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ที่สามารถนาไปปรับปรุ งและกาหนดทิศทางและแนวทางการดาเนิ นงานตามภารกิ จหน้าที่ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ยิง่ ขึ้นต่อไป
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จึ ง ได้ท าการประเมิ นความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่อการให้บ ริ ก ารงานบริ ก ารสาธารณะขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 และขอขอบคุณประชาชน ที่ได้ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์
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ปกครองส่ วนท้องถิ่ น ให้มีประสิ ทธิ ภาพและบรรลุประสิ ทธิ ผลในเชิ งพัฒนาแก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ต่อไป

องค์การบริ หารส่ วนตาบลสี่ เหลี่ยม
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของการประเมิน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอานาจดูแลและจัดทาบริ การสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่ นตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยรัฐมอบอานาจ ให้หน่วยงานส่ วน
ท้องถิ่นสามารถบริ หารจัดการท้องถิ่นด้วยตนเองภายใต้โครงสร้างการบริ หารที่กฎหมายกาหนด ซึ่ งในปั จจุบนั
การบริ หารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ได้บญ
ั ญัติให้มีการจัดระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิ นเป็ น 3 ส่ วน คื อ 1) ระเบี ยบบริ หารราชการส่ วนกลาง
ประกอบด้ว ย ส านัก นายกรั ฐ มนตรี กระทรวง ทบวง และกรม 2) ระเบี ย บบริ ห ารราชการส่ ว นภู มิ ภ าค
ประกอบด้วย จังหวัดและอาเภอ และ 3) ระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด เทศบาล และราชการส่ วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกาหนด โดยเฉพาะในส่ วนของการบริ หารราชการ
ส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งประกอบด้วย 2 ระบบ คือ ระบบทัว่ ไป (องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล) และระบบพิเศษ (กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา) ส่ งผลให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น มีบทบาท
มากขึ้นในการจัดบริ การสาธารณะ ซึ่ งแตกต่างจากในอดีตที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีบทบาทหลักในการ
พัฒนาท้องถิ่ นเฉพาะการจัดบริ การสาธารณะขั้นพื้นฐานเท่านั้น สอดคล้องกับแนวคิดในการให้ประชาชนได้
ปกครองและบริ หารจัดการท้องถิ่ นด้วยตนเอง ทั้งนี้ เนื่ องจากการปกครองส่ วนท้องถิ่ นสามารถสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่ นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพราะแต่ละท้องถิ่ นย่อมมีความ
แตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ปั ญหาและความต้องการของประชาชน ดังนั้น การบริ หาร
จัดการท้องถิ่นต่างๆ ของตนเอง จึงเป็ นการแก้ปัญหาหรื อให้บริ การสาธารณะต่างๆ ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน และเกิดความรวดเร็ ว นอกจากนั้น การปกครองส่ วนท้องถิ่นยังเป็ นรากฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตย แบ่งเบาภาระของรัฐบาล ทาให้ประชาชนรู ้จกั การปกครองตนเอง และเป็ นแหล่งสร้างผูน้ าทาง
การเมื อง (โกวิทย์ พวงงาม, 2550) โดยส่ วนราชการส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคเป็ นผูท้ าหน้าที่ ให้คาปรึ กษา
สนับสนุน และกากับดูแล การปฏิบตั ิงานของส่ วนราชการส่ วนท้องถิ่น เพื่อการปฏิบตั ิราชการเป็ นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นจึ ง ตระหนัก ในบทบาทและหน้า ที่ ดงั กล่ า ว ประกอบกับกรมส่ ง เสริ ม
การปกครองส่ ว นท้องถิ่ นได้ใ ห้ค วามส าคัญของการปฏิ บ ัติราชการอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ล
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยในแต่ละปี จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิราชการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบริ หารจัดการ (2) ด้านการบริ หารงาน
บุคคลและกิ จการสภา (3) ด้านการเงิ นและการคลัง และ (4) ด้านการบริ การสาธารณะ ซึ่ งเป็ นการประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิราชการตามตัวชี้ วดั ใน 4 มิติ ได้แก่ (1) มิติดา้ นประสิ ทธิ ผล (2) มิติ

ด้านคุณภาพการให้บริ การ (3) มิติดา้ นประสิ ทธิภาพ และ (4) มิติดา้ นพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะการประเมินด้าน
การบริ การสาธารณะ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่มีการสอนในระดับ
ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป ที่ได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่ อจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (ก.จ.จ.)
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) และคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล (ก.อบต. จังหวัด) ทา
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที่มีต่อการให้บริ การ งานบริ การสาธารณะใน 4 ประเด็น
หลัก คือ 1) ด้านขั้นตอนการให้บริ การ 2) ด้านช่องทางการให้บริ การ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ และ 4) ด้าน
สิ่ งอานวยความสะดวก เพื่อจะได้ทาให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิราชการ
ในด้านต่างๆ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
1.2 วัตถุประสงค์ ของการประเมิน
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลสี่ เหลี่ยม อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่ อ เสนอแนะแนวทางในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะขององค์ ก ารบริ หารส่ ว นต าบลสี่ เ หลี่ ย ม
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
1.3 ขอบเขตการประเมิน
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
สี่ เหลี่ยม อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีขอบเขตการประเมินดังนี้
1. ขอบเขตของเนื้อหา สารวจความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การโดยครอบคลุมในประเด็น ด้าน
ขั้นตอนการให้บริ การ ด้านช่ องทางการให้บริ การ ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ และด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
โดยประเมินระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านในภาพรวมของผูใ้ ช้บริ การทั้งหมด และแยกตามประเภทของ
งานบริ การ
2. ขอบเขตของประชากรและกลุ่ มตัวอย่าง ประชากรในการศึ กษาครั้ งนี้ คือ ประชาชนที่ ใช้บริ การ
สาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตาบลสี่ เหลี่ยม อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มตัวอย่างได้จาก
การสุ่ มตัวอย่างจากประชากรดังกล่าว
3. ขอบเขตของระยะเวลา การศึกษาครั้งนี้ เริ่ มจัดเตรี ยมข้อมูลพื้นฐาน สร้ างแบบสอบถาม ดาเนินการ
สารวจข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และจัดทารายงานการประเมิน ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 – พฤศจิกายน 2564
1.4 ประโยชน์ ของการประเมิน
เพื่ อ น าผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจไปปรั บ ปรุ ง เพื่ อ พัฒ นากระบวนการท างานด้า นคุ ณ ภาพ
การให้บริ การให้ตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การให้มากยิง่ ขึ้น

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
ความพึงพอใจ หมายถึ ง ความรู้ สึกที่ดีหรื อทัศนคติที่ดีข องประชาชนที่มารับบริ การซึ่ งเกิ ดจากการ
ได้รับ การตอบสนองในด้า นขั้นตอนการให้บ ริ ก าร ด้านช่ องทางการให้บ ริ ก ารด้า น เจ้า หน้า ที่ ผูใ้ ห้บ ริ ก าร
และด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ตรงตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิดความรู ้สึกที่ดี มีความสุ ข และพอใจในสิ่ งนั้น
ตรงกันข้ามหากความต้องการไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น
ผู้รับบริ การ หมายถึ ง ประชาชนผูม้ ารับบริ การโดยตรงจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลบาโองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลสี่ เหลี่ยม อาเภอประโคนชัย จังหวัดยบุรีรัมย์ ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30
กันยายน 2564)
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น หมายถึง องค์การบริ หารส่ วนตาบลสี่ เหลี่ยม อาเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ่ งเป็ นพื้นที่ในการทาการสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในครั้งนี้
งานบริ ก ารสาธารณะ หมายถึ ง บริ ก ารที่ จ ัด ท าขึ้ น โดยภาครั ฐ หรื อ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
หรื อจัด ท าโดยเอกชนแต่ อ ยู่ ใ นความควบคุ ม ของรั ฐ เพื่ อ สนองตอบต่ อ ความต้ อ งการของประชาชน
เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน และเพื่อสาธารณะประโยชน์

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิด และทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที่มีต่อการให้บริ การสาธารณะ
ขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น ประกอบด้วย แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เกี่ ย วกับ การจัดท าบริ ก ารสาธารณะ
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริ การ แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ หลักธรรมาภิบาลและเครื่ องมือที่ใช้
วัดความพึงพอใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 แนวคิด และทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับการจัดทาบริการสาธารณะ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับบริ การสาธารณะที่สาคัญๆ มีดงั นี้ (อานวย บุญรัตนไมตรี , 2559)
1) ขอบข่ ายและความหมายการจัดทาบริการสาธารณะ
การให้บริ การสาธารณะ (public service delivery) โดยทัว่ ไปจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรม หรื อบริ การที่รัฐ
จัด ท าขึ้ นเพื่ อ สนองความต้ อ งการของประชาชนโดยส่ ว นรวม หรื อการให้ บ ริ การประชาชนโดยรั ฐ
ที่ดาเนินการในลักษณะของรัฐสวัสดิการ มีกฎหมายรองรับ มีความต่อเนื่ องไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานะของ
รั ฐ บาล แต่ ส ามารถปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงไปตามความต้อ งการของสั ง คม การจัด ท าบริ ก ารสาธารณะ
ของรัฐมีเป้ าหมายและมีแนวคิดเรื่ องการจัดทาบริ การสาธารณะที่สาคัญ สรุ ปได้ดงั นี้ (1) รัฐต้องมีการบริ หาร
ด้านการจัดทาบริ การสาธารณะแบบตลาด (2) รัฐต้องสามารถจัดการบริ หารการจัดทาบริ การสาธารณะเพื่อให้
ผูร้ ั บ บริ ก ารมี ท างเลื อกใช้บริ ก ารได้หลายช่ องทาง (3) รั ฐต้องกระจายความรั บ ผิดชอบให้มี ผูจ้ ดั ท าบริ ก าร
สาธารณะแทน (4) รัฐต้องมีแผนงานยกระดับความสามารถในการจัด ทาบริ การสาธารณะ และ (5) รัฐต้องมี
จุดมุ่งหมายแห่งความสาเร็ จในการจัดทาบริ การสาธารณะมากกว่าที่จะเน้นในเรื่ องกระบวนการ
สรุ ป ได้ว่า บริ ก ารสาธารณะ คื อ บริ ก ารที่ จดั ท าขึ้ นโดยภาครั ฐ หรื อองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น
หรื อจัด ท าโดยเอกชน แต่ อ ยู่ ใ นความควบคุ ม ของรั ฐ เพื่ อ สนองตอบต่ อ ความต้อ งการของประชาชน
เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและเพื่อสาธารณะประโยชน์
2) หลัก เกณฑ์ ก ารจั ด ทาบริ ก ารสาธารณะ ในการจัดท าบริ ก ารสาธารณะนั้นมี หลัก เกณฑ์ที่ ส าคัญ
อยู่ 3 ประการ มีดงั นี้
2.1) หลัก ความต่ อเนื่ องและสม่ าเสมอ (the principle of continuous) การจัด ท าบริ ก ารต้อ ง
เป็ นไปอย่างสม่ า เสมอและต่ อเนื่ อง เนื่ องจากบริ การสาธารณะเป็ นกิ จการที่ มี ค วามจาเป็ นต่ อการดารงชี พ
ของประชาชน มี ค วามต้อ งการใช้บ ริ ก ารตลอดเวลา การจัด ท าบริ ก ารสาธารณะ จึ ง ต้อ งมี ค วามต่ อ เนื่ อ ง
จะเลือกดาเนินการเป็ นเฉพาะช่วงเวลาไม่ได้ เพราะจะสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ

2.2) หลักความเสมอภาค (the principle of equal) เนื่ องจากการจัดทาบริ การสาธารณะไม่ได้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อผูใ้ ดผูห้ นึ่ งเป็ นการเฉพาะ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อประชาชนโดยส่ วนรวม ประชาชนจึงย่อมได้รับ
สิ ทธิ หรื อได้รับประโยชน์จากบริ การสาธารณะนั้น อย่างเท่าเทียมกันจะเลื อกปฏิบตั ิไม่ได้ รวมทั้งความเสมอ
ภาคในด้านราคาค่าบริ การและการบริ การ และองค์กรที่จดั ทาบริ การต้องทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริ การ
สาธารณะได้หลายช่องทางและง่ายต่อการรับบริ การไม่มีความสลับซับซ้อน
2.3) หลักว่าด้วยการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลง (the principle of adaptation) รัฐต้องจัดทาบริ การ
สาธารณะให้ เ หมาะสมกับ ความต้อ งการของประชาชนและเพื่ อ ให้มี ค วามเหมาะสมกับ สภาพเศรษฐกิ จ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลง รัฐจึงควรคานึงถึงความจาเป็ นในการปรับปรุ งการจัดทาบริ การสาธารณะให้เป็ นไป
ตามวิวฒั นาการของสังคม รวมทั้งเมื่อมีเหตุที่ความต้องการของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป การบริ การสาธารณะ
นั้นควรได้รับการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของประชาชน
3) องค์ กรจัดทาบริการสาธารณะ
องค์กรจัดทาบริ การสาธารณะ สามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภท คือ
3.1) บริ การสาธารณะจัดทาโดยรัฐ
เป็ นบริ การสาธารณะที่รัฐจะต้องจัดทาเพื่อความมัน่ คงและความเป็ นเอกภาพของรัฐ ภารกิจที่
ประชาชนทัว่ ประเทศมีส่วนได้เสี ยเหมือนกัน ภารกิจที่รัฐจัดทาแล้วมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่า หรื อเป็ นกิจการที่
ต้องใช้งบประมาณ และเทคโนโลยีช้ นั สู ง รั ฐจึงควรจัดทาบริ การสาธารณะประเภทนี้ เช่ น (1) การป้ องกัน
ประเทศ (2) การรักษาความสงบเรี ยบร้อยภายในประเทศ (3) ภารกิ จด้านการคลัง และ (4) หน้าที่เป็ นตัวแทน
ของประชาชน เป็ นต้น
3.2) บริ การสาธารณะจัดทาโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
บริ ก ารสาธารณะที่ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น ต้อ งดาเนิ นการมี 2 ประเภท คื อ บริ ก าร
สาธารณะระดับ ชาติ ซึ่ งรั ฐมอบหมายให้ อ งค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น เป็ นผูด้ าเนิ น การจัด ท าและบริ ก าร
สาธารณะซึ่ งเป็ นหน้าที่โดยตรงขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นโดยมีกฎหมายแบ่งแยกหน้าที่และประเภท
ของบริ การสาธารณะที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละประเภทจะเป็ นผูจ้ ดั ทา แบ่งได้เป็ น 4 ประเภท คือ (1)
บริ การสาธารณะทางด้านสุ ขอนามัย (2) บริ การสาธารณะทางด้านเศรษฐกิจ (3) บริ การสาธารณะทางด้านสังคม
และการศึกษา และ (4) บริ การสาธารณะทางด้านวัฒนธรรม
3.3) บริ การสาธารณะจัดทาต่อเนื่องกันระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
บริ ก ารสาธารณะบางประเภทรั ฐและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นต้องร่ วมกันรั บ ผิดชอบ
เนื่ องจากกิ จการประเภทนี้ เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของมหาชนและเป็ นความต้องการร่ วมกันของประชาชน
ทั้งประเทศ เช่น การจัดการศึกษาระดับประถม ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ควรให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทา ส่ วนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็ นกิจกรรมต้องใช้เงินทุน
สู งจึงควรเป็ นหน้าที่ของรัฐ

3.4) บริ การสาธารณะจัดทาโดยเอกชน
วิธีการจัดทาบริ การสาธารณะโดยเอกชนแบ่งออกได้เป็ น 3 ลักษณะ ดังนี้
(1) กิ จการการให้บริ การสาธารณะของรัฐบางประเภทต้องใช้เงิ นลงทุนมาก ต้องใช้
บุ ค ลากรที่ มี ค วามช านาญเป็ นพิ เ ศษ ซึ่ งรั ฐ ไม่ ส ามารถจัด ท าบริ ก ารสาธารณะได้แ ละทัน ความต้อ งการ
ของผูใ้ ช้บริ การสาธารณะ จึงให้เอกชนซึ่งมีความพร้อมเป็ นผูจ้ ดั ทาบริ การสาธารณะแทนรัฐ
(2) การมอบอานาจ (habilitation) ให้เอกชนเป็ นผูจ้ ดั ทาบริ การสาธารณะ หมายความ
ถึ ง การที่รัฐมอบให้เอกชนเป็ นผูจ้ ดั ทาบริ การสาธารณะทั้งหมดหรื อบางส่ วน ทั้งนี้ เนื่ องจาก เอกชนไม่ได้มี
อานาจจัดทาบริ การสาธารณะ เพราะบริ การสาธารณะเป็ นอานาจหน้าที่ของรัฐ
(3) สัมปทาน (concession) ได้แก่ สัญญาที่ฝ่ายปกครองมอบให้เอกชน เป็ นผูจ้ ดั ทา
บริ การสาธารณะด้วยการลงทุนและเสี่ ยงภัยของเอกชนเอง และเอกชนสามารถเก็บค่าบริ การจากผูใ้ ช้บริ การ
กิจการที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ
4) การแบ่ งความรับผิดชอบการจัดทาบริการสาธารณะ
เมื่ อ รั ฐ บาลมี น โยบายจะกระจายอ านาจหน้ า ที่ ใ ห้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น และท้อ งถิ่ น
มีความพร้อมที่จะจัดทาภารกิจต่างๆ แล้ว รัฐบาลควรกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทาบริ การ
สาธารณะของท้องถิ่น ดังนี้
4.1) การบริ การสาธารณะที่ ตอบสนองความจาเป็ นพื้นฐานในการดารงชี วิตของประชาชน
การจัดทาบริ การสาธารณะประเภทนี้ ได้แก่ การสาธารณู ปโภค และสาธารณู ปการต่างๆ การประปา ไฟฟ้ า
ถนนสะพาน การกาจัดขยะและสิ่ งปฏิกลู การรักษาพยาบาล การจัดการศึกษา เป็ นต้น
4.2) การรักษาความสงบเรี ยบร้อยและความมัน่ คงปลอดภัยในชุ มชน การรักษาความปลอดภัย
ในชี วิตและทรัพย์สิน การจัดทาบริ การสาธารณะประเภทนี้ ได้แก่ การจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบ
การรักษาความปลอดภัย การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดับเพลิง การกูภ้ ยั
4.3) การจัด สวัส ดิ ก ารสั ง คมและการประชาสงเคราะห์ เป็ นการจัด กิ จ กรรมเพื่ อ บุ ค คล
ด้อ ยโอกาส ยากไร้ พึ่ ง พาตนเองไม่ ไ ด้ การจัด ท าบริ ก ารสาธารณะประเภทนี้ การรั ก ษาพยาบาล อาคาร
สงเคราะห์ สถานธนานุ บาล การสงเคราะห์คนพิการเด็กกาพร้า คนชรา เนื่ องจากการจัดทากิจกรรมประเภทนี้
จะมีค่าใช้จ่ายสู ง รัฐบาลจึงควรเข้ามามีส่วนร่ วมรับผิดชอบด้านงบประมาณด้วย
4.4) การจัดการอนุ รัก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อม การจัดท าบริ ก ารสาธารณะ
ประเภทนี้ เช่ น การแก้ ไ ขปั ญ หามลภาวะในท้อ งถิ่ น เช่ น อากาศเสี ย น้ าเสี ย เสี ย งดัง รวมทั้ง การจัด
สภาพแวดล้อมให้มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
4.5) การส่ งเสริ มและอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปะ วัฒ นธรรม ประเพณี และภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ควรมี ห น้ า ที่ ใ นการส่ ง เสริ ม เผยแพร่ ศิ ล ปะ วัฒ นธรรม ประเพณี อนุ รั ก ษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น

4.6) การอานวยความสะดวกและบริ การประชาชน เมื่อประชาชนได้รับบริ การสาธารณะขั้น
พื้นฐานแล้ว ประชาชนยังมี ความต้องการที่ จะมี ชีวิตที่ ดีข้ ึ นกว่าเดิ ม มี ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้ น ซึ่ งเป็ น
ธรรมชาติของมนุ ษย์ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงควรมีหน้าที่ตอ้ งจัดทาบริ การสาธารณะต่างๆ เพิ่มขึ้นตาม
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม การจัดทาบริ การสาธารณะประเภท
นี้ เช่ น การขนส่ ง มวลชน โทรศัพ ท์ส าธารณะ ห้ องสมุ ด สนามเด็ ก เล่ น สนามกี ฬ า กิ จกรรม สั น ทนาการ
การจัดการแข่งขันกีฬา เป็ นต้น
5) ทางเลือกการจัดทาบริการสาธารณะ มีวธิ ี การดังนี้
การกระจายอ านาจการคลัง ของรั ฐ สู่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น มี จุ ด ประสงค์เ พื่ อ ความผาสุ ก
ของประชาชน ลดบทบาทและอานาจของรั ฐทุ กระดับ เพิ่มความสามารถในการสร้ างผูบ้ ริ หาร และการใช้
ผูบ้ ริ หารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สร้างระบบการบริ หารการปกครองที่ดีให้เกิดการสร้างสรรค์สังคมแบบประชา
สังคม ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อส่ งเสริ ม และสร้างกระบวนการประชาธิ ปไตย และการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในกระบวนการทางการเมือง และสร้างกระบวนการตัดสิ นใจเรื่ องการจัดสรรทรัพยากร
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงควรปรับเปลี่ยนพื้นฐานแนวคิดการบริ การสาธารณะ รวมทั้งวิธีการจัดทาบริ การ
สาธารณะ ดังนี้
5.1) การปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริ การสาธารณะ
(1) ลดความเป็ นทางการลงให้เ หลื อ น้อ ยที่ สุ ด มี ก ารให้บ ริ ก ารที่ ต รงไปตรงมา
ไม่มีข้ นั ตอนมาก มีระบบการให้บริ การที่มีความพร้ อมด้านฐานข้อมูล ให้ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้าถึ งการ
บริ การได้ง่าย และหลายช่องทาง
(2) การให้ภาคเอกชนหรื อองค์กรภายนอกเข้าร่ วมกิจกรรมมากขึ้น
(3) การใช้กลไกตลาดในการจัดทาบริ การสาธารณะ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
สามารถใช้วธิ ี การตลาดในการจัดทาบริ การสาธารณะ เช่น การเก็บค่าธรรมเนียม ค่าการใช้บริ การ
(4) การสร้ างทัศนคติการบริ หารท้องถิ่ น แบบผูป้ ระกอบการหน่ วยธุ รกิ จ ผูบ้ ริ หาร
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ต้อ งคิ ด ว่ า องค์ ก รเป็ นหน่ ว ยธุ ร กิ จ ประเภทหนึ่ งที่ มี ค วามสามารถบริ ห าร
และพัฒนาชุ ม ชนให้มีความเจริ ญก้า วหน้า ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นควรคิ ดค้นกลยุทธ์ และทางเลื อกใหม่ มี ท กั ษะ
ในการบริ หารนโยบายสาธารณะและการบริ หารชุ มชน เพื่อพัฒนาระบบบริ หารให้มีประสิ ทธิ ภาพและไปสู่
ความเป็ นเลิศ
5.2) วิธีการจัดทาบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีวธิ ี การดังนี้
(1) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดทาบริ การสาธารณะเอง
(2) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดทาบริ การสาธารณะโดยการจ้าง
(3) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้สัมปทาน
(4) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นร่ วมทุนกับหน่วยงานอื่น

(5) การจัด ท าบริ การสาธารณะโดยการร่ วมมื อ กั น ระหว่ า งองค์ ก รปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
2.1.2 แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับคุณภาพการให้ บริการ
คุณภาพในการให้บริ การ หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของการให้บริ การ
ที่ตรงกับความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ ซึ่ งจะมีระดับแตกต่างกันออกไปตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล
โดยคุณภาพการให้บริ การจะต้องคานึงถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้ (ชัชวาล ทัตศิวชั , 2552)
1) เกณฑ์ การพิจารณาคุณภาพการให้ บริการ
เนื่องจากคุณภาพเป็ นเรื่ องที่สลับซับซ้อนและมีองค์ประกอบหรื อปั จจัยหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง อัน
ส่ งผลให้การมองคุณภาพจาเป็ นต้องทาการมองจากหลายด้าน โดยกรอนรู ส (Gronroos,1984 อ้างถึงในชัชวาลย์
ทัตศิวชั , 2552) ได้กล่ าวถึ งเกณฑ์การพิจารณาคุ ณภาพการบริ การว่าสามารถสร้ างให้เกิ ดขึ้ นได้ ตามหลัก 6
ประการ กล่าวคือ
(1) การเป็ นมืออาชี พและการมีทกั ษะของผูใ้ ห้บริ การ (professionalism and skill) เป็ นการ
พิจารณาว่า ผูร้ ับบริ การสามารถรับรู้ได้จากการเข้ารับบริ การจากผูใ้ ห้บริ การที่มีความรู้และทักษะในงานบริ การ
ซึ่ งสามารถดาเนินการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ได้อย่างมีระบบและแบบแผน
(2) ทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมของผู้ใ ห้ บ ริ การ (attitude and behavior) ผู ้รั บ บริ การจะเกิ ด
ความรู้ สึ ก ได้จ ากการที่ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารสนใจที่ จ ะด าเนิ น การแก้ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ด้วยท่ า ที ที่ เ ป็ นมิ ต ร
และดาเนินการแก้ไขปั ญหาอย่างเร่ งด่วน
(3) การเข้าพบได้อย่างง่ายและมีความยืดหยุน่ ในการให้บริ การ (accessibility and flexibility)
ผูร้ ับบริ การจะพิจารณาจากสถานที่ต้ งั ไว้ให้บริ การ และเวลาที่ได้รับบริ การจากผูใ้ ห้บริ การ รวมถึงระบบการ
บริ การที่จดั เตรี ยมไว้ เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูร้ ับบริ การ
(4) ความไว้วางใจและความเชื่อถือได้ (reliability and trustworthiness) ผูร้ ับบริ การจะทาการ
พิ จ ารณาหลัง จากที่ ไ ด้ รับ บริ ก ารเป็ นที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ว ซึ่ งการให้บ ริ ก ารของผูใ้ ห้บริ ก ารจะต้อ งปฏิ บ ัติต าม
ที่ได้รับการตกลงกัน
(5) การแก้ไ ขสถานการณ์ ใ ห้ ก ลับ สู่ ภ าวะปกติ (recovery) พิ จารณาจากการเกิ ดเหตุ ก ารณ์
ที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้าเกิดขึ้นหรื อเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติ และผูใ้ ห้บริ การสามารถแก้ไขสถานการณ์น้ นั ๆ
ได้ทนั ท่วงทีดว้ ยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่ งทาให้สถานการณ์กลับสู่ ภาวะปกติ
(6) ชื่ อเสี ยงและความน่าเชื่ อถือ (reputation and credibility) ผูร้ ับบริ การจะเชื่อถือในชื่อเสี ยง
ของผูใ้ ห้บริ การจากการที่ผใู ้ ห้บริ การดาเนินกิจการด้วยดีมาตลอด

นอกจากนี้ สตีฟ และคุก๊ (Steve and Cook, 1995 : 53 อ้างถึงใน ชัชวาลย์ ทัตศิวชั , 2552) ยังชี้ ให้เห็นว่า
คุ ณภาพการให้บริ การของหน่ วยงานหรื อองค์การที่ ให้บริ การยังสามารถพิจารณาได้จากเกณฑ์ 9 ประการ
ดังต่อไปนี้
(1) การเข้าถึงบริ การได้ทนั ทีตามความต้องการของผูร้ ับบริ การ
(2) ความสะดวกของทาเลที่ต้ งั ในการเข้ารับบริ การ
(3) ความน่าเชื่อถือไว้วางใจของการให้บริ การ
(4) การให้ความสาคัญต่อผูร้ ับบริ การแต่ละคน
(5) ราคาค่าบริ การที่เหมาะสมกับลักษณะของงานบริ การ
(6) คุณภาพการให้บริ การทั้งในระหว่างเข้ารับบริ การและภายหลังการเข้ารับบริ การ
(7) ชื่อเสี ยงของบริ การที่ได้รับรวมถึงการยกย่องชมเชยในบริ การ
(8) ความปลอดภัยในการให้บริ การจากผูเ้ ชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
(9) ความรวดเร็ วในการให้บริ การ
สรุ ปได้ว่า คุ ณภาพการให้บ ริ ก ารนั้น เป็ นเรื่ องที่ มี ความซับ ซ้อนและหลากหลายในแง่ มุม ของการ
พิจารณา แต่ ก ระนั้นเป็ นที่ ป ระจัก ษ์ชัดว่า คุ ณภาพการให้บ ริ ก ารเป็ นเรื่ องที่ ส าคัญซึ่ ง ผูบ้ ริ หารขององค์ก าร
พึงให้ความสาคัญและทุ่มเทความสนใจ องค์การที่ตอ้ งการความสาเร็ จของการประกอบการไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ
หรื อเอกชน จึงต้องให้ความสนใจต่อประเด็นเรื่ องคุณภาพการให้บริ การที่พิจารณาหรื อทาความเข้าใจจากความ
ต้องการและความคาดหวังของผูร้ ับบริ การให้ได้อย่างเด่นชัด
2) การวัดคุณภาพการให้ บริการ
การวัด คุ ณ ภาพของบริ การ จะพิ จ ารณาจากองค์ ป ระกอบ 4 ประการหลัก เป็ นส าคัญ ได้ แ ก่
ความคาดหวังของผูบ้ ริ การ ภาวะความเป็ นผูน้ า การปรับปรุ งขั้นตอน และการจัดการกับแหล่งข้อมูลที่สาคัญ
และถ้าสามารถทาให้ความคาดหวังของผูร้ ั บบริ การเกิ ดขึ้นได้จริ งจะส่ งผลให้ผูร้ ับบริ การเกิ ดความพึงพอใจ
ในบริ การ และนาไปสู่ ความมีคุณภาพของการให้บริ การเป็ นลาดับ โดยตัวแปรหลัก 5 ตัวแปร ที่ซีแทมล์ พาราซุ
รามาน และเบอร์รี่ (Ziethaml, Parasuraman, and Berry,1990 อ้างถึงใน ชัชวาลย์ ทัตศิวชั , 2552) ได้พฒั นาขึ้นมา
เพื่อใช้ช้ ีวดั คุณภาพการให้บริ การและได้ให้ความหมายของมิติหรื อมุมมองของคุณภาพการให้บริ การไว้ มีดงั นี้
มิติที่ 1 ความเป็ นรู ป ธรรมของบริ ก าร (tangibility) หมายถึ ง ลัก ษณะทางกายภาพที่ ปรากฏให้เห็ น
ถึงสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ อันได้แก่ สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่ องมือ เอกสารที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสาร
และสัญลักษณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ทาให้ผูร้ ับบริ การรู ้ สึกว่าได้รับการดูแลห่ วงใย และความตั้งใจจากผู้
ให้บริ การ บริ การที่ถูกนาเสนอออกมาเป็ นรู ปธรรมจะทาให้ผรู ้ ับบริ การรับรู ้ถึงการให้บริ การนั้นๆได้ชดั เจนขึ้น
มิติที่ 2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริ การให้ตรงกับสัญญา
ที่ให้ไว้กบั ผูร้ ับบริ การ บริ การที่ให้ทุกครั้งจะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และได้ผลออกมาเช่นเดิม ในทุกจุด
ของบริ การ ความสม่ าเสมอนี้ จะทาให้ผรู ้ ับบริ การรู ้สึกว่าบริ การที่ได้รับนั้นมีความน่ าเชื่ อถือ สามารถให้ความ
ไว้วางใจได้

มิติที่ 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) พร้อมและความเต็มใจที่จะให้บริ การโดยสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การได้อย่างทันท่วงที ผูร้ ับบริ การสามารถเข้ารับบริ การได้ง่าย และได้รับ
ความสะดวกจากการใช้บริ การ รวมทั้งจะต้องกระจายการให้บริ การไปอย่างทัว่ ถึง รวดเร็ ว
มิติที่ 4 การให้ความเชื่ อมัน่ ต่อลู กค้า (assurance) หมายถึ ง ความสามารถในการสร้ างความเชื่ อมัน่
ให้ เ กิ ด ขึ้ นกับ ผู ้รั บ บริ การ ผู ้ใ ห้ บ ริ การจะต้อ งแสดงถึ ง ทัก ษะความรู ้ ความสามารถในการให้ บ ริ การ
และตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การด้วยความสุ ภาพ นุ่มนวล มีกริ ยามารยาทที่ดี ใช้การติดต่อสื่ อสารที่
มีประสิ ทธิภาพและให้ความมัน่ ใจว่าผูร้ ับบริ การจะได้รับบริ การที่ดีที่สุด
มิติที่ 5 การรู้จกั และเข้าใจลูกค้า (empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ ผรู ้ ับบริ การตาม
ความต้องการที่แตกต่างของผูร้ ับบริ การแต่ละคน
3) ตัวแปรทีม่ ีอิทธิพลต่ อคุณภาพการให้ บริการ
ตัวแปรที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพการให้บริ การประกอบไปด้วย
3.1) ความคาดหวังกับคุณภาพการให้ บริ การ เป็ นการคาดการณ์ล่วงหน้าของผูร้ ับบริ การเกี่ ยวกับ
การบริ การที่เขาจะได้รับเมื่อเขาไปใช้บริ การ หากผูร้ ับบริ การไม่พึงพอใจ จะแสดงให้เห็นว่าคุณภาพในการ
ให้บ ริ ก ารมี น้อ ย หากผูร้ ั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจ แสดงว่า มี คุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก าร และผูร้ ั บ บริ ก าร
มีความประทับใจ ย่อมแสดงว่าการให้บริ การนั้นมีคุณภาพสู งหรื อมีคุณภาพในการให้บริ การสู ง โดยซี แทมล์
พาราซุ ร ามาน และเบอร์ รี่ (Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1990 อ้า งถึ ง ใน ชัช วาลย์ ทัต ศิ ว ัช , 2552 )
ได้กาหนดปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดความคาดหวังของผูร้ ับบริ การไว้ 4 ประการด้วยกัน ดังนี้
ประการแรก การบอกแบบปากต่อปาก การคาดหวังที่เกิ ดจากคาบอกเล่าที่รับทราบจากคาแนะนา
ของเพื่อน หรื อญาติสนิทที่เคยไปรับบริ การในสถานที่แห่งนั้นมาก่อน และพบว่ามีการให้บริ การเป็ นอย่างดี อัน
ทาให้ผฟู ้ ังเกิดความคาดหวังที่จะได้รับบริ การเช่นนั้น
ประการที่ส อง ความต้องการส่ วนบุ ค คลอาจจะเป็ นสิ่ ง ที่ ท าให้ระดับ ความคาดหวัง ของบุ ค คล
อยูใ่ นระดับที่ลดลงจากเดิมก็ได้
ประการทีส่ าม ประสบการณ์ในอดีต ความคาดหวังอันเกิดจากประสบการณ์ในอดีตมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับประสบการณ์ดา้ นการบริ การที่เคยได้รับและมีอิทธิ พลต่อความคาดหวังในปัจจุบนั ของผูร้ ับบริ การ
ประการทีส่ ี่ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็ นความคาดหวังที่เกิดจากการติดต่อสื่ อสารเพื่อโน้มน้าว
ผูร้ ับบริ การซึ่ งเป็ นทั้งการสื่ อสารทางตรงและการสื่ อสารทางอ้อม เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ผรู ้ ับบริ การ เช่น
การให้บริ การด้วยความจริ งใจ ตรงต่อเวลา เป็ นต้น
นอกจากนี้ เทนเนอร์ และเดอโทโร (Tenner and Detoro, 1992 : 68 - 69 อ้างถึงใน ชัชวาลย์ ทัตศิวชั ,
2552) ได้เสนอถึ งปั จจัยที่ มีอิท ธิ พลต่ อความคาดหวังในการรั บริ การของผูร้ ั บ บริ การไว้เช่ นกัน ในทัศนะ
ของนักวิชาการทั้งสองท่าน ผูร้ ับบริ การ มีความต้องการที่จะให้ความคาดหวังของตนได้รับการตอบสนองหรื อ
บรรลุ ผลอย่างครบถ้วน และมีแนวโน้มที่จะยอมรับการให้บริ การนั้นโดยทาการเปรี ยบเทียบกับประสบการณ์
จริ ง ที่ เคยได้รับ ก่ อนที่ จะชาระค่ าบริ การเสมอ ซึ่ งผูร้ ั บบริ ก ารจะเกิ ดความพึง พอใจก็ ต่อเมื่ อได้รับบริ ก ารที่

ตอบสนองต่อความต้องการของเขา ดังนั้น ในหน่วยงานที่ประสบความสาเร็ จในการให้บริ การ จึงจะต้องเป็ น
หน่ วยงานที่ ส ามารถทานายความคาดหวัง ของผูร้ ั บบริ การ และสร้ างความพึ งพอใจต่อผูร้ ั บบริ การได้อย่า ง
ครบถ้วนถูกต้องโดยปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความคาดหวังของผูร้ ับบริ การประกอบด้วย
(1) ลักษณะบริ การที่ผรู้ ับบริ การต้องการ
(2) ระดับของการปฏิบตั ิงานหรื อการให้บริ การที่ผรู้ ับบริ การพึงพอใจ
(3) ความสัมพันธ์ของงานบริ การที่สาคัญ
(4) ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อผลการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
3.2) การรับรู้ กบั คุณภาพการให้ บริการ
ในเชิ ง ทฤษฎี ท างจิ ต วิท ยาสั ง คม การรั บ รู้ หมายถึ ง สามารถอธิ บ ายได้อ ย่า งสั้ นๆ คื อ วิ ธี ก าร
ที่บุคคลมองโลกที่อยูร่ อบๆ ตัวของบุคคล ฉะนั้นบุคคล 2 คนอาจมีความคิดต่อตัวกระตุน้ อย่างเดียวกันภายใต้
เงื่ อ นไขเดี ย วกัน แต่ บุ ค คลทั้ง 2 อาจมี วิ ธี ก ารยอมรั บ ถึ ง ตัว กระตุ ้น (recognize) การเลื อ กสรร (select)
การประมวล (organize) และการตีความ (interpret) เกี่ยวกับตัวกระตุน้ ดังกล่าวไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ยัง
ขึ้นกับพื้นฐานของกระบวนการของบุคคลแต่ละคนเกี่ยวกับความต้องการ ค่านิ ยม การคาดหวัง และปั จจัยอื่นๆ
ทั้งนี้ มิติของการรับรู ้ คุณภาพในการให้บริ การ (the definition and dimensions of perceived service quality)
ประกอบไปด้วย
(1) เวลา หมายถึงเวลาของการตัดสิ นใจว่าจะใช้บริ การเมื่อใดหรื อในช่วงใด
(2) เหตุผลในการตัดสิ นใจใช้บริ การนั้นเป็ นการตัดสิ นใจที่ผใู ้ ช้บริ การเปรี ยบเทียบระหว่าง
ประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนที่ได้ลงไป
(3) การบริ การ เนื่ องจากคุณภาพการให้บริ การเป็ นเรื่ องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้บริ การ
และผูร้ ับบริ การ จึงต้องมีการประเมินหรื อการวัดคุณภาพการให้บริ การจากผูร้ ับบริ การ
(4) เนื้ อ หา โดยคุ ณ ภาพการให้ บ ริ การครอบคลุ ม ถึ ง ความรู้ ความรู้ สึ กและแนวโน้ ม
ของพฤติกรรม ของผูร้ ับบริ การ
(5) บริ บท ซึ่งได้รับอิทธิพลจากบริ การหรื อปัจจัยสถานการณ์
(6) การรวม โดยที่พฤติกรรมการใช้บริ การนั้น จะได้รับการพิจารณาว่าเป็ นเรื่ องของการ
ทาธุ รกิจ หรื อความต้องการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างผูใ้ ห้และผูร้ ับบริ การ
3.3) ประสบการณ์ ก ารรั บ บริ การกับคุ ณภาพการให้ บริ การ ประสบการณ์ ใ นอดี ตที่ เกี่ ย วกับการ
รับบริ การในทางทฤษฎีแล้วถือได้วา่ เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่มีอิทธิ พลหรื อส่ งผลหรื อเป็ นตัวกาหนดความคาดหวัง ต่อ
คุณภาพในการให้บริ การของผูร้ ับบริ การ
นอกจากนั้น กุลธน ธนาพงศ์ธร (2548) ได้กล่าวถึงหลักการให้บริ การ ประกอบด้วย
(1) หลักความสอดคล้องและความต้องการของบุคคลเป็ นส่ วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์และบริ การที่
องค์การจัดให้น้ นั จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลส่ วนใหญ่หรื อทั้งหมดมิใช่เป็ นการจัดให้แก่บุคคล
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเฉพาะ มิฉะนั้นจะไม่คุม้ กับการดาเนินงานนั้นๆ ด้วย

(2) หลัก ความสม่ า เสมอ กล่ า วคื อ การให้บ ริ ก ารนั้นๆต้องดาเนิ นการอย่างต่ อเนื่ องและสม่ า เสมอ
มิใช่ทาๆหยุดๆ ตามความพอใจของผูร้ ับบริ การหรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน
(3) หลักความเสมอภาค คือ บริ การที่จดั นั้นต้องให้แก่ผมู ้ าใช้บริ การทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการให้
สิ ทธิ พิเศษแก่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มคนอื่นๆ อย่างเห็นชัดเจน
(4) หลักความประหยัด คือ ค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งใช้ในการบริ การ จะต้องไม่มากเกินไปกว่าผลที่ได้รับ
(5) หลักความสะดวก หรื อการบริ ก ารที่ จดั ให้แก่ ผูร้ ั บ บริ ก าร จะต้องมี ล ัก ษณะปฏิ บ ตั ิ ไ ด้ง่ า ย และ
สะดวกสบาย สิ้ น เปลื อ งทรั พ ยากรไม่ ม ากนัก ทั้ง ยัง ไม่ เ ป็ นการสร้ า งภาระยุ่ ง ยากใจให้ แ ก่ ผู ้ใ ห้ บ ริ ก าร
หรื อผูใ้ ช้บริ การมากเกินไป
และธี รวรรณ รุ่ งเรื อง (2552) ได้กล่าวถึง การมีหวั ใจบริ การไว้ดงั นี้
หัวใจบริ การ หมายถึง การอานวยความสะดวก การช่วยเหลือ การให้ความกระจ่าง การสนับสนุ น การ
เร่ งรัดการทางานตามสายงาน และความกระตือรื อร้นต่อการให้บริ การคนอื่น รวมทั้งการยิม้ แย้มแจ่มใสให้การ
ต้อนรับด้วยไมตรี จิตที่ ดีต่อผูอ้ ื่น ต้องการให้ผอู ้ ื่นประสบความสาเร็ จในสิ่ งที่ เขาต้องการ การที่บุคคลมีหัวใจ
บริ การจะช่วยให้เกิดผลดีต่อคนอื่น ต่อตนเองและต่องานที่ทา โดยองค์ประกอบที่สาคัญของการมีหวั ใจบริ การ
ประกอบด้วย
(1) การจัดบรรยากาศ สถานที่ทางาน หมายถึง การจัดสถานที่ทางานให้สะอาด เรี ยบร้อย บรรยากาศ
ร่ มเย็น มีสถานที่พกั ผ่อนหรื อที่พกั รอ
(2) การยิ้ม แย้ม แจ่ ม ใส หน้า ต่ า งบานแรกของหัวใจในการให้ บ ริ ก ารคื อ ความรู ้ สึ ก ความเต็ ม ใจ
และความกระตือรื อร้นที่จะให้บริ การ “เป็ นความรู ้สึกภายในของบุคคลว่าเราเป็ นผูใ้ ห้บริ การ จะทาหน้าที่ให้ดี
ที่ สุ ด ให้เกิ ดความประทับ ใจต่ อผูร้ ั บ บริ การกลับ ไป” ความรู ้ สึ กนี้ จะสะท้อนมาสู่ ภาพที่ ปรากฏในใบหน้า
และกิ ริยาท่าทางของผูใ้ ห้บริ การ คือ การยิม้ แย้มแจ่มใส ทักทายด้วยไมตรี จิต การยิ้มแย้มแจ่มใสจึงถือว่าเป็ น
บันไดขั้นสาคัญที่จะนาไปสู่ ผลความสาเร็ จขององค์กร อย่าลืมว่า “การยิม้ คือ การเปิ ดหัวใจบริ การที่ดี”
(3) ปฏิ สัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ การด้วยความรวดเร็ วและเต็มใจ ด้วยการเริ่ มต้นทักทายผูม้ าติดต่อด้วยการ
ซัก ถามด้วยภาษาที่ สุ ภาพ แสดงความกระตื อรื อ ร้ นและเป็ นมิ ตร เมื่ อรั บงานแล้วต้องท าให้ส าเร็ จโดยเร็ ว
และเกิดความสะดวก เมื่อผูต้ ิดต่อมาที่เดียวหรื อแห่งเดียวสามารถประสานได้ทุกจุด ความรวดเร็ วและความเต็ม
ใจถื อว่าเป็ นหัวใจสาคัญของการให้บริ การ ถ้าหากไม่สามารถทาได้รวดเร็ วด้วยข้อระเบียบ หรื อขั้นตอนใดก็
ตาม ก็ตอ้ งชี้แจงด้วยถ้อยคา หรื อภาษาที่แสดงถึงความกังวล ความตั้งใจจะช่วยเหลือจริ งๆ แต่ไม่สามารถทาได้
เพราะมีขอ้ ขัดข้องหรื อความจาเป็ นตามระเบียบ
(4) การสื่ อ สารที่ ดี การสื่ อ สารที่ ดี จ ะสร้ า งภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก ร ตั้ง แต่ ก ารต้อนรั บ หรื อ การรั บ
โทรศัพท์ ด้วยน้ าเสี ยงและภาษาที่ให้ความหวัง ให้กาลังใจ ภาษาที่แสดงออกไปไม่ว่าจะเป็ นการปฏิ สัมพันธ์
โดยตรง หรื อการโทรศัพท์จะบ่งบอกถึงน้ าใจการบริ การข้างในจิตใจ ความรู ้สึกหรื อจิตใจที่มุ่งบริ การจะต้องมา
ก่อน แล้วแสดงออกทางวาจา

(5) การเอาใจเขามาใส่ ใจเรา นึ กถึงความรู ้สึกของคนมาติดต่อขอรับบริ การ เขามุ่งหวังที่จะได้รับความ
สะดวกสบาย ความรวดเร็ ว ความถูกต้อง ด้วยไมตรี จากผูใ้ ห้บริ การ การอธิ บายในสิ่ งที่ผมู ้ ารับบริ การไม่รู้ดว้ ย
ความชัดเจน ภาษาที่เปี่ ยมไปด้วยไมตรี จิต มีความเอื้ออาทรติดตามงานและให้ความสนใจต่องานที่รับบริ การ
อย่างเต็มที่
(6) การพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยี หมายถึ ง เครื่ องมือ และเทคนิ ควิธีการให้บริ การ เช่ น การติ ด
ประกาศที่ชดั เจน การประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในองค์กรทราบเพื่อช่วยให้บริ การ คือ การสร้างน้ าใจให้บริ การ
ให้เกิ ดขึ้ นกับทุ กคนในองค์กร ไม่ใช่ เฉพาะผูท้ ี่ มีหน้าที่โดยตรงแต่เป็ นเรื่ องของทุ กคนต้องช่ วยกันทาหน้าที่
ให้บริ การ นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยี เช่น Website ต่างๆ ที่จะช่วยอานวยความสะดวกในด้านข้อมูลข่าวสาร
จะช่วยเสริ มให้บริ การเป็ นไปด้วยดี
(7) การติดตามประเมินผล และมาตรการประกันคุ ณภาพการให้บริ การ การบริ การควรมีการติดตาม
และประเมินความพึงพอใจจากผูร้ ับบริ การเป็ นช่ วงๆ เพื่อรับฟั งความคิดเห็ น และผลสะท้อนกลับว่ามีขอ้ มูล
ส่ ว นใดต้อ งปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข ส่ ว นมาตรการประกัน คุ ณ ภาพ คื อ การก าหนดมาตรฐานการให้ บ ริ การ
ว่า จะปรั บ ปรุ ง การให้บ ริ ก ารอย่า งไร เช่ น งานจะเสร็ จภายใน 3 ชั่วโมง หรื อภายใน 1 วัน เป็ นต้น ดัง นั้น
ผูท้ ี่ จ ะท างานด้า นบริ ก ารได้ดี ต้อ งมี หัว ใจการให้ บ ริ ก าร เพราะท าให้ ผูอ้ ื่ น มี สุ ข และตนเองก็ เ กิ ด สุ ข ด้ว ย
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของอาชีพของท่าน รวมถึงองค์กร ภาพลักษณ์รวมของหน่วยงาน
2.1.3 แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ
ความพึงพอใจมีแนวคิดทฤษฎีต่างๆ สรุ ปได้ดงั นี้ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ม.ป.ป.)
1) ความสาคัญของความพึงพอใจในการบริการ
1.1) ความสาคัญต่ อผู้ให้ บริ การ องค์การบริ การจาเป็ นต้องคานึ งถึ งความพึงพอใจต่อการ
บริ การ ดังนี้
1.1.1) ความพึ ง พอใจของผู้รับ บริ ก ารเป็ นตัว ก าหนดคุ ณลัก ษณะของการบริ ก าร
ผูบ้ ริ หารการบริ การ และผูป้ ฏิ บตั ิงานบริ การจาเป็ นต้องสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ เพราะข้อมูล
ดังกล่ าวจะบ่งบอกถึ งการประเมิ นความรู ้ สึก และความคิดเห็ นของผูร้ ั บบริ การต่อคุ ณสมบัติของการบริ การ
ที่ ผูร้ ั บ บริ ก ารต้องการ และวิธี ก ารตอบสนองความต้องการแต่ ล ะอย่า งในลัก ษณะที่ ผูร้ ั บ บริ ก ารปรารถนา
ซึ่ งเป็ นผลดีต่อผูใ้ ห้บริ การในอันที่จะตระหนักถึงความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ และสามารถสนองตอบบริ การ
ที่ตรงกับลักษณะและรู ปแบบที่ผรู ้ ับบริ การคาดหวังไว้ได้จริ ง
1.1.2) ความพึ ง พอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารเป็ นตัว แปรส าคัญ ในการประเมิ นคุ ณ ภาพ
ของการบริ การ หากกิ จ การใดน าเสนอบริ การที่ ดี มี คุ ณ ภาพตรงกับ ความต้ อ งการตามความคาดหวัง
ของผูร้ ั บบริ ก ารก็ย่อมส่ ง ผลให้ผูร้ ั บบริ การเกิ ดความพึง พอใจต่อบริ การนั้นและมี แนวโน้ม จะใช้บริ การซ้ า
อี ก ต่ อๆ ไป คุ ณภาพของการบริ ก ารที่ จะท าให้ผูร้ ั บ บริ ก ารพึ ง พอใจขึ้ นอยู่ก ับ ลัก ษณะการบริ ก ารที่ ป รากฏ
ให้เห็น (ได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์เครื่ องใช้ และบุคลิกลักษณะของพนักงานบริ การ) ความน่าเชื่ อถือไว้วางใจของ

การบริ การ ความเต็มใจที่จะให้บริ การตลอดจนความรู ้ ความสามารถในการให้บริ การด้วยความเชื่ อมัน่ และ
ความเข้าใจต่อผูอ้ ื่น
1.1.3) ความพึ ง พอใจของผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านบริ ก ารเป็ นตัว ชี้ คุ ณ ภาพและความส าเร็ จ
ของงานบริ การ การให้ความสาคัญกับความต้องการ และความคาดหวังของผูป้ ฏิ บตั ิงานบริ การเป็ นเรื่ องที่
จาเป็ นไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าการให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การ
1.2) ความสาคัญต่ อผู้รับบริการ สามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1.2.1) ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การเป็ นตัวผลักดันคุ ณภาพชี วิตที่ดีเมื่อการบริ การ
ตระหนักถึงความสาคัญของความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ก็จะพยายามค้นหาปั จจัยที่กาหนดความพึงพอใจ
ของผู้รั บ บริ การส าหรั บ น าเสนอบริ การที่ เ หมาะสม ผู ้รั บ บริ การย่ อ มได้ รั บ การบริ การที่ มี คุ ณ ภาพ
และตอบสนองความต้องการที่ตนคาดหวังไว้ได้
1.2.2) ความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การช่วยพัฒนาคุณภาพของงานบริ การ และ
อาชีพบริ การ งานเป็ นสิ่ งที่สาคัญต่อชี วิตของคนเราเพื่อให้ได้มาซึ่ งรายได้ในการดารงชี วิต และการแสดงออก
ถึงความสามารถในการทางานให้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี เป็ นที่ยอมรับว่าความพึงพอใจในงานมีผลต่อการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของงานในแต่ละองค์การเมื่อการบริ การให้ความสาคัญกับการสร้างความพึง
พอใจในงานให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การพนักงานบริ การก็ยอ่ มทุ่มเทความพยายามในการเพิ่มคุณภาพมาตรฐาน
ของงานบริ การให้ก้า วหน้า ยิ่งๆ ขึ้ นไป ในการตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ และการสร้ างสาย
สัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ับบริ การให้ใช้บริ การต่อๆไป
สรุ ปได้ ว่า ความพึงพอใจในการบริ การเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อการบริ การ
และความพึงพอใจในงานของผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การซึ่ งนับว่าความพึงพอใจทั้งสองลักษณะมีความสาคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพของการบริ การและการดาเนินงานบริ การให้ประสบความสาเร็ จ เพื่อสร้างและรักษาความรู้สึกที่
ดีต่อบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการบริ การ
2) ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีปัจจัยสาคัญๆ ดังนี้
2.1) ผลิตภัณฑ์ บริการ ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การจะเกิดขึ้น เมื่อได้รับบริ การที่มีลกั ษณะ
คุณภาพ และระดับการให้บริ การตรงกับความต้องการ
2.2) ราคาค่ า บริ ก าร ความพึ ง พอใจของผูร้ ั บบริ การขึ้ นอยู่ก ับราคาค่ า บริ ก ารที่ ผูร้ ั บ บริ ก าร
ยอมรับ หรื อพิจารณาว่าเหมาะสมกับคุณภาพของการบริ การ
2.3) สถานที่บริ การ การเข้าถึงบริ การได้สะดวกเมื่อผูร้ ับบริ การมีความต้องการย่อมก่อให้เกิ ด
ความพึ ง พอใจต่ อการบริ ก าร ท าเลที่ ต้ งั และการกระจายสถานที่ บ ริ ก ารให้ท วั่ ถึ ง เพื่ ออานวยความสะดวก
แก่ผรู้ ับบริ การจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ
2.4) การส่ งเสริมแนะนาบริการ ความพึงพอใจของผูร้ ั บบริ การเกิดขึ้นได้จากการได้ยินข้อมูล
ข่าวสาร หรื อบุคคลอื่นกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริ การไปในทางบวก

2.5) ผู้ให้ บริ การ ผูป้ ระกอบการ/ผูบ้ ริ หารการบริ การและผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การล้วนเป็ นบุคคล ที่
มีบทบาทสาคัญต่อการปฏิ บตั ิงานบริ การให้ผูร้ ั บบริ การเกิ ดความพึงพอใจทั้งสิ้ น ผูบ้ ริ หารการบริ การที่วาง
นโยบายการบริ การโดยคานึงถึงความสาคัญของผูร้ ับบริ การเป็ นหลักย่อมสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูร้ ับบริ การให้เกิ ดความพึงพอใจได้ง่าย เช่ นเดี ยวกับผูป้ ฏิ บตั ิงานบริ การหรื อพนักงานบริ การที่ตระหนักถึ ง
ผูร้ ับบริ การเป็ นสาคัญ จะแสดงพฤติกรรมการบริ การ และสนองบริ การที่ผรู้ ับบริ การต้องการด้วยความสนใจ
เอาใจใส่ อย่างเต็มที่ดว้ ยจิตสานึกของการบริ การ
2.6) สภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริ การมีอิทธิ พลต่อ
ความพึ งพอใจของผูร้ ับ บริ การ ผูร้ ั บ บริ ก ารมัก จะชื่ นชมสภาพแวดล้อมของการบริ ก าร ที่ เกี่ ย วข้องกับ การ
ออกแบบอาคารสถานที่ ความสวยงามของการตกแต่ ง ภายใน การจัดแบ่ ง พื้ นที่ เป็ นสั ดส่ วนตลอดจนการ
ออกแบบวัสดุเครื่ องใช้ในงานบริ การ
2.7) กระบวนการบริ ก าร ประสิ ท ธิ ภ าพของการจัด การระบบการบริ ก ารส่ ง ผลให้ ก าร
ปฏิบตั ิงาน เช่น บริ การมีความคล่องตัวและสนองตอบความต้องการของผูร้ ับบริ การได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ
3) องค์ ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
ความพึ ง พอใจในการบริ ก ารที่ เกิ ดขึ้ นในกระบวนการบริ ก ารระหว่า งผูใ้ ห้บ ริ ก ารและผูร้ ั บ บริ ก าร
เป็ นผลของการรับรู ้ และประเมินคุ ณภาพของการบริ การในสิ่ งที่ผรู ้ ับบริ การคาดหวังว่าควรจะได้รับและสิ่ งที่
ผูร้ ั บ บริ ก ารได้รั บ จริ ง จากการบริ ก ารในแต่ ล ะสถานการณ์ ก ารบริ ก ารหนึ่ ง ซึ่ งระดับ ของความพึ ง พอใจ
อาจไม่ ค งที่ ผ นั แปรไปตามช่ ว งเวลาที่ แ ตกต่ า งกันได้ ทั้ง นี้ ความพึ ง พอใจในการบริ ก าร จะประกอบด้ว ย
องค์ประกอบ 2 ประการ คือ
(1) องค์ ประกอบด้ านการรั บรู้ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริ การ ผูร้ ับบริ การจะรับรู ้วา่ ผลิตภัณฑ์
บริ การที่ได้รับ มีลกั ษณะตามพันธะสัญญาของกิจการบริ การแต่ละประเภทตามที่ควรจะเป็ นมากน้อยเพียงใด
สิ่ ง เหล่ า นี้ เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ริ ก ารที่ ผู ้รั บ บริ ก ารควรจะได้ รั บ ตามลัก ษณะของการบริ ก ารแต่ ล ะประเภท
ซึ่ งจะสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูร้ ับบริ การในสิ่ งที่ผรู้ ับบริ การต้องการ
(2) องค์ ประกอบด้ านการรั บรู้ คุ ณภาพของการนาเสนอบริ การ ผูร้ ั บบริ ก ารจะรั บรู ้ ว่าวิธีการ
นาเสนอบริ การในกระบวนการบริ การของผูใ้ ห้บริ การมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็ นความ
สะดวกในการเข้าถึ งบริ ก าร พฤติ กรรมการแสดงออกของผูใ้ ห้บริ การตามบทบาทหน้าที่ และปฏิ กิริยาการ
ตอบสนองการบริ การของผู ้ใ ห้ บ ริ การต่ อ ผู ้รั บ บริ การในด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งาน การใช้ ภ าษา
สื่ อความหมายและการปฏิ บ ัติตนในการให้บริ ก าร สิ่ ง เหล่ า นี้ เ กี่ ย วข้อ งกับ การสร้ า งความพึ ง พอใจให้ก ับ
ผูร้ ับบริ การด้วยไมตรี จิตของการบริ การที่แท้จริ ง

การรับรู้การบริการ
ทีค่ วรจะเป็ น
การรับรู้การบริการ
ทีเ่ กิดขึน้ จริง
การรับรู้การบริการ
ทีค่ วรจะเป็ น
การรับรู้การบริการ
ทีเ่ กิดขึน้ จริง

การรับรู้ คณ
ุ ภาพ
ของผลิตภัณฑ์ บริการ
ความพึงพอใจ
ในการบริการ
การรับรู้ คณ
ุ ภาพของ
การนาเสนอบริการ

แผนภาพที่ 1 องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริ การ
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ม.ป.ป.)
4) แนวทางการเสริมสร้ างความพึงพอใจในการบริการ
4.1) การตรวจสอบความคาดหวัง และความพึ ง พอใจของผู้รั บ บริ ก ารและผู้ใ ห้ บ ริ ก าร
อย่างสม่าเสมอ
4.2) การกาหนดเป้ าหมายและทิศทางขององค์การให้ชดั เจน
4.3) การกาหนดกลยุทธ์การบริ การที่มีคุณภาพ
4.4) การพัฒนาคุณภาพและความสัมพันธ์ในกลุ่มพนักงาน
4.5) การนากลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจต่อผูร้ ับบริ การไปปฏิบตั ิและประเมินผล
การเสริ มสร้างความพึงพอใจในการบริ การจาเป็ นที่จะต้องคานึ งถึงความสาคัญของการสร้างความ
พึ ง พอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารการควบคู่ ไ ปกับ ความพึ ง พอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารโดยการส ารวจและตรวจสอบ
ความคาดหวัง และความพึ ง พอใจของผูร้ ั บบริ ก ารและผูใ้ ห้บริ ก ารในกระบวนการบริ ก ารและการจัดการ
งานบริ การ เพื่อการกาหนดเป้ าหมาย ทิ ศ ทาง และกลยุทธ์ การบริ การที่ มี ประสิ ท ธิ ภาพ ซึ่ งจะท าให้ปัญหา
ข้อบกพร่ องของการให้บริ การที่เกิดขึ้นในระบบบริ การลดน้อยลง และนาไปสู่ ความสาเร็ จขององค์การบริ การ
ในการสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดแก่ผรู ้ ับบริ การ

2.1.4 หลักธรรมาภิบาล
“หลั ก ธรรมาภิ บ าล” หรื ออาจเรี ยกได้ ว่ า “การบริ หารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี หลั ก ธรรมรั ฐ
และบรรษัทภิบาล ฯลฯ ” ซึ่ งเรารู ้จกั กันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เป็ นธรรมนั้น
ไม่ ใ ช่ แ นวความคิ ด ใหม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คม แต่ เ ป็ นการสะสมความรู ้ ที่ เ ป็ นวัฒ นธรรมในการอยู่ ร่ ว มกัน
เป็ นสังคมของมวลมนุษย์เป็ นพันๆปี ซึ่ งเป็ นหลักการเพื่อการอยูร่ ่ วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบ
สุ ข สามารถประสานประโยชน์และคลี่ คลายปั ญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยัง่ ยืน
(สื บค้นจาก www.sciubu.ac.th/document/หลักธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560)
องค์ ประกอบของหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบที่สาคัญ 6 ประการดังนี้
1) หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ และกติกาต่างๆ ให้ทนั สมัยและเป็ นธรรม
ตลอดจนเป็ นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิ กโดยมีการยินยอมพร้ อมใจและถื อปฏิ บตั ิร่วมกันอย่างเสมอภาค
และเป็ นธรรม กล่าวโดยสรุ ป คือ สถาปนาการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่กระทากันตามอาเภอใจหรื ออานาจ
ของบุคคล
2) หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่ อมัน่ ในความถูกต้องดี งาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิ ยม
ที่ดีงามให้ผปู้ ฏิบตั ิงานในองค์กรหรื อสมาชิ กของสังคมถือปฏิบตั ิ ได้แก่ ความซื่ อสัตย์สุจริ ตความเสี ยสละ
ความอดทนขยันหมัน่ เพียร ความมีระเบียบวินยั เป็ นต้น
3) หลักความโปร่ งใส คือ การทาให้สังคมเป็ นสังคมที่ เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา
และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุ งระบบและกลไกการทางานขององค์กรให้มีความ
โปร่ งใส มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารหรื อเปิ ดให้ประชาชนสามารถเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจน
มีระบบหรื อกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะเป็ นการสร้างความไว้วางใจซึ่ งกัน
และกัน และช่วยให้การทางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริ ตคอรัปชัน่
4) หลักความมีส่วนร่ วม คือ การทาให้สังคมเป็ นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่ วมรับรู้ และร่ วมเสนอ
ความเห็นในการตัดสิ นใจสาคัญๆ ของสังคม โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่ วม
ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์การแสดงประชามติ หรื ออื่นๆ และขจัดการ
ผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรื อโดยภาคธุ รกิ จเอกชน ซึ่ งจะช่ วยให้เกิ ดความสามัคคีและความร่ วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคธุ รกิจเอกชน
5) หลักความรับผิดชอบ ผูบ้ ริ หาร ตลอดจนคณะข้าราชการ ทั้งฝ่ ายการเมืองและข้าราชการประจา ต้อง
ตั้งใจปฏิบตั ิภารกิจตามหน้าที่อย่างดี ยิ่ง โดยมุ่งให้บริ การแก่ผมู ้ ารับบริ การ เพื่ออานวยความสะดวกต่างๆ มี
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความบกพร่ อ งในหน้า ที่ ก ารงานที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบอยู่ แ ละพร้ อ มที่ จ ะปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข
ได้ทนั ท่วงที

6) หลักความคุ้มค่ า ผูบ้ ริ หาร ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจากัด ดังนั้นในการบริ หารจัดการ
จ าเป็ นจะต้อ งยึ ด หลัก ความประหยัด และความคุ ้ม ค่ า ซึ่ งจ าเป็ นจะต้อ งตั้ง จุ ด มุ่ ง หมายไปที่ ผู ้รั บ บริ ก าร
หรื อประชาชนโดยส่ วนรวม
2.1.5 เครื่องมือทีใ่ ช้ วดั ความพึงพอใจ
การวัดความพึงพอใจโดยเกณฑ์ ของลิเคิร์ท (Likert technique) กาหนดระดับความพึงพอใจออกเป็ น 5
ระดับ คือ
5 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ มาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ น้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด
ขั้นตอนการสร้ างแบบสอบถามตามแนวลิเคิร์ท
1. ตั้งจุดมุ่งหมายของการศึกษาว่าต้องการศึกษาความพึงพอใจของใครมีต่อสิ่ งใด
2.ให้ความหมายของความพึงพอใจที่จะศึกษานั้นอย่างแจ่มชัด
3.สร้างข้อความให้ครอบคลุมคุณลักษณะที่สาคัญๆของสิ่ งที่จะศึกษาให้ครบถ้วนทุกแง่มุม
ต้องมีท้ งั ข้อความที่เป็ นทั้งทางบวกและทางลบ
4. ตรวจสอบข้อความที่ สร้ างขึ้ น โดยตนเองและผูท้ ี่มีความรู้ (ผูเ้ ชี่ ยวชาญ) ความครบถ้วน
ของคุ ณลักษณะที่ ศึกษาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในการพิจารณาข้อความนั้นให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญระบุว่า
ข้อความนั้นมีลกั ษณะเป็ นข้อความทางบวก ข้อความทางลบ หรื อมีลกั ษณะกลางๆ
5. ทาการทดลองใช้ ก่อนนาไปใช้จริ งเพื่อหาความเที่ยงตรง ค่าอานาจจาแนก และความเชื่ อมัน่
ของมาตราวัดทัศนคติ
6. กาหนดการให้คะแนน โดยให้มีหลักเกณฑ์ดงั นี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2553)
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00
มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49
มีความพึงพอใจในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49
มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49
มีความพึงพอใจในระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49
มีความพึงพอใจในระดับ น้อยที่สุด

2.2 ข้ อมูลทัว่ ไปขององค์ การบริหารส่ วนตาบลสี่ เหลีย่ ม
(องค์การบริ หารส่ วนตาบลสี่ เหลี่ยม. www.baroh.go.th, สื บค้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560)
ประวัติความเป็ นมา
ตาบลสี่ เหลี่ยม เดิมเริ่ มแรกขึ้นกับตาบลบ้านไทร ต่อมาขึ้นกับตาบลแสลงโทน และเปลี่ยนมาเป็ นตาบล
สี่ เหลี่ยม จนถึงทุกวันนี้
สภาพทัว่ ไป องค์การบริ หารส่ วนตาบลสี่ เหลี่ยม ตั้งอยูใ่ นเขตตาบลสี่ เหลี่ยม อาเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ อยูห่ ่างจากตัวอาเภอประโคนชัย ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 3 กิโลเมตร
เนือ้ ที่ มีเนื้อที่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร
ลัก ษณะภู มิ ประเทศ ตาบลสี่ เหลี่ ย ม ตั้ง อยู่ในเขตอาเภอประโคนชัย จังหวัดบุ รีรัมย์ มี ล ักษณะภูมิ
ประเทศ
ทางทิศตะวันตก เป็ นภูเขายาวสลับกับที่ราบลุ่มเชิ งเขา ทางตอนเหนื อเป็ นที่ราบลุ่มสลับเนิ น
เขาเตี้ยๆ
อาณาเขต
ทิศเหนือ จดตาบลเมืองฝาง
ทิศใต้ จดตาบลโคกตูม
ทิศตะวันออก จดตาแสลงโทน
ทิศตะวันตก จดตาบลโคกตูม
จานวนหมู่บ้าน จานวนหมู่บา้ นตั้งอยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลมีท้ งั หมด 8 หมู่บา้ น ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านไสยา
หมู่ที่ 2 บ้านศรี บูรพา
หมู่ที่ 3 บ้านโคกเพชรพัฒนา
หมู่ที่ 4 บ้านสี่ เหลี่ยม
หมู่ที่ 5 บ้านสี่ เหลี่ยม
หมู่ที่ 6 บ้านสารภี
หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง
หมู่ที่ 8 บ้านโคกเพชร
การประกอบอาชี พ ตาบลสี่ เหลี่ยม ราษฎรส่ วนใหญ่มีอาชี พเกษตรกร เช่น ทานา และมีอาชีพรองลงมา
คือ รับจ้างทัว่ ไป และอาชีพเสริ มของกลุ่มแม่บา้ น ทอผ้า ทอเสี่ อกก เป็ นต้น

2.3 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สุ ธรรม ขนาบศักดิ์ (2560) ศึกษาระดับและเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อการให้บริ การ
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในภาคใต้ ปี งบประมาณ พ.ศ.2558 โดยศึกษาข้อมูลจากองค์กรปกครองส่ วน
ท้อ งถิ่ น ที่ อ ยู่ใ นรู ป แบบองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล และเทศบาล ซึ่ งได้ท าการส ารวจความพึ ง พอใจของ
ผูร้ ับบริ การที่มีต่อการให้บริ การขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จานวน 194 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ใน
เขตพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดนครศรี ธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดพัทลุ ง
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยสารวจด้านคุณภาพการให้บริ การใน 4 ประเด็น
หลัก คือ ด้านขั้นตอนการให้บริ การ ด้านช่องทางการให้บริ การ ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ และด้านสิ่ งอานวย
ความสะดวก ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.49) โดยพึง
พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ มากที่สุ ด ( x = 4.60) รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริ การ ( x = 4.47) ด้าน
ช่องทางการให้บริ การ และด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ( x = 4.44) ส่ วนการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจ พบว่า
ผูร้ ับบริ การที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดต่างกัน และรู ปแบบองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
รั ฐกิจ หิมะคุณ (2557) ศึกษาเรื่ อง การบริ หารจัดการกิ จการสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
หนองเต่า จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด (4.20) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านโดยเรี ยงลาดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด จะได้ ด้านการจัดระเบียบชุ มชน สังคมและการรักษา
ความสงบเรี ยบร้ อ ย ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( x = 4.36) ด้ า นศิ ล ปวัฒ นธรรม จารี ตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่ น ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.28) ด้านการส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิต ค่าเฉลี่ ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( x = 4.20) ด้านการบริ หารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.91) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.89) ด้านการบริ หารจัดการ
และสนับสนุ นการปฏิ บตั ิ ภารกิ จของส่ วนราชการและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับปาน
กลาง ( x = 3.40) และด้านการวางแผน การส่ งเสริ มการลงทุน พาณิ ชกรรมและการท่องเที่ ยว ค่าเฉลี่ ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( x = 2.94) ตามลาดับ ส่ วนความสาเร็ จของการปฏิ บตั ิราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
หนองเต่า โดยรวมค่าเฉลี่ยความสาเร็ จอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x = 4.33) โดยมิติดา้ นประสิ ทธิ ผลตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ และมิติดา้ นประสิ ทธิ ภาพขอการปฏิบตั ิราชการ มีค่าเฉลี่ยความสาเร็ จอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x = 4.35)
รองลงมาคือ มิติดา้ นคุ ณภาพการให้บริ การ ค่าเฉลี่ ยความสาเร็ จอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x = 4.24) และมิติดา้ น
การพัฒนาองค์การ ค่าเฉลี่ยความสาเร็ จอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.58)
ชนะดา วีระพันธ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลบ้า นเก่ า อ าเภอพานทอง จัง หวัด ชลบุ รี โดยรวมอยู่ใ นระดับ ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการให้บริ การอย่างเพียงพอ รองลงมาคือ ด้าน
การให้บริ การอย่างเสมอภาคและด้านการให้บริ ก ารอย่า งก้าวหน้า โดยในด้า นการให้บริ การอย่างเพียงพอ
ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่ องอาคารสถานที่ให้บริ การมีความเหมาะสม ในด้านการให้บริ การอย่างเสมอ

ภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่ องเจ้าหน้าที่บริ การด้วยความยิม้ แย้มแจ่มใส และในด้านการให้บริ การอย่าง
ก้าวหน้า ประชาชนมี ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผูใ้ ห้บริ การมีความรับผิดชอบและมุ่งมัน่ ในการปฏิ บตั ิงาน
ส่ วน เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และอาชี พ ที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน
สมบั ติ บุ ญ เลี้ ย ง และคณะ (2555) ศึ ก ษาเรื่ องความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ การด้ า นคุ ณ ภาพ
การให้บริ การขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริ การขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ อยูใ่ นระดับพอใจ มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.88 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ จาแนกเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยความ
พึ ง พอใจมากที่ สุ ด คื อ ด้า นสิ่ ง อ านวยความสะดวกของการให้ บ ริ ก าร และด้า นเจ้า หน้า ที่ และบุ ค ลากรผู ้
ให้บริ การ มีคะแนนเฉลี่ย 4.06 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริ การ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.79 และด้านผลจากการให้บริ การ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ตามลาดับ
กิตติศักดิ์ ชนะจันทร์ และคณะ (2551) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การ
ของเจ้า หน้า ที่ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านด้า นทะเบี ย นราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน ศึ ก ษาเฉพาะกรณี ส านัก งาน
เทศบาลตาบลสู งเม่ น อาเภอสู ง เม่น จังหวัดแพร่ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างมี ความพึง พอใจมากที่ สุ ด
ที่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการเป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ด้านมนุ ษยสัมพันธ์ในการให้บริ การ
ดี มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.01 และด้านการเตรี ยมเอกสารหลักฐานในการติดต่อราชการได้อย่างถู กต้องมี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.97
ขวัญเรื อน ทองกลาง และคณะ (2551) ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่ว่าการอาเภอทุ่งเสลี่ ยม
จัง หวัด สุ โ ขทัย ผลการวิ จ ัย พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจด้ า นกระบวนการให้ บ ริ การ
เรื่ องความตรงต่อเวลามากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.62 รองลงมา คือ ความชัดเจนของแผนผังการให้บริ การ ค่าเฉลี่ย 3.59
ด้านพนักงานเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การมีความพึงพอใจเรื่ องความกระตือรื อร้น เต็มใจให้บริ การมากที่สุด ค่าเฉลี่ ย
3.55 รองลงมาคือ การให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามได้เป็ นอย่างดี ค่าเฉลี่ ย 3.50 และด้านสถานที่และสิ่ ง
อานวยความสะดวก มี ความพึงพอใจเรื่ องที่ นั่งพักสาหรั บ ผูม้ าติ ดต่อ มากที่ สุด ค่ าเฉลี่ ย 3.73 รองลงมาคื อ
อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ทนั สมัยในการให้บริ การ ค่าเฉลี่ย 3.62
สโรชา แพร่ ภาษา (2549) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการ
ให้บริ การขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น กรณี ศึกษา องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฉะเชิ งเทรา อาเภอเมื อง
จังหวัดฉะเชิ งเทรา ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริ การขององค์การบริ หารส่ วน
จัง หวัด ฉะเชิ ง เทรา อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด คื อ มี ค่ า เฉลี่ ย 4.78 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 95.60 โดยแบ่ ง ระดับ ความ
พึงพอใจทั้ง 3 ภารกิ จ ดังนี้ 1) ภารกิ จงานด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนี ยมโรงแรม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การรั บบริ การมากที่สุดเมื่ อเที ยบกับภารกิ จอื่ น มี ค่าเฉลี่ ย 4.75 คิ ดเป็ นร้ อยละ 95.00 2) ภารกิ จงานด้านการ
ให้บริ การจดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ ประชาชนมี ค วามพึง พอใจต่ อการรั บบริ ก ารล าดับรองลงมา มี ค่า เฉลี่ ย 4.31
คิดเป็ นร้อยละ 86.20 และ 3) ภารกิ จการให้บริ การเครื่ องจักรกล งานส่ งเสริ มประเพณี วฒั นธรรม ศิลปะ/กี ฬา

และงานระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการรั บบริ การในลาดับสุ ดท้าย
มีค่าเฉลี่ย 4.12 คิดเป็ นร้อยละ 82.40
2.4 กรอบแนวคิดของการประเมินความพึงพอใจ
การประเมิ นความพึงพอใจของประชาชนที่ ม ารั บบริ การจากองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น มีกรอบ
แนวคิดตามแผนภาพดังนี้
งานบริการสาธารณะ
- งานด้านบริ การกฎหมาย
- งานด้านทะเบียน
- งานด้านโยธา การขออนุ ญาตปลูกสิ่ งก่อสร้าง
- งานด้านสิ่ งแวดล้อมและสุ ขาภิบาล
- งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
- งานด้านการศึกษา
- งานด้านเทศกิจ หรื อป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
- งานด้านรายได้หรื อภาษี
- งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
- งานด้านสาธารณสุ ข
- งานด้านอื่นๆ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ด้านขั้นตอนการให้บริ การ
- ด้านช่องทางการให้บริ การ
- ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
- ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก

บทที่ 3
วิธีดาเนินการประเมิน
3.1 วิธีดาเนินการประเมิน
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การงานบริ การสาธารณะขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลสี่ เหลี่ยม อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวธิ ี การดาเนินการประเมินในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการประเมิน
ประชากรที่ใช้ในการประเมิน คือ ประชาชนที่ใช้บริ การงานด้านโยธา การขออนุญาต ปลูกสิ่ งก่อสร้าง
งานด้านการศึกษา หรื อป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย งานด้านรายได้หรื อภาษี และงานด้านพัฒนาชุ มชนและ
สวัสดิการสังคม ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลสี่ เหลี่ยม อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปี งบประมาณ พ.ศ.
2564
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการประเมินคือ ตัวแทนของผูใ้ ช้บริ การจากประชากร
ทั้งหมด ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 90 ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างได้มาจากสู ตร ดังนี้
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คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุดที่ยอมรับได้ในเชิงสถิติ
คือ คะแนนมาตรฐานที่ระดับความเชื่ อมัน่ ที่กาหนด
คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่าง

โดยการคานวณครั้งนี้ไม่ทราบจานวนประชากร ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างกาหนดไว้ใน
ระดับร้อยละ 10 หรื อ 0.10 ซึ่ งแทนค่าในสู ตรดังกล่าวได้ดงั นี้
n

(1.96) 2
4(0.10) 2

 96.04

ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุดเชิงสถิติตอ้ งมีจานวน 97 คน อย่างไรก็ตาม ภายใต้งบประมาณที่กาหนด
และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสุ่ มตัวอย่างในครั้งนี้จะใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 200 คน โดยการสุ่ ม
ตัวอย่างประชาชนที่รับบริ การตามสัดส่ วนของผูร้ ับบริ การในแต่ละงานที่จะประเมิน (Quota Sampling) และ
สอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง (ผูร้ ับบริ การ) ด้วยวิธี Accidental Sampling

3.1.2 ตัวแปรและการวัดตัวแปร
ตัวแปร ที่ใช้ในการประเมินมี 2 ประเภท ได้แก่ ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม นัน่ คือ
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
1.1 ประเภทของงานบริ การ
1.2 เพศ
1.3 อายุ
1.4 สถานภาพ
1.5 อาชีพ
1.6 การศึกษา
1.7 รายได้
1.8 เวลาที่ใช้บริ การ
1.9 จานวนการใช้บริ การ
2) ตัวแปรตาม (Dependent variables)
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การงานบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
สี่ เหลี่ยม อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
การวัดตัวแปร
1) ตัวแปรอิสระ มีวธิ ี การวัดตัวแปร ดังนี้
ประเภทของงานบริ การ เพศ สถานภาพ อาชีพ การศึกษา ช่วงเวลาในการขอรับบริ การ และจานวนครั้ง
ในการรับบริ การ จะใช้การวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (nominal scale) ส่ วนตัวแปรอายุ จะใช้การวัดตัวแปร
แบบอัต ราส่ ว น (ratio scale) ส าหรั บ ตัว แปรรายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น จะใช้ ก ารวัด ตัว แปรแบบอัน ดับ
(ordinal scale)
2) ตัวแปรตาม มีวธิ ีการวัดตัวแปรในประเด็นการประเมินทั้ง 4 ด้าน นัน่ คือ ด้านขั้นตอนการให้บริ การ
ด้านช่องทางการให้บริ การ ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ และด้านสิ่ งอานวยความสะดวก โดยใช้วิธีการวัดตัวแปร
แบบอันดับ (ordinal scale)

3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ และการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ใช้แบบสารวจความพึงพอใจการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลสี่ เหลี่ยม อาเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ งประกอบด้วย 2 ตอนได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม และตอนที่ 2
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริ การส่ วนการเก็บรวบรวมข้อมูลได้จดั เก็บข้อมูล 2 ประเภทดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) โดยการนาแบบสารวจ สอบถามผูร้ ับบริ การจากองค์การบริ หารส่ วน
ต าบลสี่ เ หลี่ ย ม ทั้ง ตอนที่ 1 และ 2 พร้ อ มทั้ง สั ม ภาษณ์ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและข้อ เสนอแนะ
ของประชาชนที่รับบริ การ
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลสี่ เหลี่ยม
ได้รวบรวมไว้แล้ว นอกจากนั้นได้ค ้นคว้า เอกสารเชิ งวิชาการในส่ วนที่ เกี่ ย วกับแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้อง
กับความพึงพอใจ
3.2.1 การวิเคราะห์ ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสารวจ
2) วิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้แล้วโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows
3) นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงในรู ปของตาราง รวมทั้งแปลผลการวิเคราะห์
3.2.2 สถิติทใี่ ช้ ในการประเมินและการแปลผล
ใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation : S.D) และร้อยละ
ส่ วนการแปลผลความพึงพอใจเพื่อจัดอันดับความพึงพอใจ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้ (บุญชม ศรี สะอาด,
2553)
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00
มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49
มีความพึงพอใจในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49
มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49
มีความพึงพอใจในระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49
มีความพึงพอใจในระดับ น้อยที่สุด
3.2.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริ การขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลสี่ เหลี่ยม อาเภอประโคนชัย จังหวัดยะบุรีรัมย์ ได้แบ่งเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ตอนที่ 3 สรุ ป และข้อเสนอแนะ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามตัวแปร ได้แก่ ประเภทของงาน
บริ การ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษา รายได้ จานวนครั้งในการขอรับบริ การ และช่วงเวลาในการขอรับ
บริ การ ผลปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามตัวแปร ประเภทของงานบริ การ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ
การศึกษา รายได้ จานวนครั้งในการขอรับบริ การ และช่วงเวลาในการขอรับบริ การ
รายการ
จานวน
ร้ อยละ
ประเภทของงานบริการ
40
20.0
งานด้านโยธา การขออนุ ญาตปลูกสิ่ งก่อสร้าง
41
20.5
งานด้านการศึกษา
39
19.5
งานด้านเทศกิจ หรื อป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
40
20.0
งานด้านรายได้หรื อภาษี
40
20.0
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
รวม
200
100.0
เพศ
89
44.5
ชาย
111
55.5
หญิง
รวม
200
100.0
อายุ
6
3.0
18 – 20 ปี
110
55.0
21 – 40 ปี
80
40.0
41 – 60 ปี
4
2.0
61 ปี ขึ้นไป
รวม
200
100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)
รายการ

จานวน

ร้ อยละ

รวม

40
149
11
200

20.0
74.5
5.5
100.0

รวม

83
37
13
24
17
12
14
200

41.5
18.5
6.5
12.0
8.5
6.0
7.0
100.0

49
40
52
18
38
3
200

24.5
20.0
26.0
9.0
19.0
1.5
100.0

สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
อาชีพ
เกษตรกรรม
รับจ้างทัว่ ไป
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้าง/พนักงานบริ ษทั
ค้าขาย/อาชีพอิสระ
นักเรี ยน/นักศึกษา
ว่างงาน
การศึกษา
ประถมศึกษาหรื อต่ากว่า/ไม่ได้เรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

ตารางที่ 1 (ต่อ)
รายการ

จานวน

ร้ อยละ

รวม

19
36
71
53
17
4
200

9.5
18.0
35.5
26.5
8.5
2.0
100.0

รวม

89
92
17
2
200

44.5
46.0
8.5
1.0
100.0

รวม

58
84
40
18
200

29.0
42.0
20.0
9.0
100.0

รายได้ ต่อเดือน
ไม่มีรายได้
1 – 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 บาทขึ้นไป
จานวนครั้งในการขอรับบริการ
1 – 5 ครั้ง/ปี
6 – 10 ครั้ง/ปี
11 – 15 ครั้ง/ปี
มากกว่า 15 ครั้ง/ปี
ช่ วงเวลาในการขอรับบริการ
08.30 – 10.00 น.
10.01 – 12.00 น.
12.01 – 14.00 น.
14.01 น. – ปิ ดทาการ

จากตารางที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งจ านวน 200 คน จากผู ้ม าใช้ บ ริ การ
งานด้า นโยธา การขออนุ ญ าตปลู ก สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง งานด้า นการศึ ก ษา งานด้า นเทศกิ จ หรื อ ป้ องกัน บรรเทา
สาธารณภัย งานด้านรายได้หรื อภาษี และงานด้านพัฒนาชุ มชนและสวัสดิ ก ารสังคม ขององค์ก ารบริ หาร
ส่ วนตาบลสี่ เหลี่ยม อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ส่ วนมากเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 55.5 โดย
ส่ วนมาก
มีอายุระหว่าง 21 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 55.0 รองลงมาคือ 41 – 60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 40.0
ส่ วนมาก
มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 74.5 รองลงมาคือ โสด คิดเป็ นร้อยละ 20.0

ผลการวิเคราะห์ดา้ นอาชีพ พบว่า ผูร้ ับบริ การส่ วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็ นร้อยละ 41.5
รองลงมาคือ รับจ้างทัว่ ไป คิดเป็ นร้อยละ 18.5 โดยส่ วนมากมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็ น
ร้อยละ 26.0 รองลงมาคือ ประถมศึกษาหรื อต่ากว่า/ไม่ได้เรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 24.5
ผลการวิเคราะห์ดา้ นรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากมีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 5,001 – 10,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 35.5 รองลงมาคือ 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 26.5
จานวนครั้งในการขอรับบริ การส่ วนมากเท่ากับ 6 – 10 ครั้ง/ปี คิดเป็ นร้อยละ 46.0 รองลงมาคือ 1 – 5
ครั้ง/ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 44.5 และส่ วนมากมาขอรับบริ การในเวลา 10.01 – 12.00 น. คิดเป็ นร้ อยละ 42.0
รองลงมาคือ 08.30 – 10.00 เวลา น. คิดเป็ นร้อยละ 29.0

4.2 ระดับความพึงพอใจในการให้ บริการ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจในการให้ บริการสาธารณะขององค์ การบริหารส่ วนตาบล
สี่ เหลีย่ ม ในภาพรวม
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลสี่ เหลี่ยมแยกตามด้านต่างๆ
ด้ านที่ประเมิน

ด้านขั้นตอนการให้บริ การ
ด้านช่องทางการให้บริ การ
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.67
4.67
4.69
4.60
4.66

0.45
0.47
0.49
0.46
0.47

93.40
93.40
93.80
92.00
93.20

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 2 พบว่ า ความพึ ง พอใจของประชาชนผู ้รั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะ
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลสี่ เหลี่ยม อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ภาพรวมผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 4.66 หรื อร้ อยละ 93.20 สาหรับผลการพิจารณาเป็ นรายด้าน
ปรากฏว่ า ด้า นเจ้า หน้า ที่ ผู้ใ ห้ บ ริ การ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย เท่ า กับ 4.69 หรื อร้ อ ยละ 93.80 รองลงมาคื อ
ด้านขั้นตอนการให้บริ การ และด้านช่ องทางการให้บริ การ มี ค่าคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 4.67 หรื อร้อยละ 93.40
และด้านสิ่ งอานวยความสะดวก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 หรื อร้อยละ 92.00

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจในการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลสี่ เหลี่ยมแยกตามงานต่างๆ
งานที่ประเมิน

งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่ งก่อสร้าง
งานด้านการศึกษา
งานด้านเทศกิจ หรื อป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานด้านรายได้หรื อภาษี
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.70
4.80
4.62
4.49
4.69
4.66

0.46
0.37
0.45
0.57
0.48
0.47

94.00
96.00
92.40
89.80
93.80
93.20

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 3 พบว่ า ความพึ ง พอใจของประชาชนผู ้รั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะ
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลสี่ เหลี่ยม อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แยกตามงานต่างๆ ภาพรวมความพึง
พอใจ อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.66 หรื อร้อยละ 93.20 โดยงานด้านการศึกษา มีค่า
คะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 4.80 หรื อร้อยละ 96.00 รองลงมาคือ งานด้านโยธา การขออนุ ญาตปลูกสิ่ งก่อสร้ าง มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 หรื อร้อยละ 94.00 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.69 หรื อร้อยละ 93.80 งานด้านเทศกิจ หรื อป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 หรื อร้อย
ละ 92.40 และงานด้านรายได้หรื อภาษี มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 หรื อร้อยละ 89.80

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ระดับ ความพึงพอใจในการให้ บริ การงานบริ การสาธารณะขององค์ การ
บริหารส่ วนตาบลสี่ เหลีย่ มตามงานและรายข้ อ
1. งานด้ านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่ งก่ อสร้ าง
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจในการบริ การงานด้านโยธา การขออนุ ญาตปลูกสิ่ งก่อสร้าง
ความพึงพอใจในการให้ บริการ

ด้านขั้นตอนการให้บริ การ
ด้านช่องทางการให้บริ การ
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.79
4.60
4.76
4.63
4.70

0.40
0.49
0.45
0.51
0.46

95.80
92.00
95.20
92.60
94.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 4 พบว่ า ความพึ ง พอใจของประชาชนผู ้รั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะ
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลสี่ เหลี่ยม อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งานด้านโยธา การขออนุ ญาตปลูก
สิ่ งก่อสร้าง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 หรื อร้อยละ 94.00 สาหรับผล
การพิจารณาเป็ นรายด้านปรากฏว่า ด้านขั้นตอนการให้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 หรื อร้อยละ 95.80
รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 4.76 หรื อร้อยละ 95.20 ด้านสิ่ งอานวยความ
สะดวก มีค่าคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 4.63 หรื อร้อยละ 92.60 และด้านช่ องทางการให้บริ การ มี ค่าคะแนนเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.60 หรื อร้อยละ 92.00

ตารางที่ 5 ความพึงพอใจในการบริ การด้านขั้นตอนการให้บริ การของงานด้านโยธา การขออนุญาต
ปลูกสิ่ งก่อสร้าง
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ

1 . ค ว า ม ชั ด เ จ น ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร ถึ ง ขั้ น ต อ น
ในการให้บริ การ
2. ความถู ก ต้ อ งของขั้ นตอนก ารให้ บ ริ ก าร
ที่กาหนด
3. ความรวดเร็ วในแต่ละขั้นตอนของการให้บริ การ
4. การจัดลาดับก่อนหลังของผูม้ ารับบริ การ
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.93

0.27

98.60

มากที่สุด

4.78

0.42

95.60

มากที่สุด

4.70
4.75
4.79

0.46
0.44
0.40

94.00
95.00
95.80

มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 5 พบว่ า ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารขององค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบลสี่ เ หลี่ ย ม
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านขั้นตอนการให้บริ การ งานด้านโยธา การขออนุ ญาตปลูกสิ่ งก่อสร้าง แต่
ละข้อผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ั บบริ การแตกต่างกัน โดยมีความพึงพอใจความ
ชัดเจนในการสื่ อสารถึงขั้นตอนในการให้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 หรื อร้อยละ 98.60 รองลงมาคือ
ความถูกต้องของขั้นตอนการให้บริ การที่กาหนด มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 หรื อร้อยละ 95.60

ตารางที่ 6 ความพึงพอใจในการบริ การด้านช่องทางการให้บริ การของงานด้านโยธา การขออนุญาต
ปลูกสิ่ งก่อสร้าง
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านช่ องทางการให้ บริการ

1 . มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ที่ ห ล า ก ห ล า ย
และเพียงพอ
2 . แ ต่ ล ะ ช่ อ ง ท า ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ไ ม่ ยุ่ ง ย า ก
ไม่ซบั ซ้อน และมีความชัดเจน
3. แต่ ล ะช่ อ งทางการให้ บ ริ การตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.68

0.47

93.60

มากที่สุด

4.53

0.51

90.60

มากที่สุด

4.58

0.50

91.60

มากที่สุด

4.60

0.49

92.00

มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 6 พบว่ า ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสี่ เ หลี่ ย ม
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านช่องทางการให้บริ การ งานด้านโยธา การขออนุ ญาตปลูกสิ่ งก่อสร้าง แต่
ละข้อผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ั บบริ ก ารแตกต่างกัน โดยมี ความพึงพอใจที่ มี
ช่องทางการให้บริ การที่หลากหลาย และเพียงพอ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 หรื อร้อยละ 93.60 รองลงมาคือ
แต่ละช่ องทางการให้บริ การตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 หรื อร้อยละ
91.60

ตารางที่ 7 ความพึงพอใจในการบริ การด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การของงานด้านโยธา การขออนุญาต
ปลูกสิ่ งก่อสร้าง
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการ

1. ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการให้บริ การ
2. เจ้าหน้าที่ยมิ้ แย้มแจ่มใสพร้อมให้บริ การ
3. ความถูกต้องในการให้บริ การของเจ้าหน้าที่
4. ความรวดเร็ วในการให้บริ การของเจ้าหน้าที่
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.73
4.78
4.78
4.75
4.76

0.45
0.42
0.48
0.44
0.45

94.60
95.60
95.60
95.00
95.20

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 7 พบว่ า ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสี่ เ หลี่ ย ม
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ งานด้านโยธา การขออนุ ญาตปลูกสิ่ งก่อสร้าง แต่
ละข้อผลการวิเ คราะห์ ข ้อมู ล ความพึ ง พอใจของประชาชนผูร้ ั บ บริ ก ารแตกต่ า งกัน โดยมี ค วามพึ ง พอใจที่
เจ้าหน้าที่ ยิม้ แย้มแจ่มใสพร้ อมให้บริ การ และความถูกต้องในการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ มีค่าคะแนนเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.78 หรื อร้อยละ 95.60 รองลงมาคือ ความรวดเร็ วในการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ มีค่าคะแนนเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.75 หรื อร้อยละ 95.00

ตารางที่ 8 ความพึงพอใจในการบริ การด้านสิ่ งอานวยความสะดวกของงานด้านโยธา การขออนุญาต
ปลูกสิ่ งก่อสร้าง
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก

1. ความพร้อมของสถานที่ในการให้บริ การ
2. ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ต่อการให้บริ การ
3. ความสะอาด ความเป็ นระเบียบ ของสถานที่ และ
วัสดุอุปกรณ์ในการให้บริ การ
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.53
4.73
4.63

0.60
0.45
0.49

90.60
94.60
92.60

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.63

0.51

92.60

มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 8 พบว่ า ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสี่ เ หลี่ ย ม
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่ งก่อสร้าง แต่
ละข้อผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ั บบริ การแตกต่างกัน โดยมีความพึงพอใจความ
พร้ อมของวัสดุอุปกรณ์ต่อการให้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 หรื อร้อยละ 94.60 รองลงมาคือ ความ
สะอาด ความเป็ นระเบียบของสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 4.63 หรื อ
ร้อยละ 92.60

2. งานด้ านการศึกษา
ตารางที่ 9 ความพึงพอใจในการบริ การงานด้านการศึกษา
ความพึงพอใจในการให้ บริการ

ด้านขั้นตอนการให้บริ การ
ด้านช่องทางการให้บริ การ
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.79
4.86
4.77
4.79
4.80

0.34
0.34
0.42
0.36
0.37

95.80
97.20
95.40
95.80
96.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 9 พบว่ า ความพึ ง พอใจของประชาชนผู ้รั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะ
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลสี่ เหลี่ยม อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งานด้านการศึกษา มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 4.80 หรื อร้ อยละ 96.00 สาหรับผลการพิจารณาเป็ นรายด้าน
ปรากฏว่า ด้า นช่ องทางการให้บริ การ มี ค่า คะแนนเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.86 หรื อร้ อยละ 97.20 รองลงมาคือ ด้าน
ขั้นตอนการให้บริ การ และด้านสิ่ งอานวยความสะดวก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 หรื อร้อยละ 95.80 และ
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 หรื อร้อยละ 95.40

ตารางที่ 10 ความพึงพอใจในการบริ การด้านขั้นตอนการให้บริ การของงานด้านการศึกษา
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ

1 . ค ว า ม ชั ด เ จ น ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร ถึ ง ขั้ น ต อ น
ในการให้บริ การ
2. ความถู ก ต้ อ งของขั้ นตอนก ารให้ บ ริ ก าร
ที่กาหนด
3. ความรวดเร็ วในแต่ละขั้นตอนของการให้บริ การ
4. การจัดลาดับก่อนหลังของผูม้ ารับบริ การ
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

5.00

0.00

100.00

มากที่สุด

4.76

0.44

95.20

มากที่สุด

4.73
4.68
4.79

0.45
0.47
0.34

94.60
93.60
95.80

มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 10 พบว่ า ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสี่ เ หลี่ ย ม
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านขั้นตอนการให้บริ การ งานด้านการศึกษา แต่ละข้อผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ความพึ ง พอใจของประชาชนผู ้รั บ บริ ก ารแตกต่ า งกัน โดยมี ค วามพึ ง พอใจความชัด เจนในการสื่ อ สาร
ถึ งขั้นตอนในการให้บ ริ การ มี ค่า คะแนนเฉลี่ ย เท่า กับ 5.00 หรื อร้ อยละ 100.00 รองลงมาคือ ความถูก ต้อง
ของขั้นตอนการให้บริ การที่กาหนด มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 หรื อร้อยละ 95.20

ตารางที่ 11 ความพึงพอใจในการบริ การด้านช่องทางการให้บริ การของงานด้านการศึกษา
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านช่ องทางการให้ บริการ

1 . มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ที่ ห ล า ก ห ล า ย
และเพียงพอ
2 . แ ต่ ล ะ ช่ อ ง ท า ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ไ ม่ ยุ่ ง ย า ก
ไม่ซบั ซ้อน และมีความชัดเจน
3. แต่ ล ะช่ อ งทางการให้ บ ริ การตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.83

0.38

96.60

มากที่สุด

4.83

0.38

96.60

มากที่สุด

4.93

0.26

98.60

มากที่สุด

4.86

0.34

97.20

มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 11 พบว่ า ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสี่ เ หลี่ ย ม
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านช่ องทางการให้บริ การ งานด้านการศึกษา แต่ละข้อผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การแตกต่างกัน โดยมีความพึงพอใจที่แต่ละช่องทางการให้บริ การ
ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 หรื อร้อยละ 98.60 รองลงมาคือ มีช่องทาง
การให้บริ การที่หลากหลาย เพียงพอ และแต่ละช่องทางการให้บริ การไม่ยงุ่ ยาก ไม่ซบั ซ้อน และมีความชัดเจน
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 หรื อร้อยละ 96.60

ตารางที่ 12 ความพึงพอใจในการบริ การด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การของงานด้านการศึกษา
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการ

1. ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการให้บริ การ
2. เจ้าหน้าที่ยมิ้ แย้มแจ่มใสพร้อมให้บริ การ
3. ความถูกต้องในการให้บริ การของเจ้าหน้าที่
4. ความรวดเร็ วในการให้บริ การของเจ้าหน้าที่
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.85
4.78
4.80
4.63
4.77

0.36
0.42
0.40
0.49
0.42

97.00
95.60
96.00
92.60
95.40

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 12 พบว่ า ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสี่ เ หลี่ ย ม
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ งานด้านการศึกษา แต่ละข้อผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ั บบริ การแตกต่างกัน โดยมี ความพึงพอใจความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่
ในการให้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 4.85 หรื อร้อยละ 97.00 รองลงมาคือ ความถูกต้องในการให้บริ การ
ของเจ้าหน้าที่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 หรื อร้อยละ 96.00

ตารางที่ 13 ความพึงพอใจในการบริ การด้านสิ่ งอานวยความสะดวกของงานด้านการศึกษา
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก

1. ความพร้อมของสถานที่ในการให้บริ การ
2. ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ต่อการให้บริ การ
3. ความสะอาด ความเป็ นระเบียบ ของสถานที่ และ
วัสดุอุปกรณ์ในการให้บริ การ
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.93
4.56
4.88

0.26
0.50
0.33

98.60
91.20
97.60

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.79

0.36

95.80

มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 13 พบว่ า ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสี่ เ หลี่ ย ม
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก งานด้านการศึกษา แต่ละข้อผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การแตกต่างกัน โดยมีความพึงพอใจความพร้อมของสถานที่ในการ
ให้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 หรื อร้อยละ 98.60 รองลงมาคือ ความสะอาด ความเป็ นระเบียบของ
สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 หรื อร้อยละ 97.60

3. งานด้ านเทศกิจ หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ตารางที่ 14 ความพึงพอใจในการบริ การงานด้านเทศกิจ หรื อป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
ความพึงพอใจในการให้ บริการ

ด้านขั้นตอนการให้บริ การ
ด้านช่องทางการให้บริ การ
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.66
4.70
4.80
4.31
4.62

0.48
0.46
0.41
0.46
0.45

93.20
94.00
96.00
86.20
92.40

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 14 พบว่า ความพึ ง พอใจของประชาชนผูร้ ั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ การให้บ ริ ก ารสาธารณะ
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลสี่ เหลี่ยม อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งานด้านเทศกิจ หรื อป้ องกันบรรเทา
สาธารณภัย มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 4.62 หรื อร้อยละ 92.40 สาหรับผล
การพิจารณาเป็ นรายด้านปรากฏว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 หรื อร้อยละ 96.00
รองลงมาคือ ด้านช่ องทางการให้บริ การ มี ค่าคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 4.70 หรื อร้ อยละ 94.00 ด้านขั้นตอนการ
ให้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 หรื อร้อยละ 93.20 และด้านสิ่ งอานวยความสะดวก มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31 หรื อร้อยละ 86.20

ตารางที่ 15 ความพึงพอใจในการบริ การด้านขั้นตอนการให้บริ การของงานด้านเทศกิ จ หรื อป้ องกันบรรเทา
สาธารณภัย
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ

1 . ค ว า ม ชั ด เ จ น ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร ถึ ง ขั้ น ต อ น
ในการให้บริ การ
2. ความถู ก ต้ อ งของขั้ นตอนก ารให้ บ ริ ก าร
ที่กาหนด
3. ความรวดเร็ วในแต่ละขั้นตอนของการให้บริ การ
4. การจัดลาดับก่อนหลังของผูม้ ารับบริ การ
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.74

0.44

94.80

มากที่สุด

4.69

0.47

93.80

มากที่สุด

4.59
4.62
4.66

0.50
0.49
0.48

91.80
92.40
93.20

มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 15 พบว่ า ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสี่ เ หลี่ ย ม
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านขั้นตอนการให้บริ การ งานด้านเทศกิจ หรื อป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
แต่ละข้อผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การแตกต่างกัน โดยมีความพึงพอใจ ความ
ชัดเจนในการสื่ อสารถึงขั้นตอนในการให้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 หรื อร้อยละ 94.80 รองลงมาคือ
ความถูกต้องของขั้นตอนการให้บริ การที่กาหนด มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 หรื อร้อยละ 93.80

ตารางที่ 16 ความพึงพอใจในการบริ การด้านช่ องทางการให้บริ การของงานด้านเทศกิ จ หรื อป้ องกันบรรเทา
สาธารณภัย
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านช่ องทางการให้ บริการ

1 . มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ที่ ห ล า ก ห ล า ย
และเพียงพอ
2 . แ ต่ ล ะ ช่ อ ง ท า ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ไ ม่ ยุ่ ง ย า ก
ไม่ซบั ซ้อน และมีความชัดเจน
3. แต่ ล ะช่ อ งทางการให้ บ ริ การตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.64

0.49

92.80

มากที่สุด

4.74

0.44

94.80

มากที่สุด

4.72

0.46

94.40

มากที่สุด

4.70

0.46

94.00

มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 16 พบว่ า ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสี่ เ หลี่ ย ม
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านช่องทางการให้บริ การ งานด้านเทศกิ จ หรื อป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
แต่ล ะข้อผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลความพึ งพอใจของประชาชนผูร้ ั บ บริ ก ารแตกต่ างกัน โดยมี ความพึ งพอใจ
ที่ แ ต่ ล ะช่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารไม่ ยุ่ ง ยาก ไม่ ซั บ ซ้ อ น และมี ค วามชัด เจน มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย เท่ า กับ 4.74
หรื อร้ อ ยละ 94.80 รองลงมาคื อ แต่ ล ะช่ อ งทางการให้ บ ริ การตรงตามความต้อ งการของผู ้ใ ช้ บ ริ การ
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 หรื อร้อยละ 94.40

ตารางที่ 17 ความพึงพอใจในการบริ การด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้ ห้บริ การของงานด้านเทศกิ จ หรื อป้ องกันบรรเทา
สาธารณภัย
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการ

1. ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการให้บริ การ
2. เจ้าหน้าที่ยมิ้ แย้มแจ่มใสพร้อมให้บริ การ
3. ความถูกต้องในการให้บริ การของเจ้าหน้าที่
4. ความรวดเร็ วในการให้บริ การของเจ้าหน้าที่
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.82
4.77
4.82
4.79
4.80

0.39
0.43
0.39
0.41
0.41

96.40
95.40
96.40
95.80
96.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 17 พบว่ า ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสี่ เ หลี่ ย ม
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ งานด้านเทศกิ จ หรื อป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
แต่ล ะข้อผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลความพึ งพอใจของประชาชนผูร้ ั บ บริ ก ารแตกต่ างกัน โดยมี ความพึ งพอใจ
ความรู้ ค วามเข้า ใจของเจ้า หน้ า ที่ ใ นการให้ บ ริ การ และความถู ก ต้อ งในการให้ บ ริ การของเจ้า หน้ า ที่
มีค่าคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 4.82 หรื อร้ อยละ 96.40 รองลงมาคือ ความรวดเร็ วในการให้บริ การของเจ้าหน้าที่
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 หรื อร้อยละ 95.80

ตารางที่ 18 ความพึงพอใจในการบริ การด้านสิ่ งอานวยความสะดวกของงานด้านเทศกิ จ หรื อป้ องกันบรรเทา
สาธารณภัย
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก

1. ความพร้อมของสถานที่ในการให้บริ การ
2. ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ต่อการให้บริ การ
3. ความสะอาด ความเป็ นระเบียบ ของสถานที่ และ
วัสดุอุปกรณ์ในการให้บริ การ
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.28
4.23
4.41

0.46
0.43
0.50

85.60
84.60
88.20

มาก
มาก
มาก

4.31

0.46

86.20

มาก

จากตารางที่ 18 พบว่ า ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสี่ เ หลี่ ย ม
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก งานด้านเทศกิจ หรื อป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
แต่ละข้อผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การแตกต่างกัน โดยมีความพึงพอใจ ความ
สะอาด ความเป็ นระเบียบของสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 4.41 หรื อ
ร้ อ ยละ 88.20 รองลงมาคื อ ความพร้ อ มของสถานที่ ใ นการให้ บ ริ การ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย เท่ า กับ 4.28
หรื อร้อยละ 85.60

4. งานด้ านรายได้ หรือภาษี
ตารางที่ 19 ความพึงพอใจในการบริ การงานด้านรายได้หรื อภาษี
ความพึงพอใจในการให้ บริการ

ด้านขั้นตอนการให้บริ การ
ด้านช่องทางการให้บริ การ
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.38
4.51
4.55
4.53
4.49

0.59
0.56
0.62
0.52
0.57

87.60
90.20
91.00
90.60
89.80

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 19 พบว่า ความพึ ง พอใจของประชาชนผูร้ ั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ การให้บ ริ ก ารสาธารณะ
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลสี่ เหลี่ยม อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งานด้านรายได้หรื อภาษี มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 4.49 หรื อร้ อยละ 89.80 สาหรับผลการพิจารณาเป็ นรายด้าน
ปรากฏว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้ ห้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 4.55 หรื อร้ อยละ 91.00 รองลงมาคือ ด้านสิ่ ง
อานวยความสะดวก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 หรื อร้อยละ 90.60 ด้านช่องทางการให้บริ การ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.51 หรื อร้อยละ 90.20 และด้านขั้นตอนการให้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 หรื อร้อยละ 87.60

ตารางที่ 20 ความพึงพอใจในการบริ การด้านขั้นตอนการให้บริ การของงานด้านรายได้หรื อภาษี
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ

1 . ค ว า ม ชั ด เ จ น ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร ถึ ง ขั้ น ต อ น
ในการให้บริ การ
2. ความถู ก ต้ อ งของขั้ นตอนก ารให้ บ ริ ก าร
ที่กาหนด
3. ความรวดเร็ วในแต่ละขั้นตอนของการให้บริ การ
4. การจัดลาดับก่อนหลังของผูม้ ารับบริ การ
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.55

0.55

91.00

มากที่สุด

4.33

0.57

86.60

มาก

4.28
4.35
4.38

0.64
0.58
0.59

85.60
87.00
87.60

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 20 พบว่ า ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสี่ เ หลี่ ย ม
อาเภอประโคนชัย จัง หวัด บุ รีรั ม ย์ ด้า นขั้น ตอนการให้ บ ริ ก าร งานด้า นรายได้หรื อภาษี แต่ ล ะข้อผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การแตกต่างกัน โดยมีความพึงพอใจความชัดเจนในการ
สื่ อสาร ถึงขั้นตอนในการให้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 หรื อร้อยละ 91.00 รองลงมาคือ การจัดลาดับ
ก่อนหลังของผูม้ ารับบริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 หรื อร้อยละ 87.00

ตารางที่ 21 ความพึงพอใจในการบริ การด้านช่องทางการให้บริ การของงานด้านรายได้หรื อภาษี
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านช่ องทางการให้ บริการ

1 . มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ที่ ห ล า ก ห ล า ย
และเพียงพอ
2 . แ ต่ ล ะ ช่ อ ง ท า ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ไ ม่ ยุ่ ง ย า ก
ไม่ซบั ซ้อน และมีความชัดเจน
3. แต่ ล ะช่ อ งทางการให้ บ ริ การตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.53

0.60

90.60

มากที่สุด

4.50

0.51

90.00

มากที่สุด

4.50

0.56

90.00

มากที่สุด

4.51

0.56

90.20

มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 21 พบว่ า ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสี่ เ หลี่ ย ม
อาเภอประโคนชัย จัง หวัด บุ รีรัม ย์ ด้า นช่ อ งทางการให้บ ริ ก าร งานด้า นรายได้หรื อภาษี แต่ ล ะข้อ ผลการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูล ความพึ งพอใจของประชาชนผูร้ ั บบริ การแตกต่ างกัน โดยมี ความพึ งพอใจที่มี ช่องทางการ
ให้บริ การที่หลากหลายและเพียงพอ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 หรื อร้อยละ 90.60 รองลงมาคือ แต่ละช่อง
ทางการให้บริ การไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน และมีความชัดเจน และแต่ละช่ องทางการให้บริ การตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 หรื อร้อยละ 90.00

ตารางที่ 22 ความพึงพอใจในการบริ การด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การของงานด้านรายได้หรื อภาษี
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการ

1. ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการให้บริ การ
2. เจ้าหน้าที่ยมิ้ แย้มแจ่มใสพร้อมให้บริ การ
3. ความถูกต้องในการให้บริ การของเจ้าหน้าที่
4. ความรวดเร็ วในการให้บริ การของเจ้าหน้าที่
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.53
4.58
4.53
4.55
4.55

0.72
0.59
0.60
0.55
0.62

90.60
91.60
90.60
91.00
91.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 22 พบว่ า ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสี่ เ หลี่ ย ม
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ งานด้านรายได้หรื อภาษี แต่ละข้อผลการวิเคราะห์
ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ั บบริ การแตกต่ างกัน โดยมี ความพึงพอใจที่ เจ้าหน้าที่ ยิ้มแย้มแจ่มใส
พร้อมให้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 หรื อร้อยละ 91.60 รองลงมาคือ ความรวดเร็ วในการให้บริ การ
ของเจ้าหน้าที่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 หรื อร้อยละ 91.00

ตารางที่ 23 ความพึงพอใจในการบริ การด้านสิ่ งอานวยความสะดวกของงานด้านรายได้หรื อภาษี
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก

1. ความพร้อมของสถานที่ในการให้บริ การ
2. ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ต่อการให้บริ การ
3. ความสะอาด ความเป็ นระเบียบ ของสถานที่ และ
วัสดุอุปกรณ์ในการให้บริ การ
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.60
4.48
4.50

0.50
0.51
0.56

92.00
89.60
90.00

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.53

0.52

90.60

มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 23 พบว่ า ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสี่ เ หลี่ ย ม
อาเภอประโคนชัย จัง หวัด บุ รีรั ม ย์ ด้า นสิ่ ง อานวยความสะดวก งานด้านรายได้หรื อ ภาษี แต่ ล ะข้อผลการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูลความพึง พอใจของประชาชนผูร้ ั บ บริ การแตกต่างกัน โดยมีความพึงพอใจความพร้ อมของ
สถานที่ในการให้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 หรื อร้อยละ 92.00 รองลงมาคือ ความสะอาด ความเป็ น
ระเบียบของสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 หรื อร้อยละ 90.00

5. งานด้ านพัฒนาชุ มชนและสวัสดิการสั งคม
ตารางที่ 24 ความพึงพอใจในการบริ การงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ความพึงพอใจในการให้ บริการ

ด้านขั้นตอนการให้บริ การ
ด้านช่องทางการให้บริ การ
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.75
4.66
4.58
4.75
4.69

0.44
0.48
0.54
0.45
0.48

95.00
93.20
91.60
95.00
93.80

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 24 พบว่า ความพึ ง พอใจของประชาชนผูร้ ั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ การให้บ ริ ก ารสาธารณะ
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลสี่ เหลี่ยม อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 หรื อร้อยละ 93.80 สาหรับผลการ
พิจารณาเป็ นรายด้านปรากฏว่า ด้านขั้นตอนการให้บริ การ และด้านสิ่ งอานวยความสะดวก มีค่าคะแนนเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.75 หรื อร้อยละ 95.00 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 หรื อร้อย
ละ 93.20 และด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 หรื อร้อยละ 91.60

ตารางที่ 25 ความพึงพอใจในการบริ การด้านขั้นตอนการให้บริ การของงานด้านพัฒนาชุ มชนและสวัสดิการ
สังคม
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ

1 . ค ว า ม ชั ด เ จ น ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร ถึ ง ขั้ น ต อ น
ในการให้บริ การ
2. ความถู ก ต้ อ งของขั้ นตอนก ารให้ บ ริ ก าร
ที่กาหนด
3. ความรวดเร็ วในแต่ละขั้นตอนของการให้บริ การ
4. การจัดลาดับก่อนหลังของผูม้ ารับบริ การ
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.83

0.39

96.60

มากที่สุด

4.73

0.45

94.60

มากที่สุด

4.68
4.75
4.75

0.47
0.44
0.44

93.60
95.00
95.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 25 พบว่ า ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสี่ เ หลี่ ย ม
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านขั้นตอนการให้บริ การ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม แต่ละ
ข้อ ผลการวิเคราะห์ข ้อมู ลความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ั บบริ การแตกต่า งกัน โดยมีความพึ งพอใจความ
ชัดเจนในการสื่ อสารถึงขั้นตอนในการให้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 หรื อร้อยละ 96.60 รองลงมาคือ
การจัดลาดับก่อนหลังของผูม้ ารับบริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 หรื อร้อยละ 95.00

ตารางที่ 26 ความพึงพอใจในการบริ การด้านช่ องทางการให้บริ การของงานด้านพัฒนาชุ มชนและสวัสดิการ
สังคม
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านช่ องทางการให้ บริการ

1 . มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ที่ ห ล า ก ห ล า ย
และเพียงพอ
2 . แ ต่ ล ะ ช่ อ ง ท า ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ไ ม่ ยุ่ ง ย า ก
ไม่ซบั ซ้อน และมีความชัดเจน
3. แต่ ล ะช่ อ งทางการให้ บ ริ การตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.60

0.50

92.00

มากที่สุด

4.63

0.49

92.60

มากที่สุด

4.75

0.44

95.00

มากที่สุด

4.66

0.48

93.20

มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 26 พบว่ า ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสี่ เ หลี่ ย ม
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านช่องทางการให้บริ การ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม แต่ละ
ข้อ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การแตกต่างกัน โดยมีความพึงพอใจที่แต่ละ
ช่องทางการให้บริ การตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 หรื อร้อยละ 95.00
รองลงมาคือ แต่ละช่ องทางการให้บริ การไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน และมีความชัดเจน มีค่าคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ
4.63 หรื อร้อยละ 92.60

ตารางที่ 27 ความพึงพอใจในการบริ การด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้ ห้บริ การของงานด้านพัฒนาชุ มชนและสวัสดิการ
สังคม
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการ

1. ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการให้บริ การ
2. เจ้าหน้าที่ยมิ้ แย้มแจ่มใสพร้อมให้บริ การ
3. ความถูกต้องในการให้บริ การของเจ้าหน้าที่
4. ความรวดเร็ วในการให้บริ การของเจ้าหน้าที่
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.60
4.45
4.63
4.65
4.58

0.50
0.60
0.59
0.48
0.54

92.00
89.00
92.60
93.00
91.60

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 27 พบว่ า ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสี่ เ หลี่ ย ม
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม แต่ละ
ข้อ ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ั บบริ การแตกต่างกัน โดยมี ความพึงพอใจความ
รวดเร็ วในการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ มีค่าคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 4.65 หรื อร้ อยละ 93.00 รองลงมาคือ ความ
ถูกต้องในการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 หรื อร้อยละ 92.60

ตารางที่ 28 ความพึงพอใจในการบริ การด้านสิ่ งอานวยความสะดวกของงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก

1. ความพร้อมของสถานที่ในการให้บริ การ
2. ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ต่อการให้บริ การ
3. ความสะอาด ความเป็ นระเบียบ ของสถานที่ และ
วัสดุอุปกรณ์ในการให้บริ การ
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.80
4.78
4.68

0.41
0.42
0.53

96.00
95.60
93.60

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.75

0.45

95.00

มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 28 พบว่ า ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสี่ เ หลี่ ย ม
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม แต่ละ
ข้อ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การแตกต่างกัน โดยมีความพึงพอใจความพร้อม
ของสถานที่ ใ นการให้บ ริ ก าร มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ยเท่ า กับ 4.80 หรื อร้ อยละ 96.00 รองลงมาคื อ ความพร้ อม
ของวัสดุอุปกรณ์ต่อการให้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 หรื อร้อยละ 95.60

บทที่ 5
สรุป และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการประเมิน
ตารางที่ 29 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ในประเด็นด้านขั้นตอนการให้บริ การ
ด้านช่องทางการให้บริ การ ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ และด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
รายการ
ค่ าเฉลีย่
S.D ร้ อยละ
ระดับ
งานด้ านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่ งก่ อสร้ าง
4.70
0.46 94.00
มากทีส่ ุ ด
1. ด้านขั้นตอนการให้บริ การ
4.79
0.40 95.80
มากที่สุด
2. ด้านช่องทางการให้บริ การ
4.60
0.49 92.00
มากที่สุด
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
4.76
0.45 95.20
มากที่สุด
4. ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
4.63
0.51 92.60
มากที่สุด
งานด้ านการศึกษา
4.80
0.37 96.00
มากทีส่ ุ ด
1. ด้านขั้นตอนการให้บริ การ
4.79
0.34 95.80
มากที่สุด
2. ด้านช่องทางการให้บริ การ
4.86
0.34 97.20
มากที่สุด
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
4.77
0.42 95.40
มากที่สุด
4. ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
4.79
0.36 95.80
มากที่สุด
งานด้ านเทศกิจ หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4.62
0.45 92.40
มากทีส่ ุ ด
1. ด้านขั้นตอนการให้บริ การ
4.66
0.48 93.20
มากที่สุด
2. ด้านช่องทางการให้บริ การ
4.70
0.46 94.00
มากที่สุด
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
4.80
0.41 96.00
มากที่สุด
4. ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
4.31
0.46 86.20
มาก
งานด้ านรายได้ หรือภาษี
4.49
0.57 89.80
มาก
1. ด้านขั้นตอนการให้บริ การ
4.38
0.59 87.60
มาก
2. ด้านช่องทางการให้บริ การ
4.51
0.56 90.20
มากที่สุด
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
4.55
0.62 91.00
มากที่สุด
4. ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
4.53
0.52 90.60
มากที่สุด

ตารางที่ 29 (ต่อ)
รายการ
งานด้ านพัฒนาชุ มชนและสวัสดิการสั งคม
1. ด้านขั้นตอนการให้บริ การ
2. ด้านช่องทางการให้บริ การ
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
4. ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
รวม

ค่ าเฉลีย่
4.69
4.75
4.66
4.58
4.75
4.66

S.D
0.48
0.44
0.48
0.54
0.45
0.47

ร้ อยละ
93.80
95.00
93.20
91.60
95.00
93.20

ระดับ
มากทีส่ ุ ด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 29 ความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีต่อการให้บริ การสาธารณะขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลสี่ เหลี่ยม อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แยกตามงานต่างๆ ภาพรวมความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.66 หรื อร้อยละ 93.20 โดยงานด้านการศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.80 หรื อร้อยละ 96.00 รองลงมาคือ งานด้านโยธา การขออนุ ญาตปลูกสิ่ งก่อสร้ าง มีค่าคะแนนเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.70 หรื อร้อยละ 94.00 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 4.69 หรื อ
ร้ อยละ 93.80 งานด้า นเทศกิ จ หรื อป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 4.62 หรื อร้ อยละ 92.40
และงานด้า นรายได้ห รื อภาษี มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย เท่ า กับ 4.49 หรื อ ร้ อ ยละ 89.80 ส าหรั บ การพิ จ ารณา
เป็ นรายด้านสามารถสรุ ปผลการประเมินแต่ละด้านได้ดงั นี้
1. ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ
ผู้รั บ บริ การมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 4.67 หรื อร้ อ ยละ 93.40
(ตารางที่ 2) หากพิ จ ารณาตามประเภทของงานพบว่ า ผู ้รั บ บริ การมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ งานด้า นโยธา
การขออนุ ญาตปลูกสิ่ งก่อสร้ าง และงานด้านการศึกษา มากที่ สุด มี ค่าคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 4.79 หรื อร้อยละ
95.80 รองลงมาเป็ นงานด้า นพัฒนาชุ มชนและสวัส ดิ ก ารสังคม มี ค่ าคะแนนเฉลี่ ย 4.75 หรื อร้ อยละ 95.00
(ตารางที่ 29) จะเห็นได้วา่ ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด แสดงว่าองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลสี่ เหลี่ยม มีข้ นั ตอนในการให้บริ การที่มีความชัดเจน มีความสะดวกรวดเร็ ว มีการจัดลาดับก่อนหลัง
ของผูม้ ารับบริ การ ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผมู ้ ารับบริ การ
2. ด้ านช่ องทางการให้ บริการ
ผู ้รั บ บริ การมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 4.67 หรื อร้ อ ยละ 93.40
(ตารางที่ 2) หากพิ จ ารณาตามประเภทของงานพบว่า ผูร้ ั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ งานด้านการศึ ก ษา
มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 หรื อร้อยละ 97.20 รองลงมาเป็ นงานด้านเทศกิจ หรื อป้ องกันบรรเทาสา
ธารณภัย มีค่าคะแนนเฉลี่ ย 4.70 หรื อร้ อยละ 94.00 (ตารางที่ 29) จะเห็นได้วา่ ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด แสดงว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสี่ เ หลี่ ย ม มี ช่ อ งทางการให้ บ ริ การ
ที่หลากหลาย ไม่ยงุ่ ยาก ไม่ซบั ซ้อน มีความชัดเจน และตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ

3. ด้ านเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ใู ห้ บริการ
ผู้รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 4.69 หรื อ ร้ อ ยละ 93.80
(ตารางที่ 2) หากพิ จ ารณาตามประเภทของงานพบว่ า ผู ้รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ งานด้า นเทศกิ จ
หรื อป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 หรื อร้อยละ 96.00 รองลงมาเป็ นงาน
ด้า นการศึ ก ษา มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 4.77 หรื อ ร้ อยละ 95.40 (ตารางที่ 29) จะเห็ น ได้ว่า ผูร้ ั บ บริ ก ารมี ค วาม
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่าองค์การบริ หารส่ วนตาบลสี่ เหลี่ยม มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ความเข้าใจในการให้บริ การมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็ นกันเอง ทางานเป็ นระบบระเบียบ และถูกต้องตาม
ขั้นตอนทาให้เกิดความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การ
4. ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก
ผู ้รั บ บริ การมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 4.60 หรื อร้ อ ยละ 92.00
(ตารางที่ 2) หากพิ จ ารณาตามประเภทของงานพบว่า ผูร้ ั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ งานด้า นการศึ ก ษา
มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 4.79 หรื อร้ อยละ 95.80 รองลงมาเป็ นงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สัง คม มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 4.75 หรื อร้ อ ยละ 95.00 (ตารางที่ 29) จะเห็ นได้ว่า ผูร้ ั บ บริ ก ารมี ความพึ งพอใจ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่าองค์การบริ หารส่ วนตาบลสี่ เหลี่ยม มีสถานที่ที่สะดวกสบายในการ
ให้ บ ริ ก ารในตัว อาคารมี ก ารแบ่ ง พื้ น ที่ เ ป็ นสั ด ส่ ว น มี ค วามเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย มี อุ ป กรณ์ ที่ ท ัน สมัย
และเพียงพอต่อการใช้งาน ส่ งผลให้ผมู ้ ารับบริ การเกิดความพึงพอใจ
5.2 ข้ อเสนอแนะ
1. จากการศึ กษา พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของผูร้ ั บบริ การที่ มีต่อการให้บริ การงานบริ การ
สาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตาบลสี่ เหลี่ ยม อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็ นถึ งการบริ หารจัดการ
ที่คานึ งถึ งความต้องการของผูร้ ับบริ การเป็ นสาคัญ อย่างไรก็ตาม ผูร้ ั บบริ การมักจะมี ความคาดหวังในการ
ให้บริ การที่ ดียิ่งขึ้นเรื่ อยๆ องค์กรจึ งจาเป็ นจะต้องพัฒนาการบริ หารจัดการเพื่อให้ยุทธศาสตร์ ในแต่ละด้าน
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ตอ้ งการ โดยต้องผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ ไปสู่ การปฏิ บตั ิ ด้วยการใช้เครื่ องมื อ
ทางการบริ หารต่ า งๆ อาทิ ลิ ขิ ต สมดุ ล (Balanced Scorecard) เพื่ อ ก าหนดปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ
อย่างยิ่งยวด (Critical Success Factor) จัดทาแผนงานโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework) และ
กาหนดเนื้อหาให้ครอบคลุมภารกิจที่มีผลต่อความสาเร็ จในการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์
2. การจัด ท าแผนจะต้อ งให้ อ งค์ ก รภาคประชาชนในท้อ งถิ่ น ได้ เ ข้า มามี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งจริ งจัง
โดยจะต้องจัดลาดับความสาคัญของโครงการที่จะดาเนินการให้ชดั เจนมากที่สุด
3. ควรมี ก ารฝึ กอบรมเจ้า หน้า ที่ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ งไม่ ค วรเน้น เฉพาะเรื่ อ งระเบี ย บปฏิ บ ัติ ร าชการ
ของกรมส่ ง เสริ ม ปกครองส่ วนท้องถิ่ นเท่ า นั้น แต่ ค วรให้ค วามส าคัญกับ การวางแผนการตลาดตามความ
ต้องการของประชาชน เทคนิคการบริ หารจัดการองค์กร และการบริ หารองค์กรเชิงธุ รกิจ

4. ควรให้ค วามส าคัญ กับ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ ท้อ งถิ่ นให้ม ากขึ้ น โดยวางแผนพัฒนาบนพื้ นฐาน
ของทรัพยากรในท้องถิ่นให้มากที่สุด เพื่อก่อให้เกิดรายได้กบั ท้องถิ่นและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืน
5. ควรศึกษาดูงานในท้องถิ่ นอื่นๆ ที่มีการบริ หารจัดการเรื่ องต่างๆ ได้ประสบความสาเร็ จ และนามา
ประยุกต์กบั องค์กร เพื่อช่วยให้การพัฒนาองค์กรประสบความสาเร็ จได้อย่างรวดเร็ วขึ้น
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ภาคผนวก

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลสี่เหลี่ยม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง
โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงหน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
1. ประเภทของการขอใช้บริการ
 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
 งานด้านการศึกษา
 งานด้านเทศกิจ หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 งานด้านรายได้หรือภาษี
 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
2. เพศ
 ชาย
 หญิง
3. อายุ..............ปี
4. สถานภาพ
 โสด
 สมรส
 หม้าย/หย่าร้าง
5. อาชีพ
 เกษตรกรรม
 รับจ้างทั่วไป
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ค้าขาย/อาชีพอิสระ  นักเรียน/นักศึกษา
 ว่างงาน
 อื่นๆ (ระบุ)....................................
6.การศึกษาที่สาเร็จสูงสุด
 ประถมศึกษาหรือต่ากว่า/ไม่ได้เรียน
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท/เดือน)
 ไม่มีรายได้
 1- 5,000 บาท
 5,001- 10,000 บาท
 10,001- 15,000 บาท  15,001- 20,000 บาท
 20,001 บาทขึ้นไป
8. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่านมารับบริการที่หน่วยงานนี้บ่อยเพียงใด
 1-5 ครั้ง/ปี
 6 -10 ครั้ง/ปี
 11-15 ครั้ง/ปี

มากกว่า 15 ครั้ง/ปี
9. ช่วงเวลาในการขอรับบริการ
 08.30 - 10.00 น.  10.01 - 12.00 น.  12.01 – 14.00 น.
 14.01 น. – ปิดทาการ
 อื่นๆ (ระบุ)....................................

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการให้ บริการ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่ องว่างทีต่ รงกับระดับความพึงพอใจของท่ าน
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ
1. ความชัดเจนในการสื่ อสารถึงขั้นตอนในการให้บริ การ
2. ความถูกต้องของขั้นตอนการให้บริ การที่กาหนด
3. ความรวดเร็ วในแต่ละขั้นตอนของการให้บริ การ
4. การจัดลาดับก่อนหลังของผูม้ ารับบริ การ

ด้ านช่ องทางการให้ บริการ
1. มีช่องทางการให้บริ การที่หลากหลาย และเพียงพอ
2. แต่ละช่องทางการให้บริ การไม่ยงุ่ ยาก ไม่ซบั ซ้อน และมีความชัดเจน
3. แต่ละช่องทางการให้บริ การตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ

ด้ านเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ใู ห้ บริการ
1. ความรู ้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการให้บริ การ
2. เจ้าหน้าที่ยมิ้ แย้มแจ่มใสพร้อมให้บริ การ
3. ความถูกต้องในการให้บริ การของเจ้าหน้าที่
4. ความรวดเร็ วในการให้บริ การของเจ้าหน้าที่

ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก
1. ความพร้อมของสถานที่ในการให้บริ การ
2. ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ตอ่ การให้บริ การ
3. ความสะอาด ความเป็ นระเบียบ ของสถานที่และวัสดุอปุ กรณ์
ในการให้บริ การ

ปัญหา/ข้ อเสนอแนะ..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................…
………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………..........................................................................
องค์การบริ หารส่วนตาบลสี่ เหลี่ยม
ขอขอบคุณในความร่ วมมือ

การสารวจประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที่มีต่อการให้บริ การงานบริ การสาธารณะ

การสารวจประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที่มีต่อการให้บริ การงานบริ การสาธารณะ

การสารวจประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที่มีต่อการให้บริ การงานบริ การสาธารณะ

