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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
(Executive Summary)
การส ารวจความพึง พอใจในครั้ง นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ทวั่ ไปเพื่อ ศึก ษาระดับความพึง พอใจของ
ประชาชนผูร้ ั บบริ การต่อ คุ ณภาพการให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว อ าเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร
รวมทั้งทราบปั ญหา ความต้องการ ตลอดถึงข้อที่ควรปรับปรุ งการให้บริ การ เพือ่ ประโยชน์ต่อเทศบาลตาบล
ป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยกาหนดกรอบการสารวจความพึงพอใจ จานวน 4 ด้าน และงานบริ การ
สาธารณะที่เทศบาลตาบลป่ าติว้ กาหนดให้ทาการสารวจ จานวน 4 งาน ประชากรที่ใช้ในการสารวจในครั้งนี้
ได้แก่ ประชากรผูร้ ับบริ การในงานบริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว ประจาปี 2562 นี้ จานวน 3,082 คน กลุ่ ม
ตัวอย่างในการสารวจ จานวน 354 คน
จำกผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูลคณะผู้วิจัยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติทใี่ ช้ ได้ แก่ ค่ำเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำควำมถี่ และค่ำร้ อยละที่ได้ จำกกำรเก็บรวบรวมในมิติที่ 2 คือ ด้ ำนคุณภำพกำร
ให้ บริกำร ตำมตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัวชี้วัด สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อขั้นตอนกำรให้ บริกำร พบว่า ประชาชนผูร้ ับบริ การมีระดับความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
( X = 4.52 คิดเป็ นร้อยละ 90.40)
2. ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อช่ องทำงกำรให้ บริกำร พบว่า ประชาชนผูร้ ับบริ การมีระดับความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
( X = 4.54 คิดเป็ นร้อยละ 90.80)
3. ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อเจ้ ำหน้ ำที่ผู้ให้ บริกำร พบว่า ประชาชนผูร้ ับบริ การมีระดับความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติว้ โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
( X = 4.57 คิดเป็ นร้อยละ 91.40)
4. ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อสิ่ งอำนวยควำมสะดวก พบว่า ประชาชนผูร้ ับบริ การมีระดับความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
( X = 4.59 คิดเป็ นร้อยละ 91.80)
ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล ของประชำชนผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพกำรให้ บริกำรของเทศบำลตำบลป่ ำติว้
อำเภอป่ ำติว้ จังหวัดยโสธร โดยภำพรวมด้ ำนคุณภำพกำรให้ บริกำร ทั้ง 4 ด้าน อยูใ่ นระดับพอใจมากที่สุด
( X =4.55 คิดเป็ นร้ อยละ 91.00)

จำกผลกำรสำรวจในครั้ งนี้ คณะผู้ วิ จัยได้ น ำผลกำรวิเครำะห์ ข้ อมู ลโดยภำพรวมของประชำชน
ผู้รับบริกำรในลักษณะงำนกำรให้ บริกำร ทั้ง 4 งาน ได้ดงั นี้
1. งำนกำรให้ บริกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยของกองสำธำรณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม พบว่า ประชาชน
ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับพอใจมากที่สุด ( X = 4.51 คิดเป็ นร้อยละ 90.20)
2. งำนกำรให้ บริกำรจัดภำษีของกองคลัง พบว่า ประชาชนผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับพอใจมากที่สุด ( X = 4.57
คิดเป็ นร้อยละ 91.40)
3. งำนกำรให้ บริกำรช่ วยเหลือสำธำรณภัยของสำนักปลัดเทศบำล พบว่า ประชาชนผูร้ ับบริ การมี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
พอใจมากที่สุด ( X = 4.56 คิดเป็ นร้อยละ 91.20)
4. งำนกำรให้ บริ กำรบำรุ งรั กษำและซ่ อมแซมไฟฟ้ ำสำธำรณะของกองช่ ำง พบว่า ประชาชน
ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับพอใจมากที่สุด ( X = 4.58 คิดเป็ นร้อยละ 91.60)
ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมู ลโดยภำพรวมของประชำชนผู้ รับบริ กำรที่มีต่อคุณภำพกำรให้ บริ กำรของ
เทศบำลตำบลป่ ำติว้ อำเภอป่ ำติว้ จังหวัดยโสธร โดยภาพรวมในลักษณะงานการให้บริ การที่กาหนด
ทั้ง 4 งาน อยูใ่ นระดับพอใจมากที่สุด ( X =4.55 คิดเป็ นร้ อยละ 91.00)
สรุ ป ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มู ล กลุ่ ม ตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของประชาชนผูร้ ับ บริ การที่มี ต่ อ
คุณภาพการให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
ตามภารกิจด้านมิติที่ 2 คือ ด้านคุณภาพการให้บริ การ ตามตัวชี้วดั ทั้ง 4 ตัวชี้วดั คือ 1. ความพึงพอใจต่อ
ขั้นตอนการให้บริ การ 2. ความพึงพอใจต่อ ช่อ งทางการให้บริ การ 3. ความพึงพอใจต่อ เจ้าหน้าที่ผู ้
ให้บริ การ 4. ความพึงพอใจต่อสิ่ งอานวยความสะดวก และในลักษณะงานบริ การที่เทศบาลตาบลป่ าติ้ว
กาหนดให้ทาการประเมิน จานวน 4 งาน คือ ได้แก่ 1. งานการให้บริ การจัดเก็บขยะมูล ฝอยของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2. งานการให้บริ การจัดภาษีของกองคลัง 3. งานการให้บริ การช่วยเหลือ
สาธารณภัยของสานักปลัดเทศบาล 4. งานการให้บริ การบารุ งรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้ าสาธารณะของ
กองช่ า ง โดยภาพรวมทั้ง รายด้า นและลักษณะงานการให้บ ริ ก ารที่ ก าหนดให้ท าการประเมิ น พบว่า
ประชาชนผูร้ ับบริ การมีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากที่สุด
( X =4.55 คิดเป็ นร้อยละ 91.00) เท่ ำกับ 9 คะแนน

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในด้ ำนควำมพึงพอใจ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดที่ควรปรับปรุ งที่ได้จากผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริ การของ
เทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยเรี ยงลาดับตามความถี่ ร้อยละ จากมากไปหาน้อ ย
จากกรอบแต่ละด้านความพึงพอใจ ทั้ง 4 ด้าน สรุ ปดังนี้
1.1 ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อขั้นตอนกำรให้ บริกำร
ควรมีลาดับขั้นตอนการบริ การที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
1.2 ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อช่ องทำงกำรให้ บริกำร
ควรมีช่องทางการให้บริ การที่หลากหลายและผูม้ ารับบริ การเลือกใช้ช่องทางบริ การได้
อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
1.3 ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อเจ้ ำหน้ ำที่ผู้ให้ บริกำร
การให้คาแนะนาการตอบข้อซักถามปั ญหาข้อสงสัยและอธิบายได้ชดั เจน
1.4 ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อสิ่ งอำนวยควำมสะดวก
ให้มี ป้ายประชาสัม พันธ์และป้ ายแสดงสถานที่การให้บริ การเห็ นได้ง่ายและสถานที่
ให้บริ การสะอาด สะดวก สบายเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและเพียงพอ
2. ข้ อเสนอแนะในงำนบริกำรที่กำหนดให้ ทำกำรประเมิน
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดที่ควรปรับปรุ งที่ได้จากผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
ของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยเรี ยงลาดับตามความถี่ ร้อยละ จากมากไปหาน้อย
ในลักษณะงานบริ การที่กาหนดให้ทาการสารวจ ทั้ง 4 งาน สรุ ปดังนี้
2.1 งำนกำรให้ บริกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยของกองสำธำรณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม
จัดระบบตลาดสดเทศบาลให้เป็ นสัดส่วน ขอความร่ วมมือผูข้ ายได้ดูแลรักษาความ
สะอาดร่ วมกันและสารวจถังขยะเก่าแล้วจัดซื้อถังขยะที่ได้มาตรฐานให้กบั ประชาชนที่ตอ้ งการ
2.2 งำนกำรให้ บริกำรจัดภำษีของกองคลัง
ลงพื้นที่จดั เก็บด้วยตนเอง เพือ่ จะได้อธิบายให้ประชาชนทราบในส่วนที่สงสัยหรื อไม่
เข้า ใจ และแจ้ง การชาระภาษี เพิ่ม เติ ม ให้ประชาชนที่ค ้า งช าระให้ท ราบและติ ด ป้ ายประชาสัม พัน ธ์
รายละเอียดการชาระภาษีประจาปี ทุกทุกชุมชน
2.3 งำนกำรให้ บริกำรช่ วยเหลือสำธำรณภัยของสำนักปลัดเทศบำล
ป้ ายประชาสัมพันธ์ เบอร์ติดต่อประสานงาน อุปกรณ์ เครื่ องมื อในการช่วยเหลื อให้เตรี ยม
เสมอจะได้ช่วยเหลือได้ทนั เวลา

2.4 งำนกำรให้ บริกำรบำรุงรักษำและซ่ อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะของกองช่ ำง
สารวจกิ่งไม้ที่ยนื่ ออกมาถนนสายหลักอรุ ณประเสริ ฐ ที่จะเสี่ยงจะทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ ให้
ดาเนิ นการตัดกิ่ งไม้ หรื อ ประสานหน่ วยงานที่รับผิดชอบและประสานผูน้ าชุม ชนให้สารวจไฟฟ้ าส่ อ ง
สว่างสาธารณะทุกชุมแล้วซ่อมแซม
3. ข้ อเสนอแนะในกำรสำรวจครั้งต่ อไป
3.1 ควรทากล่องรับเอกสารวาง เพื่อรับฟั งปั ญหา ความต้องการไว้ตามชุ มชนทุกหมู่บา้ น
เพราะบางครั้งคนที่อยากเสนอความต้องการ
3.2 ควรทาการสารวจด้านอื่น ๆ ให้ครอบคลุม

ข

คำนำ
การบริ การภาครัฐถือเป็ นบทบาทหน้าที่สาคัญอย่างยิง่ เพื่อ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์
มากที่สุด เทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร เป็ นหน่ วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น
ได้มอบความไว้วางใจให้คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ได้ดาเนิ นการสารวจความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีต่อ คุ ณภาพการให้บริ การของ
เทศบาลตาบลป่ าติ้ว ประจาปี 2562
การสารวจความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การในครั้งนี้ ได้ดาเนิ นการสาเร็ จลงได้
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บทที่ 1
บทนำ
1. หลักกำรและเหตุผล
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น เดิมเป็ นการพิจารณาจากส่วนกลาง ซึ่งเป็ นการบริ การ
ที่ไม่ตอบสนองความต้องการคนในชุมชนท้องถิ่นอย่างถูกต้อง เนื่องจากในแต่ละมุมมองความแตกต่าง
ในด้านพื้นที่ท ั่วประเทศมี ปัจจัยสภาพของปั ญหาที่ แตกต่างกัน เช่ น ภูมิ ศาสตร์ ภูมิปัญ ญาวัฒนธรรม
ประเพณี เป็ นต้น พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุ ขาภิบาลเป็ นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลบังคับเมื่อพ้น 90 วัน นับแต่ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
ทาให้สุขาภิบาลทัว่ ประเทศเปลี่ ยนแปลงฐานะเป็ นเทศบาลพร้อ มกัน เทศบาลเป็ นรู ปแบบการปกครอง
ส่ วนท้อ งถิ่ นรู ป แบบหนึ่ งที่ใช้ใ นประเทศไทยปั จจุบนั การปกครองรู ปแบบเทศบาลเป็ นการกระจาย
อานาจให้แก่ทอ้ งถิ่นดาเนินการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมีการจัดตั้งเทศบาลขึ้น ใน
ปี พ.ศ. 2476 โดยมีการตราพระราชบัญญัติจดั ระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 มีการยกฐานะสุ ขาภิบาลขึ้นเป็ น
เทศบาลหลายแห่ง ต่อมาได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล จนในที่สุดได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา 249 ภายใต้บงั คับมาตรา 1 ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธีการและรู ปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่กฎหมายบัญญัติ
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่นในรู ปแบบใดให้คานึ งถึ งเจตนารมณ์ ของประชาชนใน
ท้องถิ่นและความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จานวน และความหนาแน่ นของประชากร
และพื้นที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบ ประกอบกัน การจัดตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในรู ปแบบใดให้คานึ งถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จานวน และ
ความหนาแน่นของประชากร และพื้นที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบ ประกอบกัน
มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอานาจดูแลและจัดทาบริ การสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ เพือ่ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รวมทั้งส่งเสริ ม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจัด ท าบริ ก ารสาธารณะและกิ จ กรรมสาธารณะใดที่ ส มควรให้ เ ป็ นหน้า ที่ แ ละอ านาจ
โดยเฉพาะขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น แต่ล ะรู ป แบบ หรื อ ให้อ งค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น เป็ น
หน่ วยงานหลักในการดาเนิ นการใด ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซ่ ึ งต้อ งสอดคล้อ งกับรายได้ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไก
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และขั้นตอนในการกระจายหน้าที่และอานาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ ยวกับหน้าที่ และ
อ านาจดัง กล่ าวของส่ ว นราชการให้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ด้ว ย กระจายอ านาจให้ทอ้ งถิ่ น
พึ่งตนเองและตัดสิ นใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิ จท้องถิ่ นและระบบสาธารณู ปโภคและ
สาธารณู ปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่ นให้ทวั่ ถึ งและเท่าเทียมกันทัว่ ประเทศ
รวมทั้ง พัฒ นาจัง หวัด ที่ มี ค วามพร้ อ มให้เ ป็ นองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ขนาดใหญ่ โดยค านึ ง ถึ ง
เจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น" การปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ดีน้ นั จึงต้อง
ปฏิบตั ิตามภารกิจดังกล่าว เพื่อให้การบริ หารจัดการสาเร็ จลุล่วงสามารถแก้ไขปั ญหาและสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนในท้อ งถิ่น ตลอดจนประสานความร่ วมมือกับหน่ วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่ เกี่ ย วข้อ งเพื่อ ร่ ว มมื อ กัน พัฒนาท้อ งถิ่ นให้มีค วามเจริ ญ ก้าวหน้า ได้น้ ัน การส ารวจการ
ปฏิบตั ิ งานตามภารกิ จ จึ งประกอบด้วย 4 มิ ติ คือ ด้านประสิ ทธิ ผ ลตามยุท ธศาสตร์ ด้านคุ ณภาพการ
ให้บริ การ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิราชการ ด้านการพัฒนาองค์กร การดาเนิ นงานตามโครงการ
ในครั้งนี้จะดาเนินการเฉพาะมิติที่ 2 คือ คุณภาพการให้บริ การที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของประชาชน
ผูร้ ับบริ การจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการ
ให้บริ การ 2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริ การ 3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ 4. ความ
พึงพอใจต่อสิ่ งอานวยความสะดวก เพื่อให้การสารวจสามารถสะท้อนความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ ไ ด้อ ย่า งชัดเจนและสอดคล้อ งกับความเป็ นจริ งมากยิ่งขึ้ น จึงได้มี การสารวจความคิดเห็ น และ
ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่หรื อ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพือ่ เป็ นขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิหน้างานของพนักงานส่ วนท้องถิ่นตลอดทั้งปี จึงได้ออก
การระเบียบกระทรวงมหาดไทย “ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่ นเป็ นกรณี พิเศษอันมี
ลักษณะเป็ นเงินรางวัลประจาปี แก่ พนัก งานส่ วนท้อ งถิ่ นให้เ ป็ นรายจ่ ายอื่ นขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่ น พ.ศ.2557” ข้อ 6 (2) การกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการของคณะกรรมการกลาง และ
คณะกรรมการจังหวัด ตามวรรคหนึ่ งให้คานึ งถึงคุณภาพ ปริ มาณงาน ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล การ
ปฏิบตั ิราชการ ความสามารถ ความอุตสาหะในการปฏิบตั ิงาน ความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การ
รวมทั้ง หลัก เกณฑ์ แนวทางและวิ ธี ก ารจัด สรรเงิ น รางวัล ประจ าปี ของส่ ว นราชการจัง หวัด และ
สถาบันอุดมศึกษาตามที่กาหนด ในปี งบประมาณ 2562 เทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร
จึงได้กาหนดงานบริ การให้ดาเนิ นการสารวจความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การในงานบริ การ
จานวน 4 งาน ดังนี้ 1. งานการให้บริ การจัดเก็บขยะมูลฝอยของกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม 2. งาน
การให้บริ การจัดภาษีของกองคลัง 3. งานการให้บริ การช่วยเหลือสาธารณภัยของสานักปลัดเทศบาล
4. งานการให้บริ การบารุ งรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้ าสาธารณะของกองช่าง เพื่อให้การดาเนิ นงานเป็ นไป
ตามกรอบแนวทางการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็ นการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐให้
บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้เทศบาลตาบลป่ าติ้ว จึงจาเป็ นต้องมีการสารวจความพึงพอใจที่ใช้เป็ น
กลไกในการเข้าถึงความต้องการของประชาชนที่มารับบริ การ การตอบสนอง ความสามารถการเข้าถึ ง
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การบริ การ ความสุ ภาพอ่อ นโยน การสื่ อ สาร ความซื่ อ สัตย์ ความมัน่ คง ความเสมอภาค การตรงเวลา
ความเพียงพอ ความต่อเนื่องและความก้าวหน้า จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่ ง
เป็ นสถาบันการศึกษาที่มี ประสบการณ์ มี ความเชี่ ยวชาญและศักยภาพในการดาเนิ นการสารวจความ
คิดเห็นและประเมินผลความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในงานบริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว เพื่อนาข้อมูล
มาพัฒ นาและปรั บปรุ งคุ ณภาพการให้บริ ก ารให้ดี ข้ ึน ตรงตามความคาดหวัง และความต้อ งการของ
ประชาชนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของกำรวิจยั
2.1 เพือ่ ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การของ
เทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร
2.2 เพือ่ ศึกษาปั ญหา อุปสรรค ความต้องการ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนผูร้ ับ
บริ การที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร

3. ขอบเขตของกำรสำรวจ
3.1 ขอบเขตประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
3.1.1 ประชำกร (Population)
ประชำกร หมายถึง ประชาชนผูร้ ับบริ การในภาระงานบริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว ที่
กาหนดให้ทาการสารวจและประเมินความพึงพอใจ จานวน 3,082 คน
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ ำง (Sample)
กลุ่มตัวอย่ ำง หมายถึ ง ผูร้ ับบริ การที่เป็ นตัวแทนของประชาชนผูร้ ับบริ การที่มี ต่อคุ ณภาพ
การให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว ที่คณะผูว้ ิจยั ได้สารวจและประเมิ นผลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่ ม
ตัวอย่างนั้น สามารถนาไปประยุกต์ใช้อา้ งอิงกับกลุ่มตัวอย่างได้ โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,
1973, pp.125) ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สารวจ
คือ จานวน 354 คน
3.2 ขอบเขตเนื้อหำ
การประเมินครั้งนี้ เป็ นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว จานวน 4 งาน ได้แก่ 1. งานการให้บริ การจัดเก็บขยะมูลฝอยของกอง
สาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม 2. งานการให้บริ การจัดภาษีของกองคลัง 3. งานการให้บริ การช่วยเหลือสาธารณ
ภัยของสานักปลัดเทศบาล 4. งานการให้บริ การบารุ งรักษาและซ่ อมแซมไฟฟ้ าสาธารณะของกองช่ าง โดย
กาหนดกรอบการศึกษาระดับความพึงพอใจ จานวน 4 ด้าน คือ 1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การ
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2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริ การ 3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ 4. ความพึงพอใจต่อสิ่ ง
อานวยความสะดวก
3.3 ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่
คณะผูป้ ระเมินเฉพาะเขตพื้นที่การให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติว้ อาเภอป่ าติว้
จังหวัดยโสธร
3.4 ขอบเขตระยะเวลำ
การประเมิ นความพึงพอใจของผูร้ ั บบริ การของประชาชนผูร้ ั บบริ การที่ มี ต่ อคุ ณภาพการ
ให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร ในครั้งนี้ คณะผูว้ จิ ยั ใช้ขอบเขตระยะเวลา ดังนี้
3.4.1 ข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562
3.4.2 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล คือ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562
3.4.3 ระยะเวลาในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและจัดทารายงานผลการสารวจความ
พึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีต่อการให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร
คือ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562

4. คำนิยำมศัพท์ เฉพำะทีใ่ ช้ ในกำรวิจยั
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาล
ตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธรนั้น คณะผูว้ จิ ยั กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ดงั นี้
4.1 องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น (อปท.) หมายถึง หน่ วยงานปกครองที่อยูใ่ กล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุดรู ปแบบหนึ่ง การปกครองส่วนท้องถิ่นจะเปิ ดโอกาสให้ประชาชนในเขตท้องถิ่นนั้น ๆ เลือกตั้ง
ผูแ้ ทนของตนเข้าไปทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หารท้องถิ่นหรื อเป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่น คือ 1. องค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) 2. เทศบาล ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล 3. องค์การบริ หาร
ส่วนตาบล (อบต.) 4. การปกครองท้องถิ่นรู ปแบบพิเศษ
4.2 เทศบำลตำบล หมายถึง องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นระดับตาบลที่อยูใ่ กล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด มีพ้นื ที่เท่ากับตาบลแต่ละตาบล จัดตั้งมาจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่
กาหนดและมีจานวนราษฎรไม่นอ้ ยกว่า 5,000 คน โดยมีจุดมุ่งหมายสาคัญเพือ่ ดูแลทุกข์สุขและให้บริ การ
ประชาชนในหมู่บา้ น ตาบล เขตเทศบาลตาบล แทนรัฐบาลกลาง มีฐานะเป็ นนิ ติบุคคล และเป็ นราชการ
ท้อ งถิ่ น มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรม และหน้าที่อื่นๆ
ตามที่กฎหมายกาหนด รวมทั้งมีงบประมาณ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลตาบลเอง”
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4.3 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพกำรให้ บริ กำรขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
(อปท.) หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อการได้รับบริ การจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.) จาก
งานทั้ง 4 ด้าน คือ 1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การ 2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริ การ
3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ 4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก

5. กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในกำรวิจยั
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาล
ตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.25562 คณะผูส้ ารวจได้ศึกษาเอกสาร
งานวิจยั แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสามารถสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิด ที่จะนามาประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
Independent Variable

ตัวแปรตำม
dependent Variable

สภำพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถำม

ควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร
ที่มีต่อคุณภำพกำรให้ บริกำรของ
เทศบำลตำบลป่ ำติว้
อำเภอป่ ำติว้ จังหวัดยโสธร

แผนภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดที่ใช้ ในกำรวิจัย

6. ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
การประเมิ นความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาล
ตาบลป่ าติ้ว อ าเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร ในครั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั คาดว่า ผลที่จะได้รับทราบระดับความพึง
พอใจ ปั ญหา อุปสรรค ความต้องการและข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีต่อการ
ให้บริ ก ารของเทศบาลต าบลป่ าติ้ ว อ าเภอป่ าติ้ ว จัง หวัด ยโสธร สามารถน าผลที่ ไ ด้ม าปรั บปรุ งการ
ให้บริ การให้มีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล สามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สูงสุดต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี งำนวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาล
ตาบลป่ าติ้ว อ าเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้ คณะผูป้ ระเมิ นได้
ศึกษาเอกสาร งานวิจยั แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพือ่ เป็ นพืน้ ฐานและแนวทางในการศึกษาโดยตามลาดับ
ขั้นตอน ดังนี้
1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริ การ
3. การบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่
4. การปกครองส่วนท้องถิ่น
5. สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่วจิ ยั
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

1. ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับควำมพึงพอใจ
1.1 ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ
ความพึงพอใจ ภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” มีผใู ้ ห้ความหมายไว้หลายความหมาย ดังนี้
Davis (1967) กล่าวว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุ ษย์ คือ ความพยายามของ
มนุษย์ที่จะขจัดความตึงเครี ยด หรื อความกระวนกระวาย หรื อภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่ างกาย เมื่อมนุ ษย์
สามารถขจัดสิ่ ง ต่ าง ๆ ดัง กล่ าวได้แล้ว มนุ ษ ย์ก็ จะได้รับ ความพึงพอใจในสิ่ ง ที่ต นต้อ งการ ขณะที่
Wolman (1973) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจคือความรู ้สึกมีความสุ ขเมื่อได้รับ ผลสาเร็ จตามความ
มุ่ ง หมายที่ต ้อ งการหรื อ แรงจูง ใจ ส่ วน Mullins.(1985:280) ให้ค วามหมายไว้ว่า ความพึงพอใจเป็ น
ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่ งต่าง ๆ ในหลาย ๆ ด้านเป็ นสภาพภายในที่มีความสัมพันธ์กบั ความรู ้สึกของ
บุคคลที่ประสบความสาเร็จในความต้องการหรื อคาดหวัง
นอกจากนี้ยงั มีนกั วิชาการชาวไทย เช่น วิยะดา เสรี วิชยสวัสดิ์ (2545) ได้ให้ความหมายว่า ความ
พึงพอใจเป็ นความรู ้สึกที่ดีของบุคคลที่ได้รับการตอบสนอง เมื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ในสิ่ งที่ตอ้ งการก็จะ
ทาให้รู้สึกดีชอบและสบายใจ หากสอดคล้องกับความคาดหวัง หรื อมากกว่าที่คาดหวังไว้ก็จะมีความรู ้สึก
พึงพอใจ ส่ วนปริ ญญา จเรรัชต์ และคณะ (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ท่าทีความรู ้สึก หรื อ
ทัศ นคติ ใ นทางที่ ดี ข องบุ ค คลที่ มี ต่ อ งานที่ ป ฏิ บ ัติ ร่ ว มปฏิ บ ัติ ห รื อ ได้รั บ มอบหมายให้ป ฏิ บ ัติ โดย
ผลตอบแทนที่ได้รับ รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นปั จจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่องาน
ที่ทาและวาทินี ไล้งอ้ (2549) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกของบุคคลต่อสิ่ งใด
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สิ่งหนึ่ง เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการทาให้บุคคลมีความรู ้สึกในทางบวกหรื อมีความรู ้สึกในทาง
ที่ดี
1.2 ลักษณะของควำมพึงพอใจ
อัจฉรา สมสวย (2545 : 5-6) กล่าวถึงลักษณะของความพึงพอใจไว้ ดังนี้
1. ความพึงพอใจคือการแสดงออกทางอารมณ์และความรู ้สึกในทางบวกของบุคคลต่อ
สิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลจาเป็ นต้องปฏิสมั พันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมรอบตัว และการตอบสนองความต้องการของ
บุคคลด้วยการตอบโต้กบั บุคคลอื่นและสิ่ งต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน ทาให้แต่ละคน มีประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้สิ่งที่จะได้รับตอบแทนแตกต่างกัน
2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่คาดหวังกับสิ่ งที่ได้รับ
จริ งในสถานการณ์หนึ่งแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
3. ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปั จจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผนั แปรได้ตามปั จจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของ
บุคคลในแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้ ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกที่แสดงออกมาในระดับมากน้อยได้
ขึ้นอยูก่ บั ความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริ งกับสิ่งที่คาดหวังไว้
นอกจากนี้ ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งจะถูกกาหนดจากความรู ้สึกของแต่ละบุคคล
โดยจากการพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริ งและผลตอบแทนที่เขามีความรู ้สึกว่า
เขาควรจะได้รับแล้ว ถ้าหากผลตอบแทนที่ได้รับจริ งมากกว่า ผลตอบแทนที่เขาคาดว่าจะได้รับ ย่อมจะ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจขึ้น ซึ่ งความพอใจจะมากหรื อน้อยหรื อไม่ พึงพอใจนั้นขึ้นอยูก่ บั ความยุติธรรม
ของผลตอบแทน
1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับควำมพึงพอใจ
มีนกั วิชาการหลายท่านนาเสนอแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคคลในการทางาน
ไว้ หลากหลายมุมมอง ดังนั้น เพื่อให้งานวิจยั บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ คณะผูว้ ิจยั จะขอนาเสนอ
แนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการต่าง ๆ ที่ได้เสนอแนวคิดไว้ดงั ต่อไปนี้
1.3.1 ทฤษฎีควำมต้ องกำรของมำสโลว์ (Maslow) (1970) ทฤษฎีน้ ีได้กล่าวไว้วา่ มนุษย์
มีความต้องการเหมือนกัน แต่ความต้องการเป็ นลาดับขั้นซึ่ ง Maslow ได้ต้ งั สมมติฐานความต้องการของ
มนุษย์ไว้ดงั นี้
1) มนุษย์มีความต้องการและความต้องการนี้จะมีอยูเ่ สมอไม่สิ้นสุด เมื่อความ
ต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการอื่นก็จะเข้ามาแทนซึ่งจะเป็ นเช่นนี้เรื่ อยไปไม่มีที่สิ้นสุด
2) ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็ นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีก
ต่อไป
3) ความต้องการของมนุษย์มีเป็ นลาดับขั้น เมื่อความต้องการขั้นต่าได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการขั้นสูงก็จะเรี ยกร้องให้มีการตอบสนองทันที
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นอกจากนี้ Maslow ยังได้แบ่งความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ขั้นตอน ตามลาดับ ดังนี้
ขั้นที่ 1 เกี่ยวกับการดาเนินชีวติ ตอบสนองโดยให้ค่าจ้างด้านสวัสดิการ ตอบสนอง
โดยให้ชุดแต่งกาย ให้ค่ารักษาพยาบาล และอื่น ๆ
ขั้นที่ 2 เกี่ยวกับความปลอดภัยและความมัน่ คงในการทางาน ตอบสนอง โดยการทา
สัญญาจ้าง ทาข้อตกลงกับสหภาพแรงงาน การประกันสุขภาพ
ขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 เกี่ยวกับการสมาคมและการได้รับยกย่อง ตอบสนองโดยถามความ
เห็นผูท้ ี่ทางานมาก่อน ในเรื่ องการบรรจุคนเข้าทางานใหม่ ให้อานาจการตัดสิ นใจในบางส่ วน เพื่อสร้าง
บรรยากาศให้รู้สึกว่าผูน้ ้ นั เป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ ยกย่องชมเชย และมอบงานที่สาคัญให้กระทา
ขั้นที่ 5 เกี่ยวกับการบรรลุความสาเร็จที่ตนเองต้องการ ตอบสนองโดยเปิ ดโอกาสให้
ได้ทางานตามที่ตอ้ งการ
1.3.2 ทฤษฎีแรงจูงใจของแมค เคลลแลนด์ (Mc Clelland)
McClelland (1988) ได้กาหนดทฤษฎีความต้องการประสบผลสาเร็จไว้ 3 อย่าง
ด้วยกันคือ ความต้องการความสาเร็ จ (achievement) ความต้องการอานาจ (power) และความต้องการมี
สายสัมพันธ์ (affiliation) ทฤษฎีน้ ีเชื่อว่า ปกติความต้องการที่มีอยูใ่ นตัวคนจะมีเพียง 2 ชนิ ดคือ ต้องการมี
ความสุขสบายและต้องการปลอดจากการเจ็บปวดแต่สาหรับความต้องการอื่น ๆจะเกิดขึ้นภายหลังด้วยวิธี
การศึกษาเรี ยนรู ้อย่างไรก็ดีมนุ ษย์ทุกคนต่างก็ดิ้นรนขวนขวายหาสิ่ งต่าง ๆ เหมือนกันจึงมีประสบการณ์
ในเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ มาคล้ายกันจนในที่สุดมนุ ษย์ทุกคนต่างเรี ยนรู ้ถึงความต้องการที่มีมากน้อยแตกต่าง
กัน เหตุน้ ี จึงสรุ ปได้วา่ มนุษย์ทุกคนต่างก็มีความต้องการเหมือนกันแต่มากน้อยต่างกัน ซึ่ งความต้องการ
ทั้ง 3 อย่าง คือ
1) ความต้องการด้านความสาเร็จ (Achievement) คนที่ตอ้ งการประสบความ
สาเร็ จสู ง ส่ วนมากมักจะตั้งเป้ าหมายไว้ค่อนข้างสู งคนเหล่านี้ ชอบที่จะทางานให้ได้ดีดว้ ยตนเอง และมี
ความมุ่ งมั่นที่ จะทางานนั้น ๆให้ประสบผลสาเร็ จด้วยฝี มื อ ของตนเองคนเหล่ านี้ จะไม่ ค่อ ยสนใจถึ ง
ความสาเร็จตามที่ได้ต้งั ใจเอาไว้แต่จะคานึงถึงรางวัลหรื อผลประโยชน์ที่จะได้จากการทางานนั้นมากกว่า
คนเหล่านี้จะมีบุคลิกลักษณะเด่น 3 ประการซึ่งได้แก่ 1) ตั้งเป้ าหมายงานยากและท้าทาย 2) ต้องการทราบ
ถึงความก้าวหน้าของงานแต่ละขั้นว่าเป็ นไปตามที่มุ่งหวังไว้เพียงใดและไม่ชอบการทางานที่ยาวนานโดย
ไม่รู้จกั จบสิ้นโดยที่ไม่อาจมองเห็นถึงคุณค่าหรื อความสาเร็จของงานที่ทา 3) ต้องการที่จะควบคุมผลของ
การทางานที่เกิดจากการที่ตนได้ทุ่มเทความพยายามลงไปและไม่ชอบอยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูใ้ ดผูห้ นึ่ง
รวมทั้งการไม่ชอบทางานประเภทที่เกี่ยวกับโชคลาภหรื อหวังผลไม่ได้
2) ความต้องการด้านอานาจ (Power) คนที่มีความต้องการที่จะมีอานาจเหนือ
บุคคลอื่นจะพยายามแสดงออกถึงอานาจในการควบคุมทั้งทรัพย์สิน สิ่งของ และในทางสังคมคนประเภท
นี้จะใช้วธิ ีการสร้างอิทธิพลเหนือคนอื่นหรื อพยายามพูดจาหว่านล้อมให้เกิดการยอมรับนับถือจากฝ่ ายอื่น
และบ่อยครั้งต่างจะใฝ่ หาตาแหน่งที่จะได้เป็ นผูน้ าของกลุ่มที่ตนสังกัดอยูค่ นกลุ่มนี้จะมีแรงจูงใจสูง
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ถ้าหากได้มีโอกาสให้เขาได้แสดงออกในทางที่จะเพิ่ม อ านาจได้อ ย่างเต็มที่ล ักษณะของคนที่มี ความ
ต้อ งการด้านอ านาจนี้ จะเชื่ อ ในระบบอ านาจที่มี อ ยู่ในองค์ก ารเชื่ อ ในคุ ณค่ าของงานที่ ทาพร้ อ มที่จ ะ
เสียสละประโยชน์ส่วนตนให้กบั องค์การและเชื่อในความถูกต้อง
3) ความต้องการมีสายสัมพันธ์ (Affiliation) เป็ นการให้ความสาคัญต่อไมตรี จิต
และความสัม พันธ์ที่หวังจะได้รับน้ าใจตอบแทนจากคนอื่ น เพราะฉะนั้นคนที่มีความต้องการทางสาย
สัม พันธ์ประเภทนี้ มากมักจะแสดงออกโดยหวังหรื อ อยากได้รับการยอมรับจากผูอ้ ื่น โดยพยายามทา
ตนเองให้เข้ากับความต้องการและความอยากได้ของผูอ้ ื่ นและจะพยายามทาตนให้เป็ นคนจริ งใจและ
พยายามเข้าใจความรู ้สึกของผูอ้ ื่นให้มากคนประเภทนี้ พยายามที่จะแสวงหาโอกาสสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคมให้ม ากที่ สุดเท่าที่ จะท าได้การหวัง จะมี โอกาสรู ้ จกั และสื่ อ สารผูอ้ ื่ น จึ งเป็ นสิ่ ง ที่คนกลุ่ ม นี้
เสาะหาตลอดเวลา
จากทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปใจความสาคัญได้ว่า ความต้องการของมนุ ษย์น้ นั มีอยูม่ ากมาย
และไม่จากัด เมื่อความต้องการหนึ่งได้รับการตอบสนอง ก็เกิดความต้องการอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาอีก
ซึ่งความต้องการของมนุษย์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ เพราะมนุษย์แต่ละคนต่างมีภูมิหลังความเป็ นมา
ไม่เหมือนกันทั้งการอบรมเลี้ยงดู การศึกษา การทางาน และสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่
1.3.3 ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบริ ก (Herzberg)
Herzberg (1982) เสนอทฤษฎีการจูงใจในการทางานไว้วา่ ปั จจัยที่จะทาให้เกิด
ความพึงพอใจในงานกับปั จจัยที่จะทาให้เกิดความไม่ พึงพอใจในงานนั้นแตกต่างกันและปั จจัยทั้งสอง
