ปัจจัย 2 กลุ่ม คือ 
 1.ปัจจัยจูงใจ (Motivational factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจให้คนชอบ
และรับงานท่ีปฏิบัติอยู่ เป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดความพึงพอใจแก่บุคคลในองค์กรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ความตอ้งการที่จะเข้าใจประจักษ์ตนเองอยา่งแท้จริง  

(Self-actualization needs) 

ความตอ้งการความรัก และความเป็นเจ้าของ  

(Belonging and love needs) 

ความตอ้งการทางด้านร่างกาย  

(Physiological  needs 

ความตอ้งการความปลอดภัย  

(Safety and Security needs) 

ความตอ้งการการได้รับการยกย่องนับถือ 

(Esteem for other) 
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ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เพราะเป็นปัจจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการภายในของบุคคลได้ 
ประกอบด้วย 
               1.1 ความสําเร็จในการทํางาน 
               1.2 การได้รับการยอมรับนับถอื 
               1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
               1.4 ความรับผิดชอบในงาน 
               1.5 ความก้าวหน้า 
 2.ปัจจัยค้ําจุนหรือปัจจัยสุขศาสตร์ (Maintenance for hygiene Factor) หมายถึง ปัจจัยที่จะ
คํ้าจุนให้บุคคลมีแรงจูงใจในการทํางานอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับบุคคล ใน
องค์กรบุคคลในองค์การจะเกิดความไม่ชอบงานขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยท่ีมาจากภายนอกตัวบุคคล ปัจจัยเหล่าน้ี
ได้แก่ 
              2.1 เงินเดือน 
              2.2 นโยบายและการบริหาร 
              2.3 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคบับัญชา และเพ่ือนร่วมงาน 
              2.4 สภาพการทํางาน 
              2.5 วิธีปกครองบังคับบัญชา 
              2.6 สถานะทางอาชีพ 
              2.7 ความมั่นคงในการทํางาน 
 จากทฤษฎีดังกล่าว สรุปได้ว่า ปัจจัยท้ังสองด้านนี้เป็นสิ่งที่คนต้องการ เพราะเป็นแรงจูงใจในการ
ทํางาน ปัจจัยจูงใจ เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้เกิดความสุขในการทํางาน โดยมีความสัมพันธ์กับ
แนวคิดที่ว่า เมื่อคนได้รับการตอบสนองด้วยปัจจัยนี้แล้วจะช่วยเพ่ิมแรงจูงใจในการทํางาน ผลที่ตามมาก็
คือคนจะเกิดความพึงพอใจในงาน สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยคํ้าจุนหรือสุขศาสตร์ ทํา
หน้าที่เป็นตัวป้องกันมีให้คนเกิดความไม่เป็นสุขหรือไม่พึงพอใจในงาน ช่วยทําให้คนเปลี่ยนเจตคติจากการ
ไม่อยากทํางานมาสู่ความพร้อมท่ีจะทํางานนอกจากนี้ Herzberg et.(1995) ยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า 
ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยคํ้าจุนหรือสุขศาสตร์ จะต้องมีค่าเป็นบวกเท่านั้น จึงจะทําให้บุคคลมีแรงจูงใจและ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
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9. ข้อมลูพืน้ฐาน องคก์ารบริหารสว่นตําบลสะลวง 
 สภาพท่ัวไปและขอ้มลูพื้นฐาน 
 1. ด้านกายภาพ 
      1.1 ที่ตั้งหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตําบล 
  ตําบลสะลวงตั้งอยู่ทิศเหนือของที่ว่าการอําเภอแม่ริม โดยห่างจากที่ว่าการอําเภอแม่ริม
ประมาณ 12 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร 
  ทิศเหนือ              ติดตอ่          ตําบลสันป่ายาง   อําเภอแม่แตง 
  ทิศใต ้                 ติดตอ่          ตําบลห้วยทรายและตําบลแมแ่รม 
  ทิศตะวันออก        ติดตอ่          ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแม่ริม 
  ทิศตะวันตก          ติดตอ่          ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง 
  1.2 ลักษณะภมูิประเทศ 
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและภูเขามีลักษณะเป็นที่ราบสลับกับเนินเขาและภูเขามี
ความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก 
  1.3 ลักษณะภมูิอากาศ 
  สภาพภูมิอากาศมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม - มิถุนายน ฤดูฝน ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม และฤดูหนาว ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
  1.4 ลักษณะของดิน 
  สภาพดินโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นดินร่วนร้อยละ 65 ความอุดมสมบูรณ์ไม่แน่นอน ค่า 
pH 4.5 - 5.5  ซึ่งเหมาะแก่การปลูกพืชไร่ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ไม้ผล และอีกร้อยละ 35 เป็นดินภูเขามี
ความลาดชัน 
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ํา 
  มีลําน้ําแม่ริมเป็นลําน้ําสายหลักพื้นท่ีในอําเภอแม่ริมมีปริมาณน้ําจากการกักเก็บน้ําจาก
แหล่งน้ําธรรมชาติ ซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้ ทั้งน้ีน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติส่วนใหญ่จะ
นําไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกเป็นหลัก รองลงมาเป็นการนําไปใช้เพ่ือการเลี้ยงสัตว์ การประมง และ
นํ้าสําหรับอุปโภคบริโภค ส่วนอุตสาหกรรมในครัวเรือนนั้น มีการนาํไปใช้ประโยชน์น้อย 
  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม ้
  เป็นป่าเบญจพรรณได้แก่ สัก แดง ประดู่ มะค่าโมง พยุง ชิงชัน พี้จ่ัน ฯลฯ พืชชั้นล่างคือ 
ไผ่หลายชนิด 
 



49 
 

 2. ด้านการเมอืง/การปกครอง 
     2.1 เขตการปกครอง 
              ตําบลสะลวงแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน 
              หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก 
              หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน 
              หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก 
              หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว 
              หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ 
              หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย 
              หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก 
              หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง - บ้านห้วยเต่ารู 
  2.2 การเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มีจํานวน 8 หมู่บ้าน 
หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น(นายกองค์การบริหารส่วนตําบล)จํานวน 1 คน จะมี
การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่บ้านละ 2 คน  8 หมู่บ้านรวมเป็น 16 คน 
 3.ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 
  ตําบลสะลวง มีประชากรทั้งสิ้น 4,778 คน แยกเป็น ชาย  2,465 คน หญิง  2,313 คน 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย  40 คน/ตารางกิโลเมตร 
 
ตารางที่ 3 จํานวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง จําแนกรายหมู่บ้าน 

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง รวม 
หมู่ 1 บ้านนาหืก 358 342 700 

หมู่ 2 บ้านสะลวงใน 500 482 982 

หมู่ 3 บ้านสะลวงนอก 70 53 123 

หมู่ 4 บ้านกาดฮาว 537 546 1,083

หมู่ 5 บ้านเมืองก๊ะ 319 324 643 
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ตารางที่ 3 จํานวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง จําแนกรายหมู่บ้าน (ต่อ) 

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง รวม 
หมู่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย 202 163 365 

หมู่ 7 บ้านห้วยส้มสุก 148 118 266 

หมู่ 8 บ้านแมก๊่ะเปียง 331 285 616 

รวม 2,465 2,313 4,778
 
  3.2 ช่วงอายุและจํานวนประชากร 
  จําแนกตามช่วงอายุในข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน ระดับตําบล  2559 สรุปประชากรที่
อาศัย ณ วันสํารวจ  
 
ตารางที่ 4 จํานวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง จําแนกตามช่วงอายุ  

ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปี  2 2 

1 - 2 ปี  19 21   40 

3 - 5 ปี 38 31  69 

6 - 11 ปี 68 60  128 

12 - 14 ปี 34 48  82 

15 - 17 ปี 40 54  94 

18 - 25 ปี 469 349  88 

26 - 49 ปี  522 556  1,078 

50 - 60 ปี 641 624  1,261 

มากกว่า 60 ขึน้ไป 634 572  1,206 

รวม 2,465 2,313 4,778 
 
 4.สภาพทางสังคม 
     4.1 การศึกษา 
  องค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง มีโรงเรียนในพื้นที่ จํานวน  3 โรงเรียน คือ 
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- โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  บ้านสะลวงนอก 

