องค์การบริหารส่วนตาบล

บางเป้า

ข

คานา
รายงานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการและการสร้างความสัมพันธ์ของ
คนในชุ ม ชนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางเป้ า ประจ าปี
งบประมาณ 2559 โดยมหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง ตรั ง จั ด ท าขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
บางเป้า และเพื่อศึกษาการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ดาเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยทุกประการ ทั้งในส่วน
ของการออกแบบเครื่องมือ การตรวจสอบเครื่องมือ การหากลุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผล สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และเสริมสร้าง
ความสั มพันธ์ของชุมชนให้ดีมากขึ้น ก่อให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดไปจนถึงการพัฒนาในระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศต่อไปทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้ดาเนินการวิจัยจนสาเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือ ในการให้ข้อมูลจากประชาชนผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางเป้า เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และจัดทารายงานให้สาเร็จลุล่วงได้ อีกทั้งด้วยความ
กรุณาจากองค์การบริหารส่วนตาบลบางเป้า ที่มีผู้บริหารที่มีวิสั ยทัศน์และมีนโยบายที่ต้องการจะ
พัฒนางานบริการ รวมทั้งบุคลากรภายใน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดหาข้อมูลพื้นฐานในการวิจัย และ
ที่สาคัญ คือ ประชาชนผู้รับบริการที่ได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่
ทาให้ผลงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการ
บริการและสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง ตรัง จึงขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มา ณ โอกาสนี้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
กันยายน 2559

ค

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการและการสร้างความสัมพันธ์ของคน
ในชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากองค์การบริหารส่วนตาบลบางเป้า ประจาปีงบประมาณ
2559 โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความ
พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลบางเป้า และการสร้างความสัมพันธ์
ของคนในชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากองค์การบริหารส่วนตาบลบางเป้า ในด้านต่าง ๆ
โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้บริการที่พักอาศัยหรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานอยู่ภายในเขตบริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเป้า จานวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็น แบบสอบถาม สถิติ
ที่ใช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า ผู้รั บบริ การเป็น เพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุอยู่ในช่ว งวัยกลางคน
ช่วงต้น (36-45 ปี) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้อยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาท
ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผู้รับบริการรวม 5 งาน คือ งานบริการด้านงานโยธา
การขออนุ ญาติปลู กสิ่ งก่อสร้าง งานการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ งานป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย งานบริการด้านรายได้และภาษี งานบริการด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ใน
ภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ
86.20 งานที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุดถึงต่าที่สุด เรียงตามลาดับ คือ งานบริการด้านงาน
โยธา การขออนุญาติปลูกสิ่งก่อสร้าง งานการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ งานป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย งานบริการด้านรายได้และภาษี งานบริการด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมและ
งานบริการด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ได้รับ
ความพึงพอใจสูงที่สุดไปถึงต่าที่สุด เรียงตามลาดับ คือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ
สิ่งอานวยความสะดวกและช่องทางการให้บริการ
ส าหรั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ข องคนในชุ ม ชน พบว่ า ในภาพรวม
ประชาชนเห็นว่า ประเด็นต่าง ๆ มีความสาคัญ ต่อการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน คิดเป็น
ร้อยละของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 82.73 ประเด็นที่ประชาชนเห็นว่าช่วยสร้างความสัมพันธ์ใน
ชุมชนสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ การจัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา การจัดกิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา และการจัดกิจกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน ประเด็นที่ประชาชนเห็นว่า
ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนต่าที่สุด 3 อันดับแรก คือ การจัดพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
ในชุมชน การจั ดกิจ กรรมเพื่อส่ งเสริมอาชีพ และการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชน สั งคม และ
สิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ พบว่า ต้องการให้ปรับปรุงเรื่องไฟข้างทางมากที่สุด จานวน
22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.45 รองลงมา ได้แก่ ต้องการให้ลอกคู เนื่องจากมีขยะไปอุดตัน จานวน 15

ง
คน คิดเป็นร้อยละ 15.31 ถนนแคบ และชารุด จานวนเรื่องละ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ถังขยะ
ไม่เพียงพอ ต้องการให้เก็บขยะบ่อยขึ้น และต้องการให้ตัดหญ้าข้างทางและเก็บหญ้าที่ตัดแล้วไปทิ้งไม่
ควรทิ้ง ไว้ บ ริ เ วณที่ตั ด จ านวนเรื่ องละ 10 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 10.20 ของแต่ล ะเรื่อง แก้ปั ญหา
น้าประปาไม่ไหล จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.18 ทาความสะอาดถนนเนื่องจากมีมูลสัตว์ จานวน
5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.10 ต้องการให้มีการบริการน้าแก่ประชาชนในฤดูแล้ง จานวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.06
ข้ อ เสนอแนะต่ อ การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ข องคนในชุ ม ชน พบว่ า ต้ อ งการสถานที่ อ อก
กาลังกาย เครื่องออกกาลังกาย คิดเป็นร้อยละ 61.54 ต้องการให้จัดตั้งกลุ่มแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ
23.08 และต้องการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ คิดเป็นร้อยละ 15.38

สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตาบลบางเป้า
อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประจาปีงบประมาณ 2559
ตาราง ก สรุปผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาแนกตามงานบริการ

งานบริการด้าน
งานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
งานการรักษาความสะอาดในทีสาธารณะ
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานรายได้หรือภาษี
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
4.36
4.19
4.41
4.30
4.27
4.31

ส่วนเบี่ยงเบน ร้อยละระดับ
มาตรฐาน ความพึงพอใจ
0.33
0.28
0.34
0.25
0.25
0.29

87.20
83.80
88.20
86.00
85.40
86.20

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ตาราง ข สรุปผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาแนกตามประเด็น

ประเด็น
ขั้นตอนการให้บริการ
ช่องทางการให้บริการ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
สิ่งอานวยความสะดวก

ค่าเฉลี่ย
4.36
4.22
4.37
4.27

ส่วนเบี่ยงเบน ร้อยละระดับ
มาตรฐาน ความพึงพอใจ
0.37
0.54
0.52
0.54

87.20
84.40
87.40
85.40

…………………………………………………….
(ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หัวหน้าโครงการวิจัย

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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1

บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 6 ประการ
ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และภาค
ประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ซึ่งหลักธรรมมาภิบาลประกอบด้วย หลัก 6 ประการ
ดังนี้1) หลักนิติธรรม (The Rule of Law) 2) หลักคุณธรรม (Morality) 3) หลักความโปร่งใส
(Accountability) 4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 5) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)
และ 6) หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy) ในการบริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มีความพึงพอใจสูงสุด แต่ต้อง
คานึงถึงการบริหารบ้านเมืองที่ดีด้วยเช่นกัน การทาวิจัยความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จึ ง มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ท ราบถึ ง
จุดบกพร่อง และระดับดับความพึงพอใจของประชาชนว่าอยู่ในระดับใด และตรงกับความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่ ซึ่งตรงกับหลักการมีส่วนร่วมที่ประชาชนได้มีส่วนในการประเมินผลการทางานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้ผลการประเมินแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บ่งพร่องได้อย่างตรงจุด ซึ่งตรงกับหลักความรับผิดชอบที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งพึงปฏิ บัติ และในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาท
ต่อชุมชนในหลายอย่างตามภารกิจหลักที่ระบุไ ว้ตามพระราชบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
แต่ละประเภท แต่การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนั้น
ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ของคนในชุ มชนกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในชุมชนด้วยเช่นกัน ดังนั้น การบริหารงานที่
จะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ผู้บริหารหรือผู้กาหนดนโยบายควรทราบถึงระดับความสัมพันธ์ของคน
ในชุมชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระดับความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนด้วย เพื่อที่จะได้
ทราบถึงจุดที่ควรพัฒนา ปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทความสัมพันธ์ของคนในชุมชนกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และดาเนินการปรับปรุง และพัฒนาในส่วนที่เป็นจุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการบริหารงานท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และช่วยให้ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาที่ตรงจุด
ส่งผลต่อการพัฒนาต่อยอดในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป
การบริ ห ารงานราชการในภาพรวมนั้ น ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ เพื่อให้การบริหารราชการ
เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชนในทุกระดับ
โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กาหนดกรอบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

2
ปฏิบัติราชการโดยในครั้งนี้ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ตัว ชี้วัดที่ 1 พิจารณาจากผลสารวจ
ความพึ ง พอใจของผู้ ที่ ม ารั บ บริ ก ารหรื อ ติ ด ต่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดย มี ก ารว่ า จ้ า ง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอกพื้นที่จังหวัด เป็นหน่วยงานสารวจงาน
ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน อย่างน้อย 4 งาน
ดังนั้ น มหาวิทยาลัยสวนดุสิ ต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จึงสนใจที่จะดาเนินการวิจัย
ในเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการและการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน”
เพื่อนาผลการวิจัยไปพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริการประชาชนที่ดีขึ้น พึงพอใจมาก
ขึ้นและมีแนวทางในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดจะนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศชาติ
สืบต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับ ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้ บริการ ในงานบริการ
ด้ า นต่ า ง ๆ โดยกรอบการประเมิ น ของแต่ ล ะงานบริ ก าร ประกอบด้ ว ย ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร
ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอานวยความสะดวก
2. เพื่อศึกษาการสร้ างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารงาน
ให้สอดคล้องกับบริบทความสัมพันธ์ของคนในชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร
1.1. ประชาชนที่พั ก อาศั ย อยู่ ใ นเขตองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และเป็น ผู้ ที่ เ คยมา
รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2. เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
1.3. หน่วยงานภาครัฐที่มาขอรับบริการ
1.4. หน่วยงานเอกชนที่มาขอรับบริการ
2. กลุ่มตัวอย่าง
2.1. กลุ่มตัวอย่างในการสารวจครั้งนี้จะทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ใช้แผนการเลือกตัวอย่าง
แบบไม่ใ ช้ค วามน่ า จะเป็ น (Non-Probability Sampling) โดยใช้วิ ธี คอนวี เนี ย น แซมปลิ ง
(Convenience Sampling) โดยคานวณขนาดตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาด
ไม่เกิน 5% โดยใช้สูตรคานวณขนาดตัวอย่าง n = 1 / [(4e2 / Z2) + (1 / N)] (ศิริชัย พงษ์วิชัย ,
2555) ได้ขนาดตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย
2.2. ประชาชนที่เคยมารับบริการ และ/หรือ
2.3. หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และ/หรือ
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2.4. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล แล้ ว จะน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ด้ ว ยโปรแกรม
สาเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การใช้แผนภูมิแสดง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถนาผลการวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป็ น แนวทางในการกาหนดนโยบายผู้ บริห ารขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานและการให้บริการแก่ประชาชน
3. เพื่อนาผลการวิจัยการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ไปการวางแผน ติดตามนโยบาย
และปรับปรุงการดาเนินงานของหน่วยงาน ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดการจัดบริการสาธารณะ
การบริ ก ารสาธารณะเป็ น กิ จ กรรมที่ ฝ่ า ยปกครองท าขึ้ น เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ส าธารณะ
ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไข 2 ประการ คือ (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2554, หน้า 76, 78-79)
1. กิจ กรรมที่ถือ ว่าเป็ น บริการสาธารณะจะต้อ งเป็ นกิจ กรรมที่เ กี่ยวข้องกับนิ ติบุค คลใน
กฎหมายมหาชน ซึ่งหมายความถึงการที่นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนเป็นผู้ประกอบกิจกรรมที่เป็น
บริการสาธารณะนั้นด้วยตนเอง อันได้แก่กิจกรรมที่รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน
หรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ดาเนินการ และหมายความรวมถึงกรณีนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนมอบกิจการ
ของตนบางประเภทให้เอกชนเป็นผู้ดาเนินการจัดทาแทน แต่องค์กรที่มอบยังควบคุม /กากับดูแล
ให้การดาเนินกิจ กรรมนั้นอยู่ ในสภาพเดียวกับที่องค์กรผู้มอบเป็นผู้ดาเนินการเอง (นิติบุคคลตาม
กฎหมายมหาชน หมายถึง นิติบุคคลที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะได้แก่ รัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และวิสาหกิจมหาชน)
2. กิจกรรมที่ถือว่าเป็นบริการสาธารณะจะต้องเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์
สาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชน
หลักเกณฑ์สาคัญในการจัดทาบริการสาธารณะ
หลักเกณฑ์สาคัญในการจัดทาบริการสาธารณะ ประกอบด้วย (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2554,
หน้า 85-96)
1. หลั กว่าด้ ว ยความเสมอภาค เป็นหลั ก เกณฑ์ที่ส าคัญประการแรกในการจัดท าบริการ
สาธารณะ ทั้งนี้ เนื่องจากการที่ภาครัฐเข้ามาจัดทาบริการสาธารณะนั้น ภาครัฐมิได้มุ่งหมายจะจัดทา
บริ การสาธารณะขึ้น เพื่อประโยชน์ของผู้ หนึ่งผู้ ใดโดยเฉพาะ แต่เป็นการจัดทาเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนทุกคน ประชาชนทุกคนย่อมมีสิ ทธิได้รับการปฏิบัติห รือได้รับผลประโยชน์จากบริการ
สาธารณะอย่างเสมอภาคกัน
2. หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง เนื่องจากบริการสาธารณะเป็นกิจการที่มีความจาเป็นสาหรับ
ประชาชน ดังนั้น หากบริการสาธารณะหยุดชะงักลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผู้ใช้บริการ
สาธารณะย่อมได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายได้ ด้วยเหตุนี้ บริการสาธารณะจึงต้องมีความต่อเนื่อง
ในการจัดทา
3. หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การบริการสาธารณะที่ดีนั้นจะต้องสามารถปรับปรุง
แก้ไขได้ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และความจาเป็นในทางปกครองที่จะรักษาประโยชน์
สาธารณะ รวมทั้งเพื่อปรับปรุงให้เข้ากับวิวัฒนาการของความต้องการส่วนรวมของประชาชนด้วย
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4. หลักความเป็นกลางของบริการสาธารณะ ฝ่ายปกครองในทุกระดับที่เกี่ยวข้องจะเลือก
ปฏิบัติในการดาเนินการเกี่ยวกับบริการสาธารณะไม่ได้
5. หลักการให้เปล่าของบริการสาธารณะ มีเพียงบริการสาธารณะทางปกครองที่จัดตั้งโดยผล
ของกฎหมายเท่านั้น ที่จัดทาขึ้นโดยไม่เรียกค่าตอบแทนจากผู้ใช้บริการ
6. หลั ก ความโปร่ ง ใสของบริ ก ารสาธารณะ ฝ่ า ยปกครองหรื อ หน่ว ยงานที่ จัด ท าบริ ก าร
สาธารณะไม่ว่าเป็นการจัดทาบริการสาธารณะประเภทใดจาเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง
ตรงไปตรงมาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบได้
โดยถือปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ ประชาชนทราบตามกฎหมายว่าด้ว ยข้อมูลข่าวสาร
ที่มีอยู่
7. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน การให้บริการสาธารณะของภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น จะมีป ระสิ ทธิภ าพหรือไม่เพียงใดนั้น ผู้ ให้ คาตอบได้ดีที่สุ ดคือ ประชาชนผู้ รับบริการ
กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทรรศนะและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ที่มีผ ลต่อชีวิ ตความเป็ น อยู่ ข องประชาชน รวมทั้ งมีการนาความคิดเห็ นดัง กล่ าวไปประกอบการ
พิ จ ารณาก าหนดนโยบายและการตั ด สิ น ใจของรั ฐ ประกอบด้ ว ย การให้ ข้ อ มู ล ต่ อ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
การเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน การวางแผนร่วมกัน และการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้
เข้ามามีส่วนร่วมได้
แนวคิดการจัดบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวคิดการร่วมกันผลิต (Co-production) (อรุณี สัณฐิติวณิชย์, 2557)
แนวคิด Co-production ก่อตัวขึ้นที่สหรัฐอเมริกา ในปลาย ค.ศ. 1960 เพื่อจัดการกับขาด
งบประมาณของท้องถิ่น และการคาดหวังบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมากขึ้นของพลเมือง ส่งผลให้
อาสาสมัครพลเมือง หรือองค์การชุมชน (voluntary and community organizations) เข้ามา
มีบทบาทในการจัดบริการภาครัฐให้มีประสิทธิผลมากขึ้น (Pestoff, Osborne and Brandsen,
2006; Needham, 2007) หลังจากนั้นแนวคิดดังกล่าวถูกขยายและพัฒนาเรื่อยมาในสหราช
อาณาจักร โดยรัฐบาลพรรคแรงงาน (Labour government) ได้นาแนวคิด co-production มาเป็น
แนวทางในการปฏิรูประบบราชการ (Public service reform) ตั้งแต่ ค.ศ. 1997 เป็นต้นมา
(Needham, 2007)
Tony Bovaird (2007: 847) นิยาม Co-production ในมุมมองของการกาหนดนโยบาย
และการจั ดบริการสาธารณะ ว่า Co-production คือ การจัดบริการต่างๆ ที่มีความสม่าเสมอ
เป็นความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างผู้ให้บริการที่มีความเป็นวิชาชีพ และผู้รับบริการ หรือสมาชิกอื่น ๆ
ในชุมชน ที่เป็นผู้ให้ทรัพยากรที่สาคัญในการบริการนั้น
Jeffrey L.Brudney and Robert E.England (1983: 59) ให้ความหมายของ
Co-production ตามกรอบของนโยบายสาธารณะว่าหมายถึง การผสมอย่างเข้มข้นของกิจกรรมที่

6
ตั ว แทนภาครั ฐ และพลเมื อ งร่ ว มกั น จั ด บริ ก ารสาธารณะขึ้ น ซึ่ ง การมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งดั ง กล่ า ว
ประกอบด้วยการทางานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นกระบวนการจัดบริการสาธารณะแบบปกติบนฐาน
ของวิชาชีพ และการผลิตของผู้รับบริการหรือผู้บริโภคบริการสาธารณะนั้นด้วยความสมัครใจ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อขยายคุณภาพหรือปริมาณของการบริการภาครัฐนั้น
Alford (1998 อ้างใน Needham, 2007: 221) นิยาม Co-production ว่าเป็นการมี
ส่วนเกี่ยวข้องของพลเมือง ผู้ใช้บริการ ผู้บริโภค อาสาสมัคร และหรือหน่วยงานระดับชุมชน ในการ
ผลิตบริการสาธารณะ และได้ประโยชน์จากบริการสาธารณะนั้นด้วย
จากนิ ยาม Co-production ข้ างต้น สรุปลักษณะสาคัญของ Co-production ได้ว่า
Co-production เป็นกิจกรรมที่พลเมืองในฐานะผู้รับบริการสาธารณะ มีความสมัครใจเข้าไปมีส่วนใน
การจัดทา พร้อมกับได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะนั้น ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระยะยาว โดยหวัง
ให้บริการสาธารณะนั้นมีประสิทธิผลมากขึ้นกว่าการจัดบริการโดยภาครัฐเพียงลาพัง
ทั้งนี้ Co-production ต้องอยู่บนฐานของความสัมพันธ์ที่เท่ากัน (mutual relation)
ระหว่างผู้จัดบริการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ และ ผู้ใช้บริการหรือชุมชน และทั้งสองฝ่ายจะต้องไว้ใจซึ่งกั น
และกัน พร้ อมกับ การร่ว มรั บความเสี่ ยงจากการจัดบริการร่ว มกันด้วย (Bovaird, 2007: 856)
ซึ่ ง ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ ดั ง กล่ า ว ช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งเสมอภาค (Equal
participation) ตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของ Co-production
เนื่องจากการมาร่วมกันผลิตบริการสาธารณะของพลเมืองและตัวแทนภาครัฐนั้นจะต้องมีการแบ่งปัน
(Sharing) อานาจ ทรัพยากร และความรับผิดชอบร่ว มกัน และการผลิตบริการสาธารณะจะมี
ประสิทธิผลสูงสุดเมื่อทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ (Boyle and Harris, 2009: 11, 17) ซึ่งแตกต่าง
จากประสิทธิผลของการบริการจัดการแบบเครือข่าย (Network Management) ที่ยิ่งตัวแสดงหรือ
ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดทานโยบายยิ่งมีน้อยเท่าไรจะยิ่งส่งผลดี เพราะสามารถบริหารจัดการได้ง่าย
(Adam and Kriesi, 2007)
ในระบบการจั ดบริ ก ารสาธารณะแบบทั่ ว ไปนั้นความสั มพัน ธ์ระหว่า งรัฐ และประชาชน
มีลักษณะเป็นสองฝ่ายชัดเจน คือ รัฐในฐานะผู้จัดบริการสาธารณะหรือผู้ผลิต และประชาชนในฐานะ
ผู้รับบริการสาธารณะหรือผู้บริโภค (Brudney and England, 1983: 60) ซึ่งการปรับปรุงการ
จัดบริการสาธารณะจะเกิดขึ้นเมื่อประชาชนส่งผลย้อนกลับ (feedback) ไปยังรัฐหรือตัวแทนของรัฐ
หลังจากได้รับบริการสาธารณะนั้นแล้ว
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บริการสาธารณะ

รัฐ

พลเมือง
Feedback

ภาพที่ 2.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดบริการสาธารณะ (รัฐ) และผู้รับบริการสาธารณะ
(พลเมือง) ในความสัมพันธ์แบบทั่วไป
ขณะที่ระบบการจัดบริการสาธารณะแบบ Co-production นั้น เป็นระบบที่รัฐและ
ประชาชนร่วมกันผลิตหรือจัดบริการสาธารณะ ทาให้ผลย้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการจัดบริการ
นั้นเกิดขึ้นภายในกระบวนการจัดบริการสาธารณะ (internal feedback) ส่งผลให้เกิดการปรับปรุง
การจัดบริการระหว่างกระบวนการได้ ทาให้บริการสาธารณะที่ออกมาในฐานะผลผลิตของระบบ
มีประสิทธิผลมากกว่าระบบทั่วไป (Brudney and England, 1983: 61-62; Whitaker, 1980: 245;
Bovaird, 2007: 856) กล่าวคือ Co-production ช่วยจัดการกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการ
จัดบริการสาธารณะที่ไม่ประสบผลสาเร็จได้ (Needham, 2007: 222)

รัฐ

พลเมือง

ภาพที่ 2.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดบริการสาธารณะ (รัฐ) และผู้รับบริการสาธารณะ
(พลเมือง) ในความสัมพันธ์ Co-production
จากความสัมพันธ์ข้างต้น ย่อมแสดงให้เห็นว่า ในการ Co-production นั้น ตัวแทนรัฐ
อย่างข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการระดับท้องถิ่นจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติและทักษะในการ
จัดบริการสาธารณะ โดยจะต้องปรับบทบาทมาเป็นผู้อานวยความสะดวก หรือผู้ให้ความช่วยเหลือ
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และต้องไม่มองว่าผู้รับบริการที่มาร่วมการจัดบริการสาธารณะเป็นผู้ป่วย หรือลูกค้า หรือผู้รับอีกต่อไป
(Boyle and Harris, 2009: 17) ซึ่งจะทาให้วิชารัฐประศาสนศาสตร์ และรัฐศาสตร์จะต้องหันมา
ให้ความสนใจกับข้าราชการระดับล่าง (low-paid frontline officials) และรูปแบบการจัดบริการ
สาธารณะระดับท้องถิ่น (local public services) มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ (Needham, 2007: 223;
Brudney and England, 1983: 59, 64)
นอกจากจะปรับบทบาทภาครัฐแล้ว Co-production ยังปรับวิธีคิดและบทบาทของพลเมือง
ด้วย เพราะการร่วมกันผลิตนั้นจะช่วยให้เกิดทางเลือกในการจัดบริการสาธารณะที่หลากหลายมากขึ้น
ซึ่ ง พลเมื อ งในฐานะผู้ ร่ ว มผลิ ต จะร่ ว มคิ ด และรั บ ผิ ด ชอบการจั ด บริ ก ารสาธารณะนั้ น ให้ ป ระสบ
ความสาเร็จ ทาให้เกิดการเรียนรู้และพัฒ นาการจัดบริการสาธารณะในระยะยาว รวมถึงการมอง
ในเชิงป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านการพัฒนา
ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ และพัฒนาการจัดบริการสาธารณะด้วย (Boyle and Harris, 2009:
17; Needham, 2007: 223; Meijer, 2011: 600)

แนวคิดการจัดบริการสาธารณะในระดับท้องถิ่น
วุฒิสาร ตันไชย (2547, หน้า 11) บทบาทของรัฐในการจัดบริการสาธารณะในระดับจังหวัด
และอ าเภอ ได้ แ บ่ ง แยกบริ ก ารสาธารณะระดั บ ชาติ แ ละบริ ก ารสาธารณะระดั บ ท้ อ งถิ่ น โดยยึ ด
หลักเกณฑ์ที่เกิดจากแนวคิดและหลักการทางวิชาการเพื่อแบ่งแยกบริการสาธารณะโดยอาศัยหลัก
ผลประโยชน์ ม หาชน หลั กประสิ ท ธิภ าพในการจัด การ หลั กความรั บผิ ด ชอบของท้อ งถิ่น ในการ
จั ด บริ ก าร หลั กความสามารถของท้อ งถิ่ น หลั กการก าหนดระดั บ ของหน่ว ยจั ดบริ การที่ มีค วาม
รั บ ผิ ด ชอบสู งสุ ด หลั กการกาหนดขนาดของการจัด บริ การที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพสู ง สุ ด ในการจั ดการ
หลั ก การจ าแนกหน่ ว ยก าหนดนโยบายและหน่ว ยจัด บริ การออกจากกัน หลั กการก าหนดหน้า ที่
จั ดบริ ก ารสาธารณะตามขนาดของกิจ การบริ การสาธารณะ และหลั กการแบ่ง ตามประเภทของ
องค์การในการเป็นผู้จัดบริการสาธารณะ
สาหรับหลักการแบ่งตามประเภทขององค์การเป็นผู้จัดบริการสาธารณะ ดังนี้
1. บริ การสาธารณะที่อยู่ในอานาจรัฐ เป็นบริการสาธารณะที่มีความสาคัญต่อความเป็น
เอกภาพของรัฐ ซึ่งพิจารณาจากลักษณะสาคัญสองประการ ได้แก่
1.1. เป็นภารกิจที่ประชาชนทั้งประเทศมีส่วนได้เสียเหมือนกัน จึงต้องอาศัยองค์กรกลาง
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกันทั้งประเทศ
1.2. เป็ น ภารกิ จ ที่ รั ฐ สามารถจั ด ท าได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว่ า ซึ่ ง เป็ น ภารกิ จ
ขั้นพื้นฐานของรัฐ เช่น ภารกิจด้านการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในการรักษา
ความมั่นคงหรือเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ และการเป็นตัวแทนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. บริการสาธารณะที่อยู่ในอานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มักเป็นกิจการที่เกี่ยวกับ
ท้องถิ่นโดยเฉพาะ และเป็นไปเพื่อสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับสวัสดิการ
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ของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง หรือเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และการอานวยความสะดวกในการ
ดารงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
3. การจั ดบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นในรูปขององค์กรร่ว มในการ
จัดบริการสาธารณะนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถโอนอานาจหน้าที่บางอย่างของตนให้แก่
องค์กรร่วมดาเนินการได้ เช่น การจัดให้มีสหการหรือการจัดตั้งบริษัทจากัดของท้องถิ่นต่าง ๆ
4. บริ การสาธารณะที่รั ฐ และองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นร่วมกันดูแล เนื่องจากมีบริการ
สาธารณะบางประเภทเป็นเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น
โดยไม่อาจแยกประโยชน์ของมหาชนทั้งสองให้ออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด การจัดบริการสาธารณะ
ที่รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันดูแล
แนวคิดการจัดบริการสาธารณะในระดับท้องถิ่น
บริการสาธารณะระดับท้องถิ่น (Les Services Publics Locaux) ได้แก่ บริการสาธารณะที่
อยู่ ในอานาจหน้ าที่ที่จ ะดาเนิ น การจัดทาโดยองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น (Les Collectivités
Locales) บริ การสาธารณะที่ดาเนินการจัดทาโดยองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นนั้นมีอยู่ด้วยกัน
2 ประเภท คือ บริการสาธารณะระดับชาติซึ่งมอบหมายให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ
จัดทากับบริการสาธารณะซึ่งเป็นหน้าที่แท้ ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นทั้ง 3 ระดับ อันได้แก่
บริการสาธารณะระดับเทศบาล (Les Services Publics Communaux) บริการสาธารณะระดับ
จังหวัด (LesServices Publics Départementaux) และบริการสาธารณะระดับภาค (Les Services
Publics Régionaux) โดยมีกฎหมายแบ่งแยกหน้าที่ และประเภทของบริการสาธารณะที่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น แต่ละประเภทจะเป็นผู้จัดทา บริการสาธารณะซึ่งเป็นหน้าที่แท้ ๆ ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทา สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ (โกวิทย์ พวงงาม, 2550)
1. บริการสาธารณะทางด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2. บริการสาธารณะทางด้านงานสาธารณะสุข และสิ่งแวดล้อม
3. บริการสาธารณะทางด้านการศึกษา และวัฒนธรรม
4. บริการสาธารณะทางด้านงานให้บริการ

แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ
ความหมายของการบริการ
การบริการ หมายถึง กิจกรรม ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจสนองความต้องการแก่ลูกค้า
ไม่สามารถจับต้องได้ ไม่สามารถแบ่งการบริการได้ ไม่แน่นอน ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์
และ คณะ, 2552)
การบริการ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน (Intangible good)
ของผู้ ให้กับผู้ รั บบริการ โดยสินค้าที่ไม่มีตัว ตนนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการ
จนนาไปสู่ความพึงพอใจได้ (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2556) โดยองค์ประกอบที่สาคัญ คือ
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1. กิจกรรมกระบวนการส่งมอบ (Delivery activity) หมายถึง การดาเนินการ หรือการ
กระทาใด ๆ ของหน่วยให้บริการ อันเป็นผลให้ผู้รับบริการได้รับการตอบสนองตรงตามความต้องการ
2. สินค้าที่ไม่มีตัวตน (Intangible good) หมายถึง การบริการ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของ
กระบวนการส่งมอบ ซึ่งได้แก่ คาปรึกษา การรับประกัน เป็นต้น
3. ความต้องการของผู้รับบริการ (Customer need and want) หมายถึง ความจาเป็นและ
ปรารถนาของผู้รับบริการที่คาดหวังว่าจะได้จากการบริการนั้น ๆ
4. ความพึงพอใจ (Customer satisfaction) หมายถึง การที่ลูกค้าได้รับการบริการที่
สามารถตอบสนองความต้องการ
เป้าหมายของการให้บริการ
1. ความสะดวกในการขอรับบริการ
2. ความรวดเร็ว
3. ความถูกต้อง
4. ความครบถ้วน
5. ความเสมอภาค
6. ความเป็นธรรม
7. ความทั่วถึง
8. การประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
9. ความพอใจ
10. ปริมาณเพียงพอ
11. โปร่งใส
12. ตรวจสอบได้
13. บริการหลากหลายให้เลือก
14. เป็นกันเอง
15. ไม่ซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก
16. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น
หลักการการให้บริการ
มณีรัตน์ แตงอ่อน (2551, หน้า 34) ได้นาเสนอหลักการในการพัฒนาการบริการเชิงรุกจาก
แนวคิดของชูวงศ์ ฉายะบุตร ดังนี้
1. ยึดการตอบสนองความต้องการจาเป็นของประชาชนเป้าหมาย
1.1 ข้าราชการจะต้องถือว่าการให้บริการเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยจะต้องพยายามจัดบริการให้ครอบคลุมผู้ที่อยู่ในข่ายที่ควรจะได้รับบริการทุกคน
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1.2 การกาหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติและการใช้ดุลยพินิจจะต้องคานึงถึงสิทธิ์ประโยชน์ของ
ผู้รับบริการเป็นหลัก โดยพยายามให้ผู้รับบริการได้สิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
1.3 ข้าราชการจะต้องมองผู้รับบริการว่าทีฐานะและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับตน มีสิทธิที่จะ
รับรู้ให้ความเห็นหรือโต้แย้งด้วยเหตุผลได้อย่างเต็มที่
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ
การพัฒนาการให้บริการให้มีความประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถกระทาได้
3 ลักษณะ คือ
2.1 การพัฒนาข้าราชการ ให้มีทัศนคติ มีทักษะ มีความรู้ ความสามารถเพื่อให้เกิดความ
ชานาญและเชี่ยวชาญในงาน มีความกระตือรือร้น และกล้าตัดสินใจในเรื่องที่อยู่ในอานาจตน
2.2 การกระจายอานาจหรือมอบอานาจให้มากขึ้น และปรับปรุงระเบียบวิธีการทางาน
ให้มีขั้นตอน และใช้เวลาในการบริการให้น้อยที่สุด
2.3 การพั ฒ นาเทคโนโลยี ต่ า ง ๆ ที่ ส ามารถเอื้ อ อ านวยให้ ก ระบวนการให้ บ ริ ก าร
มีความคล่องตัวและสามารถบริการได้อย่างรวดเร็ว
3. การให้ บ ริ การจะต้องเสร็จสมบูรณ์ เป้าหมายการให้ บริก ารเชิง รุกแบบครบวงจรของ
ความสาเร็จสมบูรณ์ของการให้บริการ หมายถึง การเสร็จสมบูรณ์ตามสิทธิประโยชน์ที่ผู้รับบริการ
จะต้องได้รับ โดยผู้รับบริการไม่จาเป็นต้องมาติดต่อบ่อยครั้งนัก นอกจากนี้การบริการที่เสร็จสมบูรณ์
ยังหมายถึงความพยายามที่จะให้บริการในเรื่องอื่น ๆ ที่ผู้มาติดต่อหรือขอรับบริการสมควรจะได้รับ
และควรให้คาแนะนาด้วยความพยายามให้บริการในเรื่องนั้น ๆ ด้วยความเต็มใจ
4. ความกระตื อ รื อ ร้ น ในการให้ บ ริ ก าร เป็ น เป้ า หมายที่ ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ในการ
พัฒนาการให้บริการเชิงรุก เนื่องจากผู้รับริการบางส่วนยังมีทัศนคติไม่ดีต่อการบริการของรัฐ ซึ่งอาจ
มองว่าการติดต่อขอรับบริการจากราชการเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และนาไปสู่ปัญหาของการสื่อสาร การทา
ความเข้าใจกัน หากเจ้าหน้าผู้ให้บริการมีการปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น
และด้วยความเต็มใจ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และเปลี่ยนทัศนคติใหม่ให้ดีขึ้น ยอมรับฟัง
ความคิ ด เห็ น เหตุ ผ ล ค าแนะน าต่ า ง ๆ มากขึ้ น และเต็ ม ใจที่ จ ะมารั บ บริ ก าร นอกจากนี้ ค วาม
กระตือรือร้นในการให้บริการยังเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้การบริการนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีความ
สมบูรณ์ ส่งให้ผู้รับบริการมีความศรัทธาและเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น
5. ความสุ ภาพอ่อนน้อม เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาการให้บริการในหน่วยงาน
ราชการแบบครบวงจร คือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อหรือรับบริการด้วยความ
สุภาพ อ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นการบริการที่เกิดจากความรู้สึกภายใน (Service Mild) ซึ่งจะทา
ให้ผู้มารับบริการมีทัศนคติที่ดีต่อข้าราชการและหน่วยงานราชการ อันจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ดี
การสื่อสารที่ดี และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและตัวบุคลากร รวมถึงภาพลักษณ์ที่เป็น
องค์รวมของหน่วยงานราชการทั้งระบบ
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6. ความเสมอภาค การให้บริการแบบครบวงจรจะต้องถือว่าข้าราชการมีห น้าที่ที่จะต้อง
ให้บริการแก่ประชาชนโดยเสมอภาคกัน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเงือนไข ดังนี้
6.1 การให้บริการจะต้องเป็นไปภายใต้ระเบียบแบบแผนเดียวกัน และได้รับผลที่สมบูรณ์
ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าผู้ รับบริการจะเป็นใครก็ตาม หรือเรียกว่า ความเสมอภาคในการ
ให้บริการ
6.2 การให้บริการจะต้องคานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับบริการด้วย ทั้งนี้
เพราะประชาชนบางส่วนของประเทศเป็นกลุ่มบุคคลที่มีข้อจากัดในเรื่องความสามารถในการที่จะ
ติดต่อขอรับบริการจากรัฐ เช่น มีรายได้น้อย ขาดความรู้ความเข้าใจหรือข้อมูลข่าวสารที่เพียงพออยู่
ในพื้นที่ทุรกันดาร เป็นต้น ดังนั้นการจัดบริการจะต้องคานึงถึงคนกลุ่มนี้ด้ว ย โดยจะต้องพยายาม
ให้บริการตามสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับ การลดเงื่อนไขในการรับบริการให้เหมาะสมกับความสามารถ
ของผู้รับบริการ
กล่าวโดยสรุป การพัฒนาการให้บริการเชิงรุกแบบครบวงจร (Package Service) เป็นการ
พัฒนาการให้บริการที่มีเป้าหมายที่จะให้ประชาชนได้รับบริการที่ ควรจะได้รับอย่างครบถ้วน สมบูรณ์
มี ค วามสะดวกรวดเร็ ว ในการให้ บ ริ ก าร มุ่ ง ที่ จ ะให้ บ ริ ก ารในเชิ ง ส่ ง เสริ ม และสร้ า งทั ศ นคติ แ ละ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตลอดจนเป็นการให้บริการที่มีความถูกต้องชอบ
ธรรม สามารถตรวจสอบได้ และสร้างความเสมอภาคทั้งการให้บริการและในการที่จะได้รับบริการ
จากรัฐ
อานวย ตั้งเจริญูชัย (2547, หน้า 35) กล่าวว่า การให้บริการที่ดี และมีคุณภาพ ต้องอาศัย
เทคนิค กลยุทธ์ ทักษะที่จะทาให้ชนะใจผู้รับบริการ ซึ่งสามารถกระทาได้ทั้งก่อนการติดต่อ ระหว่าง
การติดต่อ และหลังการติดต่อ โดยได้รับการบริการจากตัวบุคคลทุกระดับในองค์การ ทั้งผู้บริหารของ
องค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้ การบริการที่ดีจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ติดต่อรับบริการ เกิดความเชื่อถือศรัทธา
และสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งจะมีผลในการให้บริการต่าง ๆ ในโอกาสหน้า โดยมีหลักการพี้นฐานของการ
บริการประกอบด้วย
1. ทาให้ผู้รับบริการพอใจและไม่เกิดความเครียดในการมารับบริการ
2. อย่าปล่อยให้ผู้รับบริการอยู่ที่หน่วยงานบริการนานเกินไป
3. อย่าทาผิดพลาดจนผู้รับบริการเดือดร้อน
4. สร้างบรรยากาศของหน่วยงานบริการให้น่ารื่นรมย์
5. ทาให้ผู้รับบริการเกิดความคุ้นเคย รู้จักสถานที่ และขั้นตอนทางการบริการ
6. เตรีย มความสะดวกให้พร้อม เช่น ที่ถ่ายเอกสาร รับแลกเงิน รับเงินในรูปบัตรเครดิต
เป็นต้น
ซึ่งผู้ให้บริการจะต้องมีคุณลักษณะที่ดีดังนี้
1. แต่งกายสะอาดเรียบร้อย
2. พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
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3. ทาตนเป็นคนสุภาพ สง่าผ่าเผย
4. ยิ้มอยู่เสมอ ทั้งใบหน้า ดวงตา ริมฝีปาก
5. หลีกเลี่ยงคากล่าวปฏิเสธ ขณะเดียวกันหลีกเลี่ยงการรับคาที่ยังไม่แน่ใจ
6. แสดงให้ปรากฏว่าเต็มใจบริการ
7. หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง ฉุนเฉียว ใส่อารมณ์ ต่อผู้มาขอรับบริการ
8. ยกให้ประชาชนเป็นผู้รับอยู่เสมอ
9. มองคนในทางที่ดี ไม่ดูถูกคน
10. พัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ ทั้งบุคลิก การพูด และความรู้
11. หลีกเลี่ยงการพูดมาก เป็นนักฟังที่ดี
12. แสดงให้ปรากฏชัดเจนว่ามีความสนใจผู้มาติดต่ออย่างจริงจัง
13. ยกย่องผู้มาติดต่อขอรับบริการ
ความสาคัญของคุณภาพการให้บริการ
ความสาคัญของคุณภาพเกี่ยวกับการให้บริการ สามารถพิจารณาได้ทั้งในเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ ดังนี้ (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2556)
1. เชิงคุณภาพ ความสาคัญในเชิงคุณภาพประกอบด้วย
1.1 สร้ า งความพอใจและความจงรั ก ภั ก ดี การให้ บ ริ ก ารอย่ า งมี คุ ณ ภาพย่ อ มท าให้
ผู้ใช้บริการติดใจและรู้สึกพอใจต้องการมาใช้บริการในครั้งต่อไป ไม่ต้องการเปลี่ยนไปใช้การบริการอื่น
ที่ไม่คุ้นเคยในที่สุดย่อมเกิดความจงรักภักดี ซึ่งความพอใจและความจงรักภักดีจากผู้ใช้บริการจะยาก
เต็มทีในยุคที่มีบริการจากคู่แข่งให้เลือกมากมาย
1.2 การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร มีผลต่อการให้บริการที่มีคุณภาพแล้ว
1.3 อิทธิพ ลต่อ ขั้น ตอนการตัด สิ นใจใช้บ ริการ คุ ณภาพการให้ บ ริการมีผ ลอย่า งมาก
ในขั้นตอนการตัดสินใจใช้บริการและเป็นพื้นฐานการบอกถึงความคุ้มค่าคือคุณภาพการให้บริการ
1.4 เป็นกลยุทธ์ถาวรแทนส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ายและ
การส่งเสริมการตลาดล้วนไม่คงทนอาจคิดกลยุทธ์ หรือพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดใหม่ ๆ มาสู่
ตลาด หลักฐานอันหนึ่งที่ชัดเจน คือ ผลิตภัณฑ์ในบริการธุรกิจหนึ่ง ๆ จะเหมือนกันหรือคล้ายกันมาก
แต่สิ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการมองเห็นความแตกต่างได้ คือ คุณภาพการให้บริการซึ่งเกิดขึ้นจากพนักงาน
ทุกคนที่มอบการบริการผ่านกระบวนการบริการที่มีประสิทธิภาพภายใต้การสนับสนุนจากเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยทาให้การบริการที่มีคุณภาพและได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน
2. เชิงปริมาณ
2.1 ลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อผิดพลาด การที่ธุรกิจต้องมาตามแก้ไขข้อผิดพลาดจาก
การบริการย่อมทาให้เสียค่าใช้จ่าย เสียเวลา เสียแรงงานพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมาตามแก้ไขและ
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การสูญเสียลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ดังนั้นการปรับปรุงธุรกิจเพื่อสร้างคุณภาพในการบริการย่อมช่วยลด
ค่าใช้จ่ายและเวลาในการแก้ไขข้อผิ ดพลาด ในที่สุดอาจจะเกิดขึ้นซ้าได้ นอกจากนี้การหาลูกค้าใหม่
จะใช้เงินมากกว่าการรักษาลูกค้าเก่าเอาไว้และเพื่อเป็นการชดเชยลูกค้าที่สูญเสียไป
2.2 เพิ่มรายได้และส่วนแบ่งตลาดให้องค์กร เมื่อผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจในบริการที่
จะได้ รั บ แล้ ว ว่ า คุ้ ม ค่ า ที่ ต อบความต้ อ งการได้ ย่ อ มท าให้ ตั ด สิ น ใจได้ ไ ม่ ย าก การเพิ่ ม รายได้ แ ละ
ส่วนแบ่งตลาดและพอใจในบริการย่อมเป็นไปได้ไม่ยากนัก
การพิจารณาคุณภาพการให้บริการ
การพิจารณาคุณภาพการบริการ เป็นการพิจารณาคุณภาพ 5 ด้าน ด้วยกัน คือ (ศิริวรรณ
เสรีรัตน์ และ คณะ, 2552)
1. คุณภาพด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ อาคารและสถานที่ เป็นต้น
2. คุณภาพขององค์กรหรือหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น บุคลากร ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
เป็นต้น
3. คุณภาพของการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ รวมถึงการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้รับบริการด้วยกันเอง
4. คุณภาพด้านสารสนเทศ เช่น ข้อมูลและประเภทสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการที่มีความทันสมัย เป็นต้น
5. คุ ณ ภาพด้ า นเทคโนโลยี เช่ น การน าระบบออนไลน์ ม าใช้ ใ นรู ป แบบของธุ ร กรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเปิดบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น
เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพการให้บริการ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ดั ง นี้
(สมิต สัชฌุกร, 2546)
1. รูปธรรม (Tangible) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ ผู้รับบริการ ได้รับ
ทาให้เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของการบริการดังกล่าวได้
2. ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ผู้รับบริการเล็งเห็นถึงความสม่าเสมอ และความถูก
ต้องในการให้บริการ รวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานที่ให้บริการ
3. การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) หมายถึง ผู้ใช้บริการจะคานึง ถึงเวลา
และความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการว่าตรงจุดหรือดีกว่าตามที่ผู้รับบริการต้องการ
หรือไม่
4. ความมั่นใจได้ (Assurance) หมายถึง ผู้รับบริการจะมองถึงความรู้ ความชานาญ หรือ
ความสามารถของบุคลากร ซึ่งเป็นผลที่จะสร้างความมั่นใจ รวมทัง้ ความไว้วางใจในการบริการนั้น
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5. ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ผู้รับบริการจะพิจารณาถึง
ความสะดวกด้านเวลา สถานที่ ทาเลที่ตั้ง ตลอดจนความพยายามของพนักงานที่จะเข้าใจถึงความ
ต้องการของผู้บริการรวมทั้งความสนใจในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ระดับความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จึงเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของผู้รับบริการต่อการ
บริการ อันเป็นผลมาจากการประเมินเปรียบเทียบสิ่งที่ลูกค้าได้รับในการบริการกับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง
ว่าจะได้รับจากการบริการ ซึ่งความรู้สึกนี้สามารถแปรเปลี่ยนได้หลายระดับ
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจในการบริการ
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจในการบริการ สรุปได้ดังนี้ (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2556)
1. ความพึ งพอใจของผู้ ให้ บริก าร ผู้ ให้ บริก ารจะทางานให้ บรรลุ เป้า หมายขององค์กรได้
จะต้องมีปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ความมั่นคงปลอดภัย เป็นความมั่นคงในการทางาน ทาให้มีความรู้สึกน่าเชื่อถือและ
สร้างความมั่นใจและเกิดความพึงพอใจในการทางานได้
1.2 โอกาสความก้าวหน้าในการทางาน ความต้องการเช่นนี้จะลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้น
1.3 ค่าจ้างหรือรายได้และโอกาสก้าวหน้ามักมีความสัมพันธ์กับเรื่องเงิน
1.4 สภาพการทางาน การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชาเป็นส่วนสาคัญทาให้เกิดความ
พึงพอใจและไม่พอใจต่อการทางาน
1.5 ลักษณะที่แท้จริงของงานที่ทา ถ้าตรงกับความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการก็จะ
เกิดความพึงพอใจ
1.6 ผลประโยชน์ตอบแทน เช่นโบนัส เงินบาเหน็จบานาญ วันหยุด เป็นต้น
1.7 ลักษณะทางสังคม การยอมรับของสังคมในงานที่ทา
1.8 ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อายุ ระยะเวลาการทางาน ทัศนคติ การศึกษา เป็นต้น
1.9 คาชมเชย ที่มีต่อการให้บริการ
2. ความพึงพอใจของผู้รั บบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานนั้นควรจะ
พิจารณาจากสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อายุ ทัศนคติในการรับบริการ ระดับการศึกษา อาชีพ เป็นต้น
2.2 ความรวดเร็ ว ในการบริ ก ารมี ค วามส าคั ญ อย่ า งมากในการท าให้ เ กิ ด ความ
พึงพอใจ
2.3 การประชาสัมพันธ์ในการบริการ เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ ของการบริการและ
ชี้แจงผลการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้มารับบริการ
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2.4 ระบบการทางานต้องมีกฎระเบียบและขั้นตอนที่ชัดเจน สม่าเสมอในการให้บริการ
ซึ่งผู้รับบริการจะมีเหตุผลต่อการบริการนั้น
2.5 ความยุ ติธ รรมเสมอภาคในการบริการ ผู้รั บบริการชอบให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมมิใช่เลือกปฏิบัติ
2.6 การปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร การพู ด จาที่ ดี การแนะน าในการบริ ก าร
มีความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีของผู้รับบริการ
2.7 คุณภาพของการให้บริการนั้ น ต้องมีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือของข้อมูลสาหรับ
ให้บริการซึ่งส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจมากขึ้น
องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เป็นผลของ
การรับ รู้ และประเมินคุณภาพของการบริการในสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังว่าควรจะได้รับและสิ่ งที่
ผู้รับบริการได้รับจริงในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งระดับความพึงพอใจอาจไม่คงที่ผันแปรไปตามช่วงเวลาที่
แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ความพึงพอใจในการบริการมีองค์ประกอบ 2 ประการ คือ (มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2544 )
1. องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์
บริการที่ได้รับมีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการแต่ละประเภทตามที่ ควรจะเป็นมากน้อยเพียงใด
เช่น แขกที่เข้าพักในโรงแรมจะได้พักในห้องพักที่จ องไว้ ลูกค้าที่เข้าไปในภัตตาคารจะได้รับอาหาร
ตามที่สั่ง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นบริการที่ผู้รับบริการควรจะได้รับตามลักษณะของการบริการแต่ละ
ประเภท ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
2. องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของการนาเสนอบริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่าวิธีการ
นาเสนอบริการในกระบวนการบริการของผู้ให้บริการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็น
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผู้ให้บริการตามบทบาทหน้าที่และ
ปฏิกิริยาการตอบสนองการบริการของผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการ ในด้านความรับผิดชอบต่องาน
การใช้ภาษาสื่อความหมายและการปฏิบัติตนในการให้บริการ จะเห็นว่าความพึงพอใจในการบริการ
เกิดจากการประเมินคุณค่าการรับรู้คุณภาพของการบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการตามลักษณะของ
การบริการ และกระบวนการนาเสนอบริการในวงจรของการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้ รั บ บริ ก าร ซึ่ ง ถ้ า ตรงกั บ สิ่ ง ที่ ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามต้ อ งการหรื อ ตรงกั บ ความคาดหวั ง ที่ มี อ ยู่
หรือประสบการณ์ที่เคยได้รับบริการตามองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น ก็ย่อมจะนามาซึ่งความพึงพอใจ
ในบริการนั้น แต่หากเป็นไปในทางตรงกันข้าม สิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจริงไม่ตรงกับการรับรู้ที่คาดหวัง
ผู้รับบริการย่อมเกิดความไม่พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และการนาเสนอบริการได้ จึงสามารถแสดงเป็น
ภาพองค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการได้ ดังภาพที่ 2.3
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การรับรู้การบริการ

การรับรู้การบริการ

ที่ควรจะเป็นที่เกิดขึ้นจริง

ที่ควรจะเป็นที่เกิดขึ้นจริง

การรับรู้คุณภาพ

การรับรู้คุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์บริการ

ของการนาเสนอบริการ

การรับรู้การบริการ
ที่ควรจะเป็นทีเกิดขึ้นจริง
ภาพที่ 2.3 องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
แนวทางการเสริมสร้างความพึงพอใจในการบริการ
ความพึงพอใจในการบริการเป็นสิ่งที่ผู้ดาเนินการจะต้องคานึงถึงทั้งในฐานะผู้ให้บริการ และ
จะต้องคาดคิดในฐานะของผู้รับบริการร่วมด้วย เพื่อที่จะสามารถส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในการ
บริการขึ้นได้ โดยสามารถกระทาผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ (พิมล เมฆสวัสดิ์, 2550, หน้า 28)
1. ตรวจสอบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้อย่างสม่าเสมอผ่านการซักถามโดยตรง
การสารวจความคิดเห็น เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังและระดับความพึงพอใจในการบริการที่รับบริการ
หรื อผู้ ใช้มีต่อการให้ บ ริ การ ร่ ว มกับการรับฟังความคิดเห็ นของผู้ ให้ บริการที่เป็นผู้ ปฏิบัติโ ดยตรง
ทั้งสองสิ่งจะทาให้ผู้ดาเนินการทราบถึงความคาดหวัง และความพึงพอใจในการบริการที่ ใกล้เคียงกับ
ความเป็ น จริ ง มากที่ สุ ด เพื่ อ ที่ จ ะได้ น าไปพั ฒ นากระบวนการให้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพตรงกั บ
ความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้ใช้ได้
2. การกาหนดเป้าหมาย และทิศทางขององค์กรให้ชัดเจน ซึ่งผู้ดาเนินการจะต้องกาหนด
ทิศทางและจุดยืนของหน่วยงานให้ชัด เจน นั้นคือ มีเป้าหมายที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของ
ผู้รับบริการหรือผู้ใช้ โดยมีความสอดคล้องต่อแนวโน้มพฤติกรรมของผู้รับบริการหรือผู้ใช้ และความ
พร้อมของผู้ให้บริการที่จะดาเนินการให้มีคุณภาพ
3. การก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยจะต้ อ งมี ก ารก าหนดฐานะ
ของตนเองในการแข่งขันด้านการบริการ กาหนดกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย ศึกษาจุดแข็งจุดอ่อน
ของตนเอง จากนั้ น จึ ง กาหนดเป็ น กลยุทธ์ ในการบริห ารจัดการที่มี ประสิ ทธิ ภ าพ ร่ ว มกับ การน า
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เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้เพื่อให้เกิดการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และสามารถเข้าถึง
ผู้รับบริการหรือผู้ใช้จานวนมากได้
4. การพัฒนาคุณภาพและความสัมพันธ์ในกลุ่มบุคลกรให้บริการ เพื่อให้ผู้ให้บริการทุกคน
มี ค วามร่ ว มมื อ ร่ ว มใจในการท างาน รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การสร้ า งสรรค์ ความเอาใจใส่ ความทุ่ ม เท
ในการทางาน โดยมุ่งเน้นการทางานเป็นทีม เพื่อสร้างเสริมคุณภาพในการให้บริการ
5. การนากลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการหรือผู้ใช้ไปปฏิบัติ และประเมินผล
ผ่านการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งเน้นการทางานที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้ใช้ มีการกาหนดเป้าหมายและเกณฑ์วัดที่ชัดเจนรวมถึง
ผลตอบแทนการปฏิบัติตามเป้าหมายเพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบริการตามกลยุทธ์ที่วางไว้

แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการ
ส่วนประสมการตลาดการบริการ หมายถึง ส่ วนประกอบที่มีพื้นฐานจะมีอยู่ 4 ตัว ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด และองค์ประกอบอีก 3 ส่วน
คือ บุคลากร กระบวนการให้บริการ และสภาพสิ่งแวดล้อม (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557) ซึ่งถูก
นาเสนอเป็นครั้งแรก โดย (Bitner & Booms, 1981) เรียกว่า Service marketing mix (7Ps)
ประกอบด้วย Product, Price, Place, Promotion, People, Process, และ Physical evidence
ดังภาพที่ 2.4