อย่างนี้ไม่มีความสัมพันธ์กนั เลย ปั จจัยปฏิเสธมีชื่อว่า Hygiene Factors เป็ นองค์ประกอบที่ทาให้บุคคลไม่
เกิดความพึงพอใจในงาน อย่างไรก็ตามปั จจัยเหล่ านี้ ไม่มีผลทาให้ท่าที ความรู ้สึกหรื อทัศนคติเป็ นบวก
และไม่มีผลทาให้การปฏิบตั ิงานมีผลผลิตเพิม่ ขึ้น ปั จจัยเหล่านี้ ประกอบด้วย เงิน (Money) การนิ เทศงาน
(Supervision) สถานภาพทางสังคม (Social Status) ความมัน่ คง (Security) สภาพการทางาน (Working
condition) นโยบายและการบริ หารงาน (Policy and administration) และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(Interpersonal relation) อีกปั จจัยหนึ่ งคือปั จจัยกระตุน้ หรื อปั จจัยจูงใจมีชื่อว่า Motivation Factors เป็ น
ปั จจัยเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบตั ิมีผลต่อความพึงพอใจในงานโดยตรงและมีผลต่อการเพิม่ หรื อลดผลผลิต
ของงานด้วย ซึ่ งได้แก่ ลักษณะของงาน (The Work itself) การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition)
ความเจริ ญก้าวหน้า (Advancement) ความเจริ ญงอกงามที่เป็ นไปได้ (Possibility of growth) ความ
รับผิดชอบ (Responsibility) และความสาเร็จ (Achievement)
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2. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับกำรให้ บริกำร
การให้บริ การมีความสาคัญกับทุกหน่ วยงานโดยเฉพาะหน่ วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ติดต่อพบปะ
หรื อมีปฏิสมั พันธ์กบั ประชาชน การบริ การถือเป็ นหัวใจสาคัญของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่จะต้องตระหนัก
ถึงภารกิจหลักในการให้บริ การต่อประชาชนทุกภาคส่วนที่ขอรับริ การ
2.1 ควำมหมำยของกำรบริกำร
จินตนา บุญบงการ (2545, : 40) ได้กล่าวถึงความหมายของการบริ การไว้ว่า การบริ การ หมายถึ ง
สิ่งที่จบั สัมผัสแตะต้องได้ยาก และในขณะเดียวกันก็เสื่อมสูญสภาพได้ง่าย และจะกระทาขึ้นทันทีและ
ส่งมอบให้ทนั ทีหรื อเกือบทันที
ฉัตราพร เสมอใจ (2546, : 10) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการบริ การไว้ว่า การบริ การเป็ นกิจกรรม
ประโยชน์ หรื อความพึงพอใจที่จะจัดทาเพือ่ เสนอขายหรื อกิจกรรมที่จดั ทาขึ้นร่ วมกับการขายสินค้า
สมิต สัชฌุกร (2550, : 14) ได้กล่าวถึงความหมายของการบริ การไว้วา่ การบริ การคือ
การปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับผูใ้ ช้บริ การในการให้บุคคลต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ งด้วย
ความพยายามใด ๆ ก็ตามในการทาให้บุคคลต่าง ๆ ที่มาติดต่อได้รับความช่วยเหลือ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภำพกำรบริกำร
หน้าที่ของผูใ้ ห้บริ การ คือ ต้องตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การให้ได้รับความพึงพอใจ
มากที่สุด ซึ่งนอกจากคุณภาพของการบริ การที่ดี และคุณสมบัติของผูใ้ ห้บริ การดังที่กล่าวมาแล้ว สิ่งที่ตอ้ ง
คานึ งถึ งอี กประการหนึ่ งก็คือ หลักการบริ การที่ดี ซึ่ งชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2546, : 173) ได้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริ การที่ดีไว้ 10 ประการ ดังนี้
1. การให้บริ การอย่างดีเลิศ ยึดลูกค้าเป็ นหลัก สร้างความน่ าเชื่อถือให้กบั ลูกค้า เอาใจใส่
ในการให้บริ การลูกค้าอย่างรวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ และไม่เอาเปรี ยบลูกค้า
2. ให้บริ การอย่างถูกต้อง ตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงสิ้นสุดการให้บริ การ
3. สร้างสายสัมพันธ์กบั ลูกค้า โดยการบริ การลูกค้าด้วยความเต็มใจและมุ่งหวังให้ลูกค้า
มีความสุขจากการได้รับบริ การ
4. มีจุดติดต่อเพียง 1 จุดในการใช้บริ การ หรื อใช้พนักงาน 1 คนต่อการบริ การในแต่ละ
เรื่ อง และหากมีพนักงานคนใดไม่อยู่ ควรมีพนักงานคนอื่นเข้ามารับผิดชอบการส่ งต่องานเพื่อไม่ให้การ
บริ การสะดุด
5. ติดต่อได้ทุกวันและทุกเวลา องค์กรแห่งการบริ การจะต้องมีช่องทางให้ลูกค้าสามารถ
ติดต่อได้ทุกเวลา เช่น ทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ ทางกล่องรับความคิดเห็น เป็ นต้น
6. ติดต่อเจ้าหน้าที่หรื อพนักงานเหมือนติดต่อกับหัวหน้าหรื อผูจ้ ดั การ ลูกค้าโดยทัว่ ไป
มักรู ้สึกว่า การได้ติดต่อกับหัวหน้าหรื อ ผูจ้ ดั การจะทาให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ วมากกว่าติดต่อกับ
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เจ้าหน้าที่หรื อพนักงาน ดังนั้น หัวหน้าหรื อผูจ้ ดั การจึงควรมอบหมายอานาจการตัดสิ นใจให้กบั เจ้าหน้าที่
หรื อพนักงานที่รับผิดชอบฝ่ ายต่าง ๆ ให้สามารถบริ การได้อย่างไม่ติดขัด
7. มีการสื่ อ สารให้ขอ้ มูล ลูกค้าอย่างต่อเนื่ อ ง โดยเฉพาะข้อ มูลที่เป็ นประโยชน์เพื่อให้
ลูกค้าได้รับรู ้วา่ เราไม่ทอดทิ้ง
8. มีนวัตกรรมออกมาให้บริ การลูกค้าเพือ่ สร้างความแปลกใหม่ในการให้บริ การ
9. บรรยากาศของความสนุกสนาน
10. มี การปรับปรุ งให้บริ การอย่างต่อ เนื่ อ งและปลู กจิตสานึ กด้านการให้บริ การอย่าง
แท้จริ ง เพือ่ ให้เกิดการบริ การที่ดีข้ นึ เรื่ อย ๆ
วรุ ณพร บุญสมบัติ (2548). ได้ให้ความหมายของการบริ การ (Service) หมายถึง กิจกรรมหรื อ
กระบวนการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรื อองค์กรในอันที่จะสนองความต้องการของบุคคล
อื่นตามที่คาดหวังและทาให้เกิดความพึงพอใจต่อสิ่ งที่ได้รับและกล่าวว่าการให้บริ การว่า คือ ประโยชน์
หรื อความพอใจ ซึ่งได้เสนไว้เพือ่ ขายหรื อจัดขึ้นรวมกับการขายสินค้า
สุนนั ทา ทวีผล (2550, : 13) กล่าวถึงการให้บริ การสรุ ปได้ดงั นี้
1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่กล่าวคือ ประโยชน์และ
บริ การที่องค์การจัดให้น้ นั จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลเป็ นส่ วนใหญ่หรื อทั้งหมดมิใช่เป็ น
การจัดให้แก่บุคคลกลุ่ มใดกลุ่มหนึ่ งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแล้วนอกจากจะไม่ เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการ
เอื้ออานวยประโยชน์และบริ การแล้วยังไม่คุม้ ค่ากับการดาเนินงานนั้น ๆ
2. หลักความสม่าเสมอกล่าวคือการให้บริ การต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
มิใช่ทา ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผูบ้ ริ การหรื อผูป้ ฏิบตั ิ
3. หลักความเสมอภาคบริ การที่จดั นั้นจะต้องให้แก่ผมู ้ าใช้บริ การทุกคนอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน
4. หลักความประหยัดค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งใช้ในการบริ การจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะ
ได้รับ
5. หลักความสะดวกบริ การที่จดั ให้แก่ผรู ้ ับบริ การจะต้องเป็ นไปในลักษณะปฏิบตั ิได้ง่าย
สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนักทั้งยังไม่เป็ นการสร้างภาระยุง่ ยากใจให้แก่ผใู ้ ห้บริ การหรื อ
ผูใ้ ช้บริ การมากจนเกินไป
สมิต สัชฌุกร (2542, : 13 อ้างถึงในสุนนั ทา ทวีผล, 2550, : 14) ให้ความหมายว่าการบริ การเป็ น
การปฏิบตั ิงานที่กระทาหรื อติดต่อเกี่ยวข้องกับผูใ้ ช้บริ การให้บุคคลต่าง ๆได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทาง
หนึ่งทั้งด้วยความพยายามใด ๆ ก็ตามด้วยวิธีการหลากหลายในการทาให้บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับ
ความช่วยเหลือจัดได้วา่ เป็ นการให้บริ การทั้งสิ้ นการจัดอานวยความสะดวกการสนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การก็เป็ นการให้บริ การให้บริ การจึงสามารถดาเนิ นการได้หลากหลายวิธีจุดสาคัญคือ เป็ นการ
ช่วยเหลือและอานวยประโยชน์แก่ผใู ้ ช้บริ การ
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สรุ ปได้ว่า การให้บริ การประชาชนที่ดีควรเป็ นการให้บริ การแบบครบถ้วนสมบูรณ์เป็ นการ
พัฒนาระบบการให้บริ การและทัศนคติวิธีคิ ดวิธีทางานของพนักงานส่ ว นตาบลที่มี เป้ าหมายที่จะให้
ประชาชนได้รับบริ การที่ควรจะได้รับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริ การ มุ่งที่
จะให้บริ ก ารในเชิงส่ งเสริ มและสร้างทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ
ตลอดจนเป็ นการให้บริ การที่มีความถูกต้องชอบธรรม สามารถตรวจสอบได้ สร้างความเสมอภาคทั้งใน
การให้บริ การและในการที่จะได้รับบริ การจากพนักงานส่วนตาบลของรัฐทาให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
2.3 ลักษณะของกำรบริกำร
กุลธน ธนาพงศธร (อ้างใน ไพศาล ประโพธิเทศ 2547 : 13-14) กล่าวว่า หลักการให้บริ การ
ได้แก่
1) หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็ นส่วนใหญ่ คือ ประโยชน์และ
บริ การที่องค์การจัดให้น้ นั จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรส่ วนใหญ่หรื อทั้งหมด มิใช่
เป็ นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
2) หลักความสม่าเสมอ คือ การให้บริ การนั้น ๆ ต้องดาเนินไปอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
มิใช่ทา ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผูบ้ ริ การหรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน
3) หลักความเสมอภาค บริ การที่จดั นั้นจะต้องให้แก่ผมู ้ าใช้บริ การทุกคนอย่างเสมอ
หน้าและเท่าเทียมกัน ไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรื อกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มคนอื่น ๆ
อย่างเห็นได้ชดั
4) หลักความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งใช้ไปในการบริ การ จะต้องไม่มากจนเกินกว่า
ผลที่จะได้รับ
5) หลักความสะดวก บริ การที่จดั ให้แก่ผรู ้ ับบริ การจะต้องเป็ นไปในลักษณะที่ปฏิบตั ิ
ได้ง่าย สะดวกสบาย สิ้ นเปลืองทรัพยากรไม่มาก ทั้งยังไม่เป็ นการสร้างภาวะยุง่ ยากใจให้แก่ผใู ้ ห้บริ การ
หรื อผูใ้ ช้บริ การมากจนเกินไป
สงครามชัย ลีทองดี และคณะ (2544: 14) อธิบายว่า ลักษณะของการบริ การสามารถอธิบายได้
โดยใช้ตวั อักษรย่อย ของคาว่า Service อธิบายลักษณะที่ดีของการบริ การไว้ดงั นี้
S = Smiling + Sympathy คือ การยิม้ แย้ม เอาใจใส่ เข้าอกเข้าใจ
E = Early Response คือ การตอบสนองต่อความประสงค์ของลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจ
โดยมิทนั เอ่ยปากเรี ยกหา
R = Respect คือ การแสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติลูกค้า
V = Voluntary manner คือ ลักษณะการให้บริ การแบบสมัครใจ และเต็มใจทา
I = Image Enhancing คือ การแสดงออกซึ่ งการรักษาภาพพจน์ของผูใ้ ห้บริ การและเสริ ม
ภาพพจน์ขององค์กร
C = Courtesy คือ กริ ยาอ่อนโยน สุภาพ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

13

E = Enthusiasm คือ ความกระฉับกระเฉง และกระตือรื อร้นขณะบริ การและให้บริ การ
มากกว่าการคาดหวังเสมอ
วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2541: 254) ได้กล่าวถึงลักษณะของงานบริ การไว้ดงั นี้
1) งานบริ การเป็ นงานที่การผลิ ตและการบริ โภคเกิดขึ้นพร้อ มกัน คือ ไม่ อ าจกาหนด
ความต้องการแน่นอนได้ ขึ้นอยูก่ บั ผูใ้ ช้บริ การว่าต้องการเมื่อใด และต้องการอะไร
2) งานบริ การเป็ นงานที่ไม่อาจกาหนดปริ มาณงานล่วงหน้าได้ การมาใช้บริ การหรื อไม่
ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของผูใ้ ช้บริ การ การกาหนดปริ มาณงานล่วงหน้า จึงไม่อาจทาได้ นอกจากการคาดคะเน
ความน่าจะเป็ นเท่านั้น
3) งานบริ การเป็ นงานที่ไม่มีตวั สินค้า ไม่มีผลผลิต สิ่งที่ผใู ้ ช้บริ การจะได้รับคือ ความ
พึงพอใจ ความรู ้สึกคุม้ ค่าที่ได้มาใช้บริ การ ดังนั้น คุณภาพของงานจึงเป็ นสิ่งสาคัญมาก
4) งานบริ การเป็ นงานที่ตอ้ งการตอบสนองในทันที ผูใ้ ช้บริ การต้องการให้ลงมือปฏิบตั ิ
ในทันที ดังนั้น ผูใ้ ห้บริ การจะต้องพร้อมที่จะต้องสนองตลอดเวลาและเมื่อนัดวัน เวลาใดก็จะต้องตรงตาม
กาหนดนัดนั้น
มิลเลทท์ (Millet 1954, 397 อ้างใน ไพศาล ประโพธิเทศ 2547: 13-14) ได้ช้ ีให้เห็นว่า คุณค่า
ประการแรกของการบริ การงานรัฐกิจทั้งหมด เป็ นการปฏิบตั ิงานด้านการให้บริ การที่ก่อให้เกิดความ
พึงพอใจ ซึ่งมีลกั ษณะสาคัญ 5 ประการ คือ
1) การให้บริ การที่เสมอภาคกัน (Equitable Service) มีหลักเกณฑ์ว่าบุคคลย่อมเกิดมาอย่าง
เสมอภาคเท่าเทียมกัน ความเสมอภาคกัน คือ ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียมกันในด้านกฎหมาย
และการเมื อง การให้บริ การของรัฐจะต้อ งไม่ แบ่งแยกเชื้ อ ชาติ ผิวพรรณ หรื อ ฐานะทางเศรษฐกิ จ
ตลอดจนสถานภาพทางสังคม
2) การให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว (Timely Service) ผลสาเร็ จของการบริ การนั้นไม่ไ ด้
ขึ้นอยูก่ บั ผลสาเร็จของงานหรื อประสิทธิผลแต่เพียงอย่างเดียว หากจะต้องมีประสิทธิภาพด้วยคือ
ต้องทันเวลา หรื อทันเหตุการณ์ ตามที่ตอ้ งการด้วย เช่น รถดับเพลิงมาภายหลังไฟไหม้หมดแล้ว
การบริ การนั้นก็ถือว่าไม่บรรลุประสิทธิภาพตามที่ตอ้ งการ
3) การให้บริ การอย่างเพียงพอ (Ample Service) นอกจากให้บริ การอย่างเท่าเทียม เสมอภาค
กันและให้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงปริ มาณคนที่เหมาะสม จานวนความต้องการใน สถานที่
ที่เพียงพอในเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย
4) การให้บริ การอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) เป็ นการให้บริ การตลอดเวลา จะต้อง
มีความพร้อมและการเตรี ยมตัวในการให้บริ การสาธารณะชนเสมอ มีการฝึ กอบรมอยูเ่ ป็ นประจา เช่น
การทางานของตารวจจะต้องบริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
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5) การบริ การอัตราก้าวหน้า (Progressive Service) เป็ นการบริ การที่เติบโตพัฒนาไปทั้ง
ทางด้านผลงานและคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย แนวคิดเชิงปทัสถาน (Normative Concepts) แนวคิด
เชิงประจักษ์ (Empirical Concepts)
สรุ ปได้วา่ ลักษณะของการบริ การ เป็ นกระบวนการที่แสดงออกถึงการสนองความต้องการผูม้ า
รับบริ การโดยไม่อาจกาหนดปริ มาณไว้ล่วงหน้า เพราะขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของผูม้ าใช้บริ การ เป็ นงานที่
ผูใ้ ห้บริ การต้องมีความพร้อมในการให้บริ การอยูเ่ สมอ เพือ่ เป็ นการตอบสนองในสิ่งที่ผใู ้ ช้บริ การต้องการ

3. กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ (New Public Management หรือ NPM)
สถานการณ์ปัจจุบนั โลกได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ การเป็ นโลกาภิวตั น์ เพราะอิทธิพลของเทคโนโลยี
สมัย ใหม่ โ ดยสัง คมโลกได้ก ลายมาเป็ นสัง คมแห่ ง ความรู ้ นิ ย มเศรษฐกิ จ แบบเสรี แ ละเกิ ด กระแส
ประชาธิ ปไตยที่รุนแรงและแพร่ หลาย ซึ่ งสถานการณ์ ดงั กล่ าวส่ งผลให้สภาพแวดล้อ มทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว จึงมี ความจาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่ตอ้ งเพิม่ ศักยภาพและความยืดหยุน่ ในการปรับเปลี่ยนเพือ่ ตอบสนองความต้องการของระบบ
ที่เปลี่ยนแปลงไปปรากฏการณ์ของโลก ในลักษณะเช่นนี้ทาให้หลาย ๆ ประเทศปรับตัวเองได้ไม่ทนั โลก
ไม่วา่ จะเป็ นด้านสังคมเศรษฐกิจ ฯลฯ ทาให้เกิดปั ญหาเศรษฐกิจล่มสังคมเสื่อมรัฐในฐานะผูด้ ูแล และ
จัดระเบียบสังคมเศรษฐกิจและการเมือง จึงมีภาระงานที่เพิม่ มากขึ้นและงานที่ตอ้ งรับผิดชอบมีลกั ษณะ
ยุง่ ยากมากขึ้น ในขณะเดียวกันกระแสประชาธิปไตยและเศรษฐกิจเสรี ซึ่ งเป็ นสภาวะแวดล้อมภายนอกก็
ได้กดดันให้รัฐต้องมีขนาดที่เล็กลง มีจานวนคนทางานที่นอ้ ยลง สภาวะงานที่มากขึ้นเงื่อนไขที่รัฐต้องเล็ก
ลงเช่นนี้ ได้ส่งผลให้ตอ้ งมีการพัฒนาระบบราชการถ้าภาครัฐไม่ปรับเปลี่ยน และพัฒนาการบริ หารจัดการ
ของภาครัฐ เพื่อ ไปสู่ องค์กรสมัยใหม่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลก็จะส่ งผลบัน่ ทอนความสามารถในการ
แข่งขัน ของประเทศ ทั้งยัง เป็ นอุ ปสรรคต่อ การพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมในอนาคตด้วย ดัง นั้นการ
บริ หารจัดการภาครัฐควรปรับเปลี่ยนจากสภาพการณ์ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั (As Is) ไปสู่ สิ่งที่ควรจะเป็ น
อันมีลกั ษณะที่พงึ ประสงค์ (To Be) โดยเปลี่ยนจากความเป็ นระบบราชการที่มีปัญหาไปสู่ การเป็ นองค์กร
แบบ Corporate สมัยใหม่และมีลกั ษณะของระบบธรรมาภิบาล (Good Governance) อยูใ่ นตัว ซึ่ งจะทาให้
มีการนาไปสู่ลกั ษณะองค์กรที่พงึ ประสงค์คือประสิทธิภาพการยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลางการมีระบบบริ หาร
จัดการองค์กรสมัยใหม่ ยึดผลลัพธ์การทางาน ยึดภารกิจเป็ นตัวตั้งการทางานแบบมีส่วนร่ วมและโปร่ งใส
การบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) จึงเป็ นแนวคิดพื้นฐานของการ
บริ หารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆของภาครัฐและยุทธศาสตร์ดา้ นต่าง ๆ
ที่เป็ นรู ปธรรมมีแนวทางในการบริ หารจัดการ ดังนี้
1. การให้บริ การที่มีคุณภาพแก่ประชาชน
2. คานึงถึงความต้องการของประชาชนเป็ นหลัก
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3. รัฐพึงทาบทบาทเฉพาะที่รัฐทาได้ดีเท่านั้น
4. ลดการควบคุมจากส่วนกลางเพิม่ อิสระแก่หน่วยงาน
5. ระบบการบริ หารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
6. มีระบบสนับสนุนทางด้านบุคลากรและเทคโนโลยี
7. เน้นการแข่งขันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกชน
ซึ่ งการบริ หารจัด การภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นแนวทางดังกล่ า วข้างต้น จะส่ ง ผลให้ภาครัฐต้อ ง
ปรับเปลี่ยนระบบการบริ หารจัดการคือ การปรับวิธีการบริ หารงานให้มีประสิ ทธิภาพ และเน้นผลงาน
ปรับการบริ หารงานให้เป็ นธรรม โปร่ งใสตรวจสอบได้ ปรับบทบาทภารกิจและกลยุทธ์โดยให้เอกชน
และชุมชนมีส่วนร่ วม

4. กำรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
4.1 ควำมหมำยกำรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
องค์ประกอบสาคัญประการหนึ่ งของการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย คื อ การกระจาย
อานาจบริ หารงานท้องถิ่น เพือ่ ส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการปกครองตนเองโดยตรง ได้มีนักวิชาการ
ผูท้ รงคุณวุฒิหลายท่านได้ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นไว้ ดังนี้
ปรัชญา เวสารัชช์ (2538 : 424-425) ได้ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่ นว่า เป็ นการ
ปกครอง ซึ่งกระจายอานาจให้ทอ้ งถิ่นหนึ่ งหรื อหลาย ๆ ท้องถิ่นเป็ นผูด้ าเนิ นการภายในขอบเขตกิจกรรมที่รัฐ
มอบหมายให้กระทาได้การปกครองในลักษณะนี้ ถึงแม้จะเป็ นอิสระแต่ก็มิได้เป็ นอิสระโดยสิ้ นเชิงจากอานาจ
รัฐและมิใช่เป็ นอิสระในการดาเนินการทุกประเภทในท้องถิ่นได้โดยสิ้ นเชิง นอกจากนี้ เพื่อให้การดาเนิ นงาน
เป็ นไปได้การปกครองท้องถิ่ นจาเป็ นต้องมีองค์กรหรื อหน่ วยงานที่รับผิดชอบในการปกครองท้องถิ่ นและ
เพือ่ ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนหน่วยในการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีประชาชนร่ วมดาเนิ นการ
ไม่ ว่าในฐานะผูป้ กครองท้องถิ่ นผูเ้ ลื อกตัวแทนเข้ามาปกครองผูก้ าหนดเสนอแนะนโยบายผูค้ วบคุ มหรื อ
ผูเ้ ข้าร่ วมในรู ปอื่น
ลิขิต ธีรเวคิน (2540: 386) ให้ความหมายว่า การปกครองท้องถิ่นเป็ นวิธีการ ซึ่ งหน่ วยการปกครอง
ในท้องถิ่นได้มีการเลือกตั้งผูท้ าหน้าที่ปกครองโดยอิสระและได้รับอานาจโดยอิสระ มีความรับผิดชอบ
ซึ่งตนสามารถที่จะใช้ได้โดยปราศจากการควบคุมของหน่ วยงานการปกครองส่ วนภูมิภาคและส่ วนกลาง
แต่การปกครองท้องถิ่นอยูภ่ ายใต้บทบังคับว่าด้วยอานาจสูงสุ ดของประเทศ
โกวิทย์ พวงงาม ( 2550:13) อธิ บายว่า การปกครองท้องถิ่ น หมายถึ ง การบริ หารงานในแต่ ละ
ท้องถิ่ นมี ผูแ้ ทนที่ได้รั บเลื อกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่ นเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการบริ หารงานอย่างอิ สระ
รวมทั้งอานาจในการบริ หารการเงินและการคลังภายในกรอบที่กฎหมายบัญญัติ
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ประหยัด หงษ์ทองคา (2526 : 10) ได้รวบรวมความหมายของการปกครองท้องถิ่นของนักวิชาการ
ชาวต่างประเทศไว้ ดังนี้
- William A. Robson ได้ให้ความหมายว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองส่ วนหนึ่ งของ
ประเทศ ซึ่ งมีอานาจอิ สระ (Autonomy) ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามสมควร อานาจอิ สระในการปฏิบตั ิหน้าที่
จะต้องไม่ มากจนมีผลกระทบกระเทือนต่ออ านาจอธิ ปไตยของรัฐ เพราะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมิ ใช่
ชุ มชนที่ มี อ านาจอธิ ปไตยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมี สิ ทธิ ตามกฎหมาย และมี องค์การที่ จ าเป็ น เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน่ เอง
- William V. Holloway กล่ าว “การปกครองตนเองของท้องถิ่ น” หมายถึ ง องค์การที่มีอาณาเขต
แน่นอน มีประชากรตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ มีอานาจปกครองตนเอง มีการบริ หารงานคลังของตนเองและ
มีสภาของท้องถิ่นที่สมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน
- Denial Wit ให้ความหมายว่า “การปกครองท้องถิ่น” หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางให้
อานาจหรื อการกระจายอานาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเปิ ดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอานาจ
ในการปกครองร่ วมกันรับผิดชอบทั้งหมด หรื อเพียงบางส่ วนในการบริ หารท้องถิ่น
จากนิ ยามที่ กล่ าวมาสรุ ปว่า การปกครองท้องถิ่ น หมายถึ ง การปกครองที่ อยู่ภายใต้หน่ วยการ
ปกครองระดับประเทศในประเทศที่เป็ นรัฐเดี่ยวและอยูต่ ่ากว่าหน่ วยการปกครองระดับมลรัฐในประเทศที่เป็ น
รัฐรวม โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยการปกครองดังกล่าวมีความรับผิดชอบขั้นต้นต่อท้องถิ่นของตนเองและได้รับ
การรับรองให้มีอานาจหน้าที่ที่จะใช้ดุลยพินิจในเรื่ องสาคัญ ๆ ดังนั้น จึงอาจกล่าวในแง่ประชาธิปไตยว่า
การปกครองท้องถิ่นเป็ นการปกครองของประชาชนโดยประชาชน และเพือ่ ประชาชน
4.2 องค์ประกอบของกำรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
สถาบันดารงราชานุ ภาพ (2539: 15-16) ได้ช้ ีให้เห็นถึงองค์ประกอบที่สาคัญ ๆ ของการปกครอง
ท้องถิ่นไว้ ดังนี้
1) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยผลแห่ งกฎหมายและหน่ วยการปกครอง
ท้องถิ่นนั้น ๆ จะมีสภาพเป็ นนิติบุคคล
2) หน่ วยการปกครองท้อ งถิ่ นที่ ไ ด้รั บการจัดตั้งขึ้ นจะต้อ งไม่ อ ยู่ในการบังคับบัญชา
(Hierarchy) ของหน่วยงานทางราชการ เพราะจะต้องเป็ นหน่วยงานที่มีอานาจปกครองตนเอง (Autonomy)
3) หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่จดั ตั้งขึ้นต้องมีองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนใน
ท้องถิ่นเพือ่ แสดงถึงการมีส่วนร่ วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน (Political Participation)
4) หน่ วยการปกครองท้องถิ่ นนั้นจะต้องมี อ านาจในการจัดเก็บรายได้(Revenue)โดยการ
อนุญาตจากรัฐเพือ่ ให้ทอ้ งถิ่นมีรายได้นามาทานุบารุ งท้องถิ่นให้เจริ ญก้าวหน้า
5) หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นควรมีอานาจในการกาหนดนโยบาย และมีการควบคุมให้มี
การปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายของตนตามครรลองของการปกครองที่ประชาชนมี ส่วนร่ วมทางการเมือง
การปกครองอย่างแท้จริ ง
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6) หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ ควรมีอานาจในการออกกฎข้อบังคับเพื่อกากับให้มีการปฏิบตั ิ
ไปตามนโยบายหรื อความต้องการแห่ งท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ กฎข้อบังคับทั้งปวงต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายของรัฐ
8) หน่วยการปกครองท้องถิ่นเมื่อได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วยังคงอยูใ่ นการกากับดูแลจากรัฐ เพือ่
ประโยชน์และความมัน่ คงแห่ งรัฐและประชาชนในส่ วนรวม
อุทยั หิ รัญโต (2523:22) ให้ความหมายว่า ระบบการปกครองท้องถิ่นไทยจะต้องประกอบไปด้วย
องค์ประกอบ 8 ประการคือ
1) สถานะตามกฎหมาย หมายความว่า หากประเทศใดกาหนดเรื่ องการปกครองท้องถิ่ น
ที่จดั ตั้งโดยกฎหมายอื่น เพราะข้อความที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเป็ นการแสดงให้เห็นว่าประเทศนั้น
มีนโยบายที่จะกระจายอานาจอย่างแท้จริ ง
2) พื้นที่ และระดับปั จจัยที่ มี ความส าคัญต่ อก าหนดพื้นที่ ระดับของหน่ วยการปกครอง
ท้องถิ่ นมี หลายประการเช่ น ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เชื้ อชาติ และความสานึ กในการปกครอง
ตนเองของประชาชนจึงได้มีกฎเกณฑ์ที่จะกาหนดพื้นที่และระดับของหน่ วยการปกครองท้องถิ่นออกเป็ น
2 ระดับ คือ หน่ วยการปกครองท้องถิ่ นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่ งหน่ วยการปกครองท้องถิ่ นที่สามารถ
ให้บริ การและบริ หารงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพได้ควรมี ประชากรประมาณ 50,000 คน แต่ยงั มี ปัจจัยอื่ นที่
จะต้องพิจารณาด้วยเช่น ประสิทธิภาพในการบริ หารรายได้และบุคลากร เป็ นต้น
3) การกระจายอานาจและหน้าที่ การที่จะกาหนดให้ทอ้ งถิ่นมีอานาจหน้าที่มากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยูก่ บั นโยบายทางการเมือง และปกครองของรัฐบาลเป็ นสาคัญ
4) องค์การนิ ติบุคคลจัดตั้งขึ้นโดยผลแห่ งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรื อรัฐบาลแห่ งชาติ
มี ขอบเขตของการปกครองที่แน่ นอน มี อ านาจในการกาหนดนโยบายออกกฎ ข้อบังคับ ควบคุ มให้มี การ
ปฏิบตั ิตามนโยบายนั้น ๆ
5) การเลื อกตั้งสมาชิ กองค์การ หรื อคณะผูบ้ ริ หาร จะต้องได้รั บเลื อกจากประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งหมดหรื อบางส่วน เพือ่ แสดงถึงการเข้ามามีส่วนร่ วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน
โดยเลือกผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเอง
6) อิ สระในการปกครองตนเองสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในการปฏิ บตั ิ งานภายใน
ขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ตอ้ งขออนุ มตั ิจากรัฐบาลกลางและไม่อยูใ่ นสายบังคับบัญชาของหน่ วยงานทาง
ราชการ
7) งบประมาณของตนเอง มีอานาจในการจัดเก็บรายได้ จัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่กฎหมาย
ให้อานาจในการจัดเก็บ เพือ่ ให้ทอ้ งถิ่นมีรายได้เพียงพอในการทานุบารุ งท้องถิ่นให้เจริ ญก้าวหน้าต่อไป
8) การควบคุมดูแลของรัฐเมื่อได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้ว ยังคงอยูใ่ นการกากับดูแลจากรัฐ
เพือ่ ความมัน่ คงของรัฐบาลและประชาชนโดยส่ วนรวม โดยการมีอิสระในการดาเนินงานของท้องถิ่นนั้น
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มิได้หมายความว่า มี อิสระเต็มที่ทีเดียวคงหมายถึงเฉพาะอิ สระในการดาเนิ นงานตามกรอบแห่ งอ านาจตาม
กฎหมายเท่านั้น เพราะมิ ฉะนั้นแล้วท้องถิ่ นจะกลายเป็ นรัฐอธิ ปไตยไปได้ รัฐจึ งต้องสงวนอ านาจในการ
ควบคุมอยู่
สรุ ปได้ว่า การปกครองส่ วนท้องถิ่ นต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ เป็ นองค์กรที่มีกฎหมาย
รองรับ ผูบ้ ริ หารมาจากการเรี ยกตัวมีอานาจในการออกข้อบังคับของตนเอง มีงบประมาณของตนเอง และ
มีความเป็ นอิสระที่สามารถดาเนินการต่าง ๆ ของตนเองได้ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง
4.3 ประโยชน์ ของกำรปกครองท้ องถิ่น
ประโยชน์ของการปกครองท้องถิ่นอาจถือตามแนวความคิดของมองเตสกิเออ และลันด์ควิสท์
(Montesquier and Lanquist) ดังนี้ (ลิขิต ธีรเวคิน 2540 : 103-105)
4.3.1 แนวคิดของมองเตสกิเออ
มองเตสกิ เออ นั กปรั ชญาชาวฝรั่ งเศส สมัย คริ สต์ ศตวรรษที่ 19 ได้เขี ย นบทความ
สนับสนุ นการปกครองท้องถิ่ นในยุโรปสมัยนั้น สรุ ปความได้ว่า การปกครองท้องถิ่ นเข้มแข็งจะสามารถ
ต่อต้านคลื่ นการปฏิวตั ิรัฐประหารได้ และการปกครองท้องถิ่ นที่มีอิ สระจะช่วยส่ งเสริ มให้สถาบันการเมือง
ต่าง ๆ ในยุโรปมีความมัน่ คงยิง่ ขึ้น ประโยชน์ของการปกครองท้องถิ่นตามแนวคิดของมองเตสกิเออในอดี ต
เหมาะกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองของประเทศที่กาลังพัฒนาในปั จจุบนั เพราะในประเทศเหล่านั้นมีการ
ปฏิ ว ตั ิ หรื อรั ฐประหารบ่ อยที่ สุ ด ดังนั้น ถ้าการปกครองท้องถิ่ นของประเทศดังกล่ าวนั้นเจริ ญก้าวหน้า
ประชาชนมี การศึ กษาสู งได้รั บความคุ ้มครองสิ ทธิ เขา พวกเขารู ้ จ ักใช้สิ ทธิ และหน้าที่ ของตนเองและ
กระตือรื อร้นในการเข้ามีส่วนร่ วมทางการเมืองด้วยแล้ว สภาพของประชาชนดังกล่ าวจะขัดขวางการปฏิวตั ิ
หรื อรัฐประหารได้ดีที่สุด เพราะไม่ มีใครคิดอยากจะทาหรื อถ้ามีใครจะกระทาจะต้องได้รับการต่อต้านอย่าง
จริ งจัง
4.3.2 ประโยชน์ตามแนวคิดของลันด์วิสท์
ลันด์วิสท์ ได้เขี ยนไว้ในหนังสื อวิถี ทางและเป้ าหมายของการกระจายอ านาจว่าการ
ปกครองท้องถิ่นมีประโยชน์ในการช่ วยส่ งเสริ มเสรี ภาพ ความเจริ ญก้าวหน้าและเสถี ยรภาพ ประโยชน์เรื่ อง
เสรี ภาพนั้น ดูได้จากการที่ประชาชนในท้องถิ่นเลือกตั้งผูป้ กครองท้องถิ่น และเลือกนโยบายที่จะนามาใช้ใน
การปกครอง ประชาชนในท้องถิ่นย่อมแสดงออกได้ตามสิทธิของเขา ส่วนประโยชน์ในด้านความเจริ ญ
ก้าวหน้าของสังคมนั้น ดูได้จากข้อเท็จจริ งที่ปรากฏในประเทศแถบยุโรปตะวันตก โดยทัว่ ไปว่า
การปกครองท้องถิ่นสามารถช่ วยให้การบริ หารงานตรงตามความต้องการของประชาชนและผูบ้ ริ หารงานจะ
รับผิดชอบต่อประชาชนมากกว่าการบริ หารงานโดยตัวแทนของรัฐบาลหรื อข้าราชการ
4.3.3 ประโยชน์ของการปกครองท้องถิ่นโดยทัว่ ไป
ประโยชน์ ของการปกครองท้องถิ่ นโดยทั่วไปนั้นมี แต่อาจสรุ ปได้เป็ น 2 ประการ คื อ
(ลิขิต ธีรเวคิน.2540 : 103)
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1) ประโยชน์ในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย การปกครองท้องถิ่นมีส่วนช่วยทาให้
เกิดการพัฒนาการเมืองในชาติข้ ึนได้ โดยการที่การปกครองท้องถิ่นเป็ นฐานทางการเมืองและเป็ นสนาม
แห่ งแรกของการที่จะให้ประชาชนเข้าใจและมีความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องการเมืองเป็ นเบื้องต้น ดังนั้น การปกครอง
ท้องถิ่นและการพัฒนาการทางการเมื องจึงมีความสัมพันธ์กนั อย่างแน่ นแฟ้ น และเมื่อการเมืองของประเทศ
เป็ นแบบประชาธิ ปไตย การปกครองท้องถิ่ นมี ส่ วนพัฒนาการเมื องระบอบประชาธิ ปไตยด้วยเพราะการ
ปกครองท้องถิ่นทาให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจในระบอบการเมืองและประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการ
ปกครองตนเองดังได้กล่าวมาแล้ว
2) ประโยชน์ ในการพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคมจะต้องกระท าทั้งสามด้าน คื อ
ด้านเศรษฐกิ จและด้านการเมื อง การปกครองท้องถิ่นมี ส่วนช่ วยพัฒนาสังคมมาก ในด้านการเมืองตามที่ได้
กล่ าวมาแล้ว ส่ วนด้านสังคมและเศรษฐกิจนั้น การปกครองท้องถิ่ นเป็ นการปกครองที่สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นต้องการอะไร ก็จะทาโครงการพัฒนาขึ้นไม่ว่าจะเป็ น
ด้านสังคม เช่น การบริ การสังคม หรื อด้านเศรษฐกิจ เช่นการจัดตลาดในชุมชน เป็ นต้น โดยคนในท้องถิ่นได้
ร่ วมกันเสี ยสละเอื้ อเฟื้ อต่ อสังคมภายใต้การชี้ แนะและการให้ความช่ วยเหลื อจากส่ วนกลาง ก็ จะท าให้
มาตรฐานการดารงชีวิตของคนในท้องถิ่นดีข้ นึ อีกทั้งบ้านเมืองก็เจริ ญก้าวหน้าตามไปด้วย
สรุ ปได้ว่า การปกครองท้องถิ่นมีประโยชน์ท้ งั ด้านการเมืองและการพัฒนาสังคม โดยด้าน
การเมืองนั้นประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของท้องถิ่น สามารถกาหนดตัวผูม้ าปกครองได้เอง ควบคุมผูป้ กครองได้และ
สามารตรวจสอบการทางานของนักการเมืองระดับท้องถิ่นได้อย่างใกล้ชิด ส่วนด้านการพัฒนาสังคมนั้น
เป็ นผลมาจากการพัฒนาด้านการเมือง กล่าวคือ การกาหนดนโยบายของผูป้ กครองจะต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงไปตรงมา เมื่อปั ญหาของท้องถิ่นได้รับการแก้อย่างถูกจุด
โดยคนของท้องถิ่นเองแล้วเท่ากับว่าเป็ นการพัฒนาสังคมท้องถิ่น
4.4 องค์ประกอบของกำรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
สถาบันดารงราชานุ ภาพ (2539: 15) อธิ บายว่า การปกครองท้องถิ่ นมี องค์ประกอบที่สาคัญ
ได้แก่
4.4.1 หน่ วยการปกครองท้องถิ่ นจะได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยผลแห่ งกฎหมายและหน่ วยการ
ปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ จะมีสภาพเป็ นนิติบุคคล
4.4.2 หน่ วยการปกครองท้องถิ่ นที่ ได้รั บการจัดตั้งขึ้ น จะต้องไม่ อยู่ในการบังคับบัญชา
ของหน่วยงานทางราชการ เพราะจะต้องเป็ นหน่ วยงานที่มีอานาจปกครองตนเอง
4.4.3 หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่จดั ตั้งขึ้น ต้องมีองค์กรที่มาจากการเลือกตั้ง โดยประชาชน
ในท้องถิ่น เพือ่ แสดงถึงการเข้ามีส่วนร่ วมทางการเมืองการปกครอง (อุทยั หิรัญโต, 2540 : 22) อธิบายว่า
การปกครองท้องถิ่นมีองค์ประกอบ 8 ประการ ได้แก่
1) มีสถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความว่า หากประเทศใดกาหนดเรื่ อง
การปกครองท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนู ญของประเทศ การปกครองท้องถิ่นในประเทศนั้นจะมีความเข้มแข็งกว่า
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การปกครองท้องถิ่นที่จดั ตั้งโดยกฎหมายอื่น เพราะข้อความที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนู ญนั้นเป็ นการแสดงให้
เห็นว่าประเทศนั้นมีนโยบายที่จะกระจายอานาจอย่างแท้จริ ง
2) มีพ้นื ที่และระดับ (Area and Level) เป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการกาหนดพื้นที่
และระดับของหน่ วยการปกครองท้องถิ่นมีหลายประการ เช่ น ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เชื้ อชาติ
และความสานึกในการปกครองตนเองของประชาชน จึงได้มีกฎเกณฑ์ที่จะกาหนดพื้นที่และระดับของหน่ วย
การปกครองท้องถิ่นออกเป็ น 2 ระดับคือ หน่ วยการปกครองท้องถิ่ นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สาหรับขนาด
ของพื้นที่จากการศึกษาขององค์การสหประชาชาติ โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่ งสหประชาชาติ (FAO)
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม (UNESCO) องค์การอนามัยโลก (WHO) และสานักกิจการสังคม
(Bosa) ได้ให้ความเห็นว่า หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่สามารถให้บริ การ และบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ได้ ควรมีประชากรประมาณ 50,000 คน แต่ก็ยงั มี ปัจจัยอื่นที่จะต้องพิจารณาด้วย เช่ น ประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หารรายได้และบุคลากร เป็ นต้น
3) มีการกระจายอ านาจและหน้าที่ การที่จะกาหนดให้ทอ้ งถิ่นมี อานาจหน้าที่มาก
น้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั นโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเป็ นสาคัญ
4) เป็ นองค์การนิ ติบุคคล มี การจัดตั้งขึ้นโดยผลแห่ งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลาง
หรื อรัฐบาลแห่ งชาติ มีขอบเขตการปกครองที่แน่ นอน มีอานาจในการกาหนดนโยบาย ออกกฎข้อบังคับและ
ควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายนั้น ๆ
5) มี การเลื อ กตั้ง สมาชิ กองค์การหรื อ คณะผูบ้ ริ หารจะต้องได้รั บเลื อ กตั้งจาก
ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่ วมทางการเมื องการปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชนเลือกผูบ้ ริ หารท้องถิ่นของตนเอง
6) มี อิ สระในการปกครองท้องถิ่ น สามารถใช้ดุ ลยพินิ จของตนเองในการปฏิบ ัติ
กิจการภายในขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ตอ้ งขออนุ มตั ิจากรัฐบาลกลางและไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชา
ของหน่วยงานทางราชการ
7) มี งบประมาณของตนเอง มี อ านาจในการจัดเก็ บรายได้ การจัดเก็ บภาษี ตาม
ขอบเขตที่ กฎหมายให้ อ านาจในการจัดเก็ บ เพื่ อให้ท ้องถิ่ นมี รายได้เพียงพอที่ จะท านุ บ ารุ งท้องถิ่ นให้
เจริ ญก้าวหน้าต่อไป
8) มีการควบคุ มดูแลของรัฐ เมื่ อได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วยังคงอยูใ่ นการกากับดู แล
ของรัฐ เพื่อประโยชน์และความมัน่ คงของรัฐและประชาชนโดยส่ วนรวม โดยการมีอิสระในการดาเนิ นงาน
ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้ มิได้หมายความว่า มีอิสระเต็มที่ทีเดียวคงหมายถึงเฉพาะอิสระในการ
ดาเนิ นการนั้น เพราะมิฉะนั้นแล้วท้องถิ่ นจะกลายเป็ นรัฐอธิ ปไตยไปรัฐจึงต้องสงวนอ านาจในการควบคุ ม
ดูแลอยู่
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ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2542 : 39) กล่าวว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบสาคัญ
5 ประการ ได้แก่ 1) พื้นที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 2) มี สถานะเป็ นนิ ติบุคคลมหาชน 3) มี องค์กรเป็ นของ
ตนเอง 4) มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของตนเอง 5) มีการกากับดูแลจากรัฐ
จากองค์ประกอบดังกล่ าว สรุ ปได้ว่า องค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น มีอ งค์ประกอบที่
สาคัญคือ เป็ นองค์กรที่มีฐานะเป็ นนิ ติบุ คคล และทบวงการเมือง มีสภาและผูบ้ ริ หารระดับท้องถิ่นที่มา
จากการเลือกตั้ง ตามหลักการที่บญั ญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนู ญ มีอิสระในการปกครองตนเอง มีเขต
การปกครองที่ ชัด เจนและเหมาะสม มี ง บประมาณรายได้เ ป็ นของตนเองอย่า งเพีย งพอมี บุ ค ลากร
ปฏิบตั ิงานของตนเอง มีอานาจหน้าที่ที่ เหมาะสมต่อการให้บริ การ มีอานาจออกข้อบังคับเป็ นกฎหมาย
ของท้องถิ่นภายใต้ขอบเขตของกฎหมายแม่บทและมีความสัมพันธ์กบั ส่ วนกลางในฐานะเป็ นหน่ วยงาน
ระดับรองของรัฐ