- โรงเรียนบ้านกาดฮาว สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  ตั้งอยู่หมูท่ี่ 4  บ้านกาดฮาว 
- โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  บ้านเมืองก๊ะ 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านกาดฮาว ตั้งอยู่หมู่ที ่4 บ้านกาดฮาว 
- ศูนย์พัฒนาเดก็บ้านแม่ก๊ะเปยีง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง 

  4.2 สาธารณสุข 
  การบริการด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง มีศูนย์บริการ
สาธารณสุขจํานวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  บ้านสะลวงนอก 
ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค การป้องโรค การระงับโรคติดต่อ และการ
วางแผนครอบครัว 
  4.3 อาชญากรรม 
  มีท่ีพักสายตรวจ จํานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก มีเจ้าหน้าท่ีตํารวจประจํา
อยู่ 1 นาย โดยมีนายร้อยตํารวจเป็นหัวหน้าสายตรวจ 
     4.4 ยาเสพติด 
  - 
  4.5 การสังคมสงเคราะห ์
  - 
 5.ระบบบริการพื้นฐาน  
  5.1 การคมนาคม 
  ถนน  
           จํานวนถนนลูกรัง                                         12                  สาย 
           จํานวนถนนลาดยาง                                       3                  สาย 
           จํานวนถนนคอนกรตี                                     21                 สาย            
           สะพาน 
           จํานวนสะพานคอนกรตี                                 14                  แหง่ 
           จํานวนสะพานไม้                                            1                  แห่ง 
     5.2 การไฟฟ้า 
           จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช ้                    2,027               ครัวเรือน 
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     5.3 การประปา 
           จํานวนครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช ้               1,228               ครัวเรือน 
     5.4 โทรศัพท ์
              - ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ ่
     5.5 ไปรษณีย์หรือการสือ่สารหรือการขนสง่ และวัสดุ ครภัุณฑ์ 
              -ที่ทําการไปรษณีย์ใกลท้ี่สดุอยู่ที ่ต.สันป่ายาง อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 5 
กิโลเมตร 
 
 6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 
  ประชากรในตําบลสะลวง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทําสวนลําไย 
สวนมะม่วง ไร่ยาสูบ ไร่ข้าวโพด สวนผลไม้ และทํานายเพื่อการบริโภคเอง ทั้งนี้การประกอบอาชีพยังต้อง
พ่ึงพาจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากอาชีพโดยส่วนใหญ่ของตําบลสะลวง เป็นอาชีพที่ยึดเอา
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบเป็นสําคัญ สําหรับอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมได้แก่ การรับจ้างและการ
ค้าขาย ซึ่งการรับจ้างเป็นการรับจ้างแรงงานภายในตําบลและตําบลใกล้เคียง สําหรับการค้าขายเป็นไป
ตามลักษณะของการขายของเบ็ดเตล็ดภายในหมู่บ้าน หรือรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรภายในตําบล และ
ตําบลใกล้เคียงมาจําหน่าย 
  6.2 การประมง 
  - 
  6.3 การปศุสัตว์ 
  ตําบลสะลวง มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค กระบือ สุกร และการเลี้ยงไก่ ได้ทุกหมู่บ้าน
ของตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
  6.4 การบริการ 

- ป๊ัมน้ํามัน 2 แห่ง 
- ร้านเสริมสวย 2 แห่ง 
- โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง 
- โฮมสเตย์ 
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  6.5 การท่องเที่ยว 
  ตําบลสะลวง มีแหล่งทอ่งเทีย่วที่มีธรรมชาติสวยงาม เช่น น้ําตกสายหมอก บ่อน้ําทิพย์ 
และวัดพระพุทธบาทส่ีรอย อนุสาวรีย์ขุนหลวงวิลังคะ วิถชีีวิตชนเผ่าหมูบ้่านแม่ก๊ะเปียง 

6.6 อตุสาหกรรม 
- จํานวน 1 แห่ง 

     6.7 การพาณิชย์และกลุม่อาชพี 
  - กลุม่เกษตรอนิทรีย์ 

- กลุ่มป่ันจักรยาน 
- กลุ่มชาวนา,ชาวสวน,ชาวไร่ 
- กลุ่มปลูกผัก 
- กลุ่มเย็บผ้า 

  6.8 แรงงาน 
  ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทํานา ไร่

ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง กล้วย ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปลูกผัก ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวรับจ้าง 
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10. แนวทางในการดําเนนิการสํารวจ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 แนวทางในการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอ่การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล

สะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่

เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ
จาก 8 หมู่บ้าน ในเขตการปกครองของ 

องค์การบริหารสว่นตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ข้อมลูสว่นบุคคล เพศ อายุ 

อาชีพ รายได้ และระดับ

การศึกษา 
2. ข้อมลูด้านการใช้บริการ 
- จํานวนครั้งในการเข้ามาขอรับ

บริการ 

- ส่วนงานที่เขา้มาขอรับบริการ 

- ประเภทบริหารที่เข้ามาขอรบั

บริการ 

3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนงาน 

 1) งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 2) งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 3) งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 4) งานด้านการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 1) สํานักปลัด 2) กองคลัง 3) กองช่าง 4) กองการศึกษา 

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของประชาชน
ผู้รับบรกิารที่มีต่อการให้บรกิารสาธารณะขององคก์าร



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 ในการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสะลวง 
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือสรางความนาเชื่อถือในเชิงวิชาการ ใน
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชาชนในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลสะลวง จํานวน 4,778 คน จํานวน 8 หมูบาน โดยไดทําการคํานวณเพ่ือหาขนาดกลุมตัวอยาง
ดวยวิธีการของ Taro  Yamane ซ่ีงกําหนดความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ี 0.05  
 

                                          n      =     
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

 เม่ือ   n      =      จํานวนตัวอยางท่ีจะตองทําการสุม  
 N      =      จํานวนประชากรท้ังหมด 
 e      =       คาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง 

              แทนคา         n      =     
4,778

1+4,778 (0.05)2
 

 

    n       =     4,778
1+11.945

 
 

 n       =    369.10 

 
 ดังนั้น  กลุมตัวอยางจะเทากับ 370 คน แตเพ่ือใหมีความสมบูรณของขอมูล และเพ่ือใชทดแทน

แบบสอบถามท่ีมีความไมบูรณของขอคําตอบ ผูวิจัยจึงวางเปาหมายในการเก็บขอมูลไวท้ังสิ้น จํานวน   

400  คน    
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การสุมตัวอยาง 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยแบง
ประชากรออกเปนพ้ืนท่ีตางๆ จํานวน 8 หมูบาน และในแตละหมูบานจะสุมตัวอยางประชาชนอยางเปน
สัดสวน (Proportional Random Sampling) (แสดงดังตารางท่ี 5) 
 
ตารางท่ี 5 การสุมตัวอยางประชาชนจําแนกตามท่ีอยูอาศัย 

หมูท่ี ประชากร (คน) สัดสวนรอยละ
ประชากร 

กลุมตัวอยาง (คน) 

หมู 1 บานนาหืก 700 14.65 59.00 

หมู 2 บานสะลวงใน 982 20.55 82.00 

หมู 3 บานสะลวงนอก 123 2.57 10.00 

หมู 4 บานกาดฮาว 1,083 22.67 91.00 

หมู 5 บานเมืองกะ 643 13.46 54.00 

หมู 6 บานพระบาทสี่รอย 365 7.64 31.00 

หมู 7 บานหวยสมสุก 266 5.57 22.00 

หมู 8 บานแมกะเปยง 616 12.89 51.00 

รวม 4,778 100.00 400.00 

ท่ีมา: องคการบริหารสวนตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม, 2559 

 
แหลงท่ีมาของขอมูล 

แหลงท่ีมาของขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย 
3.1 ขอมูลปฐมภูมิ ซ่ึงเปนขอมูลท่ีไดจากการใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมผลการสํารวจจาก

กลุมตัวอยาง  
3.2 ขอมูลทุติยภูมิ ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ รวมถึงขอมูลจากการบันทึก

ของหนวยงานท่ีมีการเก็บรวบรวมไวและเผยแพร เชน เว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลสะลวง สํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม เปนตน 

 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบบปลายปดและปลายเปด โดยการศึกษา

จากเอกสาร บทความ งานวิจัย ท่ีเก่ียวของ นํามาสรางเปนแบบสอบถาม ใหครอบคลุมกับวัตถุประสงค 

โดยแบบสอบถามประกอบดวย 4 ตอน ประกอบดวย 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสะลวง 
จํานวน 4 งาน ประกอบดวย 1. งานดานโครงสรางพ้ืนฐาน 2. งานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 3. 
งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4. งานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี โดยใชมาตร
วัดแบบ Likert Scale ใหคาน้ําหนักโดยถือเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด   5 คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจมาก    4 คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจปานกลาง   3 คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจนอย    2 คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด   1 คะแนน  

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลสะ
ลวง จํานวน 4 กอง ประกอบดวย 1. สํานักปลัด 2. กองคลัง 3. กองชาง 4. กองการศึกษา โดยใชมาตรวัด
แบบ Likert Scale ใหคาน้ําหนักโดยถือเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด   5 คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจมาก    4 คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจปานกลาง   3 คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจนอย    2 คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด   1 คะแนน  

ตอนท่ี 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของประชาชนผูรับบริการจากองคการบริหารสวน

ตําบลสะลวง 
 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลการสํารวจในครั้งนี้ใชเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
ซ่ึงไดเลือกใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ไดแก อัตราสวนรอยละ (Percentage) 
คาความถ่ี (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือ
วัดคาเฉลี่ยและการกระจายของขอมูล และนําเสนอในรูปตาราง พรอมกับการพรรณนาประกอบ เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสะลวง 

โดยในสวนของการแปลผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลสะลวง แบงตามหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละสวนงาน โดยใชมาตรวัดแบบ Likert 
Scale และใชความกวางของอันตรภาคชั้นของคาเฉลี่ยเทากับ 0.8 จากสมการทางคณิตศาสตร ดังนี้ 
(ชัชวาล เรืองประพันธ, 2539) จึงไดเกณฑการแปลความหมายเพ่ือจัดระดับความพึงพอใจ ออกเปน 5 
ระดับ ดังตอไปนี้  
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  ชวงช้ัน          ระดับความพึงพอใจ 
  4.21 – 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 
  3.41 – 4.20  หมายถึง  มาก 
  2.61 – 3.40   หมายถึง  ปานกลาง 
  1.81 – 2.60  หมายถึง  นอย 
  1.00 – 1.80  หมายถึง  นอยท่ีสุด    
 สํ าหรั บขอ มูล ท่ี เปน คํ าถามปลายเป ด  คณะผู วิ จั ย ได ทํ าการรวบรวมขอ มูล ท้ั งหมด  
และดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยการจําแนกประเภทขอความท่ีมีลักษณะเหมือนกันหรือคลายคลึงกันให
อยูในประเภทเดียวกัน จากนั้นทําการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และนําเสนอในรูปของความ
เรียง 
 



บทที่ 4 
ผลการประเมิน 

 
 ในการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลสะ
ลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีการแบ่งการนําเสนอผลประเมินออกเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง 

จํานวน 4 งาน 
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบล

สะลวง จํานวน 4 กอง 
ตอนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหาร

ส่วนตําบลสะลวง 
ทั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมแบบสํารวจซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ของข้อ

คําถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ ที่สามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้จํานวนทั้งสิ้น 379 
ตัวอย่าง โดยผลการประเมินจะถูกนําเสนอเป็นค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
โดยมีผลการสํารวจดังต่อไปนี้ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสาํรวจ 
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและร้อยละจาํแนกตามเพศ ของผู้ตอบแบบสํารวจ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

172
192 

47.25 
52.75 

รวม 364 100.0 

* มีผู้ไม่ประสงค์ให้ข้อมลูด้านเพศ จํานวน 15 ราย จากจํานวนทั้งสิ้น 379 ราย 
 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 192 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 52.75 และเป็นเพศชาย จําวน 172 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.25 ดังที่แสดงผลในตารางที่ 6 
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ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและร้อยละจาํแนกตามอายุ ของผู้ตอบแบบสํารวจ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 20 ปี   
อายุ 20 - 29 ปี   
อายุ 30 – 39 ปี  
อายุ 40 – 49 ปี   
อายุ 50 – 59 ปี   
อายุ 60 ปีขึ้นไป 

6
32 
66 
86 
96 
88 

1.60 
8.56 
17.65 
22.99 
25.67 
23.53 

รวม 374 100.0 

* มีผู้ไม่ประสงค์ให้ข้อมลูด้านอายุ จํานวน 5 ราย จากจํานวนทั้งสิ้น 379 ราย 
 
 จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่มีอายุ 50 – 59 ปี จํานวน 96 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 25.67 รองลงมา มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จํานวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.53 มีอายุ 40 – 49 ปี 
จํานวน 86 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.99 มีอายุ 30 – 39 ปี จํานวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.65 มี
อายุ 20 – 29 ปี จํานวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.56 และ มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน 6 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 1.60 ตามลําดับ ดังที่แสดงผลในตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและร้อยละจาํแนกตามระดับการศึกษา ของผู้ตอบแบบสาํรวจ 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา   
ม.ต้น หรือเทียบเท่า  
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า  
ปริญญาตร ี   
สูงกว่าปริญญาตรี 

162
75 
66 
20 
34 
4 

44.88 
20.78 
18.28 
5.54 
9.42 
1.11 

รวม 361 100.0 

* มีผู้ไม่ประสงค์ให้ข้อมลูด้านระดับการศึกษา จํานวน 18 ราย จากจํานวนทั้งสิ้น 379 ราย 
 
 จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 
162 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.88 รองลงมา จบการศึกษาระดับ ม.ต้น หรือเทียบเท่า จํานวน 75 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 20.78 จบการศึกษาระดับม.ปลาย หรือเทียบเท่า จํานวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 



61 
 

18.28 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จํานวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.54 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.42 และ จบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 4 ราย คิด
เป็นร้อยละ 1.11 ตามลําดับ ดังที่แสดงผลในตารางที่ 8 
  
ตารางที่ 9 แสดงจํานวนและร้อยละจาํแนกตามอาชีพ ของผู้ตอบแบบสาํรวจ 

อาชีพ จํานวน ร้อยละ 

รับราชการ/พนักงานรัฐ  
พนักงานรัฐวิสาหกิจ   
พนักงานบริษัทเอกชน  
เกษตรกรรม   
รับจ้างทั่วไป   
ธุรกิจส่วนตัว  
ว่างงาน/เกษียณอายุ 

21
9 
29 
121 
148 
27 
4 

5.85 
2.51 
8.08 
33.70 
41.23 
7.52 
1.11 

รวม 359 100.0 

* มีผู้ไม่ประสงค์ให้ข้อมลูด้านอาชีพ จํานวน 20 ราย จากจํานวนทั้งสิ้น 379 ราย 
 
 จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จํานวน 148 
ราย คิดเป็นร้อยละ 41.23 รองลงมา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 121 ราย คิดเป็นร้อยละ 
33.70 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.08 ประกอบอาชีพ 
ธุรกิจส่วนตัว เช่น ค้าขาย จํานวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.52 ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงาน
รัฐ จํานวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.85 ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 9 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 2.51 และ ว่างงาน/เกษียณอายุ จํานวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.11 ตามลําดับ ดังที่แสดงผล
ในตารางที่ 9 
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ตารางที่ 10 แสดงจํานวนและร้อยละจาํแนกตามรายไดต่้อครัวเรือน ของผู้ตอบแบบสํารวจ 

รายได้ต่อครัวเรือน จํานวน ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 5,000 บาท  
5,001-10,000 บาท  
10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท  
20,001-25,000 บาท  
25,001 บาทขึน้ไป 

135
146 
39 
23 
11 
13 

36.78 
39.78 
10.63 
6.27 
3.00 
3.54 

รวม 367 100.0 

* มีผู้ไม่ประสงค์ให้ข้อมลูด้านระดับรายได้ของครัวเรือนต่อเดือน จํานวน 12 ราย จากจํานวนทั้งสิ้น 
379 ราย 
 
 จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท 
จํานวน 146 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.78 รองลงมามีรายได้ตํ่ากว่า 5,000 บาท จํานวน 135 ราย คิด
เป็นร้อยละ 36.78 มีรายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท จํานวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.63 มี
รายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท จํานวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.27 มีรายได้ต้ังแต่ 25,001 
บาทขึ้นไป จํานวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.54 และ มีรายได้ระหว่าง 20,001-25,000 บาท จํานวน 
11 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามลําดับ ดังที่แสดงผลในตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 11 แสดงจํานวนและร้อยละจาํแนกตามจํานวนครัง้ในการตดิต่อขอรับบรกิาร ของผู้ตอบ
แบบสํารวจ 

จํานวนครั้งในการติดต่อ จํานวน ร้อยละ 

1 ครั้งต่อเดือน   
2-3 ครั้งต่อเดือน   
4-5 ครั้งต่อเดือน 
มากกว่า 5 ครัง้ต่อเดือน 

247
77 
5 
8 

73.29 
22.85 
1.48 
2.37 

รวม 337 100.0 

* มีผู้ไม่ประสงค์ให้ข้อมลูจํานวนครั้งในการใช้บริการ จํานวน 42 ราย จากจํานวนทั้งสิ้น 379 ราย 
  
 จากตารางที่ 11 พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่ใช้บริการเฉลี่ยประมาณ 1 ครั้งต่อเดือน 
จํานวน 247 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.29 รองลงมา ใช้บริการเฉลี่ย 2-3 ครั้งต่อเดือน จํานวน 77 ราย 
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คิดเป็นร้อยละ 22.85 ใช้บริการเฉลี่ยมากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน จํานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.37 
และ ใช้บริการเฉลี่ย 4-5 ครั้งต่อเดือน จํานวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.48 ตามลําดับ ดังที่แสดงผลใน
ตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 12 แสดงจํานวนและร้อยละจาํแนกตามส่วนงานที่ใช้บริการ ของผู้ตอบแบบสาํรวจ 

ส่วนงานที่ใช้บริการ จํานวน ร้อยละ 

สํานักปลัด   
กองการศึกษา   
กองคลัง 
กองช่าง    
อ่ืนๆ 

111
38 
162 
77 
5 

29.37 
10.05 
42.86 
20.37 
1.32 

* สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อคําตอบ 
* จากผู้ใหข้้อมลูทั้งสิ้นจํานวน 379 ราย 
 
 จากตารางที่ 12 พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่ใช้บริการส่วนงานกองคลัง เป็นอันดับ 1  
จํานวน 162  ราย คิดเป็นร้อยละ 42.86 อันดับ 2 ใช้บริการส่วนงานสํานักปลัด จํานวน 111 ราย คิด
เป็นร้อยละ 29.37 อันดับ 3 ใช้บริการกองช่าง จํานวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ  20.37 อันดับ 4 ใช้
บริการกองการศึกษา จํานวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.05 ตามลําดับ ดังที่แสดงผลในตารางที่ 12 
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ตารางที่ 13 แสดงจํานวนและร้อยละจาํแนกตามประเภทของบริการทีข่อรับบริการ ของผู้ตอบ
แบบสํารวจ 

บริการ จํานวน ร้อยละ

การชําระภาษีและค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ 
ขอรับสวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยยังชีพคนชรา          
เบี้ยผู้พิการ เป็นต้น 

การขอรับบริการกู้ภัยหรือการ รับ-ส่ง ผู้ป่วย 
ขอรับการช่วยเหลือและฟื้นฟบูรรเทาความเดือดร้อน 
การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลงอาคาร 
การซ่อมแซมถนน สะพาน ป้ายบอกทาง 
การขอคําปรึกษาและบริการทางกฎหมาย เช่น
ร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ 

204
106 

 
65 
49 
45 
26 
21 

54.11 
28.12 

 
17.24 
13.00 
11.94 
6.91 
5.57 

* สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อคําตอบ 
* จากผู้ใหข้้อมลูทั้งสิ้นจํานวน 379 ราย 
 
 จากตารางที่ 13 พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่เข้ามาขอรับบริการชําระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ มากที่สุด จํานวน 204 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.11 รองลงมาเข้ามาขอรับ
สวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยยังชีพคนชรา เบ้ียผู้พิการ เป็นต้น จํานวน 106  ราย คิดเป็นร้อยละ 28.12 
เข้ามาขอรับบริการกู้ภัยหรือการ รับ-ส่ง ผู้ป่วย จํานวน 65  ราย คิดเป็นร้อยละ 17.24 เข้ามาขอรับ
บริการช่วยเหลือและฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อน จํานวน 49  ราย คิดเป็นร้อยละ 13.00 เข้ามา
ขอรับบริการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลงอาคาร จํานวน 45  ราย คิดเป็นร้อยละ 11.94 เข้ามา
ขอรับบริการซ่อมแซมถนน สะพาน ป้ายบอกทาง จํานวน 26  ราย คิดเป็นร้อยละ 6.91 และ เข้ามา
ขอรับบริการปรึกษาและบริการทางกฎหมาย เช่นร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ จํานวน 21 ราย คิด
เป็นร้อยละ 5.57 ดังที่แสดงผลในตารางที่ 13 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง  
จํานวน 4 งาน 
 
ตารางที่ 14 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อการ
ให้บริการด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง 

งานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเหน็ 

ความสะดวกสบายในการติดต่อขอรับบริการ 3.87 0.72 มาก

ความเหมาะสมของสถานที่ในการให้บริการ 3.84 0.69 มาก

ความถูกต้องของข้อมูลที่ใหแ้ก่ผู้ให้บริการ 3.84 0.69 มาก

ความเสมอภาคในการให้บรกิาร 3.84 0.71 มาก

ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ของการปฏิบัติงาน 3.83 0.70 มาก

ความเป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการให้บริการ 3.83 0.72 มาก

ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ 3.83 0.73 มาก

ความเพียงพอของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการ 3.79 0.69 มาก

ความถูกต้องรวดเร็วในการให้บริการ 3.78 0.74 มาก

ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 3.76 0.74 มาก

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

3.74 0.73 มาก

รวม 3.81 0.60 มาก
* จากผู้ใหข้้อมลูทั้งสิ้นจํานวน 379 ราย 
 
 จากตารางที่ 14 พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจในภาพรวม ต่อการให้บริการด้าน
งานโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.81, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.60) โดยในรายละเอียดของการให้บริการงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อ
เรียงลําดับระดับความพึงพอใจ จากมากไปน้อย พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจในเรื่อง 
ความสะดวกสบายในการติดต่อขอรับบริการสูงที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
= 3.87, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.72) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสถานที่ในการให้บริการ 
และความถูกต้องของข้อมูลที่ให้แก่ผู้ให้บริการ มีระดับความพึงพอใจในระดับมากเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย = 
3.84, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.71) ความเสมอภาคในการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจใน
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ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.84, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.71) ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ของ
การปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.83, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.70) 
ความเป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 
3.87, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.72) ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ มีระดับความพึง
พอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.83, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.72) ความเพียงพอของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.49, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.69) ความถูกต้องรวดเร็วในการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
= 3.78, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.74) ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ มีระดับความพึงพอใจใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.76, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.74) และการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.74, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.73) ตามลําดับ ผลดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 14 
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ตารางที่ 15 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อการ
ให้บริการด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง 

งานดา้นสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเหน็ 

ความเสมอภาคในการให้บรกิาร 3.85 0.72 มาก

ความเหมาะสมของสถานที่ในการให้บริการ 3.84 0.67 มาก

ความสะดวกสบายในการติดต่อขอรับบริการ 3.84 0.70 มาก

ความเป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการให้บริการ 3.79 0.73 มาก

ความถูกต้องรวดเร็วในการให้บริการ 3.78 0.71 มาก

ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 3.78 0.73 มาก

ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ของการปฏิบัติงาน 3.77 0.72 มาก

ความถูกต้องของข้อมูลที่ใหแ้ก่ผู้ให้บริการ 3.77 0.73 มาก

ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ 3.74 0.69 มาก

ความเพียงพอของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการ 3.74 0.73 มาก