Product
Physical
evidence

Price

7Ps
Process

Place

People

Promotion

ภาพที่ 2.4 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps)
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
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ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ เ สนอโดยธุ ร กิ จ เพื่ อ สนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ให้ พึ ง พอใจ
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีก็ได้ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด
สถานที่ องค์กรหรือบุคคล (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ, 2552)
(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2547) ได้สรุปองค์ประกอบการผลิตภัณฑ์บริการ ซึ่งประกอบด้วย
1. คุณประโยชน์หลักของการบริการ (Core benefit) คือ สิ่งพื้นฐานที่ลูกค้าต้องการได้รับ
จากบริการนั้น โดยสิ่งที่จะตอบสนองคุณประโยชน์หลักของการบริการ คือ คุณสมบัติหลักของการ
บริการ (Core service) ที่สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่มีต่อบริการ
2. คุณประโยชน์ ส่ว นเสริ ม (Supplementary) คือ สิ่งที่สร้างความพึงพอใจและความ
ประทับใจให้กับลู กค้าได้มากขึ้น ซึ่งคุณสมบัติส่ วนเสริมหรือบริการส่ว นเสริม (Supplementarty
service) ที่ช่วยขยายคุณประโยชน์หลักของบริการ จะเป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจและประทับใจให้
ลูกค้าได้ ได้แก่
2.1 บริ ก ารส่ ว นเสริ ม ที่ ช่ ว ยอ านวยความสะดวก เช่ น การให้ ข้ อ มู ล วิ ธี รั บ บริ ก าร
ตารางเวลาหรื อชั่วโมงทางาน ราคาหรือค่าใช้จ่าย คาแนะนาในการใช้บริการ การเตือนความจา
การแจ้งเงื่อนไขในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การจองล่วงหน้า รายงานสรุปการใช้บริการ
และใบเสร็จหรือเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการส่งมอบบริการ ฯลฯ
2.2 บริการส่วนเสริมที่ช่วยขยายศักยภาพของการบริการ เช่น การให้คาปรึกษา การให้
ความสะดวกสบาย การคุ้มกัน การยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ
ด้านราคา (Price)
(ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557) ให้ความหมายว่า ราคา หมายถึง การกาหนดอัตราในการ
แลกเปลี่ยน เพื่อใช้ดาเนินกิจกรรมทางด้านการตลาดบริการ และสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้
(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2547) ได้สรุปว่า การกาหนดราคาหรือค่าใช้จ่าย สาหรับการบริการบางอย่าง
อาจจะถูกเรียกแตกต่างกันไป เช่น
สถานศึกษา เรียกเก็บ ค่าเล่าเรียน (tuition fee)
บริษัท วิชาชีพ ผู้ให้คาปรึกษา เรียกเก็บ ค่าปรึกษา (Fee)
ธนาคาร เรียกเก็บ ดอกเบี้ย (Interest)
รัฐ เรียบเก็บ ค่าใช้บริการและสิ่งอานวยความสะดวกจากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน
เป็นภาษี (Tax) หรือค่าธรรมเนียม (Fee)
โดยค่ าใช้จ่ า ยของผู้ ใ ช้ บ ริ การหรื อราคา เป็น ปัจ จัย หนึ่ ง ที่จ ะส่ งผลต่อ ความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการ โดยกาหนดจากคุณค่าสุทธิ (Net value) ที่ลูกค้าจะได้รับจากบริการ โดยค่าใช้จ่าย
ในการซื้อบริการนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
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1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน เป็นจานวนเงินที่ผู้ใช้บริการหรือลูกค้า ต้องจ่ายในการซื้อสินค้าและ
ใช้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าบริการ ค่าสินค้าที่ต้องใช้ร่วมบริการ หรือค่าบารุงรักษาหลังรับบริการ
เป็นต้น
2. ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ม่ ใ ช่ ตั ว เงิ น เป็ น ต้ น ทุ น ซึ่ ง ถื อ เป็ น ความเสี่ ย งของลู ก ค้ า ที่ อ าจจะต้ อ งพบ
ในการตัดสินใจซื้อและใช้บริการหนึ่ง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบคือ
2.1 เวลา ระยะเวลาทั้งหมดที่ลูกค้าใช้ไปกับการบริการ นับตั้งแต่เวลาในการหาข้อมูล
เดินทางไปใช้บริการ รอรับบริการ และเวลาทั้งหมดที่ลูกค้าอยู่ในกระบวนการ
2.2 ความพยายาม ผู้ใช้บริการอาจต้องใช้ความพยายามเกี่ยวกับการบริการ ตั้งแต่การ
แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับการบริการนั้น ๆ การเดินทางไปยังสถานที่รับบริการ และรอคอยเพื่อที่จะ
ใช้บริการนั้น
2.3 ความรู้ สึ ก เมื่ อ ลู ก ค้ า เริ่ ม เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ก าร อาจเกิ ด ความรู้ สึ ก ต่ อ
สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริการนั้น ๆ ซึ่งอาจะเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ ความเครียด อารมณ์เสีย
และหงุดหงิด ที่เกิดจากความผิดพลาด ความยุ่งยากซับซ้อน หรือความไม่เพียงพอในกระบวนการซื้อ
และใช้บริการ
2.4 สิ่ ง ที่ ก ระทบต่ อ ประสาทสั ม ผั ส ต่ า ง ๆ เช่น รู ป รส กลิ่ น เสี ย ง และสั ม ผั ส ฯลฯ
ซึ่งมีส่วนในการตัดสินใจของผู้ใช้บริการในการเลือกซื้อและกลับมาใช้บริการซ้า
ด้านการจัดจาหน่าย (Place)
ได้มีนักวิชาการให้ความหมายของการจัดจาหน่ายการบริการ ไว้ดังต่อไปนี้
ชุติรั ตน์ เจริญสุ ข (2546 : 205) ให้ ความหมายว่า การจัดจาหน่ายการบริการ หมายถึง
วิธีการ หรือลู่ทางที่จะนาบริการไปสู่ลูกค้า หรือผู้รับบริการให้ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
ของธุรกิจให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ หรือเป็นกระบวนการจัดการเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการ
เข้าถึงบริการทั้งในด้านเวลาและสถานที่ เพื่อก่อให้เกิดการบริโภคอย่างแพร่หลายให้มากที่สุด
องค์ประกอบของการจัดจาหน่ายการบริการ
(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2547) ได้สรุปองค์ประกอบของการจัดจาหน่ายการบริการที่สาคัญ
มีดังต่อไปนี้
1. การจัดการด้านทาเลที่ตั้งของการบริการ หมายถึง อาณาบริเวณ หรือสถานที่ใด ๆ ที่ธุรกิจ
บริการจะไปตั้งอยู่เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าเป้าหมาย
2. การจัดการเวลาการรับบริการ หมายถึง การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวิธีการ
หรือลู่ทางในการส่งมอบบริการแก่ลูกค้าเป้าหมาย
3. การจั ด การด้ า นช่ อ งทางการจ าหน่ า ยบริ ก าร หมายถึ ง การตั ด สิ น ใจที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การกระจายบริการให้กว้างขวางและทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยใช้ตัวแทนหรือคนกลางเข้ามาช่วยเป็นเครือข่าย
หรือโยงใยในการบริการแก่ลูกค้าเป้าหมาย
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การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดจาหน่ายการบริการ
(ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557) ได้สรุปการตัดสินใจ เกี่ยวกับการจัดจาหน่ายการบริการ
จะต้องคานึงถึงหลักเกณฑ์ที่สาคัญ 2 ประการ ดังต่อไปนี้
1. การเข้าถึงได้ หมายถึง ความง่ายและความสะดวกสบายในการซื้อ ในการใช้หรือในการ
รับบริการ เนื่องจากบริการมีลักษณะพิเศษที่สาคัญประการหนึ่ง คือ การผลิตและการบริโภคบริการ
จะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน เราจึงไม่สามารถที่จะแยกการผลิตออกจากการบริโภคบริการได้ และลูกค้า
มักจะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตบริการด้วย ดังนั้นผู้ให้บริการจะต้องทาให้บริการสามารถ
เข้าถึงได้ ถ้าลูกค้าหรือผู้ใช้บริการไม่สามารถที่จะเข้า ถึงบริการได้ กระบวนการแลกเปลี่ยนบริการนั้น
จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้และบริการนั้นจะไม่มีคุณค่าสาหรับลูกค้า
2. ความพร้อมที่จะให้บริการได้ หมายถึง ระดับความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งจะ
ทาให้ลูกค้าสามารถซื้อใช้หรือรับบริการได้ เนื่องจากบริการไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ ดังนั้นประเด็นที่
สาคัญก็คือ บริการจะต้องพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าในสถานที่และในเวลาที่ลูกค้าต้องการจะใช้
บริการเสมอ บริการจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อบริการที่ผลิตขึ้นมาแล้วนั้นจะต้องพร้อมที่จะให้บริการได้
ในขณะนั้นด้วย
การเลือกทาเลที่ตั้งสาหรับการให้บริการ
(ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557) กล่าวว่า การนาเสนอบริการให้กับลูกค้านักการตลาด
บริการควรให้ความสาคัญกับ 3 ปัจจัยที่สาคัญ คือ สถานที่ในการนาเสนอบริการและวิธีการนาเสนอ
บริการ ความสาคัญของแหล่งที่ตั้งของสถานที่ให้บริการจะขึ้นอยู่กับประเภทของการนาเสนอบริการ
และระดับของการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งลักษณะดังกล่าวอาจแบ่ง
ออกได้เป็น 3 กรณี ดังนี้
1. เมื่อลูกค้าต้องเดินทางไปรับบริการ ณ สถานที่ของผู้ให้บริการ เช่น ในกรณีของโรงแรม
สวนสนุกและสถานออกกาลังกาย เป็นต้น ในกรณีนี้ทาเลที่ตั้งมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งผู้ประกอบการ
ที่ให้บ ริการต้องเลื อกทาเลที่ตั้งให้ เหมาะสม โดยจะต้องคานึงถึงความสะดวกของลู กค้าในการมา
รับบริการเป็นหลัก ต้องคานึงถึงทาเลที่ตั้งของคู่แข่งขันประกอบการพิจารณาด้วย เช่น กิจการอาจมี
สาขาที่ให้บริการมากกว่า 1 แห่ง
2. เมื่อผู้ ให้ บ ริ การสามารถเดินทางไปให้ บริการแก่ลู กค้า ณ สถานที่ของลู กค้าได้ในกรณี
ที่ทาเลที่ตั้งมีความสาคัญน้อยลง เช่น บริการทาความสะอาด บริการส่งมอบสินค้าถึงบ้าน บริการ
รักษาความปลอดภัย เป็นต้น ผู้ประกอบการอาจจะเลือกทาเลที่ตั้งที่อยู่ในย่านที่มีค่าใช้จ่ายต่ากว่าได้
เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการดาเนินการของกิจการ
3. การให้ บ ริ ก ารทางไกลในกรณี นี้ทาเลที่ตั้ง ไม่ ค่อยเกี่ ยวข้ องโดยตรง กลยุท ธ์ใ นการจั ด
จาหน่ายก็คือ พยายามนาเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อทาให้ลูกค้าใช้บริการได้โดยสะดวก เช่น
เครื่องฝากถอนเงินสดอัตโนมัติของธนาคาร การให้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ การให้บริการธนาคาร
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ทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น วิธีการเหล่านี้สามารถช่วยแก้ปัญหาด้านทาเลที่ตั้งของผู้ให้บริการการส่ง
มอบบริการ
(ชัยสมพล ชาวประเสริฐ , 2556) กล่าวว่า ช่องการจาหน่ายการบริการสามารถทาได้ 4 วิธี
ดังนี้
1. การให้ บ ริ การผ่ านร้ า น การให้ บริการแบบนี้เป็นแบบที่ทากันมานาน เช่น ร้านตัดผม
ร้านซักรีด ร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น วัตถุประสงค์เพื่อทาให้ผู้รับบริการและผู้ให้บริการมาพบ
กัน ณ สถานที่แห่งหนึ่งโดยการเปิดร้านค้าขึ้นมา
2. การให้บริการถึงที่บ้านลูกค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ เป็นการส่งพนักงานไปให้บริการ
ถึง ที่บ้ า นลู ก ค้า หรื อ สถานที่ อื่ น ตามความสะดวกของลู กค้ า เช่ น การบริก ารจั ดส่ ง อาหารตามสั่ ง
การให้บริการส่งพยาบาลไปดูแลผู้ป่วย การให้บริการแบบนี้ธุรกิจไม่ต้องมีการจัดตั้งสานักงานที่หรูหรา
หรื อ การเปิ ดเป็ น ร้ า นค้ า ส านั กงานอาจจะเป็ นบ้า นเจ้า ของหรื ออาจจะมี ส านัก งานแยกต่ างหาก
แต่ลูกค้าติดต่อธุรกิจด้วยการใช้โทรศัพท์หรือโทรสาร เป็นต้น
3. การให้บริการผ่านตัวแทนการให้บริการแบบนี้เป็นการขยายธุรกิจด้วยการขายแฟรนไชส์
หรือการจัดตั้งตัวแทนในการให้บริการ เช่น แมคโดนัลด์หรือเคเอฟซีที่ขยายธุรกิจไปทั่วโลก บริษัท
การบินไทย ขายตั๋วเครื่องบินผ่านบริษัทท่องเที่ยว และโรงแรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเชอราตัน เป็นต้น
4. การให้ บ ริ การผ่ า นทางอิเ ล็ กทรอนิ กส์ การให้ บริก ารแบบนี้ เป็นบริก ารที่ค่อนข้างใหม่
โดยอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยลดต้นทุนจากการจ้างพนักงาน เพื่อทาให้การบริการเป็นไปได้อย่างสะดวก
และทุ ก วั น ตลอด 24 ชั่ ว โมง เช่ น การให้ บ ริ ก ารผ่ า นเครื่ อ งเอที เ อ็ ม เครื่ อ งแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ เครื่องชั่งน้าหนั กหยอดเหรียญตามศูนย์การค้า การให้บริการดาวน์โ หลดข้อมูลจาก
สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
การส่ งเสริ มการตลาด เป็ นกิจกรรมทางการตลาดที่ใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อ สื่ อสาร
กับลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และองค์ เพื่อเพิ่มความต้องการซื้อและเพื่อทาให้
ผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคู่แข่ง (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2547)
วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาดบริการ
ชุ ติ รั ต น์ เจริ ญ สุ ข (2546 : 234) กล่ า วว่ า วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการส่ ง เสริ ม การตลาด
เปรียบเสมือน เป้าหมายปลายทางของการส่งเสริมการตลาดว่าบริษัทต้องการบรรลุถึงสิ่งใดใน
กระบวนการส่งเสริม การตลาดสาหรับธุรกิจมักเริ่มต้นจากการกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการและ
การกาหนดวัตถุป ระสงค์ให้ ชัด เจน วัตถุประสงค์ของการส่ งเสริมการตลาดจะเป็นส่ ว นส าคัญต่อ
การออกแบบ การคัดเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาดโดยทั่วไป
มีดังนี้
1. เพื่อเพิ่มการรู้จัก
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2. เพื่อสร้างความสนใจ
3. เพื่อสร้างความต้องการที่จะซื้อ
4. เพื่อเพิ่มยอดขาย
กระบวนการส่งเสริมการตลาดบริการ
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ, 2552) กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาดบริการเป็นการสื่อสาร
ทางการตลาดที่ มี ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกัน กั บ การส่ ง เสริ ม การตลาดโดยทั่ ว ๆ ไป ซึ่ ง สามารถอาศั ย
กระบวนการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. การกาหนดกลุ่มผู้รับข่าวสาร
2. การกาหนดวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสาร
3. การออกแบบข่าวสาร
4. การเลือกช่องทางการติดต่อสื่อสาร
5. การกาหนดงบประมาณ
6. การตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด
7. การวัดผลการส่งเสริมการตลาด
8. การบริหารกระบวนการติดต่อสื่อสาร
การติดต่อสื่อสารทางการตลาด
การติดต่อสื่อสารทางการตลาด สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2547)
1. การติดต่อสื่อสารโดยใช้บุคคล (Personal communication) เป็นการติดต่อสื่อสาร
แบบสอบถามระหว่างบุคคลต่อบุคคลที่สามารถโต้ตอบได้ทันที ได้แก่ การใช้พนักงาน การติดต่อ
ทางโทรศัพท์ การจัดหน่วยบริการลูกค้า การฝึกอบรมลูกค้า การสื่อสารแบบปากต่อปาก ฯลฯ
2. การติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้บุคคล (Impersonal communication) หรือการติดต่อสื่อสาร
โดยผ่านสื่อ (Medium communication) เป็นการติดต่อสื่อสารที่ใช้สื่อช่วยอานวยความสะดวก
ในการติดต่อสื่อสาร มีลักษณะเป็นการติดต่อสื่อสารแบบทางเดียว ที่ผู้รับสารไม่สามารถตอบโต้ได้
เหมาะสาหรับการติดต่อสื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่ ได้แก่ การโฆษณา การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ฯลฯ
ด้านบุคลากรการบริการ
ได้มีนักวิชาการให้ความหมายของบุคลากรการบริการ ไว้ดังต่อไปนี้
บุคลากรการบริการ หมายถึง บุคคลที่ต้องพบปะและให้บริการลูกค้าโดยตรง
(ชัยสมพล ชาวประเสริฐ , 2556) และพนักงานในส่วนสนับสนุนก็จะทาหน้าที่ให้การสนับสนุนงาน
ด้านต่าง ๆ ที่จะทาให้การบริการนั้นครบถ้วนสมบูรณ์
บุคลากรการบริการ หมายถึง บุคคลทุก ๆ คนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการให้บริการ
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(ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557)
จากคาจากัดความข้า งต้น สรุปได้ว่า บุคลากรการบริการ หมายถึง บุคคลทุก ๆ คนที่ต้อง
พบปะและให้บริการในองค์กรธุรกิจบริการนั้น และเป็นส่วนในการสนับสนุนในการทาหน้าที่ให้การ
สนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ที่จะทาให้บริการนั้นครบถ้วนสมบูรณ์
คุณสมบัติของผู้ให้บริการ
คุณสมบัติของผู้ให้บริการ หรือลักษณะประจาตัวซึ่งบุคคลต้องมีก่อนที่จะได้มาซึ่งสิทธิ์ หรือ
ความเหมาะสม คุณสมบัติของผู้ที่จะทางานบริการได้ดีจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(จิตตินันท์ นันทไพบูลย์, 2555)
1. มีจิตใจรักงานบริการ
2. บุคลิกภาพและการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย
3. มีเทคนิคในการให้บริการ
4. มีความรู้ในงานที่ให้บริการ
5. มีความช่างสังเกต
6. มีความกระตือรือร้น
7. มีกิริยาวาจาสุภาพ
8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
9. สามารถควบคุมอารมณ์ได้
10. มีสติในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
11. มีทัศนคติที่ดีต่อการบริการ
12. มีความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ
ด้านกระบวนการบริการ
กระบวนการบริการ หมายถึง ขั้นตอน หรือกระบวนการในการให้บริการ ระเบียบรวมทั้ง
วิธีการทางานซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างและการนาเสนอบริการให้กับลูกค้า เช่น การตัดสินใจในเรื่อง
นโยบายที่เกี่ยวกับลูกค้าและบุคลากรขององค์กร เป็นต้น (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557)
ความสาคัญของกระบวนการบริการ
(ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557) กระบวนการในการบริการที่มีประสิทธิภาพมีความสาคัญ
เป็นอย่างยิ่งต่อกิจการบริการและลูกค้าดังต่อไปนี้
1. สาหรับกิจการ
1.1 ช่วยให้ต้นทุนในการดาเนินงานของกิจการลดลง
1.2 ช่วยให้กิจการประสบความสาเร็จในการดาเนินกลยุทธ์ในการวางตาแหน่งบริการ
1.3 ช่วยให้พนักงานของกิจการเกิดความพึงพอใจในการทางานมากขึ้น
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1.4 ช่วยให้กิจการมีความได้เปรียบในการแข่งขัน
1.5 ช่วยให้กิจการประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจตามเป้าหมาย
2. สาหรับลูกค้า
2.1 โดยทั่วไปลูกค้ามักจะมองว่ากระบวนการเป็นส่วนหนึ่งของบริการด้วย
2.2 กระบวนการในการบริการที่ดีมีส่วนช่วยทาให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพ
2.3 การปรับเปลี่ยนกระบวนการให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ
มากขึ้น
ปัจจัยที่สาคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกระบวนการบริการ
(ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557) กล่าวว่า ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการ
บริการ นักการตลาดบริการควรจะต้องคานึงถึงปัจจัยที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
1. ระดับของการมีส่วนร่วมของลูกค้าในกระบวนการบริการกระบวนการบริการจะแตกต่าง
กันตามระดับ การมีส่ วนร่ว มของลูกค้าที่แตกต่างกัน เช่น กระบวนการบริการในกรณีที่ลูกค้าต้อง
บริการตนเองจะแตกต่างจากกรณีที่มีพนักงานให้บริการลูกค้า เป็นต้น
2. สถานที่ที่ใช้ในการนาเสนอบริการสถานที่ที่ใช้ในการนาเสนอบริการ มีความสาคัญต่อการ
ออกแบบกระบวนการบริการให้ลูกค้าในสถานที่เฉพาะของกิจการบริการต่าง ๆ เช่น โรงภาพยนตร์
หรือร้านซักแห้ง เป็นต้น จะแตกต่างจากในกรณีที่กระบวนการบริการลูกค้าของสถานที่ลูกค้าเอง เช่น
กรณีของการบริการกาจัดปลวก เป็นต้น
3. ประเภทของการบริ การ บุคคลหรือใช้เครื่องมือเป็นหลั กในการบริการ การออกแบบ
กระบวนการจะต้องพิจารณาว่าบริการนั้นใช้บุคคลเป็นหลัก เช่น บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการ
ธุรกิจ เป็นต้น หรือว่าใช้เครื่องมือเป็นหลัก เช่น บริการจากเครื่องฝากถอนเงินสดอัตโนมัติ เป็นต้น
4. ระดับ ของการติดต่ อกันระหว่างพนักงานและลู กค้า มากหรือน้อยนั้น มี ผ ลกระทบต่ อ
รูปแบบของกระบวนการ กล่าวคือ ในกรณีที่มีระดับของการติดต่อกันน้อย เช่น การจองตั๋วภาพยนตร์
ทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น จะมีกระบวนการที่แตกต่างกับกรณีที่มีระดับของการติด ต่อกันมาก เช่น
การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นต้น
5. ระดับของความเป็ นมาตรฐานในการกาหนดรูปแบบที่เหมาะสมของกระบวนการควร
พิจารณาว่าการนาเสนอบริการนั้นมีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดทุกครั้ง เพื่อการควบคุม
คุณภาพและลดต้นทุนในการดาเนินการ หรือว่าอาจมีการนาเสนอบริการในลักษณะที่แตกต่างจาก
มาตรฐานได้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
6. ระดับ ความซับ ซ้อนของบริการจะเกี่ยวข้องกับจานวนของล าดับขั้นตอนหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ กระบวนการของการให้บริการที่มีความซับซ้อนมาก เช่น บริการ
รับจัดงานแต่งงาน ซึ่งแตกต่างจากกระบวนการของการให้บริการที่มีความซับซ้อนน้อย เช่น บริการ
ถ่ายเอกสาร เป็นต้น
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ด้านสภาพแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพของการบริการ
(ชัยสมพล ชาวประเสริฐ , 2556) ให้ความหมายว่า สภาพแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพ
หมายถึง อาคารของธุร กิจ บริการ เครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเอทีเอ็ม
เคาน์เตอร์ให้บริการ การตกแต่งล็อบบี้ ลานจอดรถ สวน ห้องน้า การตกแต่ง ป้ายประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์ ม ต่า ง ๆ เป็ น ต้ น ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ เป็ น สิ่ ง ที่ ลู ก ค้า ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งหมายแทนคุ ณ ภาพของการ
ให้ บริการ กล่าวคือ ลูกค้าจะอาศัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกใช้บริการ
ดังนั้นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพยิ่งดูหรูหราและสวยงามเพียงใดบริการน่าจะมีคุณภาพตามด้วยและ
อยากที่จะเข้าไปใช้บริการ
(ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557) ให้ความหมายว่า สภาพแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพ
หมายถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก าร สถานที่ ที่ ลู ก ค้ า และกิ จ การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั น และ
องค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งทาหน้าที่ช่วยอานวยความสะดวกหรือสื่อสารบริการนั้น
สรุ ป ได้ ว่ า สภาพแวดล้ อ มและลั ก ษณะทางกายภาพ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมต่ า ง ๆ
ที่ส ามารถมองเห็น หรื อรับ รู้ ได้และใช้เป็นเครื่องบ่ งชี้ถึงคุณภาพของบริการ ประกอบด้ว ย อาคาร
สาหรับบริการ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเอทีเอ็มเคาน์เตอร์ให้บริการ การตกแต่งสถานที่ ล็อบบี้
ลานจอดรถ สวน ห้องน้า การตกแต่งป้าย ประชาสัมพันธ์
หน้าที่ของลักษณะทางกายภาพของการบริการ
ชุติรัตน์ เจริญสุข (2546 : 149) กล่าวว่า ธุรกิจบริการมีการใช้หลักฐานทางวัตถุหรือลักษณะ
ทางกายภาพของการบริการเป็นส่วนหนึ่งของส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยมีบทบาทหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. เป็นสื่อที่ใช้เรียกร้องความสนใจ จูงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและทาให้บริษัทแตกต่างจาก
คู่แข่งขัน เช่น การออกแบบอาคารสถานที่ การตกแต่งภายใน เป็นต้น
2. เป็นสื่อในการสร้างข่าวสาร เพื่อติดต่อสื่อสารไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับลักษณะ
เด่นและระดับคุณภาพของการบริการ เช่น สัญลักษณ์ของบริษัท การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
ก้าวหน้าของบริษัท เป็นต้น
3. เป็นสื่อที่ก่อให้เกิดผลในทางที่ดีขึ้น กระตุ้นให้ลูกค้ามีความต้องการอยากใช้บริการของ
บริษัทเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผลิตภัณฑ์บริการเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น ลูกค้าจะสัมผัสถึงระดับคุณภาพของ
การบริการก่อนการซื้อได้ยาก ซึ่งแตกต่างจากการซื้อสินค้าที่มีตัวตน ฉะนั้นการสร้างลักษณะทาง
กายภาพของการบริการจึงเป็นสิ่งจาเป็น
ดังนั้น ลักษณะทางกายภาพของการบริการ ได้แก่ อาคารของธุรกิจบริการ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเอทีเอ็ม เคาน์เตอร์ให้บริการ การตกแต่งสถานที่ ล็อบบี้
ลานจอดรถ สวน ห้องน้า การตกแต่ง ป้ายประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่
ลูกค้าใช้เป็นเครื่องหมายแทนคุณภาพของการให้ บริการ กล่าวคือ ลู กค้าจะอาศัยสิ่ งแวดล้ อมทาง
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กายภาพ เป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกใช้บริการ ดังนั้นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพยิ่งดูหรูหราและสวยงาม
เพียงใด บริการน่าจะมีคุณภาพตามด้วยและอยากที่จะเข้าไปใช้บริการ
โดยในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้นาแนวคิดเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการมา
ประยุกต์ใช้ โดยได้นามาเปรียบเทียบกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายบริการ ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อช่องทางการให้บริการ
2. ด้านกระบวนการบริการ ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อขั้นตอนการให้บริการ
3. ด้านบุคลากรบริการ ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ด้านสิ่งแวดล้อมและลั กษณะทางกายภาพ ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสิ่ งอานวยความ
สะดวก

แนวคิดและทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์
ความหมายของชุมชน
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของชุมชน คือกลุ่มคนที่อาศัยกัน
ขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน
ชิรวัฒน์ นิจเนตร (2528) กล่าวว่าชุมชนหมายถึง การที่คนจานวนหนึ่งอาศัยอยู่ในที่แห่งหนึ่ง
มีความเชื่อ กิจกรรมต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกัน คุณลักษณะเหล่านี้มีลักษณะเด่นเพียงพอเพื่อให้สมาชิก
ตระหนักและเกื้อกูลกัน
พิชัย หิรัญเจริญ (2527) กล่าวไว้ว่า ในชุมชนแต่ละแห่ง นอกจากจะมีประชาชนอาศัยอยู่แล้ว
ยังประกอบด้วยสถานที่ สถาบันต่าง ๆ ประชาชนกับองค์กรเหล่านี้เมื่ออยู่ใกล้เคียงกัน ย่อมมีการ
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพึ่งพออาศัยกัน
กิตติมา กมลพันธฤกษ์ (2537) กล่าวว่า ชุมชนหมายถึงกลุ่มประชาชนหรือเพื่อนบ้านที่
เกี่ยวข้องกันอาศัยอยู่กัน มีศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีใกล้เคียงกัน มีความสนใจผลประโยชน์ที่
ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันรวมไปถึงการมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ผูกพันเหนียวแน่น ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
จากความหมายต่าง ๆ ของชุมชนข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มชนที่อาศัย
อยู่ ร วมกัน ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน มีการทากิจกรรม เรียนรู้ ติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน มีการอาศัย
ทรัพยากรบริ เวณนั้ นในการดารงชีวิตประจาวันหรือประกอบอาชีพ ส่ งผลให้คนในชุมชนเกิดการ
ตระหนักรักและร่วมกันอนุรักษ์ วิถีชีวิต ประเพณีและทรัพยากรให้คงอยู่กับชุมชนถาวร
ชุมชนสัมพันธ์
เสรี วงศ์มณฑา (2542) กล่าวว่าชุมชนสัมพันธ์ หมายถึง การที่องค์กรสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับชุมชนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยรอบบริเวณองค์กร
บัญญัติ คานูญวัฒ น์ (2532) กล่ าวว่า องค์กรและประชาชนจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ได้
ประชาชนไม่สามารถดารงชีวิตอย่างสะดวกสบายได้ เมื่อขาดองค์กรให้การสนับสนุน ด้านอาชีพของ
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คนในชุมชน รวมทั้ง สนับสนุนด้านกีฬา วัฒนธรรมของชุมชนรอบ ๆ องค์กร ในขณะเดียวกันองค์กร
ก็จะไม่สามารถทาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากขาดการสนับสนุนและการให้ความร่วมมือของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบ ๆ องค์กร ซึ่งหน้าที่ที่องค์กรควรตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชน
และกิจกรรมที่ชุมชนให้ความร่วมมือกับองค์กร คือ “กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์”
ดังนั้นสามารถกล่าวโดยสรุปถึงความหมายของชุมชนสัมพันธ์ว่าหมายถึง การเสริมสร้างความ
เข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างองค์กรกับชุมชนในท้องถิ่นที่องค์กรมีการดาเนินกิจการ
อยู่ ซึ่งเป็นการดาเนินงานที่ให้ความสนใจและเอาใจใส่ถึงความต้องการและทัศนคติของชุมชนที่มีต่อ
องค์กรและการดาเนินงานขององค์กร
กลุ่มเป้าหมายที่สาคัญมากที่สุดกลุ่มหนึ่งขององค์กรต่าง ๆ คือ “ชุมชน” ซึ่งเป็นบ้าน/ที่ตั้ง
ขององค์กร การมีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนทาให้ชุมชนมีโอกาสและยินดีที่จะเข้าร่วมกับกิจกรรมของ
องค์กร องค์กรเองสามารถส่งข้อมูลข้าวสารให้แก่ชุมชนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ หรือการ
ประชุมกับคนในชุมชน
ดังนั้นการดาเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เผยแพรขอมูลขาวสาร
2. สรางความรูความเขาใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม
3. มีสวนรวมในการลดบรรยากาศความขัดแยงระหวางกลุม
หลักการของการทาชุมชนสัมพันธ์
เสรีย์ วงศ์มณฑา (2552) ได้กล่าวแนวทางหลักการสร้างชุมชนสัมพันธ์ไว้ 8 ประการดังนี้
1. องค์กรต้องรู้จักให้ความร่วมมือ (Participate) กับกิจกรรมชุมชน เช่น ชุมชนรอบ ๆ มีงาน
กี ฬ า งานเทศกาลประจ าปี บริ ษั ท หรื อ องค์ ก รควรเข้ า ไปร่ ว มจั ด งานด้ ว ย อาจจะพิ จ ารณาเป็ น
ผู้สนับสนุนสปอนเซอร์ หรือส่งพนักงานร่วมทากิจกรรมกับชุมชน
2. เมื่อบริษัทเข้าไปตั้งในชุมชนควรจ้างแรงงานในชุมชน โดยเฉพาะแรงงานที่ไม่เน้นทักษะ
ซึ่งให้เลือกพนักงานที่มาจากรอบชุมชนมากกว่าบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการสร้างภาพลั กษณ์กับ
องค์กร เพื่อให้คนในชุมชนรอบองค์กรเกิดความรู้สึกว่าองค์กรเข้ามาสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
และทาให้ประชาชนรอบองค์กรไม่เกิดการต่อต้านหรือมีอคติ
3. คนในชุมชนต้องการให้ชุมชนมีความสวยงามสะอาด เช่น สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ
ซึ่งองค์กรสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ให้กับชุมชน โดยองค์กรเป็นผู้ดูแลและสนับสนุนกิจกรรม
4. คนในชุ ม ชนต้ อ งการความปลอดภั ย เมื่ อ องค์ ก รได้ เ ข้ า ไปท ากิ จ กรรมรอบ ๆ ชุ ม ชน
ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้คนในชุมชนรู้สึกปลอดภัยจากภัยอันตราย เช่น ติดป้ายลดความเร็วอยู่ในเขต
ชุมชน หรือชะลอความเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ
5. การพัฒนาชุมชน เป็นการสร้างสรรค์ที่ดีงามและอานวยประโยชน์แก่ชุมชนด้านต่าง ๆ
เช่น การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย สวัสดิการสังคม ดังนั้นองค์กรควรเข้าไปมีส่วนร่วม

29
หรือสนับสนุนด้านต่าง ๆ เช่นสร้างอาคารเรียน ส่งเสริมสนามกีฬาประจาชุมชน ส่งเสริมด้านดนตรี
สร้างโบสถ์ ทานุบารุงศาสนา สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการพัฒนาชุมชน
6. องค์กรจะต้องดูแลด้านสิ่ งแวดล้ อมของชุมชน เช่น ปลู กต้นไม้ขจัด สารพิษ ทาถังขยะ
บ่อบาบัดน้าเสียให้กับชุมชน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชุมชนต้องการให้องค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
7. องค์กรต้องเป็นผู้อุปถัมภ์ให้กับชุมชนในกรณีที่มีการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งชุมชน
ส่วนใหญ่มีงบประมาณไม่เพียงพอ องค์กรจึงควรเข้าไปสนับสนุนเพื่ อสร้างความรู้สึกดี ๆ และเป็นการ
สร้างทัศนคติที่ดีให้กับสมาชิกในชุมชน
8. การทาการกุศล เป็นการทากิจกรรมใด ๆ ที่ช่วยเหลือสังคม เช่น การบริจาคสิ่งของ
เงินทอง หรือช่วยในด้านใดด้านหนึ่งแก่ชุมชน
วิธีดาเนินงานชุมชนสัมพันธ์
1. พบปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ
2. เยี่ยมเยือนพื้นที่/ชุมชน (site visit) เพื่อรับฟังข้อร้องเรียน ข้อวิตกกังวล และความ
ขุ่นเคืองใจต่าง ๆ
3. การสารวจข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
4. การสนทนากลุ่มย่อย
5. การจัดเวทีสาธารณะ
6. การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
7. การจัดประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น
8. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
9. การจัดประชาพิจารณ์

แนวคิดและทฤษฎีการมีสว่ นร่วม
ความหมายของการมีส่วนร่วม
ความหมายของการมีส่ วนร่ว ม มีนักวิช าการทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศที่มีความรู้
ความสามารถ และทาวิจัย แต่งตารา เกี่ยวกับเรื่องนี้มานาน ได้ให้ความหมายของการมีส่ว นร่ว ม
ดังรายละเอียด ดังนี้
Arnstien (1969) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วมโดยไม่มีบทบาทอะไรเลย
ย่อมไม่ได้ผลการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพนั้น ผู้เข้าร่วมจะต้องรู้จักใช้อานาจและสามารถควบคุมกิจกรรม
นั้นได้จึงจะทาให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
Berkley (1975) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู้นาเปิดโอกาสให้ผู้ตามทุกคนเข้ามา
มีส่วนร่วมตัดสินใจในการทางานเท่าที่จะสามารถกระทาได้
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William Erwin (1976) การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องในการดเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง
Cohen & Uphoff (1981) การมีส่วนร่วม หมายถึง สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรทาอะไรและทาอย่างไร 2) การมี
ส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ
United Nations (1981) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้นและมีพลัง
ของประชาชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ในการตัดสินใจเพื่อกาหนดเป้าหมายของสังคมและการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และปฏิบัติตามแผนการหรือโครงการต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ
Putti (1987) การมีส่ วนร่วม หมายถึง พื้นฐานของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะส่ งผลให้
การบริหารจัดการมีลักษณะกว้าง ซึ่งเป็นทางหนึ่งที่จะทาให้การมีส่วนร่วมขยายไปสู่การปฏิบัติงานใน
ระดับล่างขององค์การ
นิคม ผัดแสน (2540) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ให้ประชาชนได้คิดค้นแนวทางขึ้นเอง
เป็นผู้กาหนดการตัดสินใจ คิดค้นปัญหา และการดาเนินการในขั้นตอนต่างๆ เช่น แสดงความคิดเห็น
เสนอแนะ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
อุทัย บุญประเสริฐ (2542) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้สมาชิกของชุมชนและ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในกิจกรรมใด ๆ ให้ความช่วยเหลือและมีอิทธิพลต่อการดาเนิน
กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อประชาชน
พีระ พรนวม (2544) การมีส่วนร่วม หมายถึง เป็นการกระจายอานาจให้ประชาชนได้มี
โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาปัญหาความต้องการร่วมกัน ในการตัดสินใจร่วมกัน วางแผน
ดาเนินงานหรือแก้ไขปัญหาร่วมกัน ดาเนินการหรือปฏิ บัติงานร่วมกัน ตลอดจนรับรู้ผลดี เสียจนเกิด
ความภาคภูมิใจร่วมกัน
สมยศ นาวีการ (2545) การมีส่วนร่วมหมายถึงกระบวนการของการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ (Participative Management) เน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง
แข็งขันของบุคคล ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการแก้ปัญหาของการ
บริหาร
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่เคยได้เข้า
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรือเข้าร่วมการตัดสินใจหรือเคยเล็กน้อยได้เข้าร่วมด้วยมากขึ้น เป็นไปอย่างมี
อิสรภาพ เสมอภาค มิใช่เพียงมีส่วนร่วมอย่างผิวเผินแต่เข้าร่วมด้วยแท้จริงยิ่งขึ้น
จิราภรณ์ ศรีคา (2547) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลที่มีความสนใจหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องในเรื่องเดียวกันเข้ามาร่วมกัน เพื่อปฏิบัติภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การดาเนินงาน
การรับทราบผลการดาเนินงาน การติดตามประเมินผล หรือร่วมกันทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามที่ได้ตกลงกันไว้

