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บทสรุปผู้บริหาร
การประเมินความพึงพอใจของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 4 ภาระงาน ประกอบด้วย
1. งานบริการแจกจ่ายนาอุปโภค-บริโภค
2. งานให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี
3. งานให้บริการด้านไฟฟ้าสาธารณะ
4. งานให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์จ่ายเบียยังชีพ
ซึง่ การประเมินในครังนีเป็นการดาเนินการเชิงสารวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการรวบรวมข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครังนีคือผู้ที่มีส่วนไดสวนเสียที่มาขอรับหรือใช้บริการของ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 390 คนโดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
ตามความสะดวก (Convenience Sampling) นามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติพรรณนาแสดงค่าจานวนร้อย
ละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี
ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบ
ถามส่วนใหญ่ เป็ น เพศชาย มีอายุ 36 – 45 ปี การศึกษาระดับ มัธยมศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า/ปวช. อาชีพเกษตรกร รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 8,000 บาท และขอรับบริการจากเทศบาล
ตาบลห้วยกระเจา โดยเฉลี่ยน้อยกว่า 3 ครังต่อปี
ผลการแจกแจงข้อมูลเกี่ยวกับ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับ ความพึงพอใจที่มีต่อการดาเนินงานการให้บริการของเทศบาลตาบลห้ วย
กระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยค่าเฉลี่ยที่ 4.677 โดยใน ภาพรวมของระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.55
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในด้านสังคม
สงเคราะห์จ่ายเบียยังชีพ ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยที่ 4.752 คิดเป็นร้อยละ 95.04 รองลงมาได้แก่
ด้านความพึงพอใจในการให้บ ริการแจกจ่ายนาอุปโภค-บริโภค ค่าเฉลี่ยที่ 4.682 คิดเป็นร้อยละ 93.64
ความพึงพอใจในการให้บริการงานให้บริการด้านไฟฟ้าสาธารณะ ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยที่ 4.651
คิดเป็นร้อยละ 93.02 และความพึงพอใจในด้านการจัดเก็บภาษี ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยที่ 4.626
คิดเป็นร้อยละ 92.52 และหากพิจารณาแต่ละภาระงาน พบว่า

ข

ภาระงานที่ 1 ความพึงพอใจที่มีต่อ งานบริการจัดส่งนาอุปโภค-บริโภค ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ ความพึ งพอใจในเรื่ อ ง มี การส ารวจพื นที่ ที่ ประสบปั ญหา เพื่ อเตรียมการแก้ ไขล่ วงหน้ า
รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการจัดส่งนาให้ประชาชนที่เดือดร้อนอย่างรวดเร็ว และมีการจัดส่งนาเพื่อแก้ไข
ปัญหา ครอบคลุมในทุกพืนที่ ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.73, 4.70 และ 4.69 คิดเป็นร้อยละ 94.60,
94.00 และ 93.80 ตามลาดับ
ภาระงานที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่องานให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีระดับความพึงพอใจในเรื่อง การให้บริการด้วยความสุภาพและเสมอภาคตามลาดับก่อน-หลัง
รองลงมาคือ ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี และมีการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านการเสียภาษี ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.70, 4.66
และ 4.61 คิดเป็นร้อยละ 94.00, 93.20และ 92.20 ตามลาดับ
ภาระงานที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่องานให้บริการด้านไฟฟ้าสาธารณะ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีระดับความพึงพอใจในเรื่อง การติดตังไฟสาธารณะ มีความเหมาะสม รองลงมาคือ เมื่อเกิดการชารุด
ของไฟสาธารณะ มีเจ้าหน้าที่ดูแลซ่อมแซม และไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลมีความสว่างเพียงพอ ในระดับ
มากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.68, 4.67 และ 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.60, 93.40 และ 93.00 ตามลาดับ
ภาระงานที่ 4 ความพึงพอใจการให้บริการงานให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์จ่ายเบียยังชีพ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับ ความพึงพอใจในเรื่อง เบียยังชีพผู้ สู งอายุ/คนพิการ/ผู้ ป่วยเอดส์
มีค วามเหมาะสม รองลงมาคื อ มี การประชาสั มพั นธ์ข่ าวสาร ต่างๆ ในด้ านการขอรับ เงิน สงเคราะห์ ให้ แก่
ผู้ สู งอายุ /คนพิ การ อั น ดับ 3 เท่ ากัน คือ การให้ บ ริการขึนทะเบียนผู้ สู งอายุ/คนพิ การและการจ่ายเบี ย
ผู้สูงอายุ/คนพิการ ตรงต่อเวลา ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.78, 4.77 และ 4.75 คิดเป็นร้อยละ
95.60, 95.40 และ 94.00 ตามลาดับ
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้กาหนดนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา78
ที่รัฐต้องส่ งเสริมและสนั บ สนุ น การมีส่ ว นร่วมของประชาชนในการกาหนดนโยบาย การตัดสิ นใจทาง
การเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐทุก
ระดับและรัฐต้องกระจายอานาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและระบบสาธารณูปการและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้
ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ โดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดเป็นสาคัญ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ยังคงสานเจตนารมณ์เดิมในมาตรา 78 ทั้งนี้ยังกาหนดนโยบายด้านการบริหาร
ราชการแผนดิน โดยพัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทางาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพและส่งเสริมให้ห น่วยงานของรัฐใช้ห ลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ ดีเป็น
แนวทางในการปฏิบัติราชการ จัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทาและการให้บริการ
สาธารณะเป็ น ไปอย่ างรวดเร็ วมี ป ระสิ ท ธิภ าพ โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ โดยค านึ งถึ งการมี ส่ ว นร่ว มของ
ประชาชนเป็นสาคัญ
จากหลั ก การดั ง กล่ า วจึ ง น ามาสู่ แ นวทางการปฏิ รู ป ระบบราชการ โดยปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า ง
หน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสมตามภารกิจหน้าที่ เพื่อลดความซ้าซ้อน และให้เกิดเอกภาพคล่องตัว
ในการบริหารจัดการ ซึ่งสภานิติบัญญัติได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2545 ส่งผลให้มีการจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีภารกิจหน้าที่สาคัญในการส่งเสริม
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล สร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่องค์การปกครองท้องถิ่น มีการจัดบริหารจัดการที่ดีตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
และมีการบูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจาเป็นเทศบาลตาบลหนึ่งในจานวน 2 เทศบาลตาบล 2 องค์การบริหาร
ส่วนตาบลของอาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ทางทิศใต้ของอาเภอห้วยกระเจาประมาณ 500 เมตร
อยู่ ห่ างจากจั งหวัด กาญจนบุ รี ประมาณ 60 กม.เทศบาลตาบลห้ วยกระเจา มีพื้ น ที่ ทั้ งหมดประมาณ
230 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 143,750 ไร่ โดยมีบทบาทหน้าที่สาคัญในการจัดบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดังนั้นจึงเป็นภารกิจหลักขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นตาบลห้วยกระเจาในการบริการแก่ประชาชน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเป้าหมายที่กาหนดและสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้นเพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสะท้อน
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนและสอดคล้ องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นจึงมอบหมาย
ให้คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ใน 4 ภาระงาน ประกอบด้วย ความพึง
พอใจในการแจกจ่ายน้ าอุป โภค-บริโภค ความพึ งพอใจในงานด้านการจัดเก็บภาษี ของเทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา ความพึงพอใจในการไฟฟ้าสาธารณะและความพึงพอใจในด้านสังคมสงเคราะห์จ่ายเบี้ยยังชีพ
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ทั้งนี้เพื่อนาผลการสารวจไปใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาการให้บริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนต่องานการบริการแจกจ่ายน้าอุปโภค-บริโภค
ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
2. เพื่ อประเมิน ระดับ ความพึงพอใจของประชาชนต่ องานให้ บริการด้านการจัดเก็บภาษี ของ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
3. เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล
ตาบลห้วยกระเจา
4. เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนต่องานให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์จ่ายเบี้ย
ยังชีพของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ขอบเขตกำรวิจัย
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี จานวน 4 ภาระงาน
1. งานบริการแจกจ่ายน้าอุปโภค-บริโภค
2. งานให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี
3. งานให้บริการด้านไฟฟ้าสาธารณะ
4. งานให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์จ่ายเบี้ยยังชีพ
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1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำตัวแปร
ตัวแปรอิสระ คือ การให้บริการแกประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ ประชาชนหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. งานบริการแจกจ่ายน้าอุปโภค-บริโภค
2. งานให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี
3. งานให้บริการด้านไฟฟ้าสาธารณะ
4. งานให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์จ่ายเบี้ยยังชีพ
ตัวแปรตำม คือ ความพึงพอใจของประชาชนต่ อการให้ บริการของเทศบาลตาบลห้ วย
กระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2564
2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1) ด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้มีส่วนไดสวนเสียทีร่ ับหรือใช้บริการของเทศบาล
ตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจานวน 21 หมู่บ้าน
ประชาชนทั้งหมด 8,992 คน (ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564)
2) ด้านกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวแทนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่รับบริการหรือ
ใช้บ ริการของเทศบาลตาบลห้ว ยกระเจา อาเภอห้ วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2564
การเลือ กกลุ่ม ตัว อย่า งแบบไม่เ ป็น ไปตามความน่า จะเป็น โดยใช้วิธีก ารสุ่ม แบบตามความสะดวก
(Convenience Sampling) ได้ผ ลจากการคานวณโดยใช้สูต ร คือ จานวน 390 คน ใช้เ ครื่อ งมือ
แบบสอบถามจนได้กลุ่มตัวอย่างครบตามจานวนที่กาหนดไว้
3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ระยะในการการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตาบลห้วยกระเจา อาเภอ
ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ในปีงบประมาณ 2564 โดยมีระยะเวลาในการดาเนินการ การประเมิน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
คำนิยำมศัพท์เฉพำะ
1. ความพึงพอใจของการให้บริการ หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางที่ดีความรู้สึกชอบ
ความประทับใจของผู้มีส่วนไดสวนเสียที่มีตอ่ การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น ใน 4 ด้านคือ
1. งานบริการแจกจ่ายน้าอุปโภค-บริโภค
2. งานให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี
3. งานให้บริการด้านไฟฟ้าสาธารณะ
4. งานให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์จ่ายเบี้ยยังชีพ
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2. ผู้มีส่วนไดสวนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมที่เกิดจากการดาเนินการของเทศบาลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เช่น
ผู้บริหารหน่วยงานท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สวนราชการภาครัฐและ
เอกชนประชาชน ประชาชนในชุมชนตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ประโยชน์ทคี่ ำดว่ำจะได้รับ
1. ทราบผลจากประเมิน ระดั บ ความพึ งพอใจ ท าให้ ห น่ ว ยงานสามารถน าผลที่ ได้ เป็ น
แนวทางในการแกไขและพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลจากประเมินเพื่ อให้ผู้บริห ารเข้าใจสภาพ และปัญ หาของการให้ บริการนาไปสูการ
ปรับเปลี่ยนให้ตรงความต้องการอย่างแท้จริง
3. ทางองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลห้ ว ยกระเจาสามารถน าข้ อ มู ล ที่ ได้ ไปปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนินการให้ดียิ่งขึน้ ไป
กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล
- งานบริ ก ารแจกจ่ า ยน้ าอุ ป โภคบริโภค
- งานให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี
- งานให้บริการด้านไฟฟ้าสาธารณะ
- งานให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์
จ่ายเบี้ยยังชีพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ
การให้ บ ริ ก ารของเท ศบ าลห้ วย
กระเจา

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่ อการให้บริการของ เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี นี้ได้ศึกษาทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องมากาหนดเป็นตัวแปรดังนี้
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์
1.1 ทฤษฎีความพึงพอใจ
1.2 ทฤษฎีแรงจูงใจ
1.3 ความหมายแรงจูงใจ
1.4 แรงจูงใจที่มีต่อสถานการณ์
1.5 ลักษณะแรงจูงใจ
1.6 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์
1.7 ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์
2. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.1 ความหมายของความพึงพอใจ
2.2 ลักษณะของความพึงพอใจ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ
2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2.5 เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการ
2.6 การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ
3. รัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1 กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
4. ปัญหาความแห้งแล้ง
5. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
6. ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
7. การแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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1. ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์
ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ เป็นการศึกษาที่เ น้นเรื่องความสาคัญของผู้รับสารใน
ฐานะผู้ ก ระท าการสื่ อ สาร โดยมี ค วามเชื่ อ ว่ า ผู้ รั บ สารเป็ น ผู้ ก าหนดว่ า ตนเองต้ อ งการอะไร และ
สารอะไรจึงจะสนองความพึงพอใจของตนเองได้ ดังนั้น ผู้รับสารจะเป็นผู้เลือกใช้สื่อประเภทต่าง ๆ และ
เลือกรับสารเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง
1.1 ทฤษฎีความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Gratification) ตามความหมายของพจนานุกรมทางด้านพฤติกรรม ได้ให้คา
จากัดความไว้ว่าหมายถึง ความรู้สึกที่ดีมีความสุข เมื่อคนเราได้รับผลสาเร็จ ตามความมุ่งหมาย (Goals)
ความต้องการ (Need) หรือแรงจูงใจ (Motivation) (Wolman, 1973)
ความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525) ความพึงพอใจหมายถึง
ความรู้ที่มีความสุขหรือความพอใจเมื่อได้รับความสาเร็จ หรือได้รับสิ่งที่ต้องการ (Quirk, 1987)
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีเมื่อประสบความสาเร็จ หรือได้รับสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
เป็นความรู้สึกที่พอใจ (Hornby, 2000)
ความหมายของความพึงพอใจ Vroom (1964) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ผลที่ได้จาก
การที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมใน สิ่งนั้น ทฤษฎีด้านบวกจะแสดงให้เป็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และ
ทัศนคติด้านลบจะแสดงให้ เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจนั่นเอง
Oliver (1980) กล่ า วว่ า ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ภาวการณ์ แ สดงออกถึ ง ความรู้ สึ ก ใน
ทางบวก ที่เกิดจากการประเมิน เปรียบเทียบประสบการณ์การได้รับบริการที่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้า คาดหวัง
หรือดีเกิดกว่าที่ความคาดหวัง
Spector (1987) กล่ า วว่ า ความพึ ง พอใจคื อ ผลลั พ ธ์ ที่ ได้ จ ากกระบวนการประเมิ น ผล
การเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างสิ่งที่แต่ละบุคคลคาดหวัง และผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Kotler & Armstrong (2008) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกในทางบวก
ของบุคคลต่อสินค้า หรือการบริการ แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
Gronroos (1990) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการบริการ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ
คือ (1) องค์ประกอบด้านการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า หรือการบริการคือ การที่ผู้รับบริการ จะรับรู้ได้ว่า
สินค้า หรือการบริการที่ได้รับมีลักษณะตามคามั่นสัญญาของกิจกรรม หรือการบริการแต่ ละประเภท
ตามที่ ควรจะเป็ น มากน้ อ ยเพี ย งใด จึ งจะสร้างความพึ งพอใจให้ กั บ ลู ก ค้ าในสิ่ งที่ ลู กค้ า ต้ องการ และ
(2) องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของการนาเสนอบริการคือ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่า วิธีการนาเสนอ
บริการในกระบวนการบริการของผู้ให้บริการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ในการ 15 ที่จะส่งมอบ
บริการให้กับลูกค้า สิ่งเหล่านี้จึงเกี่ยวข้องกับการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้อย่าง แท้จริง
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Rust & Oliver (1994) กล่าวว่า ความพึงพอใจสามารถสะท้อนให้เห็นได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น
เชื่อว่าประสบการณ์เป็นตัวทาให้เกิดความรู้สึกที่ดี ดังนั้นความพึงพอใจจึงเป็นการตอบสนองของ อารมณ์
โดยรวม ที่เกิดจากการใช้สินค้า หรือบริการ
Patrick (2002) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นตัวบ่งชี้ที่ ยอดเยี่ยมของการตัดสินใจซื้อซ้า หรือ
กลับมาใช้บริการซ้า การวัดความพึงพอใจในการให้บริการ
Millet (2012) กล่ า วว่ า ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก าร (Satisfactory Service) หรื อ
ความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ โดยการพิจารณาจากองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้
1. การให้ บ ริ ก ารอย่ า งเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึ ง ความยุ ติ ธ รรมในการ
บริการ งานของที่มีฐานคติที่ว่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นผู้ใช้บริการทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอย่างเท่า
เทีย มกัน ไมมีการแบ่ งแยกกีดกัน ในการให้ บริการ ผู้ ใช้บริการทุกคนจะไดรับการปฏิบัติในฐานะที่เป็น
ปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน
2. การให้บริการอย่างทันเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่าการ
ให้ บ ริ การสาธารณะจะต้องตรงเวลา ถ้าไม่มี การตรงเวลาจะนามาซึ่งการสร้างความไมพึ งพอใจให้ แ ก่
ผู้ใช้บริการ
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะต้องมี
จานวนการให้บริการ และสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม (The right quantity at the geographical)
ซึ่ง Millet เห็นว่าความเสมอภาค หรือการตรงเวลาจะไมมีความหมายเลยถ้ามี จานวนการให้บริการที่ไม
เพียงพอ และสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้างความไมยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก ผู้ใช้บริการ
4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่
เป็นไปอย่างสม่าเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเป็นหลักไม่ใช่ยึดความพอใจขององค์กรที่ ให้บริการ
ว่าจะให้ หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้
5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะ
ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ และผลการปฏิ บั ติ ง าน กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ
ความสามารถที่ทาหน้าที่ได้มากขึ้น โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม จากความหมายของความพึงพอใจในการ
บริการที่กล่าวมาแล้วพอจะสรุปไดวา การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือการดาเนินการใด ๆ เพื่อเป็นการ
ให้ความสะดวกแกบุคคลอื่นซึ่งกิจกรรมนั้น ไม่สามารถจับต้องได้ แต่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับได้ และสามารถทาให้เกิดความ ประทับใจ หรือความพึงพอใจกับผู้ใช้บริการได้ ซึ่งหลักการให้บริการ
ประกอบไปด้วยการให้บริการ อย่างเสมอภาค การให้บริการอย่างทันเวลา การให้บริการอย่ างเพียงพอ
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง การให้บริการอย่างก้าวหน้า
โดยสรุปแล้วความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ชอบใจ และมีความสุขที่ความต้องการ
หรือเป้าหมาย ที่ตั้งใจไว้บรรลุผลหรือสมหวังนั้นเอง สาหรับนักเรียนแล้วก็ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่วน
ใหญ่ ก็ย่อมจะมีความต้องการหรือความคาดหวังว่า สื่ อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะสามารถช่วยให้ ตัวเอง
สามารถเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้นหรือ ไต้ผลการเรียนดีขึ้นนั้นเอง ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบสอบถามวัด
ระดับความพึงพอใจ หรือผลการสอบ
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1.2 ทฤษฎีของการจูงใจ (Theories of Motivation)
ทฤษฎี ที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ของความพึ ง พอใจ คื อ ทฤษฎี จู ง ใจ( Motivation Theory) ของ
Maslow (1970, หน้า 80-81) หรือเรียกว่า ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการจูงใจ ( Maslow’s General Theory
of Human Motivation) ซึ่งมาสโลว์ได้ตั้งสมมุติฐานสิ่งจูงใจจากความต้องการของมนุษย์ไว้ว่า มนุษย์มี
ความต้องการอยู่เสมอ ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ ว จะไม่เป็นสิ่ งจูงใจอีกต่อไป แต่ความ
ต้องการที่ยังไม่ได้รับ การตอบสนองนั้ นจะเป็นสิ่งจูงใจแทน และมาสโลว์ได้ลาดับขั้นความต้องการของ
มนุษย์จากระดับต่าถึงระดับสูง โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้น ดังนี้
1. ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการพื้นฐานเพื่อความอยู่
รอดของชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร อากาศ ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และความต้องการทางเพศ
2. ความต้องการทางด้านความปลอดภัย (Safety Needs) ได้แก่ ความต้องการความปลอดภัย
ทางด้านร่างกาย เช่น ความลอดภัยจากอุบัติเหตุ อันตรายต่างๆ และความมั่นคงในอาชีพ
3. ความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Belonging Needs) ได้แก่ความต้องการที่จะเข้าร่วม
และได้รับการยอมรับในสังคม ความเป็นมิตร และความรักจากเพื่อนร่วมงาน
4. ความต้องการจะเห็นคุณค่าของตนเอง (Esteem Needs) ได้แก่ ความต้องการอยากเด่นใน
สังคม เป็นที่ยอมรับ เป็นที่ยกย่องสรรเสริญของบุคคลอื่น
5. ความต้องการที่จะได้รับความสาเร็จตามความนึกคิดของตนเอง (Self- Actualization) เป็น
ความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ ที่คนส่วนมากอยากจะเป็นอยากจะได้
Bess (1977, pp. 142-149) ได้สรุปว่า สิ่งจูงใจซึ่งหน่วยงาน หรือผู้ บริห ารหน่วยงานใช้เป็น
เครื่องกระตุ้นบุคคลให้เกิดความพึงพอในในการทางานไว้ 3 ประการ ดังนี้
1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ ได้แก่ เงิน สิ่งของที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นการตอบแทน เป็นการชดเชย
หรือเป็นรางวัลที่เขาได้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานมาแล้วเป็นอย่างดี
2. งานนั้นต้องสามารถวางแผน และวัดความสาเร็จได้ โดยใช้ระบบการทางานและการควบคุม
ที่มีประสิทธิผล
3. เพื่อให้ได้ผลในการสร้างสิ่งจูงใจ ภายในเป้าหมายของงานจะต้องมีลักษณะ ดังนี้
3.1 คนทางานมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย
3.2 งานนั้นเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา
3.3 งานนั้นสามารถทาให้สาเร็จได้
3.4 มีผลงานกลับมาให้ผู้ทาทราบโดยตรง
ภิญโญ สาธร (2546, หน้า 360-361) ได้สรุปว่า บุคลากรจะทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ทางานให้โรงเรียนได้นาน ๆ หรือไม่เพียงใด อาศัยสิ่งจูงใจหลายชนิดด้วยกันที่สาคัญมี 5 ประการ คือ
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1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ เช่น เงินและสิ่งของ
2. สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาส เช่น การให้โอกาสที่จะมีชื่อเสียงดีเด่น มีเกียรติยศ มีอานาจประจาตัว
มากขึ้น และโอกาสได้ตาแหน่งงานสูงขึ้น
3. สิ่งจูงใจทีเ่ ป็นสภาพของการทางาน ซึ่งอาศัยวัตถุเป็นหลัก
4. สิ่ ง จู ง ใจที่ เป็ น สภาพของการท างานซึ่ ง ไม่ เกี่ ย วกั บ วั ต ถุ เช่ น สภาพของสั ง คมของครู
ในโรงเรีย นช่ว ยให้ โรงเรี ย นน่ าอยู่ ครูรั ก ใคร่ป รองดองกัน ไม่แ บ่ งกลุ่ ม แบ่ งพวก ครูทุ ก คนอยู่ในฐานะ
ทัดเทียมกัน ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและการศึกษา ครูไม่มีความแตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน
5. การบารุงขวัญและกาลังใจ และสร้างความรู้สึกให้เกิดกับครูทั้งหลายว่าตนมีส่วนร่วมอย่าง
สาคัญในการสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนหรือมีส่วนในการแก้ไขสถานการณ์สาคัญต่าง ๆ ของโรงเรียนสรุปได้
ว่า แรงจูงใจที่ทาให้เกิดความพึงพอใจ คือความต้องการของมนุษย์ 5 ขั้น ของมาสโลว์ คือ ความต้องการ
ทางด้านร่างกาย ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ความต้องการ
เห็นค่าของตนเอง และความต้องการที่จะได้รับความสาเร็จตามความนึกคิดของตนเอง
1.3 ความหมายของแรงจูงใจ
แรงจู ง ใจเป็ น ค าที่ ใ ช้ กั น มากแต่ บ างครั้ ง ก็ ใ ช้ กั น ไม่ ค่ อ ยถู ก ต้ อ ง ความจริ ง แล้ ว แรงจู ง ใจ
ใช้เพื่ออธิบายว่าทาไมอินทรีย์จึงการกระทาอย่างนั้นและทาให้เกิดอะไรขึ้นมาบ้าง
คาว่า “แรงจูงใจ” มาจากคากริยาในภาษาละตินว่า “Movere” (Kidd, 1973, p. 101) ซึ่งมี
ความหมายตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า “to move” อันมีความหมายว่า “เป็นสิ่งที่โน้มน้าวหรือมักชักนา
บุคคลเกิดการกระทาหรือปฏิบัติการ” (To Move a Person to a Course of Action) แรงจูงใจจึงได้รับ
ความสนใจมากในทุก ๆ วงการ
สาหรับโลเวลล์ (Lovell. 1980, p. 109) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า “เป็นกระบวนการที่
ชักนาโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผล
สาเร็จ” ไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996, p. 199) อธิบายว่าการจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการ
กระทากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทาพฤติกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
สรุปได้ว่าการจูงใจเป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจให้กระทาหรือดิ้นรน
เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์บางอย่างซึ่งจะเห็นได้พฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเป็นพฤติกรรมที่มิใช่เป็นเพียง
การตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดา ยกตัวอย่างลักษณะของการตอบสนองสิ่งเร้าปกติคือ การขานรับเมื่อได้
ยินเสียงเรียก แต่การตอบสนองสิ่งเร้าจัดว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเช่น พนักงานตั้งใจทางานเพื่อ
หวังความดีความชองเป็นกรณีพิเศษ
1.4 แรงจูงใจต่อพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละสถานการณ์
แรงจู ง ใจจะท าให้ แ ต่ ล ะบุ ค คลเลื อ กพฤติ ก รรมเพื่ อ ตอบสนองต่ อ สิ่ งเร้ า ที่ เหมาะสมที่ สุ ด
ในแต่ล ะสถานการณ์ ที่ แตกต่ างกั น ออกไป พฤติก รรมที่ เลื อกแสดงนี้ เป็ นผลจากลั กษณะในตั วบุ คคล
สภาพแวดล้อมดังนี้
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1. ถ้าบุคคลมีความสนใจในสิ่งใดก็จะเลือกแสดงพฤติกรรม และมีความพอใจที่ จะทากิจกรรม
นั้น ๆ รวมทั้งพยายามทาให้เกิดผลเร็วที่สุด
2. ความต้องการจะเป็นแรงกระตุ้นที่ทาให้ทากิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการนั้น
3. ค่านิ ยมที่เป็ น คุณค่าของสิ่ งต่าง ๆ เช่นค่านิยมทางเศรษฐกิจ สังคม ความงาม จริยธรรม
วิชาการ เหล่านี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดแรงขับของพฤติกรรมตามค่านิยมนั้น
4. ทัศนคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มีผลต่อพฤติกรรมนั้น เช่น ถ้ามีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน ก็จะ
ทางานด้วยความทุ่มเท
5. ความมุ่งหวังที่ต่างระดับกัน ก็เกิดแรงกระตุ้นที่ต่างระดับกันด้วย คนที่ตั้งระดับความมุ่งหวัง
ไว้สูงจะพยายามมากกว่าผู้ที่ตั้งระดับความมุ่งหวังไว้ต่า
6. การแสดงออกของความต้องการในแต่ละสังคมจะแตกต่างกันออกไป ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒ นธรรมของสังคมของตน ยิ่งไปกว่านั้นคนในสังคมเดียวกัน ยังมีพฤติกรรมในการแสดง
ความต้องการที่ต่างกันอีกด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากการเรียนรู้ของตน
7. ความต้องการอย่างเดียวกัน ทาให้บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันได้
8. แรงจูงใจที่แตกต่างกัน ทาให้การแสดงออกของพฤติกรรมที่เหมือนกันได้
9. พฤติกรรมอาจสนองความต้องการได้หลายๆทางและมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกัน เช่น
ตั้งใจทางาน เพื่อไว้ขึ้นเงินเดือนและได้ชื่อเสียงเกียรติยศ ความยกย่องและยอมรับจากผู้อื่น
1.5 ลักษณะของแรงจูงใจ
แรงจูงใจมี 2 ลักษณะดังนี้
1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives)
แรงจูงใจภายในเป็นสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคลซึ่งอาจจะเป็นเจตคติ ความคิด ความสนใจ
ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความต้องการฯลฯสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ค่อนข้ างถาวรเช่น คนงานที่เห็ น องค์การคื อสถานที่ ให้ ชีวิตแก่เขาและครอบครัว เขาก็ จะจงรักภั กดีต่ อ
องค์การ และองค์การบางแห่งขาดทุนในการดาเนินการก็ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนที่ดี แต่ด้วยความผูกพัน
พนักงานก็ร่วมกันลดค่าใช้จ่ายและช่วยกันทางานอย่างเต็มที่
2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives)
แรงจูงใจภายนอกเป็นสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมอาจจะเป็น
การได้รับรางวัล เกียรติยศชื่อเสียง คาชม หรือยกย่อง แรงจูงใจนี้ไม่คงทนถาวร บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อ
ตอบสนองสิ่งจูงใจดังกล่าวเฉพาะกรณีที่ต้องการสิ่งตอบแทนเท่านั้นที่มาของแรงจูงใจ
แรงจูงใจมีที่มาจากหลายสาเหตุด้วยกันเช่น อาจจะเนื่องมาจากความต้องการหรือแรงขั บหรือ
สิ่งเร้า หรืออาจเนื่องมาจากการคาดหวังหรือการเก็บกดซึ่งบางทีเจ้าตัวก็ไม่รู้ตัวจะเห็นได้ว่าการจูงใจให้เกิด
พฤติกรรม ที่ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนเนื่องจากพฤตกรรมมนุษย์มีความซับซ้อน แรงจูงใจอย่างเดียวกันอาจทา
ให้เกิดพฤติกรรมที่ต่างกัน แรงจูงใจต่างกันอาจเกิดพฤติกรรมที่เหมือนกันก็ได้ดังนั้นจะกล่าวถึงที่มาของ
แรงจูงใจที่สาคัญพอสังเขปดังนี้
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ความต้องการ (Need)
เป็นสภาพที่บุคคลขาดสมดุลทาให้เกิดแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อสร้างสมดุลให้
ตัวเอง เช่น เมื่อรู้สึกว่าเหนื่อยล้าก็จะนอนหรือนั่งพัก ความต้องการมีอิทธิพลมากต่อพฤติกรรมเป็นสิ่ง
กระตุ้น ให้ บุ คคลแสดงพฤติกรรมเพื่ อบรรลุ จุดมุ่งหมายที่ ต้องการ นั กจิตวิทยาแต่ล ะท่านอธิบายเรื่อ ง
ความต้องการในรูปแบบต่าง ๆ กัน ซึ่งสามารถแบ่งความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้เป็น 2 ประเภททา
ให้เกิดแรงจูงใจ
1. แรงจูงใจทางด้านร่างกาย (Physical Motivation)
เป็นความต้องการเกี่ยวกับอาหาร น้า การพักผ่อน การได้รับความคุ้มครอง ความปลอดภัย
การได้รับความเพลิดเพลิน การลดความเคร่งเครียด แรงจูงใจนี้จะมีสูงมากในวัยเด็กตอนต้น
และวัยผู้ใหญ่ตอนปลายเนื่องจากเกิดความเสื่อมของร่างกาย
2. แรงจูงใจทางด้านสังคม (Social Motivation)
แรงจูงใจด้านนี้สลับซับซ้อนมากเป็นความต้องการที่มีผลมาจากด้านชีววิทยาของมนุษย์ใน
ความต้องการอยู่ร่วมกันกับครอบครัว เพื่อนฝูงในโรงเรียน เพื่อนร่วมงาน เป็นความต้องการส่วนบุคคลที่
ได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมซึ่งในบางวัฒนธรรมหรือบางสังคมจะมีอิทธิพลที่เข้มแข็ง
และเหนียวแน่นมากความแตกต่างของแรงจูงใจด้านสังคมและแรงจูงใจด้านร่างกาย คือแรงจูงใจด้านสังคม
เกิดจากพฤติกรรมที่เขาแสดง ออกด้วยความต้องการของตนเองมากกว่า ผลตอบแทนจากวัตถุและสิ่งของ
แรงขับ (Drives)
เป็นแรงผลักดันที่เกิดจากความต้องการทางกายและสิ่งเร้าจากภายในตัวบุคคล ความต้องการ
และแรงขับ มักเกิดควบคู่กัน เมื่อเกิดความต้องการแล้วความต้องการนั้นไปผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่
เรียกว่าเป็นแรงขับ เช่นในการประชุมหนึ่งผู้เข้าประชุมทั้งหิว ทั้งเหนื่อย แทนที่การประชุมจะราบรื่นก็
อาจจะเกิดการขัดแย้งหรือเพราะว่าทุกคนหิวก็รีบสรุปการประชุมซึ่งอาจจะทาให้ขาดการไตร่ตรองที่ดีก็ได้
สิ่งล่อใจ (Incentives)
เป็ นสิ่งชักน าบุ คคลให้กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ถือเป็นแรงจูงใจ
ภายนอก เช่น ต้องการให้ พนั กงานมาทางานสม่าเสมอก็ใช้วิธียกย่องพนักงานที่ไม่ขาดงานโดยจัดสรร
รางวัลในการคัดเลือกพนักงานที่ไม่ขาดงานหรือมอบโล่ให้แก่ฝ่ายที่ทางานดีประจาปี สิ่งล่อใจอาจเป็นวัตถุ
เป็นสัญลักษณ์ หรือคาพูดที่ทาให้บุคคลพึงพอใจ
การตื่นตัว (Arousal)
เป็ น ภาวะที่ บุ ค คลพร้ อ มที่ จ ะแสดงพฤติ ก รรม สมองพร้ อ มที่ จ ะคิ ด กล้ า มเนื้ อ พร้ อ มจะ
เคลื่อนไหว นักกีฬาที่อุ่นเครื่องเสร็จพร้อมที่จะแข่งขันหรือเล่นกีฬา องค์การที่มีบุคลากรที่มีความตื่นตัวก็
ย่อมส่งผลให้ทางานดี การศึกษาธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษย์มีความตื่นตัว 3 ระดับคือ
- การตื่นตัวระดับสูงจะตื่นตัวมากไปจนกลายเป็นตื่นตกใจหรือตื่นเต้นเกินไปขาดสมาธิ
- การตื่นตัวระดับกลางคือระดับตื่นตัวที่ดีที่สุด
- การตื่นตัวระดับต่ามักจะทาให้ทางานเฉื่อยชา งานเสร็จช้า
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จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ทาให้บุคคลตื่นตัวมีทั้งสิ่งเร้าภายนอกและภายใน ได้แก่ลักษณะ
ส่วนตัวของบุคคลแต่ละคนที่มีต่างกันทั้งบุคลิกภาพ นิสัยและระบบสรีระของผู้นั้น
การคาดหวัง (Expectancy)
เป็นการตั้งความปรารถนาที่จะเกิดขึ้นของบุคคลในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น พนักงาน
คาดหวังว่าเขาจะได้โบนัสประมาณ 4-5 เท่าของเงินเดือนในปีนี้ การคาดหวังทาให้พนักงานมีชีวิตชีวา
ซึ่งบางคนอาจสมหวัง บางคนอาจผิดหวังก็ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่คาดหวังมักไม่ตรงกันเสมอไป ถ้าสิ่งที่
เกิดขึ้นห่างกับ สิ่งที่คาดหวังมากก็อาจจะทาให้ พนักงานคั บข้องใจในการทางาน การคาดหวังก่อให้ เกิด
แรงผลักดันหรือเป็นแรงจูงใจที่สาคัญต่อพฤติกรรม ถ้าองค์การกระตุ้นให้พนักงานยกระดับผลงานตนเอง
ได้และพิจารณาผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่พนักงานคาดหวังว่าควรจะได้ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งองค์การ
และพนักงาน
การตั้งเป้าหมาย (goal Setting)
เป็นการกาหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายปลายทางของการกระทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของ
บุคคลจัดเป็นแรงจูงใจจากภายในของบุคคลผู้นั้นในการทางาน ธุรกิจที่มุ่งเพิ่มปริมาณและคุณภาพควรมี
การตั้งเป้าหมายในการทางานเพราะจะส่งผลให้การทางานมีแผนในการดาเนินการเหมือนเรือที่มีหางเสือ
เพราะมีเป้าหมายชัดเจนที่กล่าวถึงที่มาของแรงจูงใจจะเห็นว่าค่อนข้างยากที่จะอธิบายแต่ละเรื่องแยกจาก
กันเพราะทุกเรื่องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทุกข้อ
1.6 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์
แนวคิดหลักของการวิเคราะห์การใช้ความพึงพอใจของผู้รับ สารที่มีต่อสื่อ สรุปว่า โดยส่วนใหญ่
ในการเปิดรับสารของผู้รับสารนั้น มนุษย์มีความตั้งใจที่จะแสวงหาข่าวสาร เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในทางใด
ทางหนึ่ ง ดังนั้ น เมื่อมีความตั้งใจที่ แน่ น อนดังกล่ าว การเข้าไปใช้สื่ อจึงไม่ใช่กิจกรรมที่ กระทาอย่างไร้
เป้าหมายหากเป็นกิจกรรมที่ มีวัตถุประสงค์ แน่นอน หรือเรียกว่า Goal-oriented Activity โดยผู้รับสาร
เป็นผู้แสวงหาและเลือกใช้ สื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่ซึ่งทิศทางที่บุคคลเลือกแสวงหาและใช้สื่อประเภทใดนั้นเกิด
จากความต้ องการของบุ ค คลเป็ น ปฐมเหตุ จากนั้ น ความต้ อ งการดั งกล่ าวจะถู กแปรมาเป็ น แรงจูงใจ
(motivation) ที่ผลักดันให้บุคคลเคลื่อนไหวเข้าหาการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ (กาญจนา แก้วเทพ, 2547,
หน้า 306-307)
การใช้ ป ระโยชน์ แ ละการได้ รั บ ความพึ ง พอใจจากสื่ อ มวลชนของผู้ รั บ สารมี จุ ด ก าเนิ ด
มาจากสภาวะทางจิตใจและสังคมที่มาจากความต้องการ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความคาดหวังจากสื่อมวลชน
หรือแหล่งสารอื่น ซึ่งนาไปสู่รูปแบบต่าง ๆ ของการมีโอกาส ได้รับสารจากสื่อมวลชนและก่อให้เกิดผลที่
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับสาร อาจกล่าวได้ว่า ผู้รับสารแต่ละคนใช้สื่อมวลชนเพื่อแสวงหา
ความพอใจจากสื่อมวลชน ผ่อนคลายความเครียด ค้นหาความรู้หรือเอาประโยชน์ใดประโยชน์หนึ่งเป็น
การศึกษา กระบวนการรับสารซึ่งมีความแตกต่างไปจากการศึกษาในอดีตที่เน้นศึกษาเรื่องอิทธิพลของ
สื่อมวลชนต่อผู้รับสาร วิธีการนี้เป็นการศึกษาว่า ผู้รับสารใช้สื่อมวลชนเพื่อแสวงหา ความพอใจเพื่อบรรลุ
ความต้องการของตน (Katz, Blumler, and Gurevitch, 1983) ปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อหรือ
ผู้รับสารมี ดังนี้ (Katz et. al, 1983)
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1. สภาพทางสั ง คมและลั ก ษณะทางจิ ต วิ ท ยาของผู้ รั บ สาร (Social and Psychological
Origins) ทาให้มนุษย์มีความต้องการแตกต่างกันไป
2. ความต้ อ งการและความคาดหวั ง การใช้ สื่ อ ของผู้ รับ สาร (Need Expectation of The
Mass Media) ที่ แตกต่ างกั น ท าให้ แ ต่ล ะคนคาดคะเนว่าสื่ อ แต่ ล ะประเภทจะสนอง ความพึ งพอใจได้
แตกต่างกัน
แนวทางการศึกษาตามทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจให้ความหมาย สาคัญกับการ
เลื อก การรับ รู้ และการตอบสนองต่อสื่ อของผู้ รับสารเป็นหลั ก หั วใจสาคัญ ของข้อตกลงพื้นฐานตาม
ทฤษฎีนี้คือ ผู้รับสารรู้ตัวอยู่เสมอและเป็นผู้เลือกสรรช่องทาง และเนื้อหาที่ต้องการด้วยตนเอง (McQuail,
1994, 318)
1.7 ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์
แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960) ได้ชี้ ให้ เห็ นถึงแบบของการบริห าร 2 แบบ คือ ทฤษฎี X
ซึ่งมีลักษณะเป็น เผด็จ การ และทฤษฎี Y หรือการมีส่วนร่วม แต่ละแบบเกี่ยวข้องกับสมมุติฐานที่มีต่อ
ลักษณะของมนุษย์ดังนี้
ผู้บริหารแบบทฤษฎี X เชื่อว่า
1. มนุษย์โดยทั่วไปไม่ชอบการทางาน และพยายามหลีกเลี่ยงงานถ้าสามารถทาได้
2. เนื่ อ งจากการไม่ ช อบท างานของมนุ ษ ย์ มนุ ษ ย์ จึงถู กควบคุม บั งคั บ หรือข่ มขู่ ให้ ท างาน
ชอบให้สั่งการและใช้วิธีการลงโทษ เพื่อให้ใช้ความพยายามได้เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
3. มนุ ษ ย์ โดยทั่ ว ไปพอใจกั บ การชี้ แ นะสั่ งการหรือ การถู ก บั ง คั บ ต้ อ งการหลี ก เลี่ ย งความ
รับผิดชอบ มีความทะเยอทะยานน้อย และต้องการความมั่นคงมากที่สุด ผู้บริหารตามทฤษฎี X จึงต้อง
สร้ างแรงจู งใจโดยการข่ม ขู่ และลงโทษ เพื่ อ ท าให้ ลู ก น้อ งใช้ ความพยายามให้ บ รรลุ ค วามส าเร็จตาม
เป้าหมายขององค์การ
ผู้บริหารแบบทฤษฎี Y มีความเชื่อว่า
1. การทางานเป็นการตอบสนองความพอใจ
2. การข่มขู่ด้วยวิธีการลงโทษไม่ได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการจูงใจให้คนทางาน บุคคลที่ผูกพัน
กับการบรรลุถึงความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์การ จะมีแรงจูงใจด้วยตนเองและควบคุมตนเอง
3. ความผูกพันของบุคคลที่มีต่อเป้าหมายขึ้นอยู่กับรางวัล และผลตอบแทนที่พวกเขาคาดหวัง
ว่าจะได้รับเมื่อเป้าหมายบรรลุถึงความสาเร็จ
4. ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทางาน เป็นการจูงใจให้บุคคลอมรับและแสวงหา
ความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน
ทฤษฎี Y เน้นถึงการพัฒ นาตนเองของมนุษย์ ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์นั้นรู้จักตัวเองได้ถูกต้อง รู้จัก
ความสามารถของตนเอง ผู้บริหารควรสร้างแรงจูงใจโดยการสร้างสรรค์สถานการณ์ที่จะทาให้สมาชิกมี
ความรู้สึกรับ ผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการทางาน ในการบริหารนั้น มีการนาทฤษฎีเชิงจิตวิทยามาใช้
จานวนมาก เพราะการบริหารเป็นการทางานกับ “คน” และทฤษฎีจิตวิทยาก็พูดเรื่อง “คน” การศึกษา
ทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการควบคุมกากับพฤติกรรมของมนุษย์ การสร้างแรงจูงใจในการทางาน และ
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ภาวะผู้ น า จึ งเป็ น ประโยชน์ อย่ างมากต่อผู้บ ริห าร Doglas Mc Gregor ได้ค้นพบแนวคิด “พฤติกรรม
องค์การ” และสรุป ว่า กิจกรรมการบริหารจัดการล้วนมีสาเหตุรากฐานมาจากทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์
(Human Behaviors) ซึ่งเป็นไปตามกรอบทฤษฎี X และทฤษฎี Y คือ
ทฤษฎี X (theory x) คื อ คนประเภทเกี ย จคร้ าน ในการบริ ห ารจึ งควรใช้ ม าตรการบั งคั บ
มีระเบียบกฎเกณฑ์คอยกากับ มีการควบคุมการทางานอย่างใกล้ชิด และมีการลงโทษเป็นหลัก
ทฤษฎี Y (theory y) คือคนประเภทขยัน ควรมีการกาหนดหน้าที่การงานที่เหมาะสม ท้าทาย
ความสามารถ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเชิงบวก และควรเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
สรุ ป Doglas McGregor เห็ น ว่ า คนมี 2 ประเภท และการบริ ห ารคนทั้ ง 2 ประเภท
ต้องใช้วิธีการบริหารแตกต่างกัน

2. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจกับทัศนคติเป็นคาที่มีความหมายคล้ายคลึงกันมากจนสามารถใช้แทนกันได้โดยให้
คาอธิบ ายความหมายของทั้ งสองคานี้ ว่า หมายถึ ง ผลจากการที่บุ ค คลเข้าไปมี ส่ ว นร่ว มในสิ่ งนั้น และ
ทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจ (Vroom, 1990, p. 90)
ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจซึ่งเป็นผลมาจาก ความสนใจต่าง ๆ
และทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่งนั้น (Good, 1973, p. 320)
ความพึ งพอใจ หมายถึ ง ความรู้ สึ ก ชอบหรื อ พอใจในองค์ ป ระกอบ และสิ่ งจู งใจด้ านต่ าง ๆ
ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ โดยแสดงออกจากพฤติกรรม เช่นสายตาคาพูด ลักษณะท่าทาง เป็นต้น
2.2 ลักษณะของความพึงพอใจ
ความพึ งพอใจเกิ ด จากการประเมิ น ความแตกต่ างระหว่างสิ่ งที่ ค าดหวั งกั บ สิ่ งที่ ได้ รั บ จริงใน
สถานการณ์หนึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผล
จากการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นความรู้สึกชอบสิ่งใด
สิ่งหนึ่งที่ผันแปรตามปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังในแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้ความพึงพอใจ
เป็นความรู้สึกที่แสดงออกมาในระดับมากน้อยได้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับ
ความคาดหวังไว้ นอกจากนี้ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกกาหนดจากความรู้สึกของแต่ละ
บุคคล โดยจากการพิจารณาความแตกต่างระหว่ างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทน ที่เขามี
ความรู้สึกว่าเขาควรจะได้รับแล้ว ถ้าหากผลตอบแทนที่ได้รับจริงมากกว่าผลตอบแทนที่เขาคาดว่าจะได้รับ
ย่อมจะก่อให้เกิดความพึงพอใจขึ้นอยู่กับความพอใจจะมากหรือน้อยหรือไม่พึงพอใจนั้นขึ้นอยู่กับความ
ยุติธรรมของผลตอบแทน (อัจฉรา สมสวย, 2545)
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ
การให้บริการ เป็นหน้าที่หลักสาคัญในการบริการงานในภาครัฐ โดยเฉพาะงานที่จะต้องมีการ
ติดต่อสัมพันธ์กันกับประชาชนโดยตรง โดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการส่งต่อการ
บริการ (Delivery Service) ให้ แก่ผู้รับ บริการ กล่ าวคือ คุณ ค่าประการแรกของการบริการ งานรัฐกิจ
ทั้งหมดคือการปฏิบัติงานด้วยการให้บริการที่ก่อให้เกิดความ พึงพอใจดังมีลักษณะสาคัญ 5 ประการ คือ
การให้ บ ริ ก ารอย่ า งเท่ า เที ย มกั น (Equivalent Service) การบริ ก ารอย่ า งรวดเร็ ว ทั น เวลา (Timely
Service) การให้ บ ริ ก ารอย่ างเพี ย งพอ (Amplep Service) การให้ บ ริก ารอย่างต่อ เนื่ อง (Continuous
Service) และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) (John D. Millett, 1951)
1. สภาพทางสังคมและลักษณะทางจิตวิทยาของผู้รับสาร (Social and Psychological Origins)
ทาให้มนุษย์มีความต้องการแตกต่างกันไป
2. ความต้องการและความคาดหวังการใช้สื่อของผู้รับสาร (need expectation of the mass
media) ที่แตกต่างกันทาให้แต่ละคนคาดคะเนว่าสื่อแต่ละประเภทจะสนอง ความพึงพอใจได้แตกต่างกัน
2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ความพึงพอใจของผู้ รับบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามารับบริการสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ โดยเกี่ยวข้องกับทัศนคติที่เกิดจากประสบการณ์ที่ผู้รับบริการ
เข้าไปใช้บริการในสถานบริการนั้นและประสบการณ์นั้นได้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการมาก
น้อยเพียงใด
2.5 เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพการบริการดังนี้
1) รูปธรรม (Tangible) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ผู้รับบริการได้รับที่
ให้เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกล่าวได้
2) ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ผู้รับบริการเล็งเห็นถึงความสม่าเสมอ และความถูก
ต้องในการให้บริการรวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานให้บริการ
3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) หมายถึง ผู้ใช้บริการจะคานึงถึงเวลา
และความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการว่า ตรงจุดหรือดีกว่าตามที่ผู้รับบริการต้องการหรือไม่
4) ความมั่น ใจได้ (Assurance) หมายถึง ผู้รับบริการจะมองถึงความรู้ ความชานาญหรือ
ความสามารถของบุคลากร ซึ่งเป็นผลที่จะสร้างความมั่นใจ รวมทั้งความไว้วางใจในกาบริการนั้น
5) ความเข้าใจและความเห็ นอกเห็ นใจ (Empathy) หมายถึง ผู้ รับบริการจะพิจารณาถึง
ความสะดวกในเวลา สถานที่ ทาเลที่ตั้ง ตลอดจนความพยายามของพนักงานที่จะเข้าใจถึงความต้องการ
ของผู้บริการรวมทั้งความสนใจในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว (สมิต สัชฌุกร, 2550)
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2.6 การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ
ความพึ งพอใจที่ มี ต่ อ การใช้ บ ริก ารจะเกิ ด ขึ้ น หรื อ ไม่ นั้ น จะต้ อ งพิ จ ารณาถึงลั ก ษณะของการ
ให้บริการขององค์กรประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการของแต่ละบุคคล หากจะวัดความพึง
พอใจในการใช้บริการสามารถทา ได้หลายชนิด เช่น การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์และการสังเกต
1) การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันแพร่หลายวิธีหนึ่งโดยการขอความร่วมมือจาก
กลุ่มบุคคลที่ต้องการ สามารถแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่กาหนดคาตอบไว้ให้เลือกตอบหรือเป็น
คาตอบอิสระ เช่น ลักษณะของการให้บริการ สถานที่ให้บริการ บุคลากรที่ให้บริการ เป็นต้น
2) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความชานาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูง
ใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบคาถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง
3) การสังเกต เป็นวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรับบริการและหลังจาก
การได้รับบริการแล้ว เช่น การสังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สีหน้ า และความถี่ของการมาขอรับการบริการ
เป็นต้นผู้วิจัยจะต้องกระทาอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน (ชานันท์ ถู่นาค, 2545)
ความพึ งพอใจในการบริการมีความส าคัญ ต่อการดาเนินงานบริการให้ ส ามารถเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะทั่วไปมีดังนี้
1) ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด
บุคคลจาเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว การตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลด้วยการโต้ตอบ
กับสิ่งต่างๆในชีวิตประจาวันทาให้แต่ละคนมีประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งที่จะได้รับตอบแทนแตกต่างกันไป
ในสถานการณ์การบริการก็เป็นเช่นเดียวกันบุคคลรับรู้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับการบริการ ไม่ว่าจะเป็น
ประเภทของการบริการหรือคุณภาพของการบริการ ซึ่งประสบการณ์ที่ได้รับจากการสัมผัสบริการต่างๆ
หากเป็ นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยทาให้ผู้รับบริการไดรับสิ่งที่คาดหวังก็ย่ อมก่อให้ เกิด
ความรู้สึกที่ดีและพึงพอใจ
2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงใน
สถานการณ์บริการก่อนที่ประชาชนจะมาใช้บริการ
2.7 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการให้บริการ
จากการศึกษาค้น คว้างานเอกสารและแนวคิดทฤษฏีที่เ กี่ยวข้องกับการบริการ ผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าผลการวิจัยและมีผู้วิจัยหลายท่าน ได้ให้ความหมายแนวคิดทฤษฏี ไว้ดังนี้
กรอนรอส (Groonroos, 1990) ได้ ให้ ค านิ ย ามไว้ ว่า การบริก าร หมายถึ ง กิ จกรรมหนึ่ งหรือ
กิจ กรรมหลายอย่ างที่มีลักษณะไม่อาจจับต้องได้ ซึ่งโดยทั่ วไปไม่จาเป็นต้องทุกกรณี ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับพนักงานบริการและหรือลูกค้ากับบริษัทผลิตสินค้ากับระบบของการให้บริการ
ที่ได้จัดไว้ เพื่อช่วยผ่อนคลายปัญหาของลูกค้า
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คอตเลอร์ (Kotler) ได้ให้คานิยามไว้ว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบัติการใดๆ ที่กลุ่ม
บุคคลหนึ่งสามารถนาเสนอให้อีกกลุ่มบุคคลหนึ่งซึ่งไม่สามารถจับต้องได้ และไม่ได้ส่งผลของความเป็น
เจ้าของสิ่งใด ทั้งนี้การกระทาดังกล่าวอาจจะรวมหรือไม่รวมอยู่กับสินค้าที่มีตัวตนได้
แม็กซ์ เวเบอร์ (Max Weber, 1997) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีแ ละ
แนวการศึกษา” ว่า การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์มากที่สุด คือการให้บริการโดยไม่เห็น
แก่ประโยชน์มากที่สุด คือการให้บริการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและประเพณีวัฒนธรรมของสังคม
เช่น ช่วยเหลือบริการคนบางคนเป็นพิเศษเพราะรู้จักมักคุ้นเป็นการส่วนตัว กล่าวคือ การให้บริการนั้น
จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การกระทาของตนเป็นไปอย่างมีเหตุผลและ
มีป ระสิ ทธิภ าพสู งสุด ซึ่ง Weber ได้อธิบายว่าพฤติกรรมข้าราชการในระบบราชการ “ต้องปราศจาก
อารมณ์และความเกลียดชัง” (Sineirate Studio – Without Hatred or Passion)
บี .เอ็ม. เวอร์มา (B. M. Verma) ได้กล่ าวไว้ว่า การให้ บ ริการที่ดีส่ ว นหนึ่ งขึ้น อยู่กับการเข้าถึง
บริการซึ่ง Penchansky Thomas (เพนเชนสกี้ โทมาส) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเข้าถึงการบริการไว้ ดังนี้
1. ความพอเพี ย งของบริ การที่ มีอยู่ (Availability) คื อความพอเพี ยงระหว่างบริการที่มี อยู่กั บ
ความต้องการของการรับบริการ
2. การเข้าถึงแหล่งบริการได้อย่างสะดวกโดยคานึงถึงลักษณะที่ตั้ง การเดินทาง
3. ความสะดวก และสิ่ ง อ านวยความสะดวกของแหล่ ง บริ ก าร (Accommodation) ได้ แ ก่
แหล่งบริการที่ผู้รับบริการยอมรับว่าให้ความสะดวกและมีสิ่งอานวยความสะดวก
4. ความสามารถของผู้รับบริการในการที่จะเสียค่าใช้จ่ายสาหรับบริการ
5. การยอมรับคุณภาพของบริการ (Acceptability) ซึ่งในการนี้จะรวมถึงการยอมรับลักษณะของ
ผู้ให้บริการด้วย
เคทซ์ อิ ลิ ฮู และ เบรนด้ า แดเนท (Katz E. and Brenda D., 1973) ได้ ศึ ก ษาการบริ ก าร
ประชาชน เช่น หลักการที่สาคัญของการให้บริการขององค์กรของรัฐ ประกอบด้วยหลักการ 3 ประการ คือ
1. การติด ต่ อ เฉพาะงาน (Specificity) เป็ น หลั ก การที่ ต้ องการให้ บ ทบาทของประชาชนและ
เจ้าหน้าที่อยู่ในวงจ ากัด เพื่อให้การควบคุมเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และทาได้ง่าย ทั้งนี้โดยดูจาก
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการว่าให้บริการประชาชนเฉพาะเรื่องที่ติดต่อหรือไม่ปฏิบัติหรือมีการสอบถามเรื่องอื่น
หรื อ ไม่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งที่ ติ ด ต่ อ หรื อ ไม่ หากมี ก ารให้ บ ริก ารที่ ไม่ เฉพาะเรื่ อ งและสอบถามเรื่อ งที่ ไม่
เกี่ยวข้อง นอกจากจะทาให้ล่าช้าแล้วยังทาให้การควบคุมเจ้าหน้าที่เป็นไปได้ยาก
2. การให้บริการที่มีลักษณะเป็นทางการ (Universality) หมายถึง การที่ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติ
ต่อผู้รับบริการอย่างเป็นทางการไม่ยึดถือความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ยึดถือการให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคน
อย่างเท่าเทียมกันในทางปฏิบัติ
3. การวางตัวเป็น กลาง (Affective Neutrality) หมายถึง บริการแก่ผู้รับบริการโดยจะต้องไม่
นาเอาเรื่องของอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเข้ามาเกี่ยวข้องในสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการ
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ต่อกันนั้น ได้มีการให้การบริการเกิดขึ้นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งการบริการที่เกิดขึ้นนั้น ต่างก็มี
เป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปโดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1) การบริการเชิงธุรกิจ (Business Service) เป็นการให้บริการที่มุ่งแสวงหาผลกาไรที่
เกิดจากการให้การนั้น ๆ โดยผู้ให้บริการเป็นผู้ลงทุนในการผลิตสินค้าบริการและมีการคาดหวังผลกาไร
เป็ นค่าตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งส่ วนใหญ่ภ าคเอกชนจะเป็นผู้ดาเนินการเองเกือบทั้งสิ้ น เช่น ธุรกิจ
โรงแรม ร้านอาหาร สายการบินต้นทุนต่าร้านค้าปลอดภาษีหรือการนวดแผนโบราณแบบสปา เป็นต้น
2) การบริการสาธารณะ (Public Service) เป็นการให้บริการโดยหน่วยงานของรัฐโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์และสวัสดิภาพของประชาชน เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข เช่น
การให้ความคุ้มครองเด็กและสตรี การจัดให้มีบริการรถเมล์โดยสารสาธารณะ บริการด้านการแพทย์ ไฟฟ้า
น้าประปา เป็นต้น
ลิวอิส และบูม (Lewis, and Bloom) ได้ให้คานิยามของคุณภาพการให้บริการว่าเป็นสิ่งที่ชี้วัดถึง
ระดับของการบริการที่ส่งมอบโดยผู้ให้บริการต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการว่าสอดคล้องกับความต้องการของ
เขาได้ดีเพียง ใดการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ (delivering Service Quality) จึงหมายถึง การตอบสนอง
ต่อผู้รับบริการบนพื้นฐานความคาดหวังของผู้รับบริการ
กรอนรูส (Gronroos, 1990) ได้ให้ความหมายของคุณภาพการให้บริการว่าจาแนกได้ 2 ลักษณะ
คือ คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical Quality) อันเกี่ยวกับผลลัพธ์หรือสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจากบริการนั้น
โดยสามารถที่จะวัดได้เหมือกับการประเมินได้คุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ (Product Quality) ส่วนคุณภาพ
เชิงหน้าที่ (Functional Quality) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของการประเมินนั่นเอง
ซีแทมล์ พาราซุรามาน และเบอร์รี่ (1985) ( Ziethaml, Parasuraman and Berry) ได้ชี้ให้เห็น
ด้วยว่า คุณ ภาพการให้ บ ริการ เป็ น การให้ บริการที่ มากกว่าหรือตรงกับความคาดหวังของผู้ รับบริการ
ซึ่งเป็นเรื่องของการประเมินหรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นเลิศของการบริการในลักษณะ
ของภาพรวม ในมิติ ของการรับ รู้ ผลการศึก ษาวิจัยของนัก วิช าการกลุ่ มนี้ ช่ว ยให้ เห็ น ว่าการประเมิ น
คุณ ภาพการให้ บ ริการตามการรั บ รู้ ของผู้ บริโภคเป็นไปในรูป แบบของการเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อ
บริการที่คาดหวังและการบริการตามที่รับรู้ว่ามีความสอดคล้องกันเพียงไรข้อสรุปที่น่าสนใจประการหนึ่งก็
คือ การให้บริการที่มีคุณภาพนั้นหมายถึงการให้บริการที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการหรือ
ผู้บริโภคอย่างสม่าเสมอ
ดังนั้ น ความพึ งพอใจต่อการบริการ จึงมีความสั มพัน ธ์โดยตรงกับการทาให้ เป็นไปตามความ
คาดหวังหรือการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง (Confirm or Disconfirm Expectation) ของผู้บริโภคนั่นเอง
บี . เอ็ ม . เวอร์ ม่ า (B. M. Verma) ได้ พิ จ ารณาการให้ บ ริ ก ารสาธารณะว่ า เป็ น กระบวนการ
ให้ บ ริ ก ารที่ มี ลั ก ษณะเคลื่ อ นไหวเป็ น พลวั ตร โดยระบบการให้ บ ริการที่ ดี จะเกิ ด ขึ้ น ได้ เมื่ อ หน่ ว ยงาน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบใช้ ท รั พ ยากรและผลิ ต การบริ ก ารให้ เป็ น ไปตามแผนงานและการเข้ า ถึ งการรั บ บริ ก าร
จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เป็นการพิจารณาโดยใช้แนวความคิดเชิงระบบ (System Approach)
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มีการมองว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการใช้ปัจจัยนาเข้า (Inputs) เข้าสู่กระบวนการผลิต (Process) และ
ออกมาเป็นผลผลิตหรือการบริการ (Outputs) โดยทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ ดังนั้น
การประเมินผลจะช่วยทาให้ทราบ ถึงผลผลิต หรือการบริการที่เกิดขึ้นว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร ซึ่งจะเป็น
ข้อมูลป้อนกลับ(Feedback) เป็นปัจจัยนาเข้าต่อไป ด้วยเหตุนี้ระบบการให้บริการสาธารณะจึงมีลักษณะที่
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
เจมส์ แมคคู ลู น , James S. Mcculluogh ได้ มี ค วามเห็ น ว่ า การให้ บ ริก ารสาธารณะจะต้ อ ง
ประกอบไปด้วย ๓ องค์ประกอบที่สาคัญคือ หน่วยงานที่ให้บริการ (Services Delivery Agency) บริการ
(The Service) ซึ่งเป็นประโยชน์ที่หน่วยงานที่ให้บริการส่งมอบให้แก่บริการ (The Service Recipient)
โดยประโยชน์หรือคุณค่าของบริการที่ได้รับนั้นผู้รับบริการจะตระหนักไว้ในจิตใจ ซึ่งอาจสามารถวัดออกมา
ในรูปของทัศนคติก็ได้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายบริการ หมายถึง การปฏิบัติ รับใช้ ให้ความ
สะดวกต่างๆ ในบริการ มีความหมายถึง กระบวนการหรือกระบวนการกิจกรรมในการส่งมอบบริการจาก
ผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการนั้น ๆ
วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์ (2543) ได้ให้ความหมาย คุณภาพการให้บริการไว้ดังนี้ คือความสอดคล้อง
กันของความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ หรือระดับของความสามารถในการให้บริการที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการอันทาให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่เขาได้รับ
สมวงศ์ พงศ์สถาพร ได้ให้ความหมาย คุณ ภาพการให้บริการไว้ดังนี้เป็นทัศนคติที่ผู้รับบริการ
สะสมข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับจากบริการ ซึ่งหากอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Tolerance Zone)
ผู้รับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งจะมีระดับแตกต่างกันออกไปตามความคาดหวังของแต่
ละบุคคล และความพึงพอใจนี้เอง เป็นผลมาจากการประเมินผลที่ได้รับจากบริการนั้น ณ ขณะเวลาหนึ่ง
พรรณี ชุ ติ วั ฒ นธาดา (2555) มี แ นวความคิ ด เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะการให้ บ ริ ก ารที่ ดี ไว้ ดั ง นี้
การบริการ (Service) หมายถึง "กระบวนการของการปฏิบัติเพื่อให้ ผู้อื่นได้รับความสุขความสะดวก หรือ
ความสบายอันเป็น การกระทาที่เกิดจากจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้ออาทร
มีน้าใจไมตรี ให้ความเป็นธรรมและเสมอภาค" การให้บริการจะมีทั้งผู้ให้และผู้รับ ถ้าเป็นการบริการที่ดี
ผู้รับจะเกิดความประทับใจหรือเกิดทัศนคติที่ดีต่อการบริการดังกล่าว
ถ้านาคาว่า " SERVICE “มาแยกตัวอักษรแต่ละตัว และใช้เป็นอักษรขึ้นต้นคาเราจะพบหัวใจของ
องค์ประกอบของการบริการที่ดี
S = Smiling & Sympathy ยิ้มแย้ม เอาใจเขาใส่ใจเรา เห็นใจในความจาเป็นของผู้รับบริการ
E = Early Response ตอบสนองความประสงค์ของผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว
R = Respectful แสดงออกถึงการให้เกียรติแก่ผู้รับบริการ
V = Voluntariness Manner ลักษณะการให้บริการอย่างเต็มใจ
I = Image Enhancing แสดงออกซึ่งการรักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการขององค์กร
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C = Courtesy ความมีไมตรีจิตในการบริการ
E = Enthusiasm ความกระตือรือร้นในการบริการ
ลักษณะของงานบริการเป็นงานหนักที่จะต้องพบกับคนจานวนมากและตอบสนองความต้องการ
ที่ห ลากหลายของผู้ รับ บริการอยู่ตลอดเวลาอันส่งผลให้ บางครั้งการบริการอาจไม่รวดเร็วทันกับความ
ต้องการของ ผู้รับบริการทุกคนในเวลาเดียวกันได้
วศิน อิงค์พัฒนากุล มีแนวความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะการให้บริการที่ดีไว้ดังนี้ ในการดารงชีวิต
ประจาวันของบุคคลทั่วไปนั้น แต่ละคนต้องมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไป โดทุกบทบาทหน้าที่ย่อมต้อง
มีส่วนประสานสั มพัน ธ์กับบุ คคลอื่นทั้งทางตรง และทางอ้อ ม ในลักษณะแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม
บทบาทหน้าที่ดังกล่าวนี้สามารถจาแนกได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ การเป็นผู้ให้บริการ และการเป็น
ผู้รับ บริการ ซึ่งทุกคนต้องมีบ ทบาททั้งสองรูปแบบพร้อม ๆ กันไปคุณ ลักษณะขั้นพื้นฐานที่สาคัญ ของ
ผู้ให้บริการที่ดีควรประกอบด้วยคุณลักษณะ 7 ประการ ประกอบด้วย M-A-T-C-H-E-S ซึ่งสามารถขยาย
ความได้ดังนี้
1. ความสามารถในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี (Management) ทั้งนี้เนื่องจากการบริการ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัจจัยหลายประการทั้งที่เป็นปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง และโดยอ้อม ทั้งที่เป็น
ปั จ จั ย สนั บ สนุ น และขั ด ขวาง ผู้ ให้ บ ริ ก ารที่ ดี ต้ อ งสามารถบริ ห ารจั ด การให้ ส ามารถควบคุ ม การ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวได้ เช่น ปัจจัยเกี่ยวกับระยะเวลา ระยะทาง งบประมาณ
2. ผู้ให้ บ ริการที่ดีต้องเป็นบุคคลที่ทรงภูมิความรู้ (Academic) ในศาสตร์ห ลายด้านอย่าง
แท้ จ ริ งเพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานในการให้ ค วามรู้ ให้ ค าปรึก ษาแนะน าแก่ ผู้ รับ บริ ก ารอย่ างถู ก ต้ อ งเหมาะสม
โดยมุ่งหวังประโยชน์สูงสุดของการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องสาหรับผู้รับบริการ
3. ผู้ให้บริการต้องรักษาเอกลักษณ์ (Unique) ของตนเอง
4. การดูแลรักษา และเอาใจใส่ (Care) เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และกระจายผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นไปยังกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม
5. ผู้ให้บริการที่ดีควรเป็นบุคคลที่มีสุขภาพพลานามัยดี (Health) ซึ่งครอบคลุมทั้งสุขภาพ
ร่างกาย และสุขภาพจิตใจ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพในการทางานโดยตรง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การเป็นบุคคลที่มีสุขภาพจิตดีย่อมก่อให้เกิดความประทับใจเมื่อแรกพบ (First Impression) ซึ่ง
จะส่งผลถึงการให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพต่อไปได้
6. ให้ ความสาคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งผู้ให้บริการที่ดีควรสร้าง
ความตระหนักถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมด จะส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
7. การมีจิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) ทั้งนี้ผู้รับบริการสามารถรับรู้และรู้สึกได้ถึง
จิตใจพร้อมให้บริการของผู้ให้บริการได้เป็นอย่างดีจากพฤติกรรม การประพฤติตนและความรับผิดชอบ
ของผู้ให้บริการ
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นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2553) ได้ให้ความหมายว่า บริการเป็นกิจการของฝ่ายปกครองที่จัดทาขึ้น
เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะสามารถแยกออกได้ เป็ น สองประเภทคื อ “ต ารวจทางปกครอง” (Police
Administrative) และ “บริการสาธารณะ” (Service Public) ภาครัฐมีการให้บริการแก่ประชาชนทั้งที่
เป็นรายบุคคล และทั้งชุมชน โดยรัฐบาลกลาง ให้บริ การแก่ประชาชนในวงกว้างขณะที่ท้องถิ่นให้บริการ
เฉพาะประชาชนในท้องถิ่นของคน คุณภาพของการบริการเป็นสิ่งสาคัญทาอย่างไรรัฐจึงจะประกันได้ว่า
ประชาชนได้รับบริการที่ดี การเน้นที่คุณภาพจะมีความหมายมากกว่าการเน้นปริมาณ การดาเนินการ
ศึกษาความต้องการของประชาชนเป็น สิ่งจาเป็น และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจะเป็นการเพิ่ม
คุณค่าให้กับการบริการนั้น เพราะประชาชนถือว่าพวกเขามีส่วนในการบริการนั้น มิใช่เพียงผู้รับบริการฝ่าย
เดียว การบริการสาธารณะที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทาสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ
1. การบริการสาธารณะด้านสุขอนามัย
2. การบริการสาธารณะด้านเศรษฐกิจ
3. การบริการสาธารณะด้านสังคมและการศึกษา
4. การบริการสาธารณะด้านวัฒนธรรม
เนื่ องจากบริ การสาธารณะเป็ น กิ จการที่ มี ความจาเป็ น ส าหรับ ประชาชน ดั งนั้ น หากบริก าร
สาธารณะหยุดชะงักไม่ว่าด้วยเหตุ ใดก็ตาม ประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะย่อมได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายได้ ด้วยเหตุนี้บริการสาธารณะจึงต้องมีความต่อเนื่องในการจัดทาหลักการที่สาคัญของหลักว่าด้วย
ความต่อเนื่องของบริการสาธารณะคือ นิติบุคคลผู้มีหน้าที่จัดทาบริการสาธารณะจะต้องดาเนินการจัดทา
บริการสาธารณะอย่ างสม่าเสมอและต่อเนื่องตลอดเวลา หากมีกรณี ที่เกิดการหยุดชะงักจะต้องมีการ
รับผิดชอบ และในกรณีที่เกิดการหยุดชะงักขององค์กรปกครองท้องถิ่น หรือองค์กรมหาชนอิสระ ที่ทาหน้าที่
กากับดูแลจะต้องเข้าดาเนินการแทนเพื่อเป็นหลักประกันการต่อเนื่องของบริการสาธารณะ
อเนก สุ ว รรณบั ณ ฑิ ต และภาสกร อดุ ล พั ฒ นกิ จ (2548) กล่ า วถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความ
พึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือลบต่อสิ่งที่ได้รับจากการบริการ
และการนาเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้คาดหวังไว้ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามปัจจัย
แวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการบริการได้แก่
1) ผลิตภัณฑ์บริการ ในการนาเสนอการบริการจะต้องมีผลิตภัณฑ์บริการที่มีคุณภาพและ
ระดับการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยผู้ให้บริการจะต้องแสดงให้ผู้รับบริการเห็น
ถึงความเอาใจใส่และจริงใจต่อการสร้างเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการที่จะส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการ
2) ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดจากการประเมินคุณภาพและรูปแบบ
ของการบริการเทียบกับราคาค่าบริการที่จะต้องจ่ายออกไป โดยผู้ให้บริการจะต้องกาหนดราคาค่าบริการ
ที่เหมาะสมกับคุณภาพของการบริการและเป็นไปตามความเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness to Pay) ของ
ผู้รั บ บริการ ค่าบริการจะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายและเจตคติ ต่อราคาของกลุ่ ม
ผู้รับบริการอีกด้วย
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3) สถานที่บริการ ผู้ให้บริการจะต้องมองหาสถานที่ในการให้บริการที่ผู้รับบริการสามารถ
เข้าถึงได้โดย สะดวก มีสถานที่กว้างขวางเพียงพอและต้องคานึงถึงการอานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
ในทุกด้าน เช่นการมีสถานที่จอดรถ หรือการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งทาให้ประเด็นสาคัญด้าน
สถานที่ให้บริการลดลงไปได้
4) การส่งเสริมแนะนาบริการ ผู้ให้บริการจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารในเชิงบวกแก่ผู้รับบริการ
ทั้งในด้านคุณภาพการบริการและภาพลักษณ์ของการบริการผ่านทางสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับบริการได้นา
ข้อมูลเหล่านี้ไปช่วยประเมินเพื่อตัดสินใจใช้บริการต่อไป
5) ผู้ให้บริการ จะต้องตระหนักตนเองว่ามีส่วนสาคัญในการสร้างให้เกิ ดความพึงพอใจในการ
บริการของผู้รับบริการ โดยในการกาหนดกระบวนการจัดการ การวางรูปแบบการบริการจะต้องคานึงถึง
ผู้รับบริการเป็นสาคัญ ทั้งแสดงพฤติกรรมบริการและเสนอบริการที่ลูกค้าต้องการด้วยความสนใจเอาใจใส่
อย่างเต็มที่ด้วยจิตสานึกของการบริการ
6) สภาพแวดล้อมของการบริ การ ผู้ให้บริการจะต้องสร้างให้เกิดความสวยงามของอาคาร
สถานที่ ผ่านการออกแบบตกแต่ง การแบ่งพื้นที่อย่างเหมาะสมลงตัวสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
ผู้ให้บริการและสื่อภาพลักษณ์เหล่านี้ออกไปสู่ผู้รับบริการอีกด้วย
7) กระบวนการบริการ ผู้ให้บริการต่างมุ่งหวังให้ เกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดการ
ระบบการบริการเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความสามารถในการสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้
อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ โดยการนาบุคลากร เทคโนโลยีเข้ามาร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ
และหวังต่อประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นต่อผู้รับบริการความพึงพอใจของผู้รับบริการนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น
2 ระดับด้วยกันคือ
1) ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีตามความ
คาดหวังของผู้รับ บริการและระวังไม่ให้เกิดสิ่งที่ต่ากว่าความคาดหวังนั้นได้ เพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกยินดี
และมีความสุขในการมารับบริการนั้น ๆ
2) ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการมุ่งหวังที่จะสร้างให้มีเกินกว่า
ความคาดหวังของผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความรู้สึกปลาบปลื้มใจหรือประทับใจในบริการที่ได้รับ
ซึ่งเกินความคาดหวังที่ตั้งใจไว้
สรุปได้ว่า ความพึงพอใจคือ ความรู้สึกพอใจ ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อความต้องการของมนุษย์ได้รับ
การตอบสนองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ก็จะเกิดความพอใจ ชอบใจ เกิดเป็นทัศนคติด้านบวก ที่แสดง
ให้ เห็ น ถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่ งนั้ นและทั ศนคติด้านลบ ที่ แสดงให้ เห็ น ถึงสภาพความไม่พึ งพอใจ
ความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกของทัศนคติซึ่งไม่จาเป็นต้องแสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผล
เสมอไปก็ได้ ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเป็นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่แสดงผล
ออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของขบวนการประเมินโดยบ่งบอกถึงทิศทางของผลประเมินว่าจะ
เป็นไปในลักษณะทิศทางบวก หรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยา คือ เฉย ๆต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นนั้นก็ได้
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Millet (1954, อ้างถึงใน มนกานต์ มีบุญ ลือ , 2547, หน้า 30) ได้อธิบายความพึ งพอใจในการ
บริการหรือความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ 5 ด้านคือ
1. ความสามารถในการบริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึงความยุติธรรม
ในการบริการงานที่มี ฐานคิดที่ว่าทุกคนเท่าเทียมกัน
2. ความสามารถในการบริการตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง การให้บริการจะต้อง
ตรงเวลารวดเร็ว และทันต่อเวลา
3. ความสามารถในการให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการ
ต้องมีลักษณะที่เหมาะสม (The Right Geographical Location) Millet เห็นว่าความเสมอภาคหรือการ
ตรงต่อเวลาจะไม่มีความหมาย ถ้าไม่มีการให้บริการที่เพียงพอ
4. ความสามารถในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการ
ที่เป็นไปอย่างสม่าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก
5. ความสามารถในการให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการ
ที่มีการปรับปรุงคุณภาพและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานโดยทรัพยากรเท่าเดิมและพัฒนาการให้บริการทั้ง
ในด้านการบริการและในด้านคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าตามลักษณะของการบริการ นั้น ๆ
Kotler (2540, pp. 48-49 อ้างอิงถึง พวงทอง ปานสายลม, 2547, หน้า 8) ความพึงพอใจ คือ
ระดับความรู้สึกของบุคคลที่เป็นผลมาจากการเปรียบเที ยบการทางานของผลิตภัณฑ์ตามที่เห็นหรือเข้าใจ
(Product’s Perceived Performance) กับความคาดหวังของบุคคล ดังนั้นระดับความพึงพอใจจึงเป็น
ฟังก์ชั่น ของความแตกต่างระหว่างการทางาน (ผล) ที่มองเห็ นหรือเข้าใจ (Perceived Performance)
และความคาดหวัง (Expectation) ระดับความพึงพอใจสามารถแบ่งได้อย่างกว้าง ๆ เป็น 3 ระดับ และ
ลูกค้ารายหนึ่งอาจมีประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 ระดับนี้ กล่าวคือ หากการทางานของข้อเสนอ
(หรือผลิตภัณฑ์) ไม่ตรงความคาดหวัง ลูกค้าย่อมเกิดความไม่พอใจ หากการทางานของข้อเสนอ (หรือผล
ผลิตภัณฑ์) ตรงกับความคาดหวัง ลูกค้าย่อมเกิดความพอใจ แต่ถ้าเกินกว่าความคาดหวังลูกค้าก็ยิ่งพอใจ
มากขึ้นไปอีก
ไชยรัต น์ รุ จิ พ งศ์ . (2550, อ้ างถึงใน อลิ ษ า ศรีสุ ก ใส, 2551, หน้ า 27) ได้ ศึกษาถึงการบริการ
(Service) ที่มีคุณภาพซึ่งประกอบไปด้วย
1) S – SATISFACTION คือความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้วยความรู้สึกที่ดีต่อผู้ให้บริการ
2) E – EXPECTATION คื อ ผู้ รั บ บริ ก ารมั ก จะคาดห วั ง การบริ ก ารที่ ร วดเร็ ว ทั น ใจ
มีประสิทธิภาพและมีอัธยาศัยไมตรีดีงาม
3) R – READINESS ความพร้ อ มในการให้ บ ริ ก าร มี ค วามพร้ อ มอยู่ ต ลอดเวลาพร้ อ ม
ให้บริการอย่างฉับพลันและทันใจ ผู้รับบริการจะชอบใจและรู้สึกประทับใจ
4) V – VALUE คือความมีคุณค่าของการบริการที่ตรงไปตรงมา ไม่เอาเปรียบลูกค้า ทาให้
ผู้รับบริการถูกใจ ชอบ และประทับใจ
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5) I – INTEREST คือความสนใจต่อการบริการ ให้ความสนใจ จริงใจ ต่อลูกค้าทุกระดับและ
ทุกคนอย่างยุติธรรม เท่าเทียมกัน การปฏิบัติต่อลูกค้าจะต้องอ่อนโยนให้เกียรติลูกค้าเสมอ
6) C – COURTESY คือ ความมีไมตรีจิตในการบริการ ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ท่าทางที่
สุภาพอ่อนโยน มีอัธยาศัยของความเป็นมิตร สร้างความอบอุ่นและเป็นกันเอง
7) E – EFFICIENCY คื อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการด าเนิ น งานบริ ก าร ขึ้ น อยู่ กั บ การ
บริการอย่างเป็นระบบที่มีขั้นตอนชัดเจน โดยมีปรัชญาการบริการ มีแผนในการให้บริการ มียุทธศาสตร์
การบริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่บริการให้มีคุณภาพ
Kotler. (2541, อ้างถึงใน พิ ณ รุ้ง เพชรรักษ์ , 2548, หน้า 14-15) ได้กล่ าวถึง แนวคิดเกี่ยวกับ
ส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณ ฑ์บ ริการ (Product) คือ สิ่งใดสิ่ งหนึ่งที่นาเสนอแก่ตลาดเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและต้องสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นผลิตภัณฑ์บริการจะใช้กับธุรกิจบริการทุกประเภทที่มีการ
ให้บริการ เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ จะให้บริการตาม
ความต้องการของลูกค้าที่มาขอรับบริการ ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ
2. ราคา (Price) คือต้ น ทุ นทั้ งหมดที่ ลุ กค้ าต้ องจ่ายในการแลกเปลี่ ยนกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รือ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ริ การ ซึ่งรวมระยะเวลาที่ ใช้ ในการผลิ ตหรือบริการ ค่าจ้าง แรงงาน การใช้ค วามคิด การ
สร้างสรรค์ นวัตกรรม จานวนการผลิต ความยากง่ายในการจัดหาวัตถุดิบและผลตอบแทนที่ต้องการด้วย
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะนามาคานวณต้นทุน แล้วกาหนดราคาที่เป็นตัวเงิน ซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเพื่อแลกกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
3. ช่ อ งทางการจ าหน่ า ย (Channels of Distribution) เป็ น กระบวนการท างานที่ ท าให้
สินค้าหรือบริการไปสู่ตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคสินค้าหรือบริการตามความต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามช่องทางการจัดจาหน่ายมีหลายรูปแบบ เช่น การติดต่อทาง
โทรศัพท์ การติดต่อ ณ สถานที่ ที่ผู้คนนิยม การติดต่อโดยไม่จากัดเวลา เป็นต้น
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็น สื่ อการตลาด เพื่อให้ แน่ใจว่าผู้ บริโภคที่เป็ น
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจและทราบถึงคุณค่าของสินค้าที่เสนอขาย เป็นความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบใน
สินค้าและพฤติกรรมอย่างถูกต้อง การส่งเสริมการตลาดประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
และการลด แลก แจก แถม
5. บุคคลผู้ให้บริการ (Personnel) เป็นบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมให้บริการในแต่
ละธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มต้นจนการให้บริการสิ้นสุด เป็ นการเลือกสรรบุคคลที่ให้บริการแก่ลูกค้าตามวัฒนธรรม
และนโยบายขององค์กร เพื่อทาให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า
6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าการให้บริการ
โดยผ่ านการใช้ห ลักฐานที่มองเห็ นได้ เพื่อให้ลู กค้าเห็ นคุณ ค่าของการบริการ เช่น การมีสถานที่โอ่โถง
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สะอาด มีความร่มรื่น การจั ดสถานที่ให้ มีบรรยากาศที่ดีและเหมาะสม การจัดสถานที่ให้ มีส ถานที่นั่ ง
พักผ่อน เป็นต้น
7. กระบวนการให้บริการ (Process) เป็นวิธีการดาเนินงานขององค์กร เพื่อให้กาหนดการ
บริการที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
ปรัชญา เวสารัชช์ (2547) ได้กล่าวไว้ว่า การให้บริการของรัฐนั้น จะต้องคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้คือ
1. การให้บริการที่เป็นที่พึงพอใจแก่สมาชิกในสังคม ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก หรือให้
คาจากัดความยาก แต่อาจกล่าวได้อย่างกว้าง ๆ ถึงองค์ประกอบที่ทาให้เกิดความพึงพอใจได้ ดังนี้
1.1 การให้บริการที่เท่าเทียมแก่สมาชิกในสังคม
1.2 ให้บริการในเวลาที่เหมาะสม
1.3 ให้บริการโดยคานึงถึงปริมาณความมากน้อย คือ ให้บริการไม่มากและ ไม่น้อยเกินไป
1.4 ให้บริการโดยมีการปรับปรุงให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
2. การให้บริการโดยมีความรับผิดชอบต่อประชาชน เป็นค่านิยมพื้นฐานสาหรับการบริการ
ราชการในสังคมประชาธิปไตยที่จะต้องทาหน้าที่ภายใต้การชี้นาทางการเมืองจากตัวแทนของประชาชน
และต้องสามารถให้บริการที่มีลักษณะสนองตอบต่อมติมหาชนต้องมีความยืดหยุ่นที่จะปรับเปลี่ยนลักษณะ
งานหรือการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดดังนั้น การที่จะชี้วัดว่า
การให้บริการสาธารณะของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการบรรลุเป้าหมายหรือไม่เพียงใดนั้น วิธีหนึ่ง
ก็คือ การวัดความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริก าร เพราะการวัดความพึงพอใจนี้เป็นการตอบคาถามว่า
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการมีความสามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้หรือไม่
เพียงใด ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับการปรับปรุงระบบการให้การบริการประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและมีคุณภาพ
ทศพร ศิ ริ สั ม พั น ธ์ (2549) กล่ าวถึงการบริก ารสาธารณะไว้ว่า โดยหลั ก การแล้ ว การบริก าร
สาธารณะย่อมยังประโยชน์แก่สังคมและบุคคลทั่วไป การดาเนินบทบาทสาคัญประการนี้ของหน่วยงาน
ภาครัฐจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสาคัญต่อเรื่องของประสิทธิภาพในเชิงการบริหารจัดการ และ
ประสิทธิภาพเช่นว่านี้ย่อมเป็นองค์ประกอบสาคัญในการกาหนดทิศทางในภาพรวมของประสิทธิภาพของ
การจัดการภาครัฐที่มีต่อระบบการบริห ารงานภาครัฐและระบบเศรษฐกิจการให้บริการของภาครัฐที่มี
คุณภาพ จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนสมรรถนะของการปฏิบัติงานการให้บริการตอบสนองความต้องการประชาชน
ที่เป็นลูกค้าผู้รับบริการของหน่วยงานภาครัฐภายใต้รากฐานของการบริหารราชการหรือการบริหารงาน
ภาครัฐตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) ที่ระบบราชการของ
หลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยรับ มาเป็นกระบวนการทัศน์ในการขับเคลื่ อนการจัดการระบบงาน
ภาครัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตามแนวคิดนี้นอกจากแนวทางการปรับปรุงสมรรถภาพและการยกระดับ
ก าลั ง การผลิ ต ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ซึ่ งมี ม ติ อ ยู่ ที่ ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล (Human Resource
Development) และมีการใช้ประโยชน์จากภาคเอกชนให้มากขึ้น
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ความส าคั ญ ของความพึ ง พอใจต่ อ การบริ ก ารความพึ ง พอใจในบริก ารของผู้ รั บ บริ ก ารเป็ น
เป้ า หมายส าคั ญ ที่ ผู้ ให้ บ ริ ก ารทั้ ง หลายต่ า งหากลยุ ท ธ์ ท างการจั ด การและกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดมา
ประยุกต์ใช้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะทาให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจในบริการและกลั บมาใช้บริการ
ซ้าจึงเป็นประเด็นที่มีความสาคัญต่อบุคคลหลายฝ่าย ได้แก่
1. ผู้ให้บริการ กล่าวคือ ในการจัดให้เกิดการบริการแก่ผู้มารับบริการนั้น สิ่งที่ผู้ให้บริการควร
จะต้องคานึงถึงและยึดถือคือ
1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นตัวกาหนดคุณลักษณะของการบริการรูป แบบการ
บริการที่ดีจะต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการได้ โดยผู้ให้บริการ
จะต้องทาการสารวจหรือศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายเสียก่อน จากนั้นจึงสามารถ
กาหนดรูปแบบการบริการที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการบริการน่าประทับใจแก่ผู้มารับบริการได้
2) ความพึ งพอใจของผู้ รับ บริการเป็นตัว แปรส าคัญ ในการประเมินคุณ ภาพ ของการ
บริการ เนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่ชัดเจนส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้าของผู้รับบริการโดยทั่วไปองค์การ
ธุรกิจบริการจะทาการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในหลาย ๆ ด้าน เช่น อาคารสถานที่ อุปกรณ์
เครื่องใช้ ความน่าเชื่อถือของกิจการบริการ ความเต็มใจในการให้บริการ ความรู้และความสามารถในการ
ให้บริการ และบุคลิกลักษณะของผู้ให้บริการ เป็นต้น
3) ความพึ งพอใจของผู้ ป ฏิ บั ติงานเป็ น ตัว ชี้ คุ ณ ภาพและความส าเร็จ ของงานบริก าร
เนื่องจากการบริการจะดีเพีย งใดนั้นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการซึ่งการปฏิบัติงาน จะมีคุณภาพนั้น ผู้ให้บริการ
จะต้องมีความพึงพอใจในงานของตน จึงจะทุ่มเทในการทางาน และเป็นสิ่งที่นาไปสู่ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
2. ผู้รับบริการ กล่าวคือ สิ่งที่ผู้รับบริการมุ่งหวังต้องการจะได้จากการมารับบริการนั้นก็คือ
ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ วและคุณ ภาพการบริการที่ดี ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเป็ นตัว ผลั กดั น
คุณภาพของการบริการของผู้ให้บริการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้รับบริการดังนี้
1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นตัวผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้รับบริการเอง
ซึ่งมุ่งหวังที่จะได้รับการบริการที่ดีจากการที่ได้ไปใช้บริการยังที่ต่างๆ ความพึงพอใจของผู้รับบริการนี้จึง
เป็ น สิ่งสาคัญที่ผู้ ให้ บริการจะต้องตระหนักถึงและจัดให้มีอย่างเพียงพอ ทาให้ เกิดการแข่งขันเพื่อที่จะ
นาเสนอสิ่งที่ดีกว่าแก่รับบริการ ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ
2) ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานบริการ ช่วยพัฒนาคุณภาพของงานบริการและอาชีพ
บริการเนื่องจากผู้ให้บริการที่มีความพึงพอใจในการท างานจะทางาน ด้วยความเต็มใจ ทุ่มเท สร้างสรรค์
และส่งเสริมมาตรฐานในการให้บริการ ส่งผลให้คุณภาพ ในการบริการสูงขึ้นและงานบริการกลายเป็นงาน
ที่แพร่ห ลายมากขึ้น มีบุ คลากรที่ มีทักษะ และความสามารถเข้าสู่ วงการธุรกิจบริการมากขึ้น เกิดการ
ขยายตั ว ของธุร กิ จ บริ ก าร ส่ งผลต่ อ ลั ก ษณะการบริก าร ท าให้ ผู้ รับ บริก ารได้ รับ การบริก ารที่ มี ค วาม
หลากหลายและมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นต่อไป (เอนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ, 2548)
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3. รัฐธรรมนูญและกฎมายปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1 กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ. 2550
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา, 2550) ได้กาหนดแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินไว้ในหมวด 5 ส่วนที่ 3 มาตรา 78
ดังต่อไปนี้
1. บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคงของ
ประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น โดยต้ อ งส่ ง เสริ ม การด าเนิ น การตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและค า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสาคัญ
2. จัดระบบการบริห ารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้ มีขอบเขต
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศและสนับสนุนให้จังหวัดมีแผน
และงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชน ในพื้นที่
3. กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของ
ท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่ งรัฐ พัฒ นาเศรษฐกิจ ของท้ องถิ่น และระบบสาธารณู ปโภค และสาธารณู ป การตลอดทั้งโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น
4. พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุ ณธรรมและจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับ ปรุงรูปแบบและวิธีการทางานเพื่อให้การบริห ารราชการแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็น
แนวทางในการปฏิบัติราชการ
5. จัดระบบงานราชการและงานของรัฐ อย่างอื่นเพื่ อให้ การจัดทาและการให้ บริการ
สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
6. ดาเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐดาเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม
7. จัดให้มีแผนพัฒนาการเมืองรวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็นอิสระเพื่อ
ติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
8. ดาเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมใน
การบริหารราชการแผ่นดินนั้น ปัจจุบันได้ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
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เป็นหลักในการปฏิบัติงานราชการ ซึ่งในมาตรา 4 นั้น ได้กาหนด ให้แบ่งระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ออกเป็น 3 ส่วนได้ แก่ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลางได้บัญญัติไว้ในมาตรา 7 จัดหรือแบ่งเป็นสานัก
นายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ทบวงซึ่งสังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือ
กระทรวงและกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมซึ่งซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
2) ระเบี ยบบริห ารราชการส่ วนภูมิภาค ได้บัญ ญัติไว้ในมาตรา 51 โดยให้ จัดหรือ
แบ่งเป็นจังหวัดและอาเภอ
3) ระเบี ยบบริห ารราชการส่วนท้องถิ่น ได้บัญญั ติไว้ในมาตรา 69 - 71 โดยให้ จัด
หรือแบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมาย
กาหนด
3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2498 ภายใต้พระราชบัญญัติ
ระเบี ย บบริห ารราชการส่ ว นจั งหวัด พ.ศ. 2498 ซึ่งในปี พ.ศ. 2545 มีจานวน ทั้งสิ้ น 75 แห่ ง เท่ากับ
จานวนจังหวัดที่มีอยู่ในประเทศไทย ปัจจุบันบริหารงานโดยยึดพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
3.2 เทศบาล ตั้ งขึ้ น ตามกฎหมายในปี พ.ศ. 2476 ปั จ จุ บั น ใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ ไขเพิ่ ม เติม (ฉบั บ ที่ 11) พ.ศ. 2543 มีเทศบาลจานวน 1,129 แห่ ง แบ่ งเป็ น
เทศบาลนคร 20 แห่ง เทศบาลเมือง 85 แห่ง และเทศบาลตาบล 1,024 แห่ง
3.3 สุขาภิบ าล จัดตั้งในปี พ.ศ. 2448 เป็นต้นมาจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2542 ได้มี
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 จึงทาให้ในปัจจุบันนี้ไม่มีหน่วย
การบริหารท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลอีกต่อไป
3.4 ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด เป็นลักษณะที่กฎหมายเปิด
กว้างให้รัฐบาลจัดตั้งหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งมีรูปแบบพิเศษหรือรูปแบบที่แตกต่างจาก
รูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และสุขาภิบาลขึ้นได้ ปัจจุบันกฎหมายได้กาหนดให้มีหน่วย
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นเพิ่มขึ้นจานวน 4 รูปแบบ ได้แก่
3.4.1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดตั้งภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมจนมีประกาศ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ ถ) พ.ศ. 2562 ในปัจจุบัน มีจานวนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง
3.4.2) องค์ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิ เศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จัดตั้งในปี
พ.ศ. 2518 ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ซึ่งต่อมามีการ
แก้ ไข 28 เพิ่ ม เติ ม อี ก หลายฉบั บ ปั จ จุ บั น บริห ารงานโดยใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริห ารราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 และเมืองพัทยา จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2521 ภายใต้พระราชบัญญัติ

29
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 ปัจจุบันบริหารงานโดยใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
3.4.3) เทศบาล จัดตั้งภายใต้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 1496 และให้ยกเลิก
ความในวรรคสองของมาตรา 15 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และ ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า
“พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และมีจานวนเทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 195
แห่ง เทศบาลตาบล 2,247 แห่ง (กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น, ออนไลน์)
3.4.4) องค์การบริหารส่วนตาบลจัดตั้งในปี พ.ศ. 2537 ภายใต้พระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ซึ่งต่อมามีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายอีกครั้ง ปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนตาบลบริหารงานโดยใช้พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ. 2562 และมีองค์การบริห ารส่ วนตาบลจานวน 5,300 แห่ ง (กรมการปกครองส่ วนท้องถิ่น,
ออนไลน์, ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2563)
3.2 เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา เป็นเทศบาลตาบลหนึ่งในจานวน 2 เทศบาลตาบล 2
องค์การบริห ารส่ วนตาบล ของอาเภอห้ ว ยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ทางทิ ศใต้ของอาเภอห้ ว ย
กระเจา ประมาณ 500 เมตร อยู่ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 60 กม. มีอาณาเขตติดต่อกับ
ตาบลต่าง ๆ ดังนี้ คือ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลวังไผ่ อาเภอห้วยกระเจา
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตาบลดอนตาเพชร อาเภอพนมทวน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตาบลบ่อพลอย อาเภอบ่อพลอย
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แผนที่ตาบลห้วยกระเจา

1.2 เนื้อที่
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 230 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 143,750 ไร่
1.3 ภูมิประเทศ
สภาพโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ป่าเขาเหมาะสาหรับใช้ในการทานา ทาไร่ และ
การเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงกระบือ และไก่พื้นเมือง
1.4 สภาพภูมิประเทศ
เนื่องจากสภาพการณ์ที่ทรัพยากรป่าไม้ถูกทาลายไปมากมีผลกระทบต่อดุลภาพทาง
ธรรมชาติเกิดภาวะอากาศวิป ริต ฝนไม่ตกตามฤดูกาลเกิดภาวะอากาศที่แห้ งแล้ง หน้าร้อนจะร้อนจัด
ช่วงกลางวันถึงค่าอากาศจะร้อนอบอ้าว ส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวจัดแบบแห้งแล้ง
1.5 จานวนหมู่บ้าน
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา มีจานวนหมู่บ้านในเขต ทต.จานวน 21 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านซ่อง
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยกระเจา
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หมูท่ ี่ 3 บ้านห้วยกระเจา
หมู่ที่ 4 บ้านดงตาอินทร์
หมู่ที่ 5 บ้านเขากรวด
หมู่ที่ 6 บ้านหัวอ่าง
หมู่ที่ 7 บ้านเขาศาลา
หมู่ที่ 8 บ้านทัพพระยา
หมู่ที่ 9 บ้านไผ่งาม
หมู่ที่ 10 บ้านอุดมสุข
หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งมังกะหร่า
หมู่ที่ 12 บ้านพยอมงาม
หมู่ที่ 13 บ้านกรอกฟ้าสาธุการ
หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่
หมู่ที่ 15 บ้านไพรงาม
หมู่ที่ 16 บ้านดอน
หมู่ที่ 17 บ้านโกรกสมอ
หมู่ที่ 18 บ้านโกรกแสลบ
หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งคูณ
หมู่ที่ 20 บ้านทุ่งประดู่
หมู่ที่ 21 บ้านดอนสว่าง
1.6 ประชากร
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 พบว่าตาบลห้วยกระเจา มีประชากรรวมทั้งสิ้น 8,936คน
จานวนชาย 4,415 คน จานวนหญิง 4,521 คน จานวนครอบครัวทั้งตาบลห้วยกระเจา มี 3,09หลังคาเรือน
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558) ขนาดสมาชิกในครอบครั ว โดยเฉลี่ยครอบครัวหนึ่งประมาณ 3 คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 39 คน / ตารางกิโลเมตร ตารางแสดงจานวนประชากร จานวนหลังคาเรือน
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 การประกอบอาชีพ
ประชากรตาบลห้วยกระเจา มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และอาชีพ
รับจ้างและค้าขาย เป็นต้น
รายละเอียดการประกอบอาชีพของประชากรตาบลห้วยกระเจา จาแนกตามครัวเรือน
ทั้งตาบลมีดังต่อไปนี้
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ก. ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียวมีประมาณร้อยละ 4.44 ของจานวน
ครัวเรือนทั้งตาบล โดยแบ่งออกเป็น
1. อาชีพรับจ้าง มีประมาณ ร้อยละ 2.24
2. อาชีพเกษตรกรรม มีประมาณร้อยละ 2.20
ข. ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพขึน้ ไป มีประมาณร้อยละ 95.56
ของจานวนครัวเรือนทั้งตาบล โดยแบ่งออกเป็น
1. รับจ้างและเกษตรกรรม มีประมาณร้อยละ 93.21
2. เกษตรกรรมและค้าขาย มีประมาณร้อยละ 2.35
2.1.1 การเกษตรกรรม
ตาบลห้วยกระเจา มีพื้นที่เกษตรกรรมจานวน 68,281 ไร่ แบ่งเป็น
- ที่นา
25,959 ไร่
- ที่ไร่
39,854 ไร่
เกษตรกรปลูกพืชไร่ที่สาคัญได้แก่
1. ปลูกข้าว
17,500 ไร่
2.ข้าวฟ่าง
300 ไร่
3.ปาล์มน้ามัน
1,000 ไร่
4. ปลูกมันสาปะหลัง 25,015 ไร่
5. ปลูกอ้อย
15,000 ไร่
6. ข้าวโพด
500 ไร่
7. แตงโมเมล็ด
100 ไร่
8. งาดา
100 ไร่
9.ยางพารา
410 ไร่
พื้นที่ว่างเปล่า จานวน 2,471 ไร่
2.1.2 การปศุสัตว์
เกษตรกรในพื้นที่มีการเลี้ยงสัตว์ได้แก่ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ เป็ดไข่ เป็ดเทศ
ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง โดยเฉพาะ โคพื้นเมือง เคยมีจานวน 14,943 ตัว ซึ่งถือว่าเป็นตาบลที่มีจานวนโค
มากที่สุดในประเทศไทย
2.1.3 แรงงาน
จานวนประชากรในวัยแรงงานของตาบลห้วยกระเจา พบว่าเป็นแรงงานในครัวเรือน
รองลงมา ได้แก่ แรงงานจ้างมาจากเพื่อนบ้านและคนในพื้นที่ ตลอดจนแรงงานจากตาบลใกล้เคยซึ่งไม่มีที่ดิน
ทากินเป็นของตนเอง และว่างเว้น จากฤดูกาลเก็บเกี่ยวในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมการบริการค้าขาย รับจ้างทั่วไปและรับราชการ ส่วนแรงงานที่เหลือเป็นแรงงานที่มีการ
ว่างงาน สตรีวัยเจริญพันธ์ที่มีภาวะในการเลี้ยงดูแลทารก ส่วนการเคลื่อนย้ายออกของแรงงานตาบลห้วย
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กระเจา ไปยังที่ต่าง ๆ ส่วนมากจะไปรับจ้างในภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ เป็นการรับจ้างเป็นช่าง , กรรมกร, งาน
บ้าน และอื่น ๆ โดยมีการเคลื่อนย้ายออกทั้งแบบถาวรและแบบชั่วคราว
2.1.4 ผลผลิต
สถิติการปลูกพืชเศรษฐกิจของตาบลห้วยกระเจา พ.ศ. 2557 มีดังนี้
- ปลูกอ้อย
ให้ผลผลิตเฉลี่ย
6,800 กิโลกรัม/ไร่
- ปลูกมันสาปะหลัง
ให้ผลผลิตเฉลี่ย
3,000 กิโลกรัม/ไร่
- ปลูกข้าว
ให้ผลผลิตเฉลี่ย
30 ถัง/ไร่
นอกจากนี้ตาบลห้วยกระเจา มีการเลี้ยงสัตว์จากสถิติการเลี้ยงสัตว์ของตาบลห้วยกระเจา
พ.ศ. 2557 มีดังนี้
- ไก่เนื้อ
ประมาณ
140,063 ตัว
- ไก่พื้นเมือง
ประมาณ
19,002 ตัว
- ไก่ไข่
ประมาณ
37 ตัว
- เป็ดเทศ
ประมาณ
954 ตัว
- โค
ประมาณ
7,060 ตัว
- กระบือ
ประมาณ
147 ตัว
- สุกร
ประมาณ
1,518 ตัว
- แพะ
ประมาณ
572 ตัว
- แกะ
ประมาณ
290 ตัว
2.1.5 รายได้
จากสถิติรายได้การประกอบอาชีพของตาบลห้วยกระเจาใน ปี 2557
- รายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 30,000
- รายได้จากการประกอบอาชีพค้าขาย เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 25,000
- รายได้จากการประกอบอาชีพรับราชการ เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 63,600
- รายได้จากการประกอบอาชีพรับจ้าง
เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 20,000
- รายได้จากการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 15,000
2.2 หน่วยธุรกิจในเขต ทต.
- ปั๊มน้ามัน
1
แห่ง
- โรงสี
7
แห่ง
- ร้านสะดวกซื้อ 1
แห่ง
- ธนาคาร ธกส. 1
แห่ง
- ธนาคารออมสิน 1 แห่ง

มีดังนี้
บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี
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3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
ตาบลห้วยกระเจามีโรงเรียนประถมศึกษาจานวน 7 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านอนุบาลห้วยกระเจา
2. โรงเรียนบ้านซ่อง
3. โรงเรียนบ้านไพรงาม
4. โรงเรียนบ้านเขากรวด
5. โรงเรียนบ้านเขาศาลา
6. โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า
7. โรงเรียนบ้านทัพพระยา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 2 แห่ง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยกระเจา
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกาญจนาภิเษก
3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัดจานวน 11 แห่ง ดังนี้
1. วัดห้วยกระเจา
2. วัดบ้านซ่อง
3. วัดทัพพระยา
4. วัดพยอมงาม
5. วัดไผ่งาม
6. วัดสวนมะม่วง
7. วัดไพรงาม
8. วัดเขากรวด
9. วัดเขาศาลาธรรมาราม
10. วัดเขาศาลาพัฒนาราม
11. วัดพงษ์ไพบูลย์
- สานักสงฆ์ 1 แห่ง ได้แก่
สานักสงฆ์ทุ่งใหญ่
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3.3 สาธารณสุข
ตาบลห้วยกระเจามีโรงพยาบาล 1 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 2
แห่ง แบ่งเขตดังนี้
(1) โรงพยาบาลห้วยกระเจาฯดูแลพื้นที่ ดังนี้
1.1 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยกระเจา
1.2 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยกระเจา
1.3 หมูที่ 4 บ้านดงตาอินทร์
1.4 หมู่ที่ 6 บ้านหัวอ่าง
1.5 หมู่ที่ 9 บ้านไผ่งาม
(1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทัพพระยา ดูแลพื้นที่ ดังนี้
1.1 หมู่ที่ 8 บ้านทัพพระยา
1.2 หมู่ที่ 10 บ้านอุดมสุข
1.3 หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่
1.4 หมู่ที่ 17 บ้านโกรกสมอ
1.5 หมู่ที่ 18 บ้านโกรกแสลบ
1.6 หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งคูณ
(2 ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านไพรงาม ดูแลพื้นที่ดังนี้
2.1 หมู่ที่ 1 บ้านซ่อง
2.2 หมู่ที่ 5 บ้านเขากรวด
2.3 หมู่ที่ 7 บ้านเขาศาลา
2.4 หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งมังกะหร่า
2.5 หมู่ที่ 12 บ้านพยอมงาม
2.6 หมู่ที่ 13 บ้านกรอกฟ้าสาธุการ
2.7 หมู่ที่ 15 บ้านไพรงาม
2.8 หมู่ที่ 16 บ้านดอน
2.9 หมู่ที่ 20 บ้านทุ่งประดู่
2.10 หมู่ที่ 21 บ้านดอนสว่าง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า 100%
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตารวจภูธรห้วยกระเจา 1 แห่ง
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4. การบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม
- ถนนลาดยาง จานวน 3 สาย
1. ถนนลาดยางของทางหลวงแผ่นดินสายบ่อพลอย – อู่ทอง หมายเลข 3342
2. ถนนลาดยางของทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3363 สายดอนแสลบ – ช่องด่าน
3. ถนนลาดยางทางหลวงชนบท หมายเลข 4006 สายบ้านซ่อง - พนมทวน
4.2 การโทรคมนาคม
- มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จานวน 10 ตู้
4.3 การไฟฟ้า
- ชาวบ้านในตาบลมีไฟฟ้า ใช้ประมาณ 90%
4.4 แหล่งน้าธรรมชาติ
- บึง , หนอง 1 แห่ง
4.5 แหล่งน้าที่สร้างขึ้นและใช้การได้
- ฝาย
จานวน
3 แห่ง
- บ่อน้าตื้น จานวน 85 แห่ง
- บ่อบาดาล จานวน 10 แห่ง
- ระบบประปา จานวน 15 แห่ง
- อ่างเก็บน้า จานวน
4 แห่ง
- สระน้า
จานวน 19 แห่ง
5. ข้อมูลอื่น ๆ
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ในเขตเทศบาลตาบลห้วยกระเจามี ทรัพยากร ธรรมชาติ
ประเภท ภูเขา ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมระเบิดและย่อยหิน รวมถึงการขุดตักดินลูกรังในเขต
พื้นที่หลายแห่ง
5.2 มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 200 คน
- กองทุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ 1 รุ่น 103 คน
- อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2 รุ่น 200 คน
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4. การสนับสนุนน้าอุปโภค-บริโภค
ปัญหาความแห้งแล้ง
นิยามของภัยแล้ง (Glossary of Meteorology (1959)) ภัยแล้ง หมายถึง ภัยธรรมชาติที่เกิด
จากสภาพอากาศแห้งแล้งผิดปกติที่ขาดน้าเป็นระยะเวลานาน จนก่อให้เกิดการเสียดุลด้านอุทกวิทยา
เกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรงต่อพื้นที่ ซึ่งมีผลทาให้ขาดแคลนน้าดื่มน้าใช้ และความเสียหายทางการเกษตร.
ความรุนแรงของภัยแล้งขึ้นอยู่กับความขาดแคลนความชื้น , ช่วงเวลา และขนาดของพื้นที่ที่มีผลกระทบ.
เราสามารถกาหนดความหมายของความแห้งแล้ง (ฝนแล้ง)ใน 4 ด้าน ดังนี้
- ความแห้งแล้งด้านอุตุนิยมวิทยา หมายถึงปริมาณหยาดน้าฟ้า (precipitation) ที่ต่ากว่าปกติ
เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงของภู มิ อ ากาศ ได้ แ ก่ สภาวะที่ มี ฝ นน้ อ ยหรื อไม่ มี ฝ นเลยในช่ ว งเวลาหนึ่ ง
ซึ่งตามปกติควรจะต้องมีฝน โดยขึ้นอยู่กับสถานที่และฤดูกาล ณ ที่นั้น ๆ ด้วย
- ความแห้งแล้งด้านการเกษตร หมายถึง สถานการณ์ที่ปริมาณความชื้นในดินไม่เพียงพอสาหรับพืช
- ความแห้งแล้งด้านอุทกวิทยา ปรากฏเมื่อสภาวะน้าผิวดินและใต้ดินต่ากว่าปกติ
- ความแห้ งแล้ งด้านเศรษฐกิ จสั งคม หมายถึง สถานการณ์ ที่ ส ภาวะการขาดแคลนน้ าเริ่ม มี
ผลกระทบต่อคน
สาเหตุการเกิดภัยแล้ง
1.โดยธรรมชาติ
1.1การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก
1.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ความผิดปกติของตาแหน่งร่องมรสุม
1.3 การเปลี่ยนแปลงของระดับน้าทะเล
1.4 ภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย แผ่นดินไหว
2.โดยการกระทาของมนุษย์
2.1 การทาลายชั้นโอโซน เช่น การเผาพลาสติก น้ามัน และถ่านหิน
2.2 ผลกระทบของภาวะเรือนกระจก ที่เกิดจากก๊าซบางชนิด เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ,
มีเทน, ไนตรัสออกไซด์, คลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon- CFsC) ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศจน
หนาแน่นขึ้น ทาให้เก็บกักความร้อนสะสมอยู่ในอากาศใกล้ผิวโลกมากขึ้นตามไปด้วย มีผลให้อากาศร้อน
กว่าปกติ
2.3 การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
2.4 การตัดไม้ทาลายป่า มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของภูมิอากาศ เช่น
ฝน อุณหภูมิ และความชื้น
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ผลกระทบจากภัยแล้ง
ภัยแล้งสร้างความเสียหายและผลกระทบในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม การเกิดภัยแล้งอย่างต่อเนื่องทาให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทาให้แหล่งน้าตามธรรมชาติตื้นเขิน ระดับน้าใต้ดินเปลี่ยนแปลง พื้นที่
ที่เคยอุดมสมบูรณ์เกิดความแห้งแล้ง เกิดการกัดเซาะของหน้าดิน และการทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ของที่ดิน
2. ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ทาให้ผลผลิตด้านเกษตรกรรม และอตุสาหกรรมลดลง รวมทั้ง
กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เช่น ผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพต่า ทาให้ราคา
ผลผลิตลดลงเกิดความยากจน และเกิดการสูญเสียจากการทิ้งร้างที่ดิน
3. ผลกระทบทางด้านสังคม เกิดการละทิ้งถิ่นฐานเข้ามาทางานในเมืองใหญ่ เกิดผลกระทบใน
ด้านสุขภาพอนามัย การจัดการคุณภาพชีวิตลดลง และเกิดความขัดแย้งในการใช้น้า

5. งานจัดเก็บภาษี-รายได้
การเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นโดยหลัก ๆ ประกอบไปด้วย
1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้เสียภาษี ได้แก่ ผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร้างทุกคน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (มีชื่อเป็นเจ้าของในโฉนดหรือสิ่งปลูกสร้าง) โดยจะเก็บภาษีตาม
มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถือครอง และอัตราภาษีขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. เกษตรกรรม
2. ที่อยู่อาศัย
3. อื่นๆ ที่ไม่ใช่เกษตรกรรมและอยู่อาศัย
4. ที่รกร้างว่างเปล่า
ทั้ ง นี้ ผู้ เสี ย ภาษี ต้ อ งเสี ย ภาษี ทุ ก ปี และต้ อ งช าระภายในเดื อ นเมษายนของปี นั้ น ๆ
เหมือนกับการชาระภาษีบารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินซึ่งถูกยกเลิกไป (ยกเว้นปี 2563 สามารถ
ชาระภาษีได้ถึงเดือนสิงหาคม) อย่างไรก็ตาม มูลค่าของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งห้องชุด จะใช้ ‘ราคา
ประเมินทุนทรัพย์ ’ (ราคาประเมินฯ) ของกรมธนารักษ์มาใช้ ส่วนปี 2563 นี้ใช้บัญชีราคาประเมินฯ ปี
2559-2562 มาใช้ ขณะเดียวกันภาษีที่ดินฯ จะเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่
เทศบาล องค์การบริห ารส่วนตาบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา (ไม่รวมองค์การบริหารส่วน
จังหวัด) เพื่อนาไปใช้พัฒนาท้องถิ่น พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นมาเพื่อสร้างให้เกิดการใช้ประโยชน์
จากที่ดินสู งสุด และเป็ นกลไกลดความเหลื่อมล้า ซึ่งเมื่อเริ่มใช้อาจทาให้ ผู้ที่ถือที่ดินไว้จานวนมากต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับอัตราภาษีใหม่ โดยมีรายละเอียดตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
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พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
หมวด 1 บททั่วไป
มาตรา 7 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่ใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ภาษีที่จัดเก็บได้ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้น
มาตรา 8 ให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินดังต่อไปนี้ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บ ภาษีตาม
พระราชบัญญัตินี้
(1) ทรัพย์สินของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือของหน่วยงาน
ของรัฐ หรือในกิจการสาธารณะ ทั้งนี้ โดยมิได้ใช้หาผลประโยชน์
(2) ทรัพย์ สิ น ที่ เป็ น ที่ ทาการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการช านาญพิเศษของ
องค์การ สหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ซึ่งประเทศไทยมีข้อผูกพันที่ต้องยกเว้นภาษีให้
ตามสนธิสัญญา หรือความตกลงอื่นใด
(3) ทรัพย์สินที่เป็นที่ทาการสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน
(4) ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย
(5) ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใดที่ใช้เฉพาะเพื่อการประกอบศาสนกิจ
หรือ กิจการสาธารณะ หรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรือบาทหลวง ไม่ว่าในศาสนา
ใด หรือทรัพย์สินที่เป็นศาลเจ้า ทั้งนี้ เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์
(6) ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได้รับประโยชน์
ตอบแทน
(7) ทรัพย์สินที่เป็นของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังประกาศกาหนด ทั้งนี้ เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์
(8) ทรั พ ย์ สิ น ของเอกชนเฉพาะส่ ว นที่ ไ ด้ ยิ น ยอมให้ ท างราชการจั ด ให้ ใ ช้ เ พื่ อ
สาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกาหนด
(9) ทรั พ ย์ ส่ ว นกลางที่ มี ไว้ เพื่ อ ใช้ ห รื อ เพื่ อ ประโยชน์ ร่ ว มกั น ส าหรับ เจ้ าของร่ ว มตาม
กฎหมาย ว่าด้วยอาคารชุด
(10) ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
(11) ที่ดิน อัน เป็ นพื้น ที่สาธารณู ปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย
(12) ทรัพย์สินอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

40
มาตรา 9 ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่ 1 มกราคม ของปีใด
เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสาหรับปีนั้น ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ การเสียภาษีของผู้เสียภาษีตาม
พระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตามกฎหมายอื่น
มาตรา 10 ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนการเช่า ในที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างใด ให้สานักงานที่ดินหรือสานักงานที่ดินสาขาแจ้งการโอนหรือการจดทะเบียน การเช่า
ดั งกล่ าวต่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ที่ ดิ น หรือ สิ่ งปลู ก สร้างตั้ งอยู่ต ามรายการที่ รัฐ มนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นรายเดือนภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป การแจ้ง
การโอนหรือการจดทะเบียนการเช่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายที่ดินและ กฎหมายว่าด้วย
อาคารชุด
มาตรา 11 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งพนักงานสารวจ พนักงานประเมิน และ พนักงาน
เก็ บ ภาษี เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ให้ พนักงานตามวรรคหนึ่ ง เป็ นเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 12 ในกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รับชาระภาษีแทนตามมาตรา 50
ส่ วนราชการหรือหน่ ว ยงานของรัฐ นั้ น อาจได้รับส่ ว นลดหรือ ค่าใช้จ่าย ในการจัดเก็บภาษี ตามอัตราที่
กาหนดในกฎกระทรวง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละสามของภาษีที่รับชาระ
มาตรา 13 การส่งคาสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมินหรือหนังสืออื่น ให้เจ้าหน้าที่ ส่งให้แก่
ผู้เสี ย ภาษี โดยตรง หรือส่ งทางไปรษณี ย์ล งทะเบียนตอบรับ โดยให้ ส่ ง ณ ภู มิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ หรือ
สถานที่ทา การของบุ คคลนั้ นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของ
บุคคลนั้น ถ้าไม่พบผู้เสียภาษี ณ ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทาการของผู้เสียภาษีจะส่งให้แก่ บุคคล
ใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่ ณ ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทาการที่ปรากฏว่าเป็ นของผู้เสีย
ภาษีนั้นก็ได้
ถ้าไม่ส ามารถส่ งหนั งสื อตามวิธีการที่กาหนดในวรรคหนึ่งได้ จะกระทาโดยวิธีปิดหนังสือในที่
ที่เห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทาการของผู้เสียภาษีนั้นหรือลงประกาศแจ้งความใน
หนังสือพิมพ์ก็ได้
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคสองและเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการ
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เสียภาษีได้รับหนังสือนั้นแล้ว
มาตรา 14 ก าหนดเวลาการช าระภาษี ห รือแจ้ งรายการต่าง ๆ หรือก าหนดเวลาการคั ดค้ าน
การประเมินภาษีตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิ บัติตามกาหนดเวลาดังกล่าว
มีเหตุจาเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกาหนดเวลาได้ ให้ยื่นคาร้องขอขยายหรือเลื่อนกาหนดเวลาก่อน
ก าหนดเวลาสิ้ น สุ ด ลง เมื่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาเห็ น เป็ น การสมควร จะให้ ข ยายหรื อ ให้ เลื่ อ น
กาหนดเวลาออกไปอีกตามความจาเป็นแก่กรณีก็ได้ กาหนดเวลาต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นเป็นการสมควร จะขยายหรือเลื่อนกาหนดเวลานั้นออกไปเป็น
การทั่วไปตามความจาเป็นแก่กรณีก็ได้
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หมวด 2 คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มาตรา 15 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง”
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมที่ดิน
อธิบ ดีก รมธนารัก ษ์ อธิบ ดีก รมส่ งเสริ มการปกครองท้อ งถิ่ น อธิบ ดี กรมสรรพากร และ ผู้ อ านวยการ
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการ ให้ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังแต่งตั้งข้าราชการ
ของส านั ก งานเศรษฐกิจ การคลั ง เป็ น เลขานุ ก าร และอธิบ ดีก รมส่ งเสริม การปกครองท้ อ งถิ่น แต่งตั้ ง
ข้าราชการของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา 16 คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
(1) วิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การจั ด เก็ บ ภาษี ต ามมาตรา 23 วรรคสาม และตามที่
กระทรวงการคลัง หรือกรุงเทพมหานครร้องขอ (2) ให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
และการปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ กั บ คณะกรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งประจ าจั งหวั ด
กระทรวงการคลั ง กระทรวงมหาดไทย หรือ กรุงเทพมหานคร (3) ปฏิ บั ติ การอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมาย
กาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการวินิจฉัย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มาตรา 17 การประชุ ม คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งต้ อ งมี ก รรมการ
มาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนกรรมการทั้ ง หมด จึ ง จะเป็ น องค์ ป ระชุ ม ในการประชุ ม
คณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้ มี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด
มาตรา 18 คาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นที่สุด และใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคาวินิจฉัยในภายหลัง คาวินิจฉัยที่เปลี่ยนแปลงนั้น ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่มี
คาวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไป
มาตรา 19 ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มีคาวินิจฉัย คาปรึกษา
หรื อ คาแนะน าเกี่ ย วกั บ การจั ดเก็บ ภาษี และการปฏิ บั ติต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แล้ ว ให้ แจ้ ง คาวินิ จฉั ย
คาปรึกษาหรือคาแนะนาดังกล่าวไปยังผู้ที่ยื่นขอคาวินิจฉัย คาปรึกษาหรือคาแนะนานั้น และให้ส่งเรื่อง
ดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
มาตรา 20 คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อ
ปฏิ บั ติ ง านตามที่ ค ณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งมอบหมายก็ ได้ ในการประชุ ม
คณะอนุกรรมการ ให้นาความในมาตรา 17 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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หมวด 3 คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
มาตรา 21 ในแต่ ล ะจั งหวั ด ยกเว้ น กรุ งเทพมหานคร ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรีย กว่ า
“คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด” ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
กรรมการ ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สรรพากร
พื้ น ที่ ที่ ผู้ ว่าราชการจั งหวัดแต่ ง ตั้ งจ านวนหนึ่ งคน นายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวัด นายกเทศมนตรี
จ านวนห้ าคน นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลจ านวนห้ าคน เป็ น กรรมการ และให้ ท้ อ งถิ่ น จั งหวั ด
เป็นกรรมการและเลขานุการ ในกรณีที่จังหวัดใดมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นใน
จังหวัด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนั้นเป็นกรรมการร่วมด้วยจานวน
หนึ่งคน ให้ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริห ารส่วนตาบล และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น อื่น ในจังหวัด เป็ น ผู้พิ จารณาเลื อกนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริห ารส่ว นตาบล หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างประจ าจังหวัด มีห น้ าที่ และอานาจพิจารณาให้ ความเห็ นชอบอัตราภาษีตามร่างข้อบัญ ญั ติ
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 37 วรรคเจ็ด ให้ความเห็นชอบการลดภาษีหรือยกเว้น
ภาษีของผู้ บ ริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 และให้ คาปรึกษาหรือคาแนะนาแก่ผู้บริห าร
ท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด รวมทั้งปฏิ บัติการอื่นตามที่
กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ คาว่า “ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น ในจังหวัด” ให้หมายความรวมถึงนายกเมืองพัทยาด้วย
มาตรา 22 การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด ให้นาความใน
มาตรา 17 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 23 เมื่อ คณะกรรมการภาษี ที่ ดิน และสิ่ งปลู กสร้างประจาจังหวัดได้ ให้ ค าปรึกษาหรือ
คาแนะนาแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแล้ว ให้ส่ง
ค าปรึ ก ษ าหรื อ ค าแนะน าดั ง กล่ า วไปยั ง กระทรวงมหาดไท ยเพื่ อพิ จารณ าต่ อ ไป ในกรณี ที่
กระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยกับคาปรึกษาหรือคาแนะนาของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจ าจั งหวัดตามวรรคหนึ่ ง ให้ กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่ งปลู กสร้าง
ประจ าจั ง หวั ด ทราบภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ได้ รั บ ค าปรึ ก ษาหรื อ ค าแนะน า พร้ อมทั้ ง ส่ ง ให้
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดอื่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ
และถื อ ปฏิ บั ติ ต่ อ ไป ในกรณี ที่ ก ระทรวงมหาดไทยไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ค าปรึ ก ษาหรื อ ค าแนะน าของ
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องพร้อม
กับ ความเห็ น ไปยั ง คณะกรรมการวินิ จฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลู กสร้างภายในสิ บห้ าวันนับแต่วันที่ได้รับ
ค าปรึ ก ษาหรื อ ค าแนะน า ดั ง กล่ า ว การแจ้ งและการส่ งเรื่ อ งตามมาตรานี้ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศกาหนด
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มาตรา 24 ในแต่ละปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเว้นกรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูล เกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษี จานวนภาษีที่จัดเก็บได้ มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นฐานในการคานวณภาษี ให้แก่
คณะกรรมการภาษีที่ดิน และสิ่ งปลู กสร้างประจาจังหวัด ให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่ งปลู กสร้า ง
ประจ าจั ง หวั ด รวบรวมข้ อ มู ล ขององค์ ก รปกครอง ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามวรรคหนึ่ ง และจั ด ส่ ง ให้ แ ก่
กระทรวงมหาดไทย ให้กรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูลตามที่กาหนดในวรรคหนึ่งให้แก่กระทรวงมหาดไทย
โดยตรง ให้กระทรวงมหาดไทยประมวลผลข้อมูลที่ได้รับตามวรรคสองและวรรคสาม และให้จัดส่งข้อมูลที่
มีการประมวลผลแล้วให้แก่กระทรวงการคลังและคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น การรวบรวมและการจั ด ส่ งข้อ มูล ตามมาตรานี้ ให้ เป็ นไปตามระเบี ยบที่ รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
มาตรา 25 ในการจั ด ส่ งข้ อ มู ล ให้ แ ก่ ก ระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 24 ให้ ค ณะกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษี พร้อมกับเสนอแนวทางการแก้ไขด้วย
หมวด 4 การสารวจและจัดทาบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มาตรา 26 เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มี การสารวจ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในหมวดนี้
มาตรา 27 ก่อนที่จะดาเนินการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ กาหนด
ระยะเวลาที่จะทาการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแต่งตั้งพนักงานสารวจเพื่อปฏิบัติการ ดังกล่าว
โดยปิดประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ณ สานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
มาตรา 28 ให้พนักงานสารวจมีหน้าที่และอานาจสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายใน เขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จานวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์
ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จาเป็นแก่การประเมินภาษี ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงาน
สารวจต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง บัตรประจาตัวตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศกาหนด
มาตรา 29 ในการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้พนักงานสารวจมีอานาจเข้าไปในที่ดิน หรือ
สิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการได้
และมีอานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลู กสร้างจากผู้ เสี ยภาษี ทั้งนี้
ให้ ผู้ เสีย ภาษีห รือบุ คคลซึ่งเกี่ย วข้องอานวยความสะดวกตามสมควร ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ ง
พนักงานสารวจอาจขอให้ผู้เสียภาษีชี้เขตที่ดินหรือ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้ ใน
กรณีที่ผู้เสียภาษีไม่ส่งมอบเอกสารหรือหลั กฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามวรรคหนึ่ง
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ให้แก่พนักงานสารวจ ให้พนักงานสารวจรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพื่อมีหนังสือ เรียกเอกสารหรือ
หลักฐานดังกล่าวต่อไป
มาตรา 30 เมื่อพนั กงานส ารวจได้ด าเนิ นการส ารวจที่ดิน และสิ่ งปลู กสร้างภายในเขตองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยต้อง
แสดงประเภท จานวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ
รายละเอียดอื่นที่จาเป็นแก่การประเมินภาษี ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศ
กาหนด และให้ประกาศบัญชีดังกล่าว ณ สานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
สถานที่อื่นด้วยตามที่เห็นสมควร ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน
พร้อมทั้งให้จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชีดังกล่าว ให้ผู้เสียภาษีรายนั้น
ทราบด้วย
มาตรา 31 ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า บั ญ ชี ร ายการที่ ดิ น และสิ่ งปลู ก สร้ างที่ ได้ จั ด ท าขึ้ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง
ตามความเป็นจริง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้
มาตรา 32 ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทาขึ้น ไม่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง ให้ผู้เสียภาษียื่นคาร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได้ เมื่อได้รับคาร้อง
ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งให้พนักงานสารวจดาเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง
โดยเร็ว ในกรณีต้องแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้บริหารท้องถิ่น ดาเนินการแก้ไขบัญชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งผลการดาเนินการตามวรรคสองให้ผู้เสีย
ภาษีทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคาร้องจากผู้เสียภาษี
มาตรา 33 ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าด้วยเหตุใด
อั น มี ผ ลท าให้ ที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งต้ อ งเสี ย ภาษี ใ นอั ต ราที่ สู ง ขึ้ น หรื อ ลดลง ให้ ผู้ เ สี ย ภาษี แ จ้ ง
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวันที่ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
มาตรา 34 การแจ้งประกาศกาหนดระยะเวลาที่จะทาการสารวจตามมาตรา 27 การจัดส่งข้อมูล
ของผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชีตามมาตรา 30 การแจ้งผลการดาเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตามมาตรา 32 และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือ สิ่งปลูกสร้างตามมาตรา 33
อาจด าเนิ น การโดยผ่ า นทางสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารอื่ น ใดได้ ทั้ งนี้ ต ามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด หมวด 5 ฐานภาษี อัตราภาษี และการคานวณภาษี
มาตรา 35 ฐานภาษีเพื่อการคานวณภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ มูลค่าทั้งหมด ของที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสร้าง การคานวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (1) ที่ดิน
ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการคานวณ (2) สิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์
สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการคานวณ (3) สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด

45
เป็นเกณฑ์ในการคานวณ กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ การคานวณมูลค่าให้
เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูก
สร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้เป็นไปตามราคา ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่คณะอนุกรรมการประจา
จังหวัดกาหนดโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
มาตรา 36 ให้ กรมธนารั กษ์ห รือส านักงานธนารักษ์ พื้น ที่ แล้ ว แต่กรณี ส่ งบั ญ ชีกาหนด ราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรื อสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดตามมาตรา 35 ให้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งที่ดิน สิ่งปลู กสร้าง หรือสิ่งปลู กสร้างที่เป็นห้องชุดนั้นตั้งอยู่ใน เขตองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประจาจังหวัดประกาศ ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์
มาตรา 37 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้จัดเก็บภาษีตามอัตรา ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอัตราภาษีไม่
เกิน ร้อยละศูนย์จุดหนึ่งห้าของฐานภาษี
(2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษี ไม่เกินร้อยละศูนย์
จุดสาม ของฐานภาษี
(3) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก (1) หรือ (2) ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน
ร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี
(4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตรา
ภาษีไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี
การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตาม (1) ต้องเป็นการทานา ทาไร่ ทาสวน
เลี้ ย งสั ต ว์ เลี้ ย งสั ต ว์ น้ า และกิ จ การอื่ น ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง และ
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกาหนด ทั้งนี้ ในการจัดทาประกาศดังกล่าวให้นา
ความเห็นของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาประกอบการพิจารณาด้วย
การใช้ป ระโยชน์ เป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ตาม (2) ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ รัฐ มนตรีว่ าการ
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกาหนด
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้ง ไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพตาม (4)
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง
อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บตามวรรคหนึ่ง ให้ ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยจะกาหนดเป็น
อัตราเดียว หรือหลายอัตราแยกตามมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างก็ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอั ตราภาษีที่
กาหนด ตามวรรคหนึ่ง และจะกาหนดแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์หรือตามเงื่อนไขในแต่ละประเภท
การใช้ ประโยชน์ก็ได้
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ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่า
อัตราภาษี ที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรคห้า ให้มีอานาจตราข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดอัตราภาษี
ที่ใช้ จัดเก็บภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดในวรรคหนึ่ง
ในการตราข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามวรรคหก ยกเว้ น
กรุงเทพมหานคร ก่อนการลงนามใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นตามที่บัญ ญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์ ก รปกครอง ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนออั ต ราภาษี ต ามร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ให้
คณะกรรมการภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดให้ความเห็นชอบก่อน เมื่อคณะกรรมการภาษี
ที่ ดิ น และสิ่ งปลู ก สร้ าง ประจ าจั งหวั ด เห็ น ชอบกั บ อั ต ราภาษี ต ามร่างข้อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ดั งกล่ าวแล้ ว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม ใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไปได้
ในกรณีที่คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดไม่เห็นชอบกับอัตราภาษี
ตามร่ างข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ดั งกล่ าว ให้ ส่ งความเห็ น เกี่ ย วกั บ อั ต ราภาษี คื น ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เสนอ
สภาท้องถิ่นดาเนินการแก้ไขอัตราภาษีตามความเห็นของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจา
จังหวัด หรือพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับ ความเห็นเกี่ยวกับอัตราภาษีคืนจากคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
หากสภาท้องถิ่นดาเนินการแก้ไขไม่แล้วเสร็จหรือสภาท้องถิ่นพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า
สองในสามของจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นตกไป
มาตรา 38 ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท ให้องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีตามสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศ กาหนด
มาตรา 39 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง
อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จาเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สานักงาน หรือที่ทาการ
ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ก่อนวัน ที่ 1 กุมภาพัน ธ์ของปีนั้ น ทั้ งนี้ ตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการที่
กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 40 ในกรณี ที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ เจ้ า ของซึ่ ง เป็ น บุ ค คลธรรมดาใช้ ป ระโยชน์ ใ น
การประกอบเกษตรกรรมอยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี
ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นรวมกั นในการคานวณภาษีไม่เกินห้า
สิบล้านบาท
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกาหนด
มาตรา 41 ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัย และมี
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น ให้ได้รับ
ยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการคานวณภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท
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ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน และใช้สิ่ง ปลูกสร้าง
ดังกล่ าวเป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย และมี ชื่อ อยู่ ในทะเบี ยนบ้ านตามกฎหมายว่าด้ ว ยการทะเบี ย นราษฎรในวัน ที่
1 มกราคมของปีภาษีนั้น ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการคานวณภาษีไม่เกินสิบล้านบาท
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อคานวณ การยกเว้น
มูลค่าของฐานภาษีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
มิให้นาความในวรรคหนึ่ งหรือวรรคสองมาใช้บังคับกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่ เจ้ า ของซึ่ งเป็ น บุ ค คลธรรมดาใช้ เป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย และมี ชื่ อ อยู่ ในทะเบี ย นบ้ านตามกฎหมายว่ าด้ ว ย
การทะเบียนราษฎรในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น ซึ่งต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านดังกล่าว เพราะ
เหตุจาเป็นทางราชการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกันประกาศกาหนด โดยให้ถือเอาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างก่อนการย้ายชื่อออกจาก
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับ
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการคานวณภาษีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
มาตรา 42 การคานวณภาษีให้ใช้ฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งคานวณได้ ตามมาตรา 35
หั กด้วยมูลค่าของฐานภาษี ที่ ได้รับ ยกเว้นตามมาตรา 40 หรือมาตรา 41 แล้ว คูณ ด้วย อัตราภาษีตาม
มาตรา 37 ตามสัดส่วนที่กาหนดในมาตรา 38 ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจานวนภาษีที่ต้องเสีย
เพื่อประโยชน์ ในการคานวณจ านวนภาษีตามวรรคหนึ่ ง กรณี ที่ดิน หลายแปลงซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกันและเป็นของเจ้าของเดียวกัน ให้คานวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี
มาตรา 43 ในกรณี ที่ ที่ ดิ น หรื อ สิ่ งปลู ก สร้างที่ ต้ องเสี ยภาษี เป็ น ที่ ดิ น หรือ สิ่ งปลู ก สร้างที่ ทิ้ งไว้
ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน ให้เรียกเก็บภาษีสาหรับที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างในปีที่สี่ เพิ่มขึ้นจากอัตราภาษีที่จัดเก็บตามมาตรา 37 (4) ในอัตราร้อยละศูนย์จุดสาม
และหากยังทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพอีกเป็นเวลาติดต่อกัน ให้เพิ่มอัตราภาษี
อีกร้อยละศูนย์จุดสามในทุกสามปี แต่อัตราภาษีที่เสียรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินร้อยละสาม
หมวด 6 การประเมินภาษี การชาระภาษี และการคืนภาษี
มาตรา 44 ในแต่ละปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี โดยส่ง แบบประเมิน
ภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีตามมาตรา 9 ภายในเดือนกุมภาพันธ์
การแจ้ ง การป ระเมิ น ภ าษี และแบ บ ป ระเมิ น ภ าษี ให้ เป็ น ไป ตามที่ รั ฐ มน ตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย ประกาศกาหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมินทุน
ทรัพย์ อัตราภาษี และจานวนภาษีที่ต้องชาระ
มาตรา 45 ในการประเมิ น ภาษี ให้ พ นั ก งานประเมิ น มี อ านาจเรี ย กผู้ เสี ย ภาษี ห รื อ บุ ค คล
ซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคา หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่ นใดมาเพื่อตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยจะต้องมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
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มาตรา 46 ให้ผู้เสียภาษีชาระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของ ทุกปี
มาตรา 47 ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าที่ชาระภาษีแทนผู้เสียภาษี
(1) ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ในกรณีที่ผู้เสียภาษีถึงแก่ความตาย
(2) ผู้ จัดการทรัพย์ สิน ในกรณี ที่ผู้เสี ยภาษีเป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ว่าด้วยสาบสูญ
(3) ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ในกรณี ที่ผู้ เสี ยภาษีเป็นผู้ เยาว์ คนไร้
ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี
(4) ผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล
(5) ผู้ชาระบัญชี ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการชาระบัญชี
(6) เจ้าของรวมคนหนึ่งคนใด ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเป็นของบุคคลหลายคน
รวมกัน
มาตรา 48 ในกรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นของต่างเจ้าของกัน ให้ถือว่า เจ้าของ
ที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้เสียภาษี สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ
มาตรา 49 ให้ผู้เสียภาษีชาระภาษีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามจานวนภาษี ที่ได้มี การแจ้ง
ประเมิน ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(1) สานักงานเทศบาล สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเทศบาล
(2) ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล
(3) สานักงานเขตที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้ นตั้งอยู่ สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
(4) ศาลาว่าการเมืองพัทยา สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเมืองพัทยา
(5) ที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด สาหรับที่ดิน
หรือ สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ในกรณีที่มีความจาเป็น ผู้บริหารท้องถิ่นอาจกาหนดให้ใช้สถานที่อื่นภายในเขตองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นสถานที่สาหรับชาระภาษีตามวรรคหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร
การช าระภาษี ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ ถื อ ว่ า วั น ที่ พ นั ก งานเก็ บ ภาษี ล งลายมื อ ชื่ อ ใน
ใบเสร็จรับเงิน เป็นวันที่ชาระภาษี
มาตรา 50 องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น อาจมอบหมายให้ ส่ วนราชการหรือหน่ ว ยงานของรัฐ
รับชาระภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้
การช าระภาษี ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ ถื อว่าวัน ที่ เจ้ าหน้ าที่ ของส่ ว นราชการหรือหน่ ว ยงานของรัฐ
ซึ่งได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ชาระภาษี
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มาตรา 51 เพื่ อเป็ น การอ านวยความสะดวกส าหรับ การช าระภาษี ผู้ เสี ยภาษี อาจช าระภาษี
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยการชาระผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ การชาระ
ผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นใดนั้น ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศกาหนด
กรณี ช าระภาษี ท างไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ ให้ ผู้ เสี ย ภาษี ช าระภาษี ต ามที่ ได้ รั บ แจ้ ง
การประเมิน โดยส่งธนาณั ติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ เช็คธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรอง สั่ งจ่ายให้ แก่
องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ที่ ที่ ดิ น หรื อ สิ่ งปลู ก สร้างนั้ น ตั้ งอยู่ และให้ ถื อว่าวัน ที่ ห น่ ว ยงานให้ บ ริก าร
ไปรษณีย์ ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันที่ชาระภาษี
กรณี ช าระโดยผ่ า นทางธนาคารหรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ใด ให้ ผู้ เสี ย ภาษี ช าระภาษี ต ามที่ ได้ รั บ แจ้ ง
การประเมินต่อธนาคารหรือโดยวิธีการตามที่กาหนด และให้ถือว่าวันที่ธนาคารได้รับเงินค่าภาษีหรือ วันที่
มีการชาระเงินค่าภาษีโดยวิธีการที่กาหนดเป็นวันที่ชาระภาษี
มาตรา 52 ในการชาระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้เสียภาษีอาจขอผ่อนชาระเป็นงวด งวดละเท่า
ๆ กัน ก็ได้ จานวนงวดและจานวนเงินภาษีขั้นต่าที่จะมีสิทธิผ่อนชาระ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิ ธีการใน
การผ่อนชาระให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่ผู้เสียภาษีตามวรรคหนึ่งไม่ชาระภาษีตาม
ระยะเวลาที่กาหนดในการผ่อนชาระ ให้ผู้เสียภาษีหมดสิทธิที่จะผ่อนชาระ และต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ
หนึ่งต่อเดือนของจานวนภาษี ที่ค้างชาระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
มาตรา 53 ในกรณี ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พบว่ ามี ก ารประเมิ น ภาษี ผิ ด พลาดหรื อ ไม่
ครบถ้ว น ให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีอานาจทบทวนการประเมิน ภาษีให้ ถูกต้องตามที่ผู้ เสี ยภาษี
มีหน้าที่ต้องเสียได้ ทั้งนี้ ให้นาความในมาตรา 44 วรรคสอง และมาตรา 45 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การทบทวนการประเมิ น ภาษี ต ามวรรคหนึ่ ง จะกระท ามิ ได้ เมื่ อ พ้ น สามปี นั บ แต่ วัน สุ ด ท้ า ย
แห่ งกาหนดเวลาการชาระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ต้องมีการชาระภาษีเพิ่มเติม ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี ตามวรรคหนึ่ง และส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี และให้
ผู้เสียภาษีชาระภาษีที่ต้องเสียเพิ่มเติม โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการประเมิน ในกรณีที่มีการชาระภาษีไว้เกินจานวนที่จะต้องเสีย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หนังสือ แจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบภายในสิบห้าวั นนับแต่วันที่ตรวจสอบพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาด
เพื่อให้ มารับเงินที่ชาระเกินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
มาตรา 54 ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียภาษีเกินกว่าจานวนที่ต้องเสีย ไม่ว่าโดย
ความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิ ได้รับเงินคืน
การขอรั บ เงิน คื น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ยื่น คาร้อ งต่ อ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น ตามแบบที่ รัฐ มนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด ภายในสามปีนับแต่วันที่ชาระภาษี ในการนี้ ให้ผู้ยื่นคาร้องส่งเอกสาร
หลักฐาน หรือคาชี้แจงใด ๆ ประกอบคาร้องด้วย
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาคาร้องให้เสร็จสิ้นและแจ้งผลการพิจารณาคาร้องให้ผู้ยื่นคาร้องทราบ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าผู้ยื่นคาร้องมีสิทธิ ได้รับเงิน
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คืน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งคืนเงินให้แก่ผู้ยื่นคาร้อง โดยต้องแจ้งคาสั่งให้ผู้ยื่นคาร้องทราบ ภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ได้มีคาสั่ง
ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินภาษีผิดพลาด ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นสั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงิน ที่ได้รับคืน
โดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่ยื่นคาร้องขอรับคืนเงินจนถึงวันที่คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจานวนเงิน ที่ได้รับคืน
ถ้าผู้ยื่น คาร้องไม่มารับ เงินคืน ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 7 การลดและการยกเว้นภาษี
มาตรา 55 การลดภาษีสาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เพื่อให้เหมาะสมกับ สภาพความ
จาเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพแห่งท้องที่ ให้กระทาได้โดยตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา แต่ต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบของจานวนภาษีที่จะต้องเสีย
มาตรา 56 ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับความ
เสียหายมากหรือถูกทาลายให้เสื่อมสภาพด้วยเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ งปลู ก สร้ า งประจ าจั ง หวั ด หรื อ ผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอานาจประกาศลดหรือ
ยกเว้นภาษีภายใน เขตพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นในช่วงระยะเวลาใดช่วงระยะเวลาหนึ่งได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
มาตรา 57 ในกรณีที่มีเหตุอันทาให้ที่ดินได้รับความเสียหายหรือทาให้สิ่งปลูกสร้าง ถูกรื้อถอนหรือ
ทาลาย หรือชารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้องทาการซ่อมแซมในส่วนสาคัญให้ผู้เสียภาษีมีสิทธิยื่นคาขอลด
หรือยกเว้นภาษีที่จ ะต้องเสียต่อผู้ บริห ารท้องถิ่นได้ตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกาหนด
เมื่ อ มี ก ารยื่ น ค าขอลดหรื อ ยกเว้น ภาษี ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ท าการ
ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง หากปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่เชื่อได้ว่ามีเหตุอันสมควรลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ยื่น
คาขอ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
หรือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอานาจออก
คาสั่ งลด หรือยกเว้น ภาษีได้ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงสั ดส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นและระยะเวลาที่ไม่ได้รับ
ประโยชน์ จากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
หมวด 8 ภาษีค้างชาระ
มาตรา 58 ภาษีที่มิได้ชาระภายในเวลาที่กาหนด ให้ถือเป็นภาษีค้างชาระ
มาตรา 59 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือสิ่ง
ปลู กสร้ างตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ จะกระทามิได้ เมื่อปรากฏหลั กฐานจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ตามมาตรา 60 ว่ามีภาษีค้างชาระสาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา 67
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มาตรา 60 ภายในเดือนมิถุนายนของปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายการภาษี ค้างชาระ
ให้สานักงานที่ดินหรือสานักงานที่ดินสาขา ซึ่งที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตท้องที่ ของ สานักงานที่ดิน
หรือสานักงานที่ดินสาขานั้นทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่อไป เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสานักงาน
ที่ดินหรือสานักงานที่ดินสาขาจะตกลงกาหนดเวลาเป็นอย่างอื่น
มาตรา 61 เพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีค้างชาระ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหนังสือแจ้ง
เตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชาระภายในเดือนพฤษภาคมของปี เพื่อให้มาชาระภาษีค้างชาระ พร้อมทั้งเบี้ย
ปรับและเงินเพิ่มตามที่กาหนดในหมวด 9
มาตรา 62 ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ชาระภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภายในเวลาที่กาหนดไว้ใน
หนั งสื อ แจ้ งเตือนตามมาตรา 61 เมื่อพ้ น เก้าสิ บ วันนั บ แต่วัน ที่ ได้ รับ หนังสื อแจ้งเตือ นดั งกล่ าวแล้ ว ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเพื่อ
นาเงิน มาชาระภาษีค้างช าระ เบี้ ย ปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้ แต่ห้ามมิให้ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี เกินกว่าความ
จาเป็นที่พอจะชาระภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายดังกล่าว
การออกคาสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้บริหารท้องถิ่น ตามวรรค
หนึ่ง ในกรณีที่เป็นนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และนายกเมืองพัทยา ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
วิธีการยึ ด อายัด และขายทอดตลาดทรัพ ย์สิ นของผู้เสี ยภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้ นาวิธีการตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
เพื่ อประโยชน์ แห่ งมาตรานี้ การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพ ย์สิ น ของผู้ เสี ยภาษี ไม่ให้
หมายความรวมถึงการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้มีหน้าที่ชาระภาษีแทน ตามมาตรา 47
มาตรา 63 เพื่อประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา 62 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจ
(1) เรียกผู้เสียภาษีมาให้ถ้อยคา
(2) สั่งให้ผู้เสียภาษีนาบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นอันจาเป็นแก่การจัดเก็บภาษีค้าง
ชาระ มาตรวจสอบ
(3) ออกคาสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือ
หลักฐานอื่นของผู้เสียภาษี
(4) เข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์
ขึ้น ถึงพระอาทิ ตย์ตกหรือในเวลาท าการของสถานที่ นั้น ในการนี้ ให้ มีอานาจสอบถามบุคคลที่อยู่ ใน
สถานที่นั้น เท่าที่จาเป็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
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การดาเนินการตาม (1) หรือ (2) ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนั งสื อ เรี ย กหรื อ ค าสั่ ง และการออกค าสั่ งและท าการตาม (3) หรือ (4) ต้ อ งเป็ น ไปตามระเบี ย บที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
มาตรา 64 ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีไว้แล้ว ถ้าผู้เสียภาษีได้นา
เงิน มาชาระค่าภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
โดยครบถ้วนก่อนการขายทอดตลาด ให้ ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น
และดาเนินการแจ้งการถอนการยึดหรืออายัดไปยังเจ้าพนักงานผู้ยึดหรืออายัดให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน
นับ แต่วัน ที่ชาระค่าภาษีที่ค้างช าระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว
มาตรา 65 การขายทอดตลาดทรัพย์สิ นของผู้ เสี ยภาษี ตามมาตรา 62 จะกระทามิได้
ในระหว่างระยะเวลาที่ให้คัดค้านหรืออุทธรณ์ตามมาตรา 73 หรือให้ฟ้องเป็นคดีต่อศาลตามมาตรา 82
และตลอดเวลาที่การพิจารณาและวินิจฉัยคาคัดค้านหรืออุทธรณ์ดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด
มาตรา 66 เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามมาตรา 62 ให้หักไว้เป็นค่าภาษีค้างชาระ
เบี้ ยปรับ เงิน เพิ่ม และค่าใช้จ่ายอัน เนื่ องมาจากการยึด อายัด และขายทอดตลาด ทรัพย์สินนั้น เหลื อ
เท่าใดให้คืนแก่ผู้เสียภาษี
มาตรา 67 ในกรณี ที่เป็นการขายทอดตลาดที่ดินหรือสิ่ งปลู กสร้ างใดตามคาพิพากษา
ก่อนทาการขายทอดตลาด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แจ้งรายการภาษี
ค้างชาระ สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จาก เจ้าพนักงานบังคับคดี และเมื่อทาการขายทอดตลาดแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้รับจาก
การขายทอดตลาดไว้เท่ากับจานวนค่าภาษีค้างชาระ และนาส่งเงินดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อชาระหนี้ค่าภาษีที่ค้างชาระดังกล่าว
หมวด 9 เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
มาตรา 68 ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละสี่สิบของ
จานวนภาษีค้างชาระ เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ชาระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา 61 ให้เสีย
เบี้ยปรับร้อยละสิบของจานวนภาษีค้างชาระ
มาตรา 69 ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด แต่ต่อมาได้ชาระภาษี ภายใน
เวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา 61 ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละยี่สิบของจานวน ภาษีค้างชาระ
มาตรา 70 ผู้เสียภาษีผู้ใดมิได้ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ หนึ่งต่อ
เดือนของจานวนภาษีค้างชาระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้ง นี้ มิให้นาเบี้ยปรับมารวม คานวณ
เพื่อเสียเงินเพิ่มด้วย
ในกรณี ผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่น อนุ มัติให้ ขยายกาหนดเวลาช าระภาษี และได้มีการชาระภาษี ภ ายใน
กาหนดเวลาที่ขยายให้นั้น เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งให้ลดลงเหลือร้อยละศูนย์จุดห้าต่อเดือนหรือ เศษของเดือน
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เงินเพิ่มตามมาตรานี้ ให้เริ่มนับเมื่อพ้นกาหนดเวลาชาระภาษีจนถึงวันที่มีการชาระภาษี แต่มิให้
เกินกว่าจานวนภาษีที่ต้องชาระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ และมิให้คิดทบต้น
มาตรา 71 เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 72 เบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามหมวดนี้ให้ถือเป็นภาษี
หมวด 10 การคัดค้านและการอุทธรณ์การประเมินภาษี
มาตรา 73 ผู้เสียภาษีผู้ใดได้รับแจ้งการประเมินภาษีตามมาตรา 44 หรือมาตรา 53 หรือการเรียก
เก็บภาษีตามมาตรา 61 แล้วเห็นว่า การประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีนั้นไม่ถูกต้อง ให้มีสิทธิคัดค้าน
และขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้ โดยให้ ยื่นคาร้องต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี แล้วแต่กรณี
ผู้บ ริหารท้องถิ่น ต้องพิจารณาคาร้องของผู้ เสียภาษีตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคาร้องดังกล่าว และแจ้งคาสั่งพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้า
กรณี ที่ ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น พิจ ารณาคาร้องของผู้เสียภาษีไม่แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ ถือว่า
ผู้บริหารท้องถิน่ เห็นชอบกับคาร้องของผู้เสียภาษี
ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบกับคาร้องของผู้เสียภาษี ให้แจ้งจานวนภาษี ที่จะต้อง
เสียเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษี และให้ผู้เสียภาษีมารับชาระภาษีคืนภายในสิบห้ าวันนับแต่ วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ บริหารท้องถิ่นพิจารณาไม่เห็นชอบกับคาร้องของผู้เสียภาษี ให้ผู้เสียภาษีนั้น มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งคาอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการ พิจารณา
อุทธรณ์การประเมินภาษีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาอุทธรณ์ดังกล่าว การคัดค้านและการอุทธรณ์
ไม่เป็นการทุเลาการชาระภาษี เว้นแต่ผู้เสียภาษีจะได้ยื่นคาร้องต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นขอให้ทุเลาการชาระ
ภาษีไว้ก่อน และผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งให้ทุเลาการชาระภาษีแล้ว
ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ ผู้บ ริห ารท้องถิ่นมีคาสั่งให้ ทุเลาการชาระภาษีเฉพาะส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจาก
จานวนภาษี ที่ต้องเสียในปีก่อนและจะสั่งให้วางประกันตามที่เห็นสมควรก็ได้ ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้
สั่งให้ทุเลาการชาระภาษีตามวรรคห้าไว้แล้ว ถ้าต่อมาปรากฏว่า ผู้เสียภาษีได้กระทาการ ใด ๆ เพื่อประวิง
การชาระภาษี หรือจะกระทาการโอน ขาย จาหน่าย หรือ ยักย้ายทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อให้พ้น
อานาจการยึดหรืออายัด ผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจเพิกถอนคาสั่งให้ทุเลาการชาระภาษีนั้นได้
มาตรา 74 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ การประเมิน
ภาษีประจาจังหวัด” ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
ธนารักษ์พื้นที่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สรรพากรพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งจานวนหนึ่งคน
ผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจานวน ไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ
โดยตาแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการและกรรมการ โดยตาแหน่งแต่งตั้งอีกจานวนไม่เกิน
สองคน เป็นกรรมการ
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ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เป็นผู้พิจารณาร่ว มกันเลือกผู้แทน
ของผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น ตามวรรคหนึ่ ง ทั้ งนี้ ตามระเบี ยบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
กาหนด ให้ ผู้ ว่าราชการจั งหวัดแต่ งตั้งข้าราชการสั งกัด ส านั กงานส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น จังหวัด
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา 75 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ การประเมิน
ภาษีกรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมที่ดิน
อธิบ ดีกรมธนารัก ษ์ อธิบ ดีกรมโยธาธิการและผั งเมือง อธิบ ดีกรมส่ งเสริม การปกครองท้องถิ่น อธิบ ดี
กรมสรรพากร ผู้ อ านวยการส านั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ปลั ด กรุ ง เทพมหานคร เป็ น กรรมการ
โดยตาแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการและกรรมการโดยตาแหน่งแต่งตั้งอีกจานวน ไม่เกิน
สองคน เป็นกรรมการ
ให้ ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร ให้เบิกจ่าย
จากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
มาตรา 76 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 74 และมาตรา 75 มีวาระการดารง ตาแหน่ง
คราวละสามปี
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ ขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่ง ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา 77 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 74 และ
มาตรา 75 พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(6) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีมีคาสั่งให้ออกเนื่องจากมี
เหตุบกพร่อง อย่างยิ่งต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
การประเมินภาษีแต่งตั้งผู้อื่น เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างนั้น
อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
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มาตรา 78 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ให้นาความใน มาตรา 17
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 79 ในการปฏิบั ติห น้ าที่ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ การประเมินภาษีผู้ใดมีส่วนได้เสี ย
ในเรื่องใดจะเข้าร่วมพิจารณาหรือร่วมวินิจฉัยลงมติในเรื่องนั้นมิได้
มาตรา 80 เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ การประเมิน
ภาษี มีอานาจออกหนั งสื อเรี ย กผู้ อุท ธรณ์ ห รือ บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง มาให้ ถ้อยคาหรือ ให้ ส่ งเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นใดมาแสดงได้ โดยให้เวลาแก่บุคคลดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่ วันที่ได้รับหนังสือเรียก
ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามวรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีจะยกอุทธรณ์นั้นเสียก็ได้
มาตรา 81 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี มีอานาจสั่งไม่รับอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์
เพิกถอนหรือแก้ไขการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้ผู้อุทธรณ์ได้รับ การลดหรือยกเว้น
ภาษีหรือได้คืนภาษี
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นั บ แต่ วัน ที่ ได้ รั บ แจ้ งคาอุ ท ธรณ์ จ ากผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่น ตามมาตรา 73 วรรคสี่ และต้ อ งแจ้งคาวินิ จ ฉั ย
อุท ธรณ์ พ ร้ อมด้ว ยเหตุผ ลเป็ น หนั งสื อไปยังผู้ อุ ท ธรณ์ ภ ายในสิ บห้ าวัน นั บ แต่วัน ที่ พิ จ ารณาเสร็จ ทั้ งนี้
จะวินิจฉัยให้เรียกเก็บภาษีเกินกว่าจานวนภาษีที่ทาการประเมินไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการประเมินภาษีใหม่
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ การประเมินภาษี อาจขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง
และให้มีหนังสือแจ้งระยะเวลาที่ขยายออกไปพร้อมกับวันครบกาหนดระยะเวลาให้ผู้อุทธรณ์ทราบด้วย
ในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ การประเมินภาษีวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่แล้ วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคสองหรือวรรคสาม ให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่ อศาลได้โดยไม่ต้องรอฟัง
ผลการพิจ ารณาของคณะกรรมการพิ จารณาอุท ธรณ์ ก ารประเมิ นภาษี แต่ต้องยื่นฟ้ องต่อศาลภายใน
สามสิบวันนับแต่พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี มีคาวินิจฉัยให้คืนเงินแก่ผู้อุทธรณ์
ให้แจ้งคาวินิจฉัยไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้มีคาสั่งคืนเงินและแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน นับ
แต่วันที่ได้มีคาสั่งคืนเงิน
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี สั่งผู้บริหารท้องถิ่นให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืน
เงินในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รั บคืน โดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่ ชาระ
ภาษีถึงวันที่มีคาวินิจฉัยให้คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจานวนเงินที่ได้รับคืน
ถ้าผู้ อุ ท ธรณ์ ไม่ ม ารั บ เงิน คื น ภายในหนึ่ งปี นั บ แต่ วัน ที่ ได้ รับ แจ้ง ให้ เงิน นั้ น ตกเป็ น ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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มาตรา 82 ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คาวิ นิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ การประเมิน
ภาษี โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์
หมวด 11 บทกาหนดโทษ
มาตรา 83 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสารวจตามมาตรา 28 หรือมาตรา 29 หรือ
ของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา 63 (3) หรือ (4) ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 84 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 29 หรือ ของพนักงาน
ประเมินตามมาตรา 45 หรือหนังสือเรียกหรือคาสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
มอบหมายตามมาตรา 63 (1) หรือ (2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา 85 ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่กาหนดไว้
ในมาตรา 33 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 86 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา 62 หรือ ทาลาย
ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สิ นที่ผู้บริห ารท้องถิ่นมีคาสั่งให้ ยึดหรือ อายัด
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 87 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมิน ภาษี
ตามมาตรา 80 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับผู้อุทธรณ์
มาตรา 88 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือนาพยานหลักฐานอั นเป็นเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยง
การเสียภาษี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 89 ในกรณี ที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิ ดของนิติบุคคลนั้น
เกิ ด จากการสั่ ง การหรื อ การกระท าของกรรมการ หรื อ ผู้ จั ด การ หรื อ บุ ค คลใดซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบใน
การดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้น
ไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา 90 ความผิดตามมาตรา 83 มาตรา 84 มาตรา 85 หรือมาตรา 87 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบได้
เมื่อผู้กระทาผิดได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้ กระท าผิ ด ไม่ ยิ น ยอมตามที่ เปรีย บเที ยบ หรือ เมื่ อยิน ยอมแล้ ว ไม่ ช าระเงิน ค่ าปรับ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้ดาเนินคดีต่อไป
เงิ น ค่ า ปรั บ ที่ ได้ จ ากการเปรี ย บเที ย บตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เกิ ด ขึ้ น ในเขตองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
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บทเฉพาะกาล
มาตรา 91 บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน กฎหมายว่าด้วยภาษี บารุง
ท้องที่ และกฎหมายว่าด้วยการกาหนดราคาปานกลางของที่ดินสาหรับการประเมินภาษีบารุงท้องที่ ซึ่งถูก
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและ ภาษีบารุง
ท้องที่ ที่ต้องเสียหรือที่พึงชาระหรือที่ค้างอยู่หรือที่ต้องคืนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
มาตรา 92 ให้กรมที่ดินจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิของที่ดินและ สิ่งปลูก
สร้างที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อใช้ใน
การเตรียมการจัดเก็บภาษีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การจัดส่งข้อมูลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
มาตรา 93 มิให้ นาความในมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การขายทอดตลาด
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งได้มีการประกาศขายทอดตลาดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างไว้
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 94 ในสองปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้
อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษี ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ก) มูลค่าของฐาน
ภาษีไม่เกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินเจ็ดสิบ
ห้าล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม (ค) มูลค่าของฐานภาษี
เกินหนึ่งร้อยล้านบาท แต่ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี ร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า (ง) มูลค่าของฐาน
ภาษีเกินห้าร้อยล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี ร้อยละศูนย์จุดศูนย์เจ็ด (จ) มูลค่า
ของฐานภาษีเกินหนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง
(2) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อ าศัยและมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินยี่สิบห้าล้านบาท ให้ใช้
อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินยี่สิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาท
ให้ใช้อัตราภาษี ร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง
(3) สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินสี่สิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สอง (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินสี่สิบล้านบาท แต่ไม่เกินหกสิบห้าล้านบาท ให้ใช้อัตรา
ภาษี ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินหกสิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินเก้าสิบล้านบาท ให้
ใช้อัตราภาษี ร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า (ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินเก้าสิบล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อย
ละศูนย์จุดหนึ่ง
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(4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่นนอกจากการใช้ประโยชน์
เป็น ที่อยู่อาศัยตาม (2) และ (3) (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์
จุดศูนย์สอง (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี ร้อย
ละศูนย์จุดศูนย์สาม (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท ให้ใช้อัตรา
ภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า (ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์
จุดหนึ่ง
(5) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรมและเป็นที่
อยู่อาศัย (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสาม (ข) มูลค่าของ
ฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี ร้อยละศูนย์จุดสี่ (ค) มูลค่าของ
ฐานภาษีเกินสองร้อยล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี ร้อยละศูนย์จุดห้า (ง) มูลค่า
ของฐานภาษีเกินหนึ่งพันล้านบาท แต่ไม่เกินห้าพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี ร้อยละศูนย์จุดหก (จ) มูลค่า
ของฐานภาษีเกินห้าพันล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดเจ็ด
(6) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ (ก)
มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสาม (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้า
สิบล้านบาท แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ศูนย์จุดสี่ (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินสอง
ร้อยล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี ร้อยละศูนย์จุดห้า (ง) มูลค่าของฐานภาษีเกิน
หนึ่งพันล้านบาท แต่ไม่เกินห้าพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี ร้อยละศูนย์จุดหก (จ) มูลค่าของฐานภาษีเกิน
ห้าพันล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดเจ็ด
มาตรา 95 ในสองปีแรกของการคานวณภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ฐานภาษีของที่ดิน หรือ
สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งคานวณได้ตามมาตรา 35 หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 40 หรือ
มาตรา 41 แล้ วคูณ ด้วยอัตราภาษีตามมาตรา 94 ตามสัดส่วนที่กาหนดในมาตรา 38 ผลลัพธ์ที่ได้เป็น
จานวนภาษีที่ต้องเสีย
เพื่อประโยชน์ ในการคานวณจ านวนภาษีตามวรรคหนึ่ ง กรณี ที่ดิน หลายแปลงซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกันและเป็นของเจ้าของเดียวกัน ให้คานวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี
มาตรา 96 เพื่อเป็นการบรรเทาการชาระภาษี ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูก
สร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีสาหรับเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
มาตรา 97 เพื่อเป็นการบรรเทาการชาระภาษี ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ ในกรณี ที่ผู้ เสี ยภาษีได้รับการประเมินภาษีในจานวนที่สู งกว่าจานวนภาษี
โรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบารุงท้องที่ที่ต้องเสียหรือพึงชาระในปีก่อนที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้เสียภาษีชาระภาษีตามจานวนที่ต้องเสียหรือ พึงชาระในปีก่อน
เหลือจานวนภาษีเท่าใด ให้ผู้เสียภาษีชาระภาษี ดังนี้
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(1) ปีที่หนึ่ง ร้อยละยี่สิบห้าของจานวนภาษีที่เหลือ
(2) ปีที่สอง ร้อยละห้าสิบของจานวนภาษีที่เหลือ
(3) ปีที่สาม ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจานวนภาษีที่เหลือ
มาตรา 98 การดาเนิ นการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญั ตินี้ ให้
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
2. ภาษีป้าย (กาหนดระยะเวลาในการยื่นแบบชาระภาษีป้าย เดือนมกราคม – มีนาคมของทุกปี)
ภาษีป้ าย หมายถึง ป้ ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้ อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า
หรือประกอบกิจ การอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัต ถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือ
เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทาให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ได้แก่
1. เจ้าของป้าย
2. ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหา
ตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้น
ได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ป้ายตามลาดับ
กาหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อชาระภาษีป้าย
1. เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1)ได้ที่
เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลวังกระแจะ อาเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรีภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี
2. ผู้ใดติดตั้งป้ ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งป้ ายใหม่แทนป้ายเดิม
หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้าย อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายใหม่ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
3. ในกรณีที่มีการโอนย้าย(เปลี่ยนเจ้าของ) ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่ อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังกะแจะ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันรับโอน
หลักฐานที่ต้องนาไปแสดงเพื่อเสียภาษีป้าย
1. บัตรประจาตัวประชาชน
2. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
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4. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท
6. ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทาป้าย
ขั้นตอนการชาระภาษีป้าย
1. ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมด้วย
หลักฐาน
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการเป็น 2 กรณี ดังนี้
2.1 กรณีที่ผู้เสียภาษีป้ายประสงค์จะชาระภาษีป้ายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสีย
ภาษีป้าย ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทันทีให้แจ้งผู้เสียภาษีป้ายว่าจะต้องเสีย
ภาษีเป็นจานวนเท่าใด
2.2 กรณีผู้เสียภาษีป้ายไม่พร้อมจะชาระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งการประเมิน (ภป.3) แจ้งจานวนเงินภาษีที่จะต้องชาระแก่ผู้เสียภาษี
3. ผู้เสียภาษีต้องมาชาระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันได้แจ้งการ
ประเมินมิฉะนั้นต้องเสียเงินเพิ่ม
4. การชาระภาษีป้าย
เจ้าของป้ายมีหน้าที่ชาระภาษีป้ายเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่แสดงปีแรก
1) ระยะเวลา ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
2) สถานที่ชาระภาษี
- สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้
- หรือสถานที่อื่นที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด
3) การชาระภาษีวิธีอื่น
- ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารสั่งจ่ายส่วนท้องถิ่น
- ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน
- ส่งไปยังสถานที่ตาม (2)
4) การผ่อนชาระ
1. ภาษีป้าย 3,000 บาทขึ้นไป
2. ผ่อนชาระเป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน
3. แจ้งความจานงเป็นหนังสือก่อนครบกาหนดเวลาชาระหนี้
- ป้ายติดตั้งปีแรก
- คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด
- งวดละ 3 เดือน
- เริ่มเสียตั้งแต่งวดที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดท้ายของปี
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งวด 1 มกราคม – มีนาคม
งวด 2 เมษายน – มิถุนายน
งวด 3 กรกฏาคม – กันยายน
งวด 4 ตุลาคม – ธันวาคม

= 100 %
= 75 %
= 50 %
= 25 %

อัตราภาษีป้าย
ลักษณะ
1) อักษรไทยล้วน
2) อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น
3) ป้ายดังต่อไปนี้
ก. ไม่มีอักษรไทย
ข. อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ากว่าอักษรต่างประเทศ
4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนใน
ป้ายได้เสีย
ภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้คิดอัตราตาม 1)2) หรือ
3)แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
5) ป้ายใดเสียต่ากว่า 200 ให้เสีย 200

บาท
3
20
40

การคานวณพื้นที่ป้าย อัตราค่าภาษีป้าย และคานวณภาษีป้าย
1 การคานวณพื้นที่ป้าย
1.1 ป้ายที่มีขอบเขตกาหนดได้
1.2 ป้ายที่ไม่มีขอบเขตกาหนดได้ โดยถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริม
สุดเป็นขอบเขตเพื่อกาหนด ส่วนกว้างที่สุด ยาวที่สุด แล้วคานวณตาม 1 คานวณพื้นที่เป็นตาราง
เซนติเมตร
การคานวณภาษีป้าย
ให้คานวณโดยนาพื้นที่ป้ายคูณด้วยอัตราภาษีป้าย เช่น ป้ายที่ต้องเสียภาษีมีพื้นที่
10,000 ตารางเซนติเมตร เป็นป้ายประเภทที่ 2 ป้ายนี้เสียภาษี ดังนี้
ส่วนกว้างทีส่ ดุ x ส่วนยาวทีส่ ดุ ของขอบเขตป้าย

** 10,000 หาร 500 คูณ 20 เท่ากับ 400 บาท (10,000/500 X 20 = 400)
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เงินเพิ่ม
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้
1. ผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบ
ของค่าภาษีป้ายเว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้
แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของค่าภาษี
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทาให้จานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้าย
ลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้มาขอ
แก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน
3. ไม่ชาระภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของค่า
ภาษีป้ายเศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้นาเงินเพิ่มตาม 1 และ 2 มาคานวณเป็นเงินเพิ่มตามข้อ
นี้ด้วย
บทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย
1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคาเท็จ ตอบคาถามด้วยถ้อยคาอันเป็นเท็จ หรือ
นาพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
2. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท
ถึง 50,000 บาท
3. ผู้ ใดไม่ แจ้ งการรั บโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสี ย ภาษีป้ ายไว้ ณ ที่เปิ ดเผยใน
สถานที่ประกอบกิจการ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท
4. ผู้ใดขัดขวางการปฏิ บัติงานของพนักงานเจ้าหน้ าที่ หรือไม่ปฏิ บัติตามค าสั่ งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยคาหรือให้ส่วนบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายใน
กาหนดเวลาอันสมควรต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท
หรือ ทั้งจาทั้งปรับ
การอุทธรณ์การประเมินภาษีป้าย
เมื่อผู้เสี ยภาษีได้แจ้งการประเมิน (ภป.3) แล้วเห็ นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิ
อุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่ที่
ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คาวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วัน
นับแต่วันรับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์
การขอคืนเงินภาษีป้าย
ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิ
ขอรับเงินคืนได้โดยยื่นคาร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย
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6. ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
ไฟฟ้าสาธารณะ หมายถึง การติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างระบบแรงต่า 220 - 230 โวลต์ (1 เฟส)
และ 380 - 400 โวลต์ (3 เฟส) ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล และเทศบาลในบริเวณแนวถนนสายหลัก
แนวถนนสายรอง ทางแยก วงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร สะพาน สะพานลอยคนข้าม ทางเดินเท้า
(ฟุตบาท) ทางม้าลาย สวนสาธารณะ ตลาด สนามเด็กเล่น ลานจอดรถสาธารณะ ลานกีฬาชุมชน ศาลาที่
พักผู้ โดยสารรถประจาทาง และป้ายจอดรถประจาทาง (ไม่มีศาลา) (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย, 2547)
- ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนสายหลักของท้องถิ่น เช่น ถนนที่ต่อเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดิน
ถนนในเขตชุมชนหนาแน่น เป็นต้น
- ถนนสายรอง หมายถึง ถนนต่อแยกจากถนนสายหลัก
- ทางแยก หมายถึง บริเวณที่ถนนสองเส้นหรือมากกว่ามาเชื่อมต่อกัน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
โคมไฟฟ้า (Luminaire) หมายถึง อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประกอบด้วยหลอดไฟฟ้า และชุดประกอบ เพื่อ
ติดตั้งให้แสงสว่างแก่บริเวณที่ต้องการ ซึ่งประกอบด้วย
(ก) ตัวโคมไฟ ทาด้วยวัสดุที่ไม่ขึ้นสนิม ไม่ผุกร่อนและแข็งแรง ทนต่อดินฟ้าอากาศ เช่น อลูมิเนี่ยม
ผสมหล่ อ ขึ้ น รู ป ด้ ว ยแรงอั ด สู ง (Die cast Aluminum) หรื อ วั ส ดุ พ ลาสติ ก เสริ ม ใยแก้ ว (Glass-fiber
Reinforced Polyester) เป็นต้น
(ข) ฝาครอบ อาจทาด้วยพลาสติกกระจายแสงแบบแผ่นแก้ว (Polycarbonate Toughened
Flat Glass) หรือ กระจกอะคริลิก (Acrylic Glass) ซึ่งแสงจากหลอดไฟต้องผ่านได้สะดวก และต้องทนต่อ
รั ง สี อุ ล ตราไวโอเลตด้ ว ยแผ่ น สะท้ อ นแสง ซึ่ ง ติ ด ตั้ งเหนื อ และข้ า งหลอดไฟต้ อ งเป็ น แบบอลู มิ เนี ย ม
คุณภาพสูง
(ค) ส่วนควบคุม จะอยู่ด้านหลังเพื่อใส่บัลลาสต์ อิกนิเตอร์ (Ignitor) คาปาซิเตอร์ และขั้วต่อสาย
เนื่องจากโคมไฟถนนจะต้องติดตั้งนอกอาคาร จึงต้องมีการป้องกันแมลง ฝุ่น และน้าเข้าสู่โคมไฟ ดังนั้น
โคมไฟถนนจึงต้องมีระดับการป้องกัน (Degree of Protection) อย่างน้อยดังนี้
- ส่วนของหลอด (Lamp Compartment) IP 54
- ส่วนควบคุม (Control Gear Compartment) IP 23
IP (Ingress Protection) Ratings – IP Rating หมายถึง ดัชนีที่แสดงการป้องกันสิ่งแปลกปลอม
เช่น ฝุ่นละออง หรือของเหลว ที่จะเล็ดลอดเข้าไปในดวงโคม โดยปกติจะแสดงเป็นตัวเลข 2 หลัก
การกาหนด IP Rating จะกาหนดในรูปแบบ ดังนี้ IP x y (z)
I P 1 2 แสดงค่าความสามารถในการป้ องกันของเหลวแสดงค่าความสามารถในการป้องกันวัตถุ
เล็ดลอดเข้าภายในดัชนีแสดงค่าการป้องกันสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เล็ดลอดเข้าไปในดวงโคม
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ตัวเลขที่ 1 (x) หมายถึง การป้องกันของแข็ง เช่น เส้นลวด หรือวัสดุอื่น ๆ เช่น ฝุ่นละออง ไม่ให้
เข้าไปในดวงโคม ตัวเลขที่ 2 (y) หมายถึง การป้องกันของเหลวไม่ให้เข้าไปในดวงโคม
บางกรณี จ ะมี ตั ว เลขที่ 3 (z) หมายถึ ง การป้ อ งกั น การกระแทกจากภายนอก (Impact
Protection)
ซึ่งปกติจะไม่ค่อยได้ใช้ในการกาหนดคุณสมบัติ ตัวอย่างเช่น IP 52 หมายถึง การป้องกันฝุ่นได้
และป้องกันของเหลวที่ตกมาในแนวดิ่งและแนวที่ทามุม 15 องศากับแนวดิ่งได้
กิ่งโคมไฟฟ้า (Rod หรือ Arm) หมายถึง อุป กรณ์ ที่เชื่อมต่ อกับ โคมไฟฟ้า และแป้นติ ดกิ่งโคม
เพื่อยื่นออกไปให้แสงสว่างแก่บริเวณที่ต้องการ
แป้นติดกิ่งโคม (Bracket) หมายถึง อุปกรณ์ที่ติดกับเสาไฟฟ้า ผนัง หรือกาแพงเพื่อยึดกิ่งโคมไฟฟ้า
และโคมไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า หรือ ดวงโคม (Lamp) หมายถึง แหล่งกาเนิดแสงสว่าง มีหลายชนิด และสามารถ
เลื อกใช้ได้ต ามวัตถุ ป ระสงค์ ที่ต้ องการใช้งาน เช่น หลอดไฟฟ้ าฟลู ออเรสเซนท์ และหลอดแสงจัน ทร์
เป็ น หลอดที่เหมาะส าหรับ ถนนสายรองและทางเท้า หลอดไฟฟ้าโซเดียมความดันต่า (Low Pressure
Sodium Lamp) ซึ่งให้แสงสว่างในลักษณะสีเหลือง (Monochromatic Yellow Light) เหมาะสาหรับไฟ
ถนนที่จุดทางแยก และเส้นทางที่มีทัศนวิสัยซึ่งยากแก่การมองเห็น เช่น ภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีหมอกลง
จัด หลอดไฟฟ้าโซเดียมความดันสูง (High Pressure Sodium Lamp) มีอายุการใช้งานยาวกว่าและให้สี
เป็นธรรมชาติกว่า (Render Colours) เหมาะสาหรับพื้นที่ที่ต้องการความสว่างสดใส
อุป กรณ์ ค วบคุ ม (Control Switch) หมายถึ ง อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม การ เปิ ด -ปิ ด ไฟฟ้ าสาธารณะ
มีหลายชนิด เช่น สวิตช์เวลา (Time Switch) สวิตช์ควบคุมด้วยแสง (Photo Switch) และสวิตช์ธรรมดา
เป็นต้น
เสาไฟฟ้า หรือ เสาดวงโคม หมายถึง เสาที่ยึดกิ่งโคมและดวงโคมเพื่อให้ได้ความสูงตามต้องการ
อาจจะเป็นเสาของการไฟฟ้าฯ หรือเสาที่จัดซื้อพิเศษพร้อมชุดโคมไฟนั้น ๆ
ความกว้างของถนน หมายถึง ระยะห่างจากขอบถนน (Kerb) ถึงขอบถนนของอีกฝั่ง กรณีไม่มี
ทางเท้าให้นับจากแนวเขตที่ดิน (Property Line) ถึงแนวเขตที่ดินของอีกฝั่ง
การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจาเป็นจะต้องดาเนินการ โดยคานึงถึงหลักวิชาการ เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสาคัญ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญดังนี้
มาตรฐานความส่องสว่าง ในถนนสายหลัก ถนนสายรอง ทางแยก วงเวียนที่ไม่มีสั ญ ญาณไฟ
จราจรประเภทถนน ความส่องสว่างเฉลี่ยวัดในแนวระดับต่าสุด (Lux) มีดังนี้
1. ถนนสายหลัก 15 Lux
2. ถนนสายรอง 10 Lux
3. ทางแยก 22 Lux
4. วงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร 15 Lux
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7. การแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
ตามหลักประชากรศาสตร์ได้แบ่งกลุ่มประชากรในประเทศต่าง ๆ ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่แบ่ง
ตามช่วงอายุ คือ ประชากรวัยเด็กหมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 14 ปี ประชากรวัยทางาน
หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ถึงอายุ 59 ปี และกลุ่มสุดท้ายคือ ประชากรวัยสูงอายุ หมายถึงผู้ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป การแบ่งประชากรเพื่อให้เห็นโครงสร้างของประชากรจาแนกตามช่วงอายุ ซึ่งมีผลต่อ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม ถ้ามีประชากรวัยเด็กที่สูงต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลมาก ถ้าหากประเทศมี
ประชากรวัยทางานมากจะทาให้ประเทศมีผลผลิตมากคือรายได้เ ข้าประเทศ ถ้าหากมีประชากรวัยสูงอายุ
มากทาให้ต้องเสียค่าใช้ในการดูแลผู้สูงอายุและยังต้องทาให้วัยทางานต้องมาดูแลประชากรในกลุ่มนี้ ทาให้
ภาระมากขึ้นไม่เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ รัฐบาลกาหนดการเตรียมความพร้อมของสังคมผู้สูงอายุโดย
จัดทาแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564)
ประเทศไทยกาลังเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยอายุ 60 ปีมากขึ้นเนื่องจากอัตราการ
เกิดของประเทศมีอัตราน้อย ประเทศไทยจะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 .ในปี พ.ศ. 2543 เป็นร้อย
ละ 16 ในปี พ.ศ. 2563 (UN, 1999) การที่ประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทาให้ต้องดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สัดส่วนของประชากรผู้อยู่ในวัยทางานต้องดูแลผู้สูงอายุ
แสดงว่า ปี 2533 มีป ระชากรวัย แรงงาน (อายุ 15- 59 ปี) 10 คน ท าหน้ าที่ ดูแลผู้ สู งอายุ 1 คน และ
ประมาณการว่า ในปี 2563 ภาระของประชากรวัยทางานในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ประชากรวัยทางาน
4 คน จะต้องดูแลผู้สูงอายุ 1 คน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2543)
ผลคือรั ฐมี รายจ่ ายในการดู แลเรื่อ งการประกันสั งคม สุ ขภาพ และสวัส ดิการผู้ สู งอายุ ซึงมีผ ลต่อการ
เปลี่ ย นแปลงโครงสร้างของครอบครัว สมาชิ กของครอบครัว จะท าหน้าที่ ในการดูแ ลผู้ สู งอายุน้ อยลง
ผลการสารวจผู้สูงอายุในปี 2545 พบว่า ประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 20.7 เป็นผู้ยากจน มีรายได้ต่ากว่า
20,000 บาทต่อปีต่อคน (ศิริวรรณและชเนตตี, 2551)
โครงการเบี้ยยังชีพเริ่มต้นปี 2536 อยู่ในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์ จัดสรรให้ผู้สูงอายุทุกจังหวัด
หมู่ บ้ า นละ 3-5 คน ในระยะแรกการด าเนิ น งานของเบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ อ ยู่ ใ นความดู แ ลของกรม
ประชาสงเคราะห์ และเมื่อรัฐบาลได้กระจายอานาจสู่ท้องถิ่น ทาให้กรมประชาสงเคราะห์ ถ่ายโอนภารกิจ
มาให้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครดูแลแทน การติดตามผลการดาเนินงานเบี้ยยังชีพ
อาศัยกลไกของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ และในส่วนภูมิภาคจะมีสานักงานพัฒนาและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเป็นหน่วยงานประสานในระดับพื้นที่ (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,
2550) และเมื่อวัน ที่ 12 ธัน วาคม พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มเงิน ต่อเดือน แต่ รวมกัน ไม่เกิน
1,000 บาท โดยจัดสรรงบประมาณให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับคือผู้ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขต
พื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
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8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ พบว่า มีผู้ศึกษาไว้ดังนี้
อาภรณ์ รั ต น์ เลิ ศ ไผ่ ร อด (2555) การวิ จั ย เรื่ อ งความพึ งพอใจของประชาชนต่ อ การบริ ก าร
สาธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม 6
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ (2) ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม 6 ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกรด
จังหวัดนครสวรรค์ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (3) ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม 6
ในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่ ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในเขตตาบลหนองกรด จานวน 372 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
แวหะมะ จินาแวและอริยา คูหา (2553) ไดวิจัย เรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ
ของขององคการบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กรณีศึกษาประชาชนในเขตอาเภอยู่งอ ผลการวิจัยพบว่า
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมทั้ง 8 ด้าน
อยู่ในระดับมาก (X = 3.56) และผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ที่มีเพศ อายุ รายไดและระดับการศึกษาต่างกันพบว่า
กลุ่มอายุแตกต่างกันความพึงพอใจต่อการบริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ ร้อยละ 0.05
พงษ์ไพบูลย์ ศิลาวราเวทย์ และ ทิฆัมพร คุ้มวงศ์ (2551) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึง
พอใจของผู้มารับบริการจากเทศบาล ตาบลท่าล้อ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า
1) ด้านความพึงพอใจกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก
เทศบาลต าบลท่ าล้ อ โดยเฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ มากโดยผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ งพอใจในด้ า นการก าหนด
กระบวนงานหรือขั้นตอนในการให้บ ริการแกผูสูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์อย่างชัดเจนมากที่สุด
รองลงมาคือผู้รับบริการสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สูงอายะ 2) ด้านความพึงพอใจด้านเจาหน้าที่ผู้
ให้บริการ พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากโดยจาแนกตามลาดับดังนี้ เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีแก่ผู้มารับบริการ เช่น การยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะและมีความเป็ น
มิตรไมตรี เป็นลาดับมากที่สุด รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไมมี
การเรียกรับผลประโยชนตอบแทนใด ๆ จากการให้บริการและเจาหน้าที่ของเทศบาลไดเปิดโอกาสให้
ประชาชนไดซั ก ถามทุ ก ประเด็ น เกี่ ย วกั บ การสงเคราะห์ กลุ่ ม เป้ าหมายจนกระทั่ งหมดความสงสั ย
ตามลาดับ 3) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่าโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากโดยจาแนกเป็นดังนี้ ผู้รับบริการ
มีความพึ งพอใจในด้านการจ่ ายเงิน สงเคราะห์ การยังชีพ ด้วยวิธีการรับเป็ นเงิน สดมากที่สุ ด รองลงมา
รับบริการมีความพึงพอใจในด้านระหว่างรอรับบริการได้รับความสะดวกในสิ่งที่เทศบาลจัดไว้เป็นอย่างดี
ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ งพอใจในด้ านการจั ดเตรีย มสถานที่ ที่ เหมาะสมในเพื่ อ ให้ บ ริการแก่ ผู้ รับ บริก าร
ตามลาดับ
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สโรชา แพรภาษา (2549) ไดวิจัย เรื่องการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรามีอันดับมากที่สุดคืองานการให้บริการเครื่องจักรกล
เช่นการซ่อมเกรดปรับถนน ปรับพื้นที่ขุดลอกแหล่งคูคลองมีค่าเฉลี่ยที่ 4.70 อยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 94 ส่วนอัน ดับสุดท้าย คือ งานระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย ที่ 4.02 อยู่ใน
ระดับมากคิดเป็นร้อยละ 80.40 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่ มีอัน ดั บ มากที่ สุ ด คื อ เรื่ องของประสิ ท ธิภ าพการท างานของเจาหน้ าที่ เพี ยงพอต่อ การ
ให้บริการมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.23 อยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80.60 สวนอันดับสุดท้ายคือจานวน
เจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.02 อยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 80.40
จรรยา เจียมหาทรัพย์ (2549) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่ อการใช้บริการของห้างคาร์ฟูร์
สาขาเชียงใหม่ พบว่า ก่อนการรับบริการลูกค้าส่วนใหญ่มีความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก เกี่ยวกับ
ปัจจัยความสะดวก และความปลอดภัยของที่จอดรถ ชื่อเสียงของห้าง และความน่าเชื่อถือของสินค้าราคา
พิเศษที่โฆษณา ความพึงพอใจของลูกค้าในขณะรับ บริการ พบว่าลูกค้าที่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับ มากในปัจจัยผลิตภัณฑ์ ราคา และสถานที่และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ใน
ปัจจัยในการส่งเสริมการตลาด ความพึงพอใจของลูกค้าหลั งบริการแล้วพบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ในปัจจัยด้านสถานที่แ ละมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางในปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด และความคุ้มค่าของเงินหลังจากที่ได้รับบริการครบถ้วนแล้ว
บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ (2549) จากการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ต่อผู้บริการเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารเทศบาลนคร
เชียงใหม่ในแต่ละด้าน คือ คุณสมบัติของผู้บริหารในระดับมาก ความพึงพอใจด้านการปฏิบัติตามนโยบาย
และด้านผลงานของผู้บริหารในระดับปานกลาง ทั้งยังพบว่า ปัจจัยส่วนตัวของประชาชน ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึ ก ษา และภู มิ ล าเนามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึ งพอใจผู้ บ ริห าร และประชาชนได้ ให้ ข้ อ เสนอแนะคื อ
เทศบาลควรสร้างกิจกรรมการให้ความรู้กิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้แก่ประชาชนให้เหมาะสม
กับปัจจัยส่วนบุคคล
วรนุช บวรนันทเดช (2556) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของหน่วยบริ การ
ปฐมภูมิเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ในด้านบริการหลักการใหคาปรึกษา และบริการก่อนกับ ด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจต่อบริการ ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ และเขตที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มารั บบริการ และได้ให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ หน่วยงานควรกาหนดมาตรฐานการบริการให้เมาะสมกับพื้นที่มีการนิเทศติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั้น การให้บริการเชิงรุกเข้าสู่ชุมชน ด้านการส่งต่อ/เยี่ยมบ้าน และ
ด้านกิจกรรมในชุมชน
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สุรชัย รัชตประทาน (2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของสานักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก ทั้งใน
ด้านการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน การพูดจา/มารยาท และการให้คาแนะนาปรึกษาของเจ้าหน้าที่ความ
สะดวกในการติดต่อ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถให้บริการด้วยความเต็มใจและเป็นมิตร แนะนา/ให้
ข้อมูล/ให้ความรู้อย่างชัดเจน ให้บริการตามลาดับก่อนหลังและมีความรวดเร็วในการให้บริการ เจ้าหน้าที่
กระตือรือร้น ตั้งใจทางานบริการได้ถูกต้องครบถ้วนไม่ผิดพลาด สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว การทา งานมีความยุติธรรม น่าเชื่อถือ เป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต สามารถ
ตรวจสอบได้ และการขยายเวลาการบริการเป็นเวลา 08.00 - 18.00 น. ส่วนด้านที่ประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุดคือ สถานที่และบริเวณโดยรอบมีความสะดวกสบาย ขั้นตอนในการรับบริการ ระยะเวลาใน
การรั บ บริ ก าร กฎระเบี ย บที่ ใ ช้ ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ช าระในขณะที่ ด้ า นอั ต ราก าลั ง เจ้ า หน้ า ที่ แ ละการ
ประชาสั ม พั น ธ์ให้ ค วามรู้ แก่ ป ระชาชนมี ค วามพึ งพอใจในระดั บ ปานกลาง นอกจากนี้ ผ ลการศึ กษามี
ข้อเสนอแนะคือ ควรนา ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการบริการประชาชน จัดระเบียบการทางาน
ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ตลอดจนพัฒนาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้สามารถทางานทดแทนกันได้ปรับปรุงระบบ
การบริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ยุติธรรมมากขึ้น แก้ไขระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนต่างๆ
ที่มีความล้าสมัยซ้าซ้อน พัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ในด้านการให้บริการ
แก่ประชาชน และปลูกจิตสานึกของการเป็นผู้ให้บริการ มีการประเมินและติดตามผลงานของบุคลากร
อย่างสม่าเสมอ สร้างขวัญ กาลังใจ และทัศนคติของเจ้าหน้าที่ เพื่อก่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเมื่อ
มารับบริการ
วัชโรจน์ จิตร์ภิรมย์ศรี (2548) ว่าที่ร้อยตรีได้ทาการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อ
การใช้บริการตามนโยบายจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ของสานักงานเขตราชเทวี ” โดยใช้ผู้ที่ไปขอรับบริการ จานวน
188 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือศึกษา โดยจาแนกตามภูมิหลังเป็น เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ผลการวิจัยได้พบว่า ความพึงพอใจมากที่สุด เป็นอันดับ 1 คือ
ด้านกระบวนการให้บริการ รองลงมาได้แก่ด้านการอานวยความสะดวก ด้านการประชาสัมพันธ์ด้านการ
บริการของเจ้าหน้าที่ และด้านสถานที่ให้บริการตามลาดับ ผลการทดสอบสมมติฐานจาแนกตามภูมิหลัง
ของผู้ตอบแบบสอบถามแล้ว ได้พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริการ ตามนโยบายจุดเดียวเบ็ดเสร็จของ
สานั กงานเขตราชเทวี ในภาพรวมนั้น ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ใช้บริการที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .001
วุฒิศักดิ์ สิงห์เดโช (2558) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพใน
การให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอ” ผลการวิจัยพลว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ส่วนระดับความพึงพอใจของประชาชน จาแนกเป็นรายข้อทั้งด้านสภาพ ภูมิทัศน์ และ
ด้านการให้บริการอยู่ในระดับต่า
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บุ ญ ชู รั ต กิ จ นากร (2558) ได้ ศึ ก ษาถึ งความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของ
ข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลทองหล่อ โดยใช้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จานวน 300 คน
เป็นกลุ่มตัวอย่างศึกษา ผลการวิจัยได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการให้บริการของข้าราชการ
ตารวจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการจัดระบบนั้นอยู่ในระดับที่ดี ด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับปาน
กลาง และด้านบุ คลากรจั ดอยู่ ในระดับปานกลางเช่นกัน ส่ วนปั จจัยที่มีผ ลต่อความคิดเห็ นได้แก่ อายุ
สถานภาพ สมรส การศึกษา ประสบการณ์ ในการมาเยี่ยมหรือประกันตัวผู้ต้องหา
กั น ยารั ต น์ พฤกษ์ อุ ด ม (2555) ได้ ศึ ก ษาความพึ งพอใจของนั ก บิ น บริษั ท การบิ น ไทยจากั ด
(มหาชน) ต่อการให้บริการด้านควบคุมจราจรทางอากาศของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักบินฯ 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของนั กบิ น ฯ ตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล 3. เพื่ อ ศึกษาความสั ม พั น ธ์ระหว่างปัจ จัยด้านความรู้ค วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการควบคุมจราจรทางอากาศกับความพึงพอใจของนักบินฯกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักบิน
ของบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) จานวน 293 คน ผลการวิจัยได้พบว่า ความพึงพอใจของนักบินฯ
ต่อการให้บริการด้านการควบคุมจราจรทางอากาศของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด นั้นอยู่ใน
ระดับปานกลาง ผลการทดสอบสอบสมมติฐานได้พบว่า สถาบันที่สาเร็จการศึกษา ตาแหน่งงาน จานวนปี
ที่ปฏิบัติงาน และจานวนชั่วโมงบินที่ปฏิบัติงานต่างกันนั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่นักบินที่
มีอายุและระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการควบคุมจราจรทางอากาศไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ สาหรับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานควบคุมจราจรทางอากาศนั้น
ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการให้บริการด้านการควบคุมจราจรทางอากาศแต่อย่างใด
เพียร แก้วสวัสดิ์ (2548) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการให้บริการด้านพัสดุ
ของฝ่ายบริหารพัสดุบริษัท ทีโอทีจากัด (มหาชน) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานที่ใช้บริการด้านพัสดุ
จานวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที และการทดสอบค่าเอฟ ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.60 เป็นเพศชาย
อายุ 41-50 ปี ร้อ ยละ 49.83 การศึกษาระดั บปริญ ญาตรีห รือเที ยบเท่ า ร้อยละ 58.64 ตาแหน่ ง 7-9
ร้อยละ 52.26 ประสบการณ์ทางาน 10 - 20 ปี ร้อยละ 45.30 สายงานปฏิบัติการด้านช่าง ร้อยละ 45.30
ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านพัสดุของฝ่ายบริหารพัสดุ เฉพาะด้านสถานที่ และด้าน
การบริการของพนักงาน อยู่ในระดับมาก (มีค่า 3.52 และ 3.60 ตามลาดับ) ผลการเปรียบเทียบความพึง
พอใจของพนักงานตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มสายงาน และระดับการศึกษาความพึงพอใจ
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ ระดับ 0.05 สาหรับเพศ อายุ ตาแหน่ง
และประสบการณ์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สุวัฒน์ สุขวิบูลย์ (2548) ได้ศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ ณ ส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร: ศึกษาเฉพาะกรณีงานทะเบียนราษฎร ผลการ
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ศึกษาวิจัยได้พบว่า ในภาพรวมประชาชนที่ไปใช้บริการงานทะเบี ยนราษฎรแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จนั้น
มีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับในระดับที่มาก การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัย
ส่วนบุ คคลและปั จจั ยด้านการไปรับ บริการกับความพึงพอใจในบริการได้พบว่า อายุ สถานภาพสมรส
รายได้ ประเภท ของบริการที่ไปใช้ การรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการและช่วงเวลาที่
ไปใช้บริการที่แตกต่างกัน มีผลทาให้ประชาชนที่ไปใช้บริการมีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน แต่ได้พบว่า
เพศ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับความคาดหวังของประชาชนที่ไปใช้บริการ ที่แตกต่างกัน มีผลทาให้
ความพึงพอใจในบริการที่ได้รับแตกต่างกันการวิเคราะห์ความ สัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในการไปใช้
บริ ก ารกั บ ความพึ งพอใจในการไปใช้ บ ริ ก าร ได้ พ บว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ในทางบ วก ซึ่ งหมายความว่ า
ยิ่งประชาชนมีความคาดหวังในบริการที่ดีมากเท่าใดก็ยิ่งมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับมากขึ้นเท่านั้น
ชัญญวัลย์ เชิดชูกิจกุล (2549) ได้ศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ
ศูนย์บริการประชาชนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร โดยได้แบ่งความพึงพอใจ
ออกเป็ น 3 ด้าน คือ 1. ด้านพฤติกรรมในการให้บริการ 2. ด้านอาคารสถานที่ 3. ระบบการให้ บริการ
โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชาชนที่เข้าไปใช้บริการ ณ ศูนย์บริการประชาชนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จของ
กรุงเทพมหานคร จานวน 408 คน จาก 12 เขต ผลการศึกษาวิจัยได้พบว่า เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ
สมรส งานที่ไปติดต่อต่างกัน มี ความพึงพอใจต่อการให้ บริการของเจ้าหน้าที่ไม่แตกต่างกัน แต่ระดับ
การศึกษาและรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่แตกต่างกัน คือ 1. ประชาชน
ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความพึงพอใจแตกต่างจากประชาชนที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญา
ตรีขึ้นไปอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2. ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาทต่อ
เดือน มีความพึ งพอใจในการให้ บ ริ การของเจ้าหน้าที่ แตกต่างจากประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่
15,000 บาทขึ้นไป ด้านพฤติกรรมในการให้บริการและระบบการให้บริการนั้น ประชาชนมีความ พึงพอใจ
มาก ส่วนด้านอาคารสถานที่ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับกลาง
วรรณภา รัชตารมย์ (2547) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกพึงพอใจและ
ความรู้สึกมั่นคงในการทางานของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกพึงพอใจในการทางานของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาในเขต
กรุ งเทพมหานคร คื อ ปั จ จั ย ด้ านการรับ รู้ค วามสามารถในการท างานด้ านรายได้ ด้ านการรับ รู้การ
เปลี่ ย นแปลงภายในโรงเรี ย น ด้ านความไว้ว างใจในเพื่ อ นร่ว มงานด้านความก้ าว หน้ าในการท างาน
ด้านเครื่องมือและสิ่ งอานวยความสะดวก ด้านความสั มพั นธ์กับผู้ บริห าร ด้านความไว้วางใจกับเพื่อน
ร่วมงาน ด้านความยุติธรรมและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกมั่นคงในการทางานของครูโรงเรียน
เอกชนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ปัจจัยด้านรายได้ ด้านความไว้วางใจของผู้บริหาร ด้านการ
รับรู้ความสามารถในการทางานของตน ด้านความไว้วางใจเพื่อนร่วมงาน ด้านเครื่องมือและสิ่งอานวย
ความสะดวก ด้านการเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียน ด้านความก้าวหน้าในการทางานจากงานวิจัยดังกล่าว
สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็นส่วนที่สาคัญในการให้บริการ เพราะเป็นผลย้อนกลับในการให้บริการต่อ
ประชาชน และเป็นผลที่ทาให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนว่า ในองค์กร หน่วยงานใด ประชาชน
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ที่มารับบริการนั้น มีความสุข มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร หน่วยงานนั้น ทาให้ทราบว่า
องค์กร หน่วยงานนั้น มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการให้บริการต่อประชาชน
โกมล ปานแจ่ม (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้
บริการ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาประจวบคีรีขันธ์ (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อระบบการบริการของธนาคาร เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้าตามปัจจัย ส่วนบุคคลได้แก่ เพศอายุระดับการศึกษาอาชีพ รายได้และทดสอบสมมติฐาน ระดับ
ความพึงพอใจแตกต่าง ไปตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการตลาด โดยกาหนดขอบเขตการศึกษา
เฉพาะธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตรสาขาประจวบคี รีขันธ์ จังหวัดประจวบคี รีขัน ธ์
กลุ่มตัวอย่าง คือลูกค้าผู้มาใช้บริการของธนาคาร จานวน 200 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
โดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐานในการบรรยายทางสถิติและทดสอบสมมติฐานด้วย
สถิติและ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธี ของเชฟเฟ่ ผลการวิจัย พบว่า ลูกค้าร้อยละ29.86 มาใช้
การบริการด้านสินเชื่อร้อยละ 38.73 ด้านเงินฝากร้อยละ 14.79 มาใช้การบริการการประกัน และร้อยละ
16.62 มาใช้บริการอื่น ๆ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี อายุ40-49 ปีการศึกษาระดับ ประถมศึกษา
หรือต่า กว่า อาชีพเกษตรกรรม มีรายได้เฉลี่ ย 5,000 บาท/เดือน หรือต่า กว่า ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้าในภาพรวมและแต่ล ะด้านอยู่ ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไป น้อย คือ ด้านการปฏิบัติของ
พนักงาน ด้านเครื่องมือ ด้านสถานที่ และด้านการให้บริการต้อนรับ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ
อายุ อาชีพ และรายได้ที่ ต่างกัน มีค วามพึงพอใจในภาพรวมและความพึ งพอใจทั้ง 4 ด้าน ไม่ต่างกั น
ส่วนระดับการศึกษาที่ต่างกัน ความพึงพอใจโดยรวม ความพึงพอใจด้านการให้บริการต้อนรับและ ด้าน
สถานที่ต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญ ที่ระดับ 0.05 ด้านการปฏิบัติงานของพนักงานและด้านเครื่องมือไม่
ต่างกัน ปัจจัยด้านการตลาดที่ต่างกัน ความพึงพอใจด้านการให้บริการต้อนรับด้านการปฏิบัติงานของ
พนักงาน และด้านเครื่องมือต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาคัญ ที่ระดับ 0.05 ส่วนความพึงพอใจโดยรวม และ
ความพึงพอใจด้านสถานที่ไม่ต่างกันการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะคือ ธนาคารควรรักษาระดับความพึง
พอใจของลูกค้าให้อยู่ในระดับมากต่อไปและเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าในทุกด้านจาก“ระดับมาก”
ให้เป็น “ระดับมากที่สุด”
สุวัชรี พฤกษมาศ (2552, หน้า 102) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสุขุมวิท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการ
บริการของธนาคารอาคาร สงเคราะห์ สาขาสุ ขุมวิท ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้า นการบริการ ด้านพนักงาน
ด้านอาคารสถานที่ และด้านการ ประชาสัมพันธ์ พบว่า ลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
30 – 49 ปี มีอาชีพข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ประเภทที่ใช้บริการด้านเงินฝากและจานวนครั้งที่ใช้บริการ
1 – 3 ครั้ง/เดือน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์สาขาสุขุมวิทใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ บริการ ด้านพนักงาน ด้านอาคารสถานที่และด้านการ
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ประชาสั มพัน ธ์ พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการบริการของธนาคารโดยรวมอยู่ในระดับ มากเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริการลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการ บริการของธนาคารโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากได้แก่ การบริการ
ข้อ มู ล มี ค วามทั น สมั ย ความสะดวกที่ ได้ รั บ จากเคาน์ เตอร์ที่ ธ นาคารจั ด ไว้ให้ เขี ย นใบฝาก – ถอนเงิน
การจัดลาดับก่อน – หลังในการบริการฝาก – ถอนเงิน และความเหมาะสม เงื่อนไขในการบริการเงินฝาก
ส่วนข้ออื่น ๆ ลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ด้านพนักงาน พบว่า ลูก ค้ามีความพึงพอใจต่อ
การบริการของธนาคารโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลางได้แก่จานวนพนักงาน ในการบริการและความสามารถแนะนา และเชิญชวนใช้บริการ
ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากบริการเงินฝาก ส่วนข้ออื่น ๆ ลูกค้ามีความพึ งพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านอาคาร
สถานที่พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการบริการของธนาคาร ด้านอาคารสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ที่จอดรถสาหรับ
ลูกค้ามีทางเข้าสะดวกสบาย จานวนที่นั่งพักสาหรับ ลูกค้าขณะนั่งรอรับบริการและความชัดเจนของป้าย
บอกจุดบริการต่าง ๆ ส่วนข้ออื่น ๆ ลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า
ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการบริการของธนาคาร โดยรวม และรายข้ออยู่ในระดับ ปานกลาง
ดาริ สถิตเสมากุล (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต
เรลลิงก์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผลจากการศึกษา พบว่า คุณภาพของ
บริการที่ได้รับ และคุณ ค่าของบริการที่ผู้ใช้บริการรับรู้ ส่งผลเชิงบวกต่อความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ
รถไฟฟ้ า แอร์ พ อร์ ต เรลลิ งก์ ส่ ว นความคาดหวั งของผู้ ใช้ บ ริ ก ารส่ งผลเชิ ง ลบต่ อ ความพึ งพอใจของ
ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์
จะส่งผลเชิงบวกต่อความภักดีของผู้ใช้บริการผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้
ให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ ต่อเนื่อง สามารถนามาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ การกาหนด กลยุทธ์ของธุรกิจและวางแผนทางการตลาด
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและ พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพทางธุรกิจมากขึ้ นใน
อนาคต
ศิริรัตน์ สะหุ นิล (2556) ได้ทาการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส
โดยผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็ น เกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดใน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านการ ให้บริการโดยรวมมากที่สุด
ด้านช่องทางจัดจาหน่ายให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านจานวน และการกระจายตัวพื้นที่ต่าง ๆ ของสถานี
รถไฟฟ้ามากที่สุด และด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านการจัด กิจกรรมส่งเสริมการ
ขายรูปแบบต่าง ๆ มากที่สุด เป็นต้น สาหรับปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ในด้านจิตวิทยาให้ความสาคัญกับ
ปัจจัยด้านการเรียนรู้จากประสบการณ์ถึงความสะดวกสบายจากที่เคยใช้บริการรถไฟฟ้ามาก่อนมากที่สุด
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ด้านเศรษฐกิจ และการเมืองให้ ความสาคัญกับปัจจัยด้านนโยบาย การส่งเสริม และเร่งขยายโครงการ
เชื่อมต่อเส้น ทางรถไฟฟ้ามากที่สุ ด และด้านสั งคม และ ประชากรศาสตร์ให้ ความสาคัญกับปัจจัยด้าน
รูปการดาเนินชีวิตในสังคมเมืองที่รีบเร่งและแข่งขันกับ เวลามากที่สุด แลในด้านความพึงพอใจ พบว่า
พอใจในความคุ้มค่าของคุณภาพบริการที่ได้รับมากที่สุด
โสภณ วีร ะวัฒ นยิ่ งยง (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ มีอิทธิพ ลในการตัดสิ นใจเลื อกใช้
รถไฟฟ้ าของผู้ ใช้ร ถยนต์ ที่ อ ยู่ อ าศัย ในเขตชานเมือ ง กรณี ศึ ก ษา สายบางใหญ่ – บางซื่ อ โดยผลจาก
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญด้านเวลามากที่สุด ได้แก่ ความรวดเร็วและตรงเวลา
ช่วงเวลา Headway ความรวดเร็ว ของระบบจาหน่ายตั๋ว รองลงมาให้ ค วามส าคัญ ด้านผู้ ร่ว มเดิ นทาง
อันดับสามให้ความสาคัญด้านค่าเดินทาง ได้แก่ อัตราค่าบริการ การใช้ตั๋วโดยสารร่วม การ เดินทางหลาย
สถานที่ในวันหนึ่งวัน และอันดับสี่ให้ความสาคัญด้านการบริการ ได้แก่ ความ สะดวกสบาย การจัด Park
& Ride เส้ น ทางรถไฟฟ้ าที่ค รอบคลุ มเนื่องจากผู้ เดินทางมีป ระสบการณ์ ใน การใช้รถไฟฟ้าสายอื่น ๆ
มาแล้ว อาจจะมั่นใจในระบบการให้บริการของรถไฟฟ้า จึงให้ความสาคัญ ด้านบริการน้อยกว่าด้านอื่น ๆ
ที่กล่าวมา
ชุติมณฑน์ วิมูล ชาติ (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความพึ งพอใจของกลุ่ มคนทางานในการใช้
บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มคนทางานผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส มีความ พึง
พอใจในการใช้ บ ริ ก ารอยู่ ในระดั บ มาก ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความถี่ ในการใช้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ าบี ที เอส คื อ
ค่าโดยสาร ความสะดวกรวดเร็ว และความปลอดภัย การให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่มีผลต่อระดับ
ความพึงพอใจคือ การบริการของพนักงานที่มีความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจในความปลอดภัย ในด้าน
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง โดยพิจารณาจากความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้ใช้บริการ ส่วนมาก
คือ เรื่องเพิ่มสถานีให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และลดอัตราค่าโดยสาร

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ บริการของเทศบาลตาบลห้ วยกระเจา อาเภอ
ห้ ว ยกระเจา จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ปงบประมาณ 2564 ซึ่ ง ส ารวจ (Survey Research) โดยมี วิ ธี ก าร
ดาเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร เทศบาลตาบลห้วยกระเจา มีประชากรรวมทั้งสิ้น 8,992 คน แยกเป็นชาย 4,427 คน
และ หญิง 4,565 คน จานวนครัวเรือนทั้งหมด 3,373 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 39 คน/
ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564)
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้คือ ตัวแทนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาขอรับบริการหรือมาใช้
บริการ ของเทศบาลตาบลห้ วยกระเจา อาเภอห้ วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2564
ที่ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จานวน 390 คน
สูตรที่ใช้ในการคานวณคือแทนค่าในสูตร (1) ของ Yamane (1967) ดังนี้
n
=
N
1+Ne2
n
N
e

= จานวนประชากร = 8,992
= กลุม่ ตัวอย่าง
= ระดับค่าความเชื่อมั่น ที่ 95 %

เมื่อแทนค่าตามสูตรของ Taro Yamane จะได้ดังนี้
n
=
8,992
1 + (8,992 x 0.05)2
n
=
8,992
23.38
= 383 คน
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เมื่ อ ค านวณด้ ว ยสู ต รดั ง กล่ า วตามวิ ธี ข อง Taro Yamane จากประชากรจ านวนทั้ ง สิ้ น 8,992 คน
จึงกาหนดประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (n) จานวนทั้งสิ้น 383 คน ที่ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (e)
5 เปอร์ เซ็ น ต์ เพื่ อ ความเหมาะสมในการป้ อ งกั น แบบสอบถามไม่ ส มบรู ณ์ ผู้ ป ระเมิ น จึ งเพิ่ ม การเก็ บ
แบบสอบถามเป็นจานวน 390 คน
3. ตัวแปร
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ การให้บริการแกประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของ
องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ ประชาชนหน่ วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. งานบริการแจกจ่ายน้าอุปโภค-บริโภค
2. งานให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี
3. งานให้บริการด้านไฟฟ้าสาธารณะ
4. งานให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์จ่ายเบี้ยยังชีพ
3.2 ตั ว แปรตาม คื อ ความพึ งพอใจของประชาชนต่ อ การให้ บ ริ ก ารของเทศบาลต าบล
ห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2564
การสร้างเครื่องมือในการประเมินผล
1. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) เกี่ยวข้องกับ ความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
มีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการของเทศบาลตาบลห้วยกระเจาอาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นข้อมูลในการ
กาหนดประเด็นหลักที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือ
2) แบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึน้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้
เสี ยที่มีต่อการให้ บ ริการโครงการของเทศบาลตาบลห้ วยกระเจาประจาปีงบประมาณ 2564 โดยแบ่ง
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนคือ
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบประเมิ น เป็ น ผู้ ที่ รั บ บริ ก าร คื อ เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ รายได้ และการติดต่อขอรับบริการ มีจานวน 6 ข้อ
ส่ ว นที่ 2 แบบประเมิ น ผลความพึ งพอใจที่ มีต่ อ การด าเนิ น งาน “ความพึ งพอใจของ
ประชาชนต่ อการให้ บ ริ ก ารของเทศบาลต าบลห้ วยกระเจา อ าเภอห้ ว ยกระเจา จั งหวั ด กาญจนบุ รี ”
มีจานวน 20 ข้อ ประกอบด้วย 4 ด้านคือ
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1.
2.
3.
4.

งานบริการแจกจ่ายน้าอุปโภค-บริโภค
งานให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี
งานให้บริการด้านไฟฟ้าสาธารณะ
งานให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์จ่ายเบี้ยยังชีพ

การแปลความหมายเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและ ค่าร้อยละ จะใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย
เปรียบเทียบโดยใช้สูตรดังนี้
พิสัย (Range : R) = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าที่สุด
= 8-0=8
= 8/8 = 1.00
3) นาเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่านมาตรวจสอบความถูกต้องเพื่อ
นาปรับปรุงแก้ไขให้เครื่องมือแบบสอบถามมีความสมบูรณ์
4) นาเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วนาไปทดลองใช้กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่แท้จริง
จานวน 30 คน และนาข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(α - Coefficient) โดยใช้สูตร ครอนบัค (Cronbach) และไดค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับคือ 0.91
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นาหนังสือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี
2. ดาเนินการเก็บรวบข้อมูล โดยนาแบบสอบถามส่งไปยังผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วย
ตนเอง จานวน 390 ชุด
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
สถิติที่ใช้ในการวิจัยและใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามคือ
สถิติที่ใช้ในการตอบตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัยคือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. ร้อยละ (Percentage) เป็นค่าสถิติที่นิยมใช้กันมาก โดยเป็นการเปรียบเทียบความถี่ หรือ
จานวนที่ต้องการกับความถี่หรือจานวนทั้งหมดที่เทียบเป็น 100 จะหาค่าร้อยละจากสูตรต่อไปนี้
ค่าร้อยละจะแสดงความหมายของค่าและสามารถนาค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบได้
p 

f
 100
N

78

เมื่อ

P
f
N

แทน
แทน
แทน

ค่าร้อยละ
ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ
จานวนความถี่ทั้งหมด

2. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency) เป็นสถิติที่ใช้เป็น
ตัวแทนของข้อมูล โดยที่นิยม ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย (Mean) หรือเรียกว่าค่ากลางเลขคณิต ค่าเฉลี่ย ค่ามัชฌิมาเลขคณิต เป็นต้น

=
เมื่อ

แทน = ค่าเฉลี่ย
X
N

แทน
แทน

= ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุ่ม
= จานวนของคะแนนในกลุ่ม

3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นการวัดการกระจายที่นิยมใช้กันมาก
เขียนแทนด้วย S.D. หรือ S

หรือ
เมื่อ

S.D.

=

S.D.

=
S.D.
X
n


แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าคะแนน
จานวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม
ผลรวม

สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
การทดสอบสมมุ ติฐ าน เป็ น การทดสอบคาตอบสรุป ของผลการวิจัยที่ ผู้ วิจั ยคาดการณ์ ห รือ
คาดคะเนล่วงหน้า โดยการทดสอบสมมุติฐานนี้จะใช้สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) ในที่นี้จะ
กล่าวถึงสถิติ t - test ในบางกรณีเท่านั้น
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1. กรณีกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม ทดสอบหลังเรียนจะใช้สูตรดังนี้
t 

เมื่อ

X  0
S
n

t

df  n  1

แทน

ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบกับค่าวิกฤติ เพื่อ

แทน
แทน
แทน
แทน

ความมีนัยสาคัญ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จานวนสมาชิกในกลุ่มหรือจานวนข้อมูล
เกณฑ์

ทราบ

S
n
µ0

2. กรณี กลุ่มตัวอย่ าง 1 กลุ่ม หรือข้อมูล 2 ชุด เช่น คะแนนสอบก่อนเรียน (Pre - test) และ
คะแนนสอบหลังเรียน (Post - test) จะใช้สูตรดังนี้
t

เมื่อ

D
nD 2  D 
n  1

2

t

df  n  1

แทน

ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบกับค่าวิกฤติ เพื่อ

แทน
แทน
แทน

ความมีนัยสาคัญ
ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน
ผลรวมค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน
จานวนกลุ่มตัวอย่างหรือจานวนคู่คะแนน

ทราบ
D
D

n
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การวิเคราะห์หาคาเฉลี่ย (Mean) ละค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เป็นรายข้อรายด้าน และโดยรวมการแปลความหมายดังนี้
คะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการมากที่สุด
คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีตอ่ การบริการมาก
คะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีตอ่ การบริการปานกลาง
คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีตอ่ การบริการน้อย
คะแนน 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีตอ่ การบริการน้อยที่สุด
สาหรับ S.D. ใช้เกณฑ์ไม่เกิน 1.00

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนไดสวนเสียที่มาขอรับ
หรือใช้ บริการของเทศบาลตาบลห้ วยกระเจา อาเภอห้ วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 383 คน
โดยใช้ วิธีการสุ่มแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเป็นการประเมินเกี่ยวกับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ จานวน 4 ภาระงาน ประกอบด้วย
1. งานบริการแจกจ่ายน้าอุปโภค-บริโภค
2. งานให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี
3. งานให้บริการด้านไฟฟ้าสาธารณะ
4. งานให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์จ่ายเบี้ยยังชีพ
โดยจะทาการเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
ส่วนที่ 1: ผลการแจกแจงข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 390 คน ประกอบด้วย
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และการขอรับบริการจากเทศบาลตาบลห้วยกระเจาโดยเฉลี่ย
ต่อปี (ตารางที่ 1 – 6)
ส่ว นที่ 2: ผลการแจกแจงข้อ มูล เกี่ยวกับ ความพึงพอใจต่อ การให้บ ริก ารของเทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา จากผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 390 คน จานวน 4 ภาระงาน ประกอบด้วย ความพึงพอใจ
ในการแจกจ่ายน้าอุปโภค-บริโภค ความพึงพอใจในงานด้านการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ความพึงพอใจในการไฟฟ้าสาธารณะและความพึงพอใจในด้านสังคมสงเคราะห์จ่ายเบี้ยยังชีพ
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ส่วนที่ 1 ผลการแจกแจงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
204
186
390

ร้อยละ
52.30
47.70
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ
52.30 รองลงมาเป็นเพศหญิง จานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 47.70

47.7
52.3

ภาพที่

2

จานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
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ตารางที่ 2 จานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 25 ปี
25 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 – 55 ปี
56 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน
32
52
115
111
80
390

ร้อยละ
8.20
13.30
29.50
28.50
20.50
100.00

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี อายุ 36 – 45 ปี จานวน 115 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.50 รองลงมามีอายุระหว่าง 46 – 55 ปี จานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 อายุ 56 ปีขึ้นไป
จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 อายุ 25 – 35 ปี จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 และอายุต่ากว่า
25 ปี จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20

20.5

ต่ กว่ 25 ปี

8.2
13.3

25 - 35 ปี
36 - 45
46 - 55 ปี

285

ภาพที่

3

29.5

จานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ

56 ปีขนึ้ ไป
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ตารางที่ 3 จานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวช.
อนุปริญญา /ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน
52
96
140
33
63
6
390

ร้อยละ
13.30
24.60
35.90
8.50
16.20
1.50
100.00

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า /ปวช. จานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.90 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จานวน 96 คน คิดเป็ น ร้อยละ 24.60 ระดับปริญ ญาตรี จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20 ระดับ
ประถมศึกษา จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.30 ระดับอนุปริญ ญา /ปวส. จานวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.50 และสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50

1.5

16.2

ป
13.3

ึก
ึก ต นตน

8.5
24.6

ึก ต นป
่ /ปว .
นป
/ปว .
ป

35.9

ภาพที่

4

ต
กว่ ป

จานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามการศึกษา

ต
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ตารางที่ 4 จานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
เกษตรกร
รับจ้าง
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
อื่น ๆ
รวม

จานวน
110
119
102
6
18
35
390

ร้อยละ
28.20
30.50
26.20
1.50
4.60
9.00
100.00

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง จานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ
30.50 รองลงมา คือ เกษตรกร จานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 28.20 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จานวน 102 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.20 อื่น ๆ จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 พนักงานบริษัทเอกชน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.60 และข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50

ก ตก
1.5

4.6

9.50

21.30

ข / ก ่วนตว
ข
26.2

นก น
37.80

ภาพที่

5

ก / ว

น

จานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ

ก
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ตารางที่ 5 จานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สถานภาพ
ต่ากว่า 8,000 บาท
8,001 – 15,000 บาท
15,001 – 25,000 บาท
25,001 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน
191
94
83
22
390

ร้อยละ
49.00
24.10
21.30
5.60
100.00

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 8,000 บาท
จานวน 191 คน คิดเป็น ร้อยละ 49.00 รองลงมา คือ 8,001 – 15,000 บาท จานวน 94 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.10 รายได้ 15,001 – 25,000 บาท จานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30 รายได้ 25,001 บาท
ขึ้นไป จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60
5.6

ต่ กว่ 8,000

21.3
49

8,001 - 15,000
15,001 - 25,000
25,001

ขึ้นไป

24.1

ภาพที่

6

จานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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ตารางที่ 6 จานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามการขอรับบริการจากเทศบาลตาบล
ห้วยกระเจาโดยเฉลี่ยต่อปี
การขอรับบริการจาก อบต.
โดยเฉลี่ยต่อปี
น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี
3 – 5 ครั้งต่อปี
มากกว่า 5 ครั้งต่อปี
รวม

จานวน

ร้อยละ

178
116
96
390

45.60
29.70
24.60
100.00

จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ขอรับบริการจากเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
โดยเฉลี่ยน้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี 178 คน คิดเป็นร้อยละ 45.60 รองลงมา คือ 3 – 5 ครั้งต่อปี จานวน 116 คน
คิดเป็นร้อยละ 29.70 และ มากกว่า 5 ครั้งต่อปี จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60

30.8
40.0

น กว่ 3 ้ ต่ ปี
3 - 5 ้ ต่ ปี
กกว่ 5 ้ ต่ ปี

29.3

ภาพที่

7

จานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามการขอรับบริการ
จากเทศบาลตาบลห้วยกระเจา อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
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ส่วนที่ 2 ผลการแจกแจงข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ตารางที่ 7 สรุปภาพรวมความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
S.D.
X
จาแนกตามภาระงาน
1.ด้านความพึงพอใจในการให้บริการแจกจ่ายนา
อุปโภค-บริโภค
1.1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
1.2 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ
1.3 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.4 ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1.5 ความพึงพอใจด้านการจัดการปัญหา

2.ด้านความพึงพอใจในด้ านการจัด เก็ บ ภาษี ข อง
เทศบาลห้วยกระเจา
2.1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
2.2 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ
2.3 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2.4 ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
2.5 ความพึงพอใจด้านการจัดการปัญหา

3.ด้ านความพึ งพอใจในงานให้ บ ริก ารด้ านไฟฟ้ า
สาธารณะ
3.1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
3.2 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ
3.3 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.4 ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.5 ความพึงพอใจด้านการจัดการปัญหา
4. ด้ านความพึ งพอใจในการให้ บ ริการด้านสั งคม

สงเคราะห์จ่ายเบียยังชีพ
4.1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
4.2 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ
4.3 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4.4 ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4.5 ความพึงพอใจด้านการจัดการปัญหา

รวม

การแปลผล

4.682 (93.64)

0.52

มากที่สุด

4.73 (94.60)
4.70 (94.00)
4.63 (92.60)
4.66 (93.20)
4.69 (93.80)

0.48
0.53
0.56
0.55
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.626 (92.52)

0.53

มากที่สุด

4.59 (91.80)
4.70 (94.00)
4.66 (93.20)
4.61 (92.20)
4.57 (91.40)

0.58
0.50
0.53
0.57
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.651 (93.02)

0.54

มากที่สุด

4.65 (93.00)
4.68 (4.68)
4.67 (93.40)
4.63 (4.63)
4.62 (92.40)

0.51
0.52
0.55
0.57
0.58

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.752 (95.04)

0.47

มากที่สุด

4.75 (95.00)
4.78 (95.60)
4.77 (95.40)
4.75 (95.00)
4.71 (94.20)

0.47
0.44
0.47
0.50
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.677 (93.55)

0.51

มากที่สุด
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จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับ ความพึงพอใจที่มีต่อการดาเนินงานการให้
บริการของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมในระดับมาก
ที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยที่ 4.677 คิดเป็นร้อยละ 93.55 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในด้านสังคมสงเคราะห์จ่ายเบี้ยยังชีพ ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยที่
4.752 คิดเป็น ร้อยละ 95.04 รองลงมาได้แก่ ด้านความพึงพอใจในการให้บริการแจกจ่ายน้าอุปโภคบริโภค ค่าเฉลี่ยที่ 4.682 คิดเป็นร้อยละ 93.64 ความพึงพอใจในการให้บริการงานให้บริการด้านไฟฟ้า
สาธารณะ ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยที่ 4.651 คิดเป็นร้อยละ 93.02 และความพึงพอใจในด้านการ
จัดเก็บภาษี ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยที่ 4.626 คิดเป็นร้อยละ 92.52 ตามลาดับ
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ตารางที่ 8 จานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีต่อ
การให้บริการ เรื่อง “งานบริการแจกจ่ายน้าอุปโภค-บริโภค”
ระดับความพึงพอใจ
ที่มีต่อการให้บริการ

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

X

S.D.

การ
แปลผล

งานบริการแจกจ่ายน้าอุปโภค-บริโภค
1.มี การส ารวจพื้ นที่ ที่ ประสบ
ปั ญ หา เพื่ อเตรี ยมการแก้ ไข
ล่วงหน้า
2.เจ้าหน้าที่ให้บริการจัดส่งน้า
ให้ประชาชนที่เดือดร้อนอย่าง
รวดเร็ว
3.มีการแจกจ่ายน้าเพื่ออุปโภค/
บริ โ ภคให้ กั บประชาชนที่
เดือดร้อนอย่างพอเพียง
4.มี การขุ ด /เจาะบ่ อบาดาล
หรื อจั ดหาภาชนะกั กเก็ บน้ า
เพื่อใช้แก้ปัญหาความแห้งแล้ง
5.มี ก ารจั ด ส่ งน้ าเพื่ อแก้ ไข
ปัญหา ครอบคลุมในทุกพื้นที่

292
91
7
0
0
4.73
0.48 มากที่สุด
(74.90) (23.30) (1.80) (0.00) (0.00) (94.60)
291
83
16
0
0
4.70
0.53 มากที่สุด
(74.60) (21.30) (4.10) (0.00) (0.00) (94.00)
266
107
17
0
0
4.63
0.56 มากที่สุด
(68.20) (27.40) (4.40) (0.00) (0.00) (92.60)
275
98
17
0
0
4.66
0.55 มากที่สุด
(70.50) (25.10) (4.40) (0.00) (0.00) (93.20)
279
102
9
0
0
4.69
0.50 มากที่สุด
(71.50) (26.20) (2.30) (0.00) (0.00) (93.80)
4.682
รวม
0.52 มากที่สุด
(93.64)

จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจที่มีต่อ งานจัดส่งน้าอุปโภคบริ โภคบรรเทาปั ญ หาภั ย แล้ ง ในระดั บ มากที่ สุ ด ด้ ว ยค่ า เฉลี่ ยที่ 4.682 และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ
3 อันดับแรก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในเรื่อง มีการสารวจพื้นที่ที่ประสบ
ปัญหา เพื่อเตรียมการแก้ไขล่วงหน้า ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยที่ 4.73 รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการ
จัดส่งน้าให้ประชาชนที่เดือดร้อนอย่างรวดเร็ว ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยที่ 4.70 และมีการจัดส่งน้าเพื่อ
แก้ไขปัญหา ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ยที่ 4.69 ตามลาดับ
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ตารางที่ 10 จานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีต่อ การ
ให้บริการ เรื่อง “งานให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี”
ระดับความพึงพอใจ
ที่มีต่อการให้บริการ

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

X

การ
S.D. แปลผล

งานให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี
1.ความสะดวกรวดเร็วของการ
ให้ บ ริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
พนักงาน
2. การให้บริการด้วยความ
สุภาพและเสมอภาคตามลาดับ
ก่อน-หลัง
3. ความเพี ยงพอของอุ ป กรณ์ /
เครื่องมือในการให้บริการด้าน ต่าง
ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้
4. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้ อ มู ล ข่ า วสารในด้ า นการเสี ย
ภาษี
5. ความเพี ยงพอของเจ้ าหน้ าที่
และพนักงานในการให้บริการ

252
119
19
0
0
4.59
0.58
(65.60) (30.50) (4.90) (0.00) (0.00) (91.80)

มาก
ที่สุด

284
97
9
0
0
4.70
0.50
(72.80) (24.90) (2.30) (0.00) (0.00) (94.00)

มาก
ที่สุด

273
104
13
0
0
4.66
0.53
(70.00) (26.70) (3.30) (0.00) (0.00) (93.20)

มาก
ที่สุด

255
118
17
0
0
4.61
0.57
(65.40) (30.30) (4.40) (0.00) (0.00) (92.20)

มาก
ที่สุด

226
162
2
0
0
4.57
0.50
(57.90) (41.50) (0.50) (0.00) (0.00) (91.40)
4.626
รวม
0.53
(92.52)

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถาม มี ระดับความพึ งพอใจที่ มีต่อการให้ บริการงาน
ให้บ ริการด้านการจัดเก็บภาษี ของเทศบาลห้วยกระเจา โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยที่
4.626 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับแรก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึง
พอใจในเรื่ อ ง การให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความสุ ภ าพและเสมอภาคตามล าดั บ ก่ อ น-หลั ง ในระดั บ มากที่ สุ ด
ด้วยค่าเฉลี่ยที่ 4.70 รองลงมาคือ ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้
ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยที่ 4.66 และมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านการเสียภาษี
ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยที่ 4.61 ตามลาดับ
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ตารางที่ 11 จานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีต่อ การ
ให้บริการ เรื่อง “งานให้บริการด้านไฟฟ้าสาธารณะ”
ระดับความพึงพอใจ
ที่มีต่อการให้บริการ

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

X

S.D.

การ
แปลผล

งานให้บริการด้านไฟฟ้าสาธารณะ
1. ไฟฟ้ า สาธารณะ ในเขต
เทศบาลมีความสว่างเพียงพอ
2. การติดตั้งไฟสาธารณะ มี
ความเหมาะสม
3. เมื่ อเกิ ดการช ารุ ด ของไฟ
สาธารณะ มี เจ้ าหน้ าที่ ดู แล
ซ่อมแซม
4 .ค ว าม พึ งพ อ ใจ ใน ก า ร
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดูแล
ไฟสาธารณะ
5.ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสั ญจรไปมา และได้ รั บ
ความปลอดภัย

263
120
7
0
0
4.65
0.51 มากที่สุด
(67.40) (30.80) (1.80) (0.00) (0.00) (93.00)
280
98
12
0
0
4.68
0.52 มากทีส่ ุด
(71.80) (25.10) (3.10) (0.00) (0.00) (93.60)
278
96
16
0
0
4.67
0.55 มากที่สุด
(71.30) (24.60) (4.10) (0.00) (0.00) (93.40)
266
105
19
0
0
4.63
0.57 มากที่สุด
(68.20) (26.90) (4.90) (0.00) (0.00) (92.60)
264
105
21
0
0
4.62
0.58 มากที่สุด
(67.70) (26.90) (5.40) (0.00) (0.00) (92.40)
รวม

4.651
0.54 มากที่สุด
(93.02)

จากตารางที่ 11 พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถาม มีระดับ ความพึงพอใจที่ มีต่อ การให้ บริการงาน
ให้บริการด้านไฟฟ้าสาธารณะ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยที่ 4.651 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ 3 อันดับแรก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในเรื่อง การติดตั้งไฟ
สาธารณะ มีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยที่ 4.68 รองลงมาคือ เมื่อเกิดการชารุดของไฟ
สาธารณะ มี เจ้ าหน้ าที่ ดูแลซ่อมแซม ในระดั บ มากที่ สุ ด ด้ว ยค่ าเฉลี่ ยที่ 4.67 และไฟฟ้ าสาธารณะในเขต
เทศบาลมีความสว่างเพียงพอในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยที่ 4.65 ตามลาดับ
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ตารางที่ 12 จานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีต่อ การ
ให้บริการ เรื่อง “งานให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์จ่ายเบี้ยยังชีพ”
ระดับความพึงพอใจ
ที่มีต่อการให้บริการ

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

X

S.D.

การ
แปลผล

งานให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์จ่ายเบี้ยยังชีพ
1. การให้บริการขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุ/คนพิการ
2. เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ / คน
พิ ก าร/ผู้ ป่ ว ยเอดส์ มี ค วาม
เหมาะสม
3. มีการประชาสัมพั นธ์ข่าวสาร
ต่ างๆ ในด้ านการขอรั บ เงิ น
สงเคราะห์ ให้ แก่ผู้ สูงอายุ /คน
พิการ
4. การจ่ายเบี้ยผู้สู งอายุ/คน
พิการ ตรงต่อเวลา
5. มีการให้บริการรับเรื่อง คา
ร้องด้านผู้สู งอายุ /คนพิ การ
อย่างเหมาะสม

304
78
8
0
0
4.75
0.47 มากที่สุด
(77.90) (20.00) (2.10) (0.00) (0.00) (95.00)
4.78
313
71
6
0
0
0.44 มากที่สุด
(80.30) (18.20) (1.50) (0.00) (0.00) (95.60)
313
67
10
0
0
4.77
0.47 มากที่สุด
(80.30) (17.20) (2.60) (0.00) (0.00) (95.40)
307
69
14
0
0
4.75
0.50 มากที่สุด
(78.70) (17.70) (3.60) (0.00) (0.00) (95.00)
290
90
10
0
0
4.71
0.50 มากที่สุด
(74.40) (23.10) (2.60) (0.00) (0.00) (94.20)
รวม

4.752
0.47 มากที่สุด
(95.04)

จากตารางที่ 12 พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถาม มีระดับ ความพึงพอใจที่ มีต่อ การให้ บริการงาน
ให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์จ่ายเบี้ยยังชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยที่ 4.752 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับแรก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในเรื่อง
เบี้ ย ยั งชี พ ผู้ สู งอายุ /คนพิ ก าร/ผู้ ป่ ว ยเอดส์ มี ค วามเหมาะสม ในระดั บ มากที่ สุ ด ด้ ว ยค่ าเฉลี่ ย ที่ 4.78
รองลงมาคื อ มี การประชาสั มพั นธ์ ข่าวสาร ต่ างๆ ในด้ านการขอรับ เงิน สงเคราะห์ ให้ แก่ ผู้ สู งอายุ /คนพิ การ
ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยที่ 4.77 อันดับ 3 เท่ากันคือ การให้บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/คนพิการ
และการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ/คนพิการ ตรงต่อเวลา ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยที่ 4.75 ตามลาดับ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย
สรุปผล
การประเมิน ความพึงพอใจของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 4 ภาระงาน ประกอบด้วย
1. งานบริการแจกจ่ายนาอุปโภค-บริโภค
2. งานให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี
3. งานให้บริการด้านไฟฟ้าสาธารณะ
4. งานให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์จ่ายเบียยังชีพ
ซึง่ การประเมินในครังนีเป็นการดาเนินการเชิงสารวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการรวบรวมข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครังนี คือ ผู้ที่มีส่วนไดสวนเสียที่มาขอรับหรือใช้ บริการ
ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 390 คน โดยใช้ วิธีการสุ่ม
แบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) นามาวิเคราะห์ข้อมูล เชิงสถิติพ รรณนาแสดงค่า
จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี
ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบ
ถามส่วนใหญ่ เป็ น เพศชาย มีอายุ 36 – 45 ปี การศึกษาระดับ มัธยมศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า/ปวช. อาชีพเกษตรกร รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 8,000 บาท และขอรับบริการจากเทศบาล
ตาบลห้วยกระเจา โดยเฉลี่ยน้อยกว่า 3 ครังต่อปี
ผลการแจกแจงข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดาเนินงานการให้บริการของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยที่ 4.677 คิดเป็นร้อยละ
93.55
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในด้านสังคม
สงเคราะห์จ่ายเบียยังชีพ ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยที่ 4.752 คิดเป็นร้อยละ 95.04 รองลงมาได้แก่
ด้านความพึงพอใจในการให้บ ริการแจกจ่ายนาอุปโภค-บริโภค ค่าเฉลี่ยที่ 4.682 คิดเป็นร้อยละ 93.64
ความพึงพอใจในการให้บริการงานให้บริการด้านไฟฟ้าสาธารณะ ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยที่ 4.651
คิดเป็นร้อยละ 93.02 และความพึงพอใจในด้านการจัดเก็บภาษี ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยที่ 4.626
คิดเป็นร้อยละ 92.52 และหากพิจารณาแต่ละภาระงาน พบว่า
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ภาระงานที่ 1 ความพึงพอใจที่มีต่อ งานบริการจัดส่งนาอุปโภค-บริโภค ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในเรื่อง มีการสารวจพืนที่ที่ประสบปัญหา เพื่อเตรียมการแก้ไขล่วงหน้า
รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการจัดส่งนาให้ประชาชนที่เดือดร้อนอย่างรวดเร็ว และมีการจัดส่งนาเพื่อแก้ไข
ปัญหา ครอบคลุมในทุกพืนที่ ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.73, 4.70 และ 4.69 คิดเป็นร้อยละ 94.60,
94.00 และ 93.80 ตามลาดับ
ภาระงานที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่องานให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีร ะดับ ความพึงพอใจในเรื่อง การให้บ ริการด้ว ยความสุภ าพและเสมอภาคตามลาดับก่อน-หลัง
รองลงมาคือ ความเพี ยงพอของอุปกรณ์ /เครื่องมือในการให้ บริการด้านต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี และมีการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านการเสียภาษี ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.70, 4.66 และ
4.61 คิดเป็นร้อยละ 94.00, 93.20และ 92.20 ตามลาดับ
ภาระงานที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่องานให้บริการด้านไฟฟ้าสาธารณะ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีระดับความพึงพอใจในเรื่อง การติดตังไฟสาธารณะ มีความเหมาะสม รองลงมาคือ เมื่อเกิดการชารุด
ของไฟสาธารณะ มีเจ้าหน้าที่ดูแลซ่อมแซม และไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลมีความสว่างเพียงพอ ในระดับ
มากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.68, 4.67 และ 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.60, 93.40 และ 93.00 ตามลาดับ
ภาระงานที่ 4 ความพึงพอใจการให้บริการงานให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์จ่ายเบียยังชีพ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในเรื่อง เบียยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ มี
ความเหมาะสม รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ต่างๆ ในด้านการขอรับเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ /
คนพิการ อันดับ 3 เท่ากันคือ การให้บริการขึนทะเบียนผู้สูงอายุ/คนพิการและการจ่ายเบียผู้สูงอายุ/คน
พิการ ตรงต่อเวลา ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.78, 4.77 และ 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.60, 95.40
และ 95.00 ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
1. ผลการศึก ษา พบว่าประชาชนมี ความพึ งพอใจต่อ การให้ บ ริการในด้านใดมาก ควรน าผล
ดังกล่าวเพื่อวางแผนในการพัฒนาในการดาเนินการโครงการอื่น ๆ และกาหนดนโยบายเพื่อนาไปใช้ในงาน
ด้านอื่น ๆ ต่อไป
2. ควรมีนโยบายที่มุ่งเน้นความสาคัญต่อโครงการต่าง ๆ รวมทังสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมในชุมชนในพืนที่
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3. ควรใช้ผลการศึกษาในครังนีกาหนดสภาพปัจจุบันของตนเอง และแสวงหาความร่วมมือกับ
หน่ วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับ งานในแต่ละด้านเพื่อความเข้าใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของ
เทศบาลฯ ต่อไป
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป
1. เทศบาลฯ ควรประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ให้ชัดเจนและทั่วถึง ในทุกหมู่บ้านและชุมชน
2. เทศบาลฯ ควรให้ ความรู้แ ละชี แจงระเบี ยบ กฎหมาย ข้ อบั งคั บ ให้ กั บ ประชาชนในพื นที่
รับทราบอย่างทั่วถึงและเข้าใจ
3. เทศบาลฯ ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ทั่วถึงและ
มากยิ่งขึน
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แบบประเมินผลเลขที่............

แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

..............................................................................................................
คาชี้แจง
1.แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
2.แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผล
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจาจานวน 4 ภาระงาน
ประกอบด้วย ความพึงพอใจในการแจกจ่ายนาอุปโภค-บริโภค ความพึงพอใจในงานด้านการจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา ความพึงพอใจในการไฟฟ้าสาธารณะและความพึงพอใจในด้านสังคมสงเคราะห์จ่าย
เบียยังชีพ
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงการ
ให้บริการ
3.โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน ( ) ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ

( ) ต่ากว่า 25 ปี
( ) 46 – 55 ปี

( ) 25 - 35 ปี
( ) 56 ปีขึนไป

3. การศึกษา ( ) ไม่ได้รับการศึกษา
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ( ) อนุปริญญา/ปวส.
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพ

( ) เกษตรกร
( ) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

5. รายได้ต่อเดือน

( ) 36 - 45 ปี
( ) มัธยมศึกษาตอนต้น
( ) ปริญญาตรี

( ) รับจ้าง
( ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
( ) พนักงานบริษัทเอกชน ( ) อื่น ๆ ระบุ........................

( ) ต่ากว่า 8,000 บาท
( ) 15,001 – 25,000 บาท

( ) 8,001 – 15,000 บาท
( ) 25,001 บาทขึนไป

6. ท่านไปขอรับบริการจากเทศบาลตาบลห้วยกระเจาโดยเฉลี่ยกี่ครังต่อปี
( ) น้อยกว่า 3 ครังต่อปี
( ) 3 – 5 ครังต่อปี
( ) มากกว่า 5 ครังต่อปี
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา จาแนกตามภาระงาน
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
ประเด็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อยที่สุด

การให้บริการแจกจ่ายน้าอุปโภค-บริโภค
1. มีการสารวจพืนที่ที่ประสบปัญหา เพื่อเตรียมการแก้ไขล่วงหน้า
2. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในการรับเรื่องและจัดการดาเนินการ
3. มีการแจกจ่ายน าเพื่ออุ ปโภค/บริโภคให้ กับประชาชนที่ เดือดร้อน
อย่างพอเพียง
4. เจ้าหน้าที่ให้บริการจัดส่งนาให้ประชาชนที่เดือดร้อนอย่างรวดเร็ว
5. มีการจัดส่งนาเพื่อแก้ไขปัญหา ครอบคลุมในทุกพืนที่

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการ

ขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน
ข้อมูลของทุกท่านจะนาไปพัฒนาการให้บริการของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา จาแนกตามภาระงาน
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
ประเด็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อยที่สุด

การให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี
6.ความสะดวกรวดเร็ ว ของการให้ บ ริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
พนักงาน
7. การให้บริการด้วยความสุภาพและเสมอภาคตามลาดับก่อนหลัง
8. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น โต๊ะ
เก้าอี
9. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านการเสียภาษี
10. ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่และพนักงานในการให้บริการ

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการ

ขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน
ข้อมูลของทุกท่านจะนาไปพัฒนาการให้บริการของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา จาแนกตามภาระงาน
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
ประเด็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อยที่สุด

การให้บริการไฟฟ้าและแสงสว่าง
11. ไฟฟ้าสาธารณะ ในเขต เทศบาลมีความสว่างเพียงพอ
12. การติดตังไฟสาธารณะ มีความเหมาะสม
13. เมื่อเกิดการชารุดของไฟสาธารณะ มีเจ้าหน้าที่ดูแลซ่อมแซม
14.ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดูแลไฟสาธารณะ
15.ประชาชนได้ รับความสะดวกในการสั ญจรไปมา และได้ รับความ
ปลอดภัย

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการ

ขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน
ข้อมูลของทุกท่านจะนาไปพัฒนาการให้บริการของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา จาแนกตามภาระงาน
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
ประเด็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อยที่สุด

การให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์
16. การให้บริการขึนทะเบียนผู้สูงอายุ/คนพิการ
17. เบียยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ มีความเหมาะสม
18. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ต่างๆ ในด้านการขอรับเงินสงเคราะห์
ให้แก่ผู้สูงอายุ /คนพิการ
19. การจ่ายเบียผู้สูงอายุ/คนพิการ ตรงต่อเวลา
20. มีการให้บริการรับเรื่อง คาร้องด้านผู้สูงอายุ /คนพิการอย่าง
เหมาะสม

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการ

ขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน
ข้อมูลของทุกท่านจะนาไปพัฒนาการให้บริการของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา

คณะผู้วิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรค์ชัย กิติยานันท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
ประวัติการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูนครปฐม ปีการศึกษา 2535
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ปีการศึกษา 2541
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2553
2. ดร. สุทธิพจน์ ศรีบุญนาค
ประวัติการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต พ.ศ.2545
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2550
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ.2555
3. ดร.สุภัตรา กันพร้อม
ประวัติการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ พ. ศ. 2538
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ พ.ศ. 2542
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ.2561

ภาคผนวก

ภาพพื้นที่และการเก็บข้อมูลตาบลห้วยกระเจา