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

3.73 0.73 มาก

รวม 3.79 0.78 มาก
* จากผู้ใหข้้อมลูทั้งสิ้นจํานวน 379 ราย 
 
 จากตารางที่ 15 พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจในภาพรวม ต่อการให้บริการด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.79, 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.78) โดยในรายละเอียดของการให้บริการงานด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เมื่อเรียงลําดับระดับความพึงพอใจ จากมากไปน้อย พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจมีความพึง
พอใจในเรื่องความเสมอภาคในการให้บริการสูงที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
= 3.85, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.72) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสถานที่ในการให้บริการ มี
ระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.84, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.67) ความ
สะดวกสบายในการติดต่อขอรับบริการ มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.84, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.70) ความเป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการให้บริการ มีระดับความพึง
พอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.79, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.73) ความถูกต้องรวดเร็วในการ
ให้บริการ มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.78, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.71) 
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ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.78, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.73) ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ของการปฏิบัติงาน มีระดับความพึง
พอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.77, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.72) ความถูกต้องของข้อมูลที่ให้แก่
ผู้ให้บริการ มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.77, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.73) 
ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.74, 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.69) ความเพียงพอของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการ มีระดับ
ความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.74, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.73) และการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.73, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.73) ตามลําดับ ผลดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 15 
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ตารางที่ 16 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อการ
ให้บริการด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง 

งานดา้นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเหน็ 

ความสะดวกสบายในการติดต่อขอรับบริการ 3.88 0.69 มาก

ความเป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการให้บริการ 3.87 0.74 มาก

ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ของการปฏิบัติงาน 3.86 0.70 มาก

ความเหมาะสมของสถานที่ในการให้บริการ 3.85 0.68 มาก

ความถูกต้องรวดเร็วในการให้บริการ 3.85 0.71 มาก

ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ 3.83 0.69 มาก

ความถูกต้องของข้อมูลที่ใหแ้ก่ผู้ให้บริการ 3.83 0.70 มาก

ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 3.82 0.72 มาก

ความเพียงพอของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการ 3.80 0.70 มาก

ความเสมอภาคในการให้บรกิาร 3.79 0.73 มาก

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

3.79 0.74 มาก

รวม 3.84 0.62 มาก
* จากผู้ใหข้้อมลูทั้งสิ้นจํานวน 379 ราย 
 

จากตารางที่ 16 พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจในภาพรวม ต่อการให้บริการด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.84, 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.62) โดยในรายละเอียดของการให้บริการงานด้านป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย เมื่อเรียงลําดับระดับความพึงพอใจ จากมากไปน้อย พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจมีความ    
พึงพอใจในเรื่องความสะดวกสบายในการติดต่อขอรับบริการสูงที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจ        
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.88, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.69) รองลงมาคือ ความเป็นระบบและมี
ขั้นตอนที่ชัดเจนในการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.87, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.74) ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ของการปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจ      
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.86, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.70) ความเหมาะสมของสถานที่ในการ
ให้บริการ มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.85, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.68) 
ความถูกต้องรวดเร็วในการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.85,           
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.71) ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจ
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.83, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.69) ความถูกต้องของข้อมูลที่ให้แก่ผู้ให้
บริการ มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.83, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.70) ความ
คุ้มค่าของการใช้งบประมาณ มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.82, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.72) ความเพียงพอของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.80, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.70) ความเสมอภาคในการให้บริการ มี
ระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.79, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.73) และการเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 
3.79, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.74) ตามลําดับ ผลดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 16 
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ตารางที่ 17 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อการ
ให้บริการด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง 

งานดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ประเพณี ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเหน็ 

ความเหมาะสมของสถานที่ในการให้บริการ 3.82 0.69 มาก

ความเป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการให้บริการ 3.81 0.71 มาก

ความเสมอภาคในการให้บรกิาร 3.80 0.70 มาก

ความสะดวกสบายในการติดต่อขอรับบริการ 3.79 0.69 มาก

ความถูกต้องของข้อมูลที่ใหแ้ก่ผู้ให้บริการ 3.79 0.69 มาก

ความถูกต้องรวดเร็วในการให้บริการ 3.77 0.72 มาก

ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ของการปฏิบัติงาน 3.76 0.74 มาก

ความเพียงพอของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการ 3.74 0.69 มาก

ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ 3.74 0.72 มาก

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

3.74 0.73 มาก

ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 3.73 0.75 มาก

รวม 3.77 0.62 มาก
* จากผู้ใหข้้อมลูทั้งสิ้นจํานวน 379 ราย 
 
 จากตารางที่ 17 พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจในภาพรวม ต่อการให้บริการด้าน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
= 3.84, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.62) โดยในรายละเอียดของการให้บริการงานด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เมื่อเรียงลําดับระดับความพึงพอใจ จากมากไปน้อย พบว่า ผู้ตอบแบบ
สํารวจมีความพึงพอใจในเรื่องความเหมาะสมของสถานที่ในการให้บริการสูงที่สุด โดยมีระดับความพึง
พอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.82, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.69) รองลงมาคือ ความเป็นระบบ
และมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.81, ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.71) ความเสมอภาคในการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 3.80, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.70) ความสะดวกสบายในการติดต่อขอรับบริการ และ
ความถูกต้องของข้อมูลที่ให้แก่ผู้ให้บริการ มีระดับความพึงพอใจในระดับมากเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย = 
3.79, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.69) ความถูกต้องรวดเร็วในการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจใน
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ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.77, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.72) ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ของ
การปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.76, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.74) 
ความเพียงพอของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
= 3.74, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.69) ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ มีระดับความ
พึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.74, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.72) การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.74, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.73) และความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 3.73, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.75) ตามลําดับ ผลดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 17 
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง 
จํานวน 4 กอง 
 
ตารางที่ 18 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่สํานักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง 

สํานักปลัด ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเหน็ 

อัธยาศัยไมตรี และความสุภาพเรียบร้อยของพนักงาน 3.92 0.71 มาก

ความรู้ความสามารถในการให้บริการของพนักงาน 3.91 0.67 มาก

ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 3.91 0.68 มาก

การให้คําแนะนํา และการตอบข้อซักถามที่ชัดเจน ตรงกับ
ความต้องการ 

3.86 0.70 มาก

การให้บริการด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ และเอาใจใส่ของ
พนักงาน 

3.85 0.66 มาก

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 3.81 0.69 มาก

ความตรงต่อเวลาในการทํางานของพนักงาน 3.79 0.65 มาก

รวม 3.86 0.59 มาก
* จากผู้ใหข้้อมลูทั้งสิ้นจํานวน 379 ราย 
 

จากตารางที่ 18 พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจในภาพรวม ต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่สังกัดสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.86, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.59) โดยในรายละเอียดของการให้บริการของเจ้าหน้าที่สังกัดสํานักปลัด เมื่อเรียงลําดับ
ระดับความพึงพอใจ จากมากไปน้อย พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจต่อเรื่องอัธยาศัยไมตรี 
และความสุภาพเรียบร้อยของพนักงานสูงที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 
3.92, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.71) รองลงมาคือ พึงพอใจต่อความรู้ความสามารถในการให้บริการ
ของพนักงาน โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.91, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
0.67) พึงพอใจต่อความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน โดยมีระดับความพึงพอใจใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.91, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.68) พึงพอใจต่อการให้คําแนะนํา และการ
ตอบข้อซักถามที่ชัดเจน ตรงกับความต้องการ โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 
3.86, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.70) พึงพอใจต่อการให้บริการด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ และเอาใจ
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ใส่ของพนักงาน โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.85, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
0.66) พึงพอใจต่อความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม โดยมีระดับความพึงพอใจใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.81, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.69) และพึงพอใจต่อความตรงต่อเวลาใน
การทํางานของพนักงาน โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.79, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.65) ตามลําดับ ผลดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 18 
 
ตารางที่ 19 ตารางแสดงคา่เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่กองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง 

กองคลัง ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเหน็ 

ความรู้ความสามารถในการให้บริการของพนักงาน 3.91 0.67 มาก

อัธยาศัยไมตรี และความสุภาพเรียบร้อยของพนักงาน 3.89 0.66 มาก

ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 3.88 0.68 มาก

การให้บริการด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ และเอาใจใส่ของ
พนักงาน 

3.85 0.68 มาก

ความตรงต่อเวลาในการทํางานของพนักงาน 3.84 0.68 มาก

การให้คําแนะนํา และการตอบข้อซักถามที่ชัดเจน ตรงกับ
ความต้องการ 

3.82 0.68 มาก

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 3.82 0.70 มาก

รวม 3.86 0.60 มาก
* จากผู้ใหข้้อมลูทั้งสิ้นจํานวน 379 ราย 
 

จากตารางที่ 19 พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจในภาพรวม ต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.86, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.60) โดยในรายละเอียดของการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองคลัง เมื่อเรียงลําดับระดับ
ความพึงพอใจ จากมากไปน้อย พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจต่อเรื่องความรู้ความสามารถ
ในการให้บริการของพนักงานสูงที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.91, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.67) รองลงมาคือ พึงพอใจต่ออัธยาศัยไมตรี และความสุภาพเรียบร้อยของ
พนักงาน โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.89, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.66) 
พึงพอใจต่อความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับ
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มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.88, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.68) พึงพอใจต่อการให้บริการด้วยความรวดเร็ว 
เต็มใจ และเอาใจใส่ของพนักงาน โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.85, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.68) ความตรงต่อเวลาในการทํางานของพนักงาน โดยมีระดับความพึงพอใจใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.84, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.68) พึงพอใจต่อการให้คําแนะนํา และการ
ตอบข้อซักถามที่ชัดเจน ตรงกับความต้องการ โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 
3.82, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.68) และพึงพอใจต่อความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.82, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.70) 
ตามลําดับ ผลดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 19 
 
ตารางที่ 20 ตารางแสดงคา่เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่กองชา่ง ขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง 

กองช่าง ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเหน็ 

อัธยาศัยไมตรี และความสุภาพเรียบร้อยของพนักงาน 3.81 0.69 มาก

ความรู้ความสามารถในการให้บริการของพนักงาน 3.79 0.67 มาก

ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 3.79 0.69 มาก

การให้บริการด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ และเอาใจใส่ของ
พนักงาน 

3.78 0.72 มาก

การให้คําแนะนํา และการตอบข้อซักถามที่ชัดเจน ตรงกับ
ความต้องการ 

3.77 0.68 มาก

ความตรงต่อเวลาในการทํางานของพนักงาน 3.75 0.67 มาก

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 3.75 0.69 มาก

รวม 3.78 0.61 มาก
* จากผู้ใหข้้อมลูทั้งสิ้นจํานวน 379 ราย 
 
 จากตารางที่ 20 พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจในภาพรวม ต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.78, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.61) โดยในรายละเอียดของการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองช่าง เมื่อเรียงลําดับระดับ
ความพึงพอใจ จากมากไปน้อย พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจต่อเรื่องอัธยาศัยไมตรี และ
ความสุภาพเรียบร้อยของพนักงานสูงที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.81, 
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.69) รองลงมาคือ พึงพอใจต่อความรู้ความสามารถในการให้บริการของ
พนักงาน โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.79, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.67) 
พึงพอใจต่อความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.79, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.69) พึงพอใจต่อการให้บริการด้วยความรวดเร็ว 
เต็มใจ และเอาใจใส่ของพนักงาน โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.78, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.72) พึงพอใจต่อการให้คําแนะนํา และการตอบข้อซักถามที่ชัดเจน ตรงกับ
ความต้องการ โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.77, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
0.68) พึงพอใจต่อความตรงต่อเวลาในการทํางานของพนักงาน โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 3.75, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.67) และพึงพอใจต่อความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.75, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
= 0.69) ตามลําดับ ผลดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 20 
 
ตารางที่ 21 ตารางแสดงคา่เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ขององค์การบริหารสว่นตําบลสะลวง 

กองการศึกษา ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเหน็ 

อัธยาศัยไมตรี และความสุภาพเรียบร้อยของพนักงาน 3.89 0.66 มาก

ความรู้ความสามารถในการให้บริการของพนักงาน 3.85 0.66 มาก

การให้บริการด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ และเอาใจใส่ของ
พนักงาน 

3.83 0.69 มาก

ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 3.82 0.68 มาก

ความตรงต่อเวลาในการทํางานของพนักงาน 3.79 0.64 มาก

การให้คําแนะนํา และการตอบข้อซักถามที่ชัดเจน ตรงกับ
ความต้องการ 

3.77 0.67 มาก

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 3.77 0.67 มาก

รวม 3.82 0.59 มาก
* จากผู้ใหข้้อมลูทั้งสิ้นจํานวน 379 ราย 
 
 จากตารางที่ 21 พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจในภาพรวม ต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.82, ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน = 0.59) โดยในรายละเอียดของการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เมื่อเรียงลําดับ
ระดับความพึงพอใจ จากมากไปน้อย พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจต่อเรื่องอัธยาศัยไมตรี 
และความสุภาพเรียบร้อยของพนักงานสูงที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 
3.89, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.66) รองลงมาคอื พึงพอใจต่อความรู้ความสามารถในการให้บริการ
ของพนักงาน โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.85, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
0.66) พึงพอใจต่อการให้บริการด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ และเอาใจใส่ของพนักงาน โดยมีระดับความ
พึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.83, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.69) พึงพอใจต่อความซื่อสัตย์ 
สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.82, ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.68) พึงพอใจต่อความตรงต่อเวลาในการทํางานของพนักงาน โดยมีระดับ
ความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.79, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.64) พึงพอใจต่อการให้
คําแนะนํา และการตอบข้อซักถามที่ชัดเจน ตรงกับความต้องการ โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.77, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.67) และพึงพอใจต่อความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.77, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.67) ตามลําดับ ผลดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 21 
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ตอนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง 
 
1. ปัญหาและอุปสรรคที่ประสบในการขอรบับริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง 

- การให้บริการควรปฏิบัติตามหลักข้อบังคบั และข้อกฎหมาย 
- ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์แนะนําการให้บริการ และแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ใหผู้้ใช้บริการทราบ 
- ควรสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่อการทํางานของหน่วยงาน 
- ควรมีการเข้าหาประชาชนเพื่อรับฟังความต้องการ และตรวจสอบปัญหาของประชาชนใน

พ้ืนที่ 
- ควรช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้ประชาชนได้ทราบ 
- ควรปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความรวดเร็วและความเสมอภาคในการให้บริการ 

  - ควรใหก้ารสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงาน และสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ชุมชนได ้
 
2. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง  

- การให้บริการควรปฏิบัติตามหลักข้อบังคบั และข้อกฎหมาย 
- ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์แนะนําการให้บริการ และแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ใหผู้้ใช้บริการทราบ 
- ควรสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่อการทํางานของหน่วยงาน 
- ควรมีการเข้าหาประชาชนเพื่อรับฟังความต้องการ และตรวจสอบปัญหาของประชาชนใน

พ้ืนที่ 
- ควรช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้ประชาชนได้ทราบ 
- ควรปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความรวดเร็วและความเสมอภาคในการให้บริการ 

  - ควรใหก้ารสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงาน และสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ชุมชนได ้
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการสํารวจ 

 
สรุปผลการสาํรวจ 
 1. ข้อมูลทั่วไป 
 ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 50 – 59 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท 
 ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่ใช้บริการเฉลี่ยประมาณ 1 ครั้งต่อเดือน ส่วนใหญ่ใช้บริการส่วน
งานกองคลัง เป็นอันดับ 1  อันดับ 2 ใช้บริการส่วนงานสํานักปลัด อันดับ 3 ใช้บริการกองช่าง อันดับ 
4 ใช้บริการกองการศึกษา ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่เข้ามาขอรับบริการชําระภาษีและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ มากที่สุด รองลงมาเข้ามาขอรับสวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยยังชีพคนชรา เบี้ยผู้พิการ เป็นต้น 
อันดับ 3 เข้ามาขอรับบริการกู้ภัยหรือการ รับ-ส่ง ผู้ป่วย อันดับ 4 เข้ามาขอรับบริการช่วยเหลือและ
ฟ้ืนฟูบรรเทาความเดือดร้อน อันดับ 5 เข้ามาขอรับบริการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลงอาคาร 
อันดับ 6 เข้ามาขอรับบริการซ่อมแซมถนน สะพาน ป้ายบอกทาง และ อันดับ 7 เข้ามาขอรับบริการ
ปรึกษาและบริการทางกฎหมาย เช่นร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์  

 
 2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง  
จํานวน 4 งาน 
 1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตําบล
สะลวง พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.81) โดยผู้ตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจใน
เรื่อง ความสะดวกสบายในการติดต่อขอรับบริการสูงที่สุดเป็นอันดับแรก และพึงพอใจในเรื่องการเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เป็นอันดับสุดท้าย 
 2. ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสะลวง พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.79) โดยผู้ตอบแบบสํารวจมีความพึง
พอใจในเรื่อง ความเสมอภาคในการให้บริการสูงที่สุดเป็นอันดับแรก และพึงพอใจในเรื่อง มีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เป็นลําดับสุดท้าย 

3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสะลวง พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.84) โดยผู้ตอบแบบสํารวจมีความ
พึงพอใจในเรื่องความสะดวกสบายในการติดต่อขอรับบริการสูงที่สุดเป็นอันดับแรก  และพึงพอใจใน
เรื้อง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เป็นลําดับสุดท้าย 
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 4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสะลวง พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.77) โดยผู้ตอบแบบสํารวจ
มีความพึงพอใจในเรื่องความเหมาะสมของสถานที่ในการให้บริการสูงที่สุดเป็นอันดับแรก และพึง
พอใจในเรื่อง ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ เป็นลําดับสุดท้าย 
 ทั้งนี้ เมื่อทําการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลสะ
ลวง จํานวน 4 งาน สามารถเรียงลําดับความพึงพอใจได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 22 แสดงเรียงลําดับความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง 
จํานวน 4 งาน 

งานให้บริการ ค่าเฉลี่ย ระดับความ
พึงพอใจ 

ลําดับ

งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.84 มาก 1

งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3.81 มาก 2

งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3.79 มาก 3

งานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 3.77 มาก 4

 
 โดยพบว่างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเป็นอันดับที่ 1 
อันดับที่ 2 คืองานด้านโครงสร้างพื้นฐาน อันดับที่ 3 คืองานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ
อันดับที่ 4 คืองานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งในแต่ละส่วนก็สามารถให้บริการแก่
ประชาชน จนทําให้เกิดความพึงพอใจในระดับมาก ทุกส่วนงาน โดยสามารถทําให้ประชาชนรู้สึกถึง
ความเสมอภาคในการให้บริการ ความสะดวกสบายในการติดต่อเข้าใช้บริการ และความเหมาะสมของ
สถานที่ในการให้บริการ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่สําคัญของการให้บริการของหน่วยงาน 

แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะพบว่าผู้ใช้บริการจะมีความพึงพอใจในระดับมาก ต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวงในทุกงาน แต่หากพิจารณาถึงความพึงพอใจในลําดับท้ายสุดของ
แต่ละงานจะพบว่า เป็นประเด็นเกี่ยวกับ การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
เป็นประเด็นที่ 3 ใน 4 ของส่วนงานได้รับความพึงพอใจเป็นลําดับสุดท้าย ซึ่งหมายถึง ในการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวงนั้น ยังขาดการรับฟังข้อเสนอแนะต่อการให้บริการจากประชาชน 
ซึ่งอาจจะต้องมีการสอบถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการในทุกครั้งที่มีการมาขอใช้
บริการของประชาชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนมากขึ้น 
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3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง 
จํานวน 4 ส่วนงาน 

1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่สังกัดสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล
สะลวง พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.86) โดยพบว่าผู้ตอบแบบสํารวจมีความพึง
พอใจต่อเรื่องอัธยาศัยไมตรี และความสุภาพเรียบร้อยของพนักงานสูงที่สุดเป็นอันดับแรก และมีความ
พึงพอใจต่อความตรงต่อเวลาในการทํางานของพนักงาน เป็นลําดับสุดท้าย 

2. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง 
พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.86) โดยผู้ตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจต่อเรื่อง
ความรู้ความสามารถในการให้บริการของพนักงานสูงที่สุดเป็นอันดับแรก และมีความพึงพอใจต่อ
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นลําดับสุดท้าย 
 3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.78) โดยผู้ตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจต่อเรื่องอัธยาศัยไมตรี และความ
สุภาพเรียบร้อยของพนักงานสูงที่สุดเป็นอันดับแรก และมีความพึงพอใจต่อความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นลําดับสุดท้าย 
 4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบล    
สะลวง ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.82) โดยผู้ตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจต่อเรื่องอัธยาศัยไมตรี 
และความสุภาพเรียบร้อยของพนักงานสูงที่สุดเป็นอันดับแรก และมีความพึงพอใจต่อความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นลําดับสุดท้าย 
 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในทั้ง 
4 ส่วนงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง สามารถเรียงลําดับความพึงพอใจได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 23 แสดงเรียงลําดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลสะลวง จํานวน 4 ส่วนงาน 

งานให้บริการ ค่าเฉลี่ย ระดับความ
พึงพอใจ 

ลําดับ

สํานักปลัด  3.86 มาก 1

กองคลัง 3.86 มาก 2

กองการศึกษา 3.82 มาก 3

กองช่าง 3.78 มาก 4
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 โดยพบว่า สํานักปลัดและกองคลัง มีคะแนนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลสะลวงเป็นอันดับที่ 1 กองการศึกษาเป็นอันดับที่ 3 และ กองช่าง 
เป็นอันดับที่ 4 ตามลําดับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วนงานสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้รับความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกันมากนัก โดย
อัธยาศัยไมตรี และความสุภาพเรียบร้อยของพนักงานเป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้มา
ใช้บริการมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงความพึงพอใจในลําดับท้ายสุดของแต่ละส่วนงาน
จะพบว่า เป็นประเด็นเกี่ยวกับ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง
หน่วยงานควรจะมีการสร้างแนวทางในการตอบคําถามเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้น เพื่อให้เกิด
ความสะดวกต่อการให้บริการ หรือการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 1. ปัญหาและอุปสรรค 
 - อุปกรณ์ทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
 - งบประมาณในการแก้ไขปัญหาชุมชนยังมีจํากัด 

- สํานักงานมีพ้ืนที่จํากัด 
 

2. ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตําบล 
- การให้บริการควรปฏิบัติตามหลักข้อบังคบั และข้อกฎหมาย 
- ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์แนะนําการให้บริการ และแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ใหผู้้ใช้บริการทราบ 
- ควรสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่อการทํางานของหน่วยงาน 
- ควรมีการเข้าหาประชาชนเพื่อรับฟังความต้องการ และตรวจสอบปัญหาของประชาชนใน

พ้ืนที่ 
- ควรช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้ประชาชนได้ทราบ 
- ควรปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความรวดเร็วและความเสมอภาคในการให้บริการ 

  - ควรใหก้ารสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงาน และสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ชุมชนได ้
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แบบสํารวจ 
ความพึงพอใจต่อการให้บรกิารขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------ 

แบบสํารวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสํารวจระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ โดยประกอบด้วยงานต่าง ๆ จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน งานด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และรวมถึงการสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ใน 4 
ส่วนงาน ประกอบด้วย สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง จํานวน 4 

งาน 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง  
            จํานวน 4 กอง 
ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลสะ

ลวง 
 

ผู้วิจัยขอความกรุณาในการตอบแบบสํารวจให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้ จะ
นําไปใช้ในการพัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลต่อไป เพื่อให้เกิดคุณภาพตามความ
ต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ คําตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ จะไม่มีผลกระทบต่อท่าน
ทางด้านการรับบริการแต่อย่างใด 

 
 

ขอขอบคณุที่ให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสาํรวจ 
คณะผู้วิจัย 
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ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผูต้อบแบบสาํรวจ 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  /  หน้าข้อความที่ตรงกับความจริงของท่าน 
1. เพศ 

 1. ชาย    2. หญิง    3. เพศทางเลือก 
 

2. อายุ 
 1. ตํ่ากว่า 20 ปี   2. อายุ 20 - 29 ปี   3. อายุ 30 – 39 ปี  
 4. อายุ 40 – 49 ปี   5. อายุ 50 – 59 ปี   6. อายุ 60 ปีขึ้นไป 

 

3. ระดับการศกึษา 
 1. ประถมศึกษา   2. ม.ต้น หรือเทียบเท่า  3. ม.ปลาย หรือเทียบเทา่ 
 4. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  5. ปริญญาตรี    6. สูงกว่าปริญญาตร ี

 

4. อาชีพ 
 1. รับราชการ/พนักงานรัฐ   2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ   
 3. พนักงานบริษัทเอกชน    4. เกษตรกรรม   
 5. รับจ้างทั่วไป    6. ธุรกิจสว่นตัว ระบุ............................................  
 7. อ่ืนๆ ระบุ....................................................... 

 

5. รายได้ของครัวเรือนต่อเดือน 
 1. ไม่เกิน 5,000 บาท   2. 5,001-10,000 บาท  3. 10,001-15,000 บาท 
 4. 15,001-20,000 บาท  5. 20,001-25,000 บาท  6. 25,001-30,000 บาท 
 7. 30,001-35,000 บาท  8. 30,501-40,000 บาท  9 มากกว่า 40,000 บาท 

 

6. ท่านเคยมาติดต่อขอรับบริการที่องค์การบริหารส่วนตาํบลสะลวง จาํนวนกีค่รั้งต่อเดือน 
(โดยประมาณ) 

 1.  1 ครั้งต่อเดือน   2.  2-3 ครั้งต่อเดือน   3.  4-5 ครั้งต่อเดือน 
 4.  มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน 

 

7. ในรอบปีทีผ่่านมาท่านเคยติดต่อขอรับบริการในส่วนงานใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1. สํานักปลัด   2. กองการศึกษา   3. กองคลงั 
 4. กองช่าง    5. อ่ืนๆ ระบุ...................................................... 
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8. ในรอบปีทีผ่่านมาท่านมาติดต่อขอรับบริการเกี่ยวกับเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1. การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลงอาคาร 
 2. การชําระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
 3. การซ่อมแซมถนน สะพาน ป้ายบอกทาง 
 4. ขอคําปรึกษาและบริการทางกฎหมาย  
 5. ร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
 6. การขอรับบริการกู้ภัยหรือการ รับ-สง่ ผู้ป่วย 
 7. ขอรับการช่วยเหลือและฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อน 
 8. ขอรับสวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยยังชีพคนชรา เบ้ียผู้พิการ เป็นต้น 
 9. อ่ืนๆ ระบุ.................................................................................................................................. 

 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง  
จํานวน 4 งาน 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  /  หน้าข้อความที่ตรงกับความจริงของท่าน 
 

ความพึงพอใจต่อการให้บรกิารของส่วนงาน ระดับความพงึพอใจ
5

(มากที่สุด)
4

(มาก) 
3 

(ปานกลาง) 
2

(น้อย) 
1

(น้อยที่สุด)

1. งานดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ความเป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการให้บริการ   

ความสะดวกสบายในการติดต่อขอรับบริการ   

ความถูกต้องของข้อมูลที่ใหแ้ก่ผู้ให้บริการ   

ความถูกต้องรวดเร็วในการให้บริการ   

ความเสมอภาคในการให้บรกิาร   

ความเหมาะสมของสถานที่ในการให้บริการ   

ความเพียงพอของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการ   

ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ   

ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ของการปฏิบัติงาน   

ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ   

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น   
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ความพึงพอใจต่อการให้บรกิารของส่วนงาน ระดับความพงึพอใจ
5

(มากที่สุด)
4

(มาก) 
3 

(ปานกลาง) 
2

(น้อย) 
1

(น้อยที่สุด)

2. งานดา้นสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม
ความเป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการให้บริการ   

ความสะดวกสบายในการติดต่อขอรับบริการ   

ความถูกต้องของข้อมูลที่ใหแ้ก่ผู้ให้บริการ   

ความถูกต้องรวดเร็วในการให้บริการ   

ความเสมอภาคในการให้บรกิาร   

ความเหมาะสมของสถานที่ในการให้บริการ   

ความเพียงพอของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการ   

ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ   

ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ของการปฏิบัติงาน   

ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ   

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น   

3.งานดา้นป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
ความเป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการให้บริการ   

ความสะดวกสบายในการติดต่อขอรับบริการ   

ความถูกต้องของข้อมูลที่ใหแ้ก่ผู้ให้บริการ   

ความถูกต้องรวดเร็วในการให้บริการ   

ความเสมอภาคในการให้บรกิาร   

ความเหมาะสมของสถานที่ในการให้บริการ   

ความเพียงพอของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการ   

ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ   

ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ของการปฏิบัติงาน   

ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ   

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น   
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ความพึงพอใจต่อการให้บรกิารของส่วนงาน ระดับความพงึพอใจ
5

(มากที่สุด)
4

(มาก) 
3 

(ปานกลาง) 
2

(น้อย) 
1

(น้อยที่สุด)

4. งานดา้นการทํานบุํารงุศลิปวัฒนธรรม ประเพณี
ความเป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการให้บริการ   

ความสะดวกสบายในการติดต่อขอรับบริการ   

ความถูกต้องของข้อมูลที่ใหแ้ก่ผู้ให้บริการ   

ความถูกต้องรวดเร็วในการให้บริการ   

ความเสมอภาคในการให้บรกิาร   

ความเหมาะสมของสถานที่ในการให้บริการ   

ความเพียงพอของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการ   

ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ   

ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ของการปฏิบัติงาน   

ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ   

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น   
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง จํานวน 4 กอง 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  /  หน้าข้อความที่ตรงกับความจริงของท่าน 
 

ความพึงพอใจต่อการให้บรกิารของเจ้าหน้าที่ ระดับความพงึพอใจ
5

(มากที่สุด)
4

(มาก) 
3 

(ปานกลาง) 
2

(น้อย) 
1

(น้อยที่สุด)

1. สํานักปลัด 

ความรู้ความสามารถในการให้บริการของพนักงาน   

ความตรงต่อเวลาในการทํางานของพนักงาน   

อัธยาศัยไมตรี และความสุภาพเรียบร้อยของพนักงาน   

การให้บริการด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ และเอาใจใส่ของ
พนักงาน 

  

การให้คําแนะนํา และการตอบข้อซักถามที่ชัดเจน ตรงกับ
ความต้องการ 

  

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม   

ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน   

2. กองคลัง 
ความรู้ความสามารถในการให้บริการของพนักงาน   

ความตรงต่อเวลาในการทํางานของพนักงาน   

อัธยาศัยไมตรี และความสุภาพเรียบร้อยของพนักงาน   

การให้บริการด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ และเอาใจใส่ของ
พนักงาน 

  

การให้คําแนะนํา และการตอบข้อซักถามที่ชัดเจน ตรงกับ
ความต้องการ 

  

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม   

ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน   
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ความพึงพอใจต่อการให้บรกิารของเจ้าหน้าที่ ระดับความพงึพอใจ
5

(มากที่สุด)
4

(มาก) 
3 

(ปานกลาง) 
2

(น้อย) 
1

(น้อยที่สุด)

3. กองช่าง 
ความรู้ความสามารถในการให้บริการของพนักงาน   

ความตรงต่อเวลาในการทํางานของพนักงาน   

อัธยาศัยไมตรี และความสุภาพเรียบร้อยของพนักงาน   

การให้บริการด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ และเอาใจใส่ของ
พนักงาน 

  

การให้คําแนะนํา และการตอบข้อซักถามที่ชัดเจน ตรงกับ
ความต้องการ 

  

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม   

ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน   

4. กองการศึกษา 
ความรู้ความสามารถในการให้บริการของพนักงาน   

ความตรงต่อเวลาในการทํางานของพนักงาน   

อัธยาศัยไมตรี และความสุภาพเรียบร้อยของพนักงาน   

การให้บริการด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ และเอาใจใส่ของ
พนักงาน 

  

การให้คําแนะนํา และการตอบข้อซักถามที่ชัดเจน ตรงกับ
ความต้องการ 

  

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม   

ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน   
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ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง 

       4.1 ปัญหาและอุปสรรคที่ประสบในการขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง  
 ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
       4.2 ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง  
 ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
 
 
 
 

-----ขอขอบคณุทุกท่านที่ใหค้วามร่วมมือ------ 
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