31
จินตนา สุ จจานั นท์ (2549) การมีส่ว นร่วม หมายถึง กระบวนการดาเนินงานรวมพลั ง
ประชาชนกับองค์กรของรัฐหรือองค์กรเอกชนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของชุมชน
โดยให้สมาชิกเข้ามาร่วมวางแผน ปฏิบัติและประเมินงาน เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน
ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์ (2550) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทร่วมในกิจกรรมทุกประการตามกาลังความสามารถของสมาชิกไม่ว่าจะ
เป็นการตัดสินใจ การดาเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร่วมกัน นาผลที่ได้มา
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานในกลุ่มให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น
สั ญ ญา เคณาภู มิ (2551) การมี ส่ ว นร่ ว ม หมายถึ ง การที่ ส มาชิ ก ได้ มี โ อกาสร่ ว มคิ ด
ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติตามโครงการ ร่วมติดตามประเมินผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
พึงประสงค์ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมจะต้องมาจากความสมัครใจ พึงพอใจ และได้รับผลประโยชน์ที่เกิด
จากชุมชนโดยส่วนรวมร่วมกัน
เมตต์ เมตต์การุณจิต (2553) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วม
คิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามผล
โดยสรุป การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันการ
ตัด สิ น ใจ การด าเนิ น กิ จ กรรม การติด ตามตรวจสอบ และการประเมิน ผลร่ ว มกั น เป็ น ไปอย่า งมี
อิสรภาพ เสมอภาคนาผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานเพื่อพัฒนาหรือใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ
ความเชี่ยวชาญของแต่ละคนในการแก้ปัญหาของชุมชนและพัฒนางานในกลุ่มให้มีความโปร่งใสและ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น
กระบวนการมีส่วนร่วม
เมื่อกล่ าวถึงกระบวนการมีส่ว นร่วมของประชาชนแล้ ว จะต้องนึกถึงกระบวนการที่จะให้
ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในทุกขั้นตอนของการมีส่วนร่วม เพราะอย่างน้อยที่สุดประชาชนจะต้อง
ได้รับรู้ขั้นตอนการดาเนินการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการตัดสินใจ ขั้นตอนการดาเนินงาน และ
ขั้นตอนในการประเมินผลงาน เพื่อให้รับรู้ถึงความเป็นไปในกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น กระบวนการมี ส่วนร่วมของประชาชน มีนักวิชาการที่ได้
ทาการวิจัย ได้กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมตามประเด็นสาคัญต่าง ๆ เช่น
ถวิลวดี บุรีกุล (2543) ได้กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมที่นามาประมวลเป็นระดับไว้ได้อย่าง
น่าสนใจ โดยถวิลวดี ได้ทาวิจัยเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และได้ข้อสรุปถึงกระบวนการมี
ส่วนร่ว ม ควรจะมีลาดับ ขั้นประกอบไปด้วย การให้ข้อมูล การเปิดรับความคิดเห็นของประชาชน
การปรึกษาหารือการวางแผนร่วมกัน การร่วมปฏิบัติและการควบคุมติดตามโดยประชาชน โดยเป็น
การเริ่มจากการสื่อสารทางเดียว ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียวไปจนถึงสื่อสารสองทางที่เป็น
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การปรึกษาหารือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน และเมื่อสื่อสารกันเข้าใจตรงกันแล้ว จึงเป็นการร่วมทา และใน
ที่สุดเป็นการร่วมติดตามควบคุม ซึ่งนับเป็นขั้นตอนของการมีส่วนร่วมสูงสุด
อภิญญา กังสนารักษ์ (2544) ได้นาเสนอกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนว่า ชุมชนต้องมี
ส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการ ร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาภายในชุมชน ร่วมตัดสินใจกาหนดความต้องการและร่วมลาดับความสาคัญของความต้องการ
2) การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผน กาหนดวัตถุประสงค์วิธีการแนวทางการดาเนินงาน รวมถึง
ทรัพยากรและแหล่งวิทยากรที่จะใช้ในโครงการ 3) การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการดาเนินโครงการ
ทาประโยชน์ให้แก่โครงการ โดยร่วมช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน 4) การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ เพื่อให้รู้ว่าผลจากการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
หรือไม่ โดยสามารถกาหนดการประเมินผลเป็นระยะต่อเนื่องหรือประเมินผลรวมทั้งโครงการในคราว
เดียวก็ได้
ประพัน ธ์ สร้ อยเพ็ช ร (2547) ได้กล่ าวว่า การมีส่ ว นร่ว มที่แ ท้จริงน่าจะประกอบด้ว ย
4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การค้นหาปัญหาและสาเหตุ 2) การวางแผนดาเนินกิจกรรม 3) การลงทุนและ
การปฏิบัติงาน 4) การติดตามและประเมินผล ในขณะเดียวกัน สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (2548) ได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นสาคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมที่มีความลึกลงไปอีก ได้แก่
1) การตัดสินใจและผลกระทบที่สาคัญ 2) การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อบางคนมากกว่าคนอื่น
3) การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบางคนหรือกลุ่มคนที่มีอยู่เดิม 4) การตัดสินใจที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีความขัดแย้งอยู่ก่อนแล้ว 5) ความจาเป็นเพื่อให้มีการสนับสนุนต่อผลการ
ตัดสินใจ ส่วน อคิน รพีพัฒน์ (2547) ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การ
กาหนดปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข 2) การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผน
พัฒนา แก้ไขปัญหา 3) การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 4) การประเมินผลงานกิจกรรม
การพัฒนา
ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์ (2550) ได้ทาวิจัยเรื่องการมีส่ วนร่ว มในการจัดการศึกษา ได้ใช้
หลักการที่อิงไปในแนวทางของนโยบาย และได้พบว่า แท้จริงแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมมีลักษณะที่
คล้ า ยกั บ การก าหนดนโยบาย เพราะท้ า ยที่ สุ ด ของการก าหนดนโยบาย คื อ การตั ด สิ น ใจและ
การตัดสินใจนี้เอง จึงเป็นเหตุเบื้องต้นของการกาหนดนโยบาย และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เข้ามาแสดงความคิดเห็นเสมือนหนึ่งเป็นการขัดเกลานโยบายให้มีความเหมาะสมกับความต้องการ
ของประชาชน ตามแนวคิดของ ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์แล้ว กระบวนการการมีส่วนร่วมน่าจะเริ่มจาก
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม 3) การมีส่วนร่วมใน
การติดตามตรวจสอบการประเมินผล ในขณะที่ เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553) ได้กล่าวถึงกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยที่มีความสอดคล้องกับ ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์ แต่ได้เพิ่มบางประเด็น
ที่เห็นว่า ยังมีข้อบกพร่องและอาจจะเสริมประเด็นดังกล่าวให้มีความชัดเจนขึ้น โดยเริ่มจาก 1) การมี
ส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุ และความต้องการ 2) มีส่วนร่วมในการวางแผน 3) มีส่วนร่วมใน
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การตัดสินใจ 4) มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 5) มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 6) มีส่วนร่วมใน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แต่อย่ างไรก็ตาม แนวคิดของ ทรงวุฒิ เรือ งวาทศิล ป์ และเมตต์ เมตต์การุณ์จิ ต ยังคงมี
ลักษณะในเชิงแคบ หากแต่ ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (อ้างใน จิราภรณ์ ศรีคา, 2547) ได้ให้ความเห็นใน
กระบวนการมีส่วนร่วมที่ ลึก หรือเป็นการต่อเติมประเด็นสาคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมมากกว่า
ซึ่งยุวัฒน์ วุฒิเมธี ได้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมไปในทางของการพัฒนาชุมชน โดยการบูรณาการ
แนวทางที่เป็นนโยบายเข้ากับการพัฒนา จึ งสะท้อนแนวคิดในเชิงสังคมมากกว่า ตามแนวคิดของเขา
แล้ว กระบวนการมีส่วนร่ วมจะต้องเริ่มจาก 1) การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 2) การมี
ส่วนร่วมในการคิด 3) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4) การมีส่วนร่วมในการวางแผนและดาเนินการ
5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 6) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ สอดคล้องกับแนวคิดของ
วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ (2553) ได้กล่าวถึง กระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนของประชาชนประกอบ
ไปด้วย 1) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 2) การให้ความเห็น 3) การประชุมรับฟังความเห็น 4) การร่วม
ตัดสินใจ 5) การทางานร่วมกัน
จากแนวคิ ด กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มที่ นั ก วิ ช าการทั้ ง หลายได้ ใ ห้ ท รรศนะไว้ ใ นเบื้ อ งต้ น
ที่กล่าวมา มีความหลากหลายในประเด็นมากพอสมควร แต่อย่างไรก็ตาม หากนามาประมวลให้เป็น
ลักษณะที่เป็นระบบตามแนวคิดของ Cohen, J.M., & Uphoff, N.T. (1980) จะเห็นว่า มีความเป็น
ระบบในเรื่ องของประเด็น ส าคั ญ โดยเขาได้ มีก ารนาเอากระบวนการมี ส่ ว นร่ว มจากนักวิ ช าการ
ทั้งหลายมาประมวลเป็นแนวคิดหลัก และได้จาแนก รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วม ดังนี้
ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการของการตัดสินใจ
นั้ น ประการแรกสุ ด ที่ ต้ อ งกระท า คื อ การก าหนดความต้ อ งการและการจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ
ต่อจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชาชนที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจนี้เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้อง
ดาเนิ นการไปเรื่ อย ๆ ตั้งแต่การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่ว งดาเนินการวางแผน
และการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (Implementation) ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของ
การดาเนินงานโครงการนั้นได้มาจากคาถามว่าใครจะทาประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้างและจะทา
ประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารการงานและการประสานงานและ
การขอความช่วยเหลือ เป็นต้น
ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์
นอกจากความสาคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงการ
กระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ผลประโยชน์ของโครงการนี้รวมทั้งผลที่เป็นประโยชน์ทางบวก
และผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและ
สังคมด้วย
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ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) การมีส่วนร่วมในการประเมิน ผลนั้น
สิ่งสาคัญจะต้องสังเกต คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง
(Expectation) ซึ่งมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้
โดยสรุป กระบวนการมีส่วนร่วมในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะมุ่งให้ความสนใจถึงกระบวนการมี
ส่ว นร่ ว มในประเด็น การมีส่ วนร่ว มในการค้นหาสาเหตุ และความต้องการ การมีส่ ว นร่วมในการ
วางแผนและดาเนินการ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประเภทการมีส่วนร่วม
เฉลียว บุรีภักดี และคนอื่น ๆ (2545) สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน แบ่งได้ออกเป็น
3 ประเภท ได้แก่
1. การมีส่วนร่วมแบบชายขอบ (Marginal Participation) เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์เชิงอานาจไม่เท่าเทียมกันกล่าวคือ ฝ่ายหนึ่งรู้สึกด้อยอานาจกว่า มีทรัพยากรหรือความรู้
ด้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นต้น
2. การมีส่วนร่วมแบบบางส่วน (Partial Participation) เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจากการ
กาหนดนโยบายของรั ฐ โดยไม่ รู้ ความต้องการของประชาชน ดัง นั้น การมีส่ ว นร่ ว มจึงเป็นเพีย ง
ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการดาเนินกิจกรรมบางส่วนบางเรื่องเท่านั้น
3. การมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์ (Full Participation) เป็นการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ
การพั ฒ นาด้ ว ยความเท่ า เที ย มกั น ทุ ก ฝ่ า ย จั ด เป็ น การมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาอย่ า งแท้ จ ริ ง ของ
ประชาชนตามแนวความคิดและหลักการพัฒนาชุมชน เมื่อนามาใช้ในการเรียนรู้จะสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จักร พิสุทธิ์ (2547) ศึกษาเรื่องชุมชนกับการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม
ของชุมชน แบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ลักษณะการมีส่วนร่วมจากความเกี่ยวข้องทางด้านเหตุผล โดยการเปิดโอกาสให้สังคม
องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิ หน้าที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน ตั้งแต่การคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ วางแผน การร่ว มปฏิบัติและการรับผิดชอบ
ในผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริม ชักนา สนับสนุนให้การดาเนินงานเกิดผลประโยชน์ต่อชุมชน
ตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดด้วยความสมัครใจ
2. ลักษณะการมีส่วนร่วมจากความเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ เป็นการมีส่วนร่วมของชุมชน
ที่การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ อารมณ์ รวมทั้ง ค่านิยมของประชาชนเป็นเครื่องชี้นาตนเองให้เข้ามา
มีส่วนร่วม แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การกระทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ทาให้ผู้ที่เข้ามา
มีส่วนร่วม เกิดความผูกพัน มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ดาเนินงานด้วยความสมัครใจ
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จิ น ตนา สุ จ จานั น ท์ (2549) ได้ แบ่ งประเภทของการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนไว้เ ป็ น
2 ประเภท ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมที่แท้จริง (Genuine Participation) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบโครงการ เริ่มตั้งแต่ร่วมศึกษาปัญหาและความต้องการ
ร่วมหาวิธีแก้ปัญหา ร่วมวางนโยบายและแผนงาน ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และร่ วมปฏิบัติ
ตามแผนที่กาหนดไว้ และร่วมประเมินผลโครงการ
2. การมีส่วนร่วมที่ไม่แท้จริง (No Genuine Participation) เป็นการมีส่วนร่วมเพียง
บางส่วนโดยเฉพาะเข้าร่วมในการปฏิบัติตามโครงการที่ได้มีการกาหนดไว้แล้ว เช่น การเข้าเป็นสมาชิก
หรือการร่วมเสียสละแรงงาน
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (อ้างในสิริพัฒน์ ลาภจิตร, 2550) ได้สรุปรูปแบบของการมีส่วนร่วม
มีดังต่อไปนี้
1. การที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง (Direct Participation) โดยผ่านองค์กรที่จัดตั้งโดย
ประชาชน (Inclusive Organization) การรวมกลุ่มเยาวชนต่าง ๆ
2. การที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางอ้อม (Indirect Participation) โดยผ่านองค์กรผู้แทนของ
ประชาชน (Representative Organization) กรรมการของกลุ่มหรือชุมชน
3. การมีประชาชนมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ (Open Participation) โดยผ่านองค์กร
ที่ไม่ใช่ผู้แทนของประชาชน (Non-Representative Organization) เช่น สถาบันหรือหน่วยงานที่
เชิญชวน หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเมื่อไรที่ได้ทุกเวลา
เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553) ได้กล่าวถึงประเภทของการมีส่วนร่วมโดยสามารถจาแนกการ
มีส่วนร่วมออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. การมีส่วนโดยตรง การมีส่วนร่วมในการบริหารเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเป็นสาคัญ
ดังนั้น ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมโดยตรง เช่น ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ มักจะเปิดโอกาสให้บุคคล
อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในรูปของกรรมการที่ปรึกษาที่ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ เพราะกิจกรรมบางอย่างอาจ
มีอุป สรรค ไม่ส ามารถแก้ปั ญหาให้ ลุ ล่ ว งไปได้ด้วยดี จึงจาเป็นต้องให้ บุคคลอื่นเข้ามาร่ว มในการ
ตัดสิ นใจ เพื่อให้ ผลการตัดสิน ใจเป็นที่ยอมรับแก่คนทั่วไปหรือเกิดผลงานที่มีประสิ ทธิภ าพ การมี
ส่วนร่วมโดยตรงจึงมีสาระสาคัญอยู่ที่ว่า เป็นการร่วมอย่างเป็นทางการและมักทาเป็นลายลักษณ์
อักษร เช่น คาสั่งแต่งตั้ง หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุม เป็นต้น
2. การมีส่วนร่วมโดยอ้อม การมีส่วนร่วมโดยอ้อมเป็นเรื่องของการทากิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่ งให้ บ รรลุ เป้ าหมายอย่ างไม่เป็ นทางการ โดยไม่ได้ร่ว มในการตัดสิ นใจในกระบวนการบริห าร
แต่เป็นเรื่องของการให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายเท่านั้น เช่น การบริจาคเงิน ทรัพย์สิน
วัสดุอุปกรณ์ แรงงาน เข้าช่วยสมทบ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมแต่ยินดีร่วมมือ เป็นต้น
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ลักษณะการมีส่วนร่วม
ลักษณะการมีส่วนร่วมนั้น จะพิจารณาได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าจะสนใจศึกษาในประเด็น
บ้าง ประเด็นที่น่าสนใจในงานวิจัยครั้งนี้ คือ การเน้นลักษณะการมีส่วนร่วมในประเด็นที่เกิดจาก
กิจ กรรม เช่น การเข้าร่ว มแสดงความคิดเห็ นในประโยชน์ส าธารณะ การเข้าร่ว มในการตัดสิน ใจ
การวางแผน และร่วมตรวจสอบในลั กษณะองค์กรชุมชน ฯลฯ และการเน้นการศึกษาในลักษณะของ
การบริหารที่เกิดจากการดาเนินงานในทางนโยบายและในทางปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกับ
ชุมชน ดังมีนักวิชาการได้ให้ความเห็น เช่น Ornstein (อ้างใน ชูชาติ พ่วงสมจิตต์ , 2540) เห็นว่า
การมีส่วนร่วมจะมีลักษณะมากน้อยเพียงใด ให้พิจารณาว่าผู้นาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปร่วมใน
การใช้อานาจและมีบทบาทในการควบคุมได้เท่าใด ซึ่งเป็นข้อบ่งบอกถึงภาวะผู้นาที่เป็นประชาธิปไตย
ว่ามีสูงหรือต่า โดย Ornstein ได้สรุปลักษณะการมีส่วนร่วมออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) การมีส่วนร่วม
เทียม หรือไม่มีส่วนร่วม 2) การมีส่วนร่วมพอเป็นพิธีหรือร่วมเพียงบางส่วน 3) การมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง คือ มีอานาจและบทบาทมาก สอดคล้องกับ แนวคิดของ Campbell & Ramseyer (อ้างใน
จิราภรณ์ ศรีคา, 2547) ได้แบ่งลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ 5 ลักษณะ ได้แก่ 1) ลักษณะที่
ไม่มีส่วนร่วมเลย 2) ลักษณะที่มีส่วนร่วมน้อย 3) ลักษณะที่มีส่วนร่วมปานกลาง 4) ลักษณะที่มี
ส่วนร่วมมาก 5) ลักษณะที่มีส่วนร่วมมากที่สุด
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และพรรณทิพย์ เพชรมาก (2551) ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนไว้ใน เอกสารประกอบการสอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมือง
และชนบท โดยได้ข้อสรุปลักษณะการมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น 6 ลักษณะ ได้แก่
1. การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) การมีส่วนร่วมแบบนี้ ประชาชนเป็นผู้ที่มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย และบุ คคลหรื อ หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ องจะต้ องได้ รับ การแจ้ งให้ ท ราบถึ ง รายละเอีย ดของ
โครงการที่จะดาเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ การแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้อง
เป็นการแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจดาเนินโครงการ
2. การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่มีการจัดการ
หารื อ ระหว่ า งผู้ ด าเนิ น การโครงการกั บ ประชาชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งและได้ รั บ ผลกระทบ เพื่ อ รั บ ฟั ง
ความคิดเห็นและการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางการกระจายข่าวารข้อมูลไป
ยั งประชาชนและหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งให้ เกิ ดความเข้า ใจ และเพื่ อให้ มีก ารให้ ข้ อเสนอแนะเพื่ อ
ประกอบทางเลือกการตัดสินใจ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและ
ฝ่ายที่เกี่ย วข้องกับ โครงการหรือกิจกรรมและผู้ ที่มีอานาจในการตัดสินใจ ใช้เวทีสาธารณะในการ
ท าความเข้ า ใจ การประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น มี ห ลายวิ ธี ก าร เช่ น การประชุ ม ระดั บ ชุ ม ชน
(Community Meeting) การประชุมรับฟังความคิดเห็นเชิงวิชาการ (Technical Meeting)
4. การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นการประชุมที่มีขั้นตอนการดาเนินงานที่เป็น
ระบบ และมีความชัดเจนมากขึ้น เป็นเวทีในการสเนอข้อมูลอย่างเปิดเผยไม่มีการปิดบังขอผู้ที่มีส่วนได้
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และส่วยของโครงการ การประชาคมและคณะกรรมการจัดประชุมจะต้องมีองค์ประกอบของผู้เข้าร่วม
ที่เป็นที่ยอมรับ มีหลักเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาที่ชัดเจน และมีการแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบ
อย่างชัดเจน
5. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจต่อประเด็นปัญหานั้น ๆ ซึ่งอาจจะดาเนินการโดยการเลือก
ตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการที่มีอานาจการตัดสินใจ
6. การใช้กลไกทางกฎหมาย รูปแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรงใน
เชิ ง การป้ อ งกั น และแก้ ไ ข แต่ เ ป็ น ลั ก ษณะของการเรี ย กร้ อ งและการป้ อ งกั น สิ ท ธิ ข องตนเอง
อั น เนื่ อ งมาจากการไม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรม เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ผลประโยชน์ ที่ ต นเองควรจะได้ รั บ
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ใ ห้หลักเรื่องการมีส่วนของประชาชนไว้หลายประการ และ
ประชาชนสามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญทั้งในรูปแบบของปัจเจกหรือในรูปแบบกลุ่ม องค์การ ตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้
โดยสรุป ลักษณะการมีส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วมในระดับกิจกรรม ได้แก่ การรับรู้ข่าวสาร
การปรึกษาหารือ การประชุมรับฟังความคิดเห็น การประชาพิจารณ์ การลงประชามติ และการมี
ส่ ว นร่ ว มในระดั บ การบริ ห าร ได้ แ ก่ การมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ การใช้ ก ลไกทางกฎหมาย
ในประเด็นการมีส่วนร่วมในระดับการบริหารนี้ ยังจะต้ องพิจารณาจาก ในแนวราบ ทุกแผนกทุกฝ่าย
จะมีความเสมอกันในตาแหน่ง และ ในแนวดิ่งเป็นการมีส่วนร่วมตามสายการบังคับบัญชา

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อรุณี สั ณฐิ ติว ณิช ย์ (2557) ได้ศึกษาการร่วมกันจัดบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นของ
พลเมือง: กรณีศึกษาการจัดการขยะของชุมชนชลประทาน จังหวัดอุบลราชธานี การศึกษาครั้งนี้ เป็น
การนาแนวคิด Co-production ที่พัฒนาขึ้นจากสังคมตะวันตกมาอธิบายปรากฏการณ์การจัดการ
ขยะที่ประชาชนมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการชุมชนปลอดขยะโดยชุมชนชลประทาน เทศบาลเมืองวาริน
ชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งถือเป็นบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นที่พลเมืองในฐานะผู้รับประโยชน์
จากการบริการนั้นมีความสมัครใจเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทา และพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ระยะ
ยาวที่ น าไปสู่ ก ารเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในการจั ด บริ ก ารสาธารณะนั้ น มากกว่ า การจั ด ท าโ ดยภาครั ฐ
เพียงลาพัง ผลการศึกษาพบว่า การที่สมาชิกชุมชนชลประทานมาร่วมกันจัดทาโครงการปลอดขยะ
ของชุมชนนั้ น ช่ว ยลดปริ ม าณขยะของเทศบาลเมืองวารินชาราบได้เ ฉพาะในพื้นที่ชุมชนเท่านั้ น
แต่ นั บ เป็ น จุ ด เริ่ มต้ น ที่ ส าคั ญที่ จุ ด ประกายให้ ชุ มชนอื่ น นาไปปฏิ บัติ ต าม ซึ่ งผลจากการที่ส มาชิ ก
ในชุมชนชลประทานมาร่วมผลิตโครงการชุมชนปลอดขยะนั้นส่งผลสาคัญต่อพฤติกรรมของสมาชิก
ในชุมชนที่เคยมีพฤติกรรมทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบ ให้มามีพฤติกรรมที่คัดแยกขยะตั้งแต่ระดับครัวเรือน
และมีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะมากขึ้น
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แม้ ก ารจั ด การขยะแบบมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในโครงการชุ ม ชนปลอดขยะ ชุ ม ชน
ชลประทานจะสามารถใช้ตัวแบบ Co-production อธิบายได้แต่การส่งผลย้อนกลับ (feedback)
ภายในกระบวนการนั้นก็ยังต้องผ่านกระบวนการภายใต้ระบบราชการอยู่ เพียงแต่ลาดับชั้นของการ
ไหลของข้อมูลมีไม่มาก ส่วนหนึ่งเพราะชุมชนชลประทานในฐานะผู้รับผลประโยชน์และผู้จัดทาบริการ
สาธารณะสามารถออกแบบการจั ดการขยะของชุมชนเองได้ ซึ่งถื อเป็น พฤติก รรมเชิงรุก อันเป็ น
องค์ ป ระกอบส าคั ญ ประการหนึ่ งของการร่ ว มกั น ผลิ ต โดยที่ เ ทศบาลเมื อ งวาริ น ชาราบในฐานะ
หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่นให้การสนับสนุนทรัพยากร แบ่งอานาจในการบริหารจัดการขยะของ
ชุมชน และร่วมรับผิดและ “รับชอบ” ในการจัดการขยะของชุมชนชลประทานด้วย ทั้งนี้ การมาร่วม
ผลิตโครงการชุมชนปลอดขยะของสมาชิกและคณะทางานชุมชนชลประทานนั้น ก่อให้เกิดผลกระทบ
เชิง บวกต่อ ตัว ผู้ ร่ ว มผลิ ต เอง เช่น การรั กใคร่ เอื้อ อาทรกัน การเป็น ส่ ว นหนึ่ งของสั งคม การเป็ น
แบบอย่างที่ดีของสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น ทาให้บุคคลที่มาร่วมผลิตบริการสาธารณะมาทางาน
ด้วยความสมัครใจ และยังคงทางานด้วยความสมัครใจอย่างต่อเนื่องเพราะรับรู้ว่าสิ่งที่ตนทาอยู่เป็น
สิ่งที่ดี และยิ่งมีผู้เกี่ยวข้องกับการร่วมกันผลิตในโครงการชุมชนปลอดขยะมากเท่าไร ก็ยิ่งทาให้การ
จัดการขยะของชุมชนชลประทานมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ชนะดา วีระพันธ์ (2554) การวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
เทศบาลตาบล บ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของประชาชน ต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย
พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพาน
ทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่ สุด เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ รองลงมาคือ ด้านการให้บริการอย่างเสมอ
ภาคและด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยในด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ประชาชนมีความพึง
พอใจในเรื่องอาคารสถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม ในด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ประชาชน
มีความพึงพอใจในเรื่องเจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และในด้านการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้ า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ ให้ บริการ มีความรับผิ ดชอบและมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน
ณรงค์ บุญสวยขวัญ (2553) ได้ศึกษาโครงการบริการสาธารณะที่เป็นนวัตกรรมท้องถิ่นที่
ภาคใต้ ซึ่งเป็นการสังเคราะห์โครงการบริการสาธารณะที่ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ (อปท.) ด้วยการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ ประชุมกลุ่มย่อย และ
เอกสาร จากจานวน 108 โครงการ พบว่ามีโครงการที่เป็นนวัตกรรมในการบริการสาธารณะ จานวน
13 โครงการจาก 12 อปท. ใน 2 ประเด็น คือ (1) การก่อเกิดและพัฒนาการของโครงการ (2) ปัจจัย
ความสาเร็จในการเป็นโครงการบริการสาธารณะ โดยปัจจัยความสาเร็จในการเป็นโครงการบริการ
สาธารณะ ประการแรก มี “การบูรณาการ” ดาเนินงานหรือ “การเชื่อมโยงเครือข่ายแบบไม่เป็น
ทางการ” กับ หน่ ว ยงานองค์ กรอื่น ๆ ที่ตั้ งใจที่จะปฏิบัติ ภ ารกิจหรือโครงการร่ว มกั น โดย อปท.
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เป็นแม่ข่ายบริหารข่ายทางสังคมในการปฏิบัติงานร่วมซึ่งพบได้ใน อปท.ระดับบน ส่วน อทป.ระดับ
ล่างต้องสร้างความสัมพันธ์เชิงภาคีในการสร้างข่ายความสัมพันธ์เพื่อปฏิบัติงาน สาหรับ“การเชื่อมโยง
เครือข่ายแบบเป็นทางการ” ต้องมีข้อผูกมัดที่เคร่งครัดในการดาเนินงานผูกพันให้ อปท.ต้องปฏิบัติ
ประการที่สอง มีลักษณะการบริหารจัดการที่ใช้ทั้งกระบวนการบริหารจัดการภายในแบบใหม่ ๆ โดย
การให้กลุ่ม องค์กร สถาบันอื่น ๆ ภายในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนถึงผู้นาตามแบบธรรมชาติและผู้นา
ทางการที่ย อมรับของคนในชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ใช้ระบบคุณค่าที่
ประกอบด้วยกลุ่มทางสังคมและปัจเจกบุคคลในชุมชนอันเป็นกลไกทางสังคมที่มีศักยภาพในชุมชน
ท้ อ งถิ่ น หรื อ กระบวนการด าเนิ น มาจากการมี ส่ ว นร่ ว มและความร่ ว มมื อ ด้ ว ย ประการที่ ส าม
มีเป้าหมายที่แน่ชัดแต่เป้าหมายนั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปสู่เป้าหมายอื่น เช่นเดียวกันมีกลไก
กระบวนการดาเนิ น งานในระยะแรกเริ่ ม แต่เ มื่อบริบทหรือสถานการณ์ เปลี่ ยนแปลงไปจึงมีการ
ปรั บ เปลี่ ย นกลไกกระบวนการหรื อปรับปรุ งกลไกกระบวนการนั้ นให้ เหมาะสมไปด้ว ย นั่นคือทั้ ง
เป้ า หมายและวิ ธี ก ารด าเนิ น งานมี ค วามเป็ น พลวั ต รอย่ า งพอเพี ย ง ประการที่ สี่ เจตจ านงค์ ข อง
ฝ่ายการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นต้องมีความชัดเจนในอยากสร้างผลงานหรือสร้างการยอมรั บจาก
ผลการดาเนินงานตามภารกิจ ขับเคลื่อนความสาเร็จในการยอมรับจากประชาชนทางการเมืองด้วย
ภารกิจ และโครงการปรากฏอยู่ ในแผนและข้อบัญญัติของ อปท. ประการที่ห้ า ความส าเร็จของ
โครงการ คือ การยอมรับจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยที่การได้รับการยอมรับ
ปรากฏชัดเจนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
โครงการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการและการสร้างความสัมพันธ์ของ
คนในชุ ม ชนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางเป้ า ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน คือ การกาหนดประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่ใช้
ในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการสารวจครั้งนี้ประกอบด้วย ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงซึ่งพักอาศัย
อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางเป้า เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางเป้า) และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มารับบริการซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางเป้า จานวนทั้งสิ้น 6,058 คน (องค์การบริหารส่วนตาบลบางเป้า ,
2559)

กลุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง การสารวจครั้งนี้จะทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้แผนการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability) วิธีคอนวีเนียนแซมปลิง (Convenience Sampling)
ขนาดตัวอย่าง คานวณขนาดตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5%
โดยใช้สูตรคานวณขนาดตัวอย่าง
n

โดยกาหนดให้

1
4e 2
1
( 2 )( )
N
Z

n = จานวนหรือขนาดตัวอย่างที่จะได้จากการคานวณ
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยสามารถที่จะยอมรับได้ในการสรุปผล
ในที่นี้กาหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ดังนั้นค่า e = 0.05
Z = ค่าที่ได้จากการเปิดตารางสถิติ Z โดยอาศัยค่าพื้นที่ /2
ซึ่งได้จากค่าระดับความเชื่อมั่น (1 - ) ซึ่งในที่นี้ผู้วิจัยได้
กาหนดค่าความเชื่อมั่น = 95% จะได้ค่า Z = 1.96
N = จานวนประชากร
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โดยคานวณจากจานวนประชากร 9,866 คน ได้ขนาดตัวอย่างประมาณ 380 ตัว อย่าง
ในที่นี้ผู้วิจัยจะทาการเก็บรวบรวมข้อมูล 380 ตัวอย่าง ประกอบด้วย
1. ประชาชน และ/หรือ
2. หัวหน้าหน่วยงานราชการ/เอกชนและ/หรือ
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางเป้า

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบบเลือกตอบ (Check List)
และแบบปลายเปิด (Open End) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการใช้บริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลบางเป้า ได้แก่ งานที่ขอรับบริการ
ประเภทของผู้ใช้บริการ ช่องทางการขอรับบริการ วันที่และเวลามาใช้บริการสูงสุด และเวลารอรับ
บริการสูงสุด
ส่วนที่ 2 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ แ ก่ ที่ พั ก อาศั ย เพศ ช่ ว งอายุ สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และรายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางเป้า โดยลักษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) การประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ แบ่งประเด็นสาคัญที่ ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจาปีสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2558 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 1 ประกอบด้วย 1) ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการ
ให้บริการ 2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ
4) ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน

การทดสอบเครื่องมือ
เพื่ อ ให้ แ บบสอบถามมีค วามเที่ ยงตรงผู้ วิ จั ยได้ นาแบบสอบถามให้ อ าจารย์ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
พิจารณาตรวจสอบเนื้อหาและโครงสร้างของแบบสอบถามและได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด
ไปทดสอบ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจริงและหา
ข้อบกพร่องนามาแก้ไขปรับปรุงแล้วจึงนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามและ
นาข้อมูลที่ได้ไปทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha)
โดยใช้โปรแกรมทดสอบสถิติสาเร็จรูปได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.901
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้ วิจั ย ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้บุคลากรที่ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์
ในการเก็ บ ข้ อ มู ล ซึ่ ง ผู้ ต อบแบบสอบถามสามารถตอบเองได้ และในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถตอบ
แบบสอบถามเองได้จ ะทาการสั มภาษณ์โ ดยจัดเก็บข้อมูล ณ จุดบริการของหน่ว ยบริการจาก
ที่พักอาศัยและจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการเลือกตัวอย่างจะกาหนดเป็นสัดส่วนกับ
ขนาดของกลุ่มประชากรโดยใช้สูตรคานวณดังนี้ (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2555)

ni 

โดยกาหนดให้ ni
Ni
n
N

=
=
=
=

Nin
N

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ i
ขนาดของประชากรกลุ่มที่ i
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของประชากร

สรุปจานวนตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ตารางสรุปจานวนกลุม่ ตัวอย่าง
ชุมชน
ประชากร
หมู่ที่ 1ชายวัด
1,247
หมู่ที่ 2 เกาะปอม
1,366
หมู่ที่ 3 ตลาดใหม่
1,843
หมู่ที่ 4 แหลมม่วง
1,744
หมู่ที่ 5 ป่าเตียว
1,399
หมู่ที่ 6 ควนทองสีห์
1,719
หมู่ที่ 7 ท่าเรือ
548
รวม
9,866
(องค์การบริหารส่วนตาบลบางเป้า, 2559)

แผนการเก็บ
48
53
71
67
54
66
21
380

เก็บจริง
50
51
72
67
54
65
21
380
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การวิเคราะห์ข้อมูล
คณะผู้ดาเนินการวิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การอธิบายลักษณะทั่ว ๆ ไป
ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ในรูปของค่าร้อยละ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)
เครื่องมือทางสถิติที่นามาใช้ ได้แก่ มาตราวัดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale)
โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบคาถามแบบให้คะแนนตามน้าหนักของความคิดเห็นที่ตรงกับ
ประสบการณ์จริงของผู้ตอบ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมายดังนี้
สาหรับส่วนที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าความพึงพอใจคิดเทียบคะแนนดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
เมื่อคานวณค่าเฉลี่ยแล้วนาค่าที่คานวณได้นั้นมาเทียบเกณฑ์ที่กาหนดไว้โดยถืออัตราการ
แปรผลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
การคานวณร้อยละของระดับความพึงพอใจคานวณโดยใช้สูตร
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ= 𝑥̅ /5 x 100
โดยกาหนดให้ 𝑥̅ = ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการและการสร้างความสัมพันธ์ของคน
ในชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากองค์การบริหารส่วนตาบลบางเป้า ประจาปีงบประมาณ
2559 ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 385 คน สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยแสดงเป็นตาราง แผนภูมิ และคาอธิบาย แบ่งเป็น 4 ส่วน ตามลาดับดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการใช้บริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลบางเป้า ได้แก่ งานที่ขอรับบริการ
ประเภทของผู้ใช้บริการ ช่องทางการขอรับบริการ วันที่และเวลามาใช้บริการสูงสุด และเวลารอรับ
บริการสูงสุด
ส่วนที่ 2 ข้อ มู ล ส่ ว นบุ คคลของกลุ่ ม ตัว อย่ า งได้ แ ก่ ที่ พั กอาศั ย เพศ ช่ ว งอายุ สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และรายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบาง
เป้า โดยแต่ละงานประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการ
ให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับ การสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
โดยสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงผล มีดังนี้
SD หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
n หมายถึง จานวนตัวอย่าง
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลการใช้บริการ
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามงานบริการ
งานบริการด้าน
จานวน
งานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
92
งานการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
86
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
62
งานรายได้หรือภาษี
84
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
56
รวม
380

ร้อยละ
24.21
22.63
16.32
22.11
14.74
100.00

จากตารางที่ 4.1 แสดงว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งของผู้ รั บ บริ ก ารงานโยธา การขออนุ ญ าตปลู ก
สิ่งก่อสร้างมีจานวนมากที่สุด โดยมีผู้เคยใช้บริการจานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 24.21 รองลงมา
คือ งานการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ มีจานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 22.63 งานรายได้หรือ
ภาษี มีจ านวน 84 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 22.11 งานป้ องกั นบรรเทาสาธารณภั ย มี จานวน 62 คน
คิด เป็ น ร้ อยละ 16.32 และน้ อยที่สุ ด คือ งานพัฒ นาชุมชนและสวัส ดิการสังคม มีจานวน 56 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.74 แสดงดังแผนภูมิ
งานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง

24.21%

22.63%

14.74%

งานการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

22.11%

16.32%

งานรายได้หรือภาษี
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ภาพที่ 4.1 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามงานบริการ
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ตารางที่ 4.2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามประเภทผู้รับบริการ
ประเภทผู้รับบริการ
จานวน
ประชาชนทั่วไป
373
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
4
หน่วยงานภาครัฐ
3
หน่วยงานเอกชน
รวม
380

ร้อยละ
98.16
1.05
0.79
100.00

จากตารางที่ 4.2 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างของผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป มีจานวน
373 คน คิดเป็นร้อยละ 98.16 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.05
และหน่วยงานภาครัฐ มีจานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.79 แสดงดังแผนภูมิ

ประชาชนทั่วไป
98.16%

เจ้าหน้าที่ของรัฐ
1.05%
0.79%

หน่วยงานภาครัฐ

ภาพที่ 4.2 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามประเภทผู้รับบริการ
ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามช่องทางการขอรับบริการ
ช่องทางการขอรับบริการ
จานวน
ร้อยละ
มาติดต่อที่สานักงาน
281
73.95
โทรศัพท์
13
3.42
หนังสือ/จดหมาย
52
13.68
ช่องทางอื่น ๆ
34
8.95
รวม
380
100.00
จากตารางที่ 4.3 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างของผู้รับบริการส่วนใหญ่มาขอรับบริการโดยมาติดต่อ
ที่สานักงาน มีจานวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 73.95 รองลงมา คือ ทางหนังสือ/จดหมาย มีจานวน
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52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.68 ช่องทางอื่น ๆ มีจานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.95 และติดต่อทาง
โทรศัพท์ มีจานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.42 แสดงดังแผนภูมิ
3.42%

มาติดต่อที่สานักงาน
13.68%

โทรศัพท์
หนังสือ/จดหมาย

8.95%
73.95%

อื่นๆ

ภาพที่ 4.3 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามช่องทางการขอรับบริการ
ตารางที่ 4.4 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามวันที่และเวลามาใช้บริการ
เวลา
วัน
8.30–10.00 น.
10.01–12.00 น.
12.01–14.00 น.
14.01 น.–เวลาปิด
จานวน

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
รวม

12
28
18
21
16
2
97

ร้อยละ

3.16
7.37
4.74
5.53
4.21
0.53
25.53

จานวน

35
36
42
67
47
227

ร้อยละ

9.21
9.47
11.05
17.63
12.37
59.74

จานวน

9
9
11
8
7
2
46

ร้อยละ

2.37
2.37
2.89
2.11
1.84
0.53
12.11

จานวน

1
2
7
10

ร้อยละ

0.26
0.53
1.84
2.63

รวม
จานวน

ร้อยละ

56 14.74
73 19.21
72 18.95
98 25.79
77 20.26
4
1.05
380 100.00

จากตารางที่ 4.4 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมารับบริการในวันพฤหัสบดีมากที่สุด มีจานวน 98 คน
คิด เป็ น ร้ อ ยละ 25.79 รองลงมา คือ วัน ศุ กร์ มี จ านวน 77 คน คิด เป็น ร้ อยละ 20.26 วัน อั งคาร
มีจ านวน 73 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 19.21 วัน พุธ มีจานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.95 วันจันทร์
มีจานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.74 และวันเสาร์ มีจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.05
สาหรับช่วงเวลาที่มีผู้มาขอรับบริการมากที่สุด คือ ตั้งแต่เวลา 10.01–12.00 น. มีจานวน
227 คน คิดเป็นร้อยละ 59.74 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 8.30–10.00 น. มีจานวน 97 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.53 ช่ว งเวลา 12.01–14.00 น. มีจานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.11 และช่ว งเวลาที่ มี
ผู้มาขอรับบริการน้อยที่สุดคือ ช่วงเวลา 14.01 น.–เวลาปิด มีจานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.63
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หากมองภาพรวม 3 อั น ดั บ แรกของช่ ว งวั น เวลาที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งมาใช้ บ ริ ก ารมากที่ สุ ด
คือ วั น พฤหั ส บดี เวลา 10.01–12.00 น. มี จ านวนทั้ งสิ้ น 67 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 17.63
ของผู้ รั บ บริ ก ารทั้ ง หมด รองลงมาคื อ วั น ศุ ก ร์ เวลา 10.01–12.00 น. มี จ านวนทั้ ง สิ้ น 47 คน
คิดเป็นร้อยละ 12.37และวันพุธ เวลา 10.01–12.00 น. มีจานวนทั้งสิ้น 42 คน คิดเป็นร้อยละ 11.05
แสดงดังแผนภูมิ
8.30–10.00 น.

180

10.01–12.00 น.
150

12.01–14.00 น.
14.01 น.–เวลาปิด

120

รวม

98

90

77
72

73

60

67

56
47
42
36

35

30

28
21

18
12

9
0

0
จันทร์

16
11

9

1

0

อังคาร

8

พุธ

7
2

พฤหัสบดี

4

7
2

ศุกร์

0

2

เสาร์

ภาพที่ 4.4 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามวันที่และเวลามาใช้บริการ
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ตารางที่ 4.5 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเวลาที่รอรับบริการสูงสุด
เวลารอรับบริการสูงสุด
จานวน
ร้อยละ
ครึ่งชั่วโมงหรือต่ากว่า
138
36.32
31 นาที – 1 ชั่วโมง
215
56.58
1 – 2 ชั่วโมง
17
4.47
2 – 3 ชั่วโมง
6
1.58
3 – 4 ชั่วโมง
4
1.05
มากกว่า 4 ชั่วโมง
รวม
380
100.00
จากตารางที่ 4.5 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างของผู้รับบริการส่วนใหญ่ จะใช้เวลารอรับบริการ
31 นาที – 1 ชั่วโมง มีจานวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 56.58 รองลงมาใช้เวลารอรับบริการครึ่ง
ชั่วโมงหรือต่ากว่า มีจานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 36.32 ใช้เวลารอรับบริการ 1 – 2 ชั่วโมง
มีจานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.47 ใช้เวลารอรับบริการ 2 – 3 ชั่วโมง มีจานวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.58 และใช้เวลารอรับบริการ 3 – 4 ชั่วโมง มีจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.05 ของเวลา
ที่รอรับบริการ แสดงดังแผนภูมิ

ครึ่งชั่วโมงหรือต่ากว่า

56.58%

31 นาที – 1 ชั่วโมง
1 – 2 ชั่วโมง

4.47%
1.58%
1.05%
36.32%

2 – 3 ชั่วโมง

3 – 4 ชั่วโมง

ภาพที่ 4.5 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการใช้เวลาในการติดต่อขอรับบริการ
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคล
ตารางที่ 4.6 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสถานที่ทางานหรือที่พักอาศัย
สถานที่ทางานหรือพักอาศัย
จานวน
ร้อยละ
หมู่ที่ 1ชายวัด
50
13.22
หมู่ที่ 2 เกาะปอม
51
13.46
หมู่ที่ 3 ตลาดใหม่
72
18.72
หมู่ที่ 4 แหลมม่วง
67
17.28
หมู่ที่ 5 ป่าเตียว
54
14.18
หมู่ที่ 6 ควนทองสีห์
65
17.59
หมู่ที่ 7 ท่าเรือ
21
5.56
รวม
380
100.00
จากตารางที่ 4.6 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างของผู้รับบริการพักอาศัยหรือทางานอยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลบางเป้า ซึ่งประกอบด้วย หมู่ที่ 1 ชายวัด จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.22
หมู่ที่ 2 เกาะปอม จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.46 หมู่ที่ 3 ตลาดใหม่ จานวน 72 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.72 หมู่ที่ 4 แหลมม่วง จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 17.28 หมู่ที่ 5 ป่าเตียว จานวน
54 คน คิดเป็นร้อยละ 14.18 หมู่ที่ 6 ควนทองสีห์ จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 17.59 และ
หมู่ที่ 7 ท่าเรือ จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 แสดงดังแผนภูมิ
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หมู่ที่ 3 ตลาดใหม่

72

หมู่ที่ 4 แหลมม่วง

67

หมู่ที่ 6 ควนทองสีห์

65

หมู่ที่ 5 ป่าเตียว

54

หมู่ที่ 2 เกาะปอม

51

หมู่ที่ 1ชายวัด

50

หมู่ที่ 7 ท่าเรือ

21

0

12

24

36

48

60

72

84

ภาพที่ 4.6 แผนภูมิแสดงจานวนของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสถานที่ทางานหรือที่พักอาศัย
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ตารางที่ 4.7 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล (n = 380)
จานวน
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
วัยรุ่น (13-17 ปี)
วัยหนุ่มสาว (18-35 ปี)
วัยกลางคนช่วงต้น (36-45 ปี)
วัยกลางคนช่วงปลาย (46-60 ปี)
วัยสูงอายุ (61 ปีขึ้นไป)
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
ระดับการศึกษา
ไม่รู้หนังสือ
ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า
อนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพหลัก
นักเรียน/นักศึกษา
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานเอกชน
รับจ้างทั่วไป
เกษตรกร
ว่างงาน
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ
รับราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
อื่น ๆ
รายได้ต่อเดือน
ไม่มีรายได้
ไม่เกิน 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท

ร้อยละ

147
233

38.68
61.32

4
79
160
95
42

1.05
20.79
42.11
25.00
11.05

52
290
38

13.68
76.32
10.00

10
96
127
115
13
19
-

2.63
25.26
33.42
30.26
3.42
5.00
-

8
145
4
134
59
12
10
7
1

2.11
38.16
1.05
35.26
15.53
3.16
2.63
1.84
0.26

16
24
225

4.21
6.32
59.21
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ข้อมูลส่วนบุคคล (n = 380)

จานวน

10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
25,001-30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท

ร้อยละ

107
7
1
-

28.16
1.84
0.26
-

จากตารางที่ 4.7 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีจานวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง
วัยกลางคนช่วงต้น (36-45 ปี) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้อยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาท
แสดงดังแผนภูมิ

38.68%

ชาย

หญิง

61.32%

ภาพที่ 4.7 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ

1.05%

วัยรุ่น (13-17 ปี)

20.79%

วัยหนุ่มสาว (18-35 ปี)
11.05%

วัยกลางคนช่วงต้น (36-45 ปี)
42.11%

วัยกลางคนช่วงปลาย (46-60 ปี)
25.00%

วัยสูงอายุ (61 ปีขึ้นไป)

ภาพที่ 4.8 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
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13.68%

โสด

10.00%

สมรส
76.32%

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่

ภาพที่ 4.9 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสถานภาพ

2.63%

ไม่รู้หนังสือ

25.26%

5.00%

ประถมศึกษา/เทียบเท่า

3.42%

ม.ต้น/เทียบเท่า
33.42%
30.26%

ม.ปลาย/ปวช./เทียบเท่า
อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า
ปริญญาตรี

ภาพที่ 4.10 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษา
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1.84%

0.26%

นักเรียนนักศึกษา

2.11%

2.63%
3.16%

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
38.16%

15.53%

พนักงานเอกชน
รับจ้างทั่วไป

35.26%

เกษตรกร

1.05%

ภาพที่ 4.11 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอาชีพ
ไม่มีรายได้
ไม่เกิน 5,000 บาท
28.16%

5,001-10,000 บาท

59.21%

10,001-15,000 บาท
0.26%
6.32%

1.84%
4.21%

15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท

ภาพที่ 4.12 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามรายได้
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ตารางที่ 4.8 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมจาแนกตามงานบริการ
ส่วนเบี่ยง
งานบริการ (n = 380)
ค่าเฉลี่ย
เบนมาตรฐาน
งานโยธา การขออนุญาตปลูก
4.36
0.33
สิ่งก่อสร้าง
งานการรักษาความสะอาดใน
4.19
0.28
ที่สาธารณะ
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4.41
0.34
งานรายได้หรือภาษี
4.30
0.25
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 4.27
0.25
ภาพรวม
4.31
0.29

ร้อยละ

ระดับ

87.20

มากที่สุด

83.80

มาก

88.20
86.00
85.40
86.20

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.8 แสดงระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 คิดเป็นร้อยละ
ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 86.20 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1. งานที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ
เท่ากับ 88.20
2. งานที่ผู้ รั บบริ การมีความพึงพอใจเป็นอัน ดับที่ส อง คือ งานโยธา การขออนุญาตปลู ก
สิ่งก่อสร้าง อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 87.20
3. งานที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นอันดับที่ส าม คือ งานรายได้หรือภาษี อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ
เท่ากับ 86.00
4. งานที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นอันดับที่สี่ คือ งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 และคิดเป็นร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจเท่ากับ 85.40
5. งานที่ ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจ ต่ าที่ สุ ด คื อ งานการรั ก ษาความสะอาดใน
ที่สาธารณะ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 และคิดเป็นร้อยละ
ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.80
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งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4.41

งานโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง

4.36

งานรายได้หรือภาษี

4.30

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

4.27

งานการรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ

4.19

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

ภาพที่ 4.13 แผนภูมิระดับความพึงพอใจในภาพรวมจาแนกตามงานบริการ
ตารางที่ 4.9 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมจาแนกตามองค์ประกอบการให้บริการ
ส่วนเบี่ยงเบน
ประเด็น (n = 380)
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
ขั้นตอนการให้บริการ
4.36
0.37
87.20
ช่องทางการให้บริการ
4.22
0.54
84.40
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4.37
0.52
87.40
สิ่งอานวยความสะดวก
4.27
0.54
85.40

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.9 แสดงระดับความพึงพอใจในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตาม
องค์ประกอบในการให้บริการ พบว่า
1. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ ย 4.37 ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.52 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ
87.40
2. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นอันดับที่สอง คือ ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ
เท่ากับ 87.20
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3. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นอันดับที่ส าม คือ สิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ
เท่ากับ 85.40
4. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นอันดับที่สี่ คือ ช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ
84.40

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.37

ขั้นตอนการให้บริการ

4.36

สิ่งอานวยความสะดวก

4.27

ช่องทางการให้บริการ

4.22

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

ภาพที่ 4.14 แผนภูมิระดับความพึงพอใจในภาพรวมจาแนกตามองค์ประกอบการให้บริการ
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ตารางที่ 4.10 ระดับความพึงพอใจต่องานบริการด้านงานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
ประเด็น (n=92)
ค่าเฉลี่ย SD ร้อยละ ระดับ
1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ
1.1 มีการติดป้ายประกาศ หรือแจ้งข้อมูล หรือประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน
รับทราบอย่างทั่วถึง
1.2 การจั ดล าดั บขั้ นตอนการให้ บริ การขออนุ ญาตก่ อสร้ างอาคารอย่ าง
ชัดเจนตามที่ประกาศไว้
1.3 การให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง เช่น ผู้ที่มาก่อนได้รับการบริการก่อน
หรือมีการรับบัตรคิว
1.4 แบบฟอร์มขอรับบริการสั้น กระชับ เข้าใจง่าย หรือมีตัวอย่างการกรอก
1.5 ความรวดเร็วในกระบวนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ
2.1 ความเพียงพอของจุดในการให้บริการ เช่น มีมากกว่า 1 ช่องบริการ/
เคาน์เตอร์)
2.2 มีช่องทางการบริการที่หลากหลาย เช่น ที่สานักงาน ที่บ้าน ฯลฯ
2.3 พื้นที่ช่องทางให้บริการ มีความสะดวก แบ่งช่องชัดเจน ไม่คับแคบ หรือ
มีเก้าอี้ให้นั่งอย่างเพียงพอ
2.4 มี ช่ องทางให้ ก ารร้ องเรี ยน หรื อร้ องทุ กข์ และแสดงความคิ ดเห็ น
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
2.5 มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น โทรศัพท์,
อีเมล์ เป็นต้น
3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.1 เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสมในการให้บริการ
3.2 เจ้ าหน้ าที่ มี ความเต็ ม ใจ ยิ้ ม แย้ มแจ่ มใส และความพร้ อมในการ
ให้บริการอย่างสุภาพ
3.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชานาญในงานสาธารณูปโภค เช่น สามารถ
ตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คาแนะนา ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือ เป็นต้น
3.4 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบ
แทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น
3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก (ในสานักงาน)
4.1 มีป้ายหรือสัญลักษณ์บอกจุดในการให้บริการที่ชัดเจน
4.2 เจ้าหน้าที่มีเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการ
4.3 ความเพียงพอของอุปกรณ์สาหรับผู้รับบริการ เช่น ปากกา น้ายาลบ
คาผิด เป็นต้น
4.4 มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น
แบบสอบถามการให้บริการ เป็นต้น
4.5 ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น โทรศัพท์สาธารณะ ห้อง
สุขา น้าดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ เป็นต้น

4.76

0.30

95.20

มากที่สุด

4.77

0.42

95.40

มากที่สุด

4.79

0.41

95.80

มากที่สุด

4.72
4.73
4.77
3.93

0.45
0.45
0.42
0.59

94.40
94.60
95.40
78.60

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

3.96
3.95

0.75
0.72

79.20
79.00

มาก
มาก

3.95

0.76

79.00

มาก

3.91

0.78

78.20

มาก

3.89
4.08
4.16

0.78
0.51
0.73

77.80
81.60
83.20

มาก
มาก
มาก

4.15

0.65

83.00

มาก

4.07

0.81

81.40

มาก

3.97
4.03
4.68
4.80
4.59

0.79
0.73
0.32
0.40
0.50

79.40
80.60
93.60
96.00
91.80

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.76

0.43

95.20

มากที่สุด

4.62

0.49

92.40

มากที่สุด

4.63

0.49

92.60

มากที่สุด
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ประเด็น (n=92)

ค่าเฉลี่ย SD
ภาพรวม

4.36

0.33

ร้อยละ

ระดับ

87.20

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.10 แสดงระดับความพึงพอใจจากการขอรับบริการด้านงานโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง โดยภาพรวมพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 87.20
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1. ด้านที่ผู้ รั บ บริ การมีความพึงพอใจสู งที่สุ ด คือ ขั้นตอนการให้ บริการ มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจเท่ากับ 95.20
2. ด้ า นที่ ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจเป็ น อั น ดั บ ที่ ส อง คื อ สิ่ ง อ านวยความสะดวก
มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 คิดเป็น
ร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 93.60
3. ด้านที่ผู้ รั บ บริ การมีความพึงพอใจเป็นอันดับที่ส าม คือ เจ้าหน้าที่ผู้ ให้ บริการ มีความ
พึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.60
4. ด้ า นที่ ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจเป็ น อั น ดั บ ที่ สี่ คื อ ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร มี ค วาม
พึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 78.60
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูง 3 อันดับแรก คือ
1. มีป้ายหรือสัญลักษณ์บอกจุดในการให้บริการที่ชัดเจน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ ย 4.80 ส่ วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน 0.40 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ
96.00
2. การจัดลาดับขั้นตอนการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคารอย่างชัดเจนตามที่ประกาศไว้
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 คิดเป็นร้อยละ
ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 95.80
3. มีการติดป้ายประกาศ หรือแจ้งข้อมูล หรือประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ทั่วถึงและความรวดเร็วในกระบวนการให้บริการ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 95.40 เท่ากัน
ข้อที่ได้รับความพึงพอใจต่า 3 อันดับแรก คือ
1. มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น โทรศัพท์, อีเมล์ เป็นต้น
มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 77.80
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2. มีช่องทางให้การร้องเรียน หรือร้องทุกข์ และแสดงความคิดเห็นตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78
คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 78.20
3. มีช่ อ งทางการบริ ก ารที่ ห ลากหลาย เช่ น ที่ ส านั ก งาน ที่ บ้ า น ฯลฯและพื้ น ที่ ช่ อ งทาง
ให้บริการ มีความสะดวก แบ่งช่องชัดเจน ไม่คับแคบ หรือมีเก้าอี้ให้นั่งอย่างเพียงพอ มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 และ 0.76 คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจเท่ากับ 79.00 เท่ากัน
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ขั้นตอนการให้บริการ

4.76

ข้อที่ 1.1

4.77

ข้อที่ 1.2

4.79

ข้อที่ 1.3

4.72

ข้อที่ 1.4

4.73

ข้อที่ 1.5

4.77

ช่องทางการให้บริการ

3.93

ข้อที่ 2.1

3.96

ข้อที่ 2.2

3.95

ข้อที่ 2.3

3.95

ข้อที่ 2.4

3.91

ข้อที่ 2.5

3.89

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.08

ข้อที่ 3.1

4.16

ข้อที่ 3.2

4.15

ข้อที่ 3.3

4.07

ข้อที่ 3.4

3.97

ข้อที่ 3.5

4.03

สิ่งอานวยความสะดวก

4.68

ข้อที่ 4.1

4.80

ข้อที่ 4.2

4.59

ข้อที่ 4.3

4.76

ข้อที่ 4.4

4.62

ข้อที่ 4.5

4.63

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

4.4

4.6

4.8

ภาพที่ 4.15 แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจต่อการขอรับบริการด้านงานโยธา
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง

5
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ตารางที่ 4.11 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
ประเด็น (n=86)
ค่าเฉลี่ย SD ร้อยละ ระดับ
1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ
1.1 มีก ารติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ ยวกับกระบวนการการจัดเก็ บ
ขยะครัวเรือน การขุดลอกคูคลอง ทาความสะอาดถนน และการ
รักษาความสะอาดในที่สาธารณะอื่นๆ
1.2 ความทั่วถึงของพื้นที่ที่ให้บริการจัดเก็บขยะ ลอกคูคลอง ทาความ
สะอาดถนน และการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะอื่นๆ
1.3 มีก ารเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการทากิจ กรรม
เช่น การร่วมกันเก็บขยะ ขุดลอกคูคลองในชุมชนของตัวเอง หรือ
บริเวณละแวกบ้าน เป็นต้น
1.4 มีก ารจัดเก็ บขยะ ขุดลอกคูคลอง ทาความสะอาดถนน และการ
รัก ษาความสะอาดในที่ส าธารณะอื่ นๆ มีค วามสะอาดเรี ย บร้ อ ย
สม่าเสมอ ถูกต้องตามสุขลักษณะ
1.5 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ
2.1 ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร มี ม ากกว่ า 1 ช่ อ งทาง เช่ น หมายเลข
โทรศัพท์ เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง
2.2 มีช่องทางเผยแพร่ข่าวสารที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประกาศ
สานักงาน สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถ
นาไปใช้ได้
2.3 ช่องทางให้บริการ มีความสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย
2.4 มี ช่ องทางให้ ก ารร้ องเรี ยน หรื อร้ องทุ กข์ และแสดงความคิ ดเห็ น
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
2.5 มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น เว็บไซด์ ,
อีเมล์ , เฟสบุ๊ค เป็นต้น
3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.1 เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสมในการให้บริการ
3.2 เจ้ าหน้ าที่ มี ความเต็ ม ใจ ยิ้ ม แย้ มแจ่ มใส และความพร้ อมในการ
ให้บริการอย่างสุภาพ
3.3 เจ้ าหน้ าที่ มี ความรู้ ความสามารถในการให้ บริ การเช่ นสามารถตอบ
ค าถามชี้ แจงข้ อสงสั ยให้ ค าแนะน าให้ ความรู้ ที่ เป็ นประโยชน์ ช่ วย
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
3.4 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เช่นไม่ขอสิ่งตอบ
แทนไม่รับสินบนไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบเป็นต้น
3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก (ในสานักงาน)
4.1 ป้าย/ สัญลักษณ์/ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการการเก็บขยะหรือที่ทิ้ง
ขยะ
4.2 พื้นที่ที่ให้บริการมีความครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่

4.19
4.24

0.23
0.43

83.80
84.80

มาก
มากที่สุด

4.21

0.41

84.20

มากที่สุด

4.17

0.38

83.40

มาก

4.14

0.35

82.80

มาก

4.20
4.67
4.71

0.40
0.34
0.46

84.00
93.40
94.20

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.67

0.47

93.40

มากที่สุด

4.55
4.72

0.50
0.45

91.00
94.40

มากที่สุด
มากที่สุด

4.71

0.46

94.20

มากที่สุด

4.01
4.15
3.98

0.39
0.68
0.59

80.20
83.00
79.60

มาก
มาก
มาก

3.90

0.70

78.00

มาก

4.05

0.65

81.00

มาก

3.97
3.90
4.01

0.68
0.43
0.80

79.40
78.00
80.20

มาก
มาก
มาก

3.83

0.64

76.60

มาก
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ประเด็น (n=86)
4.3 ความทันสมัยของอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ สาหรับผู้รับบริการ
เช่น อุปกรณ์ปรับภูมิทัศน์, เครื่องกาจัดขยะ ต้นไม้ เช่น ปริมาณถังขยะ
, พื้นที่ที่ให้ทิ้งขยะ, จานวนรถขยะฯลฯ
4.4 มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น
แบบสอบถาม
4.5 ความเพียงพอของอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ สาหรับผู้รับบริการ
เช่น อุปกรณ์ปรับภูมิทัศน์, เครื่องกาจัดขยะ ต้นไม้ เช่น ปริมาณถังขยะ
, พื้นที่ที่ให้ทิ้งขยะ, จานวนรถขยะฯลฯ
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย SD

ร้อยละ

ระดับ

3.92

0.72

78.40

มาก

3.99

0.60

79.80

มาก

3.76

0.63

75.20

มาก

4.19

0.28

83.80

มาก

จากตารางที่ 4.11 แสดงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะโดยภาพรวมพบว่ า ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มาก โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 4.19
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.80
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1. ด้านที่ผู้รั บ บริ การมีความพึงพอใจสู งที่สุ ด คือ ช่องทางการให้ บริการ มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจเท่ากับ 93.40
2. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอันดับที่สอง คือ ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจเท่ากับ 83.80
3. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอันดับที่สาม คือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจเท่ากับ 80.20
4. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่าที่สุด คือ สิ่งอานวยความสะดวก มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจเท่ากับ 78.00
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูง 3 อันดับแรก คือ
1. มีช่องทางให้การร้องเรียน หรือร้องทุกข์ และแสดงความคิดเห็นตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45
คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 94.40
2. ช่องทางการให้บริการ มีมากกว่า 1 ช่องทาง เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบโดยตรงและมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น เว็บไซด์ , อีเมล์,
เฟสบุ๊ค เป็นต้น มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46
คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 94.20 เท่ากัน
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3. มีช่องทางเผยแพร่ข่าวสารที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประกาศสานักงาน สื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นต้น อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถนาไปใช้ได้ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 93.40
ข้อที่ได้รับความพึงพอใจต่า 3 อันดับแรก คือ
1. ความเพียงพอของอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ สาหรับผู้รับบริการ เช่น อุปกรณ์ปรับ
ภูมิทัศน์, เครื่องกาจัดขยะ ต้นไม้ เช่น ปริมาณถังขยะ, พื้นที่ที่ให้ทิ้งขยะ, จานวนรถขยะฯลฯ มีความ
พึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจเท่ากับ 75.20
2. พื้น ที่ที่ให้ บ ริการมีความครอบคลุ มทั่ว ถึงทุกพื้นที่ มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 76.60
3. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการเช่นสามารถตอบคาถามชี้แจงข้อสงสัยให้
คาแนะนาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือ มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ
เท่ากับ 78.00
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ขั้นตอนการให้บริการ

4.19

ข้อที่ 1.1

4.24

ข้อที่ 1.2

4.21

ข้อที่ 1.3

4.17

ข้อที่ 1.4

4.14

ข้อที่ 1.5

4.20

ช่องทางการให้บริการ

4.67

ข้อที่ 2.1

4.71

ข้อที่ 2.2

4.67

ข้อที่ 2.3

4.55

ข้อที่ 2.4

4.72

ข้อที่ 2.5

4.71

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.01

ข้อที่ 3.1

4.15

ข้อที่ 3.2

3.98

ข้อที่ 3.3

3.90

ข้อที่ 3.4

4.05

ข้อที่ 3.5

3.97

สิ่งอานวยความสะดวก

3.90

ข้อที่ 4.1

4.01

ข้อที่ 4.2

3.83

ข้อที่ 4.3

3.92

ข้อที่ 4.4

3.99

ข้อที่ 4.5

3.76

3.5

3.7

3.9

4.1

4.3

4.5

4.7

ภาพที่ 4.16 แผนภูมิระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการรักษาความสะอาด
ในที่สาธารณะ

4.9
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ตารางที่ 4.12 ระดับความพึงพอใจต่อการบริการด้านงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ประเด็น (n=62)
ค่าเฉลี่ย SD ร้อยละ
1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ
1.1 มีการติ ดป้ ายประกาศ หรือแจ้งข้ อมู ล ประชาสั มพันธ์ ระเบี ยบ ข้ อ
ปฏิบัติ กระบวนการขั้นตอนการให้บริการให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ทั่วถึง
1.2 ความรวดเร็วในการติดต่อ/ประสานงานเพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาสา
ธารณภัย
1.3 มี ช่ องทางในการขอใช้ บริ การที่ เหมาะสม รวดเร็ ว เช่ น หมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น
1.4 การให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปตามสภาพปัญหา
ของแต่ละพื้นที่ แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
1.5 มีความพร้อมในการให้บริการให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภั ย
ตลอดเวลา ทันทีที่เกิดเหตุ
2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ
2.1 ช่องทางการให้บริการมีมากกว่า 1 ช่องบริการ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ,
เว็ปไซด์ , เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2.2 มีช่องทางเผยแพร่ข่าวสารที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประกาศ
สานักงาน สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้
2.3 พื้นที่ช่องทางให้บริการ มีความสะดวก แบ่งช่องชัดเจน ไม่คับแคบ หรือ
มีเก้าอี้ให้นั่งอย่างเพียงพอ
2.4 มี ช่ องทางให้ ก ารร้ องเรี ยน หรื อร้ องทุ กข์ และแสดงความคิ ดเห็ น
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
2.5 มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น กระดาน
ข่าว, อีเมล์ เป็นต้น
3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.1 เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสมในการให้บริการ
3.2 เจ้ าหน้ าที่ มี ความเต็ ม ใจ ยิ้ ม แย้ มแจ่ มใส และความพร้ อมในการ
ให้บริการอย่างสุภาพ ทันทีที่เกิดเหตุ และให้บริการเหมือนกันทุกราย
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
3.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชานาญเชี่ยวชาญเรื่องการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาสาธารณภั ย เช่ น สามารถตอบค าถาม ชี้ แจงข้ อสงสั ย ให้
คาแนะน า ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ช่ วยแก้ปั ญหาได้ อย่างถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ ฯลฯ
3.4 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบ
แทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น
3.5 เจ้ าหน้ าที่ ให้ บริ การมี การประสานความร่ วมมื อการด าเนิ นงานกั บ
หน่วยงานอื่นๆ ได้โดยไม่มีข้อขัดข้อง เช่น การปัดภาระให้หน่วยงานอื่น
เป็นต้น

ระดับ

4.35
4.45

0.38
0.67

87.00
89.00

มากที่สุด
มากที่สุด

4.31

0.46

86.20

มากที่สุด

4.44

0.50

88.80

มากที่สุด

4.31

0.46

86.20

มากที่สุด

4.26

0.44

85.20

มากที่สุด

4.34
4.35

0.40
0.58

86.80
87.00

มากที่สุด
มากที่สุด

4.31

0.56

86.20

มากที่สุด

4.42

0.59

88.40

มากที่สุด

4.32

0.47

86.40

มากที่สุด

4.31

0.46

86.20

มากที่สุด

4.83
4.90
4.89

0.25
0.30
0.32

96.60
98.00
97.80

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.77

0.42

95.40

มากที่สุด

4.79

0.41

95.80

มากที่สุด

4.79

0.45

95.80

มากที่สุด
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ประเด็น (n=62)
4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก (ในสานักงาน)
4.1 ป้าย/ สัญลักษณ์/ ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ หรือช่องทางการ
ติดต่อขอรับบริการอย่างชัดเจน
4.2 ความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้ความ
ช่วยเหลือสาหรับผู้รับบริการ เช่น รถดับเพลิง ถังดับเพลิง ฯลฯ
4.3 มีการวางระบบความปลอดภัยในขณะเข้าช่วยเหลือในพื้นที่เกิดเหตุ เช่น
เชือกกั้นโซนความปลอดภัยระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
4.4 มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ ได้แก่ กล่องรับความคิดเห็น
แบบสอบถาม
4.5 มีบริการหน่วยปฐมพยาบาลฉุกเฉินในระหว่างให้ความช่วยเหลือบรรเทา
สาธารณภัยแก่ผู้ประสบภัย
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย SD

ร้อยละ

ระดับ

4.13
4.27

0.54
0.68

82.60
85.40

มาก
มากที่สุด

4.10

0.67

82.00

มาก

3.92

0.80

78.40

มาก

4.18

0.67

83.60

มาก

4.19

0.72

83.80

มาก

4.41

0.34

88.20

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.12 แสดงระดับความพึงพอใจด้านงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดย
ภาพรวมพบว่าผู้ รั บ บริ ก ารมีค วามพึ งพอใจในระดับ มากที่สุ ด โดยมีค่า เฉลี่ ย 4.41 ส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน 0.34 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 88.20
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมใน
ระดับ มากที่สุ ด โดยมี ค่า เฉลี่ ย 4.83 ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน 0.25 คิด เป็น ร้อ ยละของระดั บ
ความพึงพอใจเท่ากับ 96.60
2. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นอันดับที่สอง คือ ขั้นตอนการให้บริการ มีความ
พึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 คิดเป็นร้อยละ
ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 87.00
3. ด้ า นที่ ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจเป็ น อั น ดั บ ที่ ส าม คื อ ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร
มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 คิดเป็น
ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจเท่ากับ 86.80
4. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่าที่สุด คือ สิ่งอานวยความสะดวก มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจเท่ากับ 82.60
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูง 3 อันดับแรก คือ
1. เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสมในการให้ บริการ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.90ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 98.00
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2. เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ ทันที
ที่เกิดเหตุ และให้บริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 97.80
3. เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน
ไม่ ห าประโยชน์ ใ นทางมิ ช อบ เป็ น ต้ น และเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารมี ก ารประสานความร่ ว มมื อ
การดาเนินงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้โดยไม่มีข้อขัดข้อง เช่น การปัดภาระให้หน่วยงานอื่น เป็นต้น
มีความพึ งพอใจในระดับ มากที่ สุ ด โดยมีค่า เฉลี่ ย 4.79 ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน 0.41 และ 0.45
ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 95.80 เท่ากัน
ข้อที่ได้รับความพึงพอใจต่า 3 อันดับแรก คือ
1. มีการวางระบบความปลอดภัยในขณะเข้าช่วยเหลือในพื้นที่เกิดเหตุ เช่น เชือกกั้นโซน
ความปลอดภัยระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ เป็นต้น มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 78.40
2. ความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือสาหรับ
ผู้รั บบริการ เช่น รถดับ เพลิ ง ถังดับเพลิ ง ฯลฯ มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.10
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 82.00
3. มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ ได้แก่ กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม
มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.60
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ขั้นตอนการให้บริการ

4.35

ข้อที่ 1.1

4.45

ข้อที่ 1.2

4.31

ข้อที่ 1.3

4.44

ข้อที่ 1.4

4.31

ข้อที่ 1.5

4.26

ช่องทางการให้บริการ

4.34

ข้อที่ 2.1

4.35

ข้อที่ 2.2

4.31

ข้อที่ 2.3

4.42

ข้อที่ 2.4

4.32

ข้อที่ 2.5

4.31

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.83

ข้อที่ 3.1

4.90

ข้อที่ 3.2

4.89

ข้อที่ 3.3

4.77

ข้อที่ 3.4

4.79

ข้อที่ 3.5

4.79

สิ่งอานวยความสะดวก

4.13

ข้อที่ 4.1

4.27

ข้อที่ 4.2

4.10

ข้อที่ 4.3

3.92

ข้อที่ 4.4

4.18

ข้อที่ 4.5

4.19

3.60

3.80

4.00

4.20

4.40

4.60

4.80

ภาพที่ 4.17 แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย

5.00

71
ตารางที่ 4.13 ระดับความพึงพอใจต่อการบริการด้านรายได้หรือภาษี
ประเด็น (n=84)
1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ
1.1 มีการแจ้งข้อมูลการชาระภาษี เช่น วัน เวลาในการชาระภาษี ให้แก่
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
1.2 การจัดลาดับขั้นตอนในการชาระภาษีอย่างชัดเจน
1.3 การให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง เช่น ผู้ที่มาก่อนได้รับการบริการก่อน
หรือมีการรับบัตรคิว
1.4 การให้บริการรับชาระภาษีอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กาหนด
1.5 ความรวดเร็วในกระบวนการให้บริการโดยมีเจ้าหน้าที่ไปติดต่อรับชาระ
ภาษีถึงบ้าน
2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ
2.1 ช่องทางการให้บริการมีมากกว่า 1 ช่องบริการ เช่น หมายเลข
โทรศัพท์ , เว็ปไซด์ , เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2.2 มีช่องทางเผยแพร่ข่าวสารที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประกาศ
สานักงาน สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้
2.3 พื้นที่ช่องทางให้บริการ มีความสะดวก แบ่งช่องชัดเจน ไม่คับแคบ
หรือมีเก้าอี้ให้นั่งอย่างเพียงพอ
2.4 มีช่องทางให้การร้องเรียน หรือร้องทุกข์ และแสดงความคิดเห็น
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
2.5 มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น กระดาน
ข่าว, อีเมล์ เป็นต้น
3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.1 เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสมในการให้บริการ
3.2 เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และความพร้อมในการ
ให้บริการอย่างสุภาพ
3.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชานาญด้านการจัดเก็บภาษี เช่น สามารถ
ตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คาแนะนา ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือ ฯลฯ
3.4 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบ
แทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น
3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก (ในสานักงาน)
4.1 ป้าย/ สัญลักษณ์/ ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ อย่างชัดเจน
4.2 จุดหรือช่องที่ให้บริการมีความสะอาด บรรยากาศดี ไม่มีมลภาวะ
พื้นที่กว้างขวาง เหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
4.3 ความเพียงพอของอุปกรณ์สาหรับผู้รับบริการ ได้แก่ ปากกา น้ายาลบ
คาผิด แบบฟอร์ม บัตรคิว
4.4 มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ ได้แก่ กล่องรับความ

ค่าเฉลี่ย

SD

ร้อยละ

ระดับ

4.19
4.24

0.28
0.43

83.80
84.80

มาก
มากที่สุด

4.15
4.18

0.36
0.39

83.00
83.60

มาก
มาก

4.17
4.23

0.37
0.42

83.40
84.60

มาก
มากที่สุด

4.21
4.25

0.28
0.44

84.20
85.00

มากที่สุด
มากที่สุด

4.20

0.40

84.00

มาก

4.23

0.42

84.60

มากที่สุด

4.17

0.37

83.40

มาก

4.19

0.40

83.80

มาก

4.80
4.85
4.82

0.25
0.36
0.39

96.00
97.00
96.40

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.81

0.40

96.20

มากที่สุด

4.76

0.43

95.20

มากที่สุด

4.79
3.99
4.13
3.94

0.44
0.44
0.64
0.61

95.80
79.80
82.60
78.80

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

3.89

0.64

77.80

มาก

3.95

0.69

79.00

มาก

72
ประเด็น (n=84)
คิดเห็น, แบบสอบถาม
4.5 ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ โทรศัพท์สาธารณะ
ห้องสุขา น้าดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย

SD

ร้อยละ

ระดับ

4.02

0.60

80.40

มาก

4.30

0.25

86.00

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.13 แสดงระดั บ ความพึง พอใจต่ อ การรั บ บริ ก ารด้ า นรายได้ ห รื อ ภาษี
โดยภาพรวมพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.30 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.25 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 86.00
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูง ที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจเท่ากับ 96.00
2. ด้ า นที่ ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจเป็ น อั น ดั บ ที่ ส อง คื อ ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร
มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 คิดเป็น
ร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.20
3. ด้ า นที่ ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจเป็ น อั น ดั บ สาม คื อ ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร
มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ ย 4.19 ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 คิดเป็น
ร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.80
4. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่าที่สุด คือ สิ่งอานวยความสะดวก มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจเท่ากับ 79.80
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูง 3 อันดับแรก คือ
1. เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสมในการให้บริการ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 97.00
2. เจ้ าหน้ าที่มีความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และความพร้อมในการให้ บริการอย่างสุ ภ าพ
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 คิดเป็นร้อยละ
ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 96.40
3. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชานาญด้านการจัดเก็บภาษี เช่น สามารถตอบคาถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย ให้คาแนะนา ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือ ฯลฯ
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 คิดเป็นร้อยละ
ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 96.20

73
ข้อที่ได้รับความพึงพอใจต่า 3 อันดับแรก คือ
1. ความเพียงพอของอุปกรณ์สาหรับผู้รับบริการ ได้แก่ ปากกา น้ายาลบ คาผิด แบบฟอร์ม
บัตรคิว มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 คิดเป็นร้อย
ละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 77.80
2. จุ ด หรื อ ช่ อ งที่ ใ ห้ บ ริ ก ารมี ค วามสะอาด บรรยากาศดี ไม่ มี ม ลภาวะ พื้ น ที่ ก ว้ า งขวาง
เหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.94 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.61 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 78.80
3. มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ ได้แก่ กล่องรับความคิดเห็น , แบบสอบถาม
มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 79.00
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ขั้นตอนการให้บริการ

4.19

ข้อที่ 1.1

4.24

ข้อที่ 1.2

4.15

ข้อที่ 1.3

4.18

ข้อที่ 1.4

4.17

ข้อที่ 1.5

4.23

ช่องทางการให้บริการ

4.21

ข้อที่ 2.1

4.25

ข้อที่ 2.2

4.20

ข้อที่ 2.3

4.23

ข้อที่ 2.4

4.17

ข้อที่ 2.5

4.19

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.80

ข้อที่ 3.1

4.85

ข้อที่ 3.2

4.82

ข้อที่ 3.3

4.81

ข้อที่ 3.4

4.76

ข้อที่ 3.5

4.79

สิ่งอานวยความสะดวก

3.99

ข้อที่ 4.1

4.13

ข้อที่ 4.2

3.94

ข้อที่ 4.3

3.89

ข้อที่ 4.4

3.95

ข้อที่ 4.5

4.02

3.5

3.7

3.9

4.1

4.3

4.5

4.7

4.9

ภาพที่ 4.18 แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจต่อการรับบริการด้านรายได้และภาษี

75
ตารางที่ 4.14 ระดับความพึงพอใจต่อการรับบริการด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ประเด็น (n=56)
1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ
1.1 มี ก ารติ ด ป้ า ยประกาศ หรื อ แจ้ ง ข้ อ มู ล ประชาสั ม พั น ธ์ ร ะเบี ย บ
กฎหมาย ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
1.2 การรับขึ้นทะเบียนเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
1.3 การบริก ารเบิกจ่ายเงินสดมีการบริการที่หลากหลาย ได้แก่ นาไป
มอบให้ถึงบ้าน ให้มารับที่ส่วนราชการ
1.4 การบริการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
1.5 ความรวดเร็วในกระบวนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ
2.1 ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารมี ม ากกว่ า 1 ช่ อ งบริ ก าร เช่ น หมายเลข
โทรศัพท์ , เว็ปไซด์ , เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2.2 มี ช่ อ งทางน าเสนอข่ า วสารที่ ห ลากหลาย เช่ น เว็ บ ไซต์ บอร์ ด
ประกาศสานักงาน สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น อย่างชัดเจน เข้าใจ
ง่าย สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
2.3 พื้นที่ช่องทางให้บริการ มีความสะดวก แบ่งช่องชัดเจน ไม่คับแคบ
หรือมีเก้าอี้ให้นั่งอย่างเพียงพอ
2.4 มีช่องทางให้ก ารร้องเรีย น หรือร้องทุก ข์ และแสดงความคิดเห็น
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
2.5 มี ช่ อ งทางในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ที่ เ ข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย เช่ น
กระดานข่าว, อีเมล์ เป็นต้น
3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.1 เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสมในการให้บริการ
3.2 เจ้ า หน้า ที่ มี ความเต็ ม ใจ ยิ้ ม แย้ ม แจ่ม ใส และความพร้ อ มในการ
ให้บริการอย่างสุภาพ
3.3 เจ้ า หน้ า ที่มี ค วามรู้ ความช านาญในด้ านอ านวยความสะดวกแก่
ผู้สูงอายุ และคนพิการ เช่น สามารถตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้
คาแนะนา ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ ฯลฯ
3.4 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจ ริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่ ง
ตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น
3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก (ในสานักงาน)
4.1 ป้าย/ สัญลักษณ์/ ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ อย่างชัดเจน
4.2 จุดหรือช่องที่ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
4.3 ความเพียงพอของอุปกรณ์สาหรับผู้รับบริการ ได้แก่ ปากกา น้ายา
ลบ คาผิด
4.4 มีก ารเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริก าร ได้แก่ กล่องรับความ
คิดเห็น แบบสอบถาม

ค่าเฉลี่ย

SD

ร้อยละ

ระดับ

4.20
4.27

0.28
0.45

84.00
85.40

มาก
มากที่สุด

4.18
4.20

0.39
0.40

83.60
84.00

มาก
มาก

4.18
4.18
3.86
3.86

0.39
0.39
0.62
0.72

83.60
83.60
77.20
77.20

มาก
มาก
มาก
มาก

3.73

0.77

74.60

มาก

3.91

0.69

78.20

มาก

3.88

0.76

77.60

มาก

3.93

0.85

78.60

มาก

4.25
4.25
4.25

0.33
0.44
0.44

85.00
85.00
85.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.21

0.41

84.20

มากที่สุด

4.23

0.43

84.60

มากที่สุด

4.30
4.77
4.79
4.77
4.73

0.46
0.27
0.41
0.43
0.45

86.00
95.40
95.80
95.40
94.60

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.82

0.39

96.40

มากที่สุด
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ประเด็น (n=56)
4.5 ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ โทรศัพท์สาธารณะ
ห้องสุขา น้าดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย

SD

ร้อยละ

ระดับ

4.75

0.44

95.00

มากที่สุด

4.27

0.28

85.40

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.14 แสดงระดับความพึงพอใจต่อการรับบริการด้านการพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมโดยภาพรวมพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.27
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.40
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ สิ่งอานวยความสะดวก มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.27 คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจเท่ากับ 95.40
2. ด้านที่ผู้ รั บ บริ การมีความพึง พอใจเป็นอันดับที่ส อง คือ เจ้าหน้าที่ผู้ ให้ บริการ มีความ
พึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 คิดเป็นร้อยละ
ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.00
3. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นอันดับที่สาม คือ ขั้นตอนการให้บริการ มีความ
พึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.00
4. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่าที่สุด คือ ช่องทางการให้บริการ มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจเท่ากับ 77.20
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูง 3 อันดับแรก คือ
1. มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ ได้แก่ กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 คิดเป็นร้อยละ
ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 96.40
2.ป้าย/ สัญลักษณ์/ ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ อย่างชัดเจน มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ
เท่ากับ 95.80
3.จุดหรือช่องที่ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุ ด โดยมีค่าเฉลี่ ย 4.77 ส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.43 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ
เท่ากับ 95.40
ข้อที่ได้รับความพึงพอใจต่า 3 อันดับแรก คือ
1.มีช่องทางนาเสนอข่าวสารที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประกาศสานักงาน สื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นต้น อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ มีความพึงพอใจในระดับมาก
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โดยมีค่าเฉลี่ย 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ
74.60
2.ช่องทางการให้บริการมีมากกว่า 1 ช่องบริการ เช่น หมายเลขโทรศัพท์, เว็ปไซด์, เจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 คิดเป็น
ร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 77.20
3.มีช่องทางให้การร้องเรียน หรือร้องทุกข์ และแสดงความคิดเห็นตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76
คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 77.60
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ขั้นตอนการให้บริการ

4.20

ข้อที่ 1.1

4.27

ข้อที่ 1.2

4.18

ข้อที่ 1.3

4.20

ข้อที่ 1.4

4.18

ข้อที่ 1.5

4.18

ช่องทางการให้บริการ

3.86

ข้อที่ 2.1

3.86

ข้อที่ 2.2

3.73

ข้อที่ 2.3

3.91

ข้อที่ 2.4

3.88

ข้อที่ 2.5

3.93

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.25

ข้อที่ 3.1

4.25

ข้อที่ 3.2

4.25

ข้อที่ 3.3

4.21

ข้อที่ 3.4

4.23

ข้อที่ 3.5

4.30

สิ่งอานวยความสะดวก

4.77

ข้อที่ 4.1

4.79

ข้อที่ 4.2

4.77

ข้อที่ 4.3

4.73

ข้อที่ 4.4

4.82

ข้อที่ 4.5

4.75

3.5

3.7

3.9

4.1

4.3

4.5

4.7

ภาพที่ 4.19 แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจต่อการรับบริการ
ด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

4.9
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ตารางที่ 4.15 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการจาแนกตามการใช้บริการ
การใช้บริการ
ค่าเฉลี่ย
SD
ร้อยละ
ประเภทผู้รับบริการ
ประชาชนทั่วไป
4.30
0.31 86.00
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
4.29
0.16 85.80
หน่วยงานภาครัฐ
4.55
0.23 91.00
หน่วยงานภาคเอกชน
ช่องทางการขอรับบริการ
มาติดต่อที่สานักงาน
4.29
0.32 85.80
โทรศัพท์
4.38
0.13 87.60
หนังสือ/จดหมาย
4.24
0.19 84.80
ช่องทางอื่น ๆ
4.48
0.30 89.60
วัน
จันทร์
4.25
0.25 85.00
อังคาร
4.37
0.30 87.40
พุธ
4.34
0.31 86.80
พฤหัสบดี
4.24
0.33 84.80
ศุกร์
4.32
0.30 86.40
เสาร์
4.40
- 88.00
เวลา
8.30 - 10.00 น.
4.27
0.24 85.40
10.01 - 12.00 น.
4.33
0.32 86.60
12.01 - 14.00 น.
4.29
0.30 85.80
14.01 น. - เวลาปิด
4.06
0.47 81.20
ระยะเวลาที่ใช้
ครึ่งชั่วโมงหรือต่ากว่า
4.42
0.27 88.40
31 นาที - 1 ช.ม.
4.22
0.31 84.40
ระหว่าง 1 - 2 ช.ม.
4.32
0.16 86.40
ระหว่าง 2 - 3 ช.ม.
4.42
0.11 88.40
ระหว่าง 3 - 4 ช.ม.
4.28
0.18 85.60
มากกว่า 4 ช.ม.
-

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
-
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จากตารางที่ 4.15 แสดงระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการ สรุปได้ดังนี้
จาแนกตามประเภทผู้รับบริการ พบว่า ผู้รับบริการแต่ละประเภทมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่ สุ ด โดยหน่ ว ยงานภาครั ฐ มี ค วามพึ ง พอใจสู ง ที่ สุ ด ในระดั บ มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย 4.55
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.23 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละของระดั บ ความพึ ง พอใจเท่ า กั บ 91.00 รองลงมา
คือ ประชาชนทั่วไป มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31
คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 86.00 และต่าที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีค่าเฉลี่ย
4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.16 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.80
จ าแนกตามช่ อ งทางการขอรั บ บริ ก าร พบว่ า ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ
มากที่สุด โดยช่องทางอื่น ๆ มีความพึงพอใจสูงที่สุดในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.48 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.30 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 89.60 รองลงมา คือ โทรศัพท์ มีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.13 คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจเท่ากับ 87.60 มาติดต่อที่สานักงาน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.29
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.80 และต่าที่สุด คือ
หนั ง สื อ /จดหมาย มี ค่ า เฉลี่ ย 4.24 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.19 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละของระดั บ
ความพึงพอใจเท่ากับ 84.80
จาแนกตามวันที่มาใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการในแต่ละวันมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
โดยวัน เสาร์ มีความพึงพอใจสู งที่สุ ด ในระดับมากที่สุ ด มีค่าเฉลี่ ย 4.40 คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจเท่ากับ 88.00 รองลงมา คือ วัน อังคาร มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.37ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.30 คิ ดเป็น ร้อ ยละของระดั บความพึง พอใจเท่า กับ 87.40 วัน พุ ธ
มีค่าเฉลี่ย 4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 86.80
วันศุกร์ มีค่าเฉลี่ย 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ
86.40 วันจันทร์ มีค่าเฉลี่ย 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 คิดเป็นร้อยละของระดับพอใจเท่ากับ
85.00 และต่าที่สุด คือ พฤหัสบดี มีค่าเฉลี่ย 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.80
จาแนกตามเวลาที่มาใช้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด โดย
ช่วงเวลา 10.01 - 12.00 น. มีความพึงพอใจสูงที่สุดในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.33 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.32 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 86.60 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 12.01 14.00 น. มีค่าเฉลี่ ย 4.29 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.30 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ
เท่ากับ 85.80 ช่วงเวลา 8.30 - 10.00 น. มีค่าเฉลี่ย 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 คิดเป็นร้อย
ละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.40 และต่าที่สุด คือ ช่วงเวลา 14.01 น. – เวลาปิด มีค่าเฉลี่ย
4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.20
จาแนกตามระยะเวลาที่มาใช้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
โดยระยะเวลาครึ่งชั่วโมงหรือต่ากว่าและระยะเวลาระหว่าง 2 - 3 ช.ม. มีความพึงพอใจสูงที่สุดใน
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ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.27 และ 0.11 ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ
ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 88.40 เท่ากัน รองลงมา คือ ระหว่าง 1 - 2 ช.ม. มีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.16 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ
เท่ากับ 86.40 ระยะเวลาระหว่าง 3 - 4 ช.ม. มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.28
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.60 และต่าที่สุดคือ
ระยะเวลาระหว่าง 31 นาที - 1 ช.ม. มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.22 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.31 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.40
หน่วยงานภาครัฐ

4.55

ประชาชนทั่วไป

4.30

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

4.29

2.7

3.1

3.5

3.9

4.3

4.7

ภาพที่ 4.20 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจาแนกตามประเภทผู้ใช้บริการ

ช่องทางอื่น ๆ

4.48

โทรศัพท์

4.38

มาติดต่อที่สานักงาน

4.29

หนังสือ/จดหมาย

4.24

2.7

3.1

3.5

3.9

4.3

ภาพที่ 4.21 แผนภูมิระดับความพึงพอใจต่อจาแนกตามช่องทางการขอรับบริการ

4.7
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เสาร์

4.40

อังคาร

4.37

พุธ

4.34

ศุกร์

4.32

จันทร์

4.25

พฤหัสบดี

4.24

2.7

3.1

3.5

3.9

4.3

4.7

ภาพที่ 4.22 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจาแนกตามวันที่รับบริการ

10.01 - 12.00 น.

4.33

12.01 - 14.00 น.

4.29

8.30 - 10.00 น.

4.27

14.01 น. - เวลาปิด

4.06

2.7

3.1

3.5

3.9

4.3

ภาพที่ 4.203 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจาแนกตามเวลาที่รับบริการ

4.7
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ระหว่าง 2 - 3 ช.ม.

4.42

ครึ่งชั่วโมงหรือต่ากว่า

4.42

ระหว่าง 1 - 2 ช.ม.

4.32

ระหว่าง 3 - 4 ช.ม.

4.28

31 นาที - 1 ช.ม.

4.22

2.7

3.1

3.5

3.9

4.3

ภาพที่ 4.24 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจาแนกตามระยะเวลาที่รับบริการ

4.7
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ตารางที่ 4.1146 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมจาแนกตามสถานที่ทางานหรือพักอาศัย
สถานที่ทางานหรือพักอาศัย
ค่าเฉลี่ย
SD
ร้อยละ
แปลผล
หมู่ที่ 1ชายวัด
4.30
0.27
86.00 มากที่สุด
หมู่ที่ 2 เกาะปอม
4.20
0.32
84.00
มาก
หมู่ที่ 3 ตลาดใหม่
4.30
0.29
86.00 มากที่สุด
หมู่ที่ 4 แหลมม่วง
4.30
0.35
86.00 มากที่สุด
หมู่ที่ 5 ป่าเตียว
4.33
0.26
86.60 มากที่สุด
หมู่ที่ 6 ควนทองสีห์
4.38
0.30
87.60 มากที่สุด
หมู่ที่ 7 ท่าเรือ
4.35
0.38
87.00 มากที่สุด
จากตารางที่ 4.16 แสดงระดับความพึงพอใจในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสถานที่
ทางานหรือที่พักอาศัย พบว่า ชุมชนมีความพึงพอใจในระดับ มากถึงมากที่สุด โดยหมู่ที่ 6 ควนทอง
สี ห์ มี ค วามพึ ง พอใจสู ง ที่ สุ ด มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย 4.38 ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 0.30 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 87.60 รองลงมา คือ หมู่ที่ 7 ท่าเรือ มี
ความพึงพอใจสูงที่สุด มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.38 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 87.00 หมู่ที่ 5 ป่าเตียว มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ
86.60 หมู่ที่ 1ชายวัด หมู่ที่ 3 ตลาดใหม่ และหมู่ที่ 4 แหลมม่วง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.27 0.29 และ0.35 ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจเท่ากับ 86.00 เท่ากัน หมู่ที่ 2 เกาะปอม มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.20
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.00
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หมู่ที่ 6 ควนทองสีห์

4.38

หมู่ที่ 7 ท่าเรือ

4.35

หมู่ที่ 5 ป่าเตียว

4.33

หมู่ที่ 4 แหลมม่วง

4.30

หมู่ที่ 3 ตลาดใหม่

4.30

หมู่ที่ 1ชายวัด

4.30

หมู่ที่ 2 เกาะปอม

4.20

3.9

4.02

4.14

4.26

4.38

ภาพที่ 4.25 แผนภูมิระดับความพึงพอใจในภาพรวมจาแนกตามสถานที่ทางานหรือพักอาศัย

4.5

ตารางที่ 4.17 ระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านจาแนกตามสถานที่ทางานหรือพักอาศัย
ขั้นตอนการให้บริการ
ช่องทางการให้บริการ
ชุมชน
ส่วนเบี่ยงเบน
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

1ชายวัด
2 เกาะปอม
3 ตลาดใหม่
4 แหลมม่วง
5 ป่าเตียว
6 ควนทองสีห์
7 ท่าเรือ

4.40
4.22
4.34
4.35
4.42
4.37
4.44

มาตรฐาน

0.38
0.30
0.39
0.38
0.37
0.38
0.38

ค่าเฉลี่ย

4.17
4.14
4.08
4.27
4.26
4.34
4.32

มาตรฐาน

0.47
0.64
0.58
0.57
0.45
0.50
0.45

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

สิ่งอานวยความสะดวก

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.38
4.13
4.34
4.37
4.41
4.54
4.43

0.57
0.43
0.48
0.53
0.50
0.51
0.57

4.23
4.31
4.42
4.20
4.21
4.27
4.20

0.57
0.64
0.51
0.57
0.48
0.48
0.59

จากตารางที่ 4.17 แสดงระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านจาแนกตามสถานที่ทางานหรือพัก
อาศัย พบว่า
หมู่ที่ 1 ชายวัด มีความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้บริการสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.40
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.38 และต่ าที่ สุ ด คื อ ด้ า นช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร มี ค่ า เฉลี่ ย 4.17
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47
หมู่ที่ 2 เกาะปอม มีความพึงพอใจในด้านสิ่งอานวยความสะดวกสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.31
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.64 และต่ าที่ สุ ด คื อ ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร มี ค่ า เฉลี่ ย 4.13
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43
หมู่ที่ 3 ตลาดใหม่ มีความพึงพอใจในด้านสิ่งอานวยความสะดวกสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.42
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.51 และต่ าที่ สุ ด คื อ ด้ า นช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร มี ค่ า เฉลี่ ย 4.08
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58
หมู่ที่ 4 แหลมม่วง มีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.37
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.53 และต่ าที่ สุ ด คื อ ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก มี ค่ า เฉลี่ ย 4.20
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57
หมู่ที่ 5 ป่าเตียว มีความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้บริการสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.42
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.37 และต่ าที่ สุ ด คื อ ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก มี ค่ า เฉลี่ ย 4.21
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48
หมู่ที่ 6 ควนทองสีห์ มีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.54
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.51 และต่ าที่ สุ ด คื อ ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก มี ค่ า เฉลี่ ย 4.27
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48
หมู่ที่ 7 ท่าเรือ มีความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้บริการสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.44
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.38 และต่ าที่ สุ ด คื อ ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก มี ค่ า เฉลี่ ย 4.20
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59

ขั้นตอนการให้บริการ

ช่องทางการให้บริการ

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

สิ่งอานวยความสะดวก

4.6
4.5
4.4
4.3
4.2
4.1
4
3.9
3.8
หมู่ที่ 1ชายวัด

หมู่ที่ 2 เกาะปอม

หมู่ที่ 3 ตลาดใหม่

หมู่ที่ 4 แหลมม่วง

หมู่ที่ 5 ป่าเตียว

หมู่ที่ 6 ควนทองสีห์

ภาพที่ 4.216 แผนภูมิระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านจาแนกตามสถานที่ทางานหรือพักอาศัย

หมู่ที่ 7 ท่าเรือ
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ตารางที่ 4.18 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการจาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล
ลักษณะส่วนบุคคล
ค่าเฉลี่ย
SD
ร้อยละ
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
วัยรุ่น (13-17 ปี)
วัยหนุ่มสาว (18-35 ปี)
วัยกลางคนช่วงต้น (36-45 ปี)
วัยกลางคนช่วงปลาย (46-60 ปี)
วัยสูงอายุ (61 ปีขึ้นไป)
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
ระดับการศึกษา
ไม่รู้หนังสือ
ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า
อนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพหลัก
นักเรียน/นักศึกษา
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานเอกชน
รับจ้างทั่วไป
เกษตรกร
ว่างงาน
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ
รับราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
อื่น ๆ
รายได้ต่อเดือน
ไม่มรี ายได้
ไม่เกิน 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท

แปลผล

4.29
4.31

0.33
0.30

85.80
86.20

มากที่สุด
มากที่สุด

4.36
4.29
4.29
4.36
4.27

0.27
0.23
0.29
0.36
0.36

87.20
85.80
85.80
87.20
85.40

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.37
4.30
4.22

0.28
0.31
0.31

87.40
86.00
84.40

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.09
4.35
4.39
4.19
4.28
4.34
-

0.35
0.28
0.31
0.29
0.25
0.25
-

81.80
87.00
87.80
83.80
85.60
86.80
-

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
-

4.45
4.39
4.36
4.16
4.42
4.25
4.38
4.28
3.85

0.29
0.32
0.10
0.27
0.26
0.24
0.10
0.31
-

89.00
87.80
87.20
83.20
88.40
85.00
87.60
85.60
77.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.41
4.24
4.28

0.26
0.22
0.30

88.20
84.80
85.60

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ลักษณะส่วนบุคคล
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
25,001-30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท

ค่าเฉลี่ย

SD

ร้อยละ

แปลผล

4.36
4.34
4.30
-

0.34
0.18
-

87.20
86.80
86.00
-

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
-

จากตารางที่ 4.18 แสดงระดับความพึงพอใจของกลุ่ มตัว อย่าง จาแนกตามลักษณะส่ ว น
บุคคล สรุปผลได้ดังนี้
จ าแนกตามเพศ พบว่า เพศหญิง มีความพึง พอใจมากกว่าเพศชาย อยู่ ในระดับมากที่สุ ด
มีค่าเฉลี่ย 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 86.20
และเพศชาย มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 คิดเป็น
ร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.80
จาแนกตามอายุ พบว่า ช่วงวัยที่มีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ วัยรุ่น (13-17 ปี) และวัยกลางคน
ช่วงปลาย (46-60 ปี) มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.27
และ 0.36 ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 87.20 เท่ากัน รองลงมาคือ
วั ย หนุ่ ม สาว (18-35 ปี ) และวั ย กลางคนช่ ว งต้ น (36-45 ปี ) มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มากที่ สุ ด
เช่นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 และ 0.29 ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.80 เท่ากัน
จ าแนกตามสถานภาพ พบว่ า สถานภาพที่ มี ค วามพึ ง พอใจสู ง ที่ สุ ด คื อ สถานภาพโสด
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 87.40 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
เช่นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ
เท่า กับ 86.00 และสถานภาพหม้ าย/หย่า /แยกกั นอยู่ มีความพึง พอใจในระดั บมากที่ สุ ด เช่ นกั น
มีค่าเฉลี่ย 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.40
จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่มีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ มัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.31คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 87.80 รองลงมา คือ ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 คิดเป็น
ร้ อ ยละของระดั บ ความพึ ง พอใจเท่ า กั บ 87.00 ปริ ญ ญาตรี มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มากที่ สุ ด
มีค่าเฉลี่ย 4.34ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 86.80
อนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.28 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.25 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.60 มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.
หรือเทียบเท่า มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 คิดเป็น

91
ร้ อ ยละของระดั บ ความพึ ง พอใจเท่ า กั บ 83.80 และไม่ รู้ ห นั ง สื อ มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มาก
มีค่าเฉลี่ย 4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจท่ากับ 81.80
จาแนกตามตามอาชีพ พบว่า อาชีพมีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ นักเรียน/นักศึกษา มีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจเท่ากับ 89.00 รองลงมา คือ เกษตรกร มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 88.40 ค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตัว มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 คิดเป็น
ร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 87.80 แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.10 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ
87.60 พนักงานเอกชน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.10 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 87.20 รับราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 คิดเป็น
ร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.60 ว่างงาน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.00 รับจ้างทั่วไป
มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.27 คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจเท่ากับ 83.20 และอื่น ๆ มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.85 คิดเป็นร้อยละ
ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 77.00
จาแนกตามรายได้ พบว่า กลุ่มที่มีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ กลุ่มไม่มีรายได้ มีความพึงพอใจ
ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.41 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26 คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความพึ ง พอใจเท่ า กั บ 88.20 รองลงมา คื อ กลุ่ ม รายได้ 10,001-15,000 บาท มี ค วามพึ ง พอใจ
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 คิดเป็นร้อยละของระดับความ
พึงพอใจเท่ากับ 87.20 กลุ่มรายได้ 15,001-20,000 บาท มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.34 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 86.80
กลุ่มรายได้ 20,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.30 คิดเป็นร้อยละ
ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 86.00 กลุ่มรายได้ 5,001-10,000 บาท มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ
เท่ากับ 85.60 และกลุ่มรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.24
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.80
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หญิง

4.31

ชาย

4.29

4.2

4.25

4.3

4.35

4.4

ภาพที่ 4.227 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจาแนกตามเพศ

วัยกลางคนช่วงปลาย (4660 ปี)

4.36

วัยรุ่น (13-17 ปี)

4.36

วัยกลางคนช่วงต้น (36-45
ปี)

4.29

วัยหนุ่มสาว (18-35 ปี)

4.29

วัยสูงอายุ (61 ปีขึ้นไป)

4.27

4.2

4.25

4.3

4.35

ภาพที่ 4.238 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจาแนกตามอายุ

4.4
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โสด

4.37

สมรส

4.30

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่

4.22

4.1

4.15

4.2

4.25

4.3

4.35

4.4

ภาพที่ 4.249 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจาแนกตามสถานภาพ

มัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า

4.39

ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า

4.35

ปริญญาตรี

4.34

อนุปริญญา ปวส. หรือ
เทียบเท่า

4.28

มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.
หรือเทียบเท่า

4.19

ไม่รู้หนังสือ

4.09

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

ภาพที่ 4.30 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจาแนกตามการศึกษา

4.4

4.5
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นักเรียน/นักศึกษา

4.45

เกษตรกร

4.42

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

4.39

แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ

4.38

พนักงานเอกชน

4.36

รับราชการ/พนักงานของรัฐ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ

4.28

ว่างงาน

4.25

รับจ้างทั่วไป

4.16

อื่น ๆ

3.85

3.4

3.6

3.8

4

4.2

ภาพที่ 4.31 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจาแนกตามอาชีพ

4.4

4.6
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ไม่มีรายได้

4.41

10,001-15,000 บาท

4.36

15,001-20,000 บาท

4.34

20,001-25,000 บาท

4.30

5,001-10,000 บาท

4.28

ไม่เกิน 5,000 บาท

4.24

3

3.3

3.6

3.9

4.2

ภาพที่ 4.3252 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจาแนกตามรายได้

4.5
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ตารางที่ 4.19 ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ
ประเด็น
ต้องการไฟข้างทาง
ต้องการให้ลอกคู เนื่องจากมีขยะไปอุดตัน
ถนนแคบ และชารุด
ถังขยะไม่เพียงพอ
ต้องการให้เก็บขยะบ่อยขึ้น
ต้องการให้ตัดหญ้าข้างทางและเก็บหญ้าที่ตัดแล้วไปทิ้งไม่ควรทิ้ง
ไว้บริเวณที่ตัด
แก้ปัญหาน้าประปาไม่ไหล
ทาความสะอาดถนนเนื่องจากมีมูลสัตว์
ต้องการให้มีการบริการน้าแก่ประชาชนในฤดูแล้ง
รวม

จานวน
22
15
14
10
10
10

ร้อยละ
22.45
15.31
14.29
10.20
10.20
10.20

9
5
3
98

9.18
5.10
3.06
100.00

จากตารางที่ 4.19 แสดงข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ พบว่า ต้องการให้ปรับปรุงเรื่องไฟข้าง
ทางมากที่สุด จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.45 รองลงมา ได้แก่ ต้องการให้ลอกคู เนื่องจากมีขยะ
ไปอุดตัน จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.31 ถนนแคบ และชารุด จานวนเรื่องละ 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.29 ถังขยะไม่เพียงพอ ต้องการให้เก็บขยะบ่อยขึ้น และต้องการให้ตัดหญ้าข้างทางและเก็บ
หญ้าที่ตัดแล้วไปทิ้งไม่ควรทิ้งไว้บริเวณที่ตัด จานวนเรื่องละ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.20 ของแต่
ละเรื่ อง แก้ปั ญหาน้ าประปาไม่ไหล จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.18 ทาความสะอาดถนน
เนื่องจากมีมูลสัตว์ จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.10 ต้องการให้มีการบริการน้าแก่ประชาชนในฤดู
แล้ง จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.06

97

ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นที่มตี ่อการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
ตารางที่ 4.20 ระดับความคิดเห็นรายประเด็นที่มีต่อการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย SD ร้อยละ แปลผล
การจัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา
4.24
0.63 84.80 มากที่สุด
เช่ น การแข่ งขั น กีฬ าฟุ ต บอลประจ าปี การแข่ง ขั น
กีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ
4.02
0.85 80.40
มาก
เช่ น การให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ อาชี พ หลั ก ในชุ ม ชน
การจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ เป็นต้น
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.14
0.73 82.80
มาก
เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การให้
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ สุ ข อนามั ย ที่ ดี กิ จ กรรมการดู แ ล
สุขภาวะ เป็นต้น
การจั ด กิ จ กรรมท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ 4.23
0.62 84.60 มากที่สุด
ศาสนา
เช่น กิจกรรมประเพณีลากพระ กิจกรรมรดน้าดาหัว
ผู้สูงอายุ กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา เป็นต้น
การจัดกิจกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน
4.21
0.65 84.20 มากที่สุด
เช่น กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพ
มาศ กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
เป็นต้น
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
4.17
0.65 83.40
มาก
เช่น กิจกรรมการตรวจสุขภาพ จัดตั้งศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน เป็นต้น
การจั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นาชุ ม ชน สั ง คม และ 4.12
0.72 82.40
มาก
สิ่งแวดล้อม
เช่น การจัดกิจกรรมเก็บขยะในชุมชน กิจกรรมการ
ปลูกต้นไม้ กิจกรรมขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้าใน
ชุมชน เป็นต้น
การจั ด พื้ น ที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจของประชาชนใน 3.96
0.79 79.20
มาก
ชุมชน
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ประเด็น
เช่น สนามเด็กเล่น ลานกีฬา เป็นต้น
รวม

ค่าเฉลี่ย

SD

ร้อยละ

แปลผล

4.14

0.71

82.73

มาก

จากตารางที่ 4.20 แสดงระดับความคิดเห็นที่มีต่อการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
พบว่า ในภาพรวมประชาชนเห็นว่า ประเด็นต่าง ๆ มีความสาคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 คิดเป็นร้อยละ 82.73
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
1. ประเด็นที่ประชาชนเห็นว่าช่วยสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนสูงที่สุด คือ การจัดกิจกรรม
นันทนาการและกีฬา อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 คิดเป็นร้อย
ละ 84.80
2. ประเด็นที่ประชาชนเห็นว่าช่วยสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนเป็นอันดับที่สอง คือ การจัด
กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.23 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.62 คิดเป็นร้อยละ 84.60
3. ประเด็นที่ประชาชนเห็นว่าช่วยสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนเป็นอันดับที่สาม คือ การจัด
กิจกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65
คิดเป็นร้อยละ 84.20
4. ประเด็น ที่ป ระชาชนเห็ นว่าช่วยสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนเป็นอันดับที่สี่ คือ การจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 คิดเป็น
ร้อยละ 83.40
5. ประเด็นที่ประชาชนเห็นว่าช่วยสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนเป็นอันดับที่ห้า คือ การจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 คิด
เป็นร้อยละ 82.80
6. ประเด็นที่ประชาชนเห็นว่าช่วยสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนเป็นอันดับที่หก คือ การจัด
กิจกรรมการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.72 คิดเป็นร้อยละ 82.40
7. ประเด็นที่ประชาชนเห็นว่าช่วยสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนเป็นอันดับที่เจ็ด คือ การจัด
กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม อาชี พ อยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 4.02 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.85
คิดเป็นร้อยละ 80.40
8. ประเด็ น ที่ป ระชาชนเห็ นว่ าช่ว ยสร้างความสั มพันธ์ใ นชุมชนต่าที่ สุ ด คือ การจัดพื้น ที่
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.79 คิดเป็นร้อยละ 79.20
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การจัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา

4.24

การจัดกิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา

4.23

การจัดกิจกรรมสาหรับเด็กและ
เยาวชน

4.21

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

4.17

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

4.14

การจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม

4.12

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ

4.02

การจัดพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชนในชุมชน

3.96

3.80

3.90

4.00

4.10

4.20

4.30

ภาพที่ 4.263 แผนภูมิร้อยละแสดงระดับความคิดเห็นรายประเด็นที่มีต่อการสร้างความสัมพันธ์
ของคนในชุมชน

ตารางที่ 4.21 ระดับความคิดเห็นรายชุมชนต่อการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
การจัดกิจกรรมนันทนาการ
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ
และกีฬา
ชุมชน
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

1ชายวัด
2 เกาะปอม
3 ตลาดใหม่
4 แหลมม่วง
5 ป่าเตียว
6 ควนทองสีห์
7 ท่าเรือ

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

การจัดกิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.28
4.27
4.24
4.12
4.17
4.35
4.29

0.57
0.57
0.54
0.73
0.72
0.51
0.85

3.80
4.16
4.08
3.96
3.91
4.20
4.00

1.07
0.58
0.55
0.99
0.98
0.77
1.05

4.28
4.08
4.13
4.06
4.19
4.14
4.14

0.67
0.72
0.63
0.87
0.70
0.73
0.79

4.30
4.22
4.17
4.18
4.30
4.28
4.24

0.81
0.61
0.50
0.63
0.60
0.55
0.70
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ตารางที่ 4.21 ระดับความคิดเห็นรายชุมชนต่อการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน (ต่อ)
การจัดกิจกรรมสาหรับเด็กและ
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
เยาวชน
สุขภาพ
ชุมชน
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

1ชายวัด
2 เกาะปอม
3 ตลาดใหม่
4 แหลมม่วง
5 ป่าเตียว
6 ควนทองสีห์
7 ท่าเรือ

การจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
สังคมและสิ่งแวดล้อม

การจัดพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชนในชุมชน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.34
4.02
4.18
4.13
4.20
4.32
4.38

0.63
0.71
0.59
0.72
0.68
0.53
0.74

4.20
4.10
4.10
4.07
4.28
4.22
4.43

0.78
0.57
0.59
0.68
0.68
0.62
0.51

4.10
4.25
4.01
4.09
4.07
4.23
4.14

0.76
0.66
0.66
0.79
0.82
0.61
0.73

3.96
4.10
3.79
3.84
3.91
4.29
3.67

0.78
0.64
0.82
0.71
0.73
0.58
1.46
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จากตารางที่ 4.21 แสดงระดับความคิดเห็ นรายชุมชนต่อการสร้างความสัมพันธ์ของคน
ในชุมชน เมื่อพิจารณาพบว่า
หมู่ที่ 1ชายวัด มีความคิดเห็นว่าประเด็นที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนสูงที่สุดคือ การจัด
กิจกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 และต่าที่สุดคือ
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.07
หมู่ที่ 2 เกาะปอม มีความคิดเห็นว่าประเด็นที่ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนสูงที่สุดคือ
การจัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา โดยมีค่าเฉลี่ย 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 และต่าที่สุด
คือ การจัดกิจกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน มีค่าเฉลี่ย 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71
หมู่ที่ 3 ตลาดใหม่ มีความคิดเห็นว่าประเด็นที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนสูงที่สุดคือ
การจัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา โดยมีค่าเฉลี่ย 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 และต่าที่สุด
คือ การจัดพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในชุมชน มีค่าเฉลี่ย 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.82
หมู่ที่ 4 แหลมม่วง มีความคิดเห็นว่าประเด็นที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนสูงที่สุดคือ
การจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา โดยมีค่าเฉลี่ย 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.63 และต่าที่สุ ดคือ การจั ดพื้น ที่พักผ่ อนหย่อนใจของประชาชนในชุม ชน มีค่าเฉลี่ ย 3.84 ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71
หมู่ที่ 5 ป่าเตียว มีความคิดเห็นว่าประเด็นที่ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนสูงที่สุดคือ
การจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา โดยมีค่าเฉลี่ย 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.60และต่าที่สุดคือ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98
หมู่ที่ 6 ควนทองสีห์ มีความคิดเห็นว่าประเด็นที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนสูงที่สุดคือ
การจัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา โดยมีค่าเฉลี่ย 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 และต่าที่สุด
คือ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีค่าเฉลี่ย 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73
หมู่ที่ 7 ท่าเรือ มีความคิดเห็นว่าประเด็นที่ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนสูงที่สุดคือ
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 และต่าที่สุดคือ
การจัดพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในชุมชน มีค่าเฉลี่ย 3.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.46

การจัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดกิจกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ
การจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

4.5
4.3
4.1
3.9
3.7
3.5
3.3
3.1
หมู่ที่ 1ชายวัด

หมู่ที่ 2 เกาะปอม

หมู่ที่ 3 ตลาดใหม่

หมู่ที่ 4 แหลมม่วง

หมู่ที่ 5 ป่าเตียว

หมู่ที่ 6 ควนทองสีห์

ภาพที่ 4.274 แผนภูมิระดับความคิดเห็นรายชุมชนต่อการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน

หมู่ที่ 7 ท่าเรือ
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ตารางที่ 4.22 ข้อเสนอแนะต่อการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
ประเด็น
จานวน
ต้องการสถานที่ออกกาลังกาย เครื่องออกกาลังกาย
8
ต้องการให้จัดตั้งกลุ่มแม่บ้าน
3
ต้องการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
2
รวม
13

ร้อยละ
61.54
23.08
15.38
100.00

จากตารางที่ 4.22 แสดงข้อเสนอแนะต่อการสร้างความสั มพันธ์ของคนในชุมชน พบว่า
ต้องการสถานที่ออกกาลังกาย เครื่องออกกาลังกาย จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54 ต้องการให้
จัดตั้งกลุ่มแม่บ้าน จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 และต้องการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จานวน
2 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการและการสร้างความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากองค์การบริหารส่วนตาบลบางเป้า ประจาปีงบประมาณ
2559 ในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน คือ การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่ใช้ในการวิจัย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
การวิ จั ย เรื่ อ ง การวิ จั ย เรื่ อ งความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การบริ ก ารและการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากองค์การบริหารส่วนตาบลบางเป้า
ประจาปีงบประมาณ 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ
คุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 5 งานบริการ คือ งานบริการด้านงาน
โยธา การขออนุญาติปลูกสิ่งก่อสร้าง งานการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ งานป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย งานบริการด้านรายได้และภาษี งานบริการด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
และงานสาธารณสุข ในด้านต่าง ๆ ที่ อปท. กาหนด ได้แก่ ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ
ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจต่อ
สิ่งอานวยความสะดวก 2) ศึกษาความคิดเห็นต่อการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนของประชาชน
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งสิ้น 370 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยได้สร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการใช้บริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลบางเป้า ได้แก่ งานที่ขอรับบริการ ประเภท
ของผู้ใช้บริการ ช่องทางการขอรับบริการ วันที่และเวลามาใช้บริการสูงสุด และเวลารอรับบริการ
สูงสุด ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ที่พักอาศัย เพศ ช่วงอายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพหลัก และรายได้ ต่อเดือน ส่วนที่ 3 ได้แก่ คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางเป้า โดยแต่ละงานประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อขั้นตอน
การให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ
ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก และส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ของคน
ในชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยลักษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) แบบประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ โดยทาการทดสอบ (Try out) แบบสอบถามที่ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับ
กลุ่ มเป้ าหมาย รวม 30 คน แล้ วนาไปหาความเชื่อมั่น โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา ตามวิธีของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ได้ค่าความเชื่อมั่นในส่วนของการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเท่ากับ 0.901 ซึ่งสูงพอที่จะนามาใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินโครงการวิจัยในครั้งนี้
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การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ทาการอบรมและฝึกทักษะแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เพื่อดาเนินการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง
แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยโปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติต่าง ๆ ประกอบด้วย ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาเสนอข้อมูลเป็นตาราง และแผนภูมิต่าง ๆ
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. สถานที่พักอาศัย ผู้รับบริการพักอาศัยหรือทางานอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบาง
เป้า จานวน 7 หมู่บ้าน โดยทางานหรือพักอาศัยอยู่ในหมู่ที่ 3 ตลาดใหม่ มากที่สุด เป็นเพศหญิง
มากกว่ า เพศชาย มี อ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว งวั ย กลางคนช่ ว งต้ น (36-45 ปี ) ส่ ว นใหญ่ มี ส ถานภาพสมรส
มีการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และมี
รายได้อยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาท
2. ประเภทผู้รับบริการ ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป ส่วนใหญ่ขอรับบริการโดย
มาติดต่อที่สานักงาน ในวันพฤหัสบดี เวลา 10.01–12.00 น. และใช้เวลารอรับบริการ 31 นาที – 1
ชั่วโมง
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ รวม 5 งาน คือ งานบริการงานโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง งานบริการด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ งานบริการด้านการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย งานบริการรายได้หรือภาษี และงานบริการด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ในภาพรวมผู้รั บบริ การมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ
เท่ากับ 86.20 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้
3.1 ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 87.40
3.2 ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นอันดับที่สอง คือ ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 87.20
3.3 ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นอันดับที่สาม คือ สิ่งอานวยความสะดวกอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.40
3.4 ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นอันดับที่สี่ คือ ช่องทางการให้บริการ และ
สิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.40
4. ความพึงพอใจจาแนกตามงานบริการ สรุประดับความพึงพอใจจาแนกตามงานบริการ
ได้ดังนี้
4.1 งานที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอันดับที่ 1 คือ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 88.20
4.1.1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปตามระดับความพึงพอใจ ได้ดังนี้
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4.1.1.1 อันดับที่ 1 คือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 96.60
4.1.1.2 อันดับที่ 2 คือ ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 87.00
4.1.1.3 อันดับที่ 3 คือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 86.80
4.1.1.4 อันดับที่ 4 คือ สิ่งอานวยความสะดวก มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 82.60
4.1.2 เมื่อพิจารณางานเป็นรายข้อ สรุปตามระดับความพึงพอใจ ได้ดังนี้
4.1.2.1 ข้ อ ที่ ไ ด้ รั บ ความพึ ง พอใจสู ง 3 อั น ดั บ แรก คื อ เจ้ า หน้ า ที่ แ ต่ ง กาย
เหมาะสมในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 98.00 เจ้าหน้าที่มีความ
เต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ ทันที ที่เกิดเหตุ และให้บริการ
เหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 97.80 เจ้าหน้าที่
มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง
มิชอบ เป็นต้นและเจ้าหน้าที่ให้บริการมีการประสานความร่วมมือการดาเนินงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้
โดยไม่มีข้อขัดข้อง เช่น การปัดภาระให้หน่วยงานอื่น เป็นต้น คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ
เท่ากับ 95.80 เท่ากัน
4.1.2.2 ข้อที่ได้รับความพึงพอใจต่า 3 อันดับแรก คือ มีการวางระบบความ
ปลอดภัยในขณะเข้าช่วยเหลือในพื้นที่เกิดเหตุ เช่น เชือกกั้นโซนความปลอดภัยระหว่างประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 78.40 ความเพียงพอและความ
ทั น สมั ย ของอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ส าหรั บ ผู้ รั บ บริ ก าร เช่ น รถดั บ เพลิ ง
ถังดับเพลิง ฯลฯ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 82.00 มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็ น
ต่อการให้บริการ ได้แก่ กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ
เท่ากับ 83.60
4.2 งานที่ผู้ รั บ บริ การมี ความพึงพอใจอัน ดับที่ 2 คือ งานโยธา การขออนุญ าตปลู ก
สิ่งก่อสร้าง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 87.20
4.2.1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปตามระดับความพึงพอใจ ได้ดังนี้
4.2.1.1 อันดับที่ 1 คือ ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับ ความพึงพอใจเท่ากับ 95.20
4.2.1.2 อันดับที่ 2 คือ สิ่งอานวยความสะดวก มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 93.60
4.2.1.3 อันดับที่ 3 คือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.60
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4.2.1.4 อันดับที่ 4 คือ ช่องทางการให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 78.60
4.2.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สรุปได้ดังนี้
4.2.2.1 ข้อที่ได้รับความพึงพอใจสู ง 3 อันดับแรก คือ มีป้ายหรือสัญลั กษณ์
บอกจุดในการให้บริการที่ชัดเจน คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 96.00 การจัดลาดับ
ขั้นตอนการให้บริการขออนุ ญาตก่อสร้างอาคารอย่างชัดเจนตามที่ประกาศไว้ คิดเป็นร้อยละของ
ระดั บ ความพึ ง พอใจเท่ า กั บ 95.80 มี ก ารติ ด ป้ า ยประกาศ หรื อ แจ้ ง ข้ อ มู ล หรื อ ประชาสั ม พั น ธ์
ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงและความรวดเร็วในกระบวนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจเท่ากับ 95.40 เท่ากัน
4.2.2.2 ข้ อ ที่ ไ ด้ รั บ ความพึ ง พอใจต่ า 3 อั น ดั บ แรก คื อ มี ช่ อ งทางในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น โทรศัพท์ , อีเมล์ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละของระดับความ
พึงพอใจเท่ากับ 77.80 มีช่องทางให้การร้องเรียน หรือร้องทุกข์ และแสดงความคิดเห็นตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 78.20 มีช่องทางการ
บริ ก ารที่ห ลากหลาย เช่ น ที่ ส านั ก งาน ที่ บ้ าน ฯลฯและพื้ นที่ ช่ อ งทางให้ บริ ก าร มี ค วามสะดวก
แบ่งช่องชัดเจน ไม่คับแคบ หรือมีเก้าอี้ให้นั่งอย่างเพียงพอ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ
เท่ากับ 79.00 เท่ากัน
4.3 งานที่ผู้รับ บริการมีความพึงพอใจอันดับที่ 3 คือ งานบริการด้านรายได้และภาษี
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 86.00
4.3.1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปตามระดับความพึงพอใจ ได้ดังนี้
4.3.1.1 อันดับที่ 1 คือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 96.00
4.3.1.2 อันดับที่ 2 คือ ช่องทางการให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.20
4.3.1.3 อันดับที่ 3 คือ ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.80
4.3.1.4 อันดับที่ 4 คือ สิ่งอานวยความสะดวก มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 79.80
4.3.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สรุปได้ดังนี้
4.3.2.1 ข้ อ ที่ ไ ด้ รั บ ความพึ ง พอใจสู ง 3 อั น ดั บ แรก คื อ เจ้ า หน้ า ที่ แ ต่ ง กาย
เหมาะสมในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 97.00 มีเจ้าหน้าที่มีความ
เต็ ม ใจ ยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส และความพร้ อ มในการให้ บ ริ ก ารอย่ า งสุ ภ าพ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละของระดั บ
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ความพึงพอใจเท่ากับ 96.40 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชานาญด้านการจัดเก็บภาษี เช่น สามารถตอบ
คาถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คาแนะนา ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และ
น่าเชื่อถือ ฯลฯ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 96.20
4.3.2.2 ข้ อ ที่ ไ ด้ รั บ ความพึ ง พอใจต่ า 3 อั น ดั บ แรก คื อ ความเพี ย งพอของ
อุปกรณ์สาหรับผู้รับบริการ ได้แก่ ปากกา น้ายาลบ คาผิด แบบฟอร์ม บัตรคิว คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 77.80 จุดหรือช่องที่ให้บริการมีความสะอาด บรรยากาศดี ไม่มีมลภาวะ
พื้นที่กว้างขวาง เหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 78.80
มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ ได้แก่ กล่องรับความคิดเห็น, แบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ
ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 79.00
4.4 งานที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอันดับที่ 4 คืองานบริการด้านการพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ
เท่ากับ 85.40
4.4.1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปตามระดับความพึงพอใจ ได้ดังนี้
4.4.1.1 อันดับที่ 1 คือ สิ่งอานวยความสะดวก มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 95.40
4.4.1.2 อันดับที่ 2 คือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.00
4.4.1.3 อั น ดั บ ที่ 3 คื อ ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวม
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.00
4.4.1.4 อั น ดั บ ที่ 4 คื อ ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวม
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 77.20
4.4.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สรุปได้ดังนี้
4.4.2.1 ข้ อ ที่ ไ ด้ รั บ ความพึ ง พอใจสู ง 3 อั น ดั บ แรก คื อ มี ก ารเปิ ด รั บ ฟั ง
ข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ ได้แก่ กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละของระดับความ
พึงพอใจเท่ากับ 96.40 ป้าย/ สัญลักษณ์/ ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ อย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ
ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 95.80 จุดหรือช่องที่ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 95.40
4.4.2.2 ข้ อ ที่ ไ ด้ รั บ ความพึ ง พอใจต่ า 3 อั น ดั บ แรก คื อ มี ช่ อ งทางน าเสนอ
ข่าวสารที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประกาศสานักงาน สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น อย่างชัดเจน
เข้ า ใจง่ า ย สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ คิ ดเป็ น ร้ อ ยละของระดั บ ความพึ ง พอใจเท่ า กั บ 74.60
ช่องทางการให้บริการมีมากกว่า 1 ช่องบริการ เช่น หมายเลขโทรศัพท์, เว็ปไซด์, เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 77.20 มีช่องทางให้การร้องเรียน หรือร้องทุกข์ และ
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แสดงความคิดเห็นตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ
เท่ากับ 77.60
4.5 งานที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่าที่สุด คือ งานบริการด้านการรักษาความสะอาด
ในที่สาธารณะ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.80
4.5.1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปตามระดับความพึงพอใจ ได้ดังนี้
4.5.1.1 อันดับที่ 1 คือ ช่องทางการให้บริการ พึงพอใจโดยรวมในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 93.40
4.5.1.2 อันดับที่ 2 คือ ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวม ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.80
4.5.1.3 อันดับที่ 3 คือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวม ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 80.20
4.5.1.4 อั น ดั บ ที่ 4 คื อ สิ่ ง อ านวยความสะดวก มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวม
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 78.00
4.5.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สรุปได้ดังนี้
4.5.2.1 ข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูง 3 อันดับแรก คือ มีช่องทางให้การร้องเรียน
หรือร้องทุกข์ และแสดงความคิดเห็นตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 94.40 ช่องทางการให้บริการ มีมากกว่า 1 ช่องทาง เช่น หมายเลข
โทรศัพท์ เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงและมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เข้าถึง
ได้ง่าย เช่น เว็บไซด์, อีเมล์ , เฟสบุ๊ค เป็นต้น คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 94.20
เท่ากัน มีช่องทางเผยแพร่ข่าวสารที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประกาศสานักงาน สื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นต้น อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถนาไปใช้ได้ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ
เท่ากับ 93.40
4.5.2.2 ข้ อ ที่ ไ ด้ รั บ ความพึ ง พอใจต่ า 3 อั น ดั บ แรก คื อ ความเพี ย งพอของ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ สาหรับผู้รับบริการ เช่น อุปกรณ์ปรับภูมิทัศน์ , เครื่องกาจัดขยะ
ต้น ไม้ เช่ น ปริ ม าณถัง ขยะ, พื้ น ที่ ที่ ให้ ทิ้ง ขยะ, จานวนรถขยะฯลฯ คิ ดเป็น ร้ อยละของระดั บ
ความพึงพอใจเท่ากับ 75.20 พื้นที่ที่ให้บริการมีความครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 76.60 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการเช่นสามารถตอบ
คาถามชี้แจงข้อสงสั ย ให้ คาแนะน าให้ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ช่ว ยแก้ปัญหาได้อย่างถู กต้อง และ
น่าเชื่อถือ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 78.00
5. ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการจาแนกตามการใช้บริการ สรุปได้ดังนี้
5.1 จาแนกตามประเภทผู้รับบริการ พบว่า หน่วยงานภาครัฐ มีความพึงพอใจสูงที่สุด
คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 91.00 รองลงมา คือ ประชาชนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ
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ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 86.00 เจ้าหน้าที่ของรัฐ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ
เท่ากับ 85.80
5.2 จาแนกตามช่องทางการขอรับบริการ พบว่า ผู้รับบริการที่มาติดต่อช่องทางอื่น ๆ
มีความพึงพอใจสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 89.60 รองลงมา คือ โทรศัพท์
คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 87.60 มาติดต่อที่สานักงาน คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความพึ ง พอใจเท่ า กั บ 85.80 และต่ าที่ สุ ด คื อ หนั ง สื อ /จดหมาย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละของระดั บ
ความพึงพอใจเท่ากับ 84.80
5.3 จาแนกตามวันที่มาใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการในวันเสาร์ มีความพึงพอใจสูงที่สุด
คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 88.00 รองลงมา คือ วันอังคาร คิดเป็นร้อยละของ
ระดั บ ความพึ งพอใจเท่า กับ 87.40 วั นพุธ คิ ดเป็ นร้อ ยละของระดับ ความพึง พอใจเท่ากั บ 86.80
วันศุกร์ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 86.40 วันจันทร์ คิดเป็นร้อยละของระดับพอใจ
เท่ากับ 85.00 และต่าที่สุด คือ พฤหัสบดี คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.80
5.4 จาแนกตามเวลาที่มาใช้บริการ พบว่า ผู้รับบริการในช่วงเวลา 10.01 - 12.00 น.
มีความพึ งพอใจสู ง ที่สุ ด ในระดั บ มากที่ สุ ด คิด เป็น ร้อยละของระดับความพึง พอใจเท่ากั บ 86.60
รองลงมา คือ ช่วงเวลา 12.01 - 14.00 น. คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.80
ช่วงเวลา 8.30 - 10.00 น. คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.40 และต่าที่สุด คือ
ช่วงเวลา 14.01 น. – เวลาปิด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.20
5.5 จาแนกตามระยะเวลาที่มาใช้บริการ พบว่า ผู้รับบริการที่ใช้ระยะเวลาครึ่งชั่วโมง
หรือต่ากว่าและระยะเวลาระหว่าง 2 - 3 ช.ม. มีความพึงพอใจสูงที่สุดในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 88.40 เท่ากัน รองลงมา คือ ระหว่าง 1 - 2 ช.ม. คิดเป็น
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 86.40 ระยะเวลาระหว่าง 3 - 4 ช.ม. คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.60 และต่าที่สุดคือ ระยะเวลาระหว่าง 31 นาที - 1 ช.ม. คิดเป็นร้อย
ละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.40
6. ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการจาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล สรุปได้ดังนี้
6.1 จาแนกตามสถานที่ทางานหรือที่พักอาศัย พบว่า ชุมชนมีความพึงพอใจในระดับมาก
ถึงมากที่สุด โดยหมู่ที่ 6 ควนทองสีห์ มีความพึงพอใจสูงที่สุด มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 87.60
รองลงมา คือ หมู่ที่ 7 ท่าเรือ มีความพึงพอใจสูงที่สุด มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 87.00 หมู่ที่ 5
ป่าเตียว มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26 คิดเป็น
ร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 86.60 หมู่ที่ 1 ชายวัด หมู่ที่ 3 ตลาดใหม่ และหมู่ที่ 4
แหลมม่วง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.27 0.29 และ
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0.35 ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 86.00 เท่ากัน หมู่ที่ 2 เกาะปอม
มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจเท่ากับ 84.00
หากแยกระดับความพึงพอใจเป็นรายด้านของแต่ละหมู่บ้าน พบว่า
หมู่ที่ 1 ชายวัด มีความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้บริการสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.40
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.38 และต่ าที่ สุ ด คื อ ด้ า นช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร มี ค่ า เฉลี่ ย 4.17
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47
หมู่ที่ 2 เกาะปอม มีความพึงพอใจในด้านสิ่งอานวยความสะดวกสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.31
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.64 และต่ าที่ สุ ด คื อ ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร มี ค่ า เฉลี่ ย 4.13
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43
หมู่ที่ 3 ตลาดใหม่ มีความพึงพอใจในด้านสิ่งอานวยความสะดวกสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.42
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.51 และต่ าที่ สุ ด คื อ ด้ า นช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร มี ค่ า เฉลี่ ย 4.08
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58
หมู่ที่ 4 แหลมม่วง มีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.37
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.53 และต่ าที่ สุ ด คื อ ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก มี ค่ า เฉลี่ ย 4.20
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57
หมู่ที่ 5 ป่าเตียว มีความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้บริการสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.42
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.37 และต่ าที่ สุ ด คื อ ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก มี ค่ า เฉลี่ ย 4.21
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48
หมู่ที่ 6 ควนทองสีห์ มีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.54
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.51 และต่ าที่ สุ ด คื อ ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก มี ค่ า เฉลี่ ย 4.27
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48
หมู่ที่ 7 ท่าเรือ มีความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้บริการสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ ย 4.44
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.38 และต่ าที่ สุ ด คื อ ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก มี ค่ า เฉลี่ ย 4.20
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59
6.2 จาแนกตามเพศ พบว่า เพศหญิงมีความพึงพอใจมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 86.20 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละของระดับความ
พึงพอใจเท่ากับ 85.80
6.3 จาแนกตามอายุ พบว่า ช่วงวัยที่มีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ วัยรุ่น (13-17 ปี) และ
วัย กลางคนช่ ว งปลาย (46-60 ปี ) คิ ด เป็ น ร้ อยละของระดั บ ความพึ งพอใจเท่ า กับ 87.20 เท่ า กั น
รองลงมาคือ วัยหนุ่มสาว (18-35 ปี) และวัยกลางคนช่วงต้น (36-45 ปี) คิดเป็นร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจเท่ากับ 85.80 เท่ากัน
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6.4 จาแนกตามสถานภาพ พบว่า สถานภาพที่มีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ สถานภาพโสด
คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 87.40 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ
ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 86.00 และสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.40
6.5 จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 87.80 รองลงมา คือ
ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 87.00 ปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 86.80 อนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.60 มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.80 และไม่รู้หนังสือ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจท่ากับ
81.80
6.6 จาแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพที่มีความพึงพอใจสูง ที่สุด คือ นักเรียน/นักศึกษา
คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 89.00 รองลงมา คือ เกษตรกร คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 88.40 ค้าขาย/ธุรกิจส่ ว นตัว คิดเป็นร้อยละของระดับความพึง พอใจ
เท่ า กั บ 87.80 แม่ บ้ า น/พ่ อ บ้ า น/เกษี ย ณ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละของระดั บ ความพึ ง พอใจเท่ า กั บ 87.60
พนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 87.20 รับราชการ/พนักงานของรัฐ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.60 ว่างงาน คิดเป็นร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.00 รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.20
และอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 77.00
6.7 จาแนกตามรายได้ พบว่า กลุ่มที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ กลุ่มไม่มีรายได้ คิดเป็น
ร้ อ ยละของระดั บ ความพึ ง พอใจเท่ า กั บ 88.20 รองลงมา คื อ กลุ่ ม รายได้ 10,001-15,000 บาท
คิด เป็ น ร้ อยละของระดั บ ความพึ งพอใจเท่ ากั บ 87.20 กลุ่ ม รายได้ 15,001-20,000 บาท คิ ดเป็ น
ร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 86.80 กลุ่มรายได้ 20,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละของ
ระดั บ ความพึ ง พอใจเท่ า กั บ 86.00 กลุ่ ม รายได้ 5,001-10,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละของระดั บ
ความพึ ง พอใจเท่ า กั บ 85.60 และกลุ่ ม รายได้ ไ ม่ เ กิ น 5,000

บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละของระดั บ

ความพึงพอใจเท่ากับ 84.80
6.8 ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ พบว่า ต้องการให้ปรับปรุงเรื่องไฟข้างทางมากที่ สุด
จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.45 รองลงมา ได้แก่ ต้องการให้ลอกคู เนื่องจากมีขยะไปอุดตัน
จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.31 ถนนแคบ และชารุด จานวนเรื่องละ 14 คน คิดเป็นร้อยละ
14.29 ถังขยะไม่เพียงพอ ต้องการให้เก็บขยะบ่อยขึ้น และต้องการให้ตัดหญ้าข้างทางและเก็บหญ้า
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ที่ ตั ด แล้ ว ไปทิ้ ง ไม่ ค วรทิ้ ง ไว้ บ ริ เ วณที่ ตั ด จ านวนเรื่ อ งละ 10 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.20
ของแต่ละเรื่อง แก้ปัญหาน้าประปาไม่ไหล จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.18 ทาความสะอาดถนน
เนื่องจากมีมูลสัตว์ จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.10 ต้องการให้มีการบริการน้าแก่ประชาชนใน
ฤดูแล้ง จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.06
7. การสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน พบว่า ในภาพรวม
ประชาชนเห็นว่า ประเด็นต่าง ๆ มีความสาคัญในการสร้างความสั มพันธ์ของคนในชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 82.73
7.2.1 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น สรุปได้ดังนี้
7.2.1.1 ประเด็นที่ประชาชนเห็นว่าช่ว ยสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนสู งที่สุ ด
3 อันดับแรก การจัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา คิดเป็นร้อยละ 84.80 การจัดกิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา คิดเป็นร้อยละ 84.60 และการจัดกิจกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน คิดเป็น
ร้อยละ 84.20
7.2.1.2 ประเด็นที่ประชาชนเห็ นว่าช่ว ยสร้างความสั มพันธ์ในชุมชนต่าที่สุ ด
3 อันดับแรก คือ การจัดพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 79.20 การจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 80.40 และการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 82.40
7.3 ระดับความคิดเห็นรายชุมชนต่อการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
7.3.1 เมื่อพิจารณาเป็นหมู่บ้าน สรุปได้ดังนี้
7.3.1.1 หมู่ที่ 1 ชายวัด มีความคิดเห็นว่าประเด็นที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ใน
ชุมชนสูงที่สุดคือ การจัดกิจกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.63 และต่าที่สุดคือ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ
7.3.1.2 หมู่ที่ 2 เกาะปอม มีความคิดเห็นว่าประเด็นที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ใน
ชุมชนสูงที่สุดคือ การจัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา โดยมีค่าเฉลี่ย 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.57 และต่าที่สุดคือ การจัดกิจกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน
7.3.1.3 หมู่ที่ 3 ตลาดใหม่ มีความคิดเห็นว่าประเด็นที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์
ในชุมชนสูงที่สุดคือ การจัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา และต่าที่สุดคือ การจัดพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชนในชุมชน
7.3.1.4 หมู่ที่ 4 แหลมม่วง มีความคิดเห็นว่าประเด็นที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์
ในชุมชนสูงที่สุดคือ การจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา และต่าที่สุดคือ การจัดพื้นที่
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในชุมชน
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7.3.1.5 หมู่ที่ 5 ป่าเตียว มีความคิดเห็นว่าประเด็นที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ใน
ชุมชนสูงที่สุดคือ การจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา และต่าที่สุดคือ การจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมอาชีพ
7.3.1.6 หมู่ที่ 6 ควนทองสีห์ มีความคิดเห็นว่าประเด็นที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์
ในชุมชนสูงที่สุดคือ การจัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา และต่าที่สุดคือ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
7.3.1.7 หมู่ที่ 7 ท่าเรือ มีความคิดเห็นว่าประเด็นที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ใน
ชุมชนสูงที่สุดคือ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และต่าที่สุดคือ การจัดพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชนในชุมชน
7.4 ข้อเสนอแนะต่อการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน พบว่า ต้องการสถานที่ออก
กาลังกาย เครื่องออกกาลังกาย คิดเป็นร้อยละ 61.54 ต้องการให้จัดตั้งกลุ่มแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ
23.08 และต้องการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ คิดเป็นร้อยละ 15.38

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. จากผลการวิจัย พบว่า ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดั บ มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 86.20 และหากเปรี ย บเที ย บกั บ ปี ที่ ผ่ า นมาจะพบว่ า ระดั บ
ความพึงพอใจ มีค่าสูงขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2558 ความพึงพอใจในภาพรวมมีค่าร้อยละ 83.24
แสดงให้ เห็ นว่าองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางเป้ามีการนาผลไปปรับปรุงและดาเนินการด้านงาน
บริ ก ารให้ ดี ขึ้ น มี ก ารพั ฒ นาทั้ ง ในด้ า นบุ ค คลกรและองค์ ก รซึ่ ง ในปี ง บประมาณ 2559 ระดั บ
ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร รวม 5 งาน คื อ งานบริ ก ารด้ า นงานโยธา การขออนุ ญ าติ ป ลู ก
สิ่งก่อสร้าง งานการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานบริการด้าน
รายได้และภาษี และงานบริการด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยงานป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย มีความพึงพอใจสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 88.20 และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผู้รับ บริการมีความพึงพอใจในระดับ มากถึงมากที่สุด โดยเฉพาะด้าน
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ในการให้ บ ริ ก ารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางเป้ า
ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เป็นผลมาจากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความคิดเห็นที่ตรงกันว่าเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางเป้ามีการให้บริการที่ดี มีความ
อ่อนน้อม พูดจาไพเราะ ไม่เลือกปฏิบัติ มีความพร้อมทั้งในด้านของการให้ข้อมูล และมีอัธยาศัยไมตรี
ที่ดีต่อการให้บริการแก่ประชาชน สอดคล้องกับทฤษฏีของมณีรัตน์ แตงอ่อน (2551, หน้า 34) ได้
นาเสนอหลั กการในการพัฒ นาการบริการเชิงรุกจากแนวคิดของชูว งศ์ ฉายะบุตรว่า ความสุภ าพ
อ่อนน้อม เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาการให้บริการในหน่วยงานราชการแบบครบวงจร คือ
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เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อหรือรับบริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส
เป็นการบริการที่เกิดจากความรู้สึกภายใน (Service Mild) ซึ่งจะทาให้ผู้มารับบริการมีทัศนคติที่ดีต่อ
ข้าราชการและหน่วยงานราชการ อันจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ดี การสื่อสารที่ดี และเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและตัวบุคลากร รวมถึงภาพลักษณ์ที่เป็นองค์รวมของหน่วยงานราชการ
ทั้งระบบ ผู้รับบริการจึงเกิดความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง
2. จากผลการวิจัย พบว่า งานที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่าที่สุด คืองานบริการด้านการ
รักษาความสะอาดในที่สาธารณะ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.80 ซึ่งยังคงอยู่ใน
ในระดับมาก เนื่องจากผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการ โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการมีช่องทางให้ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นหรือร้องทุกข์ และมีหลายช่องทาง โดยพิจารณา
ได้จากข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด คือ มีช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ และแสดงความ
คิ ด เห็ น รวมถึ ง ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร มี ม ากกว่ า 1 ช่ อ งทาง เช่ น หมายเลขโทรศั พ ท์ เว็ บ ไซต์
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงและมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น เว็บ
ไซด์, อีเมล์ , เฟสบุ๊ค เป็นต้น เมื่อพิจารณาสาเหตุที่อาจส่งผลให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในงาน
บริการด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะต่ากว่างานบริการอื่น ๆ อาจเนื่องมาจากการเรื่อง
ความสะอาดมีความสาคัญและมีผลกระทบกับความเป็นอยู่ของผู้รับบริการโดยตรง ดังข้อเสนอแนะ
ของผู้รับบริการที่ต้องการให้ทางอบต.ขุดลอกคู เนื่องจากมีขยะอุดตัน ซึ่งถ้าทางอบต.ไม่ให้บริการจะ
ทาให้เกิดน้าท่วมในกรณีที่ฝนตกหนัก และในเรื่องของการตัดหญ้าริมถนน และการรักษาความสะอาด
ของถนนเนื่องจากมีมูลสัตว์ซึ่งส่งกลิ่นเหม็นและดูไม่สวยงาม เมื่อพิจารณาข้อที่ได้รับความพึงพอใจ
ต่าสุ ดคื อ ความเพี ย งพอของอุ ป กรณ์ ใ นการจัด กิ จ กรรมต่า งๆ ส าหรั บ ผู้ รับ บริ การ เช่ น อุป กรณ์
ปรับภูมิทัศน์, เครื่องกาจัดขยะ ต้นไม้ เช่น ปริมาณถังขยะ, พื้นที่ที่ให้ทิ้งขยะ, จานวนรถขยะฯลฯ ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อเสนอะที่ของผู้รับบริการที่ต้องการให้อบต.มีการเก็บขยะให้บ่อยมากขึ้นกว่าเดิม และ
ต้ อ งการถั ง ขยะเพิ่ ม มากขึ้ น รวมทั้ ง ข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆของผู้ รั บ บริ ก าร คื อ การแก้ ไ ขปั ญ หา
สาธารณูปโภคต่างๆเช่น ไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ หรือแม้กระทั่งระบบน้าประปา
ที่ไหลที่ชารุด ปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารจัดการให้ได้ประสิทธิภาพ และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดทาโครงการ หรือจัดตั้งโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทางานร่วมกันระหว่างประชาชนและหน่วยงาน โดย
ผู้รับผิดชอบจะต้องคานึงถึงความต้องการ การมีส่วนร่วม ตลอดจนมีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ มี
การวางแผนการดาเนินงานร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการโครงการเพื่อ เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ งการติ ดตามประเมิน ผล เพื่ อ ให้ การดาเนิน งานบรรลุ
ความสาเร็จ โดยโครงการ/หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นจะต้องมุ่งเน้นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ คือ การ
สร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้เสริมภายในครัวเรือน สู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชน
หากองค์การบริหารส่วนตาบลบางเป้า สามารถดาเนินการเพื่อให้การบริการที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้รับบริการ จะทาให้ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในงานบริการดังกล่าวเพิ่ม
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มากขึ้น ดังที่ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) ได้กล่าวว่าการบริการ คือ การดาเนินการหรือการกระทาใด ๆ
ของหน่วยให้บริการ อันเป็นผลให้ผู้รับบริการได้รับการตอบสนองตรงตามความต้องการ โดยความ
ต้องการนั้ น เป็ น ความจ าเป็ น และความปรารถนาของผู้ รับ บริก ารที่ค าดหวังว่ าจะได้รับ และการ
ดาเนินการต่าง ๆ นั้นหากตอบสนองตามความต้องการของผู้รับบริการก็จะนาไปสู่ความพึงพอใจ
3. จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนเห็นว่าทุกประเด็นมีความสาคัญในการสร้างความสัมพันธ์
ของคนในชุ ม ชน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละเท่ า กั บ 82.73 กิ จ กรรมที่ ป ระชาชนคิ ด เห็ น ว่ า ช่ ว ยเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์ในชุมชนสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือการจัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา การจัดกิจกรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา และการจัดกิจกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน แสดงว่าประชาชนมี
ความคิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกันในชุมชน จะต้องเป็นกิจกรรมที่
มิได้มุ่ งเน้ น เฉพาะกลุ่ ม ใดกลุ่ มหนึ่ ง แต่จ ะต้อ งตอบสนองต่อ คนในชุม ชนทุ กเพศทุก วัย ซึ่งการจั ด
กิจกรรมนันทนาการและกีฬ า ถือเป็นกิจกรรมสาคัญที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์แล้วยังทาให้ประชาชนมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น เช่น การแข่งขันกีฬาประจาปีหรือกีฬา
พื้นบ้าน ในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา เช่น กิจกรรมรดน้า
ผู้สูงอายุ เป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกันกับบุตรหลาน ทั้งนี้
กระบวนการในการจัดกิจกรรมต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เนื่องจาก การดาเนินงาน
ภายใต้การมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน ซึ่งส่งผลให้เกิด
ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางเป้ า จั ด ขึ้ น
สอดคล้องกับงานวิจัยของอรุณี สัณฐิติวณิชย์ (2557) ได้ศึกษาการร่วมกันจัดบริการสาธารณะระดั บ
ท้องถิ่นของพลเมือง: กรณีศึกษาการจัดการขยะของชุมชนชลประทาน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็น
การศึกษาการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการชุมชนปลอดขยะชุมชนชลประทาน
โดยใช้ตัวแบบ Co-production ผลการวิจัยพบว่า เมื่อชุมชนชลประทานในฐานะผู้รับผลประโยชน์
และผู้จัดทาบริการสาธารณะสามารถออกแบบการจัดการขยะของชุมชนเองได้ ซึ่งถือเป็นพฤติกรรม
เชิงรุกอันเป็นองค์ประกอบสาคัญประการหนึ่งของการร่วมกันผลิต โดยเทศบาลเมืองวารินชาราบใน
ฐานะหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่นให้การสนับสนุนทรัพยากร มีการแบ่งอานาจในการบริหารจัดการ
ขยะของชุมชน และร่วมรับผิดและ “รับชอบ” ในการจัดการขยะของชุมชนชลประทานด้วย ทั้งนี้ การ
มาร่วมผลิตโครงการชุมชนปลอดขยะของสมาชิกและคณะทางานชุมชนชลประทานนั้น ก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงบวกต่อตัวผู้ร่วมผลิต เช่น การรักใคร่เอื้ออาทรกัน การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การเป็น
แบบอย่างที่ดีของสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น
สาหรับการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยมุ่งเน้นกระบวนการ
การมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตาบลบางเป้าจะต้องเริ่มกระบวนการการมีส่วนร่วมตั้งแต่ก่อนการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม เช่น การประชุมวางแผน ร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบของการจัด
กิจกรรม การมีส่วนร่วมระหว่างการดาเนินงาน และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลหลังเสร็จ
สิ้นโครงการ/กิจกรรม ดังที่ ยุวัฒ น์ วุฒิ เมธี (อ้างใน จิราภรณ์ ศรีคา, 2547) ได้ให้ความเห็นว่า
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กระบวนการมีส่วนร่วมจะต้องเริ่มจากการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมในการคิด
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและดาเนินการ การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ สอดคล้องกับแนวคิดของวรรณศิลป์ พีรพันธุ์
(2553) ได้กล่าวถึง กระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนของประชาชนประกอบไปด้วย การรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร การให้ความเห็น การประชุมรับฟังความเห็น การร่วมตัดสินใจ และการทางานร่วมกัน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการนาผลประเมินของทุกปีที่ได้การประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนของ
ผู้รับ บริ การโดยนาผลที่ได้มาทาการเปรียบเทียบ จะส่ งผลให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างทราบถึงปัญหา อุปสรรค พัฒนาการ และการปฏิบัติงานในส่วนราชการของตน เพื่อจะได้นามา
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชนที่ดียิ่งขึ้น
2. ควรมีการวิจัยที่นอกเหนือจากการศึกษาความพึงพอใจ เช่น การวิจัยในเรื่องของปัจจัยที่มี
ผลต่อการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้จะ
ทาให้หน่วยงานทราบถึงปัจจัยหลักและปัจจัยย่อยที่ส่งผลต่อการบริการ ซึ่งจะทาให้หน่วยงานนาผลที่
ได้มาปรับปรุงแก้ไขได้ตรงประเด็นของหน่วยงานนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม เพื่อตอบสนองต่อ
ความพึงพอใจของผู้ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกพื้นที่ โดยศึกษาผลจากข้อมูลเชิงลึก
และนาวิจัยที่ได้ไปใช้ในการเป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานให้ท้องถิ่นเกิดประโยชน์และการ
พัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นต่อไป
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสอบถามการวิจัย
เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการและการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจากองค์การบริหารส่วนตาบลบางเป้า ประจาปีงบประมาณ 2559 โดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ตรัง
แบบสอบถามนี้จัดทาขึ้นเพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการและการสร้า งความสัมพันธ์ของคนในชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้จัดทาโครงการขึ้น จึงขอความกรุณาจากท่านตอบคาถามให้ครบทุกข้อตามข้อเท็จจริง ข้อมูลที่ได้จะนาเสนอโดยภาพรวมและไม่
มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามใดๆ ทั้งสิ้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการใช้บริการ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ แยกตามงานบริการในส่วนที่ 1
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 1 ข้อมูลการใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โปรดเลือกคาตอบเพียงข้อเดียว)

1. ท่านขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลบางเป้า ในเรื่องใด
 1) งานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
(ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ส่วนที่ 3.1)
 2) งานการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
(ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ส่วนที่ 3.2)
 3) งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
(ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ส่วนที่ 3.3)
 4) งานรายได้หรือภาษี
(ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ส่วนที่ 3.4)
 5) งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
(ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ส่วนที่ 3.5)
2. จากงานที่ท่านใช้บริการในข้อ 1. ท่านใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางเป้า ในนาม
 1) ประชาชนทั่วไป
 2) เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 3) หน่วยงานภาครัฐ
 4) หน่วยงานเอกชน
3. จากงานบริการในข้อ 1 ท่านขอรับบริการจากทางใด
 1) มาติดต่อที่สานักงาน
 2) โทรศัพท์
 3) หนังสือ/จดหมาย
 4) อื่นๆ ระบุ…………
4. วันที่มาใช้บริการส่วนใหญ่
 1) จันทร์
 2) อังคาร

 3) พุธ

 4) พฤหัสบดี

5. เวลาที่มาใช้บริการส่วนใหญ่
 1) 8.30 - 10.00 น.
 2) 10.01 – 12.00 น.

 5) ศุกร์

 6) เสาร์

 3) 12.01 – 14.00 น.

 7) อาทิตย์

 4) 14.01 – เวลาปิด

6. ท่านใช้เวลาในการเข้ามาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลบางเป้า แต่ละครั้งสูงสุดนานเท่าใด
 1) ครึ่งชั่วโมงหรือต่ากว่า
 2) 31 นาที – 1 ช.ม.
 3) ระหว่าง 1 – 2 ช.ม.
 4) ระหว่าง 2-3 ช.ม.
 5) ระหว่าง 3-4 ช.ม.
 6) มากกว่า 4 ช.ม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. สถานที่ทางาน / ที่พักอาศัยของท่าน อยู่ในหมู่ใด…………
 1) หมู่ที่ 1ชายวัด
 2) หมู่ที่ 2 เกาะปอม
 5) หมู่ที่ 5 ป่าเตียว
 6) หมู่ที่ 6 ควนทองสีห์
2. เพศ

 1) ชาย

3. ช่วงอายุ

 1) 13 – 17 ปี

 3) หมู่ที่ 3 ตลาดใหม่
 7) หมู่ที่ 7 ท่าเรือ

 4) หมู่ที่ 4 แหลมม่วง

 2) หญิง
 2) 18 – 35 ปี

 3) 36 – 45 ปี

 4) 46 – 60 ปี

4. สถานภาพสมรส  1) โสด

 2) สมรส

5. ระดับการศึกษา
 1) ไม่รู้หนังสือ
 5) อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า

 2) ประถมศึกษา/เทียบเท่า  3) ม.ต้น/เทียบเท่า
 6) ปริญญาตรี
 7) สูงกว่าปริญญาตรี

6. อาชีพหลัก
 1) นักเรียนนักศึกษา
 2) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
 5) เกษตรกร
 6) ว่างงาน
 8) รับราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 5) 61 ปีขึ้นไป

 3) หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่
 4) ม.ปลาย/ปวช./เทียบเท่า

 3) พนักงานเอกชน
 4) รับจ้างทั่วไป
 7) แม่บ้าน / พ่อบ้าน / เกษียณ
 9) อื่นๆโปรดระบุ.......................................................

7. รายได้ต่อเดือน
 1) ไม่มีรายได้
 5) 15,001-20,000 บาท

 2) ไม่เกิน 5,000 บาท
 6) 20,001-25,000 บาท

 3) 5,001-10,000 บาท
 7) 25,001-30,000 บาท

 4) 10,001-15,000 บาท
 7) มากกว่า 30,000บาท

ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ส่วนที่ 3.1 ระดับความพึงพอใจต่องานบริการด้านงานโยธา การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
(โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน)
ประเด็น
1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ
1.1 มีการติดป้ายประกาศ หรือแจ้งข้อมูล หรือประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบ
อย่างทั่วถึง
1.2 การจัดลาดับขั้นตอนการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคารอย่างชัดเจนตามที่
ประกาศไว้
1.3 การให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง เช่น ผู้ที่มาก่อนได้รับการบริการก่อน หรือมี
การรับบัตรคิว
1.4 แบบฟอร์มขอรับบริการสั้น กระชับ เข้าใจง่าย หรือมีตัวอย่างการกรอก
1.5 ความรวดเร็วในกระบวนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ
2.1 ความเพียงพอของจุดในการให้บริการ เช่น มีมากกว่า 1 ช่องบริการ/เคาน์เตอร์)
2.2 มีช่องทางการบริการที่หลากหลาย เช่น ที่สานักงาน ที่บ้าน ฯลฯ
2.3 พื้นที่ช่องทางให้บริการ มีความสะดวก แบ่งช่องชัดเจน ไม่คับแคบ หรือมีเก้าอี้
ให้นั่งอย่างเพียงพอ
2.4 มีช่องทางให้การร้องเรียน หรือร้องทุกข์ และแสดงความคิดเห็นตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ
2.5 มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น โทรศัพท์ , อีเมล์
เป็นต้น
3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.1 เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสมในการให้บริการ
3.2 เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และความพร้อมในการให้บริการอย่าง
สุภาพ
3.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชานาญเรื่องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เช่น สามารถ
ตอบค าถาม ชี้ แ จงข้ อ สงสั ย ให้ ค าแนะน า ให้ ค วามรู้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ช่ ว ย
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือ ฯลฯ
3.4 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น
3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก (ในสานักงาน)
4.1 ป้าย/ สัญลักษณ์/ ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ อย่างชัดเจน
4.2 จุดหรือช่องที่ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
4.3 ความเพียงพอของอุปกรณ์สาหรับผู้รับบริการ เช่น ปากกา น้ายาลบ คาผิด
4.4 มี ก ล่ อ งรั บ ความคิ ด เห็ น หรื อ แบบสอบถาม ที่ เ ปิ ด รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น ต่ อ การ
ให้บริการ
4.5 ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น โทรศัพท์สาธารณะ ห้องสุขา น้า
ดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

ไม่ใช้บริการ/
ไม่มี
ความเห็น

ส่วนที่ 3.2 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
ประเด็น
1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ
1.1 มีการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการจัดเก็บขยะครัวเรือน การขุด
ลอกคูคลอง ทาความสะอาดถนน และการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะอื่นๆ
1.2 ความทั่วถึงของพื้นที่ที่ให้บริการจัดเก็บขยะ ลอกคูคลอง ทาความสะอาดถนน และการ
รักษาความสะอาดในที่สาธารณะอื่นๆ
1.3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม เช่น การร่วมกันเก็บ
ขยะ ขุดลอกคูคลองในชุมชนของตัวเอง หรือบริเวณละแวกบ้าน เป็นต้น
1.4 มีการจัดเก็บขยะ ขุดลอกคูคลอง ทาความสะอาดถนน และการรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะอื่นๆ มีความสะอาดเรียบร้อย สม่าเสมอ ถูกต้องตามสุขลักษณะ
1.5 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ
2.1 ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร มี ม ากกว่ า 1 ช่ อ งทาง เช่ น หมายเลขโทรศั พ ท์ เว็ บ ไซต์
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง
2.2 มีช่องทางเผยแพร่ข่าวสารที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประกาศสานักงาน สื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นต้น อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถนาไปใช้ได้
2.3 ช่องทางให้บริการ มีความสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย
2.4 มีช่องทางให้การร้องเรียน หรือร้องทุกข์ และแสดงความคิดเห็นตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ
2.5 มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น เว็บไซด์, อีเมล์ , เฟสบุ๊ค เป็น
ต้น
3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.1 บุคลากรที่ดูแลเด็กมีจานวนเพียงพอและมีอัตราส่วนที่เหมาะสม
3.2 บุคลากรของศูนย์ฯ มีความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และความพร้อมในการให้บริการอย่าง
สุภาพ
3.3 บุคลากรของศูนย์ฯ มีความรู้ ความชานาญในด้านหลักการดูแลเด็กเล็ก จิตวิทยาและ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน ประเมินพัฒนาการตาม
สภาพจริงของเด็ก
3.4 บุคลากรของศูนย์ฯ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น
3.5 บุคลากรของศูนย์ฯ ที่ให้บริการและการดูแลเด็กเล็กเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก
4.1 ป้าย/ สัญลักษณ์/ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการการเก็บขยะหรือที่ทิ้งขยะ
4.2 พื้นที่ที่ให้บริการมีความครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่
4.3 ความทันสมัยของอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ สาหรับผู้รับบริการ เช่น อุปกรณ์ปรับภูมิ
ทัศน์, เครื่องกาจัดขยะ ต้นไม้ เช่น ปริมาณถังขยะ, พื้นที่ที่ให้ทิ้งขยะ, จานวนรถขยะฯลฯ
4.4 มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม
4.5 ความเพียงพอของอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ สาหรับผู้รับบริการ เช่น อุปกรณ์ปรับภูมิ
ทัศน์, เครื่องกาจัดขยะ ต้นไม้ เช่น ปริมาณถังขยะ, พื้นที่ที่ให้ทิ้งขยะ, จานวนรถขยะฯลฯ
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ส่วนที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ประเด็น
1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ
1.1 มีการติดป้ายประกาศ หรือแจ้งข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ กระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
1.2 ความรวดเร็วในการติดต่อ/ประสานงานเพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
1.3 มีช่องทางในการขอใช้บริการที่เหมาะสม รวดเร็ว เช่น หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น
1.4 การให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ แก้ไข
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
1.5 มีความพร้อมในการให้บริการให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยตลอดเวลา ทันทีที่เกิด
เหตุ
2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ
2.1 ช่ องทางการให้บริการมีมากกว่า 1 ช่องบริ การ เช่น หมายเลขโทรศั พท์ , เว็ปไซด์ ,
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2.2 มีช่องทางเผยแพร่ข่าวสารที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประกาศสานักงาน สื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นต้น อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
2.3 พื้นที่ช่องทางให้บริการ มีความสะดวก แบ่งช่องชัดเจน ไม่คับแคบ หรือมีเก้าอี้ให้นั่งอย่าง
เพียงพอ
2.4 มีช่องทางให้การร้องเรียน หรือร้องทุกข์ และแสดงความคิดเห็นตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ
2.5 มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น กระดานข่าว, อีเมล์ เป็นต้น
3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.1 เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสมในการให้บริการ
3.2 เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ ทันที
ที่เกิดเหตุ และให้บริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
3.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชานาญเชี่ยวชาญเรื่องการให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
เช่ น สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ ค าแนะนา ให้ ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ ช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือ ฯลฯ
3.4 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่
หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น
3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการมีการประสานความร่วมมือการดาเนินงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้โดยไม่
มีข้อขัดข้อง เช่น การปัดภาระให้หน่วยงานอื่น เป็นต้น
4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก (ในสานักงาน)
4.1 ป้าย/ สัญลักษณ์/ ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ หรือช่องทางการติดต่อขอรับบริการ
อย่างชัดเจน
4.2 ความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือสาหรับ
ผู้รับบริการ เช่น รถดับเพลิง ถังดับเพลิง ฯลฯ
4.3 มีการวางระบบความปลอดภัยในขณะเข้าช่วยเหลือในพื้นที่เกิดเหตุ เช่น เชือกกั้นโซนความ
ปลอดภัยระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
4.4 มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ ได้แก่ กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม
4.5 มีบริการหน่วยปฐมพยาบาลฉุกเฉินในระหว่างให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยแก่
ผู้ประสบภัย
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ส่วนที่ 3.4 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี
(โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน)
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็น
1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ
1.1 มีการแจ้งข้อมูลการชาระภาษี เช่น วัน เวลาในการชาระภาษี ให้แก่ประชาชนรับทราบ
อย่างทั่วถึง
1.2 การจัดลาดับขั้นตอนในการชาระภาษีอย่างชัดเจน
1.3 การให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง เช่น ผู้ที่มาก่อนได้รับการบริการก่อน หรือมีการรับ
บัตรคิว
1.4 การให้บริการรับชาระภาษีอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กาหนด
1.5 ความรวดเร็วในกระบวนการให้บริการโดยมีเจ้าหน้าที่ไปติดต่อรับชาระภาษีถึงบ้าน
2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ
2.1 ช่องทางการให้บริการมีมากกว่า 1 ช่องบริการ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ , เว็ป
ไซด์ , เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2.2 มีช่องทางเผยแพร่ข่าวสารที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประกาศสานักงาน
สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
2.3 พื้นที่ช่องทางให้บริการ มีความสะดวก แบ่งช่องชัดเจน ไม่คับแคบ หรือมีเก้าอี้ให้
นั่งอย่างเพียงพอ
2.4 มีช่องทางให้การร้องเรียน หรือร้องทุกข์ และแสดงความคิดเห็นตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ
2.5 มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น กระดานข่าว, อีเมล์
เป็นต้น
3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.1 เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสมในการให้บริการ
3.2 เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และความพร้อมในการให้บริการอย่า ง
สุภาพ
3.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชานาญในด้านอานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ และคน
พิการ เช่น สามารถตอบคาถาม ชี้แจงข้ อสงสัย ให้ คาแนะนา ให้ความรู้ที่เป็ น
ประโยชน์ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือ ฯลฯ
3.4 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น
3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก (ในสานักงาน)
4.1 ป้าย/ สัญลักษณ์/ ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ อย่างชัดเจน
4.2 จุดหรือช่องที่ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
4.3 ความเพียงพอของอุปกรณ์สาหรับผู้รับบริการ ได้แก่ ปากกา น้ายาลบ คาผิด
4.4 มี ก ารเปิ ด รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น ต่ อ การให้ บ ริ ก าร ได้ แ ก่ กล่ อ งรั บ ความคิ ด เห็ น
แบบสอบถาม
4.5 ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ โทรศัพท์สาธารณะ ห้องสุขา น้า
ดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ
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ส่วนที่ 3.5 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็น
1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ
1.1 มี ก ารติ ด ป้ า ยประกาศ หรื อ แจ้ ง ข้ อ มู ล ประชาสั ม พั น ธ์ ร ะเบี ย บ กฎหมาย ให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
1.2 การรับขึ้นทะเบียนเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
1.3 การบริการเบิกจ่ายเงินสดมีการบริการที่หลากหลาย ได้แก่ นาไปมอบให้ถึงบ้าน ให้
มารับที่ส่วนราชการ
1.4 การบริการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
1.5 ความรวดเร็วในกระบวนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ
2.1 ช่องทางการให้บริการมีมากกว่า 1 ช่องบริการ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ , เว็ปไซด์ ,
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2.2 มีช่องทางนาเสนอข่าวสารที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประกาศสานักงาน สื่อ
สังคมออนไลน์ เป็นต้น อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
2.3 พื้นที่ช่องทางให้บริการ มีความสะดวก แบ่งช่องชัดเจน ไม่คับแคบ หรือมีเก้าอี้ให้นั่ง
อย่างเพียงพอ
2.4 มีช่องทางให้การร้องเรียน หรือร้องทุกข์ และแสดงความคิดเห็นตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ
2.5 มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น กระดานข่าว, อีเมล์
เป็นต้น
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

3.1 เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสมในการให้บริการ
3.2 เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และความพร้อมในการให้บริการ
อย่างสุภาพ
3.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชานาญในด้านอานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ และ
คนพิการ เช่น สามารถตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คาแนะนา ให้ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือ ฯลฯ
3.4 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่
รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น
3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก
4.1 ป้าย/ สัญลักษณ์/ ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ อย่างชัดเจน
4.2 จุดหรือช่องที่ให้บริการมีความสะอาด บรรยากาศดี ไม่มีมลภาวะ พื้นที่กว้างขวาง
เหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
4.3 ความเพียงพอของอุปกรณ์สาหรับผู้รับบริการ ได้แก่ ปากกา น้ายาลบ คาผิด แบบฟอร์ม
บัตรคิว
4.4 มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ ได้แก่ กล่องรับความคิดเห็น, แบบสอบถาม
4.5 ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ โทรศัพท์สาธารณะ ห้องสุขา น้าดื่ม ที่
นั่งคอยรับบริการ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

ไม่ใช้
บริการ/ไม่
มี
ความเห็น

ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
คาชี้แจง แบบประเมินฯนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์
ของคนในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลบางเป้า ข้อมูลที่ได้จะนาไปวิเคราะห์ในภาพรวม เพื่อ ปรับปรุงความ
พึงพอใจในการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลบางเป้า (โปรดทาเครื่องหมาย √ ใน
ช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน)
ระดับความคิดเห็น
ประเด็น
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
1. การจัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา
เช่น การแข่งขันกีฬาฟุตบอลประจาปี การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น
2. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ
เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพหลักในชุมชน การจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อ
เสริมสร้างรายได้ เป็นต้น
3. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เช่ น การให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพ การให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
สุขอนามัยที่ดี กิจกรรมการดูแลสุขภาวะ เป็นต้น
4. การจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
เช่น กิจกรรมประเพณีลากพระ กิจกรรมรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ กิจกรรมวัน
สาคัญทางศาสนา เป็นต้น
5. การจัดกิจกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน
เช่น กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น
6. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
เช่ น กิ จ กรรมการตรวจสุ ข ภาพ จั ด ตั้ งศู น ย์ ส าธารณสุ ข มู ล ฐานชุ ม ชน
เป็นต้น
7. การจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
เช่น การจัดกิจกรรมเก็บขยะในชุมชน กิจกรรมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมขุด
ลอกคูคลอง ทางระบายน้าในชุมชน เป็นต้น
8. การจัดพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในชุมชน
เช่น สนามเด็กเล่น ลานกีฬา เป็นต้น

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม
ชื่อ-สกุล........................................................................................รหัส.........................................................ผู้เก็บข้อมูล
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