รายงานวิจัย
การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการจากเทศบาลตํ
ารจากเทศบาลตําบล
บลหวยกระเจา
อําเภอห
เภอ วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2562

ก

ชื่อเรื่อง

การประเมินความพึงพอใจของเทศบาลตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อผูว ิจัย

สรรคชัย กิติยานันทและคณะ

ปที่ทําการวิจัย 2562

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง“การประเมินความพึงพอใจของเทศบาลตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุร”ี โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย คือเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต อการให บ ริ ก ารของเทศบาลตํ าบลห ว ยกระเจา อํ าเภอห ว ยกระเจา จั งหวั ดกาญจนบุ รี จํ านวน
4ภาระงาน ประกอบดวย
1. การจัดสงน้ําอุปโภค-บริโภคบรรเทาปญหาภัยแลง
2. งานบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวยเอดส
3. งานใหบริการดานไฟฟาสาธารณะ
4. การใหบริการงานสงเสริมการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey)โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
รวบรวมขอมูลและกลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้คือผูที่มีสวนไดสวนเสียที่มาขอรับหรือใชบริการของ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน390คนโดยใชวิธีการสุมแบบ
ตามความสะดวก (Convenience Sampling) นํามาวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติพรรณนาแสดงคาจํานวน
รอยละคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้
ผลการศึ กษาข อมู ล เกี่ ย วกั บ ลั กษณะส ว นบุ ค คลของผู ต อบแบบสอบถาม พบว า ผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมีอายุระหวาง 36 – 45 ปการศึกษาระดับมัธยมศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทา/ปวช. อาชีพเกษตรกร รายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001– 15,000 บาท และขอรับ
บริการจากเทศบาลตําบลหวยกระเจา โดยเฉลี่ยนอยกวา 3 ครั้งตอป
ผลการแจกแจงขอมูล เกี่ย วกับ ความพึ ง พอใจตอ การใหบ ริ การของเทศบาลตํา บลหว ย
กระเจา ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจที่มีตอการดําเนินงานการใหบริการของเทศบาล
ตําบลหวยกระเจาอําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ยที่
4.62 คิดเปนรอยละ92.43

ข

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความพึงพอใจในการ
ใหบริการงานส งเสริมการศึกษา (ศูน ยพัฒนาเด็กเล็ก) และงานบริ การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คน
พิการ/ผูปวยเอดสในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ยที่ 4.65คิดเปนรอยละ93.16 และคาเฉลี่ยที่ 4.65คิด
เปนรอยละ93.04รองลงมาไดแก ความพึงพอใจในการใหบริการงานใหบริการดานไฟฟาสาธารณะ ใน
ระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ยที่ 4.59คิดเปนรอยละ91.84และความพึงพอใจในการจัดสงน้ําอุปโภคบริโภคบรรเทาปญหาภัยแลง ในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ยที่ 4.54คิดเปนรอยละ90.96และหาก
พิจารณาแตละภาระงาน พบวา
ภาระงานที่ 1 ความพึง พอใจที่ มีตองานบริการจัด สง น้ํา อุป โภค-บริโ ภคบรรเทาปญ หา
ภัย แลง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความพึงพอใจในเรื่อง เจาหนาที่ใหบริการจัดสงน้ําให
ประชาชนที่เดือดรอนอยางรวดเร็ว รองลงมา คือมีการสํารวจพื้นที่ที่ประสบปญหาเพื่อเตรียมการ
แกไขลวงหนาและมีการขุด/เจาะบอบาดาล หรือจัดหาภาชนะกักเก็บน้ํา เพื่อใชแกปญหาความแหง
แลงในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ย 4.58, 4.56 และ 4.54 คิดเปนรอยละ 91.60, 91.20 และ 90.80
ตามลําดับ
ภาระงานที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการจายเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปว ย
เอดสผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความพึงพอใจในเรื่อง เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวย
เอดส มีความเหมาะสมและมีการประชาสัมพันธขาวสาร ตางๆ ในดานการขอรับเงินสงเคราะหใหแก
ผูสูงอายุ /คนพิการ รองลงมาคือ การจายเบี้ยผูสูงอายุ/คนพิการ ตรงตอเวลาและมีการใหบริการรับ
เรื่อง คํารองดานผูสูงอายุ /คนพิการอยางเหมาะสม ในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ย 4.72, 4.63 และ
4.61 คิดเปนรอยละ 94.40, 92.60และ 92.20 ตามลําดับ
ภาระงานที่ 3 ความพึงพอใจที่มีตองานใหบริการดานไฟฟาสาธารณะผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีระดับความพึงพอใจในเรื่อง การติดตั้งไฟสาธารณะมีความเหมาะสม รองลงมาคือ ไฟฟา
สาธารณะ ในเขต เทศบาลมีความสวางเพียงพอ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ดูแลไฟสาธารณะและประชาชนไดรับความสะดวกในการสัญจรไปมา และไดรับความปลอดภัย ใน
ระดับมากที่สุด ด วยคาเฉลี่ย 4.65, 4.61 และ 4.57 คิดเปนรอยละ 93.00, 92.20 และ 91.40
ตามลําดับ

ค

ภาระงานที่ 4 ความพึง พอใจการใหบ ริการงานสง เสริมการศึกษา (ศูน ยพ ัฒ นาเด็กเล็ก)
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความพึงพอใจในเรื่อง มีการจัดครู/เจาหนาที่เพื่อดูแลเด็กเล็ก
อยางเหมาะสมและเพียงพอ รองลงมาคือ เด็กเล็กไดรับการดูแลเอาใจใสจากศูนยฯเปนอยางดี และมี
การจัดกิจกรรม/อุปกรณประกอบการเรียน/เครื่องเลนที่เหมาะสําหรับเด็กเล็กในระดับมากที่สุด ดวย
คาเฉลี่ย 4.75, 4.68 และ 4.64 คิดเปนรอยละ 95.00, 93.60 และ 92.80 ตามลําดับ

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของเทศบาลตําบลหวยกระเจา อําเภอ
หวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรีฉบับนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ขอขอบคุณเทศบาลตําบลหวยกระเจาอําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรีที่กรุณา
ใหความอนุเคราะหการดําเนินการวิจัยขอขอบคุณประชากรและเจาหนาที่เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ที่กรุณาเสียสละเวลาใหความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลและดําเนินการวิจัยจนสงผลใหการ
วิจัยครั้งนี้สําเร็จไปดวยดี
สุดทายประโยชนของงานวิจัยฉบับนี้ขอมอบใหผูสนใจในการศึกษาทุกทาน

คณะผูวิจัย
กันยายน 2562
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สารบัญ ตาราง
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่

1
2
3
4
5

จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการศึกษา
จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน
ตารางที่ 6 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการขอรับ
บริการจากเทศบาลตําบลหวยกระเจา โดยเฉลี่ยตอป
ตารางที่ 7 สรุปภาพรวมความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ตารางที่ 8 จํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความ
พึงพอใจที่มีตอการใหบริการ เรื่อง “ความพึงพอใจที่มีตองานบริการ
จัดสงน้ําอุปโภค-บริโภคบรรเทาปญหาภัยแลง”
ตารางที่ 9 จํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความ
พึงพอใจที่มีตอการใหบริการ เรื่อง “ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ
จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวยเอดส”
ตารางที่ 10 จํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึง
พอใจที่มีตอการใหบริการ เรื่อง “ความพึงพอใจที่มีตองานใหบริการดาน
ไฟฟาสาธารณะ”
ตารางที่ 11 จํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความ
พึงพอใจที่มีตอการใหบริการ เรื่อง “ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ
งานสงเสริมการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)”
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กรอบแนวคิดการวิจัย
จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการศึกษา
จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน
จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการขอรับ
บริการจากเทศบาลตําบลหวยกระเจาอําเภอหวยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี
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บทที1่
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญ
รัฐ ธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2540ได กําหนดนโยบายพื้น ฐานแหงรั ฐ
มาตรา78ที่ รัฐ ตองส งเสริ มและสนั บสนุน การมี ส ว นรว มของประชาชนในการกําหนดนโยบายการ
ตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการ
ใชอํานาจรัฐทุกระดับและรัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถิ่นได
เอง พัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นและระบบสาธารณูปการและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐาน
สารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดเปนสําคัญและ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังคงสานเจตนารมณเดิมในมาตรา 78 ทั้งนี้
ยังกําหนดนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน โดยพัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนา
คุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการ
ทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐ
ใชหลักการบริการกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ จัดระบบราชการและงาน
ของรั ฐอย างอื่ น เพื่ อให การจั ดทํ าและการให บริ การสาธารณะเป นไปอย างรวดเร็ วมี ประสิ ทธิ ภาพ
โปรงใส ตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนเปนสําคัญ
จากหลักการดังกลาวจึงนํามาสูแนวทางการปฏิรู ประบบราชการ โดยปรั บปรุงโครงสราง
หน ว ยงานภาครัฐ ใหมีความเหมาะสมตามภารกิ จ หน าที่ เพื่ อลดความซ้ํ าซ อน และให เ กิด เอกภาพ
คลองตัวในการบริหารจัดการ ซึ่งสภานิติบัญญัติไดตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่5)พ.ศ. 2545สงผลใหมีการจัดตัง้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยมีภารกิจหนาที่สําคัญใน
การสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล
สรางความเขมแข็งใหแกองคการปกครองทองถิ่น มีการจัดบริหารจัดการที่ดีตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในทองถิ่นและมีการบูรณาการการแกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ
เทศบาลตําบลหว ยกระเจาเปนเทศบาลตํ าบลหนึ่ งในจํานวน 2 เทศบาลตําบล 2องคการ
บริหารสวนตําบลของอํา เภอหวยกระเจา จังหวั ดกาญจนบุรี อยูทางทิศใตของอําเภอหวยกระเจา
ประมาณ 500 เมตร อยูหางจากจั งหวั ดกาญจนบุรี ประมาณ 60 กม.เทศบาลตําบลหวยกระเจา
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 230 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 143,750 ไรโดยมีบทบาทหนาที่สําคัญใน
การจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนในทองถิ่น ทั้งดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการดังนั้นจึง
เปนภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลหวยกระเจาในการบริการแกประชาชน ใหเกิด
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลตามเปาหมายที่กําหนดและสอดคลองกั บป ญหาความต องการของ
ประชาชนในทองถิ่น
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ดังนั้นเพื่อใหการบริการประชาชนเปนไปตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ
สะทอนความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางชัดเจนและสอดคล องกับความเปนจริงมากยิ่งขึ้น
จึงมอบหมายให คณะวิทยาการจั ดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สํ ารวจความพึงพอใจของ
ผู รั บ บริ ก ารเทศบาลตํ า บลห ว ยกระเจา อํ า เภอห ว ยกระเจา จั งหวั ด กาญจนบุ รี ใน 4 ภาระงาน
ประกอบดวย ความพึงพอใจในการจัดสงน้ําอุปโภค-บริโภคบรรเทาปญหาภัยแลง ความพึงพอใจใน
งานบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ /คนพิการ/ผูปวยเอดส ความพึงพอใจในการไฟฟาสาธารณะของ
เทศบาลตําบลหวยกระเจาและความพึงพอใจในการใหบริการงานสงเสริมการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก) เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนตามมิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการที่เกี่ยวของกับ
ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการเทศบาลตําบลหวยกระเจาทั้งนี้เพื่อนําผลการสํารวจไปใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานการจัดสงน้ําอุปโภค-บริโภคบรรเทา
ปญหาภัยแลงของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
2.เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คน
พิการ/ผูปวยเอดสของเทศบาลหวยกระเจา
3.เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการไฟฟาสาธรณะของเทศบาล
หวยกระเจา
4.เพื่อประเมินระดั บความพึงพอใจของประชาชนต อการใหบริการงานสงเสริมการศึกษา
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ของเทศบาลหวยกระเจา
ขอบเขตการวิจัย
การศึ กษาความพึ งพอใจของผู รั บ บริ การเทศบาลตํ าบลห ว ยกระเจา อํ าเภอห ว ยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน4ภาระงาน
1. การจัดสงน้ําอุปโภค-บริโภคบรรเทาปญหาภัยแลง
2. งานบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวยเอดส
3. งานใหบริการดานไฟฟาสาธารณะ
4. การใหบริการงานสงเสริมการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
1.ขอบเขตดานเนื้อหาตัวแปร
ตัวแปรอิสระคือการใหบริการแกประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียตอการใหบริการของ
องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ประกอบด ว ย ผู บ ริ ห ารหน ว ยงานท องถิ่ น และเจ า หน าที่ ประชาชน
หนวยงานภาครัฐและเอกชนในดานตาง ๆดังนี้
1. การจัดสงน้ําอุปโภค-บริโภคบรรเทาปญหาภัยแลง
2. งานบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวยเอดส
3. งานใหบริการดานไฟฟาสาธารณะ
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4. การใหบริการงานสงเสริมการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
ตัวแปรตามคือความพึงพอใจของประชาชนต อการใหบริการขององคกรบริหารสวน
ตําบลหวยกระเจาอําเภอหวยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีปงบประมาณ2562
2.ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
1) ดานประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือผูมีสวนไดส วนเสียที่รับหรือใชบริการของ
เทศบาลตําบลหวยกระเจาอําเภอหวยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีปงบประมาณ พ.ศ.2562มีจํานวน21
หมูบาน ประชาชนทั้งหมด 8,936คน
2) ดานกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือตัวแทนผูที่มีสวนไดสวนเสียที่รับบริการ
หรือใชบริการของเทศบาลตําบลหวยกระเจาอําเภอหวยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีปงบประมาณ2562
การเลือกกลุมตัว อย างแบบไมเ ปน ไปตามความน าจะเปน โดยใช วิธี การสุ มแบบตามความสะดวก
(Convenience หรือ Accidental Sampling) ไดผลจากการคํานวณโดยใชสูตรคือจํานวน390คน ใช
เครื่องมือแบบสอบถามจนไดกลุมตัวอยางครบตามจํานวนที่กําหนดไว
3.ขอบเขตดานระยะเวลา
ระยะในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลตําบล
หว ยกระเจาอํ าเภอห ว ยกระเจาจั งหวั ด กาญจนบุ รี ในป  งบประมาณ 2562โดยมี ร ะยะเวลาในการ
ดําเนินการ การศึกษาตั้งแตวันที1่ ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
คํานิยามศัพทเฉพาะ
1.ความพึงพอใจของการใหบริการหมายถึงความรูสึกที่เกิดขึ้นทางที่ดีความรูสึกชอบ
ความประทับใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน 4 ดาน
คือ
1. การจัดสงน้ําอุปโภค-บริโภคบรรเทาปญหาภัยแลง
2. งานบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวยเอดส
3. งานใหบริการดานไฟฟาสาธารณะ
4. การใหบริการงานสงเสริมการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
2.ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึงผูที่ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรง
และทางออมที่เกิดจากการดําเนินการของเทศบาลหวยกระเจาอําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
เชนผูบริหารหนวยงานทองถิ่นและเจาหนาที่ บุคลากรในหนวยงานภาครัฐและเอกชน สวนราชการ
ภาครั ฐ และเอกชนประชาชนประชาชนในชุ ม ชนตํ า บลห ว ยกระเจา อํ าเภอห ว ยกระเจาจั ง หวั ด
กาญจนบุรี
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ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับ
1.ทราบผลจากประเมิ น ระดั บ ความพึ งพอใจทํ าใหห น ว ยงานสามารถนํ าผลที่ ได เ ป น
แนวทางในการแกไขและพัฒนาการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
2.ผลจากประเมินเพื่อใหผูบริหารเขาใจสภาพและปญหาของการใหบริการนําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนใหตรงความตองการอยางแทจริง
3.ทางองค การบริ ห ารส ว นตํ า บลห ว ยกระเจาสามารถนํ า ข อ มู ล ที่ ได ไปปรั บ ปรุ ง การ
ดําเนินการใหดียิ่งขึน้ ไป
กรอบแนวคิดการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล
- การจัดสงน้ําอุปโภค-บริโภค
บรรเทาปญหาภัยแลง
- งานบริ ก ารจ า ยเบี้ ย ยั ง ชี พ
ผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวยเอดส
- งานให บ ริ ก ารด า นไฟฟ า
สาธารณะ
- การให บ ริ ก ารงานส ง เสริ ม
การศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ความพึงพอใจของประชาชนต อการ
ใหบริการของเทศบาลหวยกระเจา

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวของ
งานวิจัยความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
อําเภอหวยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรี 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 ความพึงพอใจของผูร ับบริการ
2.5 เกณฑในการพิจารณาคุณภาพของบริการ
2.6 การวัดความพึงพอใจที่มีตอการบริการ
3. รัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองสวนทองถิ่น
3.1 กฎหมายปกครองสวนทองถิ่น
3.2 เทศบาลตําบลหวยกระเจา
4. ปญหาความแหงแลง
5. การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปวยเอดส
6. ไฟฟาแสงสวางสาธารณะ
7. การจัดการศึกษา (งานกอนวัยเรียน และงานระดับประถมศึกษา)
8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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1. ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจและการใชประโยชน
ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ เปนการศึกษาที่เนนเรื่องความสําคัญของผูรับสาร
ในฐานะผูกระทําการสื่อสาร โดยมีความเชื่อวาผูรับสารเปนผูกําหนดวา ตนเองตองการอะไร และ
สารอะไรจึงจะสนองความพึงพอใจของตนเองได ดังนั้น ผูรับสารจะเปนผูเลือกใชสื่อประเภทตาง ๆ
และเลือกรับสารเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง
1.1 ทฤษฎีความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Gratification) ตามความหมายของพจนานุกรมทางดานพฤติกรรม ไดใหคํา
จํากั ด ความไว วาหมายถึ ง ความรู สึ กที่ดี มีความสุ ข เมื่ อคนเราได รั บผลสํ าเร็ จ ตามความมุ งหมาย
(Goals) ความตองการ (Need) หรือแรงจูงใจ (Motivation) (Wolman, 1973)
ความพึงพอใจหมายถึง พอใจ ชอบใจ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525) ความพึงพอใจหมายถึง
ความรูที่มีความสุขหรือความพอใจเมื่อไดรับความสําเร็จ หรือไดรับสิ่งที่ตองการ (Quirk, 1987)
ความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกที่ดีเมื่อประสบความสําเร็จ หรือไดรับสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้น
เปนความรูสึกที่พอใจ (Hornby, 2000)
โดยสรุปแลวความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ชอบใจ และมีความสุขที่ความตองการ หรือ
เปาหมาย ที่ตั้งใจไวบรรลุผลหรือสมหวังนั้นเอง สําหรับนักเรียนแลวก็ใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนสวน
ใหญก็ยอมจะมีความตองการหรือความคาดหวังวา สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนจะสามารถชวยใหตัวเอง
สามารถเขาใจบทเรียนไดดียิ่งขึ้นหรือ ไตผลการเรียนดีขึ้นนั้นเอง ซึ่งสามารถวัดไดจากแบบสอบถาม
วัดระดับความพึงพอใจ หรือผลการสอบ
1.2 ทฤษฎีของการจูงใจ (Theories of Motivation)
ทฤษฎี ที่มีชื่ อเสีย งที่สุ ดของความพึงพอใจ คือ ทฤษฎีจูงใจ( Motivation Theory) ของ
Maslow (1970 : 80-81) หรือเรียกวา ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการจูงใจ ( Maslow’s General Theory
of Human Motivation) ซึ่งมาสโลวไดตั้งสมมุติฐานสิ่งจูงใจจากความตองการของมนุษยไววา มนุษย
มีความตองการอยูเสมอ ความตองการใดไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจอีกตอไป แตความ
ตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองนั้นจะเปนสิ่งจูงใจแทน และมาสโลวไดลําดับขั้นความตองการของ
มนุษยจากระดับต่ําถึงระดับสูง โดยแบงออกเปน 5 ขั้น ดังนี้
1. ความตองการดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการพื้นฐานเพื่อ
ความอยูรอดของชีวิต เชน ความตองการอาหาร อากาศ ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค และความตองการ
ทางเพศ
2. ความตองการทางดานความปลอดภัย (Safety Needs) ไดแก ความตองการความ
ปลอดภัยทางดานรางกาย เชน ความลอดภัยจากอุบัติเหตุ อันตรายตางๆ และความมั่นคงในอาชีพ
3. ความตองการที่จะเปนสวนหนึ่งของสังคม (Belonging Needs) ไดแกความตองการที่
จะเขารวม และไดรับการยอมรับในสังคม ความเปนมิตร และความรักจากเพื่อนรวมงาน
4. ความตองการจะเห็นคุณคาของตนเอง (Esteem Needs) ไดแก ความตองการอยาก
เดนในสังคม เปนที่ยอมรับ เปนที่ยกยองสรรเสริญของบุคคลอื่น
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5. ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิดของตนเอง (Self- Actualization)
เปนความตองการขั้นสูงสุดของมนุษย ที่คนสวนมากอยากจะเปนอยากจะได
Bess (1977, pp. 142-149) ไดสรุปวา สิ่งจูงใจซึ่งหนวยงาน หรือผูบริหารหนวยงานใช
เปนเครื่องกระตุนบุคคลใหเกิดความพึงพอในในการทํางานไว 3 ประการ ดังนี้
1. สิ่งจูงใจที่เปนวัตถุ ไดแก เงิน สิ่งของที่ใหแกผูปฏิบัติงานเปนการตอบแทน เปนการชดเชย
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 อาศัยสิ่งจูงใจหลายชนิดดวยกันที่สําคัญมี 5 ประการ
คือ
1. สิ่งจูงใจที่เปนวัตถุ เชน เงินและสิ่งของ
2. สิ่ งจู งใจที่ เ ป น โอกาส เช น การให โ อกาสที่ จ ะมี ชื่ อ เสี ย งดี เ ด น มี เ กี ย รติ ย ศ มี อํานาจ
ประจําตัวมากขึ้น และโอกาสไดตําแหนงงานสูงขึ้น
3. สิ่งจูงใจที่เปนสภาพของการทํางาน ซึ่งอาศัยวัตถุเปนหลัก
4. สิ่ งจู งใจที่ เ ป นสภาพของการทํางานซึ่ งไมเ กี่ ยวกั บ วัต ถุ เช น สภาพของสังคมของครู
ในโรงเรียนชวยใหโรงเรียนนาอยู ครูรักใครปรองดองกัน ไมแบงกลุมแบงพวก ครูทุกคนอยูในฐานะ
ทัดเทียมกัน ทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจและการศึกษา ครูไมมีความแตกตางกันในทุก ๆ ดาน
5. การบํารุงขวัญและกําลังใจ และสรางความรูสึกใหเกิดกับครูทั้งหลายวาตนมีสวนรวม
อย างสํ าคัญในการสร างชื่ อเสี ยงใหโ รงเรี ยนหรื อมี ส วนในการแก ไขสถานการณสํ าคัญต าง ๆ ของ
โรงเรียนสรุปไดวา แรงจูงใจที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ คือความตองการของมนุษย 5 ขั้น ของมาสโลว
คือ ความตองการทางดานรางกาย ความตองการความปลอดภัย ความตองการที่จะเปนสวนหนึ่งของ
สังคม ความตองการเห็นคาของตนเอง และความตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิดของ
ตนเอง
1.3 ความหมายของแรงจูงใจ
แรงจู ง ใจเป น คํ า ที่ ใ ช กั น มากแต บ างครั้ ง ก็ ใ ช กั น ไม ค อ ยถู ก ต อ ง ความจริ ง แล ว แรงจู ง ใจ
ใชเพื่ออธิบายวาทําไมอินทรียจึงการกระทําอยางนั้นและทําใหเกิดอะไรขึ้นมาบาง
คําวา “แรงจูงใจ” มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา “Movere” (Kidd, 1973, 101) ซึ่งมี
ความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “to move” อันมีความหมายวา “เปนสิ่งที่โนมนาวหรือมัก
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ชักนําบุคคลเกิดการกระทําหรือปฏิบัติการ”(To Move a Person to a Course of Action)แรงจูงใจ
จึงไดรับความสนใจมากในทุก ๆ วงการ
สําหรับโลเวลล (Lovell. 1980, p. 109) ใหความหมายของแรงจูงใจวา “เปนกระบวนการที่
ชักนําโน มน าวให บุคคลเกิด ความมานะพยายามเพื่อที่จ ะสนองตอบความต องการบางประการให
บรรลุผลสําเร็จ” ไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996, p. 199) อธิบายวาการจูงใจเปนภาวะในการเพิ่ม
พฤติกรรมการกระทํากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทําพฤติกรรมนั้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่
ตองการ
สรุปไดวาการจูงใจเปนกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุนจากสิ่งเราโดยจงใจใหกระทําหรือดิ้น
รนเพื่อใหบรรลุจุดประสงคบางอยางซึ่งจะเห็นไดพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเปนพฤติกรรมที่มิใชเปน
เพียงการตอบสนองสิ่งเราปกติธรรมดา ยกตัวอยางลักษณะของการตอบสนองสิ่งเราปกติคือ การขาน
รับเมื่อไดยินเสียงเรียก แตการตอบสนองสิ่งเราจัดวาเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเชน พนักงาน
ตั้งใจทํางานเพื่อหวังความดีความชองเปนกรณีพิเศษ
1.4 แรงจูงใจตอพฤติกรรมของบุคคลในแตละสถานการณ
แรงจูงใจจะทําให แตล ะบุ คคลเลือกพฤติกรรมเพื่ อตอบสนองตอสิ่งเราที่เหมาะสมที่สุ ด
ในแตละสถานการณที่แตกตางกันออกไป พฤติกรรมที่เลือกแสดงนี้ เปนผลจากลักษณะในตัวบุคคล
สภาพแวดลอมดังนี้
1. ถ าบุ คคลมี ความสนใจในสิ่ งใดก็ จ ะเลื อกแสดงพฤติ กรรม และมี ความพอใจที่ จ ะทํ า
กิจกรรมนั้น ๆ รวมทั้งพยายามทําใหเกิดผลเร็วที่สุด
2. ความตองการจะเปนแรงกระตุนที่ทําใหทํากิจกรรมตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการ
นั้น
3. คานิยมที่เปนคุณคาของสิ่งตาง ๆ เชนคานิยมทางเศรษฐกิจ สังคม ความงาม จริยธรรม
วิชาการ เหลานี้จะเปนแรงกระตุนใหเกิดแรงขับของพฤติกรรมตามคานิยมนั้น
4. ทัศนคติที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มีผลตอพฤติกรรมนั้น เชน ถามีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน ก็
จะทํางานดวยความทุมเท
5. ความมุงหวังที่ตางระดับกัน ก็เกิดแรงกระตุนที่ตางระดับกันดวย คนที่ตั้งระดับความ
มุงหวังไวสูงจะพยายามมากกวาผูที่ตั้งระดับความมุงหวังไวต่ํา
6. การแสดงออกของความตองการในแตละสังคมจะแตกตางกันออกไปตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมของตน ยิ่งไปกวานั้นคนในสังคมเดี ยวกัน ยังมีพฤติกรรมในการ
แสดงความตองการที่ตางกันอีกดวยเพราะสิ่งเหลานี้เกิดจากการเรียนรูของตน
7. ความตองการอยางเดียวกัน ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมที่แตกตางกันได
8. แรงจูงใจที่แตกตางกัน ทําใหการแสดงออกของพฤติกรรมที่เหมือนกันได
9. พฤติกรรมอาจสนองความตองการไดหลายๆทางและมากกวาหนึ่งอยางในเวลาเดียวกัน
เชนตั้งใจทํางาน เพื่อไวขึ้นเงินเดือนและไดชื่อเสียงเกียรติยศ ความยกยองและยอมรับจากผูอื่น
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1.5 ลักษณะของแรงจูงใจ
แรงจูงใจมี 2 ลักษณะดังนี้
1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives)
แรงจู ง ใจภายในเป น สิ่ ง ผลั ก ดั น จากภายในตั ว บุ ค คลซึ่ ง อาจจะเป น เจตคติ ความคิ ด
ความสนใจ ความตั้ ง ใจ การมองเห็ น คุ ณค า ความพอใจ ความต องการฯลฯสิ่ งต าง ๆ ดั ง กล าวนี้
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมคอนขางถาวรเชนคนงานที่เห็นองคการคือสถานที่ใหชีวิตแกเขาและครอบครัว
เขาก็จะจงรักภักดีตอองคการ และองคการบางแหงขาดทุนในการดําเนินการก็ไมไดจายคาตอบแทนที่
ดี แตดวยความผูกพันพนักงานก็รวมกันลดคาใชจายและชวยกันทํางานอยางเต็มที่
2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives)
แรงจูงใจภายนอกเปนสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่ มากระตุนใหเกิดพฤติกรรมอาจจะ
เปนการไดรับรางวัล เกี ยรติยศชื่ อเสียง คําชม หรือยกย อง แรงจูงใจนี้ไมคงทนถาวร บุคคลแสดง
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองสิ่งจูงใจดังกลาวเฉพาะกรณีที่ตองการสิ่งตอบแทนเทานั้นที่มาของแรงจูงใจ
แรงจูงใจมีที่มาจากหลายสาเหตุดวยกันเชน อาจจะเนื่องมาจากความตองการหรือแรงขับ
หรือสิ่งเรา หรืออาจเนื่องมาจากการคาดหวังหรือการเก็บกดซึ่งบางทีเจาตัวก็ไมรูตัวจะเห็นไดวาการจูง
ใจใหเกิดพฤติกรรม ที่ไมมีกฎเกณฑแนนอนเนื่องจากพฤตกรรมมนุษยมีความซับซอน แรงจูงใจอยาง
เดียวกันอาจทําใหเกิดพฤติกรรมที่ตางกัน แรงจูงใจตางกันอาจเกิดพฤติกรรมที่เหมือนกันก็ไดดังนั้นจะ
กลาวถึงที่มาของแรงจูงใจที่สําคัญพอสังเขปดังนี้
ความตองการ (Need)
เป น สภาพที่ บุ คคลขาดสมดุ ลทํ าให เ กิด แรงผลักดั นให บุคคลแสดงพฤติ กรรมเพื่ อสร าง
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 ลมากต อ
พฤติกรรมเปนสิ่งกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ นักจิตวิทยาแตละ
ทานอธิบายเรื่องความตองการในรูปแบบตาง ๆ กัน ซึ่งสามารถแบงความตองการพื้นฐานของมนุษยได
เปน 2 ประเภททําใหเกิดแรงจูงใจ
1. แรงจูงใจทางดานรางกาย (Physical Motivation)
เปนความตองการเกี่ยวกับอาหาร น้ํา การพักผอน การไดรับความคุมครอง ความปลอดภัย
การไดรับความเพลิดเพลิน การลดความเครงเครียด แรงจูงใจนี้จะมีสูงมากในวัยเด็กตอนตน
และวัยผูใหญตอนปลายเนื่องจากเกิดความเสื่อมของรางกาย
2. แรงจูงใจทางดานสังคม (Social Motivation)
แรงจูงใจดานนี้สลับซับซอนมากเปนความตองการที่มีผลมาจากดานชีววิทยาของมนุษย
ในความตองการอยูรวมกันกับครอบครัว เพื่อนฝูงในโรงเรียน เพื่อนรวมงาน เปนความตองการสวน
บุคคลที่ไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมซึ่งในบางวัฒนธรรมหรือบางสังคมจะมีอิทธิพล
ที่เขมแข็งและเหนียวแนนมากความแตกตางของแรงจูงใจดานสังคมและแรงจูงใจดานรางกาย คือ
แรงจู ง ใจด า นสั ง คม เกิ ด จากพฤติ ก รรมที่ เ ขาแสดง ออกด ว ยความต อ งการของตนเองมากกว า
ผลตอบแทนจากวัตถุและสิ่งของ
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แรงขับ (Drives)
เปนแรงผลักดันที่เกิดจากความตองการทางกายและสิ่งเราจากภายในตัวบุคคล ความ
ตองการและแรงขับมักเกิดควบคูกัน เมื่อเกิดความตองการแลวความตองการนั้นไปผลักดันใหเกิด
พฤติ กรรมที่ เ รี ย กว าเป นแรงขั บ เช น ในการประชุ มหนึ่ งผูเ ข าประชุ มทั้ งหิว ทั้ งเหนื่ อย แทนที่ การ
ประชุมจะราบรื่นก็อาจจะเกิดการขัดแยงหรือเพราะวาทุกคนหิวก็รีบสรุปการประชุมซึ่งอาจจะทําให
ขาดการไตรตรองที่ดีก็ได
สิ่งลอใจ (Incentives)
เปนสิ่งชักนําบุคคลใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่งไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไวถือเปนแรงจูงใจ
ภายนอก เชน ตองการใหพนักงานมาทํางานสม่ําเสมอก็ใช วิธียกยองพนักงานที่ไมขาดงานโดยจัดสรร
รางวัลในการคัดเลือกพนักงานที่ไมขาดงานหรือมอบโลใหแกฝายที่ทํางานดีประจําป สิ่งลอใจอาจเปน
วัตถุ เปนสัญลักษณ หรือคําพูดที่ทําใหบุคคลพึงพอใจ
การตื่นตัว (Arousal)
เปน ภาวะที่ บุคคลพรอมที่ จะแสดงพฤติ กรรม สมองพรอมที่จ ะคิ ด กลามเนื้อพรอมจะ
เคลื่อนไหว นักกีฬาที่อุนเครื่องเสร็จพรอมที่จะแขงขันหรือเลนกีฬา องคการที่มีบุคลากรที่มีความ
ตื่นตัวก็ยอมสงผลใหทํางานดี การศึกษาธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษยมีความตื่นตัว 3 ระดับคือ
- การตื่นตัวระดับสูงจะตื่นตัวมากไปจนกลายเปนตื่นตกใจหรือตื่นเตนเกินไปขาดสมาธิ
- การตื่นตัวระดับกลางคือระดับตื่นตัวที่ดีที่สุด
- การตื่นตัวระดับต่ํามักจะทําใหทํางานเฉื่อยชา งานเสร็จชา
จากการศึ กษาพบว าป จ จั ย ที่ ทําให บุ คคลตื่ น ตั ว มี ทั้งสิ่ งเร าภายนอกและภายใน 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 การคาดหวังทําใหพนักงานมี
ชีวิตชีวาซึ่งบางคนอาจสมหวัง บางคนอาจผิดหวังก็ได สิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่คาดหวังมักไมตรงกันเสมอ
ไป ถาสิ่งที่เกิดขึ้นหางกับสิ่งที่คาดหวังมากก็อาจจะทําใหพนักงานคับของใจในการทํางาน การคาดหวัง
กอใหเกิดแรงผลักดันหรือเปนแรงจูงใจที่สําคัญตอพฤติกรรม ถาองคการกระตุนใหพนักงานยกระดับ
ผลงานตนเองไดและพิจารณาผลตอบแทนที่ใกลเคียงกับสิ่งที่พนักงานคาดหวังวาควรจะไดก็จะเปน
ประโยชนทั้งองคการและพนักงาน
การตั้งเปาหมาย (goal Setting)
เปนการกําหนดทิศทางและจุดมุงหมายปลายทางของการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ของบุ คคลจั ด เป น แรงจู งใจจากภายในของบุ ค คลผู นั้ น ในการทํ า งาน ธุ ร กิ จ ที่ มุ งเพิ่ ม ปริ มาณและ
คุณภาพควรมีการตั้งเปาหมายในการทํางานเพราะจะสงผลใหการทํางานมีแผนในการดําเนินการ
เหมือนเรือที่มีหางเสือ เพราะมีเปาหมายชัดเจนที่กลาวถึงที่มาของแรงจูงใจจะเห็นวาคอนขางยากที่จะ
อธิบายแตละเรื่องแยกจากกันเพราะทุกเรื่องมีความสัมพันธเกี่ยวของกันทุกขอ
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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, หนา 306-307)
การใช ป ระโยชน แ ละการได รั บ ความพึ ง พอใจจากสื่ อ มวลชนของผู รั บ สารมี จุ ด กํ า เนิ ด
มาจากสภาวะทางจิ ต ใจและสั งคมที่ มาจากความต องการ สิ่ งเหล านี้กอให เ กิ ด ความคาดหวั งจาก
สื่อมวลชนหรือแหลงสารอื่น ซึ่งนําไปสูรูปแบบตาง ๆ ของการมีโอกาส ไดรับสารจากสื่อมวลชนและ
ก อ ให เ กิ ด ผลที่ ส ามารถสร า งความพึ ง พอใจให กั บ ผู รั บ สาร อาจกล า วได ว า ผู รั บ สารแต ล ะคนใช
สื่อมวลชนเพื่ อแสวงหาความพอใจจากสื่ อมวลชน ผ อนคลายความเครี ย ด คน หาความรู ห รื อเอา
ประโยชนใดประโยชนหนึ่งเปนการศึกษา กระบวนการรับสารซึ่งมีความแตกตางไปจากการศึกษาใน
อดี ต ที่ เ น น ศึ ก ษาเรื่ องอิ ท ธิ พ ลของสื่ อ มวลชนต อ ผู รั บ สาร วิ ธี ก ารนี้ เ ป น การศึ กษาว า ผู รั บ สารใช
สื่ อมวลชนเพื่ อแสวงหา ความพอใจเพื่ อบรรลุ ความต องการของตน (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
ตามทฤษฎีนี้คือ ผูรับสารรูตัวอยูเสมอและเปนผูเลือกสรรชองทาง และเนื้อหาที่ตองการดวยตนเอง
(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
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2. เนื่องจากการไมชอบทํางานของมนุษย มนุษยจึงถูกควบคุม บังคับ หรือขมขูใหทํางาน
ชอบใหสั่งการและใชวิธีการลงโทษ เพื่อใหใชความพยายามไดเพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงคของ
องคการ
3. มนุษยโดยทั่วไปพอใจกับการชี้แนะสั่งการหรือการถูกบังคับ ตองการหลีกเลี่ยงความ
รับ ผิ ด ชอบ มี ความทะเยอทะยานน อย และต องการความมั่ น คงมากที่ สุ ด ผู บริ ห ารตามทฤษฎี X
จึงตองสรางแรงจูงใจโดยการขมขู และลงโทษ เพื่อทําใหลูกนองใชความพยายามใหบรรลุความสําเร็จ
ตามเปาหมายขององคการ
ผูบริหารแบบทฤษฎี Y มีความเชื่อวา
1. การทํางานเปนการตอบสนองความพอใจ
2. การขมขูดวยวิธีการลงโทษไมไดเปนวิธีการที่ดีที่สุดในการจูงใจใหคนทํางาน บุคคลที่
ผูกพันกับการบรรลุถึงความสําเร็จตามเปาหมายขององคการ จะมีแรงจูงใจดวยตนเองและควบคุ ม
ตนเอง
3. ความผู กพั นของบุ คคลที่มีตอเปาหมายขึ้ นอยู กับ รางวัล และผลตอบแทนที่ พวกเขา
คาดหวังวาจะไดรับเมื่อเปาหมายบรรลุถึงความสําเร็จ
4. ภายใต ส ภาพแวดล อมที่ เ หมาะสมในการทํ างาน เป น การจู งใจให บุ คคลอมรั บ และ
แสวงหาความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน
ทฤษฎี Y เนนถึงการพัฒนาตนเองของมนุษย ชี้ใหเห็นวามนุษยนั้นรูจักตัวเองไดถูกตอง
รูจักความสามารถของตนเอง ผูบริหารควรสรางแรงจูงใจโดยการสรางสรรคสถานการณที่จะทําให
สมาชิกมีความรูสึกรั บผิดชอบ และมีสว นรวมในการทํางาน ในการบริห ารนั้น มีการนําทฤษฎีเชิ ง
จิตวิทยามาใชจํานวนมาก เพราะการบริหารเปนการทํางานกับ “คน” และทฤษฎีจิตวิทยาก็พูดเรื่อง
“คน” การศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการควบคุมกํากับพฤติกรรมของมนุษย การสรางแรงจูงใจ
ในการทํางาน และภาวะผูนํา จึงเปนประโยชนอยางมากตอผูบริหาร Doglas Mc Gregor ไดคนพบ
แนวคิด “พฤติกรรมองคการ” และสรุปวา กิจกรรมการบริหารจัดการลวนมีสาเหตุรากฐานมาจาก
ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย (Human Behaviors) ซึ่งเปนไปตามกรอบทฤษฎี X และทฤษฎี Y คือ
ทฤษฎี X (theory x) คือคนประเภทเกียจคราน ในการบริหารจึงควรใชมาตรการบังคับ มี
ระเบียบกฎเกณฑคอยกํากับ มีการควบคุมการทํางานอยางใกลชิด และมีการลงโทษเปนหลัก
ทฤษฎี Y (theory y) คือคนประเภทขยัน ควรมีการกําหนดหนาที่การงานที่เหมาะสม ทา
ทายความสามารถ สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเชิงบวก และควรเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการ
บริหารงาน
สรุป Doglas McGregor เห็นวาคนมี 2 ประเภท และการบริหารคนทั้ง 2 ประเภท
ตองใชวิธีการบริหารแตกตางกัน
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2. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจกับทัศนคติเปนคําที่มีความหมายคลายคลึงกันมากจนสามารถใชแทนกันไดโดย
ใหคําอธิบายความหมายของทั้งสองคํานี้วา หมายถึง ผลจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งนั้นและ
ทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจ (Vroom, 1990, p. 90)
ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือ ระดั บความพึงพอใจซึ่งเปนผลมาจากความ
สนใจตาง ๆ และทัศนคติที่บุคคลมีตอสิ่งนั้น (Good, 1973, p. 320)
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบหรือพอใจในองคประกอบ และสิ่งจูงใจดานตาง ๆ
ที่สามารถตอบสนองความตองการได โดยแสดงออกจากพฤติกรรม เชนสายตาคําพูด ลักษณะทาทาง
เปนตน
2.2 ลักษณะของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ไดรับจริงใน
สถานการณหนึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยแวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้นเปน
ผลจากการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนความรูสึก
ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรตามปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับความคาดหวังในแตละสถานการณ นอกจากนี้
ความพึ งพอใจเป น ความรู สึ กที่ แ สดงออกมาในระดั บ มากน อยได ขึ้น อยู กับ ความแตกต างของการ
ประเมินสิ่งที่ไดรับจริงกับความคาดหวังไว นอกจากนี้ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถู ก
กําหนดจากความรูสึกของแตละบุคคล โดยจากการพิจารณาความแตกตางระหวางผลตอบแทนที่
เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทน ที่เขามีความรูสึกวาเขาควรจะไดรับแลว ถาหากผลตอบแทนที่ไดรับจริง
มากกวาผลตอบแทนที่เขาคาดวาจะไดรับยอมจะกอใหเกิดความพึงพอใจขึ้นอยูกับความพอใจจะมาก
หรือนอยหรือไมพึงพอใจนั้นขึ้นอยูกับความยุติธรรมของผลตอบแทน (อัจฉรา สมสวย, 2545)
2.3แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ
การใหบริการ เปนหนาที่หลักสําคัญในการบริการงานในภาครัฐ โดยเฉพาะงานที่จะตองมีการ
ติดตอสัมพันธกันกับประชาชนโดยตรง โดยหนวยงานและเจาหนาที่ผูใหบริการมีหนาที่ในการสงตอ
การบริการ (Delivery Service) ใหแกผูรับบริการ กลาวคือ คุณคาประการแรกของการบริการ งาน
รั ฐ กิ จ ทั้ งหมดคื อการปฏิ บั ติ งานด ว ยการให บ ริ ก ารที่ กอ ให เ กิ ด ความ พึ งพอใจดั ง มี ลั กษณะสํ าคั ญ
5 ประการคือ การใหบริการอยางเทาเทียมกัน (Equivalent Service) การบริการอยางรวดเร็ ว
ทันเวลา (Timely Service) การใหบริการอยางเพียงพอ (Amplep Service) การใหบริการอยาง
ตอเนื่อง (Continuous Service) และการใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) (John D.
Millett, 1951)
1. สภาพทางสังคมและลักษณะทางจิตวิทยาของผูรับสาร (Social and Psychological
Origins) ทําใหมนุษยมีความตองการแตกตางกันไป
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2. ความตองการและความคาดหวังการใชสื่อของผูรับสาร (need expectation of the
mass media) ที่แตกตางกันทําใหแตละคนคาดคะเนวาสื่อแตละประเภทจะสนอง ความพึงพอใจได
แตกตางกัน
2.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ความพึงพอใจของผู รั บ บริ การ หมายถึ ง ความพึ งพอใจของประชาชนที่ เ ข ามารั บบริ การ
สัมพันธกับประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ โดยเกี่ยวของกับทัศนคติที่เกิดจากประสบการณที่
ผูรับบริการเขาไปใชบริการในสถานบริการนั้นและประสบการณนั้ นไดเปนไปตามความคาดหวังของ
ผูรับบริการมากนอยเพียงใด
2.5 เกณฑในการพิจารณาคุณภาพของบริการ
องคการปกครองสวนทองถิ่นมีหลักเกณฑในการพิจารณาคุณภาพการบริการดังนี้
1) รูปธรรม (Tangible) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ผูรับบริการไดรับที่
ใหเขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกลาวได
2) ความไววางใจ (Reliability) หมายถึง ผูรับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ําเสมอ และความถูก
ตองในการใหบริการรวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานใหบริการ
3) การตอบสนองตอผูรับบริการ (Responsiveness) หมายถึง ผูใชบริการจะคํานึงถึงเวลา
และความสามารถในการแกไขปญหาของผูใหบริการวา ตรงจุดหรือดีกวาตามที่ผูรับบริการตองการ
หรือไม
4) ความมั่น ใจได (Assurance) หมายถึ ง ผูรั บบริการจะมองถึงความรู ความชํานาญหรื อ
ความสามารถของบุคลากร ซึ่งเปนผลที่จะสรางความมั่นใจ รวมทั้งความไววางใจในกาบริการนั้น
5) ความเขาใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ผูรับบริการจะพิจารณาถึงความ
สะดวกในเวลา สถานที่ ทําเลที่ตั้ง ตลอดจนความพยายามของพนักงานที่จะเขาใจถึงความตองการ
ของผูบริการรวมทั้งความสนใจในการตอบสนองความตองการดังกลาว (สมิต สัชฌุกร, 2546)
2.6 การวัดความพึงพอใจที่มีตอการบริการ
ความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการจะเกิดขึ้นหรือไมนั้นจะตองพิจารณาถึงลักษณะของการ
ใหบริการขององคกรประกอบกับระดับความรูสึกของผูมารับบริการของแตละบุคคล หากจะวัด ความ
พึงพอใจในการใชบริการสามารถทําไดหลายชนิด เชน การใชแบบสอบถาม การสัมภาษณและการ
สังเกต
1) การใชแบบสอบถาม ซึ่งเปนวิธีการที่นิยมใชกันแพรหลายวิธีหนึ่งโดยการขอความรวมมือ
จากกลุมบุคคลที่ตองการ สามารถแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรมที่กําหนดคําตอบไวใหเลือกตอบ
หรือเปนคําตอบอิสระ เชน ลักษณะของการใหบริการ สถานที่ใหบริการ บุคลากรที่ใหบริการ เปนตน
2) การสัมภาษณ เปนวิธีการที่ตองอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณที่จะ
จูงใจใหผูถูกสัมภาษณตอบคําถามใหตรงกับขอเท็จจริง
3) การสั งเกต เป น วิ ธีการสังเกตจากพฤติ กรรมทั้งก อนมารับ บริ การ ขณะรั บบริ การและ
หลังจากการไดรับบริการแลว เชน การสังเกตกิริยาทาทาง การพูด สีหนา และความถี่ของการมา
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ขอรับการบริการ เปนตนผูวิจัยจะตองกระทําอยางจริงจังและมีแบบแผนที่แนนอน (ชานันท ถูนาค,
2545)
ความพึงพอใจในการบริการมีความสําคัญตอการดําเนินงานบริการใหสามารถเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะทั่วไปมีดังนี้
1) ความพึงพอใจเปนการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด บุคคลจําเปนตองปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว การตอบสนองความตองการสวนบุคคล
ดวยการโตตอบกับสิ่งตางๆในชีวิตประจําวันทําใหแตละคนมีประสบการณการเรียนรูสิ่งที่จะไดรับตอบ
แทนแตกต า งกั น ไป ในสถานการณ ก ารบริ การก็ เ ป น เช น เดี ย วกั น บุ คคลรั บ รู ห ลายสิ่ ง หลายอย า ง
เกี่ยวกับการบริการ ไมวาจะเปนประเภทของการบริการหรือคุณภาพของการบริการ ซึ่งประสบการณ
ที่ไดรับจากการสัมผัสบริการตางๆ หากเปนไปตามความตองการของผูรับบริการ โดยทําใหผูรับบริการ
ไดรับสิ่งที่คาดหวังก็ยอมกอใหเกิดความรูสึกที่ดีและพึงพอใจ
2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ไดรับจริงใน
สถานการณบริการกอนที่ประชาชนจะมาใชบริการ
2.7 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการใหบริการ
จากการศึกษาคนควางานเอกสารและแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการบริการ ผูวิจัยไดศึกษา
คนควาผลการวิจัยและมีผูวิจัยหลายทาน ไดใหความหมายแนวคิดทฤษฏี ไวดังนี้
กรอนรอส (Groonroos, 1990) ไดใหคํานิยามไววา การบริการ หมายถึง กิจกรรมหนึ่งหรือ
กิจกรรมหลายอยางที่มีลักษณะไมอาจจับตองได ซึ่งโดยทั่วไปไมจําเปนตองทุกกรณีที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิสัมพั นธระหวางลู กคากับ พนักงานบริการและหรือลู กคากับ บริษัทผลิตสิน คากับ ระบบของการ
ใหบริการที่ไดจัดไว เพื่อชวยผอนคลายปญหาของลูกคา
คอตเลอร (Kotler) ไดใหคํานิยามไววา การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบัติการใด ๆ
ที่กลุมบุคคลหนึ่งสามารถนําเสนอใหอีกกลุมบุคคลหนึ่งซึ่งไมสามารถจับตองได และไมไดสงผลของ
ความเปนเจาของสิ่งใด ทั้งนี้การกระทําดังกลาวอาจจะรวมหรือไมรวมอยูกับสินคาที่มีตัวตนได
แม็กซ เวเบอร (Max Weber, 1997) ไดกลาวไวในหนังสือ “รัฐประศาสนศาสตร ทฤษฎี
และแนวการศึกษา” วา การใหบริการที่มีประสิทธิภาพและเปนประโยชนมากที่สุด คือการใหบริการ
โดยไม เ ห็ น แก ป ระโยชน มากที่ สุ ด คื อการให บ ริ การโดยไม เ ห็ น แก ป ระโยชน ส ว นตั ว และประเพณี
วัฒนธรรมของสังคม เชน ช วยเหลือบริการคนบางคนเปนพิ เศษเพราะรูจั กมักคุนเปนการส วนตั ว
กลาวคือการใหบริการนั้นจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไวอยางเครงครัดเพื่อใหการกระทําของ
ตนเปนไปอยางมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง Weber ไดอธิบายวาพฤติกรรมขาราชการใน
ระบบราชการ “ตองปราศจากอารมณและความเกลียดชัง” (Sineirate Studio – Without Hatred
or Passion)
บี.เอ็ม. เวอรมา (B. M. Verma) ไดกลาวไววาการใหบริการที่ดีสวนหนึ่งขึ้นอยูกับการเขาถึง
บริการซึ่ง Penchansky Thomas (เพนเชนสกี้ โทมาส)ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเขาถึงการบริการ
ไว ดังนี้
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1. ความพอเพียงของบริการที่มีอยู (Availability) คือความพอเพียงระหวางบริการที่มีอยูกับ
ความตองการของการรับบริการ
2. การเขาถึงแหลงบริการไดอยางสะดวกโดยคํานึงถึงลักษณะที่ตั้งการเดินทาง
3. ความสะดวก และสิ่งอํานวยความสะดวกของแหลงบริการ (Accommodation) ไดแก
แหลงบริการที่ผูรับบริการยอมรับวาใหความสะดวกและมีสิ่งอํานวยความสะดวก
4. ความสามารถของผูรับบริการในการที่จะเสียคาใชจายสําหรับบริการ
5. การยอมรับคุณภาพของบริการ (Acceptability) ซึ่งในการนี้จะรวมถึงการยอมรับลักษณะ
ของผูใหบริการดวย
เคทซ อิลิฮู และ เบรนดา แดเนท (Katz E. and Brenda D, 1973) ไดศึกษาการบริการ
ประชาชน เช น หลั ก การที่ สํ า คั ญ ของการให บ ริ การขององค กรของรั ฐ ประกอบด ว ยหลั ก การ 3
ประการ คือ
1. การติดตอเฉพาะงาน (Specificity) เปนหลักการที่ตองการใหบทบาทของประชาชนและ
เจาหนาที่อยูในวงจํากัด เพื่อใหการควบคุมเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑและทําได งาย ทั้งนี้โดยดูจาก
เจาหนาที่ที่ใหบริการวาใหบริการประชาชนเฉพาะเรื่องที่ติดตอหรือไมปฏิบัติหรือมีการสอบถามเรื่อง
อื่นหรือไมเกี่ยวของกับเรื่องที่ติดตอหรือไม หากมีการใหบริการที่ไมเฉพาะเรื่องและสอบถามเรื่องที่ไม
เกี่ยวของ นอกจากจะทําใหลาชาแลวยังทําใหการควบคุมเจาหนาที่เปนไปไดยาก
2. การใหบริการที่มีลักษณะเปนทางการ (Universality) หมายถึง การที่ผูใหบริการจะตอง
ปฏิ บั ติ ต อ ผู รั บ บริ การอย างเป น ทางการไม ยึ ด ถื อความสั มพั น ธ ส ว นตั ว แต ยึ ด ถื อการให บ ริ ก ารแก
ผูรับบริการทุกคนอยางเทาเทียมกันในทางปฏิบตั ิ
3. การวางตัวเปนกลาง (Affective Neutrality) หมายถึง บริการแกผูรับบริการโดยจะตอง
ไมนําเอาเรื่องของอารมณของเจาหนาที่ที่ใหบริการเขามาเกี่ยวของในสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนสินคา
บริการตอกันนั้น ไดมีการใหการบริการเกิดขึ้นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งการบริการที่เกิดขึ้นนั้น
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) ไดใหคํานิยามของคุณภาพการใหบริการวาเปนสิ่งที่ชี้
วัดถึงระดับของการบริการที่สงมอบโดยผูใหบริการตอลูกคาหรือผูรับบริการวาสอดคลองกับความ
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ตองการของเขาไดดีเพียง ใดการสงมอบบริการที่มีคุณภาพ (delivering Service Quality) จึง
หมายถึง การตอบสนองตอผูรับบริการบนพื้นฐานความคาดหวังของผูรับบริการ
กรอนรู ส (Gronroos, 1990) ได ให ความหมายของคุ ณภาพการให บ ริการว าจําแนกได
2 ลักษณะคือ คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical Quality) อันเกี่ยวกับผลลัพธหรือสิ่งที่ผูรับบริการไดรับ
จากบริ ก ารนั้ น โดยสามารถที่ จ ะวั ด ได เ หมื อกั บ การประเมิ น ได คุณ ภาพของผลิ ต ภั ณฑ (Product
Quality) สวนคุณภาพเชิงหนาที่ (Functional Quality) เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับกระบวนการของการ
ประเมินนั่นเอง
ซีแทมล พาราซุรามาน และเบอรรี่ (1985) ( Ziethaml, Parasuraman and Berry)
ไดชี้ใหเห็นดวยวา คุณภาพการใหบริการ เปนการใหบริการที่มากกวาหรือตรงกับความคาดหวังของ
ผูรับบริการ ซึ่งเปนเรื่องของการประเมินหรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนเลิศของการ
บริการในลักษณะของภาพรวม ในมิติของการรับรู ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการกลุมนี้ ชวยใหเห็น
วาการประเมินคุณภาพการใหบริการตามการรับรูของผูบริโภคเปนไปในรูปแบบของการเปรียบเทียบ
ทัศนคติที่มีตอบริการที่คาดหวังและการบริการตามที่รับรูวามีความสอดคลองกันเพียงไรขอสรุปที่
นาสนใจประการหนึ่งก็คือ การใหบริการที่มีคุณภาพนั้นหมายถึงการให บริการที่สอดคลองกับความ
คาดหวังของผูรับบริการหรือผูบริโภคอยางสม่ําเสมอ
ดังนั้น ความพึงพอใจตอการบริการ จึงมีความสัมพันธโดยตรงกับการทําใหเปนไปตามความ
คาดหวังหรือการไมเปนไปตามความคาดหวัง (Confirm or Disconfirm Expectation) ของผูบริโภค
นั่นเอง
บี. เอ็ม. เวอรมา (B. M. Verma) ไดพิจารณาการใหบริการสาธารณะวาเปนกระบวนการ
ใหบริการที่มีลักษณะเคลื่อนไหวเปนพลวัตร โดยระบบการใหบริการที่ดีจะเกิดขึ้นไดเมื่อหนวยงาน
ที่รับผิด ชอบใชทรัพยากรและผลิตการบริการใหเ ปนไปตามแผนงานและการเข าถึงการรับ บริการ
จากความหมายดั งกล า วจะเห็ น ได ว า เป น การพิ จ ารณาโดยใช แ นวความคิ ด เชิ ง ระบบ (System
Approach) มีการมองวาหนวยงานที่มีหนาที่ใหบริการใชปจจัยนําเขา (Inputs) เขาสูกระบวนการ
ผลิต (Process) และออกมาเปนผลผลิตหรือการบริการ (Outputs) โดยทั้งหมดจะตองเปนไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว ดังนั้น การประเมินผลจะชวยทําใหทราบ ถึงผลผลิต หรือการบริการที่เกิดขึ้นวา
มีลักษณะเปนเชนไร ซึ่งจะเปนขอมูลปอนกลับ(Feedback) เปนปจจัยนําเขาตอไป ดวยเหตุนี้ระบบ
การใหบริการสาธารณะจึงมีลักษณะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
เจมส แมคคูลูนJames S. Mcculluogh ไดมีความเห็นวา การใหบริการสาธารณะจะตอง
ประกอบไปดวย ๓ องคประกอบที่สําคัญคือ หนวยงานที่ใหบริการ (Services Delivery Agency)
บริการ (The Service) ซึ่งเปนประโยชนที่หนวยงานที่ใหบริการสงมอบใหแกบริการ (The Service
Recipient) โดยประโยชนหรือคุณคาของบริการที่ไดรับนั้นผูรับบริการจะตระหนักไวในจิตใจ ซึ่งอาจ
สามารถวัดออกมาในรูปของทัศนคติก็ได
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พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน ให ค วามหมายบริ ก าร หมายถึ ง การปฏิ บั ติ รั บ ใช
ใหความสะดวกตาง ๆ ในบริการ มีความหมายถึง กระบวนการหรือกระบวนการกิจกรรมในการสง
มอบบริการจากผูใหบริการไปยังผูรับบริการนั้น ๆ
วี ร พงษ เฉลิ ม จิ ร รั ต น (2543) ได ใ ห ค วามหมาย คุ ณ ภาพการให บ ริ การไว ดั ง นี้ คื อ ความ
สอดคล อ งกั น ของความต อ งการของลู ก ค าหรื อ ผู รั บ บริ ก าร หรื อระดั บ ของความสามารถในการ
ใหบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูร ับบริการอันทําใหลูกคาหรือผูรับบริการเกิดความ
พึงพอใจจากบริการที่เขาไดรับ
สมวงศ พงศสถาพร ไดใหความหมาย คุณภาพการใหบริการไวดังนี้เปนทัศนคติที่ผูรับบริการ
สะสมข อมู ล ความคาดหวั งไว ว าจะได รั บ จากบริ การ ซึ่ งหากอยู ในระดั บ ที่ ย อมรั บ ได (Tolerance
Zone) ผูรับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการใหบริการ ซึ่งจะมีระดับแตกตางกันออกไปตามความ
คาดหวังของแตละบุคคล และความพึงพอใจนี้เอง เปนผลมาจากการประเมินผลที่ไดรับจากบริการนั้น
ณ ขณะเวลาหนึ่ง
พรรณี ชุ ติวัฒนธาดา (2555) มีแนวความคิดเกี่ยวกับคุ ณลักษณะการให บริการที่ ดีไว ดังนี้
การบริการ (Service) หมายถึง "กระบวนการของการปฏิบัติเพื่อใหผูอื่นไดรับความสุขความสะดวก
หรือความสบายอันเปน การกระทําที่เกิดจากจิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดีชวยเหลือเกื้อกูล
เอื้ออาทร มีน้ําใจไมตรี ใหความเปนธรรมและเสมอภาค" การใหบริการจะมีทั้งผูใหและผูรับ ถาเปน
การบริการที่ดีผูรับจะเกิดความประทับใจหรือเกิดทัศนคติที่ดีตอการบริการดังกลาว
ถานําคําวา " SERVICE " มาแยกตัวอักษรแตละตัว และใชเปนอักษรขึ้นตนคําเราจะพบหัวใจ
ขององคประกอบของการบริการที่ดี
S = Smiling & Sympathy ยิ้มแยมเอาใจเขาใสใจเราเห็นใจในความจําเปนของ
ผูรับบริการ
E = Early Response ตอบสนองความประสงคของผูรับบริการอยางรวดเร็ว
R = Respectful แสดงออกถึงการใหเกียรติแกผูรับบริการ
V = Voluntariness Manner ลักษณะการใหบริการอยางเต็มใจ
I = Image Enhancing แสดงออกซึ่งการรักษาภาพพจนของผูใหบริการขององคกร
C = Courtesy ความมีไมตรีจิตในการบริการ
E = Enthusiasm ความกระตือรือรนในการบริการ
ลักษณะของงานบริ การเป นงานหนักที่ จะต องพบกั บคนจํ านวนมากและตอบสนองความ
ตองการที่หลากหลายของผูรับบริการอยูตลอดเวลาอันสงผลใหบางครั้งการบริการอาจไมรวดเร็วทัน
กับความตองการของ ผูรับบริการทุกคนในเวลาเดียวกันได
วศิ น อิ ง ค พัฒ นากุ ล มี แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ คุ ณลั กษณะการให บ ริ การที่ ดี ไว ดั งนี้ ในการ
ดํารงชีวิตประจําวันของบุคคลทั่วไปนั้น แตละคนตองมีบทบาทหนาที่ที่แตกตางกันไป โดยทุกบทบาท
หนาที่ยอมตองมีสวนประสานสัมพันธกับบุคคลอื่นทั้งทางตรงและทางออม ในลักษณะแตกตางกันไป
อยางไรก็ตามบทบาทหนาที่ดังกลาวนี้สามารถจําแนกไดเปน 2 รูปแบบใหญ ๆ คือ การเปนผูใหบริการ
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และการเปนผูรับบริการ ซึ่งทุกคนตองมีบทบาททั้งสองรูปแบบพรอม ๆ กันไปคุ ณลักษณะขั้นพื้นฐาน
ที่สําคัญของผูใหบริการที่ดีควรประกอบดวยคุณลักษณะ 7 ประการ ประกอบดวย M-A-T-C-H-E-S
ซึ่งสามารถขยายความไดดังนี้
1. ความสามารถในการบริหารจัดการเปนอยางดี (Management) ทั้งนี้เนื่องจากการบริการ
เกี่ยวของโดยตรงกับปจจัยหลายประการทั้งที่เป นปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรง และโดยออม ทั้งที่
เป น ป จ จั ย สนั บ สนุ น และขั ด ขวาง ผู ให บ ริ การที่ ดี ต องสามารถบริ ห ารจัด การให ส ามารถควบคุ ม
การเปลี่ยนแปลงของปจจัยดังกลาวได เชน ปจจัยเกี่ยวกับระยะเวลา ระยะทาง งบประมาณ
2. ผู ให บริการที่ดี ตองเป นบุ คคลที่ท รงภูมิความรู (Academic) ในศาสตรห ลายดานอยาง
แทจริงเพื่อเปนพื้นฐานในการใหความรู ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรับบริการอยางถูกตองเหมาะสม
โดยมุงหวังประโยชนสูงสุดของการเผยแพรความรูที่ถูกตองสําหรับผูรับบริการ
3. ผูใหบริการตองรักษาเอกลักษณ (Unique) ของตนเอง
4. การดูแลรักษา และเอาใจใส (Care) เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ และกระจายผลประโยชน
ที่เกิดขึ้นไปยังกลุมเปาหมายทุกกลุม
5. ผูใหบริการที่ดีควรเปนบุคคลที่มีสุขภาพพลานามัยดี (Health) ซึ่งครอบคลุมทั้งสุขภาพ
รางกาย และสุขภาพจิตใจ ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพ และคุณภาพในการทํางานโดยตรง โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การเปนบุคคลที่มีสุขภาพจิตดียอมกอใหเกิดความประทับใจเมื่อแรกพบ (First Impression)
ซึ่งจะสงผลถึงการใหบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพตอไปได
6. ใหความสําคัญกับการอนุรักษสิ่ งแวดลอม (Environment) ซึ่งผูใหบริการที่ ดีควรสราง
ความตระหนักถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งหมด จะสงผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
7. การมีจิตใจพรอมใหบริการ (Service Mind) ทั้งนี้ผูรับบริการสามารถรับรูและรูสึกไดถึง
จิ ต ใจพร อ มให บ ริ ก ารของผู ใ ห บ ริ ก ารได เ ป น อย า งดี จ ากพฤติ ก รรม การประพฤติ ต นและความ
รับผิดชอบของผูใหบริการ
นันทวัฒ น บรมานั นท (2553) ไดใหความหมายว า บริ การเป นกิ จการของฝายปกครองที่
จัดทําขึ้นเพื่ อประโยชนสาธารณะสามารถแยกออกไดเ ปนสองประเภทคือ “ตํารวจทางปกครอง”
(Police Administrative) และ “บริการสาธารณะ” (Service Public) ภาครัฐมีการใหบริการแก
ประชาชนทั้งที่เปนรายบุคคล และทั้งชุมชน โดยรัฐบาลกลาง ใหบริการแกประชาชนในวงกวางขณะที่
ทองถิ่นใหบริการเฉพาะประชาชนในทองถิ่นของคน คุณภาพของการบริการเปนสิ่งสําคัญทําอยางไร
รัฐจึงจะประกันไดวาประชาชนไดรับบริการที่ดี การเนนที่คุณภาพจะมีความหมายมากกวาการเนน
ปริมาณ การดําเนินการศึกษาความตองการของประชาชนเปนสิ่งจําเปน และการสรางกระบวนการมี
สวนรวมจะเปนการเพิ่มคุณคาใหกับการบริการนั้น เพราะประชาชนถือวาพวกเขามีสวนในการบริการ
นั้น มิใชเพียงผูรับบริการฝายเดียว การบริการสาธารณะที่องคการปกครองสวนทองถิ่นเปนผูจัดทํา
สามารถแบงไดเปน 4 ประเภท คือ
1. การบริการสาธารณะดานสุขอนามัย
2. การบริการสาธารณะดานเศรษฐกิจ

20
3. การบริการสาธารณะดานสังคมและการศึกษา
4. การบริการสาธารณะดานวัฒนธรรม
เนื่องจากบริการสาธารณะเปนกิจการที่มีความจําเป นสําหรับประชาชน ดังนั้น หากบริการ
สาธารณะหยุดชะงักไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผูใชบริการสาธารณะยอมไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายได ดวยเหตุนี้บริการสาธารณะจึงตองมีความตอเนื่องในการจัดทําหลักการที่สําคัญของ
หลักวาดวยความตอเนื่องของบริการสาธารณะคือ นิติบุคคลผูมีหนาที่จัดทําบริการสาธารณะจะตอง
ดํ าเนิ น การจั ด ทํ าบริ การสาธารณะอย างสม่ํ า เสมอและต อเนื่ องตลอดเวลา หากมี ก รณี ที่ เ กิ ด การ
หยุดชะงักจะตองมีการรับผิดชอบ และในกรณีที่เกิดการหยุดชะงักขององคกรปกครองทองถิ่น หรือ
องคกรมหาชนอิสระ ที่ทําหนาที่กํากับดูแลจะตองเขาดําเนินการแทนเพื่อเปนหลักประกันการตอเนื่อง
ของบริการสาธารณะ
อเนก สุ ว รรณบั ณฑิ ต และภาสกร อดุ ล พั ฒ นกิ จ (2548) กล าวถึ ง ป จ จั ย ที่ มีผ ลต อ ความ
พึงพอใจของผูรับบริการเปนสิ่งที่ผูรับบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือลบตอสิ่งที่ไดรับจากการ
บริการและการนําเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไดคาดหวังไวซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได
ตามปจจัยแวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้นในระหวางการบริการไดแก
1) ผลิตภัณฑบริการ ในการนําเสนอการบริการจะตองมีผลิตภัณฑบริการที่มีคุณภาพและ
ระดับการใหบริการที่ตรงกับความตองการของผูรับบริการ โดยผูใหบริการจะตองแสดงใหผูรับบริการ
เห็นถึงความเอาใจใสและจริงใจต อการสร างเสริมคุณภาพของผลิตภั ณฑบริการที่จะสงมอบใหแก
ผูรับบริการ
2) ราคาคาบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการเกิดจากการประเมินคุณภาพและรูปแบบ
ของการบริการเที ย บกั บ ราคาคาบริการที่จ ะตองจ ายออกไป โดยผู ให บริ การจะตองกําหนดราคา
คาบริการที่เหมาะสมกับคุณภาพของการบริการและเปนไปตามความเต็มใจที่จะจาย (Willingness
to Pay) ของผูรับบริการ คาบริการจะถูกหรือแพงขึ้นอยูกับความสามารถในการจายและเจตคติตอ
ราคาของกลุมผูรับบริการอีกดวย
3) สถานที่บริการ ผูใหบริการจะตองมองหาสถานที่ในการใหบริการที่ผูรับบริการสามารถ
เข า ถึ ง ได โ ดย สะดวก มี ส ถานที่ ก ว า งขวางเพี ย งพอและต อ งคํ านึ ง ถึ ง การอํ า นวยความสะดวกแก
ผูรับบริการในทุกดาน เชนการมีสถานที่จอดรถ หรือการใหบริการผานระบบอินเตอรเน็ต ซึ่งทําให
ประเด็นสําคัญดานสถานที่ใหบริการลดลงไปได
4) การสงเสริมแนะนําบริการ ผูใหบริการจะตองใหขอมูลขาวสารในเชิงบวกแกผูรับบริการ
ทั้งในดานคุณภาพการบริการและภาพลักษณของการบริการผานทางสื่อตาง ๆ เพื่อใหผูรับบริการ
ไดนําขอมูลเหลานี้ไปชวยประเมินเพื่อตัดสินใจใชบริการตอไป
5) ผูใหบริการ จะตองตระหนักตนเองวามีสวนสําคัญในการสรางใหเกิดความพึงพอใจในการ
บริ การของผูรั บ บริ การ โดยในการกํ า หนดกระบวนการจั ดการการวางรู ป แบบการบริ การจะต อง
คํานึงถึงผูรับบริการเปนสําคัญ ทั้งแสดงพฤติกรรมบริการและเสนอบริการที่ลูกคาตองการดวยความ
สนใจเอาใจใสอยางเต็มที่ดวยจิตสํานึกของการบริการ
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6) สภาพแวดลอมของการบริการ ผูใหบริการจะตองสรางใหเกิดความสวยงามของอาคาร
สถานที่ ผานการออกแบบตกแตง การแบงพื้นที่อยางเหมาะสมลงตัวสรางใหเกิดภาพลักษณที่ดีของ
องคกรผูใหบริการและสื่อภาพลักษณเหลานี้ออกไปสูผ ูรับบริการอีกดวย
7) กระบวนการบริการ ผูใหบริการตางมุงหวังใหเกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดการ
ระบบการบริการเพื่อเพิ่มความคลองตัวและความสามารถในการสนองตอบตอความตองการของลูกคา
ไดอยางถูกตอง มีคุณภาพ โดยการนําบุคลากร เทคโนโลยีเขามารวมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริการและหวังตอประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นตอผูรับบริการความพึงพอใจของผูรับบริการนั้นสามารถ
แบงออกไดเปน 2 ระดับดวยกันคือ
1) ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง เปนสิ่ งที่ผูใหบริการจะตองจัดให มีตาม
ความคาดหวังของผูรับบริการและระวังไมใหเกิดสิ่งที่ต่ํากวาความคาดหวังนั้นได เพื่อใหผูรับบริการ
รูสึกยินดีและมีความสุขในการมารับบริการนั้น ๆ
2) ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เปนสิ่งที่ผูใหบริการมุงหวังที่จะสรางใหมีเกิน
กวาความคาดหวังของผูรับบริการ เพื่อใหผูรับบริการมีความรูสึกปลาบปลื้มใจหรือประทับใจในบริการ
ที่ไดรับซึ่งเกินความคาดหวังที่ตั้งใจไว
สรุปไดวา ความพึงพอใจคือ ความรูสึกพอใจ ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อความตองการของมนุษย
ได รั บ การตอบสนองทั้ งทางด านร างกายและจิ ต ใจ ก็ จ ะเกิ ด ความพอใจ ชอบใจ เกิ ด เป น ทั ศนคติ
ดานบวกที่แสดงใหเห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้นและทัศนคติดานลบ ที่แสดงใหเห็นถึงสภาพ
ความไมพึงพอใจความพึงพอใจเปนองคประกอบดานความรูสึกของทัศนคติซึ่งไมจําเปนตองแสดง
หรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเปนเพียงปฏิกิริยาดานความรูสึกตอสิ่งเรา
หรือสิ่งกระตุนที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธสุดทายของขบวนการประเมินโดยบงบอกถึง
ทิศทางของผลประเมินวาจะเปนไปในลักษณะทิศทางบวก หรือทิศทางลบหรือไมมีปฏิกิริยา คือ เฉย ๆ
ตอสิ่งเราหรือสิ่งกระตุนนั้นก็ได
Millet (1954, อางถึงใน มนกานต มีบุญลือ. 2547, หนา 30) ไดอธิบายความพึงพอใจในการ
บริการหรือความสามารถในการสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ ใหพิจารณาจากองคประกอบ 5
ดานคือ
1. ความสามารถในการบริการอยางเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึงความยุติธรรม
ในการบริการงานที่มี ฐานคิดที่วาทุกคนเทาเทียมกัน
2. ความสามารถในการบริการตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง การใหบริการจะตอง
ตรงเวลารวดเร็ว และทันตอเวลา
3. ความสามารถในการใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การใหบริการ
ตองมีลักษณะที่เหมาะสม (The Right Geographical Location) Millet เห็นวาความเสมอภาคหรือ
การตรงตอเวลาจะไมมีความหมาย ถ้ําไมมีการใหบริการที่เพียงพอ
4. ความสามารถในการให บริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การ
ใหบริการที่เปนไปอยางสม่ําเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลัก
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5. ความสามารถในการใหบริการอย างกา วหนา (Progressive Service) หมายถึ ง การ
ใหบริการที่มีการปรับปรุงคุณภาพและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานโดยทรัพยากรเทาเดิมและพัฒนาการ
ให บ ริ การทั้ งในด านการบริ การและในด านคุณภาพให มีความเจริ ญก าวหน าตามลั กษณะของการ
บริการนั้น ๆ
Kotler (2540, pp. 48-49 อางอิงถึง พวงทอง ปานสายลม. 2547, หนา 8) ความพึงพอใจ
คือระดับความรูสึกของบุคคลที่เปนผลมาจากการเปรียบเทียบการทํางานของผลิตภัณฑตามที่เห็นหรือ
เขาใจ (Product’s Perceived Performance) กับความคาดหวังของบุคคล ดังนั้นระดับความพึง
พอใจจึงเปนฟงกชั่นของความแตกตางระหวางการทํางาน (ผล) ที่มองเห็นหรือเขาใจ (Perceived
Performance) และความคาดหวัง (Expectation) ระดับความพึงพอใจสามารถแบงไดอยางกวาง ๆ
เปน 3 ระดับ และลูกคารายหนึ่งอาจมีประสบการณอยางใดอยางหนึ่งใน 3 ระดับนี้ กลาวคือ หากการ
ทํางานของขอเสนอ (หรือผลิตภัณฑ) ไมตรงความคาดหวัง ลูกคายอมเกิดความไมพอใจ หากการ
ทํางานของขอเสนอ (หรือผลผลิตภัณฑ) ตรงกับความคาดหวัง ลูกคายอมเกิดความพอใจ แตถาเกิน
กวาความคาดหวังลูกคาก็ยิ่งพอใจมากขึ้นไปอีก
ไชยรัตน รุจิพงศ. (2550,อางถึงใน อลิษา ศรีสุกใส, 2551, หนา 27) ไดศึกษาถึงการบริการ
(Service) ที่มีคุณภาพซึ่งประกอบไปดวย
1) S – SATISFACTION คือความพึงพอใจของผูรับบริการ ดวยความรูสึกที่ดีตอผูใหบริการ
2) E – EXPECTATION คื อผู รั บ บริ การมั ก จะคาดหวั งการบริ ก ารที่ ร วดเร็ ว ทั น ใจมี
ประสิทธิภาพและมีอัธยาศัยไมตรีดีงาม
3) R – READINESS ความพรอมในการใหบริการ มีความพรอมอยูตลอดเวลาพรอมใหบริการ
อยางฉับพลันและทันใจ ผูรับบริการจะชอบใจและรูสึกประทับใจ
4) V – VALUE คือความมีคุณคาของการบริการที่ตรงไปตรงมา ไมเอาเปรียบลูกคา ทําให
ผูรับบริการถูกใจ ชอบ และประทับใจ
5) I – INTEREST คือความสนใจตอการบริการ ใหความสนใจ จริงใจ ตอลูกคาทุกระดับและ
ทุกคนอยางยุติธรรม เทาเทียมกัน การปฏิบัติตอลูกค้ําจะตองออนโยนใหเกียรติลูกค้ําเสมอ
6) C – COURTESY คือ ความมีไมตรีจิตในการบริการ ดวยใบหนายิ้มแยมแจมใส ทาทางที่
สุภาพออนโยน มีอัธยาศัยของความเปนมิตร สรางความอบอุนและเปนกันเอง
7) E – EFFICIENCY คือความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานบริการ ขึ้นอยูกับการบริการ
อยางเปนระบบที่มีขั้นตอนชัดเจน โดยมีปรัชญาการบริการ มีแผนในการใหบริการ มียุทธศาสตรการ
บริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรของผูปฏิบตั ิงานในหนาที่บริการใหมีคุณภาพ
Kotler. (2541, อางถึงใน พิณรุง เพชรรักษ, 2548, หนา 14-15) ไดกลาวถึง แนวคิดเกี่ยวกับ
สวนประสมการตลาดบริการ ประกอบดวย
1. ผลิต ภัณฑบริ การ (Product) คือ สิ่ งใดสิ่งหนึ่ งที่ นําเสนอแกต ลาดเพื่ อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาและตองสรางคุณคาใหเกิดขึ้นผลิตภัณฑบริการจะใชกับธุรกิจบริการทุกประเภทที่มี
การให บ ริ ก าร เช น ธุ ร กิ จ โรงแรม ธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย วธุ ร กิ จ ร านอาหาร เป น ต น ซึ่ ง ธุ ร กิ จ เหล า นี้ จะ
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ใหบริการตามความตองการของลูกคาที่มาขอรับบริการ ซึ่งจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับประเภทของ
ธุรกิจ
2. ราคา (Price) คื อต น ทุ น ทั้ ง หมดที่ ลุ กค าต องจ า ยในการแลกเปลี่ ย นกั บ ผลิ ต ภั ณฑ ห รื อ
ผลิตภัณฑบริการ ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใชในการผลิตหรือบริการ คาจาง แรงงาน การใชความคิดการ
สรางสรรค นวัตกรรม จํานวนการผลิต ความยากงายในการจัดหาวัตถุดิบและผลตอบแทนที่ตองการ
ดวยสิ่งตาง ๆ เหลานี้ จะนํามาคํานวณตนทุน แลวกําหนดราคาที่เปนตัวเงิน ซึ่งลูกคาจะตองจายเพื่อ
แลกกับผลิตภัณฑที่ตองการ
3. ชองทางการจําหนาย (Channels of Distribution) เปนกระบวนการทํางานที่ทําใหสินคา
หรือบริการไปสูตลาด เพื่อใหผูบริโภคสินคาหรือบริการตามความตองการไดอยางสะดวก รวดเร็วและ
มีตนทุนคาใชจายในการดําเนินงานตามชองทางการจัดจําหนายมีหลายรูปแบบ เชน การติดตอทาง
โทรศัพท การติดตอ ณ สถานที่ ที่ผูคนนิยม การติดตอโดยไมจํากัดเวลา เปนตน
4. การส งเสริ มการตลาด (Promotion) เป น สื่อการตลาด เพื่ อให แน ใจว าผูบ ริ โ ภคที่ เ ป น
กลุ ม เป า หมายเข า ใจและทราบถึ ง คุ ณ ค า ของสิ น ค า ที่ เ สนอขาย เป น ความพยายามจู ง ใจให เ กิ ด
ความชอบในสินคาและพฤติกรรมอยางถูกตอง การสงเสริมการตลาดประกอบดวย การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ และการลด แลก แจก แถม
5. บุคคลผูใหบริการ (Personnel) เปนบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับกิจกรรมใหบริการในแต
ละธุ ร กิ จ ตั้ ง แต เ ริ่ มต น จนการให บ ริ การสิ้ น สุ ด เป น การเลื อ กสรรบุ ค คลที่ ให บ ริ การแก ลู กค าตาม
วัฒนธรรมและนโยบายขององคกร เพื่อทําใหเกิดความพึงพอใจแกลูกคา
6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เปนการแสดงใหเห็นถึงคุณคาการใหบริการ
โดยผานการใชหลักฐานที่มองเห็นได เพื่อใหลูกคาเห็นคุณคาของการบริการ เชน การมีสถานที่โอโถง
สะอาด มีความรมรื่น การจัดสถานที่ใหมีบรรยากาศที่ดีและเหมาะสม การจัดสถานที่ใหมีสถานที่นั่ง
พักผอน เปนตน
7. กระบวนการใหบริการ (Process) เปนวิธีการดําเนินงานขององคกร เพื่อใหกําหนดการ
บริการที่ดีเพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคาและทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ
ปรัชญา เวสารัชช (2547) ไดกลาวไววา การใหบริการของรัฐนั้น จะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
คือ
1. การใหบริการที่เปนที่พึงพอใจแกสมาชิกในสังคม ความพึงพอใจเปนสิ่งที่วัดไดยาก หรือให
คําจํากัดความยาก แตอาจกลาวไดอยางกวาง ๆ ถึงองคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจได ดังนี้
1.1 การใหบริการที่เทาเทียมแกสมาชิกในสังคม
1.2 ใหบริการในเวลาที่เหมาะสม
1.3 ใหบริการโดยคํานึงถึงปริมาณความมากนอย คือ ใหบริการไมมากและ ไมนอยเกินไป
1.4 ใหบริการโดยมีการปรับปรุงใหทันกับความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
2. การใหบริการโดยมีความรับผิดชอบตอประชาชน เปนคานิยมพื้นฐานสําหรับการบริการ
ราชการในสั ง คมประชาธิ ป ไตยที่ จ ะต องทํ า หน า ที่ ภ ายใต การชี้ นํ า ทางการเมื อ งจากตั ว แทนของ
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ประชาชนและตองสามารถใหบริการที่มีลักษณะสนองตอบตอมติมหาชนตองมีความยืดหยุนที่จ ะ
ปรับเปลี่ยนลักษณะงานหรือการใหบริการที่สามารถตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนแปลงไดมาก
ที่สุดดังนั้น การที่จะชี้วัดวาการใหบริการสาธารณะของหนวยงานที่มีหนาที่ในการใหบริการบรรลุ
เป า หมายหรื อ ไม เ พี ย งใดนั้ น วิ ธี ห นึ่ ง ก็ คื อ การวั ด ความพึ ง พอใจของประชาชนผู รั บ บริ ก าร
เพราะการวั ด ความพึ ง พอใจนี้ เ ป น การตอบคํ า ถามว า หน ว ยงานที่ มี ห น า ที่ ใ นการให บ ริ ก ารมี
ความสามารถสนองตอบตอความตองการของประชาชนไดหรือไมเพียงใด ซึ่งในปจจุบันประเทศไทย
ได ใหความสํ าคั ญกับ การปรับ ปรุ งระบบการใหการบริ การประชาชนของหน ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อให
ประชาชนไดรับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว โปรงใสและมีคุณภาพ
ทศพร ศิริสัมพันธ (2549) กลาวถึงการบริการสาธารณะไววา โดยหลักการแลว การบริการ
สาธารณะย อ มยั ง ประโยชน แ ก สั ง คมและบุ ค คลทั่ ว ไป การดํ า เนิ น บทบาทสํ า คั ญ ประการนี้ ข อง
หนวยงานภาครัฐจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญตอเรื่องของประสิทธิภาพในเชิงการบริหาร
จัดการ และประสิทธิภาพเชนวานี้ยอมเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดทิศทางในภาพรวมของ
ประสิ ทธิ ภ าพของการจั ด การภาครั ฐ ที่ มีต อระบบการบริ ห ารงานภาครั ฐ และระบบเศรษฐกิ จ การ
ให บ ริ การของภาครั ฐ ที่ มีคุณภาพ จึ งเป น สิ่ งที่ ส ะท อนสมรรถนะของการปฏิ บั ติ งานการให บ ริ การ
ตอบสนองความตองการประชาชนที่เปนลูกคาผูรับบริการของหนวยงานภาครัฐภายใตรากฐานของ
การบริหารราชการหรือการบริหารงานภาครัฐตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public
Management : NPM) ที่ระบบราชการของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยรับมาเปนกระบวนการ
ทัศนในการขับเคลื่อนการจัดการระบบงานภาครัฐในชวงหลายปที่ผานมา ตามแนวคิดนี้นอกจากแนว
ทางการปรับปรุงสมรรถภาพและการยกระดับกําลังการผลิตของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งมีมติอยูที่การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) และมีการใชประโยชนจากภาคเอกชน
ใหมากขึ้น
ความสําคัญของความพึ งพอใจตอการบริการความพึงพอใจในบริการของผูรับบริการเป น
เปาหมายสํ าคั ญที่ผู ให บริการทั้งหลายต างหากลยุทธทางการจัด การและกลยุทธทางการตลาดมา
ประยุกตใช โดยมีจุดมุงหมายเพื่อที่จะทําใหผูรับบริการเกิดความประทับใจในบริการและกลับมาใช
บริการซ้ําจึงเปนประเด็นที่มีความสําคัญตอบุคคลหลายฝาย ไดแก
1. ผูใหบริการ กลาวคือ ในการจัดใหเกิดการบริการแกผูมารับบริการนั้น สิ่งที่ผูใหบริการควร
จะตองคํานึงถึงและยึดถือคือ
1) ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนตัวกําหนดคุณลักษณะของการบริการรูปแบบ
การบริการที่ดีจะตองสามารถตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการได โดยผู
ใหบริการจะตองทําการสํารวจหรือศึกษาความตองการของกลุมผูรับบริการเปาหมายเสียกอน จากนั้น
จึงสามารถกําหนดรูปแบบการบริการที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดการบริการนาประทับใจแกผูมารับบริ การ
ได
2) ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนตัวแปรสําคัญในการประเมินคุณภาพ ของการ
บริการ เนื่องจากเปนเกณฑที่ชัดเจนสงผลตอการกลับมาใชบริการซ้ําของผูรับบริการโดยทั่วไปองคการ

25
ธุรกิจบริการจะทําการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในหลาย ๆ ดาน เชน อาคารสถานที่
อุ ป กรณ เ ครื่ อ งใช ความน า เชื่ อ ถื อ ของกิ จ การบริ ก าร ความเต็ ม ใจในการให บ ริ ก าร ความรู แ ละ
ความสามารถในการใหบริการ และบุคลิกลักษณะของผูใหบริการ เปนตน
3) ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานเปนตัวชี้คุณภาพและความสําเร็จของงานบริการ
เนื่ อ งจากการบริ ก ารจะดี เ พี ย งใดนั้ น ขึ้ น อยู กั บ ผู ใ ห บ ริ ก ารซึ่ ง การปฏิ บั ติ ง าน จะมี คุ ณ ภาพนั้ น ผู
ใหบริการจะตองมีความพึงพอใจในงานของตน จึงจะทุมเทในการทํางาน และเปนสิ่งที่นําไปสูความพึง
พอใจของผูรับบริการ
2. ผูรับบริการ กลาวคือ สิ่งที่ผูรับบริการมุงหวังตองการจะไดจากการมารับบริการนั้น ก็คือ
ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วและคุณภาพการบริการที่ดี ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเปนตัวผลักดัน
คุณภาพของการบริการของผูใหบริการ ซึ่งจะสงผลดีตอผูรับบริการดังนี้
1) ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนตัวผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผูรับบริการ
เอง ซึ่ ง มุ ง หวั ง ที่ จ ะได รั บ การบริ ก ารที่ ดี จ ากการที่ ไ ด ไ ปใช บ ริ ก ารยั ง ที่ ต า งๆ ความพึ ง พอใจของ
ผูรับบริการนี้จึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูใหบริการจะตองตระหนักถึงและจัดใหมีอยางเพียงพอ ทําใหเกิดการ
แขงขันเพื่อที่จะนําเสนอสิ่งที่ดีกวาแกรับบริการ สงผลใหผูรับบริการไดรับการบริการที่ดีมีคุณภาพมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ
2) ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานบริการ ชวยพัฒนาคุณภาพของงานบริการและ
อาชีพบริการเนื่องจากผูใหบริการที่มีความพึงพอใจในการท างานจะทํางาน ดวยความเต็มใจ ทุมเท
สร างสรรค และส งเสริ มมาตรฐานในการให บริ การ ส งผลใหคุณภาพ ในการบริการสูงขึ้น และงาน
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
การปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ
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การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบใดใหคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชน
ในทองถิ่น และความสามารถในการปกครองตนเองในดานรายได จํานวนและความหนาแนนของ
ประชากรและพื้นทีท่ ี่ตองรับผิดชอบ ประกอบกัน
มาตรา 250 องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น มี ห น าที่ และอํ านาจดู แลและจั ด ทํ าบริ การ
สาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามหลักการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน รวมทั้งสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรใหเปนหนาที่และอํานาจ
โดยเฉพาะขององคกรปกครองส วนท องถิ่ นแต ละรู ปแบบ หรือใหองคกรปกครองสว นทองถิ่น เป น
หนวยงานหลัก ในการดําเนินการใด ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งตองสอดคลองกับรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
กลไกและขั้นตอนในการกระจายหนาที่และอํานาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหนาที่
และอํานาจดังกลาวของสวนราชการใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
ในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เปน หนาที่และอํานาจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ถาการรวมดําเนินการกับเอกชนหรือหนวยงานของรัฐหรือการมอบหมาย
ใหเอกชน หรือหนวยงานของรัฐดําเนินการจะเปนประโยชนแกประชาชนในทองถิ่นมากกวาการที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการเอง องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะรวมหรือมอบหมายให
เอกชนหรือหนวยงานของรัฐ ดําเนินการนั้นก็ได
รัฐตองดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดของตนเองโดยจัดระบบภาษี
หรือการจัดสรรภาษี ที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาการหารายไดขององคกรปกครองสวน
ท องถิ่ น ทั้ งนี้ เพื่ อให ส ามารถ ดํ าเนิ น การตามวรรคหนึ่ งได อย างเพี ย งพอ ในระหว า งที่ ยั งไม อาจ
ดําเนินการได ใหรัฐจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปพลางกอน
กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการสวนทองถิ่น ตองให
องค กร ปกครองส ว นท องถิ่ น มี อิส ระในการบริ ห าร การจั ด ทํ าบริ การสาธารณะ การส งเสริ มและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนท องถิ่นซึ่ง
ตองทําเพีย งเทาที่ จําเปน เพื่ อการคุ มครอง ประโยชน ของประชาชนในทองถิ่น หรือประโยชน ของ
ประเทศเปนสวนรวม การปองกันการทุจริต และการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง
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 คคลขององค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ให เ ป น ไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ ซึ่งตองใชระบบคุณธรรมและตองคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเปนของแตละ
ทองถิ่นและองคกร ปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ การจัดใหมีมาตรฐานที่สอดคลองกันเพื่อให
สามารถพัฒนารวมกัน หรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันได
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มาตรา 252 สมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง ผูบริหารทองถิ่ นใหมาจากการ
เลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถิ่นหรือในกรณี องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
พิเศษ จะใหมาโดยวิธีอื่นก็ได แตตองคํานึงถึงการมีสวนรวม ของประชาชนดวย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และหลักเกณฑและวิธีการ
เลือกตั้ง สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งตองคํานึงถึง
เจตนารมณ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญดวย
มาตรา 253 ในการดําเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาทองถิ่น และผูบริหาร
ทองถิ่น เป ด เผยข อมู ล และรายงานผลการดําเนิน งานให ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ งมี กลไกให
ประชาชนในทองถิ่น มีสวนรวมดวย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา 254
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิเขาชื่อกัน เพื่อเสนอขอบัญญัติหรือเพื่อ
ถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมาย
บัญญัติ
ปจจุบันไดใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 เปนหลักใน
การปฏิบัติงานราชการ ซึ่งในมาตรา 4 นั้น ไดกําหนด ใหแบงระเบียบบริหารราชการแผนดินออกเปน
3 สวนไดแกระเบียบบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
1) ระเบียบบริหารราชการสวนกลางไดบัญญัติไวในมาตรา 7 จัดหรือแบงเปนสํานัก
นายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง ทบวงซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หรือกระทรวงและกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรมซึ่งซึ่งสังกัดหรือไมสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
2) ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค ไดบัญญัติไว ในมาตรา 51 โดยใหจัดหรื อ
แบงเปนจังหวัดและอําเภอ
3) ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น ไดบัญญัติไวในมาตรา 69 - 71 โดยใหจัด
หรือแบ งเปนองค การบริหารส วนจังหวัด เทศบาล สุ ขาภิบ าลและราชการส วนทองถิ่น อื่น ตามที่ มี
กฎหมายกําหนด
3.1 องคการบริห ารสวนจังหวัด จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2498 ภายใตพระราชบัญญั ติ
ระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 ซึ่งในป พ.ศ. 2559 มีจํานวน ทั้งสิ้น 76 แหง เทากับ
จํานวนจังหวัดที่มีอยูในประเทศไทยปจจุบันบริหารงานโดยยึดพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. 2540 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริห ารสวนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2542
3.2 เทศบาล ตั้ งขึ้น ตามกฎหมายในป พ.ศ. 2476 ป จจุ บั น ใช พระราชบั ญญั 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
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3.3 สุขาภิบาล จัดตั้งในป พ.ศ. 2448 เปนตนมาจนกระทั่งในป พ.ศ. 2542 ไดมี
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 จึงทําใหในปจจุบันนี้ไมมี
หนวยการบริหารทองถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลอีกตอไป
3.4 ราชการสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด เปนลักษณะที่กฎหมายเปด
กวางใหรัฐบาลจัดตั้งหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่นซึ่งมีรูปแบบพิเศษหรือรูปแบบที่แตกตาง
จากรูปแบบองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และสุขาภิบาลขึ้นได ปจจุบันกฎหมายไดกําหนดใหมี
หนวยบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 3 รูปแบบ ไดแก
3.4.1) กรุ ง เทพมหานครมี 1 แห ง จั ด ตั้ ง ในป พ.ศ. 2518 ภายใต
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ซึ่งตอมามีการแกไข 28 เพิ่มเติม
อีกหลายฉบับ 39 ปจจุบันบริหารงานโดยใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 (www.tambol.com)
3.4. 2) เมื อ งพั ท ยา มี 1 แห ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในป พ .ศ. 2521 ภายใต
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) องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลจั ด ตั้ ง ในป พ .ศ. 2537 ภายใต
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ซึ่งตอมามีการแกไขเพิ่มเติม
หลายอี กครั้ง ป จจุ บัน องคการบริห ารสว นตํ าบลบริห ารงานโดยใชพระราชบั ญญั ติส ภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และมีองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 5,334 แหง
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3.2 เทศบาลตําบลหวยกระเจา
1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง
เทศบาลตําบลหวยกระเจา เปนเทศบาลตําบลหนึ่งในจํานวน 2 เทศบาลตําบล 2 องคการ
บริหารสวนตําบล ของอําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี อยูทางทิศใตของอําเภอหวยกระเจา
ประมาณ 500 เมตร อยูหางจากจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 60 กม. มีอาณาเขตติดตอกับตําบล
ตาง ๆ ดังนี้ คือ
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลวังไผ อําเภอหวยกระเจา
ทิศใต
ติดตอกับ ตําบลดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลดอนแสลบ อําเภอหวยกระเจา
ทิศตะวันตก
ติดตอกับตําบลบอพลอย อําเภอบอพลอย

แผนที่ตําบลหวยกระเจา

1.2 เนื้อที่
เทศบาลตํ าบลห วยกระเจา มี พื้น ที่ทั้งหมดประมาณ 230 ตารางกิโ ลเมตร หรื อประมาณ
143,750 ไร
1.3 ภูมิประเทศ
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สภาพโดยทั่วไป สวนใหญเปนที่ราบ ปาเขาเหมาะสําหรับใชในการทํานา ทําไร และการเลี้ยง
สัตว เชน การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงกระบือ และไกพื้นเมือง
1.4 สภาพภูมิประเทศ
เนื่องจากสภาพการณที่ทรัพยากรปาไมถูกทําลายไปมากมีผลกระทบตอดุลภาพทางธรรมชาติ
เกิ ดภาวะอากาศวิป ริต ฝนไม ต กตามฤดูกาลเกิด ภาวะอากาศที่ แห งแล ง หนารอนจะรอนจัด ช ว 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
หมูที่ 17 บานโกรกสมอ
หมูที่ 18 บานโกรกแสลบ
หมูที่ 19 บานทุงคูณ
หมูที่ 20 บานทุงประดู
หมูที่ 21 บานดอนสวาง

31
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 จํ านวนหญิง 4,521 คน จํานวนครอบครั วทั้ งตํ าบลห วยกระเจามี 3,095
หลังคาเรือน(ขอมูลณ วันที่ 16 มีนาคม 2558) ขนาดสมาชิกในครอบครัว โดยเฉลี่ยครอบครัวหนึ่ง
ประมาณ 3 คน มี ความหนาแน นเฉลี่ ย 39 คน / ตารางกิโ ลเมตร ตารางแสดงจํานวนประชากร
จํานวนหลังคาเรือน
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1การประกอบอาชีพ
ประชากรตําบลหวยกระเจา มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ และอาชีพรับจาง
และคาขาย เปนตน
รายละเอียดการประกอบอาชีพของประชากรตําบลหวยกระเจา จําแนกตามครัวเรือนทั้ง
ตําบลมีดังตอไปนี้
ก. ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเพียงอยางเดียวมีประมาณรอยละ 4.44 ของจํานวนครัวเรือนทั้ง
ตําบล โดยแบงออกเปน
1. อาชีพรับจาง มีประมาณ รอยละ 2.24
2. อาชีพเกษตรกรรม มีประมาณรอยละ 2.20
ข. ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกวา 1 อาชีพขึ้นไป มีประมาณรอยละ 95.56 ของ
จํานวนครัวเรือนทั้งตําบล โดยแบงออกเปน
1. รับจางและเกษตรกรรม มีประมาณรอยละ 93.21
2. เกษตรกรรมและคาขาย มีประมาณรอยละ2.35
การเกษตรกรรม
ตําบลหวยกระเจา มีพื้นที่เกษตรกรรมจํานวน 68,281 ไร แบงเปน
- ที่นา
25,959 ไร
- ที่ไร
39,854 ไร
เกษตรกรปลูกพืชไรที่สําคัญไดแก
1. ปลูกขาว
17,500 ไร
2.ขาวฟาง
300 ไร
3.ปาลมน้ํามัน
1,000 ไร
4. ปลูกมันสําปะหลัง 25,015 ไร
5. ปลูกออย
15,000 ไร
6. ขาวโพด
500 ไร
7. แตงโมเมล็ด
100 ไร
8. งาดํา
100 ไร
9.ยางพารา
410 ไร

32
พื้นที่วางเปลา จํานวน 2,471 ไร
การปศุสัตว
เกษตรกรในพื้นที่มีการเลี้ยงสัตวไดแก โค กระบือ สุกร แพะ แกะ เปดไข เปด
เทศ ไกเนื้อ ไกพื้นเมือง โดยเฉพาะ โคพื้นเมือง เคยมีจํานวน 14,943 ตัว ซึ่งถือวาเปนตําบลที่มี
จํานวนโคมากที่สุดในประเทศไทย
แรงงาน
จํานวนประชากรในวัยแรงงานของตําบลหวยกระเจา พบวาเปนแรงงานในครัวเรือน
รองลงมา ไดแก แรงงานจางมาจากเพื่อนบานและคนในพื้นที่ ตลอดจนแรงงานจากตําบลใกลเคยซึ่งไมมี
ที่ดินทํากินเปนของตนเอง และวางเวนจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังเปน
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการบริการคาขาย รับจางทั่วไปและรับราชการ สวนแรงงานที่เหลือเปน
แรงงานที่มีการวางงาน สตรีวัยเจริญพันธที่มีภาวะในการเลี้ยงดูแลทารก สวนการเคลื่อนยายออกของ
แรงงานตําบลหวยกระเจา ไปยังที่ตาง ๆ สวนมากจะไปรับจางในภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ เปนการรับจาง
เปนชาง , กรรมกร, งานบาน และอื่น ๆ โดยมีการเคลื่อนยายออกทั้งแบบถาวรและแบบชั่วคราว
ผลผลิต
สถิติการปลูกพืชเศรษฐกิจของตําบลหวยกระเจา พ.ศ. 2557 มีดังนี้
- ปลูกออย
ใหผลผลิตเฉลี่ย
6,800 กิโลกรัม/ไร
- ปลูกมันสําปะหลัง
ใหผลผลิตเฉลี่ย
3,000 กิโลกรัม/ไร
- ปลูกขาว
ใหผลผลิตเฉลี่ย
30 ถัง/ไร
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
รายได
จากสถิติรายไดการประกอบอาชีพของตําบลหวยกระเจาใน ป 2557 มีดังนี้
- รายไดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 30,000 บาท/ป
- รายไดจากการประกอบอาชีพคาขาย เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 25,000 บาท/ป
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- รายไดจากการประกอบอาชีพรับราชการ เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 63,600 บาท/ป
- รายไดจากการประกอบอาชีพรับจาง
เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 20,000 บาท/ป
- รายไดจากการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 15,000 บาท/ป
2.2 หนวยธุรกิจในเขต ทต.
- ปมน้ํามัน
1
- โรงสี
7
- รานสะดวกซื้อ 1
- ธนาคาร ธกส. 1
- ธนาคารออมสิน 1

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
ตําบลหวยกระเจามีโรงเรียนประถมศึกษาจํานวน 7 แหง ไดแก
1. โรงเรียนบานอนุบาลหวยกระเจา
2. โรงเรียนบานซอง
3. โรงเรียนบานไพรงาม
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
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10. วัดเขาศาลาพัฒนาราม
11. วัดพงษไพบูลย
- สํานักสงฆ 1 แหง ไดแก
สํานักสงฆทุงใหญ
3.3 สาธารณสุข
ตําบลหวยกระเจามีโรงพยาบาล 1 แหง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
2 แหง แบงเขตดังนี้
(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
(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
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- 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
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
- ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ในเขตเทศบาลตําบลหวยกระเจามี ทรัพยากรธรรมชาติประเภท
ภูเขา ซึ่งสามารถใชประโยชนในอุตสาหกรรมระเบิดและยอยหินรวมถึงการขุดตักดินลูกรังในเขตพื้นที่
หลายแหง
5.2 มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบาน 2 รุน 200 คน
- กองทุนเพื่อความมั่นคงแหงชาติ 1 รุน 103 คน
- อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน 2 รุน 200 คน

4. ปญหาความแหงแลง
นิยามของภัยแลง (Glossary of Meteorology (1959)) ภัยแลง หมายถึง ภัยธรรมชาติที่
เกิ ด จากสภาพอากาศแห งแล งผิ ด ปกติ ที่ข าดน้ํ าเป น ระยะเวลานาน จนก อให เ กิ ด การเสี ย ดุ ล ด า น
อุทกวิทยา เกิ ดความแหงแล งอยางรุนแรงตอพื้น ที่ ซึ่งมี ผลทําใหขาดแคลนน้ํ าดื่มน้ําใช และความ
เสียหายทางการเกษตร. ความรุนแรงของภัยแลงขึ้นอยูกับความขาดแคลนความชื้น , ชวงเวลา และ
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ขนาดของพื้นที่ที่มีผลกระทบ. เราสามารถกําหนดความหมายของความแหงแลง (ฝนแลง)ใน 4 ดาน
ดังนี้
- ความแหงแลงดานอุตุนิยมวิทยา หมายถึงปริมาณหยาดน้ําฟา (precipitation) ที่ต่ํากวา
ปกติ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ไดแก สภาวะที่มีฝนนอยหรือไมมีฝนเลยในชวงเวลา
หนึ่ง ซึ่งตามปกติควรจะตองมีฝน โดยขึ้นอยูกับสถานที่และฤดูกาล ณ ที่นั้น ๆ ดวย
- ความแหงแลงดานการเกษตร หมายถึง สถานการณที่ปริมาณความชื้นในดินไมเพียงพอ
สําหรับพืช
- ความแหงแลงดานอุทกวิทยา ปรากฏเมื่อสภาวะน้ําผิวดินและใตดินต่ํากวาปกติ
- ความแหงแลงดานเศรษฐกิจสังคม หมายถึง สถานการณที่สภาวะการขาดแคลนน้ําเริ่มมี
ผลกระทบตอคน
สาเหตุการเกิดภัยแลง
1.โดยธรรมชาติ
1.1การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก
1.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชน ความผิดปกติของตําแหนงรองมรสุม
1.3 การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเล
1.4 ภัยธรรมชาติ เชน วาตภัย แผนดินไหว
2.โดยการกระทําของมนุษย
2.1 การทําลายชั้นโอโซน เชน การเผาพลาสติก น้ํามัน และถานหิน
2.2 ผลกระทบของภาวะเรือนกระจก ที่เกิดจากกาซบางชนิด เชน คารบอนไดออกไซด,
มีเทน, ไนตรัสออกไซด, คลอโรฟลูโอโรคารบอน (Chlorofluorocarbon- CFsC) ขึ้นสูชั้นบรรยากาศ
จนหนาแน นขึ้ น ทําใหเ ก็บ กักความร อนสะสมอยู ในอากาศใกลผิ วโลกมากขึ้น ตามไปดว ย มี ผลให
อากาศรอนกวาปกติ
2.3 การพัฒนาดานอุตสาหกรรม
2.4 การตัดไมทําลายปามีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของภูมิอากาศ
เชน ฝน อุณหภูมิ และความชื้น
ผลกระทบจากภัยแลง
ภัยแลงสรางความเสียหายและผลกระทบในดานตางๆ ดังนี้
1. ผลกระทบทางด านสิ่ งแวดล อม การเกิ ด ภั ย แล ง อย างต อเนื่ องทํ าให เ กิ ด ผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหแหลงน้ําตามธรรมชาติตื้นเขิน ระดับน้ําใตดินเปลี่ยนแปลง
พื้ น ที่ ที่เ คยอุ ด มสมบู ร ณ เ กิ ด ความแห ง แล ง เกิ ด การกั ด เซาะของหน าดิ น และการทิ้ ง ร างไม ไ ด ใ ช
ประโยชนของที่ดิน
2. ผลกระทบทางด านเศรษฐกิ จ ทํ าให ผ ลผลิ ต ด านเกษตรกรรม และอตุ ส าหกรรมลดลง
รวมทั้งกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เชน ผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพต่ํา ทําใหราคา
ผลผลิตลดลงเกิดความยากจน และเกิดการสูญเสียจากการทิ้งรางที่ดิน
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3. ผลกระทบทางดานสังคม เกิดการละทิ้งถิ่นฐานเขามาทํางานในเมืองใหญ เกิดผลกระทบใน
ดานสุขภาพอนามัย การจัดการคุณภาพชีวิตลดลง และเกิดความขัดแยงในการใชน้ํา

5. การแจกจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส
ตามหลักประชากรศาสตรไดแบงกลุมประชากรในประเทศตาง ๆ ออกเปน 3 กลุมใหญ
แบงตามชวงอายุ คือ ประชากรวัยเด็กหมายถึง ผูที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด จนถึงอายุ 14 ป ประชากรวัย
ทํางาน หมายถึง ผูที่มีอายุตั้งแต 15 ป ถึงอายุ 59 ป และกลุมสุดทายคือ ประชากรวัยสูงอายุ
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
เพิ่มขึ้น ประชากรวัยทํางาน 4 คน จะตองดูแลผูสูงอายุ 1 คน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2543) ผลคือรัฐมีรายจายในการดูแลเรื่องการประกันสังคม สุขภาพ
และสวัสดิการผูสูงอายุ ซึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของครอบครัว สมาชิกของครอบครัวจะ
ทําหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุนอยลง ผลการสํารวจผูสูงอายุในป 2545 พบวา ประชากรผูสูงอายุ รอย
ละ 20.7 เปนผูยากจน มีรายไดต่ํากวา 20,000 บาทตอปตอคน (ศิริวรรณและชเนตตี, 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
(กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2550) และเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2549
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มเงินตอเดือน แตรวมกันไมเกิน 1,000 บาท โดยจัดสรรงบประมาณใหองคการ
ปกครองสวนทองถิ่น ผูไดรับคือผูที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคการปกครองสวนทองถิ่น
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6. ไฟฟาแสงสวางสาธารณะ
ไฟฟ าสาธารณะ หมายถึ ง การติ ด ตั้ งโคมไฟฟ าแสงสว างระบบแรงต่ํ า 220 - 230 โวลต
(1 เฟส) และ 380 - 400 โวลต (3 เฟส) ในเขตองคการบริหารสวนตําบล และเทศบาลในบริเวณแนว
ถนนสายหลัก แนวถนนสายรอง ทางแยก วงเวียนที่ไมมีสัญญาณไฟจราจร สะพาน สะพานลอยคน
ขาม ทางเดินเทา (ฟุตบาท) ทางมาลาย สวนสาธารณะ ตลาด สนามเด็กเลน ลานจอดรถสาธารณะ
ลานกีฬาชุมชน ศาลาที่พักผูโดยสารรถประจํ าทาง และปายจอดรถประจําทาง (ไมมีศาลา) (กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย,2547)
- ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนสายหลั กของทองถิ่ น เช น ถนนที่ตอเชื่อมกับทางหลวง
แผนดิน ถนนในเขตชุมชนหนาแนน เปนตน
- ถนนสายรอง หมายถึง ถนนตอแยกจากถนนสายหลัก
- ทางแยก หมายถึง บริเวณที่ถนนสองเสนหรือมากกวามาเชื่อมตอกัน
อุปกรณที่ใชในการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
โคมไฟฟา (Luminaire) หมายถึง อุปกรณไฟฟาที่ประกอบดวยหลอดไฟฟา และชุดประกอบ
เพื่อติดตั้งใหแสงสวางแกบริเวณที่ตองการ ซึ่งประกอบดวย
(ก) ตัวโคมไฟ ทําดวยวัสดุที่ไมขึ้นสนิม ไมผุกรอนและแข็งแรง ทนตอดินฟาอากาศ เชน อลู
มิเนี่ยมผสมหลอขึ้นรูปดวยแรงอัดสูง (Die cast Aluminum) หรือ วัสดุพลาสติกเสริมใยแกว (Glassfiber Reinforced Polyester) เปนตน
(ข) ฝาครอบ อาจทํ า ด ว ยพลาสติ ก กระจายแสงแบบแผ น แก ว (Polycarbonate
Toughened Flat Glass) หรือ กระจกอะคริลิก (Acrylic Glass) ซึ่งแสงจากหลอดไฟตองผานได
สะดวก และตองทนตอรังสีอุลตราไวโอเลตดวยแผนสะทอนแสง ซึ่งติดตั้งเหนือและขางหลอดไฟตอง
เปนแบบอลูมิเนียมคุณภาพสูง
(ค) สวนควบคุม จะอยูดานหลังเพื่อใสบัลลาสต อิกนิเตอร (Ignitor) คาปาซิเตอร และขั้วตอ
สาย เนื่องจากโคมไฟถนนจะตองติดตั้งนอกอาคาร จึงตองมีการปองกันแมลง ฝุน และน้ําเขาสูโคมไฟ
ดังนั้น โคมไฟถนนจึงตองมีระดับการปองกัน (Degree of Protection) อยางนอยดังนี้
- สวนของหลอด (Lamp Compartment) IP 54
- สวนควบคุม (Control Gear Compartment) IP 23
IP (Ingress Protection) Ratings – IP Rating หมายถึง ดัชนีที่แสดงการปองกันสิ่ง
แปลกปลอม เชน ฝุนละออง หรื อของเหลว ที่จะเล็ดลอดเขาไปในดวงโคม โดยปกติจ ะแสดงเป น
ตัวเลข 2 หลัก
การกําหนด IP Rating จะกําหนดในรูปแบบ ดังนี้ IP x y (z)
I P 1 2 แสดงคาความสามารถในการปองกันของเหลวแสดงคาความสามารถในการปองกัน
วัตถุเล็ดลอดเขาภายในดัชนีแสดงคาการปองกันสิ่งแปลกปลอมไมใหเล็ดลอดเขาไปในดวงโคม
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ตัวเลขที่ 1 (x) หมายถึง การปองกันของแข็ง เชน เสนลวด หรือวัสดุอื่น ๆ เชน ฝุนละออง
ไมใหเขาไปในดวงโคม ตัวเลขที่ 2 (y) หมายถึง การปองกันของเหลวไมใหเขาไปในดวงโคม
บางกรณี จ ะมี ตั ว เลขที่ 3 (z) หมายถึ ง การป อ งกั น การกระแทกจากภายนอก (Impact
Protection)
ซึ่งปกติจะไมคอยไดใชในการกําหนดคุณสมบัติ ตัวอยางเชน IP 52 หมายถึง การปองกันฝุน
ได และปองกันของเหลวที่ตกมาในแนวดิ่งและแนวที่ทํามุม 15 องศากับแนวดิ่งได
กิ่งโคมไฟฟา (Rod หรือ Arm) หมายถึง อุปกรณที่เชื่อมตอกับโคมไฟฟา และแปนติดกิ่งโคม
เพื่อยื่นออกไปใหแสงสวางแกบริเวณที่ตองการ
แปนติดกิ่งโคม (Bracket) หมายถึง อุปกรณที่ติดกับเสาไฟฟา ผนัง หรือกําแพงเพื่อยึดกิ่งโคม
ไฟฟา และโคมไฟฟา
หลอดไฟฟา หรือ ดวงโคม (Lamp) หมายถึง แหลงกําเนิดแสงสวาง มีหลายชนิดและสามารถ
เลือกใชไดตามวัตถุประสงคที่ตองการใชงาน เชน หลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนท และหลอดแสงจันทร
เปนหลอดที่เหมาะสําหรับถนนสายรองและทางเทา หลอดไฟฟาโซเดียมความดันต่ํา (Low Pressure
Sodium Lamp) ซึ่งใหแสงสวางในลักษณะสีเหลือง (Monochromatic Yellow Light) เหมาะ
สําหรับไฟถนนที่จุดทางแยก และเสนทางที่มีทัศนวิสัยซึ่งยากแกการมองเห็น เชน ภาคเหนือซึ่งเปน
พื้นที่ที่มีหมอกลงจัด หลอดไฟฟาโซเดียมความดันสูง (High Pressure Sodium Lamp) มีอายุการใช
งานยาวกวาและใหสีเปนธรรมชาติกวา (Render Colours) เหมาะสําหรับพื้นที่ที่ตองการความสวาง
สดใส
อุปกรณควบคุม (Control Switch) หมายถึง อุปกรณควบคุมการ เปด-ปด ไฟฟาสาธารณะ
มีหลายชนิด เชน สวิตชเวลา (Time Switch) สวิตชควบคุมดวยแสง (Photo Switch) และสวิตช
ธรรมดา เปนตน
เสาไฟฟา หรื อ เสาดวงโคม หมายถึง เสาที่ยึ ดกิ่ งโคมและดวงโคมเพื่อใหได ความสู งตาม
ตองการ อาจจะเปนเสาของการไฟฟาฯ หรือเสาที่จัดซื้อพิเศษพรอมชุดโคมไฟนั้น ๆ
ความกวางของถนน หมายถึง ระยะหางจากขอบถนน (Kerb) ถึงขอบถนนของอีกฝง กรณีไม
มีทางเทาใหนับจากแนวเขตที่ดิน (Property Line) ถึงแนวเขตที่ดินของอีกฝง
การติ ด ตั้งไฟฟ าสาธารณะจํ าเป นจะตองดําเนิน การ โดยคํ านึงถึ งหลักวิ ชาการ เพื่ อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนสําคัญ ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญดังนี้
มาตรฐานความสองสวาง ในถนนสายหลัก ถนนสายรอง ทางแยก วงเวียนที่ไมมีสัญญาณไฟ
จราจรประเภทถนน ความสองสวางเฉลี่ยวัดในแนวระดับต่ําสุด (Lux) มีดังนี้
1. ถนนสายหลัก 15 Lux
2. ถนนสายรอง 10 Lux
3. ทางแยก 22 Lux
4. วงเวียนที่ไมมีสัญญาณไฟจราจร 15 Lux
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7. การจัดการศึกษา (งานกอนวัยเรียน และงานระดับประถมศึกษา)
มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานที่ดูแลและใหการศึกษาเด็ก อายุระหวาง 3 - 5 ปมี
ฐานะเทียบเทาสถานศึกษา เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งเอง และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของสวนราชการตางๆ ที่ถายโอนใหอยูในความดูแลรับผิดชอบขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เชน ศูนยอบรม เด็กกอนเกณฑในวัด /มัสยิด กรมการศาสนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กรมการ
พัฒนาชุมชน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (เด็ก 3 ขวบ) รับถายโอนจากสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ ฯลฯ ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เด็กเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคา และมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศชาติ
ในอนาคต การพัฒนาเด็กใหไดรับความพรอมทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญาจึงนับเปนภารกิจสําคัญที่หนวยงานซึ่งรับผิดชอบจะตองตระหนัก และใหความสนใจ เพื่อให
การพัฒนาเด็กเปนไปอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานเหมาะสมกับวัยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
ฐานะหนวยงานซึ่งมีภารกิจหนาที่รับผิดชอบดานการพัฒนาเด็ก ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายว าด วยแผนและขั้น ตอนการกระจายอํานาจ ไมว าจะเปน องคกรปกครองส วนทองถิ่ นใน
รูปแบบใดก็ตาม ทั้งองคการบริหารสวนตําบลเทศบาล หรือเมืองพัทยาก็ดี ลวนแตมีบทบาทที่สําคัญ
ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้น ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดตั้ง
และดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กพรอมทั้งรับถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเดิมอยูในความดูแล
รับผิดชอบของสวนราชการตางๆโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่รับผิดชอบในการสงเสริมและ
พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในทุกๆ ดาน เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ และได
มาตรฐานกรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น ได เ ล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ในการจั ด ทํ า มาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถดําเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กได
อยางมีคุณภาพ และเหมาะสม ซึ่งจะเป นแนวทางใหองคกรปกครองสว นทองถิ่ นถือปฏิบั ติในการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตอไป สําหรับมาตรฐานดังกลาว ไดรวบรวม และจัดทําขึ้นจําแนก
ออกเปนมาตรฐานการดําเนินงาน 4 ดาน ประกอบดวย
1. ดานบุคลากร และการบริหารจัดการ
เป น การกํ าหนดมาตรฐานการดํ าเนิ น งานสํ าหรั บ ศู น ย พัฒ นาเด็ กเล็ กขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่น ดานบุคลากร และการบริหารจัดการ เชน คุณสมบัติและบทบาทหนาที่ของ
บุคลากรตางๆ ไมวาจะเปนผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กผูดูแล
เด็ก ผูประกอบอาหาร ตลอดจนผูทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนตน
2. ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
เปนการกําหนดมาตรฐานสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย ดังนี้
2.1 ดานอาคารสถานที่ เปนการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับพื้นที่ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กที่ตั้ง จํานวนชั้นของอาคาร ทางเขา - ออก และประตูหนาตาง ตลอดจนพื้นที่ใชสอยอื่นๆเปนตน
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2.2 สิ่ งแวดลอม เปน การกําหนดมาตรฐานเกี่ย วกั บสิ่งแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกตั ว อาคาร เช น แสงสว า ง เสี ย ง การถ า ยเทอากาศ สภาพพื้ น ที่ ภ ายในอาคาร รั้ ว
สภาพแวดลอมและมลภาวะเปนตน
2.3 ดานความปลอดภัย เปนการกําหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเชน การ
กําหนดมาตรการปองกันความปลอดภัย และมาตรการเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉิน เปน
ตน
3. ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
เปนการกําหนดมาตรฐานสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดานวิ ช าการ และกิ จ กรรมตามหลั กสู ต ร ได แก คุ ณลักษณะของเด็กที่ พึงประสงค 12 ประการ
คุ ณ ลั ก ษณะตามวั ย (ด า นร า งกาย อารมณ จิ ต ใจ สั ง คม และสติ ป ญ ญา) การจั ด ประสบการณ
ตลอดจนการจัดกิจกรรมประจําวันสําหรับเด็ก เปนตน
4.ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากชุมชน
เปนการกําหนดมาตรฐานสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน เชน การประชุมชี้แจงใหราษฎรในชุมชนทราบถึง
ประโยชนและความจํ าเปนของการดําเนิ นงาน การจัด กิจกรรมประชาสัมพั นธการจัดใหมีกองทุ 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
บุคลากรที่เกี่ยวของในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประกอบดวย ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดแก นายกฯ และปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนบุคลากรซึ่งทํา
หนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อาทิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูดูแลเด็ก ผูประกอบอาหารและผู ทํา
ความสะอาด เปนตน โดยบุคลากรที่เกี่ยวของจะตองมีคุณสมบัติ บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการเพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานให
การศึกษาและพัฒนาการสําหรับเด็กไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการดวยความเหมาะสม และเปนไป
ตามความตองการของทองถิ่น ดังนี้
1.ดานคุณสมบัติ
1.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รวมถึงผูบริหารการศึกษา ไดแกผูอํานวยการ
สํานัก ผูอํานวยการกอง หัวหนากองการศึกษา ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้
1.1.1 มีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานดานการให
การศึกษา และพัฒนาการเด็กเล็ก
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1.1.2 มีนโยบายแผนและงบประมาณเพื่อการดําเนินงานที่ชัดเจนในการสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหมีคุณภาพ
1.2 บุคลากรซึ่งทําหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูดูแลเด็ก
ผูประกอบอาหาร และผูทําความสะอาด ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้
1.2.1 หั ว หน าศู น ยพัฒ นาเด็ กเล็ ก มี ส ถานภาพเป น พนั กงานส ว นท องถิ่ น หรื อ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานสวน
ทองถิ่นหรือพนักงานจางที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
และควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีวุ ฒิการศึกษาไม ต่ํากวาปริ ญญาตรีทางการศึกษาขึ้น ไปสาขาวิชาเอกอนุบาล
ศึกษาหรื อปฐมวัย หรือปริ ญญาทางการศึ กษา หรื อทางวิ ชาชี พสาขาอื่ น ๆ ที่ คณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนทองถิ่นรับรอง และมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแลวไม
นอยกวา 2 ป
2) มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตํ า แหน ง ตามมาตรฐานทั่ ว ไปที่
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
3) มีความรูเรื่องโภชนาการ และอาหารเปนอยางดี
4) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
5) ไมมีประวัติการกระทําผิดตอเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก
6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตความผิดที่
เปนลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
7) แพทยใหการรับรองวามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง
ไมเปนผูวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ และไมเปนผูตดิ สารเสพติด
1.2.2 ผูดูแลเด็ก มีวุฒิการศึกษาตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่น
กําหนด โดยมีสถานภาพเปนพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจางที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 และควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามมาตรฐานทั่วไปที่
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
2) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
3) ไมมีประวัติการกระทําผิดตอเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก
4) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตความผิดที่
เปนลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
5) แพทยใหการรับรองวามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ รายแรง
ไมเปนผูวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ และไมเปนผูติดสารเสพติด
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6) มีร ะดับ วุฒิภ าวะ และบุคลิ กลักษณะเหมาะสม ทั้ งดานจิตใจอารมณ สังคม มี
ความตั้งใจปฏิบัติงานดวยความรัก ความออนโยน เอื้อตอการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลเด็กเล็กอยาง
เหมาะสม
7) เปนบุคคลที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุม เยือกเย็น และมีความขยันอดทน
8) มีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแลวไมนอยกวา 2 ป
1.2.3 ผูประกอบอาหาร ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้มีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูดูแล
เด็ ก ยกเว น วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ควรจบการศึ ก ษาไม ต่ํ า กว า ภาคบั ง คั บ และควรเป น ผู มี ค วามรู เ รื่ อ ง
โภชนาการ และอาหารเปนอยางดี
1.2.4 ผูทําความสะอาด ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้มีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูดูแล
เด็ก ยกเวน วุฒิการศึกษา ควรจบการศึกษาไมต่ํากวาภาคบังคับ
2. ดานบทบาทหนาที่
2.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมีบทบาทหนาที่ ดังนี้
1) สํารวจความตองการของชุมชน ในการจัดตั้ง และดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2) กําหนดโครงสรางการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามความพรอมดานทรัพยากรบุคคล
สถานที่ และฐานะการคลังของแตละทองถิ่น
3) จัดทําแผนงานโครงการ และงบประมาณในการจัดตั้ง และสนับสนุนการดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งจัดทําญัตติขอความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น
4) จัดทําประกาศจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
5) จัดทําระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
6) กําหนดแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการสงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุก
ดานอยางตอเนื่อง
7) ควบคุม กํากับดูแลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพและถูกตองตาม
หลักวิชาการ
2.2 หัว หน าศู น ย พัฒนาเด็กเล็ ก ควรมีบ ทบาทหน าที่รั บ ผิ ดชอบดูแลบุ คลากรและการ
ดําเนินงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหเปนไปตามนโยบาย และแผนงานที่วางไวอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ และดวยความเรียบรอย เกิดประโยชนตอเด็กมากที่สุด
2.3 ผูดูแลเด็ก ควรมีบทบาทหนาที่ ดังนี้
1) ปฏิบัติหนาที่ตามกิจวัตรของเด็กเพื่อใหเด็กมีความเจริญเติบโตมีพัฒนาการทุกดานตามวัย
2) สงเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสรางสรรคกลาวคือ ใหเด็กไดพัฒนา
ดานจิตใจ อารมณ สังคม และจริยธรรมไปพรอมๆ กัน โดยใหโอกาสเด็กเรียนรูจากสิ่งของ และผูคนที่
อยูรอบขาง ซึ่งเด็กจะเรียนรูโดยประสาทสัมผัสทั้งหา การเคลื่อนไหวการเลน และการลงมือกระทํา
ดังนั้น ผูดูแลเด็กจะตองสงเสริมใหโอกาสเด็กไดพัฒนาอยางเต็มที่รวมทั้งการปฏิสัมพันธกับเด็กดวย
คําพูด และกิริยาทาทางที่นุมนวล ออนโยน แสดงความรักความอบอุนตอเด็ก
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3) สังเกต และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการตางๆ ของเด็ก เพื่อจะไดเห็น
ความเปลี่ยนแปลงทั้งปกติ และผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งจะนําไปสูการคนหาสาเหตุ และวิธีการ
แกไขไดทันทวงที
4) จัดสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกดาน ทั้งภายใน
อาคารและภายนอกอาคารใหสะอาด มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
5) ประสานสัมพันธระหวางเด็กกับพอแม ผูปกครอง และสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนเปน
สื่อกลางในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม ผูปกครองและสมาชิกในครอบครัว เพื่อ
ทราบถึงพฤติกรรม พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว และตอเนื่อง
6) มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และอาชีพ ใฝหาความรู และพัฒนา ตนเองอยูเสมอ ดังนี้
- การพัฒนาดานความรูทางวิชาการ และทักษะอาชีพอยางตอเนื่องเชน การศึกษา
หาความรู การเขารับการอบรมเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ การติดตามความเปลี่ยนแปลงดานความรู และ
เทคโนโลยีโดยอาศัยสื่อที่หลากหลาย รวมทั้งการรวมกลุมแลกเปลี่ยนประสบการณ การศึกษาดูงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ การเขารวมเปนสมาชิกและการจัดตั้งชมรมเครือขายสําหรับผูดูแลเด็ก
ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนโดยตรงแกผูดูแลเด็ก
- การพัฒนาดานบุคลิกภาพ เชน การพัฒนาดานรางกาย อารมณสังคม จิตใจ และ
จริยธรรม โดยเนนการพัฒนาตนเอง การรูจักตนเอง และผูอื่น การสื่อสาร และการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลง
7) รูจักใชประโยชนจากแหลงขอมูล ความรู และเครือขายการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในดานตางๆ จากหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และแหลงขอมูลตางๆ ในชุมชน ดังนี้
- หนวยงานภาครัฐ เชน กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชนกรมสงเสริมการ
ปกครองท อ งถิ่ น ) กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย (กรมพั ฒ นาสั ง คมและ
สวั ส ดิ ก าร) กระทรวงแรงงาน (กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน)
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักบริหารงานการศึกษานอก
โรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยราชภัฏ) กระทรวง
สาธารณสุข (กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต) กระทรวงวัฒนธรรม(กรมการศาสนา) กระทรวงกลาโหม
(กองทัพเรือ) เปนตน
- องคกรเอกชน สมาคม และมูลนิธิตางๆ เชน สมาคม วาย ดับเบิลยูซี เอ มูลนิธิเด็ก
ออนในสลั มในพระอุ ปถัมภส มเด็จพระเจ าพี่น างเธอเจาฟ ากั ลยานิวั ฒนา กรมหลวงนราธิ ว าสราช
นครินทร มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มูลนิธิชวยเหลือเด็กยากจน ซี ซี เอฟ ในประเทศไทยสภาองคการ
พัฒ นาเด็ กและเยาวชนแห งชาติ (สอดย.) องค การยู นิ เ ซฟ เซฟเดอะชิ ล เดรน ยู เอส เอสภาสตรี
แหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิดวงประทีป เปนตน
- แหลงขอมูลความรูในชุมชน เชน สถานีอนามัย โรงพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็กใน
นิ คมต างๆ สํ า นั กงานพั ฒ นาสั งคมและสวั ส ดิ ก ารจั ง หวั ด (กรมพั ฒ นาสั งคมและสวั ส ดิ ก าร) ศู น ย
สงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
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ศู น ย พัฒ นาเด็ กเล็ ก ต างๆ โรงเรี ย นประถมศึ กษาในชุ มชน ศู น ย สื่ อ ประจํ าหมู บ า นของสํ า นั ก งาน
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
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งไดแก บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจากชุมชนและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนผูแตงตั้งโดยกําหนดจํานวนตามความเหมาะสม โดยจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
ทางการศึกษา ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนกลุมองคกรประชาคม ผูแทนผูปกครองผูแทน
ผู ดู แ ลเด็ ก อย างละไม น อ ยกว า 1 คน โดยมี หั ว หน าศู 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 การโดยคณะกรรมการบริ 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 องถิ่ น ที่ จ ะต องปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย และมาตรฐานทั่ ว ไปหรื อ
หลั กเกณฑ ที่ออกตามพระราชบั ญญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ คคลส ว นท องถิ่ 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 ญญั ติ อํา นาจและหน าที่ ใ ห อ งค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น ทุ กประเภทรั บ ผิ ด ชอบการจั ด บริ การ
สาธารณะใหแกประชาชนในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการจัดการศึกษาดวย และพระราชบัญญัติการศึกษา
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แหงชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งเปนกฎหมายแมบททางการศึกษา ก็ไดบัญญัติไวใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดก็ได ตามความพรอมความเหมาะสม และความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ ประกอบกับแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสว นทองถิ่น ไดกําหนดให การศึ กษาปฐมวั ย หรื อกอนประถมศึกษา เป นหนาที่ซึ่งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทํา โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ อเป น การกระจายโอกาสให ประชาชนผูป กครองไดรั บ บริ การเพื่ อเตรี ย มความพร อมให แก เ ด็ 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
ใหมีคุณภาพตามหลั กวิ ชาการ ระเบี ยบที่เ กี่ย วข อง และด วยความรว มมื อของประชาชนในชุ มชน
ทองถิ่นนั้นๆ
4.3 วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม และสนับสนุนใหเด็กไดรับการดูแลที่ถูกสุขลักษณะ และไดรั บการ
ฝกฝนพัฒนาตามวัยและเต็มตามศักยภาพ
2) เพื่ อพั ฒ นาความพร อมของเด็ กในทุ กๆ ด านแบบองค ร วม ตามหลั กจิ ต วิ ทยา
พัฒนาการและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
3) เพื่อกระตุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัด และพัฒนาความพรอมของเด็กกอนเขา
เรียนระดับประถมศึกษา ตลอดจนสงเสริมใหครอบครัวเปนฐานในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กไดอยาง
ถูกวิธี
4) เพื่อสงเสริม สนับสนุนความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับชุมชน
ใหสามารถรวมกันวางแผน และดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได
5) เพื่อแบงเบาภาระการอบรมเลี้ยงดูเด็กของผูปกครองที่มีรายไดนอยใหสามารถ
ออกไปประกอบอาชีพไดโดยสะดวก และเปนการกระจายโอกาสในการพัฒนาความพรอมสําหรับเด็ก
ทุกคนใหไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง
6) เพื่อใหการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนไปอยางเหมาะสมและมีคุณภาพ
4.4 การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นประสงคจะจัดตั้ง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรมีสถานที่ อาคารและดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
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1) สํารวจความตองการของชุมชนองคกรปกครองสวนท องถิ่นดํ าเนินการสํารวจ
ความตองการของชุมชนในประเด็นดังตอไปนี้
- ความตองการใหจัดตั้งศูนย
- ความตองการในการสงเด็กเขาเรียน ควรมีเด็กที่รับบริการ อายุ 3 – 5 ป ไมนอย
กวา 20 คน ขึ้นไป
- ความตองการใหศูนยจัดบริการฯลฯ
2) รู ป แบบการจั ด ตั้ ง ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พิ จ ารณา
มอบหมายใหผูดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาหรือพนักงานจางที่มีคุณสมบัติเพื่อแตงตั้งเปน
หัวหนาศูนยและแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยมีหัวหนาศูนยรับผิดชอบการ
ดําเนินงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3) จัดทําแผนดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และญัตติขอความเห็นชอบจากสภา
ทองถิ่นใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อนําเขาสูแผนพัฒนา
ขององค กรปกครองส ว นท องถิ่ น และจั ด ทํ า ญั ต ติ เ พื่ อขอรั บ ความเห็ น ชอบจากสภาท องถิ่ น ต อไป
(ตัวอยางแผนปรากฏในภาคผนวก)
4) จั ด ทํ า โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ด ทํ า
โครงการจัดตั้งศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเพื่อเสนอขอรับงบประมาณในการดําเนินการจากผูมีอํานาจอนุมัติ
5) จัดทําระเบียบ/ขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดวยศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําระเบียบ หรือขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดวย
ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก เพื่ อให บุคลากรที่เ กี่ยวของถือปฏิ บัติในการบริหารจัด การศูน ยพัฒ นาเด็กเล็ ก
(ตัวอยางระเบียบ/ขอบังคับปรากฏในภาคผนวก)
6) จั ด ทํ า ประกาศจั ด ตั้ ง ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ด ทํ า
ประกาศจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กประกาศใหสาธารณชนทราบ
7) การยุบ / เลิก หรือรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กเมื่อจํานวนเด็กเล็กที่รับบริการในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมีจํานวนนอยไมเพียงพอตอการจัดชั้นเรียนและกิจกรรมการเรียน หรือกรณีที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประสงคจะรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต 2 แหงขึ้นไปเปนแหงเดียวกัน ให
คณะกรรมการบริหารศูน ยพัฒนาเด็กเล็ก เปนผู พิจารณาเสนอต อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ให
พิจ ารณายุ บ เลิ กหรื อรวมศู น ย พัฒ นาเด็ กเล็ กนั้ น ตามความจํ าเป น และเหมาะสม โดยผ านความ
เห็นชอบของสภาทองถิ่น และเมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําประกาศยุบเลิก หรือรวมศูนย
พัฒนาเด็กเล็กแลว ใหรายงานจังหวัดและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบ
4.5 แนวทางการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ ก จะต อ งคํ านึ งถึ ง ขอบข ายของงานสายการบั งคั บ บั ญชาและระเบี ย บกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อง ทั้ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ที่กําหนดใหสถานศึกษาตองบริหารจัดการใหมี
คุ ณภาพตามมาตรฐานที่ กํ าหนด โดยจะต องจั ด ให มีการประเมิ น ตนเองทุ กป เพื่ อตรวจสอบและ
ทบทวนคุ ณภาพการจั ด การการศึ กษาของศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
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สามารถใหการดูแล และพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพได มาตรฐาน ควรพิจารณาจัดแบงงานที่
จะตองปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนยฯ ใหครอบคลุมลักษณะงาน

8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ พบวา มีผูศึกษาไวดังนี้
อาภรณ รั ต น เลิ ศ ไผ ร อด (2555)การวิ จั ย เรื่ องความพึ ง พอใจของประชาชนต อการ
บริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการสาธารณะตามหลักสา
ราณียธรรม 6 ขององคการบริหารสวนตําบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค(2) ศึกษาเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม 6 ขององคการบริหาร
ส ว นตํ า บลหนองกรด จั ง หวั ด นครสวรรค จํ า แนกตามป จ จั ย ส ว นบุ ค คล (3) ศึ ก ษาแนวทางการ
ประยุกตใชหลักสาราณียธรรม 6 ในการบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหนองกรด
จังหวัด นครสวรรคกลุมตัว อยางที่ ใชในการวิจั ยไดแก ประชาชนผูอาศัย อยูในเขตตําบลหนองกรด
จํานวน 372 คน ซึ่งใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถาม
แวหะมะ จินาแวและอริยา คูหา (2553) ไดวิจัย เรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอ
การบริการของขององคการบริ ห ารสว นจั งหวัด นราธิว าส กรณี ศึกษาประชาชนในเขตอําเภอยู งอ
ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส
โดยภาพรวมทั้ง 8 ดาน อยูในระดับมาก (X = 3.56) และผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความ
พึงพอใจของประชาชนตอการบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ที่มีเพศอายุรายไดและ
ระดับการศึกษาตางกันพบว ากลุมอายุแตกตางกันความพึงพอใจตอการบริการแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ รอยละ 0.05
พงษไพบูลย ศิลาวราเวทย และ ทิฆัมพร คุมวงศ (2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง
ความพึ งพอใจของผู มารั บ บริ การจากเทศบาลตํ าบลท าล อ อํ าเภอท าม ว ง จั งหวั ด กาญจนบุ รี ผล
การศึกษาพบวา 1) ดานความพึงพอใจกระบวนการและขั้นตอนในการใหบริการ พบวาความพึงพอใจ
ของผูรับบริการจากเทศบาลตําบลทาลอ โดยเฉลี่ยอยูในระดับมากโดยผูรับบริการมีความพึงพอใจใน
ดานการกําหนดกระบวนงานหรือขั้นตอนในการใหบริการแกผูสูงอายุผูพิการและผูปวยโรคเอดสอยาง
ชัดเจนมากที่สุด รองลงมาคือผูรับบริการสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูสูงอายะ 2) ดานความพึง
พอใจด านเจ าหน าที่ผู ใหบ ริการ พบว าเจ าหน าที่ผู ให บ ริการโดยเฉลี่ย อยูในระดับ มากโดยจํ าแนก
ตามลําดับดังนี้ เจาหนาที่ของเทศบาลเปนผูมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีแกผูมารับบริการ เชน การยิ้มแยม
แจ มใส พู ด จาไพเราะและมีความเป น มิ ต รไมตรี เป น ลําดั บ มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ เจ าหนาที่ ของ
เทศบาลเปน บุ คคลที่ มีความซื่ อสั ตย สุ จ ริ ต ไม มีการเรีย กรั บ ผลประโยชน ตอบแทนใด ๆ จากการ
ใหบริการและเจาหนาที่ของเทศบาลไดเปดโอกาสใหประชาชนไดซักถามทุกประเด็นเกี่ยวกับการ
สงเคราะห กลุมเปาหมายจนกระทั่งหมดความสงสัยตามลําดับ 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา
โดยเฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มากโดยจํ า แนกเป น ดั ง นี้ ผู รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจในด า นการจ า ยเงิ น

49
สงเคราะหการยังชีพดวยวิธีการรับเปนเงินสดมากที่สุด รองลงมา รับบริการมีความพึงพอใจในดาน
ระหวางรอรับบริการไดรับความสะดวกในสิ่งที่เทศบาลจัดไวเปนอยางดี ผูรับบริการมีความพึงพอใจใน
ดานการจัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมในเพื่อใหบริการแกผูรับบริการตามลําดับ
สโรชา แพรภาษา (2549) ไดวิจัย เรื่องการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย พบวา ระดั บความพึงพอใจ
ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรามีอันดับมากที่สุดคืองานการใหบริการ
เครื่องจักรกล เชนการซอมเกรดปรับถนน ปรับพื้นที่ขุดลอกแหลงคูคลองมีคาเฉลี่ยที่ 4.70 อยูใน
ระดับมากที่สุดคิดเปนรอยละ 94 สวนอันดับสุดทาย คือ งานระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ มี
คาเฉลี่ย ที่ 4.02 อยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 80.40 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของ
องคการ บริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีอันดับมากที่สุด คือ เรื่องของประสิทธิภาพการทํางานของ
เจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.23 อยูในระดับมากที่สุดคิดเปนรอยละ 80.60 ส
วนอันดับสุดทายคือจํานวนเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.02 อยูในระดับมากคิด
เปนรอยละ 80.40
จรรยา เจียมหาทรัพย (2549) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการของหาง
คารฟูรสาขาเชียงใหม พบวา กอนการรับบริการลูกคาสวนใหญมีความคาดหวังโดยรวมอยูในระดับ
มาก เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ความสะดวก และความปลอดภั ยของที่ จ อดรถ ชื่ อเสี ยงของห าง และความ
นาเชื่อถือของสินคาราคาพิเศษที่โฆษณา ความพึงพอใจของลูกคาในขณะรับบริการ พบวาลูกคาที่มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากในปจจัยผลิตภัณฑ ราคา และสถานที่และมีความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง ในปจจัยในการสงเสริมการตลาด ความพึงพอใจของลูกคาหลังบริการแลว
พบวาลูกคามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดั บมาก ในปจจัยดานสถานที่และมีความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับปานกลางในปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริมการตลาด และความคุมคาของ
เงินหลังจากที่ไดรับบริการครบถวนแลว
บุญเลิศ บูรณุปกรณ (2549) จากการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครเชีย งใหมตอผูบริการเทศบาลนครเชียงใหม พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจต อ
ผูบริหารเทศบาลนครเชียงใหมในแตละดาน คือ คุณสมบัติของผูบริหารในระดับมาก ความพึงพอใจ
ดานการปฏิ บั ติต ามนโยบาย และด านผลงานของผูบ ริ หารในระดับ ปานกลาง ทั้ งยังพบว า ป จ จั ย
สวนตัวของประชาชน ไดแก อายุ ระดับการศึกษา และภูมิ ลําเนามีอิทธิพลตอความพึงพอใจผูบริหาร
และประชาชนไดใหขอเสนอแนะคือ เทศบาลควรสรางกิจกรรมการใหความรูกิจกรรมการมีสวนรวม
ทางการเมืองใหแกประชาชนใหเหมาะสมกับปจจัยสวนบุคคล
วรนุช บวรนันทเดช (2556) ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอบริการของหนวย
บริการปฐมภูมิเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบวาประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ในด า นบริ ก ารหลั ก การใหคํ า ปรึ ก ษา และบริ ก ารก อ นกั บ ด า นป จ จั ย ส ว นบุ ค คลที่ มี
ความสั มพั นธ กับความพึ งพอใจตอบริการ ได แก ระดั บ การศึ กษา รายได และเขตที่ อ ยู อาศัย ของ
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ประชาชนที่มารับบริการ และไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ หนวยงานควรกําหนดมาตรฐานการ
บริ ก ารให เ มาะสมกั บ พื้ น ที่ มี ก ารนิ เ ทศติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ นั้ น การ
ใหบริการเชิงรุกเขาสูชุมชน ดานการสงตอ/เยี่ยมบาน และดานกิจกรรมในชุมชน
สุ ร ชั ย รั ช ตประทาน (2554) ได ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของประชาชนต อ บริ ก ารของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาสารภี ผลการศึกษาพบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ทั้งในดานการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน การพูดจา/มารยาท และการใหคําแนะนําปรึกษา
ของเจาหนาที่ความสะดวกในการติดตอ เจาหนาที่มีความรูความสามารถใหบริการดวยความเต็มใจ
และเปนมิตร แนะนํา /ใหขอมูล/ใหความรูอยางชัดเจน ใหบริการตามลําดับกอนหลังและมีความ
รวดเร็วในการใหบริการ เจาหนาที่กระตือรือรน ตั้งใจทํางานบริการไดถูกตองครบถวนไมผิดพลาด
สามารถแก ไขป ญหาความเดื อดร อนของประชาชนได อย างรวดเร็ ว การทํ า งานมีความยุ ติธ รรม
นาเชื่อถือ เปนไปดวยความโปรงใส สุจริต สามารถตรวจสอบได และการขยายเวลาการบริการเปน
เวลา 08.00 - 18.00 น. สวนดานที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สถานที่และบริเวณ
โดยรอบมีความสะดวกสบาย ขั้นตอนในการรับบริการ ระยะเวลาในการรับบริการ กฎระเบียบที่ใช
คาธรรมเนียมที่ชําระในขณะที่ดานอัตรากําลังเจาหนาที่และการประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง นอกจากนี้ผลการศึกษามีขอเสนอแนะคือ ควรนา ระบบเทคโนโลยี
สมัยใหมมาชวยในการบริการประชาชน จัดระเบียบการทํางานใหมีความถูกตอง ชัดเจน ตลอดจน
พัฒนาเจาหนาที่ทุกฝายใหสามารถทํางานทดแทนกันไดปรับปรุงระบบการบริการประชาชนใหเกิด
ความสะดวก รวดเร็ว ยุติธรรมมากขึ้น แกไขระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนตางๆ ที่มีความลาสมัยซ้ําซอน
พัฒนาความรูความสามารถ และทักษะตางๆ แกเจาหนาที่ในดานการใหบริการแกประชาชน และ
ปลูกจิตสํานึกของการเปนผูใหบริการ มีการประเมินและติดตามผลงานของบุคลากรอยางสม่ําเสมอ
สรางขวัญ กําลังใจ และทัศนคติของเจาหนาที่ เพื่อกอใหประชาชนเกิดความพึงพอใจเมื่อมารับบริการ
วัชราภรณ จันทรพุฒิพงศ (2546) ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ
สวนสาธารณะอุ ทยานสวรรค จั งหวั ด นครสวรรคเ พื่ อการออกกํ าลั งกายและพั กผ อนหย อนใจ ผล
การศึกษาพบวาประชาชนที่มีความพึงพอใจตอการจัดบริการสวนสาธารณะโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง โดยประชาชนที่ มี เ พศและโรคประจํ า ตั ว ต า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต อ การจั ด บริ ก าร
สวนสาธารณะโดยรวมไมแตกตางกัน แตประชาชนที่มีอายุอาชีพ และรายไดตางกันมีความพึงพอใจ
ตอการจัดบริการสวนสาธารณะโดยรวมแตกตางกัน
กรนิภา หลีกล (2544, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษา
ระดั บ บั ณฑิต ศึ กษา คณะศึ กษาศาสตร มหาวิ ทยาลั ย รามคํ าแหง ต อการให บ ริการของสํ านั กงาน
บัณฑิ ต ศึ กษาในคณะศึ กษาศาสตร มหาวิ ทยาลั ย รามคํ าแหง ผลการศึ กษาพบว า นั กศึ กษาระดั บ
บัณฑิ ต ศึ กษา คณะศึ กษาศาสตร มหาวิ ทยาลั ย รามคํ าแหง มีความพึ งพอใจต อการให บ ริ การของ
สํานักงานบัณฑิตศึกษาศาสตร มหาวิทยาลั ยรามคําแหง ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางชลพรรณ
นิยม (2546, บทคัดยอ)ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการ ธนาคารอิเล็กทรอนิกสของ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อันไดแก บริการเอทีเอ็ม บริการบันทึกรายการอัตโนมัติ บริการฝาก
เงิ น อั ต โนมั ติ บริ การรั บ ฝาก/ชํ าระเงิ น และบริ การบั ว หลวงโฟน ผลการศึ กษาพบว า ผู ใช บ ริ การ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกสทั้ง 5 บริการ มีระดับความพึงพอใจปานกลาง แตหากมองแยกออกเปนแตละ
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ดานจะพบวา ผูใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสทางดานประสิทธิภาพ จะมีความพึงพอใจมาก สวน
ทางด านความ สะดวกและส งเสริ มการขาย มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจปานกลาง ผู ศึ กษาได ทํ า การ
เปรียบเทียบความพึงพอใจผูใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส พบวา ผูใชมีระดับความพึงพอใจตอ
บริการเอทีเอ็มมากกวาบริการอื่น ๆ ทั้งทางดานประสิทธิภาพ และความสะดวกในการใชบริการ
นริศรา อิสริยานนท (2548, บทคัดยอ)ไดทําการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของ ผูใชบริการ
ตอการบริการของสายการบินตนทุนต่ําผลการวิจัยพบวา
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการบริการของสายการบินตนทุนต่ํา โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจ ดานการใหบริการภาคพื้นดินและบริการทั่วไป ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง สวนความพึงพอใจ ดานการใหบริการบนเครื่องบิน
และดานงานบริการ อยูในระดับมาก
2. ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ งพอใจของผู ใช บ ริ การต อการบริ การของสายการบิ น
ตนทุนต่ํา มีดังนี้
2.1 ผูใชบริการตอการบริการขอสายการบินตนทุนต่ําที่มีเพศแตกตางกัน จําแนก
ตามสายการบิ น พบว า ผู ใ ช บ ริ ก ารของสายการบิ น นกแอร มี ค วามพึ ง พอใจ แตกต า งกั น ส ว น
ผูใชบริการของสายการบินไทยแอรเอเชียมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน
2.2 ผูใชบริการของสายการบินตนทุนต่ําที่มีอายุแตกตางกัน จําแนกตามสายการบิน
พบวา ผูใชบริการของสายการบินนกแอร ผูใชบริการของสายการบินโอเรียนท ไทยแอรไลน และ
ผูใชบริการของสายการบินไทยแอรเอเชียมีความพึงพอใจแตกตางกัน
2.3 ผูใชบริการของสายการบินตนทุนต่ําที่มีการศึกษาแตกตางกัน จําแนก ตามสาย
การบิน พบวา ผูใชบริการของสายการบินไทยแอรเอเชีย มีความพึงพอใจ แตกตางกัน สวนผูใชบริการ
ของสายการบิ นนกแอร และผูใช บริ การของสายการบิ นโอเรี ยนท ไทยแอรไลนมีความพึ งพอใจไม
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 ส ว นป ญหาของ นั กศึ กษาต อการให บ ริ การดานสวั ส ดิ การใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิตดาน อาหารและหอพัก ดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ดานกิจกรรมนักศึกษาและ องคการนักศึกษา ดานการใหความชวยเหลือทางการเงิน ด านระเบียน
นักศึกษาอยูในระดับมาก
วัช โรจน จิต ร ภิร มยศรี (2548) ว าที่ ร อยตรีได ทําการวิ จัย เรื่ อง “ความพึ งพอใจของ
ผูใชบริการตอการใชบริการตามนโยบายจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ของสํานักงานเขตราชเทวี ” โดยใชผูที่ไป
ขอรับบริการ จํานวน 188 คนเปนกลุมตัวอยางศึกษา โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือศึกษา โดย
จําแนกตามภูมิหลังเปน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ผลการวิจัยไดพบวา ความพึง
พอใจมากที่สุด เปนอันดับ 1 คือ ดานกระบวนการใหบริการ รองลงมาไดแกดานการอํา นวยความ
สะดวก ดานการประชาสัมพันธดานการบริการของเจาหนาที่ และดานสถานที่ใหบริการตามลําดับ ผล
การทดสอบสมมติฐานจําแนกตามภูมหิ ลังของผูตอบแบบสอบถามแลว 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 และดานการใหบริการอยูใ นระดับต่ํา
บุญชู รัตกิจนากร (2538) ไดศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
ของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลทองหลอ โดยใชประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน300
คน เปนกลุมตัวอยางศึกษา ผลการวิจัยได พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการใหบริ การของ
ข า ราชการตํ า รวจฯ ในด า นต า ง ๆ ดั งนี้ ด านการจั ด ระบบนั้ น อยู ในระดั บ ที่ ดี ด า นกระบวนการ
ใหบริการอยูในระดับปานกลาง และดานบุคลากรจัดอยูในระดับปานกลางเชนกัน สวนปจจัยที่มีผลตอ
ความคิดเห็นไดแก อายุ สถานภาพ สมรส การศึกษา ประสบการณ ในการมาเยี่ยมหรือประกันตัว
ผูตองหา
กันยารัตน พฤกษอุดม (2545) ไดศึกษาความพึงพอใจของนักบินบริษัทการบินไทย
จํากัด (มหาชน) ตอการใหบริการดานควบคุมจราจรทางอากาศของบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศ
ไทย จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักบินฯ 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
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ความพึงพอใจของนักบินฯ ตามปจจัยสวนบุคคล 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการควบคุมจราจรทางอากาศกับความพึงพอใจของนักบินฯกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยคือ นักบินของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 293 คน ผลการวิจัยไดพบวา ความ
พึงพอใจของนักบินฯ ตอการใหบริการดานการควบคุมจราจรทางอากาศของบริษัทวิทยุการบินแหง
ประเทศไทย จํากัด นั้นอยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสอบสมมติฐานไดพบวา สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา ตําแหนงงาน จํานวนปที่ปฏิบัติงาน และจํานวนชั่วโมงบินที่ ปฏิบัติงานตางกันนั้นแตกตาง
กันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติ แตนักบิน ที่มีอายุและระดับการศึกษาต างกันมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการดานการควบคุมจราจรทางอากาศไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับความรู
ความเขาใจเกี่ ยวกับ งานควบคุมจราจรทางอากาศนั้ นไมมีความสั มพัน ธต อการให บริ การด านการ
ควบคุมจราจรทางอากาศแตอยางใด
เพียร แกวสวัสดิ์ (2548)ไดวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอการใหบริการ
ดานพัสดุ ของฝายบริ หารพัส ดุบริ ษัท ทีโ อทีจํ ากัด (มหาชน) โดยใชกลุ มตั วอย างเปน พนักงานที่ใช
บริการดานพัสดุจํานวน 360 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแกรอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการทดสอบคาเอฟ ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ รอยละ 67.60 เปนเพศชาย อายุ 41-50 ป รอยละ49.83 การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา รอยละ 58.64 ตําแหนง 7-9 รอยละ 52.26 ประสบการณทํางาน 10 - 20 ป รอยละ
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 ษณะ
ประชากรศาสตร พบวา กลุมสายงาน และระดับการศึกษาความพึงพอใจโดยรวม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ ระดับ 0.05 สําหรับเพศ อายุ ตําแหนง และประสบการณ ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
บดิ น ทร ดวงชาทม (2547) ได วิจั ย เรื่ อง การให บ ริ การของการไฟฟาส ว นภูมิภ าค :
ศึกษาเฉพาะการไฟฟารังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยใชกลุมตัวอยางจากผูใชไฟฟารายใหญ จํานวน 290
ราย ผลการวิจัยพบวา ระดับความตองการในการรับบริการของผูใชไฟฟารายใหญอยูในระดับสูง สวน
การเปรียบเทียบระดับความตองการในการรับบริการ ผูใชไฟฟาเฉลี่ยตอเดือนมีความตองการในการ
รับบริการแตกตางกัน แตผูใชไฟฟารายใหญที่มีความแตกตางกันทางดาน เพศ อายุ สถานภาพของ
ผูใชไฟฟา ขนาดมิเตอรที่ใช การติดตอสื่อสาร มีความตองการในการรับบริการไมแตกตางกัน สวน
ความรูความเขาใจในการบริการมีความสัมพันธกับความตองการในการรับบริการของผูใชไฟฟาราย
ใหญ
สุวัฒน สุขวิบูลย (2548) ไดศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ณ ส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร: ศึกษาเฉพาะกรณีงานทะเบียน
ราษฎร ผลการศึกษาวิจัยไดพบวา ในภาพรวมประชาชนที่ไปใชบริการงานทะเบียนราษฎรแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จนั้น มีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับในระดับที่มาก การวิเคราะหเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานการไปรับบริการกับความพึงพอใจในบริการไดพบวา
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อายุ สถานภาพสมรส รายได ประเภท ของบริการที่ไปใช การรับรูเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอน
การใหบริการและชวงเวลาที่ไปใชบริการที่แตกตางกัน มีผลทําใหประชาชนที่ไปใชบริการมีความพึง
พอใจที่ไมแตกตางกัน แตไดพบวาเพศ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับความคาดหวังของประชาชน
ที่ไปใชบริการ ที่แตกตางกัน มีผลทําใหความพึงพอใจในบริการที่ไดรับแตกตางกันการวิเคราะหความ
สัมพัน ธระหวางความคาดหวังในการไปใชบริการกั บความพึงพอใจในการไปใชบริ การ ไดพบวามี
ความสัมพันธในทางบวก ซึ่งหมายความวา ยิ่งประชาชนมีความคาดหวังในบริการที่ดีมากเทาใดก็ยิ่งมี
ความพึงพอใจในบริการที่ไดรับมากขึ้นเทานั้น
ชั ญญวั ล ย เชิ ด ชู กิจ กุ ล (2549) ได ศึกษาถึ งความพึ งพอใจของประชาชนที่ มีต อการ
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 อาชี พ สถานภาพสมรส งานที่ ไ ปติ ด ต อต า งกั น มี ค วามพึ งพอใจต อการให บ ริ ก ารของ
เจาหนาที่ไมแตกตางกัน แตระดับการศึกษาและรายไดตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
เจาหนาที่แตกตางกัน คือ 1. ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความพึงพอใจแตกตางจาก
ประชาชนที่มีระดับ การศึ กษาตั้ งแตป ริญญาตรี ขึ้น ไปอย างมีนั ยสํ าคัญทางสถิติ ที่ร ะดั บ 0.05 2.
ประชาชนที่ มีร ายได ต อเดื อนต่ํ ากว า 10,000 บาทต อเดื อน มี ความพึ งพอใจในการให บ ริ การของ
เจาหนาที่แตกตางจากประชาชนที่มีรายไดตอเดือนตั้งแต 15,000 บาทขึ้นไป ดานพฤติกรรมในการ
ให บ ริ การและระบบการให บ ริ ก ารนั้ น ประชาชนมี ค วาม พึ ง พอใจมาก ส ว นด า นอาคารสถานที่
ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับกลาง
ภัทริน โหลสกุล (2548) ไดศึกษาความพึงพอใจตอสภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิ ช าชี พ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารโรงพยาบาลรามาธิ บ ดี โดยการศึ ก ษาถึ ง ความพึ ง พอใจต อ สภาพการ
ปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสภาพการปฏิบัติงาน จําแนกตามสถานภาพ สวนบุคคล
โดยใชพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการแผนกตางๆ ในโรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน 270 นาย เปน
กลุมตัวอยางศึกษาผลการศึกษาไดพบวา พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการฯ มีความพึงพอใจตอสภาพ
การปฏิบัติงานโดยรวมสวนใหญอยูในระดับมาก และสถานภาพสวนบุคคลที่แตกตางกัน ความพึง
พอใจตอสภาพการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกันซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ได ตั้งไว
วรรณภา รัชตารมย (2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลกระทบตอความรูสึกพึง
พอใจและความรูสึกมั่นคงในการทํางานของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร”
ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่สงผลกระทบตอความรูสึกพึงพอใจในการทํางานของครูโรงเรียนเอกชน
อาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ปจจัยดานการรับรูความสามารถในการทํางานดานรายได
ดานการรับรูการเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียน ดานความไววางใจในเพื่อนรวมงานดานความกาว หนา
ในการทํางาน ดานเครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวก ดานความสั มพันธกับผูบริหาร ดานความ
ไววางใจกั บเพื่ อนรว มงาน ดานความยุติ ธรรมและปจจั ยที่สงผลกระทบตอความรู สึกมั่ นคงในการ
ทํางานของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ปจจัยดานรายได ดานความ
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ไว ว างใจของผูบ ริ ห าร ด านการรั บ รูความสามารถในการทํ างานของตน ด านความไว วางใจเพื่ อน
ร ว มงาน ด า นเครื่ อ งมื อ และสิ่ ง อํ านวยความสะดวก ด านการเปลี่ ย นแปลงภายในโรงเรี ย น ด า น
ความกาวหนาในการทํางานจากงานวิจัยดังกลาว สรุปไดวา ความพึงพอใจ เปนสวนที่สําคัญในการ
ใหบริการ เพราะเปนผลยอนกลับในการใหบริการตอประชาชน และเปนผลที่ทํา ใหทราบถึงความพึง
พอใจของประชาชนวา ในองคกร หนวยงานใด ประชาชนที่มารับบริการนั้น มีความสุข มีความพึง
พอใจตอการใหบริการขององคกร หนวยงานนั้น ทําใหทราบวา องคกร หนวยงานนั้น มีคุณภาพ และ
มีประสิทธิภาพในการใหบริการตอประชาชน

บทที่3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบลหวยกระเจาอําเภอ
หวยกระเจา จั งหวัด กาญจนบุ รี ป&งบประมาณ 2562 ซึ่ งสํ า รวจ (Survey Research)โดยมี วิ ธี การ
ดําเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.ประชากรเทศบาลตําบลหวยกระเจามีประชากรรวมทั้งสิ้น 8,936คน แยกเปCนชาย 4,415
คน และ หญิง 4,521คน จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 3,095 ครัวเรือน มีความหนาแนนเฉลี่ย 39 คน/
ตารางกิโลเมตร(ขอมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560)
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ตัวแทนผูที่มีสวนไดสวนเสียที่มาขอรับบริการหรือมาใช
บริ การของเทศบาลตํ า บลหวยกระเจา อํ า เภอหวยกระเจาจั งหวั ด กาญจนบุ รีป& งบประมาณ2562
ที่ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบงายจํานวน 390คน
สูตรที่ใชในการคํานวณคือแทนคาในสูตร (1) ของ Yamane (1967)ดังนี้
n
=
N
1+Ne2
n
N
e

=จํานวนประชากร=8,936
=กลุมตัวอยาง
=ระดับคาความเชื่อมั่น ที่ 95 %

เมื่อแทนคาตามสูตรของTaro Yamane จะไดดังนี้
n
=
8,936
1 + (8,936x 0.05)2
n
=
8,936
23.34
= 383 คน
เมื่อคํานวณดวยสูตรดังกลาวตามวิธีของ TaroYamane จากประชากรจํานวนทั้ งสิ้น 8,936คน จึง
กําหนดประชากรที่เปCนกลุมตัวอยาง (n) จํานวนทั้งสิ้น 383 คน ที่คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได
(e)5 เปอรYเซ็ น ตY เพื่ อความเหมาะสมในการป[ องกั น แบบสอบถามไมสมบรูณY ผูวิ จัย จึ งเพิ่ มการเก็ บ
แบบสอบถามเปCนจํานวน 390 คน
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3.ตัวแปร
3.1ตัวแปรอิสระ คือการใหบริการแกประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียตอการใหบริการของ
องคY ก รบริ ห ารสวนทองถิ่ น ประกอบดวย ผู บริ ห ารหนวยงานทองถิ่ น และเจาหนาที่ ประชาชน
หนวยงานภาครัฐและเอกชนในดานตาง ๆดังนี้
1. การจัดสงน้ําอุปโภค-บริโภคบรรเทาป`ญหาภัยแลง
2. งานบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปaวยเอดสY
3. งานใหบริการดานไฟฟ[าสาธารณะ
4. การใหบริการงานสงเสริมการศึกษา (ศูนยYพัฒนาเด็กเล็ก)
3.2 ตั ว แปรตาม คื อ ความพึ ง พอใจของประชาชนตอการใหบริ ก ารของเทศบาลตํ า บล
หวยกระเจาอําเภอหวยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีป&งบประมาณ2562
การสร#างเครื่องมือในการวิจัย
1.เครื่องมือที่ใช#ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires)เกี่ยวของกับความพึง
พอใจของประชาชนตอการใหบริ การของเทศบาลตํ าบลหวยกระเจาอํ าเภอหวยกระเจา จั งหวั ด
กาญจนบุรีมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจของประชาชนตอ
การใหบริการของเทศบาลตําบลหวยกระเจาอําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเปCนขอมูลใน
การกําหนดประเด็นหลักที่ใชในการสรางเครื่องมือ
2) แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปCนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสีย
ที่ มีต อการใหบริการโครงการของเทศบาลตํ าบลหวยกระเจาประจําป& งบประมาณ 2562โดยแบง
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลออกเปCน 2สวนคือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินเปCนผูที่รับบริการคือ เพศอายุการศึกษา
อาชีพรายไดและการติดตอขอรับบริการมีจํานวน 6 ขอ
สวนที่ 2 แบบประเมินผลความพึงพอใจที่มีตอการดําเนินงาน “ความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตํ าบลหวยกระเจาอํ าเภอหวยกระเจาจั งหวั ด กาญจนบุ รี ”
มีจํานวน20ขอ ประกอบดวย 4 ดานคือ
1. การจัดสงน้ําอุปโภค-บริโภคบรรเทาป`ญหาภัยแลง
2. งานบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปaวยเอดสY
3. งานใหบริการดานไฟฟ[าสาธารณะ
4. การใหบริการงานสงเสริมการศึกษา (ศูนยYพัฒนาเด็กเล็ก)
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การแปลความหมายเพื่ อ เปรี ย บเที ย บคาเฉลี่ ย และคารอยละจะใชเกณฑY ใ นการแปล
ความหมายเปรียบเทียบโดยใชสูตรดังนี้
พิสัย(Range : R)

= คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําที่สุด
= 8-0=8
R
I(Interval)=
N
= 8/8 = 1.00

3) นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแกไขจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานมาตรวจสอบความถูกตองเพื่อ
นําปรับปรุงแกไขใหเครื่องมือแบบสอบถามมีความสมบูรณY
4) นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใชกับประชาชนที่ไมใชกลุมตัวอยางที่แทจริง
จํานวน 30 คน และนําขอมูล ที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α - Coefficient) โดยใชสู ต ร ครอนบั ค (Cronbach) และไดคาความเชื่ อ มั่ น ทั้ งฉบั บ คื อ
0.91
วิธีการเก็บรวบรวมข#อมูล
1.นํ า หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตในการเก็ บ รวบรวมขอมู ล จากคณบดี ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2.ดําเนินการเก็บรวบขอมูล โดยนําแบบสอบถามสงไปยังผูมีสวนไดเสียที่เปCนกลุมตัวอยาง
ดวยตนเอง จํานวน390ชุด
การวิเคราะห+ข#อมูลและสถิติที่ใช#
สถิติที่ใชในการวิจัยและใชขอมูลจากแบบสอบถามคือ
สถิ ติ ที่ ใชในการตอบตามวัต ถุ ป ระสงคY ของการวิจั ย คื อการแจกแจงความถี่ รอยละคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. ร#อยละ (Percentage)เปCนคาสถิติที่นิยมใชกันมาก โดยเปCนการเปรียบเทียบความถี่ หรือ
จํานวนที่ตองการกับความถี่หรือจํานวนทั้งหมดที่เทียบเปCน 100จะหาคารอยละจากสูตรตอไปนี้
คารอยละจะแสดงความหมายของคาและสามารถนําคาที่ไดไปเปรียบเทียบได
p

เมื่อ

P
f
N

=

f
N

แทน
แทน
แทน

× 100

คารอยละ
ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปCนคารอยละ
จํานวนความถี่ทั้งหมด
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2.การวัดแนวโน#มเข#าสูสวนกลาง(Measures of Central Tendency)เปCนสถิติที่ใชเปCน
ตัวแทนของขอมูล โดยที่นิยม ไดแก คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย (Mean) หรือเรียกวาคากลางเลขคณิต คาเฉลี่ย คามัชฌิมาเลขคณิต เปCนตน
ΣX

X

=
n
แทน =คาเฉลี่ย

ΣX
N

แทน
แทน

X

เมื่อ

=ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุม
=จํานวนของคะแนนในกลุม

3.สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(StandardDeviation)เปCนการวัดการกระจายที่นิยมใชกันมาก
เขียนแทนดวยS.D.หรือ S

หรือ

S.D.

=

S.D.

=

เมื่อ

S.D.
X
n
Σ

Σ(X-X)

2

(n – 1)

nΣX - (ΣX)
n(n – )

แทน
แทน
แทน
แทน

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาคะแนน
จํานวนคะแนนในแตละกลุม
ผลรวม

สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐานความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
การทดสอบสมมุติฐานเปCนการทดสอบคําตอบสรุป ของผลการวิจัยที่ ผูวิจัยคาดการณY หรือ
คาดคะเนลวงหนาโดยการทดสอบสมมุติฐานนี้จะใชสถิติเชิงอางอิง(Inferential Statistics) ในที่นี้จะ
กลาวถึงสถิติ t - testในบางกรณีเทานั้น
1. กรณีกลุมตัวอยาง 1กลุม ทดสอบหลังเรียนจะใชสูตรดังนี้
t =

เมื่อ

X − µ0
S
n

df = n − 1

t

แทน

X

แทน

คาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบกับคาวิกฤติ
เพื่อทราบความมีนัยสําคัญ
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
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S
n
µ0

แทน
แทน
แทน

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จํานวนสมาชิกในกลุมหรือจํานวนขอมูล
เกณฑY

2. กรณี กลุมตัวอยาง1กลุม หรือขอมูล 2ชุดเชน คะแนนสอบกอนเรียน (Pre - test) และ
คะแนนสอบหลังเรียน (Post - test) จะใชสูตรดังนี้
ΣD

t =

− (Σ D )
(n − 1 )

nΣD

เมื่อ

2

2

t

แทน

D
ΣD

แทน
แทน
แทน

n

df = n − 1

คาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบกับคาวิกฤติ
เพื่อทราบความมีนัยสําคัญ
คาผลตางระหวางคูคะแนน
ผลรวมคาผลตางระหวางคูคะแนน
จํานวนกลุมตัวอยางหรือจํานวนคูคะแนน

การวิเคราะหYหาคาเฉลี่ย(Mean)ละคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)เปCน
รายขอรายดาน และโดยรวมการแปลความหมายดังนี้
คะแนน4.51-5.00หมายถึงระดับความพึงพอใจที่มีตอการบริการมากที่สุด
คะแนน3.51-4.50หมายถึงระดับความพึงพอใจที่มีตอการบริการมาก
คะแนน2.51 -3.50หมายถึงระดับความพึงพอใจที่มีตอการบริการปานกลาง
คะแนน1.51-2.50หมายถึงระดับความพึงพอใจที่มีตอการบริการนอย
คะแนน1.00-1.50หมายถึงระดับความพึงพอใจที่มีตอการบริการนอยที่สุด
สําหรับS.D.ใชเกณฑYไมเกิน1.00

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารเทศบาลตํ า บลหวยกระเจา อํ า เภอ
หวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูที่มีส.วน
ไดส.ว นเสี ย ที่ ม าขอรั บ หรื อ ใชบริ ก ารของเทศบาลตํ า บลหวยกระเจาอํ า เภอหวยกระเจา จั งหวั ด
กาญจนบุรี จํานวน 390 คน โดยใชวิธีการสุ.มแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling)โดย
เปDนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูรับบริการ จํานวน 4 ภาระงาน ประกอบดวย
1. การจัดส.งน้ําอุปโภค-บริโภคบรรเทาปIญหาภัยแลง
2. งานบริการจ.ายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปLวยเอดสM
3. งานใหบริการดานไฟฟOาสาธารณะ
4. การใหบริการงานส.งเสริมการศึกษา (ศูนยMพัฒนาเด็กเล็ก)
โดยจะทําการเสนอผลวิเคราะหMขอมูลตามลําดับ ดังนี้
ส. ว นที่ 1 : ผลการแจกแจงขอมู ล ทั่ ว ไปของผู ตอบแบบสอบถาม จํ า นวน 390 คน
ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดต.อเดือน และการขอรับบริการจากเทศบาลตําบล
หวยกระเจาโดยเฉลี่ยต.อปT
ส.วนที่ 2 : ผลการแจกแจงขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต.อการใหบริการของเทศบาลตําบล
หวยกระเจาจากผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 390 คน จํานวน 4 ภาระงาน ประกอบดวยความพึง
พอใจในการจัดส.งน้ําอุปโภค-บริโภคบรรเทาปIญหาภัยแลง ความพึงพอใจในงานบริการจ.ายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปLวยเอดสM ความพึงพอใจในการไฟฟOาสาธารณะของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
และความพึงพอใจในการใหบริการงานส.งเสริมการศึกษา (ศูนยMพัฒนาเด็กเล็ก)
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สวนที่ 1 ผลการแจกแจงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จํานวนและค.ารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
208
182
390

รอยละ
53.30
46.70
100.00

จากตารางที่ 1 พบว.า ผูตอบแบบสอบถามส.วนใหญ.เปDนเพศชาย จํานวน 208 คน คิดเปDน
รอยละ 53.30 รองลงมาเปDนเพศหญิง จํานวน 182 คน คิดเปDนรอยละ 46.70

ชาย

46.7
53.3

ภาพที่

2

จํานวนและค.ารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ

หญิง
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ตารางที่ 2 จํานวนและค.ารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
อายุ
ต่ํากว.า 25 ปT
25 – 35 ปT
36 – 45 ปT
46 – 55 ปT
56 ปTขึ้นไป
รวม

จํานวน
16
44
143
126
61
390

รอยละ
4.10
11.30
36.70
32.30
15.60
100.00

จากตารางที่ 2 พบว.าผูตอบแบบสอบถามส.วนใหญ.มีอายุระหว.าง 36– 45 ปT จํานวน 143 คน
คิดเปDนรอยละ 36.70 รองลงมามีอายุ 46–55 ปT จํานวน 126 คนคิดเปDนรอยละ 32.30 อายุ 56 ปTขึ้น
ไปจํานวน 61 คน คิดเปDนรอยละ 15.60 อายุ 25 – 35 ปT จํานวน 44 คน คิดเปDนรอยละ 11.30และ
อายุต่ํากว.า 25 ปT จํานวน 16 คน คิดเปDนรอยละ 4.10

ต่ํากวา 25 ป3

4.1
15.6

25 - 35 ป3

11.3
36 - 45

32.3

36.7
46 - 55 ป3
56 ป3ขึ้นไป

ภาพที่

3

จํานวนและค.ารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
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ตารางที่ 3 จํานวนและค.ารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท.า/ปวช.
อนุปริญญา /ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว.าปริญญาตรี
รวม

จํานวน
77
83
117
38
70
5
390

รอยละ
19.70
21.30
30.00
9.70
17.90
1.30
100.00

จากตารางที่ 3 พบว.าผูตอบแบบสอบถามส. วนใหญ. มีการศึ กษาระดั บ มัธ ยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท.า/ปวช. จํานวน 117 คน คิดเปDนรอยละ 30.00รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน 83 คน คิดเปDนรอยละ 21.30ระดับประถมศึกษา จํานวน 77 คน คิดเปDนรอยละ 19.70ระดับ
ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 70 คน คิ ด เปD น รอยละ 17.90ระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา /ปวส. จํ า นวน 38 คน
คิดเปDนรอยละ 9.70และสูงกว.าปริญญาตรี จํานวน 5 คน คิดเปDนรอยละ 1.30

ประถมศึกษา

1.3
17.9

มัธยมศึกษาตอนตน

19.7

9.7
30

21.3

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

ภาพที่

4

จํานวนและค.ารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการศึกษา
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ตารางที่ 4 จํานวนและค.ารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
เกษตรกร
รับจาง
คาขาย/ธุรกิจส.วนตัว
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
รวม

จํานวน
130
122
93
24
21
390

รอยละ
33.30
31.30
23.80
6.20
5.40
100.00

จากตารางที่ 4 พบว. า ผู ตอบแบบสอบถามส. ว นใหญ. มี อ าชี พ เกษตรกร จํ า นวน 130 คน
คิดเปDนรอยละ 33.30 รองลงมา คือ รับจางจํานวน 122 คน คิดเปDนรอยละ 31.30คาขาย/ธุรกิจส.วนตัว
จํานวน 93 คน คิดเปDนรอยละ 23.80 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 24 คน คิดเปDนรอยละ 6.20 และ
พนักงานบริษัทเอกชน 21คน คิดเปDนรอยละ 5.40

เกษตรกร

6.2

5.4

รับจาง

33.3

23.8
31.3

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท

ภาพที่

5

จํานวนและค.ารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
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ตารางที่ 5 จํานวนและค.ารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉลี่ยต.อเดือน
สถานภาพ
ต่ํากว.า 5,000 บาท
5,001 – 15,000 บาท
15,001 – 25,000 บาท
25,001 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน
25
200
131
34
390

รอยละ
6.40
51.30
33.60
8.70
100.00

จากตารางที่ 5 พบว.าผูตอบแบบสอบถามส.วนใหญ.มีรายไดเฉลี่ยต.อเดือน 5,001 – 15,000
บาท จํานวน 200 คน คิดเปDนรอยละ 51.30 รองลงมา คือ รายได 15,001 – 25,000 บาท จํานวน
131 คน คิดเปDนรอยละ 33.60รายได 25,001 บาทขึ้นไป จํานวน 34 คน คิดเปDนรอยละ 8.70 และ
รายได ต่ํากว.า 5,000 บาท จํานวน 25 คน คิดเปDนรอยละ 6.40

ต่ํากวา 5,000 บาท

8.7 6.4

5,001 - 15,000 บาท

33.6
51.3

15,001 - 25,000 บาท
25,001 บาท ขึ้นไป

ภาพที่

6

จํานวนและค.ารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉลี่ยต.อเดือน

67
ตารางที่ 6 จํานวนและค.ารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการขอรับบริการจากเทศบาล
ตําบลหวยกระเจาโดยเฉลี่ยต.อปT
การขอรับบริการจากเทศบาล
โดยเฉลี่ยตอป3
นอยกว.า 3 ครั้งต.อปT
3 – 5 ครั้งต.อปT
มากกว.า 5 ครั้งต.อปT
รวม

จํานวน

รอยละ

151
129
110
390

38.70
33.10
28.20
100.00

จากตารางที่ 6 พบว. า ผู ตอบแบบสอบถามส. ว นใหญ. ข อรั บ บริ ก ารจากเทศบาลตํ า บล
หวยกระเจาโดยเฉลี่ยนอยกว.า 3 ครั้งต.อปT 151 คน คิดเปDนรอยละ 38.70 รองลงมา คือ3 – 5 ครั้งต.อ
ปT จํานวน 129 คน คิดเปDนรอยละ 33.10และ มากกว.า 5 ครั้งต.อปT จํานวน 110 คน คิดเปDนรอยละ
28.20

28.2

38.7
นอยกวา 3 ครั้งตอป3
33.1

3 - 5 ครั้งตอป3
มากกวา 5 ครั้งตอป3

ภาพที่

7

จํานวนและค.ารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการขอรับบริการ
จากเทศบาลตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

68
สวนที่ 2 ผลการแจกแจงขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใหบริการ
ตารางที่ 7สรุปภาพรวมความพึงพอใจต.อการใหบริการของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
จําแนกตามภาระงาน
1.ดานความพึ ง พอใจในการจั ด สงน้ํ า อุ ป โภคบริโภคบรรเทาปDญหาภัยแลง
1.1ความพึงพอใจดานกระบวนการ
1.2 ความพึงพอใจต.อช.องทางการใหบริการ
1.3 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
1.4ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
1.5 ความพึงพอใจดานการจัดการปIญหา

2.ดานความพึ งพอใจในการใหบริการจายเบี้ ยยั ง
ชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปGวยเอดส
2.1ความพึงพอใจดานกระบวนการ
2.2 ความพึงพอใจต.อช.องทางการใหบริการ
2.3 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
2.4ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
2.5 ความพึงพอใจดานการจัดการปIญหา

3.ความพึงพอใจในการใหบริการงานใหบริการดาน
ไฟฟIาสาธารณะ
3.1ความพึงพอใจดานกระบวนการ
3.2 ความพึงพอใจต.อช.องทางการใหบริการ
3.3 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
3.4ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.5 ความพึงพอใจดานการจัดการปIญหา
4. ความพึ งพอใจในการใหบริ ก ารงานสงเสริ ม

การศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
4.1ความพึงพอใจดานกระบวนการ
4.2 ความพึงพอใจต.อช.องทางการใหบริการ
4.3 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
4.4ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4.5 ความพึงพอใจดานการจัดการปIญหา

รวม

x

S.D.

การแปลผล

4.548 (90.96)

0.56

มากที่สุด

4.56 (91.20)
4.58 (91.60)
4.53 (90.60)
4.54 (90.80)
4.53 (90.60)

0.53
0.57
0.62
0.53
0.56

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.652 (93.04)

0.54

มากที่สุด

4.58 (91.60)
4.72 (94.40)
4.72 (94.40)
4.63 (92.60)
4.61 (92.20)

0.58
0.48
0.50
0.56
0.61

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.592 (91.84)

0.57

มากที่สุด

4.61 (92.20)
4.65 (93.00)
4.56 (91.20)
4.57 (91.40)
4.57 (91.40)

0.57
0.57
0.58
0.61
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.658 (93.16)

0.54

มากที่สุด

4.75 (95.00)
4.64 (92.80)
4.62 (92.40)
4.60 (92.00)
4.68 (93.60)

0.45
0.56
0.60
0.62
0.57

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.612(92.25)

0.55

มากที่สุด

69
จากตารางที่ 7 พบว.า ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจที่มีต.อการดําเนินงานการ
ใหบริการของเทศบาลตําบลหวยกระเจาอําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมในระดับ
มากที่ สุ ด ดวยค. า เฉลี่ ย ที่ 4.61คิ ด เปD น รอยละ92.25และเมื่ อ พิ จ ารณาเปD น รายขอ พบว. า ผู ตอบ
แบบสอบถามส.วนใหญ.มีระดับความพึงพอใจในการใหบริการงานส.งเสริมการศึกษา (ศูนยMพัฒนาเด็ก
เล็ก) และงานบริการจ.ายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปLวยเอดสMในระดับมากที่สุด ดวยค.าเฉลี่ยที่
4.65คิดเปDนรอยละ93.16และค.าเฉลี่ยที่ 4.65คิดเปDนรอยละ93.04รองลงมาไดแก. ความพึงพอใจในการ
ใหบริการงานใหบริการดานไฟฟO าสาธารณะ ในระดับ มากที่สุด ดวยค.าเฉลี่ยที่ 4.59คิดเปDนรอยละ
91.84และความพึงพอใจในการจัดส.งน้ําอุปโภค-บริโภคบรรเทาปIญหาภัยแลงในระดับมากที่สุด ดวย
ค.าเฉลี่ยที่ 4.54คิดเปDนรอยละ90.96

70
ตารางที่ 8 จํานวน ค.ารอยละ ค.าเฉลี่ย และส.วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีต.อ
การใหบริการ เรื่อง “ความพึงพอใจที่มีต.องานบริการจัดส.งน้ําอุปโภค-บริโภคบรรเทาปIญหาภัยแลง”
ระดับความพึงพอใจ
ที่มีตอการใหบริการ

S.D.

การ
แปล
ผล

229
153
8
0
0
4.56
0.53
(58.70) (39.20) (2.10) (0.00) (0.00) (91.20)

มาก
ที่สุด

247
126
17
0
0
4.58
0.57
(63.30) (32.30) (4.40) (0.00) (0.00) (91.60)

มาก
ที่สุด

236
127
27
0
0
4.53
0.62
(60.50) (32.60) (6.90) (0.00) (0.00) (90.60)

มาก
ที่สุด

219
163
8
0
0
4.54
0.53
(56.20) (41.80) (2.10) (0.00) (0.00) (90.80)

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

x

ความพึงพอใจที่มีต.องานบริการจัดส.งน้าํ เพื่อแกไขปIญหาความแหงแลง
1.มี การสํ ารวจพื้ นที่ ที่ ประสบ
ปI ญ หา เพื่ อเตรี ยมการแกไข
ล.วงหนา
2.เจาหนาที่ใหบริการจัดส.งน้ํา
ใหประชาชนที่เดือดรอนอย.าง
รวดเร็ว
3.มีการแจกจ.ายน้ําเพื่ออุปโภค/
บริ โ ภคให กั บประชาชนที่
เดือดรอนอย.างพอเพียง
4.มี ก ารขุ ด /เจาะบ. อบาดาล
หรื อจั ดหาภาชนะกั กเก็ บน้ํ า
เพื่อใชแกปIญหาความแหงแลง
5.มี ก ารจั ด ส. งน้ํ าเพื่ อแกไข
ปIญหา ครอบคลุมในทุกพื้นที่

221
155
14
0
0
4.53
มาก
0.56
(56.70) (39.70) (3.60) (0.00) (0.00) (90.60)
ที่สุด
4.548
มาก
รวม
0.56
(90.96)
ที่สุด

จากตารางที่ 8 พบว.า ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจที่มีต.อความพึงพอใจในงาน
จั ด ส. งน้ํ า อุ ป โภค-บริ โ ภคบรรเทาปI ญ หาภั ย แลงในระดั บ มากที่ สุ ด ดวยค. า เฉลี่ ย ที่ 4.54 และเมื่ อ
พิจารณาเปDน รายขอ พบว.า ผูตอบแบบสอบถามส.วนใหญ. มีระดับความพึ งพอใจในเรื่อง เจาหนาที่
ใหบริ ก ารจั ด ส. งน้ํ าใหประชาชนที่ เดื อ ดรอนอย. า งรวดเร็ ว ในระดั บ มากที่ สุ ด ดวยค. า เฉลี่ ย ที่ 4.58
รองลงมา คือ มีการสํารวจพื้นที่ที่ประสบปIญหาเพื่อเตรียมการแกไขล.วงหนาในระดับมากที่สุด ดวย
ค.าเฉลี่ยที่ 4.56 และมีการขุด/เจาะบ.อบาดาล หรือจัดหาภาชนะกักเก็บน้ํา เพื่อใชแกปIญหาความแหง
แลงในระดับมาก ดวยค.าเฉลี่ยที่ 4.54ตามลําดับ

71
ตารางที่ 10 จํานวน ค.ารอยละ ค.าเฉลี่ย และส.วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีต.อ
การใหบริการ เรื่อง “ความพึ งพอใจที่ มีต. อการใหบริการจ. ายเบี้ ย ยั งชี พ ผู สูงอายุ /คน
พิการ/ผูปLวยเอดสM”
ระดับความพึงพอใจ
ที่มีตอการใหบริการ

S.D.

การ
แปล
ผล

247
124
19
0
0
4.58
0.58
(63.30) (36.80) (4.90) (0.00) (0.00) (91.60)

มาก
ที่สุด

292
90
8
0
0
4.72
0.48
(74.90) (23.10) (2.10) (0.00) (0.00) (94.40)

มาก
ที่สุด

294
85
11
0
0
4.72
0.50
(75.40) (21.80) (2.80) (0.00) (0.00) (94.40)

มาก
ที่สุด

265
108
17
0
0
4.63
0.56
(67.90) (27.70) (4.40) (0.00) (0.00) (92.60)

มาก
ที่สุด

97
27
0
0
4.61
266
0.61
(68.20) (24.90) (6.90) (0.00) (0.00) (92.20)

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

x

ความพึงพอใจที่มีต.อการใหบริการจ.ายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปLวยเอดสM
1.การใหบริ ก ารขึ้ น ทะเบี ย น
ผูสูงอายุ/คนพิการ
2.เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู สู ง อ ายุ / ค น
พิ ก าร/ผู ปL ว ยเอดสM มี ค วาม
เหมาะสม
3. มี การประชาสั มพั นธM ข. าวสาร
ต. างๆ ในดานการขอรั บ เงิ น
สงเคราะหM ใหแก. ผู สู งอายุ /คน
พิการ
4.การจ. า ยเบี้ ย ผู สู ง อายุ / คน
พิการ ตรงต.อเวลา
5.มี ก ารใหบริ ก ารรั บ เรื่ อ ง คํ า
รองดานผู สู ง อายุ /คนพิ ก าร
อย.างเหมาะสม

รวม

4.652
มาก
0.54
(93.04)
ที่สุด

จากตารางที่ 10 พบว.า ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจที่มีต.อการใหบริการดาน
การจ.ายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปLวยเอดสM โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด ดวยค.าเฉลี่ยที่ 4.65
และเมื่อพิจารณาเปDนรายขอ พบว.า ผูตอบแบบสอบถามส.วนใหญ.มีระดับความพึงพอใจในเรื่องเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูปLวยเอดสM มีความเหมาะสมและมีการประชาสัมพันธMข.าวสาร ต.างๆ ในดาน
การขอรับเงินสงเคราะหMใหแก.ผูสูงอายุ /คนพิการในระดับมากที่สุด ดวยค.าเฉลี่ยที่ 4.72รองลงมาคือ
การจ.ายเบี้ยผูสูงอายุ/คนพิการ ตรงต.อเวลาในระดับมากที่สุด ดวยค.าเฉลี่ยที่ 4.63และมีการใหบริการ
รั บ เรื่ อ ง คํ า รองดานผู สู งอายุ /คนพิ ก ารอย. า งเหมาะสมในระดั บ มากที่ สุ ด ดวยค. า เฉลี่ ย ที่ 4.61
ตามลําดับ

72
ตารางที่ 11 จํานวน ค.ารอยละ ค.าเฉลี่ย และส.วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีต.อ
การใหบริการ เรื่อง “ความพึงพอใจที่มีต.องานใหบริการดานไฟฟOาสาธารณะ”
ระดับความพึงพอใจ
ที่มีตอการใหบริการ

S.D.

การ
แปล
ผล

260
111
19
0
0
4.61
0.57
(66.70) (28.50) (4.90) (0.00) (0.00) (92.20)
277
93
20
0
0
4.65
0.57
(71.00) (23.80) (5.10) (0.00) (0.00) (93.00)

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

241
130
19
0
0
4.56
0.58
(61.80) (33.30) (4.90) (0.00) (0.00) (91.20)

มาก
ที่สุด

252
111
27
0
0
4.57
0.61
(64.60) (28.50) (6.90) (0.00) (0.00) (91.40)

มาก
ที่สุด

236
141
13
0
0
4.57
0.55
(60.50) (36.20) (3.30) (0.00) (0.00) (91.40)

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

x

ความพึงพอใจที่มีต.องานใหบริการดานไฟฟOาสาธารณะ
1.ไฟฟO า สาธารณ ะ ในเขต
เทศบาลมีความสว.างเพียงพอ
2.การติ ด ตั้ ง ไฟสาธารณะ มี
ความเหมาะสม
3.เมื่ อเกิ ดการชํ ารุ ดของไฟ
สาธารณะ มี เจาหน าที่ ดู แ ล
ซ.อมแซม
4 .ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ใน ก า ร
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ดูแล
ไฟสาธารณะ
5.ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสั ญจรไปมา และไดรั บ
ความปลอดภัย

รวม

4.592
มาก
0.57
(91.84)
ที่สุด

จากตารางที่ 11พบว.า ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจที่มีต.อการใหบริการงาน
ใหบริการดานไฟฟOาสาธารณะ ในภาพรวมอยู.ในระดับมากที่สุด ดวยค.าเฉลี่ยที่ 4.59 และเมื่อพิจารณา
เปDนรายขอพบว.า ผูตอบแบบสอบถามส.วนใหญ.มีระดับความพึงพอใจในเรื่องการติดตั้งไฟสาธารณะมี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ดวยค.าเฉลี่ยที่ 4.65รองลงมาคือไฟฟOาสาธารณะ ในเขต เทศบาลมี
ความสว. า งเพี ย งพอ ในระดั บ มากที่ สุ ด ดวยค. าเฉลี่ ย ที่ 4.61ความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งานของ
เจาหนาที่ ดู แลไฟสาธารณะและประชาชนไดรั บ ความสะดวกในการสั ญ จรไปมา และไดรั บ ความ
ปลอดภัยในระดับมากที่สุด ดวยค.าเฉลี่ยที่ 4.57 ตามลําดับ
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ตารางที่ 12 จํานวน ค.ารอยละ ค.าเฉลี่ย และส.วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีต.อ
การใหบริการ เรื่อง “ความพึ งพอใจที่ มีต.อการใหบริการงานส.งเสริมการศึกษา (ศูน ยM
พัฒนาเด็กเล็ก)”
ระดับความพึงพอใจ
ที่มีตอการใหบริการ

S.D.

การ
แปล
ผล

300
85
5
0
0
4.75
0.45
(76.90) (21.80) (1.30) (0.00) (0.00) (95.00)

มาก
ที่สุด

270
103
17
0
0
4.64 0.56
(69.20) (26.40) (4.40) (0.00) (0.00) (92.80)

มาก
ที่สุด

97
25
0
0
4.62
268
0.60
(68.70) (24.90) (6.40) (0.00) (0.00) (92.40)

มาก
ที่สุด

266
94
30
0
0
4.60
0.62
(68.20) (24.10) (7.70) (0.00) (0.00) (92.00)
287
82
21
0
0
4.68
0.57
(73.60) (21.00) (5.40) (0.00) (0.00) (93.60)
4.658
รวม
0.54
(93.16)

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

x

ความพึงพอใจที่มีต.อการใหบริการงานส.งเสริมการศึกษา (ศูนยMพัฒนาเด็กเล็ก)
1.มีการจัดครู/เจาหนาที่เพื่อ
ดู แลเด็ ก เล็ ก อย.า งเหมาะสม
และเพียงพอ
2.มีการจัดกิจกรรม/อุปกรณM
ประกอบการเรี ย น/เครื่ อ ง
เล.นที่เหมาะสําหรับเด็กเล็ก
3.ค ว า ม ส ะ อ า ด / ค ว า ม
ปลอดภัยของศูนยMพัฒนาเด็ก
เล็ก
4.การจัดบริการดานอาหารที่
มีคุณภาพสําหรับเด็กเล็ก
5.เด็ ก เล็ กไดรับ การดู แ ลเอา
ใจใส.จากศูนยMฯเปDนอย.างดี

จากตารางที่ 12 พบว.า ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจที่มีต.อการใหบริการงาน
ส.งเสริมการศึกษา (ศูนยMพัฒนาเด็กเล็ก) ในภาพรวมอยู.ในระดับมากที่สุด ดวยค.าเฉลี่ยที่ 4.65 และเมื่อ
พิจารณาเปDนรายขอพบว.า ผูตอบแบบสอบถามส.วนใหญ. มีระดับความพึงพอใจในเรื่องมีการจัดครู/
เจาหนาที่เพื่อดูแลเด็กเล็กอย.างเหมาะสมและเพียงพอในระดับมากที่สุด ดวยค.าเฉลี่ยที่ 4.75รองลงมา
คือ เด็กเล็กไดรับการดูแลเอาใจใส.จากศูนยMฯเปDนอย.างดี ในระดับมากที่สุด ดวยค.าเฉลี่ยที่ 4.68และมี
การจัดกิจกรรม/อุปกรณMประกอบการเรียน/เครื่องเล.นที่เหมาะสําหรับเด็กเล็กในระดับมากที่สุด ดวย
ค.าเฉลี่ยที่ 4.64 ตามลําดับ

74

บทที่5
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ยเรื่ อง “การศึ กษาความพึ งพอใจของเทศบาลตํ าบลห วยกระเจาอํ าเภอห วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี” โดยมีวัตถุประสงค-ในการวิจัยคือเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต/อการใหบริการของเทศบาลตําบลหวยกระเจาอําเภอหวยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีจํานวน 4ภาระ
งาน ประกอบดวย
1. การจัดส/งน้ําอุปโภค-บริโภคบรรเทาป4ญหาภัยแลง
2. งานบริการจ/ายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูป:วยเอดส3. งานใหบริการดานไฟฟ>าสาธารณะ
4. การใหบริการงานส/งเสริมการศึกษา (ศูนย-พัฒนาเด็กเล็ก)
ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เปFนการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey)โดยใชแบบสอบถามเปFนเครื่องมือในการ
รวบรวมขอมูลและกลุ/มตัวอย/างที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผูที่มีส/วนไดส/วนเสียที่มาขอรับหรือใชบริการของ
เทศบาลตําบลหวยกระเจาอําเภอหวยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน390 คนโดยใช วิธีการสุ/มแบบ
ตามความสะดวก (Convenience Sampling)นํามาวิเคราะห-ขอมูลเชิงสถิติพรรณนาแสดงค/าจํานวน
รอยละค/าเฉลี่ยและส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้
ผลการศึ กษาขอมู ลเกี่ ยวกั บลั ก ษณะสวนบุ ค คลของผู ตอบแบบสอบถามพบว/ า ผู ตอบ
แบบสอบถามส/วนใหญ/เปFนเพศชายมีอายุระหว/าง 36 – 45 ป^การศึกษาระดับมัธยมศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท/า/ปวช. อาชีพเกษตรกร รายไดเฉลี่ยต/อเดือน 5, 001–15,000 บาท และขอรับ
บริการจากเทศบาลตําบลหวยกระเจา โดยเฉลี่ยนอยกว/า 3 ครั้งต/อป^
ผลการแจกแจงขอมู ลเกี่ ยวกั บความพึ งพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลหวย
กระเจาผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจที่มีต/อการดําเนินงานการใหบริการของเทศบาล
ตําบลหวยกระเจาอําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด ดวยค/าเฉลี่ยที่
4.61คิดเปFนรอยละ92.25
เมื่อพิจารณาเปFนรายขอ พบว/า ผูตอบแบบสอบถามส/วนใหญ/ มีระดับความพึงพอใจในการ
ให บริการงานส/ งเสริมการศึ กษา (ศูน ย- พัฒ นาเด็ กเล็ ก) และงานบริการจ/ายเบี้ ยยั งชี พผูสู งอายุ/คน
พิการ/ผูป:วยเอดส-ในระดับมากที่สุด ดวยค/าเฉลี่ยที่ 4.65คิดเปFนรอยละ93.16 และค/าเฉลี่ยที่ 4.65คิด
เปFนรอยละ93.04รองลงมาไดแก/ ความพึงพอใจในการใหบริการงานใหบริการดานไฟฟ>าสาธารณะ ใน
ระดับมากที่สุด ดวยค/าเฉลี่ยที่ 4.59คิดเปFนรอยละ91.84และความพึงพอใจในการจัดส/งน้ําอุปโภคบริโภคบรรเทาป4ญ หาภัยแลง ในระดับ มากที่สุด ดวยค/าเฉลี่ยที่ 4.54คิดเปFนรอยละ90.96และหาก
พิจารณาแต/ละภาระงาน พบว/า
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ภาระงานที่ 1 ความพึ งพอใจที่ มีต องานบริการจั ดสงน้ํ าอุ ปโภค-บริโภคบรรเทาป0 ญ หา
ภัยแลง ผูตอบแบบสอบถามส/วนใหญ/มีระดับความพึงพอใจในเรื่อง เจาหนาที่ใหบริการจัดส/งน้ําให
ประชาชนที่เดือดรอนอย/างรวดเร็ว รองลงมา คือมีการสํารวจพื้นที่ที่ประสบป4ญ หาเพื่ อเตรียมการ
แกไขล/วงหนาและมีการขุด/เจาะบ/อบาดาล หรือจัดหาภาชนะกักเก็บน้ํา เพื่อใชแกป4ญหาความแหง
แลงในระดับมากที่สุด ดวยค/าเฉลี่ย 4.58, 4.56 และ 4.54 คิดเปFนรอยละ 91.60, 91.20และ 90.80
ตามลําดับ
ภาระงานที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูป5วย
เอดส6ผูตอบแบบสอบถามส/วนใหญ/มีระดับความพึงพอใจในเรื่อง เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูป:วย
เอดส- มีความเหมาะสมและมีการประชาสัมพันธ-ข/าวสาร ต/างๆ ในดานการขอรับเงินสงเคราะห-ใหแก/
ผูสูงอายุ /คนพิการ รองลงมาคือ การจ/ายเบี้ยผูสูงอายุ/คนพิการ ตรงต/อเวลาและมีการใหบริการรับ
เรื่อง คํารองดานผูสูงอายุ /คนพิการอย/างเหมาะสม ในระดับมากที่สุด ดวยค/าเฉลี่ย 4.72, 4.63 และ
4.61 คิดเปFนรอยละ 94.40, 92.60และ 92.20 ตามลําดับ
ภาระงานที่ 3 ความพึงพอใจที่มีตองานใหบริการดานไฟฟ:าสาธารณะผูตอบแบบสอบถาม
ส/วนใหญ/มีระดับความพึงพอใจในเรื่อง การติดตั้งไฟสาธารณะมีความเหมาะสม รองลงมาคือ ไฟฟ>า
สาธารณะ ในเขต เทศบาลมีความสว/างเพียงพอ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ดูแลไฟสาธารณะและประชาชนไดรับความสะดวกในการสัญ จรไปมา และไดรับความปลอดภัยใน
ระดั บ มากที่ สุ ด ด วยค/ า เฉลี่ ย 4.65,4.61 และ 4.57 คิ ด เปF น ร อยละ 93.00, 92.20 และ 91.40
ตามลําดับ
ภาระงานที่ 4 ความพึงพอใจการใหบริการงานสงเสริมการศึกษา (ศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก)
ผูตอบแบบสอบถามส/วนใหญ/ มีระดับความพึงพอใจในเรื่อง มีการจัดครู/เจาหนาที่เพื่อดูแลเด็กเล็ก
อย/างเหมาะสมและเพียงพอ รองลงมาคือ เด็กเล็กไดรับการดูแลเอาใจใส/จากศูนย-ฯเปFนอย/างดี และมี
การจัดกิจกรรม/อุปกรณ-ประกอบการเรียน/เครื่องเล/นที่เหมาะสําหรับเด็กเล็กในระดับมากที่สุด ดวย
ค/าเฉลี่ย 4.75,4.68 และ 4.64 คิดเปFนรอยละ 95.00, 93.60 และ 92.80 ตามลําดับ
ขอเสนอแนะดานนโยบาย
1. ผลการศึกษา พบว/าประชาชนมีความพึงพอใจต/อการใหบริการในดานใดมาก ผูบริหารควร
นําผลดังกล/าวเพื่อวางแผนในการพัฒนาในโครงการอื่น ๆและกําหนดนโยบายเพื่อนาไปใชในงานดาน
อื่นๆ ต/อไป
2. ผูบริหารควรกําหนดและชี้แจงนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการใน
แต/ละดานต/อสาธารณะชนอย/างทั่วถึง
3. ผูบริหารควรมีนโยบายที่มุ/งเนนความสําคัญต/อโครงการต/างๆ รวมทั้งสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมที่เปFนประโยชน-ต/อสังคมในชุมชนในพื้นที่
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4. ผูบริหารควรใชผลการศึกษาในครั้งนี้กําหนดสภาพป4จจุบันของตนเอง และแสวงหาความ
ร/วมมื อกั บ หน/ วยงานภายในที่ เกี่ย วของกั บ งานในแต/ ล ะดานเพื่ อความเขาใจของประชาชนต/ อการ
ดําเนินงานขององค-การบริหารส/วนตําบล ต/อไป
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมีการดําเนินศึกษาคุณภาพของการใหบริการในดานอื่นๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพชีวิตพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่เพื่อใหไดขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุงในดานอื่นๆ
2. ควรมีการดําเนินศึกษาป4จจัยที่มีผลต/อคุณภาพในการใหบริการของเทศบาลฯ เพื่อเปFน
ประโยชน-ในการยกระดับคุณภาพในการใหบริการของเทศบาลฯ ต/อไป
3. ควรมีการดําเนินศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนในการบริการของเทศบาลฯ เพื่อ
ใชในการปรับปรุงกระบวนการในการบริการ เพื่อลดขั้นตอนต/างๆ ในการใหบริการ
4. ควรมีการดําเนินศึกษาการประชาสัมพันธ-โครงการต/างๆ ว/าชัดเจนและทั่วถึงในทุกชุมชน
5. ควรมีการดําเนินศึกษาเกี่ยวกับความตองการของประชาชนในการใหบริการในแต/ละดาน
ของเทศบาลฯ
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ภาคผนวก

แบบประเมินผลเลขที่............

แบบประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการ
เทศบาลตําบลหวยกระเจาอําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

..............................................................................................................
คําชี้แจง
1.แบบประเมิ น นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค, เพื่ อ ประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก าร
เทศบาลตําบลหวยกระเจาอําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
2.แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส1วน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินผล
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการใหบริการ ของเทศบาลตําบลหวยกระเจาจํานวน 4
ภาระงาน ประกอบดวย ความพึงพอใจในการจัดสงน้ําอุปโภค-บริโภคบรรเทาป0ญหาภัยแลง ความพึง
พอใจในงานบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูป4วยเอดส5 ความพึงพอใจในการไฟฟ7าสาธารณะ
ของเทศบาลตําบลหวยกระเจาและความพึงพอใจในการใหบริการงานสงเสริมการศึกษา (ศูนย5พัฒนา
เด็กเล็ก) เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
สวนที่ 3 ขอคิ ด เห็ น และขอเสนอแนะ เพื่ อ นํ าไปเปA น แนวทางในการพั ฒ นา และ
ปรับปรุงการใหบริการ
3.โปรดทําเครื่องหมาย
ส1วนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
( ) ชาย
2. อายุ

( ) ต่ํากวา 25 ปC
( ) 46 – 55 ปC

ลงใน ( ) ที่ตรงกับความคิดเห็นของท1านมากที่สุด
( ) หญิง
( ) 25 - 35 ปC
( ) 56 ปCขึ้นไป

( ) 36 - 45 ปC

3. การศึกษา ( ) ไมไดรับการศึกษา ( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนตน
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ( ) อนุปริญญา/ปวส. ( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกวาปริญญาตรี
4. อาชีพ

( ) เกษตรกร
( ) รับจาง
( ) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
( ) ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
( ) พนักงานบริษัทเอกชน
( )อื่น ๆ ระบุ........................

5. รายไดตอเดือน

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

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

6. ทานไปขอรับบริการจากเทศบาลตําบลหวยกระเจาโดยเฉลี่ยกี่ครั้งตอปC
( ) นอยกวา 3 ครั้งตอปC
( ) 3 – 5 ครั้งตอปC
( ) มากกวา 5 ครั้งตอปC

ส1วนที่ 2 ความพึงพอใจต1อการใหบริการ ของเทศบาลตําบลหวยกระเจาจําแนกตามภาระงาน
คําชี้แจงโปรดใสเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน
ประเด็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใหบริการ
ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอยที่สุด

การใหบริการจัดส1งน้ําเพื่อแกไขป7ญหาความแหงแลง
1.มีการสํ ารวจพื้ นที่ ที่ ประสบป0 ญหา เพื่ อเตรียมการ
แกไขลวงหนา
2.เจาหนาที่ใหบริการจัดสงน้าํ ใหประชาชนที่เดือดรอน
อยางรวดเร็ว
3.มีการแจกจายน้ําเพื่ออุปโภค/บริโภคใหกับประชาชน
ที่เดือดรอนอยางพอเพียง
4.มีการขุด/เจาะบอบาดาล หรือจัดหาภาชนะกักเก็บ
น้ํา เพื่อใชแกป0ญหาความแหงแลง
5.มี การจั ดสงน้ํ าเพื่ อแกไขป0 ญหา ครอบคลุ มในทุ ก
พื้นที่

ส1วนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อนําไปเป8นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ใหบริการ

ขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกท1าน
ขอมูลของทุกท1านจะนําไปพัฒนาการใหบริการของเทศบาลตําบลหวยกระเจา

ส1วนที่ 2 ความพึงพอใจต1อการใหบริการ ของเทศบาลตําบลหวยกระเจาจําแนกตามภาระงาน
คําชี้แจงโปรดใสเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน
ประเด็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใหบริการ
ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอยที่สุด

การใหบริการจ1ายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูป<วยเอดส,
6.การใหบริการขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ/คนพิการ
7.เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูป4วยเอดส5 มีความ
เหมาะสม
8. มีการประชาสัมพันธ5ขาวสาร ตางๆ ในดานการขอรับ
เงินสงเคราะห5ใหแกผูสูงอายุ /คนพิการ
9.การจายเบี้ยผูสูงอายุ/คนพิการ ตรงตอเวลา
10.มีการใหบริการรับเรื่อง คํารองดานผูสูงอายุ /
คนพิการอยางเหมาะสม

ส1วนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อนําไปเป8นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ใหบริการ

ขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกท1าน
ขอมูลของทุกท1านจะนําไปพัฒนาการใหบริการของเทศบาลตําบลหวยกระเจา

ส1วนที่ 2 ความพึงพอใจต1อการใหบริการ ของเทศบาลตําบลหวยกระเจาจําแนกตามภาระงาน
คําชี้แจงโปรดใสเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน
ประเด็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใหบริการ
ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอยที่สุด

การใหบริการไฟฟ>าและแสงสว1าง
11.ไฟฟ7าสาธารณะ ในเขต เทศบาลมีความสวาง
เพียงพอ
12.การติดตั้งไฟสาธารณะ มีความเหมาะสม
13.เมื่ อเกิดการชํารุดของไฟสาธารณะ มีเจาหนาที่ ดู แล
ซอมแซม
14.ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ดูแลไฟสาธารณะ
15.ประชาชนไดรับความสะดวกในการสัญจรไปมา และ
ไดรับความปลอดภัย

ส1วนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อนําไปเป8นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ใหบริการ

ขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกท1าน
ขอมูลของทุกท1านจะนําไปพัฒนาการใหบริการของเทศบาลตําบลหวยกระเจา

ส1วนที่ 2 ความพึงพอใจต1อการใหบริการ ของเทศบาลตําบลหวยกระเจาจําแนกตามภาระงาน
คําชี้แจงโปรดใสเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน
ประเด็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใหบริการ
ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอยที่สุด

โครงการใหบริการงานส1งเสริมการศึกษา (ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก)
16.มีการจัดครู/เจาหนาที่เพื่อดูแลเด็กเล็กอยาง
เหมาะสมและเพียงพอ
17.มีการจัดกิจกรรม/อุปกรณ5ประกอบการเรียน/
เครื่องเลนที่เหมาะสําหรับเด็กเล็ก
18.ความสะอาด/ความปลอดภั ยของศูนย5พั ฒ นา
เด็กเล็ก
19.การจัด บริก ารดานอาหารที่ มี คุณ ภาพสําหรับ
เด็กเล็ก
20.เด็ กเล็ กไดรับการดูแลเอาใจใสจากศู นย5ฯเปA น
อยางดี

ส1วนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อนําไปเป8นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ใหบริการ

ขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกท1าน
ขอมูลของทุกท1านจะนําไปพัฒนาการใหบริการของเทศบาลตําบลหวยกระเจา

ภาพเก็บขอมูล เทศบาลตําบลหวยกระเจา

ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-ชื่อสกุล
วัน เดือน ปเกิด

นายสรรคชัย กิติยานันท
30 สิงหาคม 2512

ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปทุมคงคา ปการศึกษา 2531
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร วิทยาลัยครูนครปฐม
ปการศึกษา 2535
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
ปการศึกษา 2541
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
ปการศึกษา 2553
ประวัติการทํางาน
2535
เจ4าหน4าที่ฝ6ายการตลาด บริษัท เอเชียอาหารสัตว จํากัด
2537
เจ4าหน4าที่ฝ6ายการตลาด บริษัทไทย วี.พี. คอรเปอรเรชั่น จํากัด
2541
ผู4จัดการสหกรณสวนป6าภาคเอกชน จํากัด
2544
อาจารย ประจําหลักสูตร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2550
ประธานหลักสูตร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2554
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประธานหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2560
ประธานหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ชื่อผู4ช?วยนักวิจัย นาย สุทธิพจน ศรีบุญนาค
ประวัติการศึกษา

ประวัติการทํางาน
2556 – ปAจจุบัน

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

พนักงานมหาวิทยาลัย(อาจารย) ประจําหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ชื่อผู4ช?วยนักวิจัย นางสุภัตรา กันพร4อม
ประวัติการศึกษา

ประวัติการทํางาน
2557 – ปAจจุบัน

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย พ. ศ. 2538
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาดมหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนยพ.ศ. 2542

พนักงานมหาวิทยาลัย(อาจารย) ประจําหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