5. สภำพทัว่ ไปและข้ อมูลพืน้ ฐำนของพืน้ ทีว่ จิ ยั
5.1 ด้ ำนกำยภำพ

5.1.1 ลักษณะที่ต้งั /อำณำเขต และเขตกำรปกครองตำบลป่ ำติว้
เทศบาลตาบลป่ าติ้ว ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกของจังหวัดยโสธร ระยะทางห่ างอาเภอเมืองยโสธร
27 กิโลเมตร อยูห่ ่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 100 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอานาจเจริ ญ 25 กิโลเมตร และ
อาณาเขตห่างจากกรุ งเทพฯ 650 กิโลเมตร มีพ้นื ที่ 5.72 ตารางกิโลเมตร จากจานวน 3 หมู่บา้ น คือหมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 12 ตาบลโพธิ์ไทร อาเภอป่ าติว้ จังหวัดยโสธร โดยมีอาณาเขต ดังนี้
5.1.2 อำณำเขต
ทิศเหนือ
ติดกับตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่ งตั้งอยูห่ ่ างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิ น
ยโสธร-อานาจเจริ ญ
ทิศใต้
ติดกับจากหลักเขตที่ 5 เป็ นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ถึง
หลักเขตที่ 6 ตั้งอยูห่ ่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินสายยโสธร-อานาจเจริ ญ
ทิศตะวันออก ติดกับจากหลักเขตที่ 3 เลียบตามริ มห้วยวังกะละฝั่งตะวันตกไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ตั้งอยูร่ ิ มทางหลวงแผ่นดินสายยโสธร-อานาจเจริ ญ
ทิศตะวันตก ติดกับจากหลักเขตที่ 6 เป็ นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
5.1.3 ลักษณะภูมิอำกำศ
ตาบลป่ าติว้ มีสภาพภูมิอากาศ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาว
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5.2 ด้ ำนประชำกรและเขตกำรปกครองตำบลป่ ำติว้
5.2.1 ประชำกรเทศบำลตำบลป่ ำติว้ มีจานวน 3,082 คน ประกอบด้วยชุมชน ดังนี้
1) ชุมชน 1 ชุมชนบูรพาสัมพันธ์
2) ชุมชน 2 ชุมชนป่ าติว้ พัฒนา
3) ชุมชน 3 ชุมชนร่ มโพธิ์พฒั นา
4) ชุมชน 4 ชุมชนบ้านเหนือสามัคคี
5) ชุมชน 5 ชุมชนบ้านเหล่าสามัคคี
6) ชุมชน 6 ชุมชนโพธาสุริยาลัย
5.3 สภำพทำงสั งคม
5.3.1 สถำนศึกษำ
1) ศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยน จานวน 2 แห่ง (ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาล ศูนย์ 1, ศูนย์ 2 )
2) โรงเรี ยนประถมศึกษา จานวน 1 แห่ง (โรงเรี ยนป่ าติ้วร่ มโพธาภินนั ท์นุกูล)
3) โรงเรี ยนมัธยมศึกษา จานวน 1 แห่ง (โรงเรี ยนป่ าติว้ วิทยา)
5.3.2 สำธำรณสุ ข
เทศบาลตาบลป่ าติว้ มีการส่งเสริ มสุขภาพของประชาชนเพือ่ ให้ประชาชนในเขต
เทศบาล มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยมีกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อมและอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บา้ น (อสม.) คอยให้คาแนะนาเกี่ยวกับสุขภาพให้กบั ประชาชน และโรงพยาบาลป่ าติ้ว
5.4 ระบบบริหำรพืน้ ฐำน
5.4.1 กำรคมนำคม/ขนส่ ง
1) มีเส้นทางคมนาคมหลักไปสู่อาเภออื่นและตัวจังหวัด คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
202 เชื่อมระหว่างอาเภอเมือง จังหวัดยโสธร กับอาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริ ญ และ ทางหลวงชนบท
หมายเลข 3011 ป่ าติว้ – บ้านหัววัว
2) เส้นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็ นถนนลาดยาง,ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กและมีบางสายเป็ นถนนลูกรัง
5.5 ระบบเศรษฐกิจ
5.5.1 โครงสร้ ำงทำงเศรษฐกิจ/รำยได้
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา ค้าขาย
รับจ้างทัว่ ไป และรับราชการ มีรายได้เฉลี่ ยต่อหัว 87,484 บาทต่อคนต่อปี (จากข้อมู ลความจาเป็ นพื้นฐาน
ระดับตาบล ปี พ.ศ.2559)
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5.6 ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่ วนตำบล
5.6.1 คณะผู้บริหำรเทศบำลตำบลป่ ำติว้
คณะผูบ้ ริ หารเทศบาลตาบลป่ าติ้ว จานวน 5 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน โดยมี นายพิตรพิบูล สิ ริเรื องธนชัย ตาแหน่ ง นายกเทศมนตรี ตาบลป่ าติ้ว เป็ นหัวหน้าฝ่ าย
บริ หาร มีรองนายกเทศมนตรี ตาบลป่ าติ้ว จานวน 2 คน เลขานุ การนายกเทศมนตรี ตาบลป่ าติ้ว จานวน 1
คน และที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี ตาบลป่ าติ้ว จานวน 1 คน ทาหน้าที่บริ หารราชการ สั่ง อนุ มตั ิตลอดจน
การกาหนดนโยบายของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และ
นโยบาย ที่ไม่ขดั กับกฎหมาย ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
5.6.2 สภำเทศบำลตำบลป่ ำติว้
สมาชิ กสภาเทศบาลตาบลป่ าติ้ว มีสมาชิ กทั้งหมด จานวน 12 คน มาจากการเลื อกตั้ง
โดยตรงของประชาชน โดยมี ร.ต.อ.ประเวช ไชยราประธานสภาฯ เป็ นหัวหน้าฝ่ ายนิ ติบญั ญัติ ทาหน้าที่
ฝ่ ายนิติบญั ญัติ พิจารณาร่ างเทศบัญญัติ ฯ ข้อบังคับของเทศบาลตาบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และตรวจสอบ
การทางานของฝ่ ายบริ หาร
5.6.3 ส่ วนรำชกำรประจำเทศบำลตำบลป่ ำติว้
มีปลัดเทศบาลตาบลป่ าติ้วเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงานส่ วนท้องถิ่น ทาหน้าที่ปฏิบตั ิ
ราชการรองจากคณะผูบ้ ริ หารและข้า ราชการประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลป่ าติ้ ว ให้
ปฏิบตั ิงานตามนโยบาย ที่ไม่ขดั กับกฎหมายให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
5.7 ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม
5.7.1 กำรนับถือศำสนำ ผูน้ บั ถือศาสนาพุทธ
5.7.2 ประเพณีและงำนประจำ นับถือฮีตสิบสอง คองสิบสี่เป็ นขนบธรรมเนียมประเพณี
5.7.3 ภูมิปัญญำท้ องถิ่น ภำษำถิ่น
ภำษำ คือ ภาษาอีสาน
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6. งำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาล
ตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 คณะผูว้ ิจยั ได้รวบรวมผลงาน
แนวคิ ด ทฤษฎี งานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และข้อ มู ล พื้น ฐาน มาประกอบการด าเนิ น การวิจ ัย ในครั้ งนี้ มี
ดังต่อไปนี้
เบญจรัตน์ สี ทองสุ ข. (2549) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริ การสานักวิทยบริ การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งผลการวิจยั สรุ ปใจความสาคัญได้วา่ ทาให้มหาวิทยาลัยได้เห็นถึงทัศนคติ และ
มุมมอง ของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อห้องสมุ ดและการให้บริ การ ซึ่ งจะช่วยให้มี การวางแผนพัฒนาปรับปรุ ง การ
ให้บริ การได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การมากขึ้น
วราภรณ์ ค าเพชรดี . (2552) ศึ ก ษาเรื่ อ ง แรงจู ง ใจในการปฏิ บตั ิ ง านของบุ คลากร สานักงาน
สรรพากรพื้นที่อุ บลราชธานี ผลการวิจยั พบว่า (1) แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ตามความคิดเห็ นของ
บุคลากร สานักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความสาเร็ จในการทางาน
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ทาและด้านความรับผิดชอบ
โดยภาพรวม มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับสูง เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานเป็ นรายด้าน ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า
ในต าแหน่ ง การงาน ด้า นความส าเร็ จ ในการท างาน ด้า นการยอมรั บ นับ ถื อ โดยมี แ รงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับสู ง ส่ วนด้านลักษณะงานที่ทาอยูใ่ นระดับปานกลาง (2) บุคลากรของสานักงาน
สรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาสถานภาพสมรส รายได้ และประสบการณ์ใน
การปฏิบตั ิงานที่ต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ งานโดยภาพรวมไม่ แตกต่างกัน ส่ วน
บุคลากรที่ฝ่ายปฏิบตั ิงานต่างกัน มี ความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในด้านความรับผิดชอบ
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
วรรณี เดียวอิศเรศ. (2548) ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อบริ การของเทศบาล
เมืองศรี ราชา ผลการประเมินพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80.00 มีความพึงพอใจต่อบริ การ
ของหน่ วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลเมือ งศรี ราชา ยกเว้นความพึงพอใจต่อ บริ การกองการศึกษาพบว่า มี
ประชาชนเพียงร้อยละ 79.10 เท่านั้น ที่พงึ พอใจต่อบริ การ และส่ วนด้านความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทศั น์
ของสถานที่ให้บริ การหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองศรี ราชาพบว่า แต่ละหน่ วยงานประชาชน ส่ วน
ใหญ่มากกว่าร้อยละ 80.00 มีความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทศั น์ของสถานที่ให้บริ การและการอานวยความ
สะดวก เมื่อพิจารณาสัดส่ วนของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อบริ การระหว่างหน่ วยงานต่าง ๆ พบว่า
กองช่างสุขาภิบาลกองช่าง และกองวิชาการ และแผนมีสดั ส่วนของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อบริ การ
ในสัดส่ วนที่สูงกว่าหน่ วยงานอื่ น ๆ คือ ร้อ ยละ 98.20 ร้อ ยละ 96.00 และร้อ ยละ 95.20 ตามลาดับ
นอกจากนี้ ยังพบว่า มีประชาชนถึงร้อยละ 98.20 และ 92.50 ตามลาดับที่มีความพึงพอใจต่อสภาพ
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ภูมิทศั น์ของสถานที่ที่ให้บริ การของกองช่างสุ ขาภิบาล และสานักการช่าง ซึ่ งเป็ นในสัดส่ วนที่สูงกว่า
หน่วยงานอื่นเช่นกัน
บุญเลิศ ธงสะอาด และ สมศักดิ์ บุญชุ บ (2550) ได้สารวจความพึงพอใจต่อการให้บริ การของ
สานักงานพัฒนาสังคม และความมัน่ คงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 ข้อ
คือ 1) ข้อมูลทัว่ ไป 2) ข้อมูลด้านการบริ การ และ3) ข้อมูลด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ ด้านสิ่ง
อานวยความสะดวก และผลจากการให้บริ การ ซึ่ งผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า ในภาพรวมนั้น ผูข้ อรับการ
บริ ก ารมี ค วามพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก ทั้ง ในด้า นการให้บ ริ ก ารของเจ้า หน้า ที่ ด้า น
กระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ และด้านสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ที่นั่งผูร้ ับบริ การ สถานที่
บริ การ ความชัดเจนของป้ ายต่าง ๆ เช่น ป้ ายประชาสัมพันธ์บอกจุดบริ การ โทรศัพท์สาธารณะ บริ การน้ า
ดื่ม ที่จอดรถ และห้องน้ า
ไพวัลย์ ชลาลัย. (2550, บทคัดย่อ) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของพนักงาน
เทศบาลตาบลคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมระดับความ
พึงพอใจในการให้บริ การของพนักงานเทศบาลตาบลคลองใหญ่อยูใ่ นระดับมากเมื่อจาแนกรายด้านตาม
ความสาคัญของการใช้บริ การได้ ดังนี้
1) สามารถนาระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานและสามารถบริ การประชาชนได้รวดเร็ ว
และมี ป ระสิ ทธิ ภาพโดยประชาชนมี ร ะดับความพึงพอใจต่อ ความสามารถนาระบบคอมพิวเตอร์ ม า
ประยุกต์ใช้ในงานและสามารถบริ การประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพอยูใ่ นระดับมากและ
ให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 1
2) ศึกษาองค์ความรู ้ใหม่ ๆ เพือ่ ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีระดับความ
พึงพอใจต่อการศึกษาองค์ความรู ้ใหม่ ๆ เพือ่ ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยูใ่ นระดับมากและ
ให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 2
ประภัสสร อะวะดี. (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริ การสาธารณะของ
เทศบาลตาบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลโพนสา อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย รวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจาแนกเป็ นรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง 2) ผลการเปรี ยบเทียบ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลโพนสา อาเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย ที่จาแนกตามเพศระดับการศึกษาและอาชีพต่างกันพบว่า แตกต่างกันทั้ง 3 ตัวแปร
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี (2553).ได้ทาการสารวจความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนิ นงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อทราบ
ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ต่อการให้บริ การด้านต่าง ๆ ของเทศบาล
นครอุบลราชธานี ในปี 2553 ซึ่ งผลการสารวจพบว่า ประชาชนมี ความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงานทุก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับพอใจ โดยมีความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ดา้ นการส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
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ศาสนา จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากทีสุด (ค่าเฉลี่ย 3.11) รองลงมามีความพึงพอใจ ด้าน
ยุทธศาสตร์วางแผนส่งเสริ มการลงทุนพาณิ ชกรรมและการท่องเทีย่ ว (ค่าเฉลี่ย 3.02) และยุทธศาสตร์
ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย (ค่าเฉลี่ย 2.97) ตามลาดับและผลสารวจความ
พึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยรวมพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การดาเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีในระดับพอใจ (ค่าเฉลี่ย 2.83)
สุจิตรา เขื่อนขันธ์. (2549, บทคัดย่อ) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การโครงการจัด
หน่วยบริ การอาเภอเคลื่อนที่ในอาเภอป่ าติ้ว จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมประชาชน
ในอ าเภอป่ าติ้ ว จังหวัดนครปฐมมี ความพึงพอใจต่ อ การให้บ ริ การโครงการจัดหน่ วยบริ ก ารอ าเภอ
เคลื่อนที่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ด้านที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน
มากที่สุดคือด้านความรวดเร็วของการให้บริ การ รองลงมาคือ ด้านความเสมอภาคของการให้บริ การ ด้าน
ความสะดวกของการให้บริ การและด้านความเป็ นกันเองของการให้บริ การตามลาดับและ เมื่อพิจารณา
ตามปั จจัยส่วนบุคคล เพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และภูมิลาเนาที่อยูอ่ าศัยต่างกันทาให้ความพึง
พอใจไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุและอาชีพที่ต่างกันทาให้มีความพึงพอใจแตกต่างกัน
สุรชัย รัชตประทาน (2546) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบริ การของสานักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก ทั้งใน
ด้านการปฏิบตั ิงาน การปฏิบตั ิตน การพูดจา /มารยาท และการให้คาแนะนาปรึ กษาของเจ้าหน้าที่
ความสะดวกในการติดต่อ เจ้าหน้าที่มี ความรู ้ความสามารถ ให้บริ การด้วยความเต็มใจ และเป็ นมิ ตร
แนะนา /ให้ขอ้ มู ล /ให้ความรู ้อ ย่า งชัดเจน ให้บ ริ การตามล าดับ ก่ อ นหลัง และมี ความรวดเร็ ว ในการ
ให้บริ การ เจ้าหน้าที่กระตือ รื อร้น ตั้งใจทางานบริ การได้ถูกต้อ งครบถ้วน ไม่ ผิดพลาด สามารถแก้ไ ข
ปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ ว การทางานมีความยุติธรรม น่ าเชื่อถือ เป็ นไปด้วย
ความโปร่ งใส สุจริ ต สามารถตรวจสอบได้ และการขยายเวลาการบริ การเป็ นเวลา 08.00-18.00 น.
ส่ วนด้านที่ประชาชนมี ความพึงพอใจมากที่สุดคือ สถานที่และบริ เวณโดยรอบมี ความสะดวกสบาย
ขั้นตอนในการรับบริ การ ระยะเวลาในการรับบริ การ กฎระเบียบ ที่ใช้ ค่าธรรมเนี ยมที่ชาระ ในขณะที่
ด้านอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้แก่ประชาชน ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ ผลการศึกษามีขอ้ เสนอแนะคือ ควรนาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยใน
การบริ การประชาชน จัดระเบียบการทางานให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ตลอดจนพัฒนาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ ายให้
สามารถทางานทดแทนกันได้ ปรับปรุ งระบบการบริ การประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ ว ยุติธรรม
มากขึ้น แก้ไขระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนต่าง ๆ ที่มีความล้าสมัย ซ้ าซ้อน พัฒนาความรู ้ ความสามารถ
และทัก ษะต่า ง ๆ แก่ เจ้าหน้าที่ ในด้านการให้บริ ก ารแก่ ป ระชาชน และปลู กจิ ต สานึ ก ของการเป็ นผู ้
ให้บริ การ มีการประเมิน และติดตามผลงานของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ สร้างขวัญกาลังใจ และทัศนคติ
ของเจ้าหน้าที่ เพือ่ ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเมื่อมารับบริ การ
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วัช ราภรณ์ จั น ทร์ พุ ฒิ พ งศ์ ( 2546) ได้ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของประชาชนผู ้ ใ ช้ บ ริ การ
สวนสาธารณะอุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการออกกาลังและพักผ่อนหย่อนใจ ผลการศึกษา
พบว่า ประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการจัดบริ การสวนสาธารณะโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยประชาชนที่มีเพศ และโรคประจาตัวต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดบริ การสวนสาธารณะ โดยรวม
ไม่ แ ตกต่ า งกัน แต่ ป ระชาชนที่ มี อ ายุ อาชี พ และรายได้ ต่ า งกัน มี ค วามพึง พอใจต่ อ การจัด บริ ก าร
สวนสาธารณะโดยรวมแตกต่างกัน
บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ (2546) จากการศึกษาวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของประชาชนในเขต เทศบาล
นครเชียงใหม่ต่อ ผูบ้ ริ หารเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนมี ความพึงพอใจต่อ ผูบ้ ริ หารเทศบาล
นครเชียงใหม่ในแต่ละด้าน คือ คุณสมบัติของผูบ้ ริ หารในระดับมาก พึงพอใจด้านการปฏิบตั ิตามนโยบาย
และด้านผลงานของผูบ้ ริ หารในระดับปานกลาง ทั้งนี้ ยังพบว่า ปั จจัยส่ วนตัวของประชาชน ได้แก่ อายุ
ระดับการศึกษา และภูมิลาเนา มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจผูบ้ ริ หาร และประชาชนได้ให้ขอ้ เสนอแนะคือ
เทศบาลควรสร้า งกิ จ กรรมการให้ค วามรู ้ กิ จกรรมการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งให้แก่ ประชาชนให้
เหมาะสมกับปั จจัยส่วนบุคคล
สิ ริโฉม พิเชษฐบุญเกี ยรติ (2553) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของ
เทศบาลเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริ การของเทศบาลตาบลเวียงพางคา จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผูม้ ี
ส่ วนได้ส่ว นเสี ยที่มี ต่อ ความเชื่ อ มั่นในการให้บริ การต่อ ประชาชนของเทศบาลตาบลเวียงพางคาใน
ภาพรวมพบว่า ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยมี ความพึงพอใจต่อการให้บริ การและความเชื่อมั่นในการให้บริ การ
ของเทศบาลตาบลเวียงพางคา อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 6.02) และหากเทียบกับค่าร้อยละจะมีค่าร้อยละ
อยูร่ ะหว่าง 76-80 หากพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจต่อความเชื่อ มัน่ ในการให้บริ การของ
เทศบาลตาบลเวียงพางคามากที่สุดใน 3 อันดับแรกคือ “การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน” ( X = 6.07, ร้อยละ = 76-80) “การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน”
( X = 6.05, ร้อยละ = 76-80) และ “การเกิดประโยชน์สุขของประชาชน” ( X = 6.01, ร้อยละ X =76-80)
ความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ส่ วนที่มีต่อการให้บริ การและความเชื่อมั่นในการให้บริ การของ
เทศบาลตาบลเวียงพางคาในภาพรวมพบว่า ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมี ความพึงพอใจต่อการให้บริ การและ
ความเชื่อมัน่ ในการให้บริ การของเทศบาลตาบลเวียงพางคา อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 6.08) และหาก
เทียบกับค่าร้อยละจะมีค่าร้อยละอยูร่ ะหว่าง 76-80 หากพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจของผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนที่มีต่อการให้บริ การและความเชื่อมัน่ ในการให้บริ การของเทศบาลตาบลเวียงพางคา
มากที่สุดใน 3 อันดับแรกคือ “ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากรผูใ้ ห้บริ การ” ( X = 6.16, ร้อยละ=76-80)
“ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริ การ” ( X = 6.13,ร้อ ยละ = 76-80) และ “ด้านคุ ณภาพของการ
ให้บริ การ” “ด้านความเชื่อมัน่ ในคุณภาพการให้บริ การ” ( X = 6.10, ร้อยละ =76-80)
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ชนะดา วีระพันธ์(2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี และเพื่อเปรี ยบเทียบ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัด
ชลบุรี จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และอาชีพกลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้คือ ผูท้ ี่มารับบริ การจาก
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านเก่า จานวน 184 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านเก่า อาเภอ
พานทