รายงานวิจัย
การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการจากเทศบาลตําบลหวยกระเจา
อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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ชื่อเรื่อง

การประเมินความพึงพอใจของเทศบาลตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อผูวิจัย

สรรคชัย กิติยานันท และคณะ

ปที่ทําการวิจัย 2561

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง “การประเมินความพึงพอใจของเทศบาลตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี” โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย คือเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ตอการให บริการของเทศบาลตํ าบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุ รี จํานวน 4
ภาระงาน ประกอบดวย
1. การใหบริการจัดสงน้ําอุปโภค-บริโภคเพื่อการบรรเทาปญหาภัยแลง
2. การใหบริการจัดเก็บภาษี/การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมเคลื่อนที่
3. งานใหบริการดานการประปา
4. การใหบริการงานสงเสริมการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การรวบรวมขอมูลและกลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผูที่มีสวนไดสวนเสียที่มาขอรับหรือใชบริการ
ของ เทศบาลตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 390 คน โดยใชวิธีการ
สุมแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) นํามาวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติพรรณนาแสดง
คาจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้
ผลการศึ กษาข อมูล เกี่ยวกับลักษณะสวนบุค คลของผูต อบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามส ว นใหญ เป น เพศหญิ ง มี อ ายุ ร ะหว า ง 46 – 55 ป การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา/ปวช. อาชีพเกษตรกร รายไดเฉลี่ยตอเดือน 5, 001 – 15,000
บาท และขอรับบริการจากเทศบาลตําบลหวยกระเจา โดยเฉลี่ย 3 – 5 ครั้งตอป
ผลการแจกแจงขอมู ลเกี่ยวกับความพึ งพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตํ าบลหวย
กระเจา ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจที่มีตอการดําเนินงาน การใหบริการของเทศบาล
ตําบลห วยกระเจา อํ าเภอห วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวม อยูในระดับ มากที่สุด ดว ย
คาเฉลี่ยที่ 4.62 คิดเปนรอยละ 92.48

ข

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความพึงพอใจในงาน
บริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวยเอดสในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ยที่ 4.67 คิดเปน
รอยละ 93.56 รองลงมาไดแก ความพึงพอใจในการใหบริการงานสงเสริมการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก) ในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ยที่ 4.63 คิดเปนรอยละ 92.68 ความพึงพอใจในการใหบริการ
จัดเก็บภาษี/การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมเคลื่อนที่ ในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ยที่ 4.61 คิด
เปนรอยละ 92.24 และความพึงพอใจในงานใหบริการดานการประปา ในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ย
ที่ 4.57 คิดเปนรอยละ 91.44 และหากพิจารณาแตละภาระงาน พบวา
ภาระงานที่ 1 ความพึงพอใจที่มีตองานบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวย
เอดส มี ร ะดั บ ความพึ งพอใจในเรื่ อ ง มี ก ารประชาสั ม พั น ธ ข า วสาร ต างๆ ในด า นการขอรับ เงิ น
สงเคราะหใหแกผูสูงอายุ /คนพิการ รองลงมา คือ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวยเอดส มีความ
เหมาะสมและการจายเบี้ยผูสูงอายุ/คนพิการ ตรงตอเวลา ในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ย 4.76, 4.75
และ 4.66 คิดเปนรอยละ 95.20, 95.00 และ 93.20 ตามลําดับ
ภาระงานที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอโครงการใหบริการจัดเก็บภาษี/การจัดเก็บภาษีและ
คาธรรมเนียมเคลื่ อนที่ มี ระดั บความพึงพอใจในความเพียงพอของเจาหนาที่และพนักงานในการ
ใหบริการ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของการออกพื้นที่ในการจัดเก็บภาษีและ การใหบริการดวย
ความสุภาพและเสมอภาคตามลําดับกอน-หลัง ในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ย 4.73, 4.71 และ 4.56
คิดเปนรอยละ 94.60, 94.20และ 91.20 ตามลําดับ
ภาระงานที่ 3 ความพึงพอใจโครงการใหบริการดานการประปา มีระดับความพึงพอใจใน
เรื่องประชาชนไดรับความสะดวกในการใหบริการในสวนงานประปา รองลงมาคือ ทอประปา แรงดัน
น้ํ า ในเขตเทศบาลมี ค วามพร อมเพี ย งพอ และเมื่อ เกิ ดการชํารุดของท อประปา มี เจาหน าที่ ดูแ ล
ซอมแซมอยางรวดเร็ว ในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ย 4.61, 4.58 และ 4.57 คิดเปนรอยละ 92.20,
91.60 และ 91.40 ตามลําดับ
ภาระงานที่ 4 ความพึงพอใจการใหบริการงานสงเสริมการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) มี
ระดับความพึงพอใจในเรื่องมีการจัดกิจกรรม/อุปกรณประกอบการเรียน/เครื่องเลนที่เหมาะสําหรับ
เด็กเล็ก รองลงมาคือ มีการจัดครู/เจาหนาที่เพื่อดูแลเด็กเล็กอยางเหมาะสมและเพียงพอ และความ
สะอาด/ความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ย 4.72, 4.70 และ 4.69
คิดเปนรอยละ 94.40, 94.00 และ 93.80 ตามลําดับ

ค

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาความพึ งพอใจของเทศบาลตํ าบลห ว ยกระเจา
อําเภอห วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุ รี ฉบั บ นี้ ไดรับ ทุ น สนั บสนุ น การวิจั ยจากเทศบาลตําบลห ว ย
กระเจา
ขอขอบคุณ เทศบาลตําบลห วยกระเจา อําเภอห วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ที่
กรุณาใหความอนุเคราะหการดําเนินการวิจัย ขอขอบคุณ ประชากรและเจาหนาที่เทศบาลตําบลหวย
กระเจา ที่กรุณาเสียสละเวลาใหความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลและดําเนินการวิจัย จน
สงผลใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จไปดวยดี
สุดทายประโยชนของงานวิจัยฉบับนี้ขอมอบใหผูสนใจในการศึกษาทุกทาน
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พึงพอใจที่มีตอการใหบริการ เรื่อง “ความพึงพอใจที่มีตองานบริการ
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ตารางที่ 9 จํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการศึกษา
จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน
จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการขอรับ
บริการจากเทศบาลตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัด
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญ
รัฐธรรมนู ญแหงราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช 2540 ไดกําหนดนโยบายพื้ น ฐานแหงรัฐ
มาตรา 78 ที่รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การ
ตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการ
ใชอํานาจรัฐทุกระดับและรัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถิ่นได
เอง พัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นและระบบสาธารณูปการและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐาน
สารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดเปนสําคัญและ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังคงสานเจตนารมณเดิมในมาตรา 78 ทั้งนี้ยัง
กําหนดนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน โดยพัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนา
คุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการ
ทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐ
ใชหลักการบริการกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ จัดระบบราชการและงาน
ของรัฐอยางอื่น เพื่อใหการจัดทําและการใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โปรง
ใส ตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนเปนสําคัญ
จากหลักการดังกล าวจึงนํามาสูแนวทางการปฏิรูป ระบบราชการ โดยปรับ ปรุงโครงสราง
หน วยงานภาครัฐให มีความเหมาะสมตามภารกิจ หนาที่ เพื่อลดความซ้ําซอน และใหเกิดเอกภาพ
คลองตัวในการบริหารจัดการ ซึ่งสภานิติบัญญัติไดตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 สงผลใหมีการจัดตั้งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยมีภารกิจหนาที่สําคัญ
ในการสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล
สรางความเขมแข็งใหแกองคการปกครองทองถิ่น มีการจัดบริหารจัดการที่ดีตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในทองถิ่นและมีการบูรณาการการแกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ
เทศบาลตําบลห วยกระเจาเปน เทศบาลตําบลหนึ่งในจํานวน 2 เทศบาลตําบล 2 องคการ
บริห ารสวนตําบลของอําเภอห วยกระเจา จั งหวัดกาญจนบุ รี อยูทางทิศใต ของอําเภอหวยกระเจา
ประมาณ 500 เมตร อยูหางจากจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 60 กม.เทศบาลตําบลหวยกระเจา มี
พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 230 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 143,750 ไร โดยมีบทบาทหนาที่สําคัญใน
การจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนในทองถิ่น ทั้งดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดังนั้นจึง
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เปนภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลหวยกระเจาในการบริการแกประชาชน ใหเกิด
ประสิทธิ ภ าพและประสิ ทธิผ ลตามเปาหมายที่ กําหนดและสอดคลองกับ ป ญ หาความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น
ดังนั้ นเพื่อให การบริการประชาชนเปน ไปตามเปาหมายอยางมีป ระสิทธิภ าพและสามารถ
สะทอนความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางชัดเจนและสอดคลองกับความเปนจริงมากยิ่งขึ้น
จึงมอบหมายใหคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ กาญจนบุ รี สํารวจความพึ งพอใจของ
ผู รั บ บริ ก ารเทศบาลตํ าบลห ว ยกระเจา อํ า เภอห ว ยกระเจา จั งหวั ด กาญจนบุ รี ใน 4 ภาระงาน
ประกอบดวย ความพึงพอใจในงานบริการจายเบี้ย ยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูป วยเอดส ความพึง
พอใจในการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมเคลื่อนที่ ความพึงพอใจในการประปาของเทศบาลตําบล
หวยกระเจา และความพึ งพอใจในการใหบริการงานสงเสริมการศึกษา (ศูนยพัฒ นาเด็กเล็ก) เพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ตามมิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการที่เกี่ยวของกับความพึง
พอใจของประชาชนผูรับบริการเทศบาลตําบลหวยกระเจา ทั้งนี้เพื่อนําผลการสํารวจไปใชเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คน
พิการ/ผูปวยเอดสของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
2. เพื่ อ ประเมิ น ระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนต อ การให บ ริ ก ารจั ด เก็ บ ภาษี แ ละ
คาธรรมเนียมเคลื่อนที่ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
3. เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการประปาของเทศบาลหวย
กระเจา
4. เพื่อประเมิน ระดับความพึ งพอใจของประชาชนตอการใหบ ริการงานสงเสริมการศึกษา
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ขอบเขตการวิจัย
การศึ กษาความพึ งพอใจของผูรับ บริการเทศบาลตําบลห ว ยกระเจา อํ าเภอห ว ยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 4 ภาระงาน
1. งานบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวยเอดส
2. การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมเคลื่อนที่
3. งานใหบริการดานการประปา
4. การใหบริการงานสงเสริมการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
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1. ขอบเขตดานเนื้อหาตัวแปร
ตัวแปรอิสระ คือ การใหบ ริการแกประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียตอการใหบริการของ
องค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น ประกอบด ว ย ผู บ ริ ห ารหน วยงานท องถิ่ น และเจ าหน าที่ ประชาชน
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ในดานตาง ๆ ดังนี้
1. งานบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวยเอดส
2. การใหบริการจัดเก็บภาษี/การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมเคลื่อนที่
3. งานใหบริการดานการประปา
4. การใหบริการงานสงเสริมการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
ตั ว แปรตาม คื อ ความพึ ง พอใจของประชาชนต อ การให บ ริ ก ารของเทศบาลตํ า บล
หวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปงบประมาณ 2561
2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
1) ดานประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือผูมีสวนไดสวนเสียที่รับหรือใชบริการของเทศบาล
ตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุ รี ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวน 21
หมูบาน ประชาชนทั้งหมด 8,936 คน
2) ดานกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวแทนผูที่มีสวนไดสวนเสียที่รับบริการหรือใช
บริการของเทศบาลตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปงบประมาณ 2561
การเลือกกลุมตั ว อย างแบบไมเป น ไปตามความน าจะเปน โดยใชวิธีการสุมแบบตามความสะดวก
(Convenience หรือ Accidental Sampling) ไดผลจากการคํานวณโดยใชสูตร คือ จํานวน 390 คน
ใชเครื่องมือแบบสอบถามจนไดกลุมตัวอยางครบตามจํานวนที่กําหนดไว
3. ขอบเขตดานระยะเวลา
ระยะในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลตําบลหวย
กระเจา อํ าเภอห ว ยกระเจา จั งหวั ด กาญจนบุ รี ในป งบประมาณ 2561 โดยมี ร ะยะเวลาในการ
ดําเนินการ การศึกษาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
คํานิยามศัพทเฉพาะ
1. ความพึงพอใจของการใหบริการ หมายถึง ความรูสึกที่เกิดขึ้นทางที่ดีความรูสึกชอบ ความ
ประทับใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ใน 4 ดานคือ
1. งานบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวยเอดส
2. การใหบริการจัดเก็บภาษี/การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมเคลื่อนที่
3. งานใหบริการดานการประปา
4. การใหบริการงานสงเสริมการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

4

2. ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรง
และทางออมที่เกิดจากการดําเนินการของเทศบาลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
เชน ผูบริหารหนวยงานทองถิ่นและเจาหนาที่ บุคลากรในหนวยงานภาครัฐและเอกชน สวนราชการ
ภาครั ฐ และเอกชนประชาชน ประชาชนในชุ มชนตําบลห ว ยกระเจา อําเภอห วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบผลจากประเมินระดับ ความพึงพอใจ ทําใหหนวยงานสามารถนําผลที่ไดเป น
แนวทางในการแกไขและพัฒนาการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
2. ผลจากประเมินเพื่อใหผูบริหารเขาใจสภาพ และปญหาของการใหบริการนําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนใหตรงความตองการอยางแทจริง
3. ทางองค การบริ ห ารส ว นตํ าบลห ว ยกระเจาสามารถนําขอมู ล ที่ ได ไปปรับ ปรุ งการ
ดําเนินการใหดียิ่งขึ้นไป
กรอบแนวคิดการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล
- งานบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/
คนพิการ/ผูปวยเอดส
- การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม
เคลื่อนที่
- งานใหบริการดานการประปา
- การใหบริการงานสงเสริม
การศึกษา(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ความพึ งพอใจของประชาชนต อการใหบ ริการของ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวของ
งานวิจัยความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ เทศบาลตําบลหวยกระเจา
อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี นี้ไดศึกษาทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของมากําหนดเปนตัวแปรดังนี้
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจและการใชประโยชน
1.1 ทฤษฎีความพึงพอใจ
1.2 ทฤษฎีแรงจูงใจ
1.3 ความหมายแรงจูงใจ
1.4 แรงจูงใจที่มีตอสถานการณ
1.5 ลักษณะแรงจูงใจ
1.6 ทฤษฎีการใชประโยชน
1.7 ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร
2. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.1 ความหมายของความพึงพอใจ
2.2 ลักษณะของความพึงพอใจ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ
2.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการ
2.5 เกณฑในการพิจารณาคุณภาพของบริการ
2.6 การวัดความพึงพอใจที่มีตอการบริการ
3. รัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองสวนทองถิ่น
3.1 กฎหมายปกครองสวนทองถิ่น
3.2 เทศบาลตําบลหวยกระเจา
4. การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวยเอดส
5. งานบริการดานรายไดหรือภาษี
6. งานบริการดานการประปา
7. การจัดการศึกษา (งานกอนวัยเรียน และงานระดับประถมศึกษา)
8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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1. ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจและการใชประโยชน
ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ เปนการศึกษาที่เนนเรื่องความสําคัญของผูรับ
สารในฐานะผูกระทําการสื่อสาร โดยมีความเชื่อวาผูรับสารเปนผูกําหนดวา ตนเองตองการอะไร และ
สารอะไรจึงจะสนองความพึงพอใจของตนเองได ดังนั้น ผูรับสารจะเปนผูเลือกใชสื่อประเภทตาง ๆ
และเลือกรับสารเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง
1.1 ทฤษฎีความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Gratification) ตามความหมายของพจนานุกรมทางดานพฤติกรรม ไดให
คําจํากัดความไววาหมายถึง ความรูสึกที่ดีมีความสุข เมื่อคนเราไดรับผลสําเร็จ ตามความมุงหมาย
(Goals) ความตองการ (Need) หรือแรงจูงใจ (Motivation) (Wolman : 1973)
ความพึงพอใจหมายถึง พอใจ ชอบใจ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2525 : 775) ความพึงพอใจ
หมายถึ ง ความรู ที่ มี ค วามสุ ข หรื อ ความพอใจเมื่ อ ได รั บ ความสํ า เร็ จ หรื อ ได รั บ สิ่ ง ที่ ต อ งการ
(Quirk : 1987)
ความพึ งพอใจหมายถึงความรูสึ กที่ ดีเมื่อประสบความสําเร็จ หรือไดรับ สิ่ งที่ ตองการให
เกิดขึ้นเปนความรูสึกที่พอใจ (Hornby : 2000)
โดยสรุปแลวความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ชอบใจ และมีความสุขที่ความตองการ
หรือเปาหมาย ที่ตั้งใจไวบรรลุผลหรือสมหวังนั้นเอง สําหรับนักเรียนแลวก็ใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
สวนใหญก็ยอมจะมีความตองการหรือความคาดหวังวา สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนจะสามารถชวยให
ตั ว เองสามารถเข า ใจบทเรี ย นได ดี ยิ่ ง ขึ้ น หรื อ ไต ผ ลการเรี ย นดี ขึ้ น นั้ น เอง ซึ่ ง สามารถวั ด ได จ าก
แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจ หรือผลการสอบ
1.2 ทฤษฎีของการจูงใจ (Theories of Motivation)
ทฤษฎี ที่มีชื่ อเสี ยงที่ สุด ของความพึงพอใจ คื อ ทฤษฎีจูงใจ( Motivation Theory) ของ
Maslow (1970 : 80-81) หรือเรียกวา ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการจูงใจ ( Maslow’s General Theory
of Human Motivation) ซึ่ ง มาสโลว ไ ด ตั้ ง สมมุ ติ ฐ านสิ่ ง จู ง ใจจากความต อ งการของมนุ ษ ย
ไว ว า มนุ ษ ย มี ความต องการอยู เสมอ ความตองการใดไดรับ การตอบสนองแลว จะไม เป น สิ่งจูงใจ
อีกตอไป แตความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองนั้นจะเปนสิ่งจูงใจแทน และมาสโลวไดลําดับ
ขั้นความตองการของมนุษยจากระดับต่ําถึงระดับสูง โดยแบงออกเปน 5 ขั้น ดังนี้
1. ความต อ งการด า นร า งกาย (Physiological Needs) เป น ความต อ งการพื้ น ฐาน
เพื่ อความอยู รอดของชีวิต เช น ความต องการอาหาร อากาศ ที่ อยูอาศัย ยารักษาโรค และความ
ตองการทางเพศ
2. ความต องการทางด านความปลอดภั ย (Safety Needs) ได แ ก ความตอ งการความ
ปลอดภัยทางดานรางกาย เชน ความลอดภัยจากอุบัติเหตุ อันตรายตางๆ และความมั่นคงในอาชีพ
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3. ความต องการที่ จะเปน สวนหนึ่งของสังคม (Belonging Needs) ได แก ความตองการ
ที่จะเขารวม และไดรับการยอมรับในสังคม ความเปนมิตร และความรักจากเพื่อนรวมงาน
4. ความตองการจะเห็นคุณคาของตนเอง (Esteem Needs) ไดแก ความตองการอยาก
เดนในสังคม เปนที่ยอมรับ เปนที่ยกยองสรรเสริญของบุคคลอื่น
5. ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิดของตนเอง (Self- Actualization) เปน
ความตองการขั้นสูงสุดของมนุษย ที่คนสวนมากอยากจะเปนอยากจะได
Bess (1977 : 142-149) ไดสรุปวา สิ่งจูงใจซึ่งหนวยงาน หรือผูบริห ารหนวยงานใชเป น
เครื่องกระตุนบุคคลใหเกิดความพึงพอในในการทํางานไว 3 ประการ ดังนี้
1. สิ่ งจู งใจที่ เป น วัตถุ ไดแก เงิน สิ่งของที่ใหแกผูปฏิบัติงานเปน การตอบแทน เป นการ
ชดเชย หรือเปนรางวัลที่เขาไดปฏิบัติงานใหแกหนวยงานมาแลวเปนอยางดี
2. งานนั้นตองสามารถวางแผน และวัดความสําเร็จได โดยใชระบบการทํางานและการ
ควบคุมที่มีประสิทธิผล
3. เพื่อใหไดผลในการสรางสิ่งจูงใจ ภายในเปาหมายของงานจะตองมีลักษณะ ดังนี้
3.1 คนทํางานมีสวนรวมในการตั้งเปาหมาย
3.2 งานนั้นเปนสิ่งที่พึงปรารถนา
3.3 งานนั้นสามารถทําใหสําเร็จได
3.4 มีผลงานกลับมาใหผูทําทราบโดยตรง
ภิญโญ สาธร (2541, หนา 360-361) ไดสรุปวา บุคลากรจะทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
และทํางานใหโรงเรียนไดนาน ๆ หรือไมเพียงใด อาศัยสิ่งจูงใจหลายชนิดดวยกัน ที่สําคัญมี 5 ประการ
คือ
1. สิ่งจูงใจที่เปนวัตถุ เชน เงินและสิ่งของ
2. สิ่ งจู งใจที่ เป น โอกาส เช น การให โอกาสที่ จ ะมี ชื่ อ เสี ย งดี เด น มี เกี ย รติ ย ศ มี อํ านาจ
ประจําตัวมากขึ้น และโอกาสไดตําแหนงงานสูงขึ้น
3. สิ่งจูงใจที่เปนสภาพของการทํางาน ซึ่งอาศัยวัตถุเปนหลัก
4. สิ่ งจู งใจที่ เป น สภาพของการทํ างานซึ่งไม เกี่ย วกั บ วัตถุ เช น สภาพของสั งคมของครู
ในโรงเรียนชวยใหโรงเรียนนาอยู ครูรักใครปรองดองกัน ไมแบงกลุมแบงพวก ครูทุกคนอยูในฐานะ
ทัดเทียมกัน ทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจและการศึกษา ครูไมมีความแตกตางกันในทุก ๆ ดาน
5. การบํารุงขวัญและกําลังใจ และสรางความรูสึกใหเกิดกับครูทั้งหลายวาตนมีสวนรวม
อยางสํ าคั ญ ในการสร างชื่ อเสี ย งใหโรงเรีย นหรือมีสว นในการแกไขสถานการณ สําคัญ ตาง ๆ ของ
โรงเรียนสรุปไดวา แรงจูงใจที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ คือความตองการของมนุษย 5 ขั้น ของมาสโลว
คือ ความตองการทางดานรางกาย ความตองการความปลอดภัย ความตองการที่จะเปนสวนหนึ่งของ
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สังคม ความตองการเห็นคาของตนเอง และความตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิดของ
ตนเอง
1.3 ความหมายของแรงจูงใจ
แรงจู งใจเป น คํ าที่ ใช กัน มากแต บ างครั้งก็ ใช กัน ไม ค อยถู ก ต อ ง ความจริงแล ว แรงจู งใจ
ใชเพื่ออธิบายวาทําไมอินทรียจึงการกระทําอยางนั้นและทําใหเกิดอะไรขึ้นมาบาง
คํ า ว า “แรงจู ง ใจ” มาจากคํ า กริ ย าในภาษาละติ น ว า “Movere” (Kidd, 1973:101)
ซึ่งมี ความหมายตรงกับ คําในภาษาอั งกฤษวา “to move” อันมี ความหมายวา “เปน สิ่งที่โน มน าว
หรือมักชักนําบุคคลเกิดการกระทําหรือปฏิบัติการ” (To Move a Person to a Course of Action)
แรงจูงใจจึงไดรับความสนใจมากในทุก ๆ วงการ
สําหรับโลเวลล (Lovell. 1980 : 109) ใหความหมายของแรงจูงใจวา “เปนกระบวนการที่
ชั ก นํ าโน ม น าวให บุ ค คลเกิ ด ความมานะพยายามเพื่ อ ที่ จ ะสนองตอบความต อ งการบางประการ
ใหบรรลุผลสําเร็จ” ไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996 : 199) อธิบายวาการจูงใจเปนภาวะในการเพิ่ม
พฤติกรรมการกระทํากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทําพฤติกรรมนั้นเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ที่ตองการ
สรุปไดวาการจูงใจเปนกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุนจากสิ่งเราโดยจงใจใหกระทําหรือดิ้น
รนเพื่อใหบรรลุจุดประสงคบางอยางซึ่งจะเห็นไดพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเปนพฤติกรรมที่มิใชเปน
เพี ย งการตอบสนองสิ่ ง เร า ปกติ ธ รรมดา ยกตั ว อย า งลั ก ษณะของการตอบสนองสิ่ งเร า ปกติ คื อ
การขานรั บ เมื่ อได ยิ น เสี ย งเรีย ก แต ก ารตอบสนองสิ่งเราจัด วาเป น พฤติก รรมที่ เกิด จากการจูงใจ
เชน พนักงานตั้งใจทํางานเพื่อหวังความดีความชองเปนกรณีพิเศษ
1.4 แรงจูงใจตอพฤติกรรมของบุคคลในแตละสถานการณ
แรงจูงใจจะทํ าให แตล ะบุคคลเลือกพฤติกรรมเพื่อตอบสนองตอสิ่งเราที่เหมาะสมที่สุด
ในแตละสถานการณที่แตกตางกันออกไป พฤติกรรมที่เลือกแสดงนี้ เปนผลจากลักษณะในตัวบุคคล
สภาพแวดลอมดังนี้
1. ถ า บุ ค คลมี ความสนใจในสิ่ งใดก็จ ะเลือ กแสดงพฤติ กรรม และมี ค วามพอใจที่ จ ะทํ า
กิจกรรมนั้น ๆ รวมทั้งพยายามทําใหเกิดผลเร็วที่สุด
2. ความตองการจะเปนแรงกระตุนที่ทําใหทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการ
นั้น
3. คานิยมที่เปนคุณคาของสิ่งตาง ๆ เชนคานิยมทางเศรษฐกิจ สังคม ความงาม จริยธรรม
วิชาการ เหลานี้จะเปนแรงกระตุนใหเกิดแรงขับของพฤติกรรมตามคานิยมนั้น
4. ทัศนคติที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มีผลตอพฤติกรรมนั้น เชน ถามีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน ก็
จะทํางานดวยความทุมเท

9

5. ความมุงหวังที่ตางระดับกัน ก็เกิดแรงกระตุนที่ตางระดับกันดวย คนที่ตั้งระดับความ
มุงหวังไวสูงจะพยายามมากกวาผูที่ตั้งระดับความมุงหวังไวต่ํา
6. การแสดงออกของความตองการในแตละสังคมจะแตกตางกันออกไป ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒ นธรรมของสังคมของตน ยิ่งไปกวานั้น คนในสังคมเดียวกัน ยังมีพฤติกรรมในการ
แสดงความตองการที่ตางกันอีกดวยเพราะสิ่งเหลานี้เกิดจากการเรียนรูของตน
7. ความตองการอยางเดียวกัน ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมที่แตกตางกันได
8. แรงจูงใจที่แตกตางกัน ทําใหการแสดงออกของพฤติกรรมที่เหมือนกันได
9. พฤติกรรมอาจสนองความตองการไดหลายๆทางและมากกวาหนึ่งอยางในเวลาเดียวกัน
เชนตั้งใจทํางาน เพื่อไวขึ้นเงินเดือนและไดชื่อเสียงเกียรติยศ ความยกยองและยอมรับจากผูอื่น
1.5 ลักษณะของแรงจูงใจ
แรงจูงใจมี 2 ลักษณะดังนี้
1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives) แรงจูงใจภายในเปนสิ่งผลักดันจากภายในตัว
บุคคลซึ่งอาจจะเปนเจตคติ ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณคา ความพอใจ ความ
ตองการฯลฯสิ่งตาง ๆ ดังกลาวนี้ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมคอนขางถาวรเชนคนงานที่เห็นองคการคือ
สถานที่ใหชีวิตแกเขาและครอบครัวเขาก็จะจงรักภักดีตอองคการ และองคการบางแหงขาดทุนในการ
ดําเนินการก็ไมไดจายคาตอบแทนที่ดี แตดวยความผูกพันพนักงานก็รวมกันลดคาใชจายและชวยกัน
ทํางานอยางเต็มที่
2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) แรงจูงใจภายนอกเปนสิ่งผลักดันภายนอกตัว
บุคคลที่มากระตุนใหเกิดพฤติกรรมอาจจะเปนการไดรับรางวัล เกียรติยศชื่อเสียง คําชม หรือยกยอง
แรงจูงใจนี้ไมคงทนถาวร บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองสิ่งจูงใจดังกลาวเฉพาะกรณีที่ตองการ
สิ่งตอบแทนเทานั้นที่มาของแรงจูงใจ
แรงจูงใจมีที่มาจากหลายสาเหตุดวยกันเชน อาจจะเนื่องมาจากความตองการหรือแรงขับ
หรือสิ่งเรา หรืออาจเนื่องมาจากการคาดหวังหรือการเก็บกดซึ่งบางทีเจาตัวก็ไมรูตัวจะเห็นไดวาการจูง
ใจใหเกิดพฤติกรรม ที่ไมมีกฎเกณฑแนนอนเนื่องจากพฤตกรรมมนุษยมีความซับซอน แรงจูงใจอยาง
เดียวกันอาจทําใหเกิดพฤติกรรมที่ตางกัน แรงจูงใจตางกันอาจเกิดพฤติกรรมที่เหมือนกันก็ไดดังนั้นจะ
กลาวถึงที่มาของแรงจูงใจที่สําคัญพอสังเขปดังนี้
ความตองการ (Need)
เป น สภาพที่ บุ คคลขาดสมดุล ทําใหเกิดแรงผลักดัน ให บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่ อสราง
สมดุ ล ให ตั ว เอง เช น เมื่ อ รู สึ ก ว า เหนื่ อ ยล า ก็ จ ะนอนหรื อ นั่ ง พั ก ความต อ งการมี อิ ท ธิ พ ลมาก
ตอพฤติกรรมเป นสิ่งกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ นักจิตวิทยา
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แตละทานอธิบายเรื่องความตองการในรูปแบบตาง ๆ กัน ซึ่งสามารถแบงความตองการพื้นฐานของ
มนุษยไดเปน 2 ประเภททําใหเกิดแรงจูงใจ
1. แรงจูงใจทางดานรางกาย (Physical Motivation) เปนความตองการเกี่ยวกับอาหาร
น้ํา การพักผอน การไดรับความคุมครอง ความปลอดภัย การไดรับความเพลิดเพลิน การลดความ
เครงเครียด แรงจูงใจนี้จะมีสูงมากในวัยเด็กตอนตน
และวัยผูใหญตอนปลายเนื่องจากเกิดความเสื่อมของรางกาย
2. แรงจูงใจทางด านสั งคม (Social Motivation) แรงจูงใจด านนี้ ส ลั บ ซับ ซ อนมากเป น
ความตองการที่มีผลมาจากดานชีววิทยาของมนุษยในความตองการอยูรวมกันกับครอบครัว เพื่อนฝูง
ในโรงเรี ย น เพื่ อ นร ว มงาน เป น ความต อ งการส ว นบุ ค คลที่ ได รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากสิ่ งแวดล อ มและ
วัฒนธรรมซึ่งในบางวัฒนธรรมหรือบางสังคมจะมีอิทธิพลที่เขมแข็งและเหนียวแนนมากความแตกตาง
ของแรงจูงใจด านสังคมและแรงจูงใจด านรางกายคือ แรงจู งใจดานสังคม เกิ ดจากพฤติกรรมที่ เขา
แสดง ออกดวยความตองการของตนเองมากกวา ผลตอบแทนจากวัตถุและสิ่งของ
แรงขับ (Drives)
เป นแรงผลักดันที่ เกิด จากความตองการทางกายและสิ่งเราจากภายในตัวบุ คคล ความ
ตองการและแรงขับมักเกิดควบคูกัน เมื่อเกิดความตองการแลวความตองการนั้น ไปผลักดัน ให เกิด
พฤติ ก รรมที่ เรี ย กว า เป น แรงขั บ เช น ในการประชุ ม หนึ่ ง ผู เข า ประชุ ม ทั้ ง หิ ว ทั้ ง เหนื่ อ ย แทนที่
การประชุมจะราบรื่นก็อาจจะเกิดการขัดแยงหรือเพราะวาทุกคนหิวก็รีบสรุปการประชุมซึ่งอาจจะทํา
ใหขาดการไตรตรองที่ดีก็ได
สิ่งลอใจ (Incentives)
เปนสิ่งชักนําบุคคลใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่งไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไวถือเปนแรงจูงใจ
ภายนอก เชน ตองการใหพนักงานมาทํางานสม่ําเสมอก็ใชวิธียกยองพนักงานที่ไมขาดงานโดยจัดสรร
รางวั ล ในการคั ด เลื อ กพนั ก งานที่ ไ ม ข าดงานหรื อ มอบ โล ใ ห แ ก ฝ า ยที่ ทํ า งานดี ป ระจํ า ป
สิ่งลอใจอาจเปนวัตถุ เปนสัญลักษณ หรือคําพูดที่ทําใหบุคคลพึงพอใจ
การตื่นตัว (Arousal)
เป น ภาวะที่บุ คคลพรอมที่จะแสดงพฤติกรรม สมองพรอมที่ จะคิ ด กล ามเนื้ อพรอมจะ
เคลื่ อนไหว นักกีฬาที่ อุนเครื่องเสร็จพรอมที่จะแขงขันหรือเลน กีฬา องคการที่ มีบุคลากรที่ มีความ
ตื่นตัวก็ยอมสงผลใหทํางานดี การศึกษาธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษยมีความตื่นตัว 3 ระดับคือ
- การตื่นตัวระดับสูงจะตื่นตัวมากไปจนกลายเปนตื่นตกใจหรือตื่นเตนเกินไปขาดสมาธิ
- การตื่นตัวระดับกลางคือระดับตื่นตัวที่ดีที่สุด
- การตื่นตัวระดับต่ํามักจะทําใหทํางานเฉื่อยชา งานเสร็จชา
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จากการศึ กษาพบว าป จ จั ย ที่ ทํ าให บุ คคลตื่ น ตั ว มี ทั้ งสิ่ งเราภายนอกและภายใน ได แ ก
ลักษณะสวนตัวของบุคคลแตละคนที่มีตางกันทั้งบุคลิกภาพ นิสัยและระบบสรีระของผูนั้น
การคาดหวัง (Expectancy)
เป น การตั้ ง ความปรารถนาที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ของบุ ค คลในสิ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต เช น
พนักงานคาดหวังวาเขาจะไดโบนัสประมาณ 4-5 เทาของเงินเดือนในปนี้ การคาดหวังทําใหพนักงาน
มีชีวิตชีวาซึ่งบางคนอาจสมหวัง บางคนอาจผิดหวังก็ได สิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่คาดหวังมักไมตรงกันเสมอ
ไป ถ า สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ห า งกั บ สิ่ ง ที่ ค าดหวั ง มากก็ อ าจจะทํ า ให พ นั ก งานคั บ ข อ งใจในการทํ า งาน
การคาดหวั งก อ ให เกิ ด แรงผลั กดั น หรือเป น แรงจู งใจที่ สํ าคั ญ ต อ พฤติ กรรม ถ าองค การกระตุ น ให
พนักงานยกระดับผลงานตนเองไดและพิจารณาผลตอบแทนที่ใกลเคียงกับสิ่งที่พนักงานคาดหวังวา
ควรจะไดก็จะเปนประโยชนทั้งองคการและพนักงาน
การตั้งเปาหมาย (goal Setting)
เปนการกําหนดทิศทางและจุดมุงหมายปลายทางของการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ของบุ ค คลจั ด เป น แรงจู งใจจากภายในของบุ คคลผู นั้ น ในการทํ างาน ธุร กิจ ที่ มุ งเพิ่ ม ปริม าณและ
คุณภาพควรมีการตั้งเป าหมายในการทํางานเพราะจะสงผลให การทํ างานมีแผนในการดําเนิน การ
เหมือนเรือที่มีหางเสือ เพราะมีเปาหมายชัดเจนที่กลาวถึงที่มาของแรงจูงใจจะเห็นวาคอนขางยากที่จะ
อธิบายแตละเรื่องแยกจากกันเพราะทุกเรื่องมีความสัมพันธเกี่ยวของกันทุกขอ
1.6 ทฤษฎีการใชประโยชน
แนวคิดหลักของการวิเคราะหการใชความพึงพอใจของผูรับสารที่มีตอสื่อ สรุปวา โดยสวน
ใหญในการเปดรับสารของผูรับสารนั้น มนุษยมีความตั้งใจที่จะแสวงหาขาวสาร เพื่อนํามาใชประโยชน
ในทางใดทางหนึ่ง ดังนั้น เมื่อมีความตั้งใจที่แนนอนดังกลาว การเขาไปใชสื่อจึงไมใชกิจกรรมที่กระทํา
อยางไรเปาหมายหากเปนกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค แนนอน หรือเรียกวา Goal-oriented Activity
โดยผูรับสารเปนผูแสวงหาและเลือกใช สื่อตาง ๆ ที่มีอยูซึ่งทิศทางที่บุคคลเลือกแสวงหาและใชสื่อ
ประเภทใดนั้นเกิดจากความตองการของบุคคลเปนปฐมเหตุ จากนั้นความตองการดังกลาวจะถูกแปร
มาเปนแรงจูงใจ(motivation) ที่ผลักดันใหบุคคลเคลื่อนไหวเขาหาการใชสื่อประเภทตาง ๆ (กาญจนา
แกวเทพ. 2547 : 306-307)
การใช ป ระโยชน แ ละการได รับ ความพึ งพอใจจากสื่ อ มวลชนของผู รั บ สารมี จุ ด กํ าเนิ ด
มาจากสภาวะทางจิ ตใจและสั งคมที่ มาจากความต องการ สิ่งเหล านี้ กอใหเกิดความคาดหวังจาก
สื่อมวลชนหรือแหลงสารอื่น ซึ่งนําไปสูรูปแบบตาง ๆ ของการมีโอกาส ไดรับสารจากสื่อมวลชนและ
ก อ ให เกิ ด ผลที่ ส ามารถสร างความพึ งพอใจให กั บ ผู รั บ สาร อาจกล า วได ว า ผู รั บ สารแต ล ะคนใช
สื่ อ มวลชนเพื่ อ แสวงหาความพอใจจากสื่ อ มวลชน ผ อ นคลายความเครี ย ด ค น หาความรู ห รื อ
เอาประโยชนใดประโยชนหนึ่ง เปนการศึกษา กระบวนการรับสารซึ่งมีความแตกตางไปจากการศึกษา
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ในอดีต ที่ เน น ศึกษาเรื่องอิ ทธิพ ลของสื่ อมวลชนตอผู รับ สาร วิธีการนี้เปน การศึกษาวา ผูรับ สารใช
สื่อมวลชนเพื่อแสวงหา ความพอใจเพื่อบรรลุความตองการของตน (Katz, Blumler, and Gurevitch
: 1983) ปจจัยที่เขามาเกี่ยวของกับการใชสื่อหรือผูรับสารมี ดังนี้ (Katz et. al : 1983)
1. สภาพทางสังคมและลักษณะทางจิตวิทยาของผูรับสาร (Social and Psychological
Origins) ทําใหมนุษยมีความตองการแตกตางกันไป
2. ความตองการและความคาดหวังการใชสื่อของผูรับสาร (Need Expectation of The
Mass Media) ที่แตกตางกันทําใหแตละคนคาดคะเนวาสื่อแตละประเภทจะสนอง ความพึงพอใจได
แตกตางกัน
แนวทางการศึกษาตามทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจใหความหมาย สําคัญกับ
การเลือก การรับรู และการตอบสนองตอสื่อของผูรับสารเปนหลัก หัวใจสําคัญ ของขอตกลงพื้นฐาน
ตามทฤษฎี นี้ คื อ ผู รั บ สารรู ตั ว อยู เ สมอและเป น ผู เ ลื อ กสรรช อ งทาง และเนื้ อ หาที่ ต อ งการ
ดวยตนเอง (McQuail, 1994 : 318)
1.7 ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร
แมคเกรเกอร (McGregor, 1960) ไดชี้ใหเห็นถึงแบบของการบริหาร 2 แบบ คือ ทฤษฎี X
ซึ่งมีลักษณะเปนเผด็จการ และทฤษฎี Y หรือการมีสวนรวม แตละแบบเกี่ยวของกับสมมุติฐานที่มีตอ
ลักษณะของมนุษยดังนี้
ผูบริหารแบบทฤษฎี X เชื่อวา
1. มนุษยโดยทั่วไปไมชอบการทํางาน และพยายามหลีกเลี่ยงงานถาสามารถทําได
2. เนื่องจากการไมชอบทํางานของมนุษย มนุษยจึงถูกควบคุม บังคับ หรือขมขูใหทํางาน
ชอบใหสั่งการและใชวิธีการลงโทษ เพื่อใหใชความพยายามไดเพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงคของ
องคการ
3. มนุษยโดยทั่วไปพอใจกับการชี้แนะสั่งการหรือการถูกบังคับ ตองการหลีกเลี่ยงความ
รับ ผิ ดชอบ มี ค วามทะเยอทะยานน อย และตอ งการความมั่ น คงมากที่ สุ ด ผูบ ริห ารตามทฤษฎี X
จึงตองสรางแรงจูงใจโดยการขมขู และลงโทษ เพื่อทําใหลูกนองใชความพยายามใหบรรลุความสําเร็จ
ตามเปาหมายขององคการ
ผูบริหารแบบทฤษฎี Y มีความเชื่อวา
1. การทํางานเปนการตอบสนองความพอใจ
2. การขมขูดวยวิธีการลงโทษไมไดเปนวิธีการที่ดีที่สุดในการจูงใจใหคนทํางาน บุคคลที่
ผูกพันกับการบรรลุถึงความสําเร็จตามเปาหมายขององคการ จะมีแรงจูงใจดวยตนเองและควบคุม
ตนเอง
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3. ความผู กพั น ของบุ คคลที่มีตอเปาหมายขึ้น อยูกับ รางวัล และผลตอบแทนที่ พ วกเขา
คาดหวังวาจะไดรับเมื่อเปาหมายบรรลุถึงความสําเร็จ
4. ภายใต ส ภาพแวดล อ มที่ เหมาะสมในการทํ างาน เป น การจู งใจให บุ ค คลอมรั บ และ
แสวงหาความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน
ทฤษฎี Y เนน ถึงการพั ฒ นาตนเองของมนุษย ชี้ให เห็น วามนุษยนั้นรูจักตัวเองไดถูกตอง
รูจักความสามารถของตนเอง ผูบริหารควรสรางแรงจูงใจโดยการสรางสรรคสถานการณที่จะทําให
สมาชิ ก มี ค วามรู สึ ก รั บ ผิ ด ชอบ และมี ส ว นร ว มในการทํ า งาน ในการบริ ห ารนั้ น มี ก ารนํ า ทฤษฎี
เชิงจิตวิทยามาใชจํานวนมาก เพราะการบริหารเปนการทํางานกับ “คน” และทฤษฎีจิตวิทยาก็พูด
เรื่อง “คน” การศึกษาทฤษฎี จิตวิทยาที่เกี่ย วกั บการควบคุมกํ ากั บพฤติกรรมของมนุษย การสราง
แรงจูงใจในการทํางาน และภาวะผูนํา จึงเปนประโยชนอยางมากตอผูบริหาร Doglas Mc Gregor ได
คนพบแนวคิด “พฤติกรรมองคการ” และสรุปวา กิจกรรมการบริหารจัดการลวนมีสาเหตุรากฐานมา
จากทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย (Human Behaviors) ซึ่งเปนไปตามกรอบทฤษฎี X และทฤษฎี Y คือ
ทฤษฎี X (theory x) คือคนประเภทเกียจคราน ในการบริหารจึงควรใชมาตรการบังคับ มี
ระเบี ย บกฎ เกณ ฑ คอยกํ า กั บ มี ก ารควบคุ ม การทํ า งานอย า งใกล ชิ ด และมี ก ารลงโท ษ
เปนหลัก
ทฤษฎี Y (theory y) คือคนประเภทขยัน ควรมีการกําหนดหนาที่การงานที่เหมาะสม ทา
ทายความสามารถ สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเชิงบวก และควรเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการ
บริหารงาน
สรุ ป Doglas McGregor เห็ น ว า คนมี 2 ประเภท และการบริ ห ารคนทั้ ง 2 ประเภท
ตองใชวิธีการบริหารแตกตางกัน
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2. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจกับทัศนคติเปนคําที่มีความหมายคลายคลึงกันมากจนสามารถใชแทนกัน
ไดโดยใหคําอธิบายความหมายของทั้งสองคํานี้วา หมายถึง ผลจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่ง
นั้นและทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจ (Vroom. 1990 : 90)
ความพึ งพอใจ หมายถึ ง สภาพ คุณ ภาพ หรือระดั บ ความพึ งพอใจซึ่ งเปน ผลมาจาก
ความสนใจตาง ๆ และทัศนคติที่บุคคลมีตอสิ่งนั้น (Good. 1973 : 320)
ความพึงพอใจหมายถึง ความรูสกึ ชอบหรือพอใจในองคประกอบและสิ่งจูงใจดานตาง ๆ
ที่สามารถตอบสนองความตองการได โดยแสดงออกจากพฤติกรรม เชน สายตาคําพูด ลักษณะทาทาง
เปนตน
2.2 ลักษณะของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ไดรับจริง
ในสถานการณหนึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยแวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้น
เป น ผลจากการแสดงออกทางอารมณ แ ละความรู สึ ก ในทางบวกของบุ ค คลต อ สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใด
เป น ความรู สึ ก ชอบสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ผั น แปรตามป จ จั ย ที่ ไม เ กี่ ย วข อ งกั บ ความคาดหวั ง ในแต ล ะ
สถานการณ นอกจากนี้ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่แสดงออกมาในระดับมากนอยไดขึ้นอยูกับความ
แตกตางของการประเมิ นสิ่งที่ไดรับจริงกับความคาดหวังไว นอกจากนี้ความพึ งพอใจของบุ คคลใด
บุคคลหนึ่งจะถูกกําหนดจากความรูสึกของแตละบุคคล โดยจากการพิจารณาความแตกตางระหวาง
ผลตอบแทนที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง และผลตอบแทน ที่ เ ขามี ค วามรู สึ ก ว า เขาควรจะได รั บ แล ว ถ า หาก
ผลตอบแทนที่ ไดรับ จริงมากกวาผลตอบแทนที่ เขาคาดวาจะไดรับยอมจะกอใหเกิดความพึงพอใจ
ขึ้น อยูกับ ความพอใจจะมากหรือน อยหรือไม พึงพอใจนั้ นขึ้ น อยู กับ ความยุ ติธรรมของผลตอบแทน
(อัจฉรา สมสวย, 2545)
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ
การใหบริการ เปนหนาที่หลักสําคัญในการบริการงานในภาครัฐ โดยเฉพาะงานที่จะตอง
มีการติดตอสัมพันธกันกับประชาชนโดยตรง โดยหนวยงานและเจาหนาที่ผูใหบริการมีหนาที่ในการสง
ตอการบริการ (Delivery Service) ใหแกผูรับบริการ กลาวคือ คุณคาประการแรกของการบริการ
งานรัฐกิจทั้งหมดคือการปฏิบัติงานดวยการใหบริการที่กอใหเกิดความ พึงพอใจดังมีลักษณะสําคัญ 5
ประการคือ การใหบริการอยางเทาเทียมกัน (Equivalent Service) การบริการอยางรวดเร็วทันเวลา
(Timely Service) การให บ ริ ก ารอย า งเพี ย งพอ (Amplep Service) การให บ ริ ก ารอย างต อ เนื่ อ ง
(Continuous Service) และการใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) (John D. Millett,
1951)
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1. สภาพทางสังคมและลักษณะทางจิตวิทยาของผูรับสาร (Social and Psychological
Origins) ทําใหมนุษยมีความตองการแตกตางกันไป
2. ความตองการและความคาดหวังการใชสื่อของผูรับสาร (need expectation of the
mass media) ที่แตกตางกันทําใหแตละคนคาดคะเนวาสื่อแตละประเภทจะสนอง ความพึงพอใจได
แตกตางกัน
2.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่เขามารับบริการ
สัมพันธกับ ประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ โดยเกี่ยวของกับทัศนคติที่เกิดจากประสบการณ
ที่ผูรับบริการเขาไปใชบริการในสถานบริการนั้นและประสบการณนั้นไดเปนไปตามความคาดหวังของ
ผูรับบริการมากนอยเพียงใด
2.5 เกณฑในการพิจารณาคุณภาพของบริการ
องคการปกครองสวนทองถิ่นมีหลักเกณฑในการพิจารณาคุณภาพการบริการดังนี้
1) รูป ธรรม (Tangible) หมายถึ ง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ ผูรับ บริการ
ไดรับที่ใหเขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกลาวได
2) ความไว วางใจ (Reliability) หมายถึ ง ผูรับ บริการเล็ งเห็ น ถึงความสม่ํ าเสมอ และ
ความถูกตองในการใหบริการรวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานใหบริการ
3) การตอบสนองตอผูรับบริการ (Responsiveness) หมายถึง ผูใชบริการจะคํานึงถึง
เวลาและความสามารถในการแกไขป ญ หาของผูใหบ ริการว า ตรงจุดหรือดีกวาตามที่ผูรับ บริการ
ตองการหรือไม
4) ความมั่นใจได (Assurance) หมายถึง ผูรับบริการจะมองถึงความรู ความชํานาญหรือ
ความสามารถของบุคลากร ซึ่งเปนผลที่จะสรางความมั่นใจ รวมทั้งความไววางใจในกาบริการนั้น
5) ความเขาใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ผูรับบริการจะพิจารณาถึง
ความสะดวกในเวลา สถานที่ ทํ าเลที่ ตั้ง ตลอดจนความพยายามของพนั กงานที่จ ะเข าใจถึ งความ
ตองการ ของผู บ ริการรวมทั้ งความสนใจในการตอบสนองความต องการดั งกล าว (สมิต สั ช ฌุ กร,
2546)
2.6 การวัดความพึงพอใจที่มีตอการบริการ
ความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการจะเกิดขึ้นหรือไมนั้นจะตองพิจารณาถึงลักษณะของ
การใหบริการขององคกรประกอบกับระดับความรูสึกของผูมารับบริการของแตละบุคคล หากจะวัด
ความพึงพอใจในการใชบริการสามารถทา ไดหลายชนิด เชน การใชแบบสอบถาม การสัมภาษณและ
การสังเกต

16

1) การใชแบบสอบถาม ซึ่งเปนวิธีการที่นิยมใชกันแพรหลายวิธีหนึ่ งโดยการขอความ
รวมมือจากกลุมบุคคลที่ตองการ สามารถแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรมที่กําหนดคําตอบไวให
เลื อ กตอบหรื อ เป น คํ า ตอบอิ ส ระ เช น ลั ก ษณะของการให บ ริก าร สถานที่ ให บ ริ ก าร บุ ค ลากรที่
ใหบริการ เปนตน
2) การสัมภาษณ เปนวิธีการที่ตองอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณ
ที่จะจูงใจใหผูถูกสัมภาษณตอบคําถามใหตรงกับขอเท็จจริง
3) การสังเกต เปนวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งกอนมารับบริการ ขณะรับบริการและ
หลังจากการไดรับ บริการแลว เชน การสังเกตกิริยาทาทาง การพู ด สีหนา และความถี่ของการมา
ขอรับการบริการ เปนตนผูวิจัยจะตองกระทําอยางจริงจังและมีแบบแผนที่แนนอน (ชานันท ถูนาค :
2545)
ความพึ งพอใจในการบริการมีความสําคัญตอการดําเนินงานบริการใหสามารถเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะทั่วไปมีดังนี้
1) ความพึงพอใจเปนการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอ
สิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลจําเปนตองปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว การตอบสนองความตองการสวน
บุคคลดวยการโตตอบกับสิ่งตางๆในชีวิตประจําวันทําใหแตละคนมีประสบการณ การเรียนรูสิ่งที่จะ
ไดรับตอบแทนแตกตางกันไป ในสถานการณการบริการก็เปนเชนเดียวกันบุคคลรับรูหลายสิ่งหลาย
อย า งเกี่ ย วกั บ การบริ ก าร ไม ว า จะเป น ประเภทของการบริ ก ารหรื อ คุ ณ ภาพของการบริ ก าร ซึ่ ง
ประสบการณที่ไดรับจากการสัมผัสบริการตางๆ หากเปนไปตามความตองการของผูรับบริการ โดยทํา
ใหผูรับบริการไดรับสิ่งที่คาดหวังก็ยอมกอใหเกิดความรูสึกที่ดีและพึงพอใจ
2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ไดรับ
จริงในสถานการณบริการกอนที่ประชาชนจะมาใชบริการ
2.7 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการใหบริการ
จากการศึกษาคนควางานเอกสารและแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการบริการ ผูวิจัยได
ศึกษาคนควาผลการวิจัยและมีผูวิจัยหลายทาน ไดใหความหมายแนวคิดทฤษฏี ไวดังนี้
กรอนรอส (Groonroos : 1990) ไดใหคํานิยามไววา การบริการ หมายถึง กิจกรรมหนึ่ง
หรือกิจกรรมหลายอยางที่มีลักษณะไมอาจจับตองได ซึ่งโดยทั่วไปไมจําเปนตองทุกกรณีที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิสัมพันธระหวางลูกคากับพนักงานบริการและหรือลูกคากับบริษัทผลิตสินคากับระบบของการ
ใหบริการที่ไดจัดไว เพื่อชวยผอนคลายปญหาของลูกคา
คอตเลอร (Kotler) ไดใหคํานิยามไววา การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบัติการ
ใด ๆ ที่กลุมบุคคลหนึ่งสามารถนําเสนอใหอีกกลุมบุคคลหนึ่งซึ่งไมสามารถจับตองได และไมไดสงผล
ของความเปนเจาของสิ่งใด ทั้งนี้การกระทําดังกลาวอาจจะรวมหรือไมรวมอยูกับสินคาที่มีตัวตนได
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แม็ ก ซ เวเบอร (Max Weber : 1997) ได ก ล าวไว ในหนั งสื อ “รัฐ ประศาสนศาสตร
ทฤษฎีและแนวการศึกษา” วา การใหบริการที่มีป ระสิทธิภ าพและเปน ประโยชน มากที่สุด คือการ
ให บ ริการโดยไมเห็ น แก ป ระโยชน มากที่สุด คือการใหบ ริการโดยไมเห็น แกป ระโยชนสว นตัว และ
ประเพณี วัฒ นธรรมของสังคม เชน ชวยเหลือบริการคนบางคนเปนพิเศษเพราะรูจักมักคุนเปนการ
สวนตัว กลาวคือ การใหบริการนั้นจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไวอยางเครงครัดเพื่ อใหการ
กระทํ าของตนเป น ไปอย า งมี เหตุ ผ ลและมีป ระสิท ธิภ าพสูงสุ ด ซึ่งWeber ได อธิบ ายวาพฤติกรรม
ข า ราชการในระบบราชการ “ต อ งปราศจากอารมณ แ ละความเกลี ย ดชั ง” (Sineirate Studio –
Without Hatred or Passion)
บี.เอ็ม. เวอรมา (B. M. Verma) ไดกลาวไววา การใหบริการที่ดีสวนหนึ่งขึ้นอยูกับการ
เขาถึงบริการซึ่ง Penchansky Thomas (เพนเชนสกี้ โทมาส) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเขาถึงการ
บริการไวดังนี้
1. ความพอเพียงของบริการที่มีอยู (Availability) คือความพอเพียงระหวางบริการที่มี
อยูกับความตองการของการรับบริการ
2. การเขาถึงแหลงบริการไดอยางสะดวกโดยคํานึงถึงลักษณะที่ตั้ง การเดินทาง
3. ความสะดวก และสิ่ งอํานวยความสะดวกของแหลงบริก าร (Accommodation)
ไดแก แหลงบริการที่ผูรับบริการยอมรับวาใหความสะดวกและมีสิ่งอํานวยความสะดวก
4. ความสามารถของผูรับบริการในการที่จะเสียคาใชจายสําหรับบริการ
5. การยอมรับ คุณภาพของบริการ (Acceptability) ซึ่งในการนี้จะรวมถึงการยอมรับ
ลักษณะของผูใหบริการดวย
เคทซ อิ ลิ ฮู และ เบรนด า แดเนท (Katz E. and Brenda D. : 1973) ได ศึ ก ษาการ
บริการประชาชน เชน หลักการที่สําคัญของการใหบริการขององคกรของรัฐ ประกอบดวยหลักการ
3 ประการ คือ
1. การติดตอเฉพาะงาน (Specificity) เปนหลักการที่ตองการใหบทบาทของประชาชน
และเจาหนาที่อยูในวงจํากัด เพื่อใหการควบคุมเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑและทําไดงาย ทั้งนี้โดยดู
จากเจาหนาที่ที่ใหบริการวาใหบริการประชาชนเฉพาะเรื่องที่ติดตอหรือไมปฏิบัติหรือมีการสอบถาม
เรื่องอื่นหรือไมเกี่ยวของกับเรื่องที่ติดตอหรือไม หากมีการใหบริการที่ไมเฉพาะเรื่องและสอบถามเรื่อง
ที่ไมเกี่ยวของ นอกจากจะทําใหลาชาแลวยังทําใหการควบคุมเจาหนาที่เปนไปไดยาก
2. การให บ ริการที่ มีลั กษณะเป น ทางการ (Universality) หมายถึ ง การที่ผูใหบ ริการ
จะตองปฏิบัติตอผูรับบริการอยางเปนทางการไมยึดถือความสัมพันธสวนตัวแตยึดถือการใหบริการ
แกผูรับบริการทุกคนอยางเทาเทียมกันในทางปฏิบัติ
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3. การวางตั ว เป น กลาง (Affective Neutrality) หมายถึ ง บริการแก ผู รับ บริการโดย
จะตองไมนําเอาเรื่องของอารมณของเจาหนาที่ที่ใหบริการเขามาเกี่ยวของในสังคมที่มีการแลกเปลี่ยน
สินคาบริการตอกั นนั้น ไดมีการให การบริการเกิดขึ้น ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งการบริการที่
เกิดขึ้นนั้น ตางก็มีเปาหมายที่แตกตางกันออกไปโดยสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ
1) การบริการเชิงธุรกิจ (Business Service) เปนการใหบริการที่มุงแสวงหาผลกําไร
ที่เกิดจากการใหการนั้น ๆ โดยผูใหบริการเปนผูลงทุนในการผลิตสินคาบริการและมีการคาดหวังผล
กําไรเปนคาตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งสวนใหญภาคเอกชนจะเปนผูดําเนินการเองเกือบทั้งสิ้น เชน
ธุรกิจโรงแรม รานอาหาร สายการบินตนทุนต่ํารานคาปลอดภาษีหรือการนวดแผนโบราณแบบสปา
เปนตน
2) การบริการสาธารณะ (Public Service) เปนการใหบริการโดยหนวยงานของรัฐ
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อรักษาผลประโยชนและสวัสดิภาพของประชาชน เพื่อใหบานเมืองเกิดความสงบ
สุข เชน การใหความคุมครองเด็กและสตรี การจัดใหมีบริการรถเมลโดยสารสาธารณะ บริการดาน
การแพทย ไฟฟา น้ําประปา เปนตน
ลิวอิส และบูม (Lewis, and Bloom) ไดใหคํานิยามของคุณภาพการใหบริการวาเปนสิ่ง
ที่ชี้วัดถึงระดับของการบริการที่สงมอบโดยผูใหบริการตอลูกคาหรือผูรับบริการวาสอดคลองกับความ
ต อ งการของเขาได ดี เ พี ย ง ใดการส ง มอบบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ (delivering Service Quality)
จึงหมายถึง การตอบสนองตอผูรับบริการบนพื้นฐานความคาดหวังของผูรับบริการ
กรอนรูส (Gronroos : 1990) ไดใหความหมายของคุณภาพการใหบริการวาจําแนกได
2 ลักษณะคือ คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical Quality) อันเกี่ยวกับผลลัพธหรือสิ่งที่ผูรับบริการไดรับ
จากบริ การนั้ น โดยสามารถที่ จ ะวั ดได เหมื อกั บ การประเมิ น ได คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ (Product
Quality) สวนคุณภาพเชิงหนาที่ (Functional Quality) เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับกระบวนการของการ
ประเมินนั่นเอง
ซี แทมล พาราซุ รามาน และเบอรรี่ (1985) ( Ziethaml, Parasuraman and Berry)
ไดชี้ใหเห็นดวยวา คุณภาพการใหบริการ เปนการใหบริการที่มากกวาหรือตรงกับความคาดหวังของ
ผูรับบริการ ซึ่งเปนเรื่องของการประเมินหรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนเลิศของการ
บริการในลักษณะของภาพรวม ในมิติของการรับรู ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการกลุมนี้ ชวยใหเห็น
วาการประเมินคุณภาพการใหบริการตามการรับรูของผูบริโภคเปนไปในรูปแบบของการเปรียบเทียบ
ทั ศนคติ ที่ มีตอบริการที่ คาดหวังและการบริการตามที่รับ รูวามีความสอดคลองกัน เพี ย งไรขอสรุป
ที่นาสนใจประการหนึ่งก็คือ การใหบริการที่มีคุณภาพนั้นหมายถึงการใหบริการที่สอดคลองกับความ
คาดหวังของผูรับบริการหรือผูบริโภคอยางสม่ําเสมอ
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ดังนั้น ความพึงพอใจตอการบริการ จึงมีความสัมพันธโดยตรงกับการทําใหเปนไปตาม
ความคาดหวังหรือการไม เป น ไปตามความคาดหวัง (Confirm or Disconfirm Expectation) ของ
ผูบริโภคนั่นเอง
บี . เอ็ ม . เวอร ม า (B. M. Verma) ได พิ จ ารณ าการให บ ริ ก ารสาธารณ ะว า เป น
กระบวนการใหบริการที่มีลักษณะเคลื่อนไหวเปนพลวัตร โดยระบบการใหบริการที่ดีจะเกิดขึ้นไดเมื่อ
หนวยงานที่รับผิดชอบใชทรัพยากรและผลิตการบริการใหเปนไปตามแผนงานและการเขาถึงการรับ
บริการ จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวา เปนการพิจารณาโดยใชแนวความคิดเชิงระบบ (System
Approach) มีการมองวาหน วยงานที่มีหน าที่ใหบ ริการใชปจจัยนําเขา (Inputs) เขาสูกระบวนการ
ผลิต (Process) และออกมาเปน ผลผลิตหรือการบริการ (Outputs) โดยทั้งหมดจะตองเปนไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว ดังนั้นการประเมินผลจะชวยทําใหทราบ ถึงผลผลิต หรือการบริการที่เกิดขึ้นวามี
ลักษณะเปนเชนไร ซึ่งจะเปนขอมูลปอนกลับ(Feedback) เปนปจจัยนําเขาตอไป ดวยเหตุนี้ระบบการ
ใหบริการสาธารณะจึงมีลักษณะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
เจมส แมคคู ลู น James S. Mcculluogh ได มี ค วามเห็ น ว า การให บ ริ ก ารสาธารณะ
จะต อ งประกอบไปด ว ย ๓ องค ป ระกอบที่ สํ าคั ญ คื อ หน ว ยงานที่ ให บ ริก าร (Services Delivery
Agency) บริการ (The Service) ซึ่งเปนประโยชนที่หนวยงานที่ใหบริการสงมอบใหแกบริการ (The
Service Recipient) โดยประโยชนหรือคุณคาของบริการที่ไดรับนั้นผูรับบริการจะตระหนักไวในจิตใจ
ซึ่งอาจสามารถวัดออกมาในรูปของทัศนคติก็ได
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายบริการ หมายถึง การปฏิ บัติรับใช
ให ความสะดวกต าง ๆ ในบริการ มีความหมายถึง กระบวนการหรือกระบวนการกิ จ กรรมในการ
สงมอบบริการจากผูใหบริการไปยังผูรับบริการนั้น ๆ
วีรพงษ เฉลิมจิรรัตน (2543) ไดใหความหมาย คุณภาพการใหบริการไวดังนี้ คือความ
สอดคล อ งกั น ของความต อ งการของลู ก ค าหรื อ ผู รั บ บริ ก าร หรื อ ระดั บ ของความสามารถในการ
ใหบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการอันทําใหลูกคาหรือผูรับบริการเกิดความ
พึงพอใจจากบริการที่เขาไดรับ
สมวงศ พงศ ส ถาพร ได ให ค วามหมาย คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารไว ดั งนี้ เป น ทั ศ นคติ ที่
ผู รั บ บริ ก ารสะสมข อ มู ล ความคาดหวั งไวว าจะได รับ จากบริก าร ซึ่ งหากอยู ในระดั บ ที่ ย อมรั บ ได
(Tolerance Zone) ผูร ับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการใหบริการ ซึ่งจะมีระดับแตกตางกันออกไป
ตามความคาดหวังของแตละบุคคล และความพึงพอใจนี้เอง เปนผลมาจากการประเมินผลที่ไดรับจาก
บริการนั้น ณ ขณะเวลาหนึ่ง
พรรณี ชุติวัฒนธาดา (2555) มีแนวความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะการใหบริการที่ดีไวดังนี้
การบริการ (Service) หมายถึง "กระบวนการของการปฏิบัติเพื่อใหผูอื่นไดรับความสุขความสะดวก
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หรือความสบายอันเปน การกระทําที่เกิดจากจิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดีชวยเหลือเกื้อกูล
เอื้ออาทร มีน้ําใจไมตรี ใหความเปนธรรมและเสมอภาค" การใหบริการจะมีทั้งผูใหและผูรับ ถาเปน
การบริการที่ดีผูรับจะเกิดความประทับใจหรือเกิดทัศนคติที่ดีตอการบริการดังกลาว
ถานําคําวา " SERVICE " มาแยกตัวอักษรแตละตัว และใชเปนอักษรขึ้นตนคําเราจะพบ
หัวใจขององคประกอบของการบริการที่ดี
S = Smiling & Sympathy ยิ้มแยม เอาใจเขาใสใจเรา เห็นใจในความจําเปนของ
ผูรับบริการ
E = Early Response ตอบสนองความประสงคของผูรับบริการอยางรวดเร็ว
R = Respectful แสดงออกถึงการใหเกียรติแกผูรับบริการ
V = Voluntariness Manner ลักษณะการใหบริการอยางเต็มใจ
I = Image Enhancing แสดงออกซึ่งการรักษาภาพพจนของผูใหบริการขององคการ
C = Courtesy ความมีไมตรีจิตในการบริการ
E = Enthusiasm ความกระตือรือรนในการบริการ
ลักษณะของงานบริการเปนงานหนักที่จะตองพบกับคนจํานวนมากและตอบสนองความ
ตองการที่ หลากหลายของผู รับบริการอยู ตลอดเวลาอันส งผลให บ างครั้งการบริการอาจไม รวดเร็ว
ทันกับความตองการของ ผูรับบริการทุกคนในเวลาเดียวกันได
วศิน อิงคพัฒนากุล มีแนวความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะการใหบริการที่ดีไวดังนี้ ในการ
ดํารงชีวิตประจําวันของบุคคลทั่วไปนั้น แตละคนตองมีบทบาทหนาที่ที่แตกตางกันไป โดทุกบทบาท
หนาที่ยอมตองมีสวนประสานสัมพันธกับบุคคลอื่นทั้งทางตรง และทางออม ในลักษณะแตกตางกันไป
อย า งไรก็ ต าม บทบาทหน า ที่ ดั ง กล า วนี้ ส ามารถจํ า แนกได เป น 2 รู ป แบบใหญ ๆ คื อ การเป น
ผูใหบริการ และการเปนผูรับบริการ ซึ่งทุกคนตองมีบทบาททั้งสองรูปแบบพรอม ๆ กันไปคุณลักษณะ
ขั้นพื้นฐานที่สําคัญของผูใหบริการที่ดีควรประกอบดวยคุณลักษณะ 7 ประการ ประกอบดวย M-A-TC-H-E-S ซึ่งสามารถขยายความไดดังนี้
1. ความสามารถในการบริหารจัดการเปนอยางดี (Management) ทั้งนี้เนื่องจาก
การบริการเกี่ยวของโดยตรงกับปจจัยหลายประการทั้งที่เปนปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรง และโดย
ออม ทั้งที่เปนป จจัยสนับสนุน และขัดขวาง ผูให บริการที่ดี ตองสามารถบริหารจัดการใหสามารถ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของปจจัยดังกลาวได เชน ปจจัยเกีย่ วกับระยะเวลา ระยะทาง งบประมาณ
2. ผูใหบริการที่ดีตองเปนบุคคลที่ทรงภูมิความรู (Academic) ในศาสตรหลายดาน
อย า งแท จ ริ งเพื่ อ เป น พื้ น ฐานในการให ค วามรู ให คํ า ปรึก ษาแนะนํ าแก ผู รั บ บริ ก ารอย า งถู ก ต อ ง
เหมาะสม โดยมุงหวังประโยชนสูงสุดของการเผยแพรความรูที่ถูกตองสําหรับผูรับบริการ
3. ผูใหบริการตองรักษาเอกลักษณ (Unique) ของตนเอง
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4. การดู แ ลรั ก ษา และเอาใจใส (Care) เพื่ อ ให เกิ ด ความพึ ง พอใจ และกระจาย
ผลประโยชน ที่เกิดขึ้นไปยังกลุมเปาหมายทุกกลุม
5. ผูใหบริการที่ดีควรเปนบุคคลที่มีสุขภาพพลานามัยดี (Health) ซึ่งครอบคลุมทั้ง
สุขภาพรางกาย และสุขภาพจิตใจ ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพ และคุณภาพในการทํางานโดยตรง
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปนบุคคลที่มีสุขภาพจิตดียอมกอใหเกิดความประทับใจเมื่อแรกพบ (First
Impression) ซึ่งจะสงผลถึงการใหบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพตอไปได
6. ใหความสําคัญกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม (Environment) ซึ่งผูใหบริการที่ดีควร
สรางความตระหนักถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งหมด จะสงผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
7. การมีจิ ตใจพรอมใหบริการ (Service Mind) ทั้งนี้ ผูรับบริการสามารถรับ รูและ
รูสึกไดถึงจิตใจพรอมใหบริการของผูใหบริการไดเปนอยางดีจากพฤติกรรม การประพฤติตนและความ
รับผิดชอบของผูใหบริการ
นันทวัฒน บรมานันท (2553) ไดใหความหมายวา บริการเปนกิจการของฝายปกครองที่
จัดทํ าขึ้น เพื่ อประโยชนส าธารณะสามารถแยกออกได เปน สองประเภทคือ “ตํ ารวจทางปกครอง”
(Police Administrative) และ “บริ ก ารสาธารณะ” (Service Public) ภาครัฐ มี ก ารให บ ริก ารแก
ประชาชนทั้งที่เปนรายบุคคล และทั้งชุมชน โดยรัฐบาลกลาง ใหบริการแกประชาชนในวงกวางขณะที่
ทองถิ่นใหบริการเฉพาะประชาชนในทองถิ่นของคน คุณภาพของการบริการเปนสิ่งสําคัญทําอยางไร
รัฐจึงจะประกันไดวาประชาชนไดรับบริการที่ดี การเนนที่คุณภาพจะมีความหมายมากกวาการเนน
ปริมาณ การดําเนินการศึกษาความตองการของประชาชนเปนสิ่งจําเปน และการสรางกระบวนการมี
สวนรวมจะเปนการเพิ่มคุณคาใหกับการบริการนั้น เพราะประชาชนถือวาพวกเขามีสวนในการบริการ
นั้น มิใชเพียงผูรับบริการฝายเดียว การบริการสาธารณะที่องคการปกครองสวนทองถิ่นเปนผูจัดทํา
สามารถแบงไดเปน 4 ประเภท คือ
1. การบริการสาธารณะดานสุขอนามัย
2. การบริการสาธารณะดานเศรษฐกิจ
3. การบริการสาธารณะดานสังคมและการศึกษา
4. การบริการสาธารณะดานวัฒนธรรม
เนื่ องจากบริการสาธารณะเป น กิจการที่ มีความจํ าเป นสํ าหรับ ประชาชน ดังนั้น หาก
บริการสาธารณะหยุดชะงักไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผูใชบ ริการสาธารณะยอมไดรับความ
เดือดรอนหรือเสียหายได ดวยเหตุนี้บริการสาธารณะจึงตองมีความตอเนื่องในการจัดทําหลักการที่
สํ าคั ญ ของหลั ก ว าด ว ยความต อ เนื่ อ งของบริ ก ารสาธารณะคื อ นิ ติ บุ ค คลผู มี ห น าที่ จั ด ทํ าบริ ก าร
สาธารณะจะตองดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องตลอดเวลา หากมีกรณี
ที่ เกิด การหยุ ดชะงักจะต องมีการรับ ผิดชอบ และในกรณี ที่เกิ ด การหยุดชะงักขององค กรปกครอง
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ท อ งถิ่ น หรื อ องค ก รมหาชนอิ ส ระ ที่ ทํ า หน า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลจะต อ งเข า ดํ า เนิ น การแทนเพื่ อ เป น
หลักประกันการตอเนื่องของบริการสาธารณะ
อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548) กลาวถึง ปจจัยที่มีผลตอความ
พึงพอใจของผูรับบริการเป นสิ่งที่ผูรับบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือลบตอสิ่งที่ไดรับจากการ
บริการและการนําเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไดคาดหวังไวซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได
ตามปจจัยแวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้นในระหวางการบริการไดแก
1) ผลิตภัณฑบริการ ในการนําเสนอการบริการจะตองมีผลิตภัณฑบริการที่มีคุณภาพ
และระดั บ การให บ ริ ก ารที่ ต รงกั บ ความต อ งการของผู รับ บริก าร โดยผู ให บ ริ ก ารจะต อ งแสดงให
ผูรับบริการเห็นถึงความเอาใจใสและจริงใจตอการสรางเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑบริการที่จะสงมอบ
ใหแกผูรับบริการ
2) ราคาคาบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการเกิดจากการประเมินคุณภาพและ
รูปแบบของการบริการเทียบกับราคาคาบริการที่จะตองจายออกไป โดยผูใหบริการจะตองกําหนด
ราคาค า บริ ก ารที่ เ หมาะสมกั บ คุ ณ ภาพของการบริ ก ารและเป น ไปตามความเต็ ม ใจที่ จ ะจ า ย
(Willingness to Pay) ของผูรับบริการ คาบริการจะถูกหรือแพงขึ้นอยูกับความสามารถในการจาย
และเจตคติตอราคาของกลุมผูรับบริการอีกดวย
3) สถานที่บริการ ผูใหบริการจะตองมองหาสถานที่ในการใหบริการที่ผูรับบริการ
สามารถเขาถึงไดโดย สะดวก มีสถานที่กวางขวางเพียงพอและตองคํานึงถึงการอํานวยความสะดวก
แกผูรับบริการในทุกดาน เชนการมีสถานที่จอดรถ หรือการใหบริการผานระบบอินเตอรเน็ต ซึ่งทําให
ประเด็นสําคัญดานสถานที่ใหบริการลดลงไปได
4) การส งเสริ มแนะนําบริการ ผูใหบ ริการจะตองให ขอมู ล ขาวสารในเชิงบวกแก
ผูรับบริการทั้งในดานคุณภาพการบริการและภาพลักษณของการบริการผานทางสื่อตาง ๆ เพื่อให
ผูรับบริการไดนําขอมูลเหลานี้ไปชวยประเมินเพื่อตัดสินใจใชบริการตอไป
5) ผู ให บ ริการ จะตองตระหนักตนเองวามีสวนสําคัญ ในการสรางใหเกิดความพึ ง
พอใจในการบริการของผูรับ บริการ โดยในการกําหนดกระบวนการจัดการ การวางรูปแบบการบริการ
จะตองคํานึงถึงผูรับบริการเปนสําคัญ ทั้งแสดงพฤติกรรมบริการและเสนอบริการที่ลูกคาตองการดวย
ความสนใจเอาใจใสอยางเต็มที่ดวยจิตสํานึกของการบริการ
6) สภาพแวดลอมของการบริการ ผูใหบริการจะตองสรางใหเกิดความสวยงามของ
อาคารสถานที่ ผานการออกแบบตกแตง การแบงพื้นที่อยางเหมาะสมลงตัวสรางใหเกิดภาพลักษณที่ดี
ขององคกรผูใหบริการและสื่อภาพลักษณเหลานี้ออกไปสูผูรับบริการอีกดวย
7) กระบวนการบริการ ผูใหบริการตางมุงหวังใหเกิดความมีประสิทธิภาพของการ
จัดการระบบการบริการเพื่อเพิ่มความคลองตัวและความสามารถในการสนองตอบตอความตองการ

23

ของลู ก ค า ได อ ย า งถู ก ต อ ง มี คุ ณ ภาพ โดยการนํ า บุ ค ลากร เทคโนโลยี เข า มาร ว มกั น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิภ าพในการบริ การและหวังตอประสิทธิผ ลที่จ ะเกิดขึ้น ตอผูรับ บริการความพึ งพอใจของ
ผูรับบริการนั้นสามารถแบงออกไดเปน 2 ระดับดวยกันคือ
1) ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง เปนสิ่งที่ผูใหบริการจะตองจัดใหมีตาม
ความคาดหวังของผูรับ บริการและระวังไมใหเกิดสิ่งที่ต่ํากวาความคาดหวังนั้นได เพื่อใหผูรับบริการ
รูสึกยินดีและมีความสุขในการมารับบริการนั้น ๆ
2) ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เปนสิ่งที่ผูใหบริการมุงหวังที่จะสรางใหมี
เกินกวาความคาดหวังของผูรับบริการ เพื่อใหผูรับบริการมีความรูสึกปลาบปลื้มใจหรือประทับใจใน
บริการที่ไดรับซึ่งเกินความคาดหวังที่ตั้งใจไว
สรุปไดวา ความพึงพอใจคือ ความรูสึกพอใจ ตอสิ่ งใดสิ่งหนึ่ ง เมื่อความตองการของ
มนุษยไดรับการตอบสนองทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ก็จะเกิดความพอใจ ชอบใจ เกิดเปนทัศนคติ
ดานบวก ที่แสดงใหเห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้นและทัศนคติดานลบ ที่แสดงใหเห็นถึงสภาพ
ความไมพึงพอใจความพึ งพอใจเปนองคประกอบดานความรูสึกของทัศนคติซึ่งไม จําเปนตองแสดง
หรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเปนเพียงปฏิกิริยาดานความรูสึกตอสิ่งเรา
หรือสิ่งกระตุนที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธสุดทายของขบวนการประเมินโดยบงบอกถึง
ทิศทางของผลประเมินวาจะเปนไปในลักษณะทิศทางบวก หรือทิศทางลบหรือไมมีปฏิกิริยา คือ เฉย ๆ
ตอสิ่งเราหรือสิ่งกระตุนนั้นก็ได
Millet (1954, อางถึงใน มนกานต มีบุญลือ 2547 : 30) ไดอธิบายความพึงพอใจในการ
บริการหรือความสามารถในการสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ ใหพิจารณาจากองคประกอบ 5
ดานคือ
1. ความสามารถในการบริการอยางเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึงความ
ยุติธรรมในการบริการงานที่มี ฐานคิดทีว่ าทุกคนเทาเทียมกัน
2. ความสามารถในการบริการตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง การใหบริการ
จะตองตรงเวลารวดเร็ว และทันตอเวลา
3. ความสามารถในการให บ ริการอย างเพีย งพอ (Ample Service) หมายถึง การ
ใหบริการตองมีลักษณะที่เหมาะสม (The Right Geographical Location) Millet เห็นวาความเสมอ
ภาคหรือการตรงตอเวลาจะไมมีความหมาย ถ้ําไมมีการใหบริการที่เพียงพอ
4. ความสามารถในการให บริการอย างตอเนื่ อง (Continuous Service) หมายถึ ง
การใหบริการที่เปนไปอยางสม่ําเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลัก
5. ความสามารถในการใหบ ริการอยางกาวหน า (Progressive Service) หมายถึ ง
การใหบริการที่มีการปรับปรุงคุณภาพและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานโดยทรัพยากรเทาเดิมและพัฒนา
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การใหบริการทั้งในดานการบริการและในดานคุณภาพใหมีความเจริญกาวหนาตามลักษณะของการ
บริการนั้น ๆ
Kotler (2540 : 48-49 อางอิงถึง พวงทอง ปานสายลม. 2547 : 8) ความพึงพอใจ คือ
ระดับความรูสึกของบุคคลที่เปนผลมาจากการเปรียบเทียบการทํางานของผลิตภัณฑตามที่เห็นหรือ
เขาใจ (Product’s Perceived Performance) กับ ความคาดหวั งของบุ คคล ดังนั้ น ระดั บ ความพึ ง
พอใจจึงเป นฟ งกชั่ นของความแตกตางระหวางการทํางาน (ผล) ที่มองเห็น หรือเขาใจ (Perceived
Performance) และความคาดหวัง (Expectation) ระดับความพึงพอใจสามารถแบงไดอยางกวาง ๆ
เปน 3 ระดับ และ ลูกค้ํารายหนึ่งอาจมีประสบการณอยางใดอยางหนึ่งใน 3 ระดับนี้ กลาวคือ หาก
การทํางานของขอเสนอ (หรือผลิตภัณฑ) ไมตรงความคาดหวัง ลูกคายอมเกิดความไมพอใจ หากการ
ทํ างานของข อเสนอ (หรือผลผลิ ตภั ณ ฑ ) ตรงกับ ความคาดหวัง ลูก ค ายอ มเกิดความพอใจ แต ถ า
เกินกวาความคาดหวังลูกคาก็ยิ่งพอใจมากขึ้นไปอีก
ไชยรัตน รุจิพงศ. (2550, อางถึงใน อลิษา ศรีสุกใส. 2551 : 27) ไดศึกษาถึงการบริการ
(Service) ที่มีคุณภาพซึ่งประกอบไปดวย
1) S – SATISFACTION คือความพึ งพอใจของผู รับ บริการ ดวยความรูสึกที่ดีต อผู
ใหบริการ
2) E – EXPECTATION คือผูรับบริการมักจะคาดหวังการบริการที่รวดเร็วทันใจ มี
ประสิทธิภาพและมีอัธยาศัยไมตรีดีงาม
3) R – READINESS ความพรอมในการใหบริการ มีความพรอมอยูตลอดเวลาพรอม
ใหบริการอยางฉับพลันและทันใจ ผูรับบริการจะชอบใจและรูสกึ ประทับใจ
4) V – VALUE คือความมีคุณคาของการบริการที่ตรงไปตรงมา ไมเอาเปรียบลูกคา
ทําใหผูรับบริการถูกใจ ชอบ และประทับใจ
5) I – INTEREST คือความสนใจตอการบริการ ใหความสนใจ จริงใจ ตอลูกคาทุก
ระดับและทุกคนอยางยุติธรรม เทาเทียมกัน การปฏิบัติตอลูกค้ําจะตองออนโยนใหเกียรติลูกค้ําเสมอ
6) C – COURTESY คือ ความมีไมตรีจิตในการบริการ ด วยใบหนายิ้มแยมแจมใส
ทาทางที่สุภาพออนโยน มีอัธยาศัยของความเปนมิตร สรางความอบอุนและเปนกันเอง
7) E – EFFICIENCY คือความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานบริการ ขึ้นอยูกับ
การบริการอยางเป น ระบบที่ มีขั้น ตอนชั ดเจน โดยมี ป รัช ญาการบริ การ มี แผนในการใหบ ริการ มี
ยุทธศาสตรการบริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนการฝกอบรมพัฒ นาบุคลากรของผูปฏิบัติงานในหนาที่
บริการใหมีคุณภาพ
Kotler. (2541, อ า งถึ ง ใน พิ ณ รุ ง เพชรรั ก ษ . 2548 : 14-15) ได ก ล า วถึ ง แนวคิ ด
เกี่ยวกับสวนประสมการตลาดบริการ ประกอบดวย
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1. ผลิตภัณฑบริการ (Product) คือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่นําเสนอแกตลาดเพื่อตอบสนอง
ความต องการของลู กค า และต องสรางคุณ คาใหเกิดขึ้น ผลิตภัณ ฑ บ ริการจะใชกับ ธุร กิจ บริการทุ ก
ประเภทที่มีการใหบริการ เชน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจทองเที่ยวธุรกิจรานอาหาร เปนตน ซึ่งธุรกิจเหลานี้
จะใหบริการตามความตองการของลูกคาที่มาขอรับบริการ ซึ่งจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับประเภทของ
ธุรกิจ
2. ราคา (Price) คือตนทุนทั้งหมดที่ลุกคาตองจายในการแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ
หรือผลิตภัณฑบริการ ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใชในการผลิตหรือบริการ คาจาง แรงงาน การใชความคิด
การสรางสรรค นวัต กรรม จํานวนการผลิ ต ความยากงายในการจัดหาวัต ถุดิ บและผลตอบแทนที่
ตองการดวยสิ่งตาง ๆ เหลานี้ จะนํามาคํานวณตนทุน แลวกําหนดราคาที่เปนตัวเงิน ซึ่งลูกคาจะตอง
จายเพื่อแลกกับผลิตภัณฑที่ตองการ
3. ชองทางการจําหนาย (Channels of Distribution) เปนกระบวนการทํางานที่ทํา
ให สิน คาหรือบริการไปสูตลาด เพื่ อใหผูบ ริโภคสินคาหรือบริการตามความตองการไดอยางสะดวก
รวดเร็วและมีตนทุนคาใชจายในการดําเนินงานตามชองทางการจัดจําหนายมีหลายรูปแบบ เชน การ
ติดตอทางโทรศัพท การติดตอ ณ สถานที่ ที่ผูคนนิยม การติดตอโดยไมจํากัดเวลา เปนตน
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนสื่อการตลาด เพื่อใหแนใจวาผูบริโภคที่
เป น กลุ มเป าหมายเขาใจและทราบถึงคุณ ค าของสิน คาที่เสนอขาย เป นความพยายามจูงใจให เกิ ด
ความชอบในสิ น ค าและพฤติ กรรมอยางถูกตอง การสงเสริมการตลาดประกอบดว ย การโฆษณา
การประชาสัมพันธ และการลด แลก แจก แถม
5. บุ ค คลผู ใ ห บ ริ ก าร (Personnel) เป น บุ ค คลทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กิ จ กรรม
ใหบริการในแตละธุรกิจ ตั้งแตเริ่มตนจนการใหบริการสิ้นสุด เปนการเลือกสรรบุคคลที่ใหบริการแก
ลูกคาตามวัฒนธรรมและนโยบายขององคกร เพื่อทําใหเกิดความพึงพอใจแกลูกคา
6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เปนการแสดงใหเห็นถึงคุณคาการ
ใหบ ริการโดยผานการใชห ลักฐานที่มองเห็ น ได เพื่อใหลู กคาเห็น คุณ คาของการบริการ เชน การมี
สถานที่โอโถง สะอาด มีความรมรื่น การจัดสถานที่ใหมีบรรยากาศที่ดีและเหมาะสม การจัดสถานที่ให
มีสถานที่นั่งพักผอน เปนตน
7. กระบวนการให บ ริ ก าร (Process) เป น วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานขององค ก ร เพื่ อ ให
กําหนดการบริการที่ดีเพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคาและทําใหลูกคาเกิด
ความพึงพอใจ
ปรัช ญา เวสารัช ช (2547) ได กลาวไวว า การให บ ริการของรัฐ นั้ น จะตองคํานึงถึงสิ่ง
ตอไปนี้คือ
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1. การใหบริการที่เปนที่พึงพอใจแกสมาชิกในสังคม ความพึงพอใจเปนสิ่งที่วัดไดยาก
หรือใหคําจํากัดความยาก แตอาจกลาวไดอยางกวาง ๆ ถึงองคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจได
ดังนี้
1.1 การใหบริการที่เทาเทียมแกสมาชิกในสังคม
1.2 ใหบริการในเวลาที่เหมาะสม
1.3 ใหบริการโดยคํานึงถึงปริมาณความมากนอย คือ ใหบริการไมมากและ ไม
นอยเกินไป
1.4 ใหบริการโดยมีการปรับปรุงใหทันกับความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
2. การใหบริการโดยมีความรับผิดชอบตอประชาชน เปนคานิยมพื้นฐานสําหรับการ
บริการราชการในสังคมประชาธิปไตยที่จะตองทําหนาที่ภายใตการชี้นําทางการเมืองจากตัวแทนของ
ประชาชนและต องสามารถใหบ ริการที่มีลักษณะสนองตอบต อมติมหาชนต องมีความยื ดหยุน ที่จ ะ
ปรับเปลี่ยนลักษณะงานหรือการใหบริการที่สามารถตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนแปลงไดมาก
ที่สุดดังนั้ น การที่จะชี้วัดวาการใหบริการสาธารณะของหนวยงานที่มีหนาที่ในการให บริการบรรลุ
เปาหมายหรือไมเพียงใดนั้น วิธีหนึ่งก็คือ การวัดความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ เพราะการ
วั ด ความพึ งพอใจนี้ เป น การตอบคํ าถามว า หน ว ยงานที่ มี ห น าที่ ในการให บ ริก ารมี ค วามสามารถ
สนองตอบต อ ความต อ งการของประชาชนได ห รื อ ไม เพี ย งใด ซึ่ ง ในป จ จุ บั น ประเทศไทยได ใ ห
ความสําคัญกับการปรับปรุงระบบการใหการบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐเพื่อใหประชาชน
ไดรับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว โปรงใสและมีคุณภาพ
ทศพร ศิริสั มพั น ธ (2549) กลาวถึ งการบริการสาธารณะไววา โดยหลักการแล ว การ
บริการสาธารณะยอมยังประโยชนแกสังคมและบุคคลทั่วไป การดําเนินบทบาทสําคัญประการนี้ของ
หนวยงานภาครัฐจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญตอเรื่องของประสิทธิภาพในเชิงการบริหาร
จัดการ และประสิทธิภาพเชนวานี้ยอมเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดทิศทางในภาพรวมของ
ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ดการภาครัฐ ที่ มีตอ ระบบการบริห ารงานภาครัฐ และระบบเศรษฐกิ จ การ
ให บ ริ การของภาครัฐ ที่ มีคุณ ภาพ จึ งเป น สิ่งที่ ส ะท อนสมรรถนะของการปฏิบั ติงานการให บ ริการ
ตอบสนองความตองการประชาชนที่เปนลูกคาผูรับบริการของหนวยงานภาครัฐภายใตรากฐานของ
การบริหารราชการหรือการบริหารงานภาครัฐตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public
Management : NPM) ที่ระบบราชการของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยรับมาเปนกระบวนการ
ทัศนในการขับเคลื่อนการจัดการระบบงานภาครัฐในชวงหลายปที่ผานมา ตามแนวคิดนี้นอกจากแนว
ทางการปรับปรุงสมรรถภาพและการยกระดับกําลังการผลิตของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งมีมติอยูที่การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) และมีการใชประโยชนจากภาคเอกชน
ใหมากขึ้น
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ความสําคัญของความพึงพอใจตอการบริการความพึงพอใจในบริการของผูรับบริการเปน
เป าหมายสําคั ญ ที่ ผูให บ ริการทั้ งหลายต างหากลยุทธทางการจัดการและกลยุทธ ทางการตลาดมา
ประยุกตใช โดยมีจุดมุงหมายเพื่อที่จะทําใหผูรับบริการเกิดความประทับใจในบริการและกลับมาใช
บริการซ้ําจึงเปนประเด็นที่มีความสําคัญตอบุคคลหลายฝาย ไดแก
1. ผู ให บ ริก าร กลาวคือ ในการจัดให เกิดการบริก ารแกผูมารับ บริการนั้ น สิ่งที่ ผู
ใหบริการควรจะตองคํานึงถึงและยึดถือคือ
1) ความพึ งพอใจของผู รับ บริก ารเป น ตั ว กํ าหนดคุ ณ ลั ก ษณะของการบริ การ
รูปแบบการบริการที่ดีจะตองสามารถตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการได
โดยผูใหบริการจะตองทําการสํารวจหรือศึกษาความตองการของกลุมผูรับบริการเปาหมายเสียกอน
จากนั้นจึงสามารถกําหนดรูปแบบการบริการที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดการบริการนาประทับใจแกผูมารับ
บริการได
2) ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนตัวแปรสําคัญในการประเมินคุณภาพ ของ
การบริการ เนื่องจากเปนเกณฑที่ชัดเจนสงผลตอการกลับมาใชบริการซ้ําของผูรับบริการโดยทั่วไป
องคการธุรกิจบริการจะทําการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในหลาย ๆ ดาน เชน อาคาร
สถานที่ อุปกรณเครื่องใช ความนาเชื่อถือของกิจการบริการ ความเต็มใจในการใหบริการ ความรูและ
ความสามารถในการใหบริการ และบุคลิกลักษณะของผูใหบริการ เปนตน
3) ความพึ งพอใจของผูป ฏิ บั ติ งานเป น ตั ว ชี้คุ ณ ภาพและความสํ าเร็จ ของงาน
บริการเนื่องจากการบริการจะดีเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับผูใหบริการซึ่งการปฏิบัติงาน จะมีคุณภาพนั้น
ผูใหบริการจะตองมีความพึงพอใจในงานของตน จึงจะทุมเทในการทํางานและเปนสิ่งที่นําไปสูความ
พึงพอใจของผูรับบริการ
2. ผูรับบริการ กลาวคือ สิ่งที่ผูรับบริการมุงหวังตองการจะไดจากการมารับบริการ
นั้น ก็คือ ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วและคุณภาพการบริการที่ดี ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเปนตัว
ผลักดันคุณภาพของการบริการของผูใหบริการ ซึ่งจะสงผลดีตอผูรับบริการดังนี้
1) ความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารเป น ตั ว ผลั ก ดั น คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ของ
ผูรับบริการเอง ซึ่งมุงหวังที่จะไดรับการบริการที่ดีจากการที่ไดไปใชบริการยังที่ตางๆ ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการนี้จึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูใหบริการจะตองตระหนักถึงและจัดใหมีอยางเพียงพอ ทําใหเกิด
การแขงขันเพื่อที่จะนําเสนอสิ่งที่ดีกวาแกรับบริการ สงผลใหผูรับบริการไดรับการบริการที่ดีมีคุณภาพ
มากขึ้นเรื่อย ๆ
2) ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานบริการ ชวยพัฒนาคุณภาพของงานบริการและ
อาชีพบริการเนื่องจากผูใหบริการที่มีความพึงพอใจในการท างานจะทํางาน ดวยความเต็มใจ ทุมเท
สร างสรรค และส งเสริมมาตรฐานในการให บ ริการ สงผลให คุณ ภาพ ในการบริการสู งขึ้ น และงาน
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บริการกลายเปนงานที่แพรหลายมากขึ้น มีบุคลากรที่มีทักษะ และความสามารถเขาสูวงการธุรกิจ
บริการมากขึ้น เกิดการขยายตัวของธุรกิจบริการ สงผลตอลักษณะการบริการ ทําใหผูรับบริการไดรับ
การบริการที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นตอไป (เอนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุล
พัฒนกิจ, 2548)
3. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ. 2550
3.1 การปกครองสวนทองถิ่น
บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ได กํ า หนด
แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดินไวในหมวด 14 ดังตอไปนี้
หมวด 14
การปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา 249 ภายใตบังคับมาตรา 1 ใหมีการจัดการปกครองสวนทองถิ่นตามหลักแหง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ ของประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ
การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบใดใหคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชน
ในทองถิ่น และความสามารถในการปกครองตนเองในดานรายได จํานวนและความหนาแน นของ
ประชากรและพื้นที่ ที่ตองรับผิดชอบ ประกอบกัน
มาตรา 250 องค กรปกครองส ว นท อ งถิ่น มีห น าที่แ ละอํานาจดู แลและจัด ทํ าบริการ
สาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามหลักการพัฒ นาอยาง
ยั่งยืน รวมทั้งสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรใหเปนหนาที่และอํานาจ
โดยเฉพาะขององค กรปกครองสว นท องถิ่น แต ล ะรูป แบบ หรือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน
หนวยงานหลัก ในการดําเนินการใด ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งตองสอดคลองกับรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีบทบัญญั ติเกี่ยวกับ
กลไกและขั้นตอนในการกระจายหนาที่และอํานาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหนาที่
และอํานาจดังกลาวของสวนราชการใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
ในการจั ดทํ าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่ เปน หนาที่ และอํานาจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ถาการรวมดําเนินการกับเอกชนหรือหนวยงานของรัฐหรือการมอบหมาย
ใหเอกชน หรือหนวยงานของรัฐดําเนินการจะเปนประโยชนแกป ระชาชนในทองถิ่นมากกวาการที่
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการเอง องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะรวมหรือมอบหมายให
เอกชนหรือหนวยงานของรัฐ ดําเนินการนั้นก็ได
รัฐตองดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดของตนเองโดยจัดระบบภาษี
หรือการจัดสรรภาษี ที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมและพัฒ นาการหารายไดขององคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่น ทั้ งนี้ เพื่ อ ให ส ามารถ ดํ าเนิ น การตามวรรคหนึ่ งได อ ย างเพี ย งพอ ในระหว างที่ ยั งไม อาจ
ดําเนินการได ใหรัฐจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปพลางกอน
กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการสวนทองถิ่น ตองให
องค กร ปกครองส ว นท องถิ่ น มี อิส ระในการบริห าร การจัดทํ าบริการสาธารณะ การสงเสริม และ
สนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่ง
ตองทํ าเพี ย งเท าที่ จํ าเป น เพื่ อการคุ มครอง ประโยชน ของประชาชนในท องถิ่ น หรือประโยชน ของ
ประเทศเป นสวนรวม การปองกันการทุจริต และการใชจายเงินอยางมีป ระสิทธิภ าพ โดยคํานึงถึ ง
ความเหมาะสมและความแตกต า งขององค ก รปกครอง ส ว นท อ งถิ่ น แต ล ะรู ป แบบ และต อ งมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการปองกันการขัดกันแหงผลประโยชน และการปองกัน การกาวกายการปฏิบัติ
หนาที่ของขาราชการสวนทองถิ่นดวย
มาตรา 251 การบริ ห ารงานบุ คคลขององคก รปกครองสว นท องถิ่ น ให เปน ไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ ซึ่งตองใชระบบคุณธรรมและตองคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเปนของแตละ
ทองถิ่นและองคกร ปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ การจัดใหมีมาตรฐานที่สอดคลองกันเพื่อให
สามารถพัฒนารวมกัน หรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันได
มาตรา 252 สมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง ผูบริหารทองถิ่นใหมาจากการ
เลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถิ่นหรือในกรณี องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
พิเศษ จะใหมาโดยวิธีอื่นก็ได แตตองคํานึงถึงการมีสวนรวม ของประชาชนดวย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และหลักเกณฑและวิธีการ
เลือกตั้ง สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งตองคํานึงถึง
เจตนารมณ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญดวย
มาตรา 253 ในการดํ า เนิ น งาน ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สภาท อ งถิ่ น และ
ผูบริหารทองถิ่น เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไก
ใหประชาชนในทองถิ่น มีสวนรวมดวย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา 254
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิเขาชื่อกัน เพื่อเสนอขอบัญญัติหรือเพื่อ
ถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมาย
บัญญัติ
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ปจจุบันไดใชพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 เปนหลักใน
การปฏิบัติงานราชการ ซึ่งในมาตรา 4 นั้น ไดกําหนด ใหแบงระเบียบบริหารราชการแผนดินออกเปน
3 สวนได แกระเบียบบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
1) ระเบียบบริหารราชการสวนกลางไดบัญญัติไวในมาตรา 7 จัดหรือแบงเปนสํานัก
นายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง ทบวงซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หรือกระทรวงและกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรมซึ่งซึ่งสังกัดหรือไมสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
2) ระเบี ยบบริห ารราชการสวนภูมิภ าค ไดบั ญ ญั ติไวในมาตรา 51 โดยให จัด หรือ
แบงเปนจังหวัดและอําเภอ
3) ระเบียบบริหารราชการสวนท องถิ่น ไดบัญญั ติไวในมาตรา 69 - 71 โดยให จัด
หรือแบ งเป น องค การบริห ารสว นจังหวัด เทศบาล สุ ขาภิ บ าลและราชการส วนทองถิ่น อื่ น ตามที่ มี
กฎหมายกําหนด
3.1 องคการบริหารสวนจังหวัดจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2498 ภายใตพระราชบัญญั ติ
ระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 ซึ่งในป พ.ศ. 2559 มีจํานวน ทั้งสิ้น 76 แหง เทากับ
จํานวนจังหวัดที่มีอยูในประเทศไทย ปจจุบันบริหารงานโดยยึดพระราชบัญญัติ องคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. 2540 แกไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบั บที่ 2) พ.ศ.
2542
3.2 เทศบาล ตั้ งขึ้ น ตามกฎหมายในป พ.ศ. 2476 ป จ จุ บั น ใช พ ระราชบั ญ ญั ติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มีเทศบาลจํานวน 2,441 แหง แบงเปน
เทศบาลนคร 30 แหง เทศบาลเมือง 178 แหง และเทศบาลตําบล 2,233 แหง
3.3 สุขาภิบ าล จัดตั้ งในป พ.ศ. 2448 เปน ตนมาจนกระทั่ งในป พ.ศ. 2542 ได มี
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 จึงทําใหในปจจุบันนี้ไมมี
หนวยการบริหารทองถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลอีกตอไป
3.4 ราชการสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด เปนลักษณะที่กฎหมายเปด
กวางใหรัฐบาลจัดตั้งหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่นซึ่งมีรูปแบบพิเศษหรือรูปแบบที่แตกตาง
จากรูปแบบองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และสุขาภิบาลขึ้นได ปจจุบันกฎหมายไดกําหนดใหมี
หนวยบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 3 รูปแบบ ไดแก
3.4.1) กรุ ง เทพ มหานครมี 1 แห ง จั ด ตั้ ง ใน ป พ.ศ. 2518 ภ ายใต
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ซึ่งตอมามีการแกไข 28 เพิ่มเติม
อีกหลายฉบับ 39 ปจจุบันบริหารงานโดยใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 (www.tambol.com)
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3.4.2) เมื อ งพั ท ย า มี 1 แ ห ง จั ด ตั้ งขึ้ น ใน ป พ .ศ . 2521 ภ าย ใต
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการเมื อ งพั ท ยา พ.ศ. 2521 ป จ จุ บั น บริ ห ารงานโดยใช
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
3.4.3) อ งค ก ารบ ริ ห ารส ว น ตํ าบ ล จั ด ตั้ งใน ป พ .ศ . 2537 ภ าย ใต
พระราชบัญญั ติสภาตํ าบลและองคการบริห ารสวนตํ าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งตอมามีการแก ไขเพิ่มเติ ม
หลายอีกครั้ง ป จจุบั น องค การบริห ารสวนตํ าบลบริ ห ารงานโดยใช พระราชบั ญ ญั ติส ภาตํ าบลและ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และมีองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 5,334 แหง
3.2 เทศบาลตําบลหวยกระเจา
1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง
เทศบาลตําบลหวยกระเจา เปนเทศบาลตําบลหนึ่งในจํานวน 2 เทศบาลตําบล 2 องคการ
บริหารสวนตําบล ของอําเภอห วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี อยูทางทิศใตของอําเภอหวยกระเจา
ประมาณ 500 เมตร อยูห างจากจังหวัด กาญจนบุรี ประมาณ 60 กม. มีอาณาเขตติด ตอกับตํ าบล
ตาง ๆ ดังนี้ คือ
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลวังไผ อําเภอหวยกระเจา
ทิศใต
ติดตอกับ ตําบลดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน
ทิศตะวันออก
ติดตอกับ ตําบลดอนแสลบ อําเภอหวยกระเจา
ทิศตะวันตก
ติดตอกับตําบลบอพลอย อําเภอบอพลอย

แผนที่ตําบลหวยกระเจา
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1.2 เนื้อที่
เทศบาลตํ าบลห วยกระเจา มีพื้ น ที่ทั้งหมดประมาณ 230 ตารางกิ โลเมตร หรือประมาณ
143,750 ไร
1.3 ภูมิประเทศ
สภาพโดยทั่วไป สวนใหญเปนที่ราบ ปาเขาเหมาะสําหรับใชในการทํานา ทําไร และการเลี้ยง
สัตว เชน การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงกระบือ และไกพื้นเมือง
1.4 สภาพภูมิประเทศ
เนื่องจากสภาพการณที่ทรัพยากรปาไมถูกทําลายไปมากมีผลกระทบตอดุลภาพทางธรรมชาติ
เกิด ภาวะอากาศวิป ริต ฝนไม ตกตามฤดูกาลเกิดภาวะอากาศที่ แหงแลง หน าร อนจะรอนจั ด ชว ง
กลางวันถึงค่ําอากาศจะรอนอบอาว สวนฤดูหนาวอากาศจะหนาวจัดแบบแหงแลง
1.5 จํานวนหมูบาน
เทศบาลตําบลหวยกระเจา มีจํานวนหมูบานในเขต ทต.จํานวน 21 หมูบาน ไดแก
หมูที่ 1 บานซอง
หมูที่ 2 บานหวยกระเจา
หมูที่ 3 บานหวยกระเจา
หมูที่ 4 บานดงตาอินทร
หมูที่ 5 บานเขากรวด
หมูที่ 6 บานหัวอาง
หมูที่ 7 บานเขาศาลา
หมูที่ 8 บานทัพพระยา
หมูที่ 9 บานไผงาม
หมูที่ 10 บานอุดมสุข
หมูที่ 11 บานทุงมังกะหรา
หมูที่ 12 บานพยอมงาม
หมูที่ 13 บานกรอกฟาสาธุการ
หมูที่ 14 บานทุงใหญ
หมูที่ 15 บานไพรงาม
หมูที่ 16 บานดอน
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หมูที่ 17 บานโกรกสมอ
หมูที่ 18 บานโกรกแสลบ
หมูที่ 19 บานทุงคูณ
หมูที่ 20 บานทุงประดู
หมูที่ 21 บานดอนสวาง
1.6 ประชากร
ในเดื อนมี น าคม พ.ศ. 2558 พบว าตํ าบลห ว ยกระเจา มี ป ระชากรรวมทั้ งสิ้ น 8,936 คน
จํานวนชาย 4,415 คน จํานวนหญิ ง 4,521 คน จํ านวนครอบครัวทั้งตํ าบลห ว ยกระเจา มี 3,095
หลังคาเรือน(ขอมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558) ขนาดสมาชิกในครอบครัว โดยเฉลี่ยครอบครัวหนึ่ง
ประมาณ 3 คน มี ความหนาแน น เฉลี่ย 39 คน / ตารางกิ โลเมตร ตารางแสดงจํ านวนประชากร
จํานวนหลังคาเรือน
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 การประกอบอาชีพ
ประชากรตําบลหวยกระเจา มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ และอาชีพรับจาง
และคาขาย เปนตน
รายละเอียดการประกอบอาชีพของประชากรตําบลหวยกระเจา จําแนกตามครัวเรือนทั้ง
ตําบลมีดังตอไปนี้
ก. ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเพียงอยางเดียวมีประมาณรอยละ 4.44 ของจํานวน
ครัวเรือนทั้งตําบล โดยแบงออกเปน
1. อาชีพรับจาง มีประมาณ รอยละ 2.24
2. อาชีพเกษตรกรรม มีประมาณรอยละ 2.20
ข. ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกวา 1 อาชีพขึ้นไป มีประมาณรอยละ 95.56
ของจํานวนครัวเรือนทั้งตําบล โดยแบงออกเปน
1. รับจางและเกษตรกรรม มีประมาณรอยละ 93.21
2. เกษตรกรรมและคาขาย มีประมาณรอยละ 2.35
2.1.1 การเกษตรกรรม
ตําบลหวยกระเจา มีพื้นที่เกษตรกรรมจํานวน 68,281 ไร แบงเปน
- ที่นา
25,959 ไร
- ที่ไร
39,854 ไร
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เกษตรกรปลูกพืชไรที่สําคัญไดแก
1. ปลูกขาว
2.ขาวฟาง
3.ปาลมน้ํามัน
4. ปลูกมันสําปะหลัง
5. ปลูกออย
6. ขาวโพด
7. แตงโมเมล็ด
8. งาดํา
9.ยางพารา

17,500 ไร
300 ไร
1,000 ไร
25,015 ไร
15,000 ไร
500 ไร
100 ไร
100 ไร
410 ไร

พื้นที่วางเปลา จํานวน 2,471 ไร
2.1.2 การปศุสัตว
เกษตรกรในพื้นที่มีการเลี้ยงสัตวไดแก โค กระบือ สุกร แพะ แกะ เปดไข เปดเทศ
ไกเนื้อ ไกพื้นเมือง โดยเฉพาะ โคพื้นเมือง เคยมีจํานวน 14,943 ตัว ซึ่งถือวาเปนตําบลที่มีจํานวนโค
มากที่สุดในประเทศไทย
2.1.3 แรงงาน
จํ า นวนประชากรในวั ย แรงงานของตํ าบลห ว ยกระเจา พบว า เป น แรงงานใน
ครัวเรือนรองลงมา ไดแก แรงงานจางมาจากเพื่อนบานและคนในพื้นที่ ตลอดจนแรงงานจากตําบลใกล
เคยซึ่งไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง และวางเวนจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้ยัง
เปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการบริการคาขาย รับจางทั่วไปและรับราชการ สวนแรงงานที่เหลือ
เปนแรงงานที่มีการวางงาน สตรีวัยเจริญพันธที่มีภาวะในการเลี้ยงดูแลทารก สวนการเคลื่อนยายออก
ของแรงงานตําบลห วยกระเจา ไปยังที่ตาง ๆ ส วนมากจะไปรับจ างในภาคเศรษฐกิจอื่ น ๆ เป นการ
รับ จ างเป น ช าง , กรรมกร, งานบ าน และอื่ น ๆ โดยมี การเคลื่อนยายออกทั้ งแบบถาวรและแบบ
ชั่วคราว
2.1.4 ผลผลิต
สถิติการปลูกพืชเศรษฐกิจของตําบลหวยกระเจา พ.ศ. 2557 มีดังนี้
- ปลูกออย
ใหผลผลิตเฉลี่ย
6,800 กิโลกรัม/ไร
- ปลูกมันสําปะหลัง
ใหผลผลิตเฉลี่ย
3,000 กิโลกรัม/ไร
- ปลูกขาว
ใหผลผลิตเฉลี่ย
30 ถัง/ไร
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นอกจากนี้ตําบลหวยกระเจา มีการเลี้ยงสัตวจากสถิติการเลี้ยงสัตวของตําบลหวยกระเจา
พ.ศ. 2557 มีดังนี้
- ไกเนื้อ
ประมาณ
140,063 ตัว
- ไกพื้นเมือง
ประมาณ
19,002 ตัว
- ไกไข
ประมาณ
37 ตัว
- เปดเทศ
ประมาณ
954 ตัว
- โค
ประมาณ
7,060 ตัว
- กระบือ
ประมาณ
147 ตัว
- สุกร
ประมาณ
1,518 ตัว
- แพะ
ประมาณ
572 ตัว
- แกะ
ประมาณ
290 ตัว
2.1.5 รายได
จากสถิติรายไดการประกอบอาชีพของตําบลหวยกระเจาใน ป 2557 มีดังนี้
- รายไดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 30,000 บาท/ป
- รายไดจากการประกอบอาชีพคาขาย เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 25,000 บาท/ป
- รายไดจากการประกอบอาชีพรับราชการ เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 63,600 บาท/ป
- รายไดจากการประกอบอาชีพรับจาง
เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 20,000 บาท/ป
- รายไดจากการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 15,000 บาท/ป
2.2 หนวยธุ
วยธุรกิจในเขต ทต.
- ปมน้ํามัน
1 แหง
- โรงสี
7 แหง
- รานสะดวกซื้อ
1 แหง
- ธนาคาร ธกส.
1 แหง
- ธนาคารออมสิน
1 แหง
3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
ตําบลหวยกระเจามีโรงเรียนประถมศึกษาจํานวน 7 แหง ไดแก
1. โรงเรียนบานอนุบาลหวยกระเจา
2. โรงเรียนบานซอง
3. โรงเรียนบานไพรงาม

36

4. โรงเรียนบานเขากรวด
5. โรงเรียนบานเขาศาลา
6. โรงเรียนบานทุงมังกะหรา
7. โรงเรียนบานทัพพระยา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แหง
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหวยกระเจา
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกาญจนาภิเษก
3.2 สถาบันและองคกรทางศาสนา
- วัดจํานวน 11 แหง ดังนี้
1. วัดหวยกระเจา
2. วัดบานซอง
3. วัดทัพพระยา
4. วัดพยอมงาม
5. วัดไผงาม
6. วัดสวนมะมวง
7. วัดไพรงาม
8. วัดเขากรวด
9. วัดเขาศาลาธรรมาราม
10. วัดเขาศาลาพัฒนาราม
11. วัดพงษไพบูลย
- สํานักสงฆ 1 แหง ไดแก สํานักสงฆทุงใหญ
3.3 สาธารณสุข
เขตดังนี้

ตําบลหวยกระเจามีโรงพยาบาล 1 แหง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 2 แหง แบง
(1) โรงพยาบาลหวยกระเจาฯดูแลพื้นที่ ดังนี้
1.1 หมูที่ 2 บานหวยกระเจา
1.2 หมูที่ 3 บานหวยกระเจา
1.3 หมูที่ 4 บานดงตาอินทร
1.4 หมูที่ 6 บานหัวอาง
1.5 หมูที่ 9 บานไผงาม
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(1) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทัพพระยา ดูแลพื้นที่ ดังนี้
1.1 หมูที่ 8 บานทัพพระยา
1.2 หมูที่ 10 บานอุดมสุข
1.3 หมูที่ 14 บานทุงใหญ
1.4 หมูที่ 17 บานโกรกสมอ
1.5 หมูที่ 18 บานโกรกแสลบ
1.6 หมูที่ 19 บานทุงคูณ
(2 ) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานไพรงาม ดูแลพื้นที่ดังนี้
2.1 หมูที่ 1 บานซอง
2.2 หมูที่ 5 บานเขากรวด
2.3 หมูที่ 7 บานเขาศาลา
2.4 หมูที่ 11 บานทุงมังกะหรา
2.5 หมูที่ 12 บานพยอมงาม
2.6 หมูที่ 13 บานกรอกฟาสาธุการ
2.7 หมูที่ 15 บานไพรงาม
2.8 หมูที่ 16 บานดอน
2.9 หมูที่ 20 บานทุงประดู
2.10 หมูที่ 21 บานดอนสวาง
- อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา 100%
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- สถานีตํารวจภูธรหวยกระเจา 1 แหง
4. การบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม
- ถนนลาดยาง จํานวน 3 สาย
1. ถนนลาดยางของทางหลวงแผนดินสายบอพลอย – อูทอง หมายเลข 3342
2. ถนนลาดยางของทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3363 สายดอนแสลบ – ชองดาน
3. ถนนลาดยางทางหลวงชนบท หมายเลข 4006 สายบานซอง - พนมทวน
4.2 การโทรคมนาคม
- มีตูโทรศัพทสาธารณะ จํานวน 10 ตู
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4.3 การไฟฟา
- ชาวบานในตําบลมีไฟฟา ใชประมาณ 90%
4.4 แหลงน้ําธรรมชาติ
- บึง , หนอง 1 แหง
4.5 แหลงน้ําที่สรางขึ้นและใชการได
- ฝาย
จํานวน 3 แหง
- บอน้ําตื้น
จํานวน 85 แหง
- บอบาดาล จํานวน 10 แหง
- ระบบประปา จํานวน 15 แหง
- อางเก็บน้ํา จํานวน 4 แหง
- สระน้ํา
จํานวน 19 แหง
5. ขอมูลอื่น ๆ
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ทรัพยากรธรรมชาติในพื้ นที่ ในเขตเทศบาลตําบลห วยกระเจามี ทรัพยากร ธรรมชาติ
ประเภท ภูเขา ซึ่งสามารถใชประโยชนในอุตสาหกรรมระเบิดและยอยหิน รวมถึงการขุดตักดินลูกรังใน
เขตพื้นที่หลายแหง
5.2 มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบาน 2 รุน 200 คน
- กองทุนเพื่อความมั่นคงแหงชาติ 1 รุน 103 คน
- อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน 2 รุน 200 คน
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4. การแจกจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส
ตามหลักประชากรศาสตรไดแบงกลุมประชากรในประเทศตาง ๆ ออกเปน 3 กลุมใหญ
แบงตามชวงอายุ คือ ประชากรวัยเด็กหมายถึง ผูที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด จนถึงอายุ 14 ป ประชากรวัย
ทํ างาน หมายถึ ง ผู ที่ มี อ ายุ ตั้ งแต 15 ป ถึ ง อายุ 59 ป และกลุ ม สุ ด ท ายคื อ ประชากรวั ย สู งอายุ
หมายถึงผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป การแบงประชากรเพื่อใหเห็นโครงสรางของประชากรจําแนกตาม
ชวงอายุ ซึ่งมีผลตอสภาพเศรษฐกิจและสังคม ถามีประชากรวัยเด็กที่สูงตองเสียคาใชจายในการดูแล
มาก ถาหากประเทศมีประชากรวัยทํางานมากจะทําใหประเทศมีผลผลิตมากคือรายไดเขาประเทศ ถา
หากมีประชากรวัยสูงอายุมากทําใหตองเสียคาใชในการดูแลผูสูงอายุและยังตองทําใหวัยทํางานตองมา
ดูแลประชากรในกลุมนี้ ทําใหภาระมากขึ้นไมเปนผลดีตอระบบเศรษฐกิจ รัฐบาลกําหนดการเตรียม
ความพรอมของสังคมผูสูงอายุโดยจัดทําแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564)
ประเทศไทยกําลังเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยอายุ 60 ปมากขึ้นเนื่องจากอัตรา
การเกิดของประเทศมีอัตรานอย ประเทศไทยจะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นรอยละ 8 .ในป พ.ศ. 2543
เปนรอยละ 16 ในป พ.ศ. 2563 (UN : 1999) การที่ประชากรผูสูงอายุของประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว ทําใหตองดูแลผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สัดสวนของประชากรผูอยูในวัยทํางาน
ตองดูแลผูสูงอายุ แสดงวา ป 2533 มีประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15- 59 ป) 10 คน ทําหนาที่ดูแล
ผูสูงอายุ 1 คน และประมาณการวา ในป 2563 ภาระของประชากรวัยทํางานในการดูแลผูสูงอายุ
เพิ่ ม ขึ้ น ประชากรวั ย ทํ า งาน 4 คน จะต องดู แลผู สู งอายุ 1 คน (สํ านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ : 2543) ผลคือรัฐมีรายจายในการดูแลเรื่องการประกันสังคม สุขภาพ
และสวัสดิการผูสูงอายุ ซึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของครอบครัว สมาชิกของครอบครัวจะ
ทําหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุนอยลง ผลการสํารวจผูสูงอายุในป 2545 พบวา ประชากรผูสูงอายุ รอย
ละ 20.7 เปนผูยากจน มีรายไดต่ํากวา 20,000 บาทตอปตอคน (ศิริวรรณ ศิริบุญ ; ชเนตตี มิลินทาง
กูร : 2551)
โครงการเบี้ยยังชีพเริ่มตนป 2536 อยูในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห จัดสรรให
ผูสูงอายุทุกจังหวัด หมูบานละ 3-5 คน ในระยะแรกการดําเนินงานของเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยูในความ
ดู แ ลของกรมประชาสงเคราะห และเมื่ อ รั ฐ บาลได ก ระจายอํ า นาจสู ท อ งถิ่ น ทํ า ให ก รม
ประชาสงเคราะห ถายโอนภารกิจมาใหกรมการปกครองสวนทองถิ่นและกรุงเทพมหานครดูแลแทน
การติดตามผลการดําเนินงานเบี้ยยังชีพ อาศัยกลไกของคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ และในสวน
ภูมิภาคจะมีสํานักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเปนหนวยงานประสานในระดับพื้นที่
(กระทรวงพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย : 2550) และเมื่ อวันที่ 12 ธัน วาคม พ.ศ. 2549
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มเงินตอเดือน แตรวมกันไมเกิน 1,000 บาท โดยจัดสรรงบประมาณใหองคการ
ปกครองสวนทองถิ่น ผูไดรับคือผูที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคการปกครองสวนทองถิ่น
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5. งานจัดเก็บภาษี-รายได
1. ภาษีบํารุงทองที่ (กําหนดระยะเวลาชําระภาษี เดือนมกราคม – เมษายน ของทุกป)
ภาษีบํารุงทองที่ หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจาของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและ
ตามบัญชีอัตราภาษีบํารุงทองที่
ที่ดินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ ไดแก ที่ดินที่เปนบุคคลหรือคณะบุคคล ไมวาจะเปน
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยูในที่ดินที่ไมเปนกรรมสิทธิ์
ของเอกชน ที่ดินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ ไดแก พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เปนภูเขาหรือที่มีน้ําดวย โดยไม
เปนที่ดินที่เจาของที่ดินไดรับการยกเวนภาษี หรืออยูในเกณฑลดหยอน
กรณีเปนเจาของที่ดินใหม หรือ มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนที่ดินจะตองยื่นแบบแสดง
รายการภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่การเปลี่ยนแปลง
ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่
ผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปใด มีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ในปนั้น
กําหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษีบํารุงทองที่
ใหเจาของที่ดินซึ่งมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5)
ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทุงสมอภายในเดือนมกราคมของปแรก ที่มีการตีราคาปานกลาง
ของที่ดินแบบแสดงรายการที่ไดยื่นไวนั้นใชไดทุกปในรอบระยะเวลา 4 ปนั้น
หลักฐานที่ตองนําไปแสดงเพื่อชําระภาษีบํารุงทองที่
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. หลักฐานที่แสดงถึงการเปนของที่ดิน เชน โฉนด,น.ส.3.,ส.ป.ก. ฯลฯ
4. หนังสือรับรองหางหุนสวนบริษัท
5. หนังสือมอบอํานาจกรณีที่ใหผูอื่นมาทําการแทน
6. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีครั้งสุดทาย (ถามี)
กรณี ที่เปนการเสียภาษีในปที่ไมใชปที่ยื่นแบบ ภบท.5 ทอนที่มอบใหเจาของที่ดิน
หรือใบเสร็จรับเงินคาภาษีปสุดทายมาดวย
ขั้นตอนการชําระภาษีบํารุงทองที่
1. การยื่น แบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผูที่เปน เจาของที่ดิน ในวัน ที่ 1 มกราคม
ของปที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน
- ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พรอม
ดวยหลักฐานที่ตองใชตอเจาหนาที่พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปที่มีการประเมินราคา
ปานกลางของที่ดิน
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- เจ าพนั ก งานประเมิ น จะทํ าการตรวจสอบและคํ านวณคาภาษี แล ว แจงการ
ประเมิน (ภบท.9 หรือ ภบท.10) ใหผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีเปน
จํานวนเงินเทาใดภายในเดือนมีนาคม
- ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินจะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุก
ป เวนแตกรณีที่ไดรับใบแจงใบประเมินหลังเดือนมีนาคม ตองชําระภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงการประเมิน
2. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเปนเจาของที่ดินรายใหมหรือจํานวนเนื้อ
ที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป
- เจาของที่ดินที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อที่ดินหรือเปนผูไดรับโอนที่ดินขึ้น
ใหมตองยื่นแบบแสดงรายการที่ดินหรือยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงจํานวนที่ดินตอเจาพนักงานประเมิน
ภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันไดรับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใหแบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8
แลวแตกรณี
- เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลว จะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน
- เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไป
จํานวนเทาใด
3. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอันเปนเหตุใหการ
ลดหยอนเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอยางอื่นทําใหอัตราภาษีบํารุงทองที่เปลี่ยนแปลงไป
- เจ าของที่ ดิน ยื่นคํ ารองตามแบบ ภบท.8 พรอมดวยหลักฐานที่ ต องใชต อเจา
พนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
- เจาพนักงานประเมินจะออกใบรับให
- เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไป
จํานวนเทาใด
- การขอชําระภาษีบํารุงทองที่ในป ถัดไปจากปที่มีการประเมินราคาปานกลาง
ของที่ดินใหผูรับประเมินนําใบเสร็จรับเงินของปกอนพรอมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุก
ป
เงิน เพิ่ม เจาของที่ดินผูมีห นาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ตองเสียเงินเพิ่มในกรณี และอัตรา
ดังตอไปนี้
1. ไมยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในกําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของคา
ภาษีบํารุงทองที่เวนแตกรณีเจาของที่ดินไดยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกอนที่เจาพนักงานประเมินจะได
แจงใหทราบถึงการละเวนนั้น ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 5 ของคาภาษีบํารุงทองที่
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2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีบํารุง
ทองที่ลดนอยลง ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีบํารุงทองที่ที่ประเมินเพิ่มเติม เวนแตกรณีที่
เจาของที่ดินไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการที่ดินใหถูกตองกอนที่เจาพนักงานประเมินแจงการ
ประเมิน
3. ชี้เขตแจงจํานวนที่ดินไมถูกตองตอเจาพนักงานสํารวจ โดยทําใหจํานวนเงินที่
จะตองเสียภาษีบํารุงทองที่ลดนอยลงใหเสียภาษีเงินเพิ่มอีก 1 เทา ของภาษีบํารุงทองที่ประเมิน
เพิ่มเติม
4. ไมชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 24 ตอป
ของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน และไมนําเงินเพิ่มเติมตาม
ขอ 1 – ขอ 4 มารวมคํานวณดวย
บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่
1. ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ
หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงทองที่ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือ ปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2. ผูใดจงใจไมมาหรือยอมชี้เขต หรือไมยอมแจงจํานวนเนื้อที่ดิน ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือ ปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
3. ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานซึ่งสั่งใหมาใหถอยคําหรือสงบัญชีหรือเอกสารมา
ตรวจสอบหรือสั่งใหปฏิบัติการเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนในการเรงรัดภาษีบํารุงทองที่คางชําระหรือไม
มาใหถอยคํา หรือไมสงเอกสารอันควรแกเรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1
เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
การอุทธรณ
ถาเจาของที่ดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางที่ดิน หรือไมไดรับแจงการประเมิน
ภาษีบํ ารุงทองที่แลว เห็ นวาการประเมินนั้น ไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณ ตอผูวาราชการจังหวัดได โดย
อุทธรณผานเจาพนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับแตวันที่ประกาศราคาปานกลางของที่ดินหรือวันที่
ไดรับแจงประเมินแลวแตกรณี
การอุทธรณไมเปนการทุเลาการเสียภาษีบํารุงทองที่ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูวา
ราชการจังหวัดใหขอคําวินิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาของศาล
ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดตอศาลภายใน 30 วัน นับ
แตวันที่ไดรับแจงวินิจฉัยอุทธรณ
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การขอคืนภาษีบํารุงทองที่
ผูเสียภาษีบํารุงทองที่โดยไมมีหนาที่ตองเสียหรือเสียเกินกวาที่ควรจะตองเสียผูนั้นมี
สิทธิขอรับคืนภายใน 1 ป ไดโดยยื่นคํารองขอคืนภายใน 1 ป นับแตวันที่เสียภาษีบํารุงทองที่
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ( กําหนดระยะเวลาในการยื่นแบบชําระภาษี เดือน มกราคม
– กุมภาพันธ ของทุกป)
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ
กับที่ดินใชตอเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางนั้น
ทรัพยสิน ที่ ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิ น ได แก โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง และ
ที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางนั้น และในปที่ผานมาไดมีการใชประโยชนในทรัพยสิน
นั้น เชน ใหเชา ใชเปนที่ทําการคาขาย ที่ไวสินคา ที่ประกอบอุตสาหกรรม ใหญาติ บิดามารดา บุตร
หรือผูอื่นอยูอาศัย หรือใชประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได และไมเขาขอยกเวนตามกฎหมาย
ผูมีหนาที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1. เจาของทรัพยสิน
2 เจ าของโรงเรื อนหรือสิ่งปลู กสรางและเจาของที่ ดิน เป น คนละเจ าของ เจ าของ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางเปนผูมีหนาที่เสียภาษีสําหรับทรัพยสินนั้นทั้งหมด
กําหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) ณ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงสมอภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป
หลักฐานที่ตองนําไปแสดง
1. สําเนาทะเบียนบาน/บัตรประจําตัวประชาชนของผูมีหนาที่เสียภาษี
2. สําเนาโฉนดที่ดิน – สัญญาซื้อขายโรงเรือน
3. สัญญาเชาโรงเรือน/สัญญาเชาที่ดิน
4. ทะเบียนพาณิชย-ทะเบียนการคา-ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
5. ใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร
6. หนังสือรับรองหางหุนสวน/บริษัท-งบดุล
7. ใบอนุญาตตั้งหรือประกอบกิจการโรงงาน
8. ใบอนุญาตสะสมอาหารหรือใบอนุญาตประกอบกิจการคา
9. หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการเริ่มใชประโยชนของทรัพยสิน
10. แผนที่ตั้งของที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางที่เสียภาษี
11. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีผูอื่นมายื่นแบบ ภรด.2 แทน)
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12. ในกรณี ท่ีโรงเรือนมีผูถือกรรมสิทธิ์รวมกันหลายคน ใหผูถือกรรมสิทธิ์รวมลง
ลายมือชื่อในแบบ ภรด.2 ในฐานะผูรับประเมินทุกคน หรือจะมอบอํานาจใหคนใดคนหนึ่งก็ได การ
มอบตองทําเปนหนังสือและปดแสตมปตามกฎหมาย
ขั้นตอนการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1. ผูมีหน าที่เสียภาษี โรงเรือนและที่ ดินยื่น แบบแสดงรายการทรัพยสินเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) พรอมดวยหลักฐาน ภายในเดือนกุมภาพันธ ณ สํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลศรีดอนมูล
2. พนักงานเจาหนาที่จะทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบแสดงรายการเสีย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
3. พนักงานเจาหนาที่ประเมินคารายปและคาภาษีที่จะตองเสีย
4. พนักงานเก็บภาษีแจงการประเมิน (ภรด.8) ใหผูมีหนาที่เสียภาษีทราบวาตอง
เสียภาษีเปนจํานวนเงินเทาใด
5. ผูมีหนาที่เสียภาษีเมื่อไดรับแจงการประเมินแลวจะตองนําเงินคาภาษีไปชําระ
ภายใน 30 วัน นับแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน มิฉะนั้นตองเสียเงินเพิ่ม
อัตราคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1. ผูรับประเมินชําระภาษีปละครั้งตามคารายป
2. อัตรารอยละ 12.5 ของคารายป
เงินเพิ่มภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อไดรับแจงการประเมินแลวจะตองนําเงินคา
ภาษีตองไปชําระภายใน 30 วัน นับแตวันถัดจากที่ไดรับแจงประเมินมิฉะนั้นตองเสียเงินเพิ่ม ดังนี้
1. ถาชําระไมเกิน 1 เดือน นับแตวันพนกําหนดใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 2.5 ของคา
ภาษีคาง
2. ถาเกิน 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 5 ของคาภาษีคาง
3. ถาเกิน 2 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 7. 5 ของคาภาษีคาง
4. ถาเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 4 เดือน ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีคาง
การชําระคาปรับ
ผูใดไมยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษีตอเจาหนาที่ภายในกําหนดตองระวางโทษ
ปรับไมเกิน 200 บาท
บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1. ผูใดละเลยไมแสดงขอความในแบบพิมพเพื่อแจงรายการทรัพยสินตามความเปน
จริงตามความรูเห็นของตนใหครบถวน และรับรองความถูกตองของขอความดังกลาวพรอมทั้งลงวันที่
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เดือน ป และลายมือชื่อของตนกํากับไว เวนแตจะมีเหตุสุดวิสัย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอย
บาท
2. ผู ใดละเลยไม ป ฏิ บั ติต ามหมายเรี ย กของพนั ก งานเจ าหน าที่ ไม แจ งรายการ
เพิ่มเติมรายละเอียด ไมนําพยานหลักฐานมาแสดงหรือไมตอบคําถามเมื่อพนักงานเจาหนาที่ซักถาม
หรือไมตอบคําถามเมื่อพนักงานเจาหนาที่ซักถามผูรับประเมินในเรื่องใบแจงรายการ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหารอยบาท
3. ผู ใดยื่ น ข อความเท็ จ หรือใหถอยคํ าเท็ จ หรือตอบคําถามดว ยคําอัน เปน เท็ จ
หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางใหผูอื่นหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายป
แหงทรัพยสินของตนตามที่ควรหรือโดยความเปนเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอโกงโดยอุบาย โดย
วิธีการอยางหนึ่งอยางใดทั้งสิ้นที่หลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสินของตนตามที่ควรก็ดี ตอง
ระวางโทษจําคุก ไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 500 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
การอุทธรณการประเมินภาษี
เมื่ อ ผู เสี ย ภาษี ได รั บ แจ งการประเมิ น แล ว ไม พ อใจในการประเมิ น ของพนั ก งาน
เจาหนาที่ โดยเห็นวาคาภาษีสูงเกินไป หรือประเมินไมถูกตอง ก็มีสิทธิอุทธรณไดโดยยื่นอุทธรณตอ
คณะผูบริหารทองถิ่นตามแบบที่กําหนด (ภรด.9) ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน
และเมื่อไดรับแจงผลชี้ขาดแลวยังไมเปนที่พอใจก็มีสิทธิฟองรองตอศาลไดภายใน 30 วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงความใหทราบคําชี้ขาด
3. ภาษีปาย (กําหนดระยะเวลาในการยื่นแบบชําระภาษีปาย เดือนมกราคม – มีนาคม
ของทุกป)
ภาษีปาย หมายถึง ปายที่แสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคา
หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได ไมวาจะแสดง หรือโฆษณาไวที่วัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ หรือ
เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีใด ๆ
ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย
ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย ไดแก
1. เจาของปาย
2. ในกรณีที่ไมมีผูยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไม
อาจหาตั ว เจ าของป ายนั้ น ได ให ถื อ ว าผู ค รอบครองป ายนั้ น เป น ผู เสี ย ภาษี ป าย ถ าไม อ าจหาตั ว ผู
ครอบครองปายนั้นไดใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ปายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู
เปนผูมีหนาที่เสียภาษีปายตามลําดับ
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กําหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษีปาย
1. เจาของปายที่มีหนาที่เสียภาษีปาย ตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภป.1)
ได ที่เจา หน าที่ งานจั ดเก็บ รายได สว นการคลัง องค การบริห ารสว นตําบลทุงสมออําเภอเชี ยงแสน
จังหวัดกาญจนบุรีภายในเดือน มีนาคม ของทุกป
2. ผูใดติดตั้งปายอันตองเสียภาษีหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งปายใหมแทนปายเดิม
หรือเปลี่ยนแปลงแกไขปาย อันเปนเหตุใหตองเสียภาษีเพิ่มขึ้น ใหเจาของปายยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีปายใหมภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแกไข
3. ในกรณีที่มีการโอนยาย(เปลี่ยนเจาของ) ใหผูรับโอนแจงการรับโอนเปนหนังสือ
ตอพนั กงานเจ าหน าที่ ขององค การบริห ารส ว นตําบลทุงสมอ อํ าเภอพนมทวน จั งหวัด กาญจนบุ รี
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันรับโอน
หลักฐานที่ตองนําไปแสดงเพื่อเสียภาษีปาย
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. ใบเสร็จรับเงินปที่ผานมา (ถามี)
3. สําเนาทะเบียนบาน
4. ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
5. หนังสือรับรองหางหุนสวนบริษัท
6. ใบอนุญาตติดตั้งปายหรือใบเสร็จรับเงินจากรานทําปาย
ขั้นตอนการชําระภาษีปาย
1. ผูมีหนาที่ตองเสียภาษีปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภป.1) พรอมดวย
หลักฐาน
2. พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการเปน 2 กรณี ดังนี้
2.1 กรณีที่ผูเสียภาษีปายประสงคจะชําระภาษีปายในวันยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษีปาย ถาพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบและประเมินภาษีปายไดทันทีใหแจงผูเสียภาษีปายวา
จะตองเสียภาษีเปนจํานวนเทาใด
2.2 กรณีผูเสียภาษีปายไมพรอมจะชําระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย
พนักงานเจาหนาที่จะมีหนังสือแจงการประเมิน (ภป.3) แจงจํานวนเงินภาษีที่จะตองชําระแกผูเสียภาษี
3. ผูเสียภาษีตองมาชําระเงินคาภาษีปายภายใน 15 วัน นับแตวันไดแจงการ
ประเมินมิฉะนั้นตองเสียเงินเพิ่ม
4. การชําระภาษีปาย
เจาของปายมีหนาที่ชําระภาษีปายเปนรายป ยกเวนปายที่แสดงปแรก
1) ระยะเวลา ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน
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2) สถานที่ชําระภาษี
- สถานที่ที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายไว
- หรือสถานที่อื่นที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด
3) การชําระภาษีวิธีอื่น
- ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารสั่งจายสวนทองถิ่น
- สงโดยไปรษณียลงทะเบียน
- สงไปยังสถานที่ตาม (2)
4) การผอนชําระ
1. ภาษีปาย 3,000 บาทขึ้นไป
2. ผอนชําระเปน 3 งวดเทา ๆ กัน
3. แจงความจํานงเปนหนังสือกอนครบกําหนดเวลาชําระหนี้
- ปายติดตั้งปแรก
- คิดภาษีปายเปนรายงวด
- งวดละ 3 เดือน
- เริ่มเสียตั้งแตงวดที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดทายของป
งวด 1 มกราคม – มีนาคม
= 100 %
งวด 2 เมษายน – มิถุนายน
= 75 %
งวด 3 กรกฏาคม – กันยายน = 50 %
งวด 4 ตุลาคม – ธันวาคม
= 25 %
อัตราภาษีปาย
ลักษณะ
1) อักษรไทยลวน
2) อักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น
3) ปายดังตอไปนี้
ก. ไมมีอักษรไทย
ข. อักษรไทยบางสวนหรือทั้งหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ
4) ปายที่เปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่ปาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสวน
ในปายไดเสียภาษีปายแลวอันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปายเพิ่มขึ้น ใหคิดอัตรา
ตาม 1)2) หรือ 3)แลวแตกรณี และใหเสียเฉพาะเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
5) ปายใดเสียต่ํากวา 200 ใหเสีย 200

บาท
3
20
40
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การคํานวณพื้นที่ปาย อัตราคาภาษีปาย และคํานวณภาษีปาย
1. การคํานวณพื้นที่ปาย
1.1 ปายที่มีขอบเขตกําหนดได
1.2 ปายที่ไมมีขอบเขตกําหนดได โดยถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู
ริมสุดเปนขอบเขตเพื่อกําหนด สวนกวางที่สุด ยาวที่สุด แลวคํานวณตาม 1 คํานวณพื้นที่เปนตาราง
เซนติเมตร
ส่วนกว้างทีส่ ดุ x ส่วนยาวทีส่ ดุ ของขอบเขตป้าย

การคํานวณภาษีปาย
ใหคํานวณโดยนําพื้นที่ปายคูณดวยอัตราภาษีปาย เชน ปายที่ตองเสียภาษีมีพื้นที่
10,000 ตารางเซนติเมตร เปนปายประเภทที่ 2 ปายนี้เสียภาษี ดังนี้
** 10,000 หาร 500 คูณ 20 เทากับ 400 บาท (10,000/500 X 20 = 400)
เงินเพิ่ม
ผูมีหนาที่เสียภาษีปายจะตองเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังตอไปนี้
1. ผูไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ
สิบของคาภาษีปายเวนแตกรณีเจาของปายไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายกอนที่พนักงานเจาหนาที่
จะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้น ใหเสียเงินเพิ่มรอยละหาของคาภาษี
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตอง ทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษี
ปายลดนอยลงใหเสียเงินเพิ่มรอยละสิบของคาภาษีปายที่ประเมินเพิ่มเติม เวนแตกรณีเจาของปาย
ไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการภาษีปายใหถูกตองกอนเจาพนักงานเจาหนาที่แจงการประเมิน
3. ไมชําระภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสองตอเดือนของ
คาภาษีปายเศษของเดือนนับเปนหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไมใหนําเงินเพิ่มตาม 1 และ 2 มาคํานวณเปนเงินเพิ่ม
ตามขอนี้ดวย
บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีปาย
1. ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ
หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปาย ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือ ปรับตั้งแต 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2. ผูใดจงใจไม ยื่น แบบแสดงรายการภาษี ป ายตองระวางโทษปรับตั้ งแต 5,000
บาท ถึง 50,000 บาท
3. ผูใดไมแจงการรับโอนปายหรือไมแสดงรายการเสียภาษีปายไว ณ ที่เปดเผยใน
สถานที่ประกอบกิจการ ตองระวางโทษปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท
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4. ผูใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งใหมาใหถอยคําหรือใหสวนบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับปายมาตรวจสอบภายใน
กําหนดเวลาอันสมควรตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 20,000
บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
การอุทธรณการประเมินภาษีปาย
เมื่อผูเสียภาษีไดแจงการประเมิน (ภป.3) แลวเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิ
อุทธรณการประเมินตอผูบริหารทองถิ่น หรือผูไดรับมอบหมาย โดยตองยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน นับ
แตที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูบริหารทองถิ่นตอศาลภายใน
30 วันนับแตวันรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ
การขอคืนเงินภาษีปาย
ผูเสียภาษีปายโดยไมมีหนาที่ตองเสียภาษีหรือเสียเกินกวาที่ควรจะตองเสีย ผูนั้นมี
สิทธิขอรับเงินคืนไดโดยยื่นคํารองขอคืนภายใน 1 ป นับแตวันที่เสียภาษีปาย
6. งานบริการดานการประปา
น้ําประปา เปนน้ําที่ผานขบวนการตาง ๆ มากมาย มีขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอน และตอง
มีการลงทุนที่สูงมาก ดังขบวนการผลิตตอไปนี้ 1 การสูบน้ํา การผลิตน้ําประปา เริ่มจาก quot โรงสูบ
น้ํ าแรงต่ํ า quot ทํ าการสู บ น้ํ าดิ บ จากแหลงน้ํ าธรรมชาติ เพื่ อลํ าเลี ย งเข าสู ร ะบบผลิ ต ซึ่งน้ํ าดิ บ ที่
สามารถนํามาผลิตน้ําประปาไดนั้นตองเปนน้ําที่ไมมีสี ไมมีรส ไมมีสิ่งสกปรกโสโครกปนเปอนเกินกวา
ที่ กําหนด ซึ่ งได ผ านการวิเคราะห ต รวจสอบจากนั กวิทยาศาสตรแลว วาสามารถนํามาใชผ ลิ ตเป น
น้ําประปาไดและตองมีปริมาณมากเพียงพอที่จะนํามาผลิตน้ําประปาไดอยางตอเนื่อง 2 การปรับปรุง
คุ ณ ภาพน้ํ าดิ บ น้ํ าดิ บ ที่ สู บ เข ามาแล ว จะผสมด ว ยสารเคมี เช น สานส ม และปู น ขาว เพื่ อ ทํ า การ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบ สารละลายสารสมจะชวยใหมีการตกตะกอนไดดียิ่งขึ้นและสารละลายปูนขาว
จะชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของตะไครน้ําหรือสาหรายในน้ํา หรือบางครั้งจะมีการเติมคลอรีน เพื่อ
ทําการฆาเชื้อโรคที่อาจจะปนมากับน้ําในชั้นตนนี้กอน 3 การตกตะกอน ขั้นตอนนี้จะปลอยน้ําที่ผสม
สารสมและปูนขาวแลว ที่ทําใหเกิดการหมุนเวียนเพื่อใหน้ํากับสารเคมีรวมตัวกันจะชวยใหมีการจับตัว
ของตะกอนได ดี ยิ่ งขึ้ น และจะนํ า น้ํ าเหล านี้ ให เขาสู ถังตะกอนที่ มีข นาดใหญ เพื่ อทํ าให เกิ ด น้ํ านิ่ ง
ตะกอนที่มีขนาดใหญน้ําหนักมาก จะตกลงสูกนถัง และถูกดูดทิ้งน้ําใสดานบนจะไหลตามรางรับน้ําเขา
สูขั้นตอนตอไป 4 การกรอง ในการกรองจะใชทรายหยาบและทรายละเอียดเพื่อการกรองตะกอน
ขนาดเล็กมากในน้ํา และใหมีความใสสะอาดมากขึ้น ซึ่งในขั้นตอนนี้น้ําที่ผานการกรองจะมีความใส
มากแตจะมีความขุนหลงเหลืออยูประมาณ 0 2-2 0 หนวยความขุน และทรายกรองจะมีการลางทํา
ความสะอาดอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการกรองมีประสิทธิภาพ 5 การฆาเชื้อโรค น้ําที่ผานการกรอง
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มาแลวจะมีความใส แตอาจจะมีเชื้อโรคเจือปนมากัน น้ํา ฉะนั้นจึงจะตองทําการฆาเชื้อโรค โดยใช
คลอรีน ซึ่งคลอรีนนี้สามารถฆาเชื้อโรคไดเปนอยางดี น้ําที่ไดรับการผสมคลอรีนแลว เรียกกันวา quot
น้ําประปา quot สามารถนํามาใชเพื่อการอุปโภคบริโภคได และจะทําการจัดเก็บไวในถังขนาดใหญ
เรียกวา ถังน้ําใส เพื่อจัดการบริการตอไป 6 การควบคุมคุณภาพน้ําประปา ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่
สํ า คั ญ เพราะน้ํ า ประปาที่ ทํ า การผลิ ต มาแล ว นั้ น จะต อ งวิ เ คราะห ต รวจสอบอี ก ครั้ ง หนึ่ ง จาก
นั กวิท ยาศาสตร และการตรวจสอบนี้จ ะดําเนิน การอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหไดน้ําประปาที่ ส ะอาด
ปลอดภัย สําหรับการอุปโภคบริโภค 7 การสูบจาย น้ําประปาที่ผลิตมาแลวนั้น จะตองใหบริการถึง
บานเรือนของประชาชนผูใชน้ําโดยสงผานไปตามเสนทอ ดังนั้นการสูบจายจึงมีความจําเปน ดานการ
สงจากหอถังสูงที่สามารถบริการไดในพื้นที่ไกลเคียง และในพื้นที่หางไกลออกไปหรือมีความสูงมาก
จําเปนตองใชเครื่องอัดแรงดันน้ําเพื่อใหน้ําประปาสามารถบริการไดอยางทั่วถึง
การชางที่ใหบริการดานประปา มีอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้คือ
1. ส งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิต ของประชาชนด า นการให บ ริก ารน้ํ าสะอาดเพื่ อ การ
อุปโภค บริโภค และปองอัคคีภัย
2. สงเสริมการใชทรัพยากรน้ํ า ดวยความประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนในทองถิ่น
3. การบริ ห ารงานบุ ค คล ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
4. การบริหารงบประมาณประจําปของกองการประปา
5. การกํ าหนดนโยบายตามแผนงานผลิตน้ํ าประปาการใหบ ริการ การประปา
เทศบาลใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
งานใหบริการดานประปา มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1 ควบคุมดูแลดานสารบรรณ
2 งานประชาสัมพันธและรับเรื่องราวรองทุกขเกี่ยวกับการใชน้ําประปา
3 งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
4 งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและขอรับบําเหน็จบํานาญ
5 ควบคุมวันลาของพนักงานจาง / ลูกจาง
ฝายชางที่ติดตั้งและซอมบํารุง มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1 งานเขียนแบบ ออกแบบ ประมาณการ ระบบผลิต ระบบทอจําหนายทอสงน้ํา
2 งานควบคุมการติดตั้ง ดูแลรักษาระบบ ปรับปรุงระบบผลิต
3 ประสานงานการกอสรางระบบที่เกี่ยวกับระบบประปา
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ฝายการเงินและบัญชี จัดแบงกลุมงานในการบริหารจัดการ ดังนี้
1 งานการเงินและบัญชี มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.1 จัดทํางบประมาณรายจายเฉพาะการประปา
1.2 งานรับเงิน จายเงิน ตรวจเงิน และเก็บรักษาเงินของกองการประปา
1.3 งานตรวจฏีกาเบิกเงินและจายเงิน
1.4 งานจัดทําบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท และประมาณการรายรับ รายจาย
2 งานจัดเก็บรายได มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
2.1 งานกรอกรายการในใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บเงินจากผูใชน้ําประปา
2.2 งานจัดทําบัญชีประจําตัวผูเก็บเงินและบัญชีรายชื่อลูกหนี้
2.3 งานจัดทํางบบัญชีลูกหนี้ประจําเดือนและงบบัญชี
2.4 งานเรงรัดติดตามหนี้คางชําระ
3 งานพัสดุ มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
3.1 งานจัดซื้อและจัดจางพัสดุของกองการประปา
3.2 งานเบิก-จายพัสดุ และลงบัญชีรายจายประจําวัน
3.3 งานควบคุมทะเบียนพัสดุและทรัพยสินของกองการประปา
3.4 งานเก็บรักษาพัสดุและทรัพยสิน
7. การจัดการศึกษา (งานกอนวัยเรียน และงานระดับประถมศึกษา)
มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานที่ดูแลและใหการศึกษาเด็ก อายุระหวาง 3 - 5 ปมี
ฐานะเทียบเทาสถานศึกษา เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งเอง และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของสวนราชการตางๆ ที่ถายโอนใหอยูในความดูแลรับผิดชอบขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เชน ศูนยอบรม เด็กกอนเกณฑในวัด/มัสยิด กรมการศาสนา ศูนยพัฒ นาเด็กเล็ก กรมการ
พั ฒ นาชุมชน และศู น ยพัฒ นาเด็ กเล็ก (เด็ก 3 ขวบ) รับ ถายโอนจากสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ ฯลฯ ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เด็กเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคา และมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศชาติ
ในอนาคต การพั ฒ นาเด็กให ไดรับ ความพรอมทั้งดานรางกาย จิ ตใจ อารมณ สังคม
และสติปญญาจึงนับเปนภารกิจสําคัญที่หนวยงานซึ่งรับผิดชอบจะตองตระหนัก และใหความสนใจ
เพื่ อให การพั ฒ นาเด็ กเป นไปอยางมีคุณ ภาพและไดมาตรฐานเหมาะสมกับ วัยองคกรปกครองสว น
ท อ งถิ่ น ในฐานะหน ว ยงานซึ่ งมี ภ ารกิจ หนาที่ รับ ผิ ดชอบดานการพั ฒ นาเด็ก ตามบทบั ญ ญั ติแ ห ง
รัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ไมวาจะเปนองคกรปกครองสวน
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ทองถิ่นในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองคการบริหารสวนตําบลเทศบาล หรือเมืองพัทยาก็ดี ลวนแตมีบทบาท
ที่สําคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้น ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
จัดตั้ง และดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กพรอมทั้งรับถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเดิมอยูในความ
ดูแลรับผิดชอบของสวนราชการตางๆโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่รับผิดชอบในการสงเสริม
และพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในทุกๆ ดาน เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ และได
มาตรฐานกรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น ได เล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ในการจั ด ทํ า มาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถดําเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กได
อย างมี คุณ ภาพ และเหมาะสม ซึ่งจะเปน แนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติในการ
ดําเนิ นงานศูน ยพัฒ นาเด็กเล็ก ต อไป สําหรับ มาตรฐานดังกลาว ได รวบรวม และจัดทํ าขึ้ นจําแนก
ออกเปนมาตรฐานการดําเนินงาน 4 ดาน ประกอบดวย
1. ดานบุคลากร และการบริหารจัดการ
เป น การกํ าหนดมาตรฐานการดําเนิ น งานสําหรับ ศู น ยพั ฒ นาเด็กเล็ กขององคก ร
ปกครองส วนทองถิ่น ดานบุ คลากร และการบริห ารจัดการ เชน คุณ สมบั ติและบทบาทหนาที่ของ
บุคลากรตางๆ ไมวาจะเปนผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กผูดูแล
เด็ก ผูประกอบอาหาร ตลอดจนผูทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนตน
2. ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
เปนการกําหนดมาตรฐานสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย ดังนี้
2.1 ดานอาคารสถานที่ เปนการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับพื้ นที่ของศูน ย
พัฒนาเด็กเล็กที่ตั้ง จํานวนชั้นของอาคาร ทางเขา - ออก และประตูหนาตาง ตลอดจนพื้นที่ใชสอย
อื่น ๆ เปนตน
2.2 สิ่งแวดลอม เปนการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกตั ว อาคาร เช น แสงสว า ง เสี ย ง การถ า ยเทอากาศ สภาพพื้ น ที่ ภ ายในอาคาร รั้ ว
สภาพแวดลอมและมลภาวะเปนตน
2.3 ดานความปลอดภัย เปนการกําหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
เชน การกําหนดมาตรการปองกัน ความปลอดภั ย และมาตรการเตรียมความพรอมรับ สถานการณ
ฉุกเฉิน เปนตน
3. ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
เปนการกําหนดมาตรฐานสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ด า นวิ ช าการ และกิ จ กรรมตามหลั ก สู ต ร ได แ ก คุ ณ ลั ก ษณะของเด็ ก ที่ พึ งประสงค 12 ประการ
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คุ ณ ลั ก ษณะตามวั ย (ด า นร า งกาย อารมณ จิ ต ใจ สั งคม และสติ ป ญ ญา) การจั ด ประสบการณ
ตลอดจนการจัดกิจกรรมประจําวันสําหรับเด็ก เปนตน
4. ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากชุมชน
เปนการกําหนดมาตรฐานสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน เชน การประชุมชี้แจงใหราษฎรในชุมชนทราบถึง
ประโยชน และความจําเป น ของการดํ าเนิ น งาน การจั ดกิจกรรมประชาสัมพั น ธการจัดให มีกองทุ น
สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลรวมถึงการเขามามีสวนรวม
จากชุมชน หรือประชาคมในทองถิ่น เปนตน
มาตรฐานด า นบุ ค ลากร และการบริ ห ารจั ด การศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
บุคลากรที่เกี่ยวของในการดําเนินงานของศูนยพัฒ นาเด็กเล็ก ประกอบดวย ผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก นายกฯ และปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนบุคลากรซึ่ง
ทําหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อาทิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูดูแลเด็ก ผูประกอบอาหารและผูทํา
ความสะอาด เปนตน โดยบุคลากรที่เกี่ยวของจะตองมีคุณสมบัติ บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการเพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานให
การศึกษาและพัฒนาการสําหรับเด็กไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการดวยความเหมาะสม และเปนไป
ตามความตองการของทองถิ่น ดังนี้
1. ดานคุณสมบัติ
1.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก นายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริห ารสวนตําบล ปลั ดเทศบาล ปลั ดองคการบริห ารส วนตําบล รวมถึงผูบ ริห ารการศึกษา ได แก
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หัวหนากองการศึกษา ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้
1.1.1 มีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงาน
ดานการใหการศึกษา และพัฒนาการเด็กเล็ก
1.1.2 มีน โยบายแผนและงบประมาณเพื่ อการดําเนินงานที่ชัดเจนในการ
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหมีคุณภาพ
1.2 บุคลากรซึ่งทําหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ผูดูแลเด็ก ผูประกอบอาหาร และผูทําความสะอาด ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้
1.2.1 หั วหนาศูน ยพั ฒ นาเด็กเล็ก มีส ถานภาพเปน พนักงานสวนทองถิ่น
หรือพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงาน
สวนทองถิ่นหรือพนักงานจางที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 และควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
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1) มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไปสาขาวิชาเอก
อนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย หรือปริญญาทางการศึกษา หรือทางวิชาชีพสาขาอื่นๆ ที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนทองถิ่นรับรอง และมีประสบการณ ในการทํางานเกี่ยวกับการพัฒ นาเด็กปฐมวัย
มาแลวไมนอยกวา 2 ป
2) มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามมาตรฐานทั่วไปที่
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
3) มีความรูเรื่องโภชนาการ และอาหารเปนอยางดี
4) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
5) ไมมีประวัติการกระทําผิดตอเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก
6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแต
ความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
7) แพทยใหการรับรองวามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ
รายแรง ไมเปนผูวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ และไมเปนผูติดสารเสพติด
1.2.2 ผูดู แลเด็ ก มีวุฒิ การศึกษาตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ทองถิ่นกําหนด โดยมีสถานภาพเปนพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรฐานทั่วไป
หรือหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจางที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 และควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามมาตรฐานทั่วไปที่
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
2) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
3) ไมมีประวัติการกระทําผิดตอเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก
4) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแต
ความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
5) แพทยใหการรับรองวามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ
รายแรง ไมเปนผูวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ และไมเปนผูติดสารเสพติด
6) มีระดับวุฒิภาวะ และบุคลิกลักษณะเหมาะสม ทั้งดานจิตใจ อารมณ
สังคม มีความตั้งใจปฏิบัติงานดวยความรัก ความออนโยน เอื้อตอการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลเด็กเล็ก
อยางเหมาะสม
7) เปนบุคคลที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุม เยือกเย็น และมีความขยัน
อดทน
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8) มี ประสบการณ ในการทํ างานเกี่ยวกับการพั ฒนาเด็ กปฐมวัยมาแลวไม
นอยกวา 2 ป
1.2.3 ผู ป ระกอบอาหาร ควรมี คุ ณ สมบั ติ ที่ สํ า คั ญ ดั ง นี้ มี คุ ณ สมบั ติ
เชนเดียวกับผูดูแลเด็ก ยกเวน วุฒิการศึกษา ควรจบการศึกษาไมต่ํากวาภาคบังคับ และควรเปนผูมี
ความรูเรื่องโภชนาการ และอาหารเปนอยางดี
1.2.4 ผู ทํ า ความสะอาด ควรมี คุ ณ สมบั ติ ที่ สํ า คั ญ ดั ง นี้ มี คุ ณ สมบั ติ
เชนเดียวกับผูดูแลเด็ก ยกเวน วุฒิการศึกษา ควรจบการศึกษาไมต่ํากวาภาคบังคับ
2. ดานบทบาทหนาที่
2.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมีบทบาทหนาที่ ดังนี้
1) สํารวจความตองการของชุมชน ในการจัดตั้ง และดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
2) กํ าหนดโครงสรางการบริห ารงานศูน ยพัฒ นาเด็กเล็กตามความพรอมดา น
ทรัพยากรบุคคล สถานที่ และฐานะการคลังของแตละทองถิ่น
3) จั ดทํ า แผนงานโครงการ และงบประมาณในการจัด ตั้ง และสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งจัดทําญัตติขอความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น
4) จัดทําประกาศจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
5) จัดทําระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
6) กําหนดแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการสงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทุกดานอยางตอเนื่อง
7) ควบคุม กํากับดูแลการดําเนินงานของศูน ยพัฒ นาเด็กเล็กใหมีคุณภาพและ
ถูกตองตามหลักวิชาการ
2.2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบดูแลบุคลากรและการ
ดําเนินงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหเปนไปตามนโยบาย และแผนงานที่วางไวอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ และดวยความเรียบรอย เกิดประโยชนตอเด็กมากที่สุด
2.3 ผูดูแลเด็ก ควรมีบทบาทหนาที่ ดังนี้
1) ปฏิบัติหนาที่ตามกิจวัตรของเด็กเพื่อใหเด็กมีความเจริญเติบโตมีพัฒนาการทุก
ดานตามวัย
2) สงเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสรางสรรคกลาวคือ ใหเด็ก
ไดพัฒนาดานจิตใจ อารมณ สังคม และจริยธรรมไปพรอมๆ กัน โดยใหโอกาสเด็กเรียนรูจากสิ่งของ
และผูคนที่อยูรอบขาง ซึ่งเด็กจะเรียนรูโดยประสาทสัมผัสทั้งหา การเคลื่อนไหวการเลน และการลง
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มือกระทํา ดังนั้น ผูดูแลเด็กจะตองสงเสริมใหโอกาสเด็กไดพัฒนาอยางเต็มที่รวมทั้งการปฏิสัมพันธกับ
เด็กดวยคําพูด และกิริยาทาทางที่นุมนวล ออนโยน แสดงความรักความอบอุนตอเด็ก
3) สังเกต และบันทึกความเจริญ เติบโต พฤติกรรม พั ฒ นาการต าง ๆ ของเด็ ก
เพื่อจะไดเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งปกติ และผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งจะนําไปสูการคนหาสาเหตุ
และวิธีการแกไขไดทันทวงที
4) จัดสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกดาน
ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารใหสะอาด มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
5) ประสานสั มพัน ธระหวางเด็กกับ พ อแม ผูป กครอง และสมาชิ กในครอบครั ว
ตลอดจนเป นสื่อกลางในการสรางความสัมพั นธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม ผูปกครองและสมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อทราบถึงพฤติกรรม พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว และตอเนื่อง
6) มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และอาชีพ ใฝหาความรู และพัฒนา ตนเองอยู
เสมอ ดังนี้
- การพั ฒ นาดานความรูทางวิชาการ และทั กษะอาชีพอยางตอเนื่ องเช น
การศึกษาหาความรู การเขารับการอบรมเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ การติดตามความเปลี่ยนแปลงดาน
ความรู และเทคโนโลยีโดยอาศั ย สื่ อที่ ห ลากหลาย รวมทั้ งการรวมกลุ มแลกเปลี่ ย นประสบการณ
การศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ การเขารวมเปนสมาชิกและการจัดตั้งชมรมเครือขาย
สําหรับผูดูแลเด็ก ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนโดยตรงแกผูดูแลเด็ก
- การพั ฒ นาดานบุคลิ กภาพ เช น การพั ฒ นาดานรางกาย อารมณ สังคม
จิตใจ และจริยธรรม โดยเนนการพัฒนาตนเอง การรูจักตนเอง และผูอื่น การสื่อสาร และการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลง
7) รูจักใช ป ระโยชนจากแหลงขอมูล ความรู และเครือขายการปฏิบัติงานเพื่ อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในดานตางๆ จากหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และแหลงขอมูลตางๆ ใน
ชุมชน ดังนี้
- หนวยงานภาครัฐ เชน กระทรวงมหาดไทย (กรมการพั ฒ นาชุมชนกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (กรมพัฒนาสังคม
และสวั สดิ การ) กระทรวงแรงงาน (กรมสวั ส ดิการและคุมครองแรงงาน กรมพัฒ นาฝ มือแรงงาน)
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักบริหารงานการศึกษานอก
โรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยราชภัฏ) กระทรวง
สาธารณสุข (กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต) กระทรวงวัฒนธรรม(กรมการศาสนา) กระทรวงกลาโหม
(กองทัพเรือ) เปนตน
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- องค กรเอกชน สมาคม และมู ลนิ ธิตาง ๆ เชน สมาคม วาย ดับเบิ ลยู ซี เอ
มูลนิธิเด็กออนในสลัมในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร มูลนิ ธิเพื่อการพัฒ นาเด็ก มูลนิ ธิชวยเหลือเด็กยากจน ซี ซี เอฟ ในประเทศไทยสภา
องคการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ (สอดย.) องคการยูนิเซฟ เซฟเดอะชิลเดรน ยู เอส เอสภา
สตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิดวงประทีป เปนตน
- แหล งข อมูล ความรูในชุมชน เช น สถานีอนามัย โรงพยาบาล สถานรับ
เลี้ยงเด็กในนิคมตางๆ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) องคการบริหารสวนตําบล
(อบต.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตางๆ โรงเรียนประถมศึกษาในชุมชน ศูนยสื่อประจําหมูบานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยสงเคราะหเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนา
เด็กกอนวัยเรียนในชุมชน (กรุงเทพมหานคร) ขาราชการครู หรือขาราชการอื่นๆ ซึ่งเปนผูทรงความรู
หรือที่เกษียณอายุแลว เปนตน
2.4 ผูประกอบอาหาร ควรมีบทบาทหนาที่ในการประกอบอาหารใหถูกสุขลักษณะ
ถูกอนามัย และโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย รวมทั้งการแตงกายสะอาดเรียบรอย การจัดสถานที่
เตรียมและปรุงอาหาร จัดเครื่องสุขภัณฑเครื่องครัวสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย และมีการจัดการ
ขยะถูกสุขลักษณะ
2.5 ผูทําความสะอาด ควรมีบทบาทหนาที่ในการทําความสะอาด ดูแลรักษาความ
เปนระเบียบเรียบรอย ทั้งภายใน และภายนอกอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3. ดานรูปแบบการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวยคณะกรรมการ
บริห ารศูน ยพัฒ นาเด็กเล็ก ซึ่งไดแก บุคคลที่ ไดรับการคัดเลือกจากชุมชนและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เป นผูแตงตั้งโดยกําหนดจํานวนตามความเหมาะสม โดยจะตองประกอบดวยผูทรงคุณ วุฒิ
ทางการศึกษา ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนกลุมองคกรประชาคม ผูแทนผูปกครองผูแทน
ผู ดู แ ลเด็ ก อย า งละไม น อ ยกว า 1 คน โดยมี หั ว หน า ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ทํ า หน า ที่ เ ลขานุ ก าร
คณะกรรมการโดยตําแหนง
3.2 ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บริ ห ารจั ด การโดยคณ ะกรรมการบริ ห ารศู น ย มี
นายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือผูที่นายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวน
ตําบลมอบหมาย เปนประธาน ยกเวนศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด/มัสยิดที่รับถายโอนจากกรมการ
ศาสนาใหเจาอาวาสหรือผูที่ เจาอาวาสมอบหมายเปนประธาน
3.3.การบริ ห ารงบประมาณและการบริ ห ารงานบุ ค คล เป น หน า ที่ ข ององค ก ร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ จ ะต อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย และมาตรฐานทั่ ว ไปหรื อ
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หลั ก เกณฑ ที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 และ
มาตรฐานดานบุคลากรและการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
3.4 ใหคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทํา
หนาที่ประเมินผูดูแลเด็ก ผูประกอบอาหาร และผูทําความสะอาด ในดานความรู ความสามารถให
เปนไปตามมาตรฐานดานบุคลากรและการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กกําหนด และเสนอผลการ
ประเมินใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบการพิจารณาคัดเลือกตอไป
4. ดานการบริหารจัดการ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พุทธศักราช 2542 ซึ่งออกตามความในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540
ได บั ญ ญั ติ อํานาจและหน าที่ ให อ งค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ทุ ก ประเภทรั บ ผิ ด ชอบการจั ด บริก าร
สาธารณะให แกประชาชนในพื้ นที่ ซึ่งรวมถึงการจัดการศึกษาดวย และพระราชบัญ ญั ติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งเปนกฎหมายแมบททางการศึกษา ก็ไดบัญญั ติไวใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดก็ได ตามความพรอมความเหมาะสม และความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ ประกอบกับแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองส วนท องถิ่ น ได กําหนดใหการศึกษาปฐมวัย หรือกอนประถมศึกษา เป นหน าที่ ซึ่งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทํา โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ อเป น การกระจายโอกาสให ป ระชาชนผูป กครองได รับ บริ การเพื่ อเตรีย มความพร อมให แก เด็ ก
ปฐมวัยอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพจึงควรกําหนดแนวทางการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ให
เปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคดังตอไปนี้
4.1 นโยบาย
จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 – 5 ป) ดวยความรวมมือของชุมชนเพื่อกระจาย
โอกาสการเตรียมความพรอม และพัฒนาเด็กทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาอยาง
เหมาะสมตามวัย และเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนเพื่อแบงเบาภาระของผูปกครอง และเปนพื้นฐาน
ของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตอไป
4.2 เปาหมาย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบในการบริหารและจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ให มีคุณ ภาพตามหลั กวิ ชาการ ระเบี ย บที่เกี่ย วของ และด วยความรวมมื อของประชาชนในชุ มชน
ทองถิ่นนั้น ๆ
4.3 วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม และสนับสนุนใหเด็กไดรับการดูแลที่ถูกสุขลักษณะ และไดรับการ
ฝกฝนพัฒนาตามวัยและเต็มตามศักยภาพ
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2) เพื่อพัฒ นาความพรอมของเด็กในทุกๆ ดานแบบองครวม ตามหลักจิตวิทยา
พัฒนาการและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
3) เพื่อกระตุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัด และพัฒนาความพรอมของเด็กกอน
เขาเรียนระดับประถมศึกษา ตลอดจนสงเสริมใหครอบครัวเปนฐานในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กได
อยางถูกวิธี
4) เพื่อสงเสริม สนับ สนุ นความรวมมือระหวางองค กรปกครองส วนท องถิ่ นกับ
ชุมชน ใหสามารถรวมกันวางแผน และดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได
5) เพื่อแบงเบาภาระการอบรมเลี้ยงดูเด็กของผูปกครองที่มีรายไดนอยใหสามารถ
ออกไปประกอบอาชีพไดโดยสะดวก และเปนการกระจายโอกาสในการพัฒนาความพรอมสําหรับเด็ก
ทุกคนใหไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง
6) เพื่ อ ให ก ารบริห ารจั ด การศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เป น ไปอย างเหมาะสมและมี
คุณภาพ
4.4 การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นประสงคจะจัดตั้ง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรมีสถานที่ อาคารและดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) สํารวจความตองการของชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการสํารวจ
ความตองการของชุมชนในประเด็นดังตอไปนี้
- ความตองการใหจัดตั้งศูนย
- ความต องการในการสงเด็กเขาเรียน ควรมีเด็กที่รับ บริการ อายุ 3 – 5 ป ไม
นอยกวา 20 คน ขึ้นไป
- ความตองการใหศูนยจัดบริการ ฯลฯ
2) รูป แบบการจัดตั้งศูน ยพั ฒ นาเด็กเล็กองคกรปกครองสว นท องถิ่น พิจ ารณา
มอบหมายใหผูดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาหรือพนักงานจางที่มีคุณสมบัติเพื่อแตงตั้งเป น
หัวหน าศูนยและแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒ นาเด็กเล็กโดยมีหัวหนาศูนยรับ ผิดชอบการ
ดําเนินงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3) จัดทําแผนดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และญัตติขอความเห็นชอบจากสภา
ทองถิ่นใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อนําเขาสูแผนพัฒนา
ขององค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น และจัดทํ าญั ตติ เพื่ อ ขอรับ ความเห็ น ชอบจากสภาท องถิ่น ตอ ไป
(ตัวอยางแผนปรากฏในภาคผนวก)
4) จั ดทํ า โครงการจัดตั้งศู น ยพั ฒ นาเด็ กเล็กองคก รปกครองสว นทองถิ่น จัดทํ า
โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อเสนอขอรับงบประมาณในการดําเนินการจากผูมีอํานาจอนุมัติ
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5) จัดทําระเบียบ/ขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดวยศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําระเบียบ หรือขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดวย
ศูน ย พัฒ นาเด็ กเล็ ก เพื่ อให บุ คลากรที่เกี่ยวของถือปฏิบัติในการบริห ารจัดการศูนยพัฒ นาเด็กเล็ก
(ตัวอยางระเบียบ/ขอบังคับปรากฏในภาคผนวก)
6) จั ด ทํ า ประกาศจัดตั้ งศูน ยพั ฒ นาเด็กเล็กองคก รปกครองสว นท องถิ่น จัด ทํ า
ประกาศจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กประกาศใหสาธารณชนทราบ
7) การยุบ / เลิก หรือรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เมื่อจํานวนเด็กเล็กที่รับบริการใน
ศูน ยพัฒ นาเด็กเล็กมีจํานวนนอยไมเพียงพอตอการจัดชั้น เรียน และกิจกรรมการเรียน หรือกรณี ที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประสงคจะรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต 2 แหงขึ้นไปเปนแหงเดียวกัน
ใหคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนผูพิจารณาเสนอตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ให
พิ จ ารณายุ บ เลิ กหรือ รวมศู น ย พั ฒ นาเด็ก เล็กนั้ น ตามความจําเป น และเหมาะสม โดยผานความ
เห็นชอบของสภาทองถิ่น และเมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําประกาศยุบเลิก หรือรวมศูนย
พัฒนาเด็กเล็กแลว ใหรายงานจังหวัดและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบ
4.5 แนวทางการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ ก จะต องคํ านึ งถึ งขอบข ายของงานสายการบั งคั บ บั ญ ชาและระเบี ย บกฎหมายที่ เกี่ ย วข อ ง ทั้ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ที่กําหนดใหสถานศึกษาตองบริหารจัดการใหมี
คุ ณ ภาพตามมาตรฐานที่ กํ าหนด โดยจะต องจั ดให มีก ารประเมิน ตนเองทุ กป เพื่ อตรวจสอบและ
ทบทวนคุ ณ ภาพการจั ด การการศึ ก ษาของศู น ยพั ฒ นาเด็ กเล็ ก ดั งนั้ น เพื่ อ ให ศูน ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
สามารถใหการดูแล และพัฒ นาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน ควรพิจารณาจัดแบงงานที่
จะตองปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนยฯ ใหครอบคลุมลักษณะงาน
8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ พบวา มีผูศึกษาไวดังนี้
อาภรณรัตน เลิศไผรอด (2555)การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการ
สาธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค ครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการสาธารณะตามหลักสาราณีย
ธรรม 6 ขององคการบริหารสวนตําบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค (2) ศึกษาเปรียบเทียบความพึง
พอใจของประชาชนตอการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม 6 ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองกรด จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล (3) ศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลักสา
ราณียธรรม 6 ในการบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก ประชาชนผูอาศัยอยูในเขตตําบลหนองกรด จํานวน 372 คน ซึ่งใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
แวหะมะ จินาแวและอริยา คูหา (2553) ไดวิจัย เรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอ
การบริการของขององคการบริห ารสวนจั งหวั ด นราธิ วาส กรณี ศึกษาประชาชนในเขตอําเภอยูงอ
ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส
โดยภาพรวมทั้ง 8 ดาน อยูในระดับมาก (X = 3.56) และผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความ
พึงพอใจของประชาชนตอการบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ที่มีเพศ อายุ รายได
และระดับการศึกษาตางกันพบวากลุมอายุแตกตางกันความพึงพอใจตอการบริการแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ รอยละ 0.05
พงษไพบูลย ศิลาวราเวทย และ ทิฆัมพร คุมวงศ (2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความ
พึงพอใจของผูมารับบริการจากเทศบาล ตําบลทาลอ อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษา
พบวา 1) ด า นความพึ งพอใจกระบวนการและขั้น ตอนในการให บ ริการ พบวาความพึ งพอใจของ
ผูรับบริการจากเทศบาลตําบลทาลอ โดยเฉลี่ยอยูในระดับมากโดยผูรับบริการมีความพึงพอใจในดาน
การกําหนดกระบวนงานหรือขั้น ตอนในการใหบ ริการแกผ ูสูงอายุผูพิการและผูป วยโรคเอดสอยาง
ชัดเจนมากที่สุด รองลงมาคือผูรับบริการสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูสูงอายะ 2) ดานความพึง
พอใจด านเจา หน า ที่ ผู ใหบ ริการ พบว าเจาหน าที่ ผู ให บ ริการโดยเฉลี่ย อยูในระดับ มากโดยจําแนก
ตามลําดับดังนี้ เจาหนาที่ของเทศบาลเปนผูมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีแกผูมารับบริการ เชน การยิ้มแยม
แจ มใส พู ดจาไพเราะและมี ค วามเป น มิ ตรไมตรี เปน ลําดั บ มากที่ สุด รองลงมาคื อ เจาหนาที่ของ
เทศบาลเป น บุ คคลที่ มี ความซื่ อสั ตยสุจ ริต ไมมีก ารเรีย กรับ ผลประโยชนตอบแทนใด ๆ จากการ
ใหบ ริการและเจาหน าที่ของเทศบาลไดเปดโอกาสใหประชาชนไดซักถามทุกประเด็น เกี่ยวกั บการ
สงเคราะห กลุมเปาหมายจนกระทั่งหมดความสงสัยตามลําดับ 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา
โดยเฉลี่ ย อยู ในระดั บ มากโดยจํ า แนกเป น ดั งนี้ ผู รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจในด านการจ า ยเงิ น
สงเคราะหการยังชีพดวยวิธีการรับเปนเงินสดมากที่สุด รองลงมา รับบริการมีความพึงพอใจในดาน
ระหวางรอรับบริการไดรับความสะดวกในสิ่งที่เทศบาลจัดไวเปนอยางดี ผูรับบริการมีความพึงพอใจใน
ดานการจัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมในเพื่อใหบริการแกผูรับบริการตามลําดับ
สโรชา แพรภาษา (2549) ไดวิจัย เรื่องการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย พบวา ระดับความพึงพอใจ
ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรามีอันดับ มากที่สุดคืองานการให บริการ
เครื่องจักรกล เชน การซ อมเกรดปรับ ถนน ปรับ พื้นที่ขุดลอกแหลงคูคลองมีคาเฉลี่ยที่ 4.70 อยูใน
ระดับมากที่สุดคิดเปนรอยละ 94 สวนอันดับสุดทาย คือ งานระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ มี
คาเฉลี่ย ที่ 4.02 อยูในระดั บ มากคิดเปน รอยละ 80.40 ระดับ ความพึ งพอใจต อการใหบ ริ การของ
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องคการ บริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีอันดับมากที่สุด คือ เรื่องของประสิทธิภาพการทํางานของ
เจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.23 อยูในระดับมากที่สุดคิดเปนรอยละ 80.60 ส
วนอันดับสุดทายคือจํานวนเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.02 อยูในระดับมากคิด
เปนรอยละ 80.40
จรรยา เจียมหาทรัพย (2549) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการของหาง
คารฟูร สาขาเชียงใหม พบวา กอนการรับบริการลูกคาสวนใหญมีความคาดหวังโดยรวมอยูในระดับ
มาก เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ความสะดวก และความปลอดภั ย ของที่ จ อดรถ ชื่ อเสี ย งของห าง และความ
นาเชื่อถือของสินคาราคาพิเศษที่โฆษณา ความพึงพอใจของลูกคาในขณะรับบริการ พบวาลูกคาที่มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากในปจจัยผลิตภัณฑ ราคา และสถานที่และมีความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง ในปจจัยในการสงเสริมการตลาด ความพึงพอใจของลูกคาหลังบริการแลว
พบวาลูกคามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก ในปจจัยดานสถานที่และมีความพึ งพอใจโดย
รวมอยูในระดับปานกลางในปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริมการตลาด และความคุมคาของ
เงินหลังจากที่ไดรับบริการครบถวนแลว
บุญเลิศ บูรณุปกรณ (2549) จากการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหมตอผูบริการเทศบาลนครเชียงใหม พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอผูบริหาร
เทศบาลนครเชียงใหมในแตละดาน คือ คุณสมบัติของผูบริหารในระดับมาก ความพึงพอใจดานการ
ปฏิบัติตามนโยบาย และดานผลงานของผูบริหารในระดับปานกลาง ทั้งยังพบวา ปจจัยสวนตัวของ
ประชาชน ได แก อายุ ระดั บ การศึ กษา และภู มิ ลําเนามีอิท ธิพลตอความพึงพอใจผูบ ริห าร และ
ประชาชนได ให ขอเสนอแนะคื อ เทศบาลควรสรางกิ จ กรรมการให ความรูกิจ กรรมการมี ส วนรว ม
ทางการเมืองใหแกประชาชนใหเหมาะสมกับปจจัยสวนบุคคล
วรนุช บวรนันทเดช (2556) ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอบริการของหนวย
บริการปฐมภูมิเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบวาประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ในด า นบริ ก ารหลั ก การใหคํ าปรึ ก ษา และบริ ก ารก อ นกั บ ด านป จ จั ย ส ว นบุ ค คลที่ มี
ความสั มพั น ธกับ ความพึ งพอใจต อบริการ ได แก ระดั บ การศึ กษา รายได และเขตที่อยูอาศัย ของ
ประชาชนที่ มารับบริการ และไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ หน วยงานควรกําหนดมาตรฐานการ
บริ ก ารให เมาะสมกั บ พื้ น ที่ มี ก ารนิ เทศติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของเจ าหน าที่ นั้ น การ
ใหบริการเชิงรุกเขาสูชุมชน ดานการสงตอ/เยี่ยมบาน และดานกิจกรรมในชุมชน
สุ ร ชั ย รั ช ตประทาน (2554) ได ศึ ก ษาความพึ งพอใจของประชาชนต อ บริ ก ารของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาสารภี ผลการศึกษาพบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ทั้งในดานการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน การพูดจา/มารยาท และการใหคําแนะนําปรึกษา
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ของเจาหนาที่ความสะดวกในการติดตอ เจาหนาที่มีความรูความสามารถใหบริการดวยความเต็มใจ
และเป น มิ ตร แนะนํ า/ให ขอมู ล /ใหความรูอยางชัดเจน ให บ ริการตามลําดับ กอนหลังและมีความ
รวดเร็วในการใหบริการ เจาหนาที่กระตือรือรน ตั้งใจทํางานบริการไดถูกตองครบถวนไมผิดพลาด
สามารถแก ไขป ญ หาความเดื อ ดร อ นของประชาชนได อ ย างรวดเร็ ว การทํ างานมี ค วามยุ ติ ธ รรม
นาเชื่อถือ เปนไปดวยความโปรงใส สุจริต สามารถตรวจสอบได และการขยายเวลาการบริการเปน
เวลา 08.00 - 18.00 น. ส ว นด า นที่ ป ระชาชนมี ค วามพึ งพอใจมากที่ สุ ด คื อ สถานที่ แ ละบริ เวณ
โดยรอบมีความสะดวกสบาย ขั้นตอนในการรับบริการ ระยะเวลาในการรับบริการ กฎระเบียบที่ใช
คาธรรมเนียมที่ชําระในขณะที่ดานอัตรากําลังเจาหนาที่และการประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง นอกจากนี้ผลการศึกษามีขอเสนอแนะคือ ควรนา ระบบเทคโนโลยี
สมัยใหมมาชวยในการบริการประชาชน จัดระเบียบการทํางานใหมีความถูกตอง ชัดเจน ตลอดจน
พัฒนาเจาหนาที่ทุกฝายใหสามารถทํางานทดแทนกันไดปรับปรุงระบบการบริการประชาชนใหเกิด
ความสะดวก รวดเร็ว ยุติธรรมมากขึ้น แกไขระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนตางๆ ที่มีความลาสมัยซ้ําซอน
พัฒนาความรูความสามารถ และทักษะตาง ๆ แกเจาหนาที่ในดานการใหบริการแกประชาชน และ
ปลูกจิตสํานึกของการเปนผูใหบริการ มีการประเมินและติดตามผลงานของบุคลากรอยางสม่ําเสมอ
สรางขวัญ กําลังใจ และทัศนคติของเจาหนาที่ เพื่อกอใหประชาชนเกิดความพึงพอใจเมื่อมารับบริการ
วัช ราภรณ จั น ทรพุ ฒิ พ งศ (2546) ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูใชบ ริการ
สวนสาธารณะอุ ทยานสวรรค จั งหวัดนครสวรรคเพื่ อการออกกําลั งกายและพั กผอ นหยอนใจ ผล
การศึกษาพบวาประชาชนที่มีความพึงพอใจตอการจัดบริการสวนสาธารณะโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง โดยประชาชนที่มีเพศและโรคประจํา ตัวตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดบริการสวนสาธารณะ
โดยรวมไมแตกตางกัน แตประชาชนที่มีอายุอาชีพ และรายไดตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดบริการ
สวนสาธารณะโดยรวมแตกตางกัน
กรนิ ภ า หลี กล (2544, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึ งพอใจของนั กศึกษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษา คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิท ยาลัย รามคําแหง ต อการใหบ ริการของสํานักงาน
บั ณ ฑิ ต ศึ กษาในคณะศึ กษาศาสตร มหาวิ ทยาลั ย รามคํ าแหง ผลการศึ กษาพบวา นั กศึ กษาระดั บ
บั ณ ฑิ ตศึ กษา คณะศึ กษาศาสตร มหาวิทยาลัย รามคําแหง มี ค วามพึงพอใจตอการให บ ริการของ
สํานักงานบัณฑิตศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ชลพรรณ
นิยม (2546, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการ ธนาคารอิเล็กทรอนิกสของ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อันไดแก บริการเอทีเอ็ม บริการบันทึกรายการอัตโนมัติ บริการฝาก
เงิน อั ต โนมั ติ บริ การรั บ ฝาก/ชํ า ระเงิน และบริก ารบั ว หลวงโฟน ผลการศึ ก ษาพบวา ผูใชบ ริการ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกสทั้ง 5 บริการ มีระดับความพึงพอใจปานกลาง แตหากมองแยกออกเปนแตละ
ดานจะพบวา ผูใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสทางดานประสิทธิภาพ จะมีความพึงพอใจมาก สวน
ทางด านความ สะดวกและส งเสริ ม การขาย มี ร ะดั บ ความพึ งพอใจปานกลาง ผู ศึ ก ษาได ทํ าการ
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เปรียบเที ยบความพึงพอใจผูใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส พบวา ผูใชมีระดับความพึงพอใจตอ
บริการเอทีเอ็มมากกวาบริการอื่น ๆ ทั้งทางดานประสิทธิภาพ และความสะดวกในการใชบริการ
นริ ศ รา อิ ส ริ ย านนท (2548, บทคั ด ย อ ) ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ งความพึ ง พอใจของ
ผูใชบริการตอการบริการของสายการบินตนทุนต่ําผลการวิจัยพบวา
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการบริการของสายการบินตนทุนต่ํา โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจ ดานการใหบริการภาคพื้นดินและบริการทั่วไป ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง สวนความพึงพอใจ ดานการใหบริการบนเครื่องบิน
และดานงานบริการ อยูในระดับมาก
2. ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ งพอใจของผูใชบ ริการตอ การบริก ารของสายการบิ น
ตนทุนต่ํา มีดังนี้
2.1 ผูใชบริการตอการบริการขอสายการบินตนทุนต่ําที่มีเพศแตกตางกัน จําแนก
ตามสายการบิ น พบว า ผู ใช บ ริ ก ารของสายการบิ น นกแอร มี ค วามพึ ง พอใจ แตกต า งกั น ส ว น
ผูใชบริการของสายการบินไทยแอรเอเชียมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน
2.2 ผูใชบริการของสายการบินตนทุนต่ําที่มีอายุแตกตางกัน จําแนกตามสายการบิน
พบวา ผูใชบ ริการของสายการบิ นนกแอร ผูใชบ ริการของสายการบิ นโอเรียนท ไทยแอรไลน และ
ผูใชบริการของสายการบินไทยแอรเอเชียมีความพึงพอใจแตกตางกัน
2.3 ผูใชบริการของสายการบินตนทุนต่ําที่มีการศึกษาแตกตางกัน จําแนก ตามสาย
การบิน พบวา ผูใชบริการของสายการบินไทยแอรเอเชีย มีความพึงพอใจ แตกตางกัน สวนผูใชบริการ
ของสายการบิ น นกแอร และผู ใช บ ริการของสายการบิ น โอเรียนทไทยแอรไลนมีความพึงพอใจไม
แตกตางกัน
2.4 ผูใชบริการของสายการบินตนทุนต่ําที่มีอาชีพแตกตางกัน จําแนกตาม สายการ
บิน พบวา ผูใชบริการของสายการบินไทยแอรเอเชีย มีความพึงพอใจแตกตางกัน สวนผูใชบริการของ
สายการบินนกแอร และผูใชบริการของสายการบินโอเรียนทไทยแอรไลนมีความพึงพอใจไมแตกตาง
กัน
2.5 ผูใชบริการของสายการบินตนทุนต่ําที่มีรายไตแตกตางกันจําแนกตาม สายการ
บินพบวาผูใชบริการของสายการบินนกแอรผูใชบริการของสายการบินโอเรียนท ไทยแอรไลน และ
ผูใชบริการของสายการบินไทยแอรเอเชียมีความพึงพอใจแตกตางกัน
2.6 ผูใชบริการของสายการบินตนทุนต่ําที่มีจํานวนครั้งในการใชบริการ แตกตางกัน
จําแนกตามสายการบิน พบวา ผูใชบริการของสายการบินไทยแอรเอเชียมีความพึงพอใจแตกตางกัน
สวนผูใชบริการของสายการบินนกแอร และผูใชบริการของ สายการบินโอเรียนท ไทยแอรไลนมีความ
พึงพอใจไมแตกตางกัน
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3. ปญหาในการใชบริการตอการบริการของสายการบินตนทุนต่ํา พบวา ผูใชบริการมี
ปญหามากที่สุด คือ มีเที่ยวบินนอยไมตรงเวลา ไมมีที่นั่งที่แนนอน ราคาไม แนนอน จุดจําหนายสาย
การบินมีนอย โฆษณามากเกินไปในเรื่องราคาและพนักงานบริการมีนอย
วรเศรษฐ นิธิอนันต (2541, บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับความตองการและปญหาของ
นักศึกษาตอการใหบริการดานสวัสดิการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ผลจากการศึกษา
พบวา ความตองการของนักศึกษาตอการใหบริการดานสวัสดิการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
รังสิ ต โดยภาพรวมอยู ในระดั บ มาก สว นป ญ หาของ นั กศึก ษาตอการให บ ริการดานสวัส ดิ การใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิตดาน อาหารและหอพัก ดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ดานกิจกรรมนักศึกษาและ องคการนักศึกษา ดานการใหความชวยเหลือทางการเงิน ดานระเบียน
นักศึกษาอยูในระดับมาก
วั ช โรจน จิ ต ร ภิ ร มย ศ รี (2548) ว าที่ รอ ยตรีได ทํ าการวิจั ย เรื่อ ง “ความพึ งพอใจของ
ผูใชบริการตอการใชบริการตามนโยบายจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ของสํานักงานเขตราชเทวี” โดยใชผูที่ไป
ขอรับบริการ จํานวน 188 คนเปนกลุมตัวอยางศึกษา โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือศึกษา โดย
จําแนกตามภูมิหลังเปน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ผลการวิจัยไดพบวา ความพึง
พอใจมากที่สุด เปน อันดับ 1 คือ ดานกระบวนการให บริการ รองลงมาไดแกดานการอํานวยความ
สะดวก ดานการประชาสัมพันธดานการบริการของเจาหนาที่ และดานสถานที่ใหบริการตามลําดับ ผล
การทดสอบสมมติฐานจําแนกตามภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถามแลว ไดพบวา ความพึงพอใจตอการ
บริการ ตามนโยบายจุดเดียวเบ็ดเสร็จของสํานักงานเขตราชเทวี ในภาพรวมนั้น ไมแตกตางกัน สวน
ผูใชบริการที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .001
วุ ฒิ ศั ก ดิ์ สิ ง ห เ ดโช (2538) ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง “ความพึ ง พอใจของประชาชนต อ
ประสิทธิภาพในการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอ” ผลการวิจัยพลวา ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนระดับความพึงพอใจของประชาชน จําแนกเปนรายขอทั้ง
ดานสภาพ ภูมิทัศน และดานการใหบริการอยูในระดับต่ํา
บุญชู รัตกิจนากร (2538) ไดศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
ของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลทองหลอ โดยใชประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน
300 คน เปนกลุมตัวอยางศึกษา ผลการวิจัยได พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการใหบริการ
ของขาราชการตํารวจฯ ในดานตาง ๆ ดังนี้ ดานการจัดระบบนั้นอยูในระดับที่ดี ดานกระบวนการ
ใหบริการอยูในระดับปานกลาง และดานบุคลากรจัดอยูในระดับปานกลางเชนกัน สวนปจจัยที่มีผลตอ
ความคิดเห็นไดแก อายุ สถานภาพ สมรส การศึกษา ประสบการณ ในการมาเยี่ยมหรือประกันตัว
ผูตองหา
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กั น ยารัตน พฤกษ อุด ม (2545) ได ศึกษาความพึ งพอใจของนั กบิ น บริษั ทการบิ น ไทย
จํากัด (มหาชน) ตอการใหบริการดานควบคุมจราจรทางอากาศของบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศ
ไทย จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักบินฯ 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของนักบินฯ ตามปจจัยสวนบุคคล 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการควบคุมจราจรทางอากาศกับความพึงพอใจของนักบินฯกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยคือ นักบินของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 293 คน ผลการวิจัยไดพบวา ความ
พึงพอใจของนักบินฯ ตอการใหบริการดานการควบคุมจราจรทางอากาศของบริษัทวิทยุการบินแหง
ประเทศไทย จํากัด นั้นอยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสอบสมมติฐานไดพบวา สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา ตําแหนงงาน จํานวนปที่ปฏิบัติงาน และจํานวนชั่วโมงบินที่ปฏิบัติงานตางกันนั้นแตกตาง
กันอยางมีนั ยสําคัญ ทางสถิติ แต นักบิ น ที่มีอายุและระดับ การศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการดานการควบคุมจราจรทางอากาศไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับความรู
ความเขาใจเกี่ ย วกั บ งานควบคุ มจราจรทางอากาศนั้ น ไมมีความสั มพั น ธตอการใหบ ริ การดานการ
ควบคุมจราจรทางอากาศแตอยางใด
เพียร แกวสวัสดิ์ (2548) ไดวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอการใหบริการ
ดานพั ส ดุ ของฝายบริห ารพั ส ดุบ ริ ษัท ทีโอทีจํากัด (มหาชน) โดยใชกลุมตัวอยางเปน พนักงานที่ใช
บริการดานพัสดุจํานวน 360 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิ วเตอรสําเร็จรูป สถิติ ที่ใชในการวิเคราะหไดแกรอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการทดสอบคาเอฟ ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ รอยละ 67.60 เปนเพศชาย อายุ 41-50 ป รอยละ 49.83 การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เที ย บเท า ร อ ยละ 58.64 ตํ าแหน ง 7-9 ร อ ยละ 52.26 ประสบการณ ทํ างาน 10 - 20 ป ร อ ยละ
45.30 สายงานปฏิบัติการดานชาง รอยละ 45.30 ผูใชบริการ มีความพึงพอใจตอการใหบริการดาน
พัสดุของฝายบริหารพัสดุ เฉพาะดานสถานที่ และดานการบริการของพนักงาน อยูในระดับมาก (มีคา
3.52 และ 3.60 ตามลํ า ดั บ ) ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของพนั ก งานตามลั ก ษณ ะ
ประชากรศาสตร พบวา กลุมสายงาน และระดับการศึกษาความพึงพอใจโดยรวม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ ระดับ 0.05 สําหรับเพศ อายุ ตําแหนง และประสบการณ ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
บดินทร ดวงชาทม (2547) ไดวิจัยเรื่อง การใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค : ศึกษา
เฉพาะการไฟฟารังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยใชกลุมตัวอยางจากผูใชไฟฟารายใหญ จํานวน 290 ราย
ผลการวิจัยพบวา ระดับความตองการในการรับบริการของผูใชไฟฟารายใหญอยูในระดับสูง สวนการ
เปรียบเทียบระดับความตองการในการรับบริการ ผูใชไฟฟาเฉลี่ยตอเดือนมีความตองการในการรับ
บริการแตกตางกัน แตผูใชไฟฟารายใหญที่มีความแตกตางกันทางดาน เพศ อายุ สถานภาพของผูใช
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ไฟฟา ขนาดมิเตอรที่ใช การติดตอสื่อสาร มีความตองการในการรับบริการไมแตกตางกัน สวนความรู
ความเขาใจในการบริการมีความสัมพันธกับความตองการในการรับบริการของผูใชไฟฟารายใหญ
สุวัฒน สุขวิบูลย (2548) ไดศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ณ ส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร: ศึกษาเฉพาะกรณีงานทะเบียน
ราษฎร ผลการศึกษาวิจัยไดพบวา ในภาพรวมประชาชนที่ไปใชบริการงานทะเบียนราษฎรแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จนั้น มีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับในระดับที่มาก การวิเคราะหเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานการไปรับบริการกับความพึงพอใจในบริการไดพบวา
อายุ สถานภาพสมรส รายได ประเภท ของบริการที่ไปใช การรับรูเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอน
การใหบริการและชวงเวลาที่ไปใชบริการที่แตกตางกัน มีผลทําใหประชาชนที่ไปใชบริการมีความพึง
พอใจที่ไมแตกตางกัน แตไดพบวาเพศ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับความคาดหวังของประชาชน
ที่ไปใชบริการ ที่แตกตางกัน มีผลทําใหความพึงพอใจในบริการที่ไดรับแตกตางกันการวิเคราะหความ
สัมพั น ธระหวางความคาดหวังในการไปใชบ ริการกับ ความพึ งพอใจในการไปใชบ ริการ ไดพบว ามี
ความสัมพันธในทางบวก ซึ่งหมายความวา ยิ่งประชาชนมีความคาดหวังในบริการที่ดีมากเทาใดก็ยิ่งมี
ความพึงพอใจในบริการที่ไดรับมากขึ้นเทานั้น
ชั ญ ญวัล ย เชิ ด ชู กิ จ กุ ล (2549) ได ศึ ก ษาถึ งความพึ งพอใจของประชาชนที่ มี ต อ การ
ใหบริการ ณ ศูนยบริการประชาชนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร โดยได
แบงความพึงพอใจออกเปน 3 ดาน คือ 1. ดานพฤติกรรมในการใหบริการ 2. ดานอาคารสถานที่ 3.
ระบบการใหบริการ โดยเก็บขอมูลจากกลุมประชาชนที่เขาไปใชบริการ ณ ศูนยบริการประชาชนแบบ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จของกรุงเทพมหานคร จํานวน 408 คน จาก 12 เขต ผลการศึกษาวิจัยไดพบวา เพศ
อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส งานที่ไปติดตอตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของเจาหนาที่ไม
แตกตางกัน แตระดับการศึกษาและรายไดตางกั น มีความพึงพอใจตอการใหบ ริการของเจาหนาที่
แตกตางกัน คือ 1. ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความพึงพอใจแตกตางจากประชาชน
ที่มีระดับ การศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2. ประชาชนที่ มี
รายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน มีความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่แตกตาง
จากประชาชนที่มีรายไดตอเดือนตั้งแต 15,000 บาทขึ้นไป ดานพฤติกรรมในการใหบริการและระบบ
การใหบริการนั้น ประชาชนมีความ พึงพอใจมาก สวนดานอาคารสถานที่ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ระดับกลาง
ภัทริน โหลสกุล (2548) ไดศึกษาความพึงพอใจตอสภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพระดับปฏิบัติการโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยการศึกษาถึงความพึงพอใจตอสภาพการปฏิบัติงาน
และเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสภาพการปฏิบัติงาน จําแนกตามสถานภาพ สวนบุคคล โดยใช
พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการแผนกตาง ๆ ในโรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน 270 นาย เปนกลุม
ตัวอยางศึกษาผลการศึกษาไดพบวา พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการฯ มีความพึงพอใจตอสภาพการ

68

ปฏิบัติงานโดยรวมสวนใหญอยูในระดับมาก และสถานภาพสวนบุคคลที่แตกตางกัน ความพึงพอใจตอ
สภาพการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกันซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ได ตั้งไว
วรรณภา รัชตารมย (2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลกระทบตอความรูสึกพึง
พอใจและความรูสึกมั่นคงในการทํางานของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร”
ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่สงผลกระทบตอความรูสึกพึงพอใจในการทํางานของครูโรงเรียนเอกชน
อาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ปจจัยดานการรับรูความสามารถในการทํางานดานรายได
ดานการรับรูการเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียน ดานความไววางใจในเพื่อนรวมงานดานความกาว หนา
ในการทํางาน ดานเครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวก ดานความสัมพันธกับ ผูบ ริหาร ดานความ
ไววางใจกั บเพื่ อนรวมงาน ดานความยุติธ รรมและปจ จัยที่สงผลกระทบตอความรูสึกมั่น คงในการ
ทํางานของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ปจจัยดานรายได ดานความ
ไว วางใจของผู บ ริห าร ด านการรับ รูค วามสามารถในการทํ างานของตน ดานความไวว างใจเพื่อ น
ร ว มงาน ด า นเครื่ อ งมื อ และสิ่ งอํ า นวยความสะดวก ด านการเปลี่ ย นแปลงภายในโรงเรี ย น ด า น
ความกาวหนาในการทํางานจากงานวิจัยดังกลาว สรุปไดวา ความพึงพอใจ เปนสวนที่สําคัญในการ
ใหบริการ เพราะเปนผลยอนกลับในการใหบริการตอประชาชน และเปนผลที่ทําใหทราบถึงความพึง
พอใจของประชาชนวา ในองคกร หนวยงานใด ประชาชนที่มารับบริการนั้น มีความสุข มีความพึง
พอใจตอการใหบริการขององคกร หนวยงานนั้น ทําใหทราบวา องคกร หนวยงานนั้น มีคุณภาพ และ
มีประสิทธิภาพในการใหบริการตอประชาชน

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึ กษาวิ จั ยความพึ งพอใจของประชาชนต อการให บริ การของเทศบาลตํ าบลห วยกระเจา
อําเภอห วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปงบประมาณ 2561 ซึ่งสํารวจ (Survey Research) โดยมี
วิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร เทศบาลตํ าบลห วยกระเจา มี ป ระชากรรวมทั้ งสิ้น 8,936 คน แยกเป น ชาย
4,415 คน และ หญิง 4,521 คน จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 3,095 ครัวเรือน มีความหนาแนนเฉลี่ย 39
คน/ ตารางกิโลเมตร (ขอมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559)
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ตัวแทนผูที่มีสวนไดสวนเสียที่มาขอรับบริการหรือมาใช
บริการ ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปงบประมาณ 2561 ที่
ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบงาย จํานวน 390 คน
สูตรที่ใชในการคํานวณคือแทนคาในสูตร (1) ของ Yamane (1967) ดังนี้
n
=
N
1+Ne2
n
= จํานวนประชากร = 8,936
N
= กลุมตัวอยาง
e
= ระดับคาความเชื่อมั่น ที่ 95 %
เมื่อแทนคาตามสูตรของ Taro Yamane จะไดดังนี้
n
=
8,936
1 + (8,936 x 0.05)2
n
=
8,936
23.34
= 383 คน
เมื่อคํานวณดวยสูตรดังกลาวตามวิธีของ Taro Yamane จากประชากรจํานวนทั้งสิ้น 8,936 คน จึง
กําหนดประชากรที่เปนกลุมตัวอยาง (n) จํานวนทั้งสิ้น 383 คน ที่คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได
(e) 5 เปอรเซ็น ต เพื่ อความเหมาะสมในการป องกัน แบบสอบถามไมสมบรูณ ผูวิจัย จึงเพิ่มการเก็บ
แบบสอบถามเปนจํานวน 390 คน
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3. ตัวแปร
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ การใหบริการแกประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียตอการใหบริการ
ขององคกรบริหารสวนทองถิ่น ประกอบดวย ผูบริหารหนวยงานทองถิ่น และเจาหนาที่ ประชาชน
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ในดานตาง ๆ ดังนี้
1. งานบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวยเอดส
2. การใหบริการจัดเก็บภาษี/การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมเคลื่อนที่
3. งานใหบริการดานการประปา
4. การใหบริการงานสงเสริมการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
3.2 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบล หวย
กระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปงบประมาณ 2561
การสรางเครื่องมือในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) เกี่ยวของกับความพึง
พอใจของประชาชนต อการให บ ริ การของเทศบาลตํ าบลห วยกระเจา อํ าเภอห วยกระเจา จั งหวั ด
กาญจนบุรี มีขั้นตอนการสรางเครื่องมือดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจของประชาชนตอ
การใหบริการของเทศบาลตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเปนขอมูลใน
การกําหนดประเด็นหลักที่ใชในการสรางเครื่องมือ
2) แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของ ผูมีสวนได
เสียที่มีตอการใหบริการโครงการของเทศบาลตําบลหวยกระเจา ประจําปงบประมาณ 2561 โดยแบง
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน 2 สวนคือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน คือ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได
และการติดตอขอรับบริการ มีจํานวน 6 ขอ
สวนที่ 2 แบบประเมินผลความพึงพอใจที่มีตอการดําเนินงาน “ความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี” มี
จํานวน 20 ขอ ประกอบดวย 4 ดานคือ
1. งานบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวยเอดส
2. การใหบริการจัดเก็บภาษี/การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมเคลื่อนที่
3. งานใหบริการดานการประปา
4. การใหบริการงานสงเสริมการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
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การแปลความหมายเพื่ อ เปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย และ ค า ร อ ยละ จะใช เกณฑ ในการแปล
ความหมาย เปรียบเทียบโดยใชสูตรดังนี้
พิสัย (Range : R)

= คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําที่สุด
= 8-0=8
= 8/8 = 1.00

3) นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแกไขจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานมาตรวจสอบความถูกตอง
เพื่อนําปรับปรุงแกไขใหเครื่องมือแบบสอบถามมีความสมบูรณ
4) นํ า เครื่ อ งมื อ ที่ ป รับ ปรุ งแก ไขแลว นํ าไปทดลองใชกับ ประชาชนที่ ไมใชก ลุม ตัว อย างที่
แท จ ริ งจํ า นวน 30 คน และนํ าข อ มู ล ที่ ได ม าหาค า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ด ว ยวิ ธี ก ารหาค า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) โดยใชสูตร ครอนบัค (Cronbach) และไดคาความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับคือ 0.88
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. นํ า หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากคณบดี ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2. ดําเนินการเก็บรวบขอมูล โดยนําแบบสอบถามสงไปยังผูมีสวนไดเสียที่เปนกลุมตัวอยาง
ดวยตนเอง จํานวน 390 ชุด
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
สถิติที่ใชในการวิจัยและใชขอมูลจากแบบสอบถามคือ
สถิติที่ใชในการตอบตามวัตถุประสงค ของการวิจัยคือ การแจกแจงความถี่ รอยละ คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. รอยละ (Percentage) เปนคาสถิติที่นิยมใชกันมาก โดยเปนการเปรียบเทียบความถี่ หรือ
จํานวนที่ตองการกับความถี่หรือจํานวนทั้งหมดที่เทียบเปน 100 จะหาคารอยละจากสูตรตอไปนี้
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คารอยละจะแสดงความหมายของคาและสามารถนําคาที่ไดไปเปรียบเทียบได
p =

P
f
N

เมื่อ

f
× 100
N

แทน
แทน
แทน

คารอยละ
ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนคารอยละ
จํานวนความถี่ทั้งหมด

2. การวัดแนวโน มเข าสูสวนกลาง (Measures of Central Tendency) เป น สถิติ ที่ใช
เปนตัวแทนของขอมูล โดยที่นิยม ไดแก คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย (Mean) หรือเรียกวาคากลางเลขคณิต คาเฉลี่ย คามัชฌิมาเลขคณิต เปนตน

=
เมื่อ

แทน = คาเฉลี่ย
ΣX
N

แทน
แทน

= ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุม
= จํานวนของคะแนนในกลุม

3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปนการวัดการกระจายที่นิยมใชกันมาก
เขียนแทนดวย S.D. หรือ S

หรือ

เมื่อ

S.D.

=

S.D.

=
S.D.
X
n
Σ

แทน
แทน
แทน
แทน

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาคะแนน
จํานวนคะแนนในแตละกลุม
ผลรวม
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สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐานความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
การทดสอบสมมุติฐาน เปนการทดสอบคําตอบสรุปของผลการวิจัยที่ผูวิจัยคาดการณหรือ
คาดคะเนลวงหนา โดยการทดสอบสมมุติฐานนี้จะใชสถิติเชิงอางอิง (Inferential Statistics) ในทีน่ ี้จะ
กลาวถึงสถิติ t - test ในบางกรณีเทานั้น
1. กรณีกลุมตัวอยาง 1 กลุม ทดสอบหลังเรียนจะใชสูตรดังนี้

เมื่อ

t =

X − µ0
S
n

t

แทน

S
n
µ0

แทน
แทน
แทน
แทน

df = n − 1

คาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบกับคาวิกฤติ เพื่อทราบ
ความมีนัยสําคัญ
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จํานวนสมาชิกในกลุมหรือจํานวนขอมูล
เกณฑ

2. กรณีกลุมตัวอยาง 1 กลุม หรือขอมูล 2 ชุด เชน คะแนนสอบกอนเรียน (Pre - test) และ
คะแนนสอบหลังเรียน (Post - test) จะใชสูตรดังนี้
t=

เมื่อ

ΣD
nΣD 2 − (ΣD )
(n − 1)

t

แทน

D
ΣD

แทน
แทน
แทน

n

2

df = n − 1

คาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบกับคาวิกฤติ เพื่อทราบ
ความมีนัยสําคัญ
คาผลตางระหวางคูคะแนน
ผลรวมคาผลตางระหวางคูคะแนน
จํานวนกลุมตัวอยางหรือจํานวนคูคะแนน
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การวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) ละคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)
เปนรายขอรายดาน และโดยรวมการแปลความหมายดังนี้
คะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีตอการบริการมากที่สุด
คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีตอการบริการมาก
คะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีตอการบริการปานกลาง
คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีตอการบริการนอย
คะแนน 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีตอการบริการนอยที่สุด
สําหรับ S.D. ใชเกณฑไมเกิน 1.00

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก าร เทศบาลตํ า บลห ว ยกระเจา อํ า เภอ
หวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูที่มีสวน
ไดส ว นเสี ย ที่ มาขอรั บ หรื อใช  บ ริ การของเทศบาลตําบลหว ยกระเจา อําเภอหว ยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี จํานวน 390 คน โดยใช วิธีการสุมแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling)
โดยเปนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูรับบริการ จํานวน 4 ภาระงาน ประกอบดวย
1. งานบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวยเอดส
2. การใหบริการจัดเก็บภาษี/การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมเคลื่อนที่
3. งานใหบริการดานการประปา
4. การใหบริการงานสงเสริมการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
โดยจะทําการเสนอผลวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้
สวนที่ 1 : ผลการแจกแจงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 390 คน ประกอบดวย
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และการขอรับบริการจากเทศบาลตําบลหวยกระเจาโดย
เฉลี่ยตอป
สวนที่ 2 : ผลการแจกแจงขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบล
หวยกระเจาจากผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 390 คน จํานวน 4 ภาระงาน ประกอบดวย ความพึง
พอใจในงานบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวยเอดส ความพึงพอใจในการจัดเก็บภาษี/
การจั ดเก็ บ ภาษี และค า ธรรมเนี ย มเคลื่อนที่ ความพึงพอใจในการประปาของเทศบาลตําบลหว ย
กระเจาและ ความพึงพอใจในการใหบริการงานสงเสริมการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
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สวนที่ 1 ผลการแจกแจงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
192
198
390

รอยละ
49.20
50.80
100.00

จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 198 คน คิดเปน
รอยละ 50.80 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 49.20

50.8

ภาพที่

2

49.2

จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ

ชาย

หญิง
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ตารางที่ 2 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
อายุ
ต่ํากวา 25 ป
25 – 35 ป
36 – 45 ป
46 – 55 ป
56 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน
11
41
112
136
90
390

รอยละ
2.80
10.50
28.70
34.90
23.10
100.00

จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุระหวาง 46 – 55 ป จํานวน 136
คน คิดเปนรอยละ 34.90 รองลงมามีอายุ 36 – 45 ป จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.70 อายุ 56
ปขึ้นไป จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 23.10 อายุ 25 – 35 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.50
และอายุต่ํากวา 25 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.80

ต่ํากวา 25 ป

2.8
23.1
34.9

25 - 35 ป

10.5
28.7

36 - 45
46 - 55 ป
56 ปขึ้นไป

ภาพที่

3

จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
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ตารางที่ 3 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา/ปวช.
อนุปริญญา /ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

จํานวน
32
88
117
54
96
3
390

รอยละ
8.20
22.60
30.00
13.60
24.60
0.80
100.00

จากตารางที่ 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเทา/ปวช. จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 30.00 รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี
จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.60 มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.60
ระดับอนุปริญญา /ปวส. จํานวน 54 คน คิดเปน รอยละ 13.60 ระดับประถมศึกษา จํานวน 32 คน
คิดเปนรอยละ 8.20 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.80

ประถมศึกษา

0.8
24.6
13.6

มัธยมศึกษาตอนตน

8.2
30

22.6

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

ภาพที่

4

จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการศึกษา
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ตารางที่ 4 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
เกษตรกร
รับจาง
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
รวม

จํานวน
148
114
96
20
12
390

รอยละ
37.90
29.20
24.60
5.10
3.10
100.00

จากตารางที่ 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพเกษตรกร จํานวน 148 คน คิดเปน
รอยละ 37.90 รองลงมา คือ รับจาง จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 29.20 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.60 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.10 และ
พนักงานบริษัทเอกชน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.10

เกษตรกร

5.1

3.1

รับจาง

9.50
21.30

24.6
37.80

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท

ภาพที่

5

จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
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ตารางที่ 5 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
สถานภาพ
ต่ํากวา 5,000 บาท
5,001 – 15,000 บาท
15,001 – 25,000 บาท
25,001 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน
19
196
138
37
390

รอยละ
4.90
50.30
35.40
9.50
100.00

จากตารางที่ 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001 – 15,000
บาท จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 50.30 รองลงมา คือ รายได 15,001 – 25,000 บาท จํานวน
138 คน คิดเปนรอยละ 35.40 รายได 25,001 บาทขึ้นไป จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.50 และ
รายได ต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.90
4.9

ต่ํากวา 5,000 บาท

9.5
35.4

50.3

5,001 - 15,000 บาท
15,001 - 25,000 บาท
25,001 บาท ขึ้นไป

ภาพที่

6

จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
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ตารางที่ 6 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการขอรับบริการจากเทศบาล
ตําบลหวยกระเจาโดยเฉลี่ยตอป
การขอรับบริการจาก อบต.
โดยเฉลี่ยตอป
นอยกวา 3 ครั้งตอป
3 – 5 ครั้งตอป
มากกวา 5 ครั้งตอป
รวม

จํานวน

รอยละ

120
159
111
390

30.80
40.80
28.50
100.00

จากตารางที่ 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญขอรับบริการจากเทศบาลตําบลห ว ย
กระเจาโดยเฉลี่ย 3 – 5 ครั้งตอป 159 คน คิดเปนรอยละ 40.80 รองลงมา คือ นอยกวา 3 ครั้งตอป
จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 30.80 และ มากกวา 5 ครั้งตอป จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ
28.50

30.8

40.0
29.3

นอยกวา 3 ครั้งตอป
3 - 5 ครั้งตอป
มากกวา 5 ครั้งตอป

ภาพที่

7

จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการขอรับบริการจากเทศบาล
ตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
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สวนที่ 2 ผลการแจกแจงขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใหบริการ
ตารางที่ 7 สรุปภาพรวมความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
S.D.
การแปลผล
X
จําแนกตามภาระงาน
1.ดานความพึงพอใจในงานบริการจายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวยเอดส

1.1 ความพึงพอใจดานกระบวนการ
1.2 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ
1.3 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
1.4 ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
1.5 ความพึงพอใจดานการจัดการปญหา

2.ดานความพึงพอใจในการใหบริการจัดเก็บภาษี/
การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมเคลื่อนที่
2.1 ความพึงพอใจดานกระบวนการ
2.2 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ
2.3 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
2.4 ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
2.5 ความพึงพอใจดานการจัดการปญหา

3. ด านความพึ งพอใจในงานให บ ริ ก ารด า นการ
ประปา

3.1 ความพึงพอใจดานกระบวนการ
3.2 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ
3.3 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
3.4 ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.5 ความพึงพอใจดานการจัดการปญหา
4. ดานความพึงพอใจในการใหบริการงานสงเสริม

การศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

4.1 ความพึงพอใจดานกระบวนการ
4.2 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ
4.3 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
4.4 ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4.5 ความพึงพอใจดานการจัดการปญหา

รวม

4.678 (93.56)

0.52

มากที่สุด

4.58 (91.60)
4.75 (95.00)
4.76 (95.20)
4.66 (93.20)
4.64 (92.80)

0.58
0.47
0.45
0.55
0.58

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.612 (92.24)

0.58

มากที่สุด

4.55 (91.00)
4.56 (91.20)
4.51 (90.20)
4.71 (94.20)
4.73 (94.60)

0.57
0.57
0.64
0.51
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.572 (91.44)

0.57

มากที่สุด

4.58 (91.60)
4.56 (91.20)
4.57 (91.40)
4.54 (90.80)
4.61 (92.20)

0.53
0.55
0.59
0.57
0.64

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.634 (92.68)

0.54

มากที่สุด

4.70 (94.00)
4.72 (94.40)
4.69 (93.80)
4.55 (91.00)
4.51 (90.20)
4.624 (92.48)

0.52
0.51
0.54
0.58
0.58
0.56

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจที่มีตอการดําเนินงานการ
ใหบริการของเทศบาลตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวม อยูใน
ระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ยที่ 4.62 คิดเปนรอยละ 92.48 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีระดับความพึงพอใจในงานบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวย
เอดสในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ยที่ 4.67 คิดเปนรอยละ 93.56 รองลงมาไดแก ความพึงพอใจใน
การใหบริการงานสงเสริมการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ยที่ 4.63 คิด
เปนรอยละ 92.68 ความพึงพอใจในการใหบริ การจัดเก็บภาษี /การจัดเก็ บภาษีและคาธรรมเนี ย ม
เคลื่อนที่ อยูในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ยที่ 4.61 คิดเปนรอยละ 92.24 และความพึงพอใจในงาน
ใหบริการดานการประปา ในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ยที่ 4.57 คิดเปนรอยละ 91.44
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ตารางที่ 8 จํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีตอ
การใหบริการ เรื่อง “ความพึงพอใจที่มีตองานบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/
ผูปวยเอดส”
ระดับความพึงพอใจ
ที่มีตอการใหบริการ

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน นอย
กลาง

มาก
ที่สุด

นอย
ที่สุด

X

การ
S.D. แปล
ผล

ความพึงพอใจที่มีตองานบริการจายเบี้ยยังชีพผูส ูงอายุ/คนพิการ/ผูปวยเอดส
1 . ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ขึ้ น
ท ะ เ บี ย น ผู สู ง อ า ยุ / คน
พิการ
2.เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู สู ง อายุ / คน
พิการ/ผูปวยเอดส มีความ
เหมาะสม
3.มีการประชาสัมพันธขาวสาร
ตางๆ ในดานการขอรับเงิน
สงเคราะห ใหแกผูสูงอายุ /
คนพิการ
4.การจายเบี้ยผูสูงอายุ/คน
พิการ ตรงตอเวลา
5.มี การให บ ริ ก ารรั บ เรื่ อ ง
คํ า ร องด า นผู สู ง อายุ /คน
พิการอยางเหมาะสม

247
124
19
0
0
4.58
มาก
0.58
(63.30) (31.80) (4.90) (0.00) (0.00) (91.60)
ที่สุด
301
82
7
0
0
4.75
มาก
0.47
(77.20) (21.00) (1.80) (0.00) (0.00) (95.00)
ที่สุด
305
80
5
0
0
4.76
มาก
0.45
(78.20) (20.50) (1.30) (0.00) (0.00) (95.20)
ที่สุด
275
98
17
0
0
4.66
มาก
0.55
(70.50) (25.10) (4.40) (0.00) (0.00) (93.20)
ที่สุด
271
98
21
0
0
4.64
มาก
0.58
(69.50) (25.10) (5.40) (0.00) (0.00) (92.80)
ที่สุด
รวม

4.678
มาก
0.52
(93.56)
ที่สุด

จากตารางที่ 9 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจที่มีตอความพึงพอใจในงาน
บริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวยเอดสในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ยที่ 4.67 และเมื่อ
พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจในเรื่ อ ง มี ก าร
ประชาสัมพันธขาวสาร ตางๆ ในดานการขอรับเงินสงเคราะหใหแกผูสูงอายุ /คนพิการ ในระดับมาก
ที่สุด ดวยคาเฉลี่ยที่ 4.76 รองลงมา คือ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวยเอดส มีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ยที่ 4.75 และการจายเบี้ยผูสูงอายุ/คนพิการ ตรงตอเวลาในระดับมาก ดวย
คาเฉลี่ยที่ 4.66 ตามลําดับ

85

ตารางที่ 10 จํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีตอ
การใหบริการ เรื่อง “ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการจัดเก็บภาษี/การจัดเก็ บภาษี
และคาธรรมเนียมเคลื่อนที่”
ระดับความพึงพอใจ
ที่มีตอการใหบริการ

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

X

การ
S.D. แปล
ผล

ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการจัดเก็บภาษี/การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมเคลื่อนที่
1. ความสะดวกรวดเร็วของ
การใหบริการของเจาหนาที่
และพนักงาน
2. การใหบริการดวยความ
สุ ภ า พ แ ล ะ เ ส ม อ ภ า ค
ตามลําดับกอน-หลัง
3. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ
เผยแพร ข อ มู ล ข า วสารใน
ดานการเสียภาษี
4. ความเหมาะสมของการ
ออกพื้นที่ในการจัดเก็บภาษี
5 . ค ว า ม เ พี ย ง พ อ ข อ ง
เจาหนาที่และพนักงานในการ
ใหบริการ

231
143
16
0
0
4.55
มาก
0.57
(59.20) (36.70) (4.10) (0.00) (0.00) (91.00)
ที่สุด
237
137
16
0
0
4.56
มาก
0.57
(60.80) (35.10) (4.10) (0.00) (0.00) (91.20)
ที่สุด
226
131
33
0
0
4.51
มาก
0.64
(57.90) (33.50) (8.60) (0.00) (0.00) (90.20)
ที่สุด
292
86
12
0
0
4.71
มาก
0.51
(74.90) (22.10) (3.10) (0.00) (0.00) (94.20)
ที่สุด
298
82
10
0
0
4.73
มาก
0.49
(76.40) (21.00) (2.60) (0.00) (0.00) (94.60)
ที่สุด
รวม

4.612
มาก
0.58
(92.24)
ที่สุด

จากตารางที่ 10 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการดาน
การใหบริการจัดเก็บภาษี/การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมเคลื่อนที่ โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด
ดวยคาเฉลี่ยที่ 4.61 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความพึง
พอใจในความเพียงพอของเจาหนาที่และพนักงานในการใหบริการในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ยที่ 4.73
รองลงมาคือ ความเหมาะสมของการออกพื้นที่ในการจัดเก็บภาษี ในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ยที่
4.71 และการใหบริการดวยความสุภาพและเสมอภาคตามลําดับกอน-หลัง ในระดับมากที่สุด ดวย
คาเฉลี่ยที่ 4.56 ตามลําดับ
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ตารางที่ 11 จํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีตอ
การใหบริการ เรื่อง “ความพึงพอใจที่มีตองานใหบริการดานการประปา”
ระดับความพึงพอใจ
ที่มีตอการใหบริการ

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน นอย
กลาง

มาก
ที่สุด

นอย
ที่สุด

X

การ
S.D. แปล
ผล

ความพึงพอใจที่มีตองานใหบริการดานการประปา
1 .ท อ ประปา แรงดั น น้ํ า
ในเขตเทศบาลมี ค วาม
พรอมเพียงพอ
2. การให บ ริ ก ารดานงาน
ประปา มี ร วดเร็ ว และ
ความเหมาะสม
3. เมื่ อเกิ ดการชํ ารุ ดของท อ
ประปา มี เจ า หน า ที่ ดู แ ล
ซอมแซมอยางรวดเร็ว
4. ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่
ดูแลงานประปา
5. ประชาชนได รั บ ความ
สะดวกในการให บริ การใน
สวนงานประปา

236
145
9
0
0
4.58
มาก
0.53
(60.50) (37.20) (2.30) (0.00) (0.00) (91.60)
ที่สุด
235
142
13
0
0
4.56 0.55 มาก
ที่สุด
(60.30) (36.40) (3.30) (0.00) (0.00) (91.20)
245
124
21
0
0
4.57
มาก
0.59
(62.80) (31.80) (5.40) (0.00) (0.00) (91.40)
ที่สุด
226
149
15
0
0
4.54
มาก
0.57
(57.90) (38.20) (3.80) (0.00) (0.00) (90.80)
ที่สุด
275
81
34
0
0
4.61
มาก
0.64
(70.50) (20.80) (8.70) (0.00) (0.00) (92.20)
ที่สุด
รวม

4.572
มาก
0.57
(91.44)
ที่สุด

จากตารางที่ 11 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการงาน
ใหบริการดานการประปา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ยที่ 4.57 และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความพึงพอใจในเรื่องประชาชนไดรับความสะดวก
ในการใหบริการในสวนงานประปาในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ยที่ 4.61 รองลงมาคือ ทอประปา
แรงดันน้ํา ในเขตเทศบาลมีความพรอมเพียงพอในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ยที่ 4.58 และเมื่อเกิด
การชํารุดของทอประปา มีเจาหนาที่ดูแลซอมแซมอยางรวดเร็วในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ยที่ 4.57
ตามลําดับ
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ตารางที่ 12 จํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีตอ
การใหบริการ เรื่อง “ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการงานสงเสริมการศึกษา (ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก)”
ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการงานสงเสริมการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
1. มีการจัดครู/เจาหนาที่
288
89
13
0
0
เพื่ อ ดู แ ลเด็ ก เล็ ก อย า ง
(73.80) (22.80) (3.30) (0.00) (0.00)
เหมาะสมและเพียงพอ
2. มี ก ารจั ด กิ จ กรรม/
อุ ป ก ร ณ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 295
83
12
0
0
เรียน/เครื่องเลนที่ เ หมาะ (75.60) (21.30) (3.10) (0.00) (0.00)
สําหรับเด็กเล็ก
3.ความสะอาด/ความ
288
86
16
0
0
ปลอดภั ย ของศู น ย พัฒนา
(73.80) (22.10) (4.10) (0.00) (0.00)
เด็กเล็ก
4. การจั ด บ ริ ก าร ด า น
235
137
18
0
0
อาหารที่มีคุณภาพสําหรับ
(60.30) (35.10) (4.60) (0.00) (0.00)
เด็กเล็ก
5. เด็ ก เล็ ก ได รับ การดู แ ล
220
152
18
0
0
เอาใจใส จ ากศู น ย ฯ เป น
(56.40) (39.00) (4.60) (0.00) (0.00)
อยางดี
ระดับความพึงพอใจ
ที่มีตอการใหบริการ

รวม

S.D.

การ
แปล
ผล

4.70
0.52
(94.00)

มาก
ที่สุด

4.72
0.51
(94.40)

มาก
ที่สุด

4.69
0.54
(93.80)

มาก
ที่สุด

4.55
0.58
(91.00)

มาก
ที่สุด

4.51
0.58
(90.20)

มาก
ที่สุด

4.634
0.54
(92.68)

มาก
ที่สุด

X

จากตารางที่ 12 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการงาน
สงเสริมการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ยที่ 4.63 และเมื่อ
พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า ผู ตอบแบบสอบถามสว นใหญ มีร ะดั บ ความพึ ง พอใจในเรื่ องมี ก ารจั ด
กิจกรรม/อุปกรณประกอบการเรียน/เครื่องเลนที่เหมาะสําหรับเด็กเล็กในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ย
ที่ 4.72 รองลงมาคือ มีการจัดครู/เจาหนาที่เพื่อดูแลเด็กเล็กอยางเหมาะสมและเพียงพอในระดับมาก
ที่สุด ดวยคาเฉลี่ยที่ 4.70 และความสะอาด/ความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในระดับมากที่สุด
ดวยคาเฉลี่ยที่ 4.69 ตามลําดับ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ยเรื่อง “การศึ กษาความพึ งพอใจของเทศบาลตําบลห วยกระเจา อํ าเภอห วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี” โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย คือเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ตอการให บ ริการของเทศบาลตํ าบลห วยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวั ดกาญจนบุ รี จํานวน 4
ภาระงาน ประกอบดวย
1. งานบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวยเอดส
2. การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมเคลื่อนที่
3. งานใหบริการดานการประปา
4. การใหบริการงานสงเสริมการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เป นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การรวบรวมขอมูลและกลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผูที่มีสวนไดสวนเสียที่มาขอรับหรือใชบริการ
ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 390 คน โดยใช วิธีการ
สุมแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) นํามาวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติพรรณนาแสดง
คาจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้
ผลการศึ กษาข อมู ลเกี่ ยวกั บลั กษณะส วนบุ ค คลของผู ตอบแบบสอบถาม พบว า ผู ต อบ
แบบสอบถามส ว นใหญ เป น เพศหญิ ง มี อ ายุ ร ะหว า ง 46 – 55 ป การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา/ปวช. อาชีพเกษตรกร รายไดเฉลี่ยตอเดือน 5, 001 – 15,000
บาท และขอรับบริการจากเทศบาลตําบลหวยกระเจา โดยเฉลี่ย 3 – 5 ครั้งตอป
ผลการแจกแจงข อมู ลเกี่ ยวกับความพึ งพอใจตอการให บริการของเทศบาลตําบลหวย
กระเจา ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจที่มีตอการดําเนินงาน การใหบริการของเทศบาล
ตําบลหวยกระเจาอําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ยที่
4.62 คิดเปนรอยละ 92.48
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความพึงพอใจในงาน
บริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวยเอดสในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ยที่ 4.67 คิดเปน
รอยละ 93.56 รองลงมาไดแก ความพึงพอใจในการใหบริการงานสงเสริมการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก) ในระดับ มากที่สุด ดวยค าเฉลี่ยที่ 4.63 คิด เป นรอยละ 92.68 ความพึ งพอใจในการให บริการ
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จัดเก็บภาษี/การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมเคลื่อนที่ ในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ยที่ 4.61 คิด
เปนรอยละ 92.24 และความพึงพอใจในงานใหบริการดานการประปา ในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ย
ที่ 4.57 คิดเปนรอยละ 91.44 และหากพิจารณาแตละภาระงาน พบวา
ภาระงานที่ 1 ความพึงพอใจที่มีตองานบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวย
เอดส มี ร ะดั บ ความพึ งพอใจในเรื่ อ ง มี ก ารประชาสั ม พั น ธ ข า วสาร ต างๆ ในด า นการขอรับ เงิ น
สงเคราะหใหแกผูสูงอายุ /คนพิการ รองลงมา คือ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวยเอดส มีความ
เหมาะสมและการจายเบี้ยผูสูงอายุ/คนพิการ ตรงตอเวลา ในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ย 4.76, 4.75
และ 4.66 คิดเปนรอยละ 95.20, 95.00 และ 93.20 ตามลําดับ
ภาระงานที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอโครงการใหบริการจัดเก็บภาษี/การจัดเก็บภาษีและ
คาธรรมเนียมเคลื่ อนที่ มี ระดั บความพึงพอใจในความเพียงพอของเจาหนาที่และพนักงานในการ
ใหบริการ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของการออกพื้นที่ในการจัดเก็บภาษีและ การใหบริการดวย
ความสุภาพและเสมอภาคตามลําดับกอน-หลัง ในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ย 4.73, 4.71 และ 4.56
คิดเปนรอยละ 94.60, 94.20และ 91.20 ตามลําดับ
ภาระงานที่ 3 ความพึงพอใจโครงการใหบริการดานการประปา มีระดับความพึงพอใจใน
เรื่องประชาชนไดรับความสะดวกในการใหบริการในสวนงานประปา รองลงมาคือ ทอประปา แรงดัน
น้ํ า ในเขตเทศบาลมี ค วามพร อมเพี ย งพอ และเมื่อ เกิ ดการชํารุดของท อประปา มี เจาหน าที่ ดูแ ล
ซอมแซมอยางรวดเร็ว ในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ย 4.61, 4.58 และ 4.57 คิดเปนรอยละ 92.20,
91.60 และ 91.40 ตามลําดับ
ภาระงานที่ 4 ความพึงพอใจการใหบริการงานสงเสริมการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) มี
ระดับความพึงพอใจในเรื่องมีการจัดกิจกรรม/อุปกรณประกอบการเรียน/เครื่องเลนที่เหมาะสําหรับ
เด็กเล็ก รองลงมาคือ มีการจัดครู/เจาหนาที่เพื่อดูแลเด็กเล็กอยางเหมาะสมและเพียงพอ และความ
สะอาด/ความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ย 4.72, 4.70 และ 4.69
คิดเปนรอยละ 94.40, 94.00 และ 93.80 ตามลําดับ
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ขอเสนอแนะดานนโยบาย
1. ผลการศึกษา พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการในดานใดมาก ผูบริหารควร
นําผลดังกลาวเพื่อวางแผนในการพัฒนาในโครงการอื่น ๆ และกําหนดนโยบายเพื่อนาไปใชในงานดาน
อื่น ๆ ตอไป
2. ผูบริหารควรกําหนดและชี้แจงนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการใน
แตละดานตอสาธารณะชนอยางทั่วถึง
3. ผูบริหารควรมีนโยบายที่มุงเนนความสําคัญตอโครงการตาง ๆ รวมทั้งสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมในชุมชนในพื้นที่
4. ผูบริหารควรใชผลการศึกษาในครั้งนี้กําหนดสภาพปจจุบันของตนเอง และแสวงหาความ
รวมมื อกั บ หน วยงานภายในที่ เกี่ย วของกั บ งานในแต ล ะดานเพื่ อความเข าใจของประชาชนต อการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ตอไป
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมีการดําเนินศึกษาคุณภาพของการใหบริการในดานอื่นๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพชีวิตพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่เพื่อใหไดขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุงในดานอื่นๆ
2. ควรมีการดําเนินศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพในการใหบริการของเทศบาลฯ เพื่อเปน
ประโยชนในการยกระดับคุณภาพในการใหบริการของเทศบาลฯ ตอไป
3. ควรมีการดําเนินศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนในการบริการของเทศบาลฯ เพื่อ
ใชในการปรับปรุงกระบวนการในการบริการ เพื่อลดขั้นตอนตาง ๆ ในการใหบริการ
4. ควรมีการดําเนินศึกษาการประชาสัมพันธโครงการตาง ๆ วาชัดเจนและทั่วถึงในทุกชุมชน
5. ควรมีการดําเนินศึกษาเกีย่ วกับความตองการของประชาชนในการใหบริการในแตละดาน
ของเทศบาลฯ
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แบบประเมินผลเลขที่............

แบบประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

..............................................................................................................
คําชี้แจง
1.แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการ เทศบาลตําบล
หวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
2.แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินผล
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการใหบริการ ของเทศบาลตําบลหวยกระเจาจํานวน 4 ภาระงาน
ประกอบดวย ความพึงพอใจในการบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวยเอดส ความพึงพอใจในการ
จัดเก็บภาษี/การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมเคลื่อนที่ ความพึงพอใจในการประปาของเทศบาลตําบลหวย
กระเจา ความพึงพอใจในการใหบริการงานสงเสริมการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
สวนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงการ
ใหบริการ
3.โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน ( ) ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ

( ) ต่ํากวา 25 ป
( ) 46 – 55 ป

( ) 25 - 35 ป
( ) 56 ปขึ้นไป

3. การศึกษา ( ) ไมไดรบั การศึกษา
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ( ) อนุปริญญา/ปวส.
( ) สูงกวาปริญญาตรี
4. อาชีพ

( ) เกษตรกร
( ) ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ

5. รายไดตอเดือน

( ) 36 - 45 ป
( ) มัธยมศึกษาตอนตน
( ) ปริญญาตรี

( ) รับจาง
( ) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
( ) พนักงานบริษัทเอกชน ( ) อืน่ ๆ ระบุ........................

( ) ต่ํากวา 5,000 บาท
( ) 15,001 – 25,000 บาท

( ) 5,001 – 15,000 บาท
( ) 25,001 บาทขึ้นไป

6. ทานไปขอรับบริการจากเทศบาลตําบลหวยกระเจาโดยเฉลี่ยกี่ครั้งตอป
( ) นอยกวา 3 ครั้งตอป
( ) 3 – 5 ครั้งตอป
( ) มากกวา 5 ครั้งตอป

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการใหบริการ ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา จําแนกตามภาระงาน
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน
ประเด็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใหบริการ
ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

โครงการใหบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวยเอดส
1.การใหบริการขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ/คนพิการ
2.เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวยเอดส มีความเหมาะสม
3.มีการประชาสัมพันธขาวสาร ตางๆ ในดานการขอรับเงินสงเคราะห
ใหแกผูสูงอายุ /คนพิการ
4.การจายเบี้ยผูสูงอายุ/คนพิการ ตรงตอเวลา
5.มี ก ารให บ ริ การรั บ เรื่อ ง คํ า รอ งด า นผู สู ง อายุ /คนพิ การอย า ง
เหมาะสม
โครงการใหบริการจัดเก็บภาษี/การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมเคลื่อนที่
6.ความสะดวกรวดเร็ ว ของการให บ ริ ก ารของเจ า หน า ที่ แ ละ
พนักงาน
7.การใหบริการดวยความสุภาพและเสมอภาคตามลําดับกอน-หลัง
8. มีการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารในดานการเสียภาษี
9. ความเหมาะสมของการออกพื้นที่ในการจัดเก็บภาษี
10. ความเพียงพอของเจาหนาที่และพนักงานในการใหบริการ
โครงการใหบริการดานการประปา
11 .ทอประปา แรงดันน้ํา ในเขตเทศบาลมีความพรอมเพียงพอ
12 .การใหบริการดานงานประปา มีรวดเร็วและความเหมาะสม
13. เมื่ อเกิ ดการชํ ารุ ดของท อประปา มี เจ าหน าที่ ดู แลซ อมแซมอย าง
รวดเร็ว
14. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ดูแลงานประปา
15. ประชาชนไดรับความสะดวกในการใหบริการในสวนงานประปา
โครงการใหบริการงานสงเสริมการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
16.มีการจัดครู/เจาหนาที่เพื่อดูแลเด็กเล็กอยางเหมาะสมและ
เพียงพอ
17.มี การจั ด กิ จ กรรม/อุ ป กรณ ป ระกอบการเรี ย น/เครื่อ งเล น ที่
เหมาะสําหรับเด็กเล็ก
18.ความสะอาด/ความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
19.การจัดบริการดานอาหารที่มีคุณภาพสําหรับเด็กเล็ก
20.เด็กเล็กไดรับการดูแลเอาใจใสจากศูนยฯเปนอยางดี

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอยที่สุด

สวนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงการใหบริการ

ขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน
ขอมูลของทุกทานจะนําไปพัฒนาการใหบริการของเทศบาลตําบลหวยกระเจา

ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-ชื่อสกุล
วัน เดือน ปเกิด

นายสรรคชัย กิติยานันท
30 สิงหาคม 2512

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปทุมคงคา ปการศึกษา 2531
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร วิทยาลัยครูนครปฐม
ปการศึกษา 2535
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเอเชีย

อาคเนย
ปการศึกษา 2541
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
ปการศึกษา 2553
ประวัติการทํางาน
2535
2537
2541
2544
2550
2554

2560

เจาหนาที่ฝายการตลาด บริษัท เอเชียอาหารสัตว จํากัด
เจาหนาที่ฝายการตลาด บริษัทไทย วี.พี. คอรเปอรเรชั่น จํากัด
ผูจัดการสหกรณสวนปาภาคเอกชน จํากัด
อาจารย ประจําหลักสูตร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประธานหลักสูตร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประธานหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประธานหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ชื่อผูชวยนักวิจัย

นาย สุทธิพจน ศรีบญ
ุ นาค

ประวัติการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต พ.ศ.2545
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พ.ศ.2550
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
พ.ศ.2555

ประวัติการทํางาน
2556 – ปจจุบัน

พนักงานมหาวิทยาลัย(อาจารย) ประจําหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ชื่อผูชวยนักวิจัย

นางสุภัตรา กันพรอม

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย พ. ศ. 2538
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย พ.ศ. 2542

ประวัติการทํางาน
2557 – ปจจุบัน

พนักงานมหาวิทยาลัย(อาจารย) ประจําหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

ภาคผนวก

ภาพเก็บขอมูล เทศบาลตําบลหวยกระเจา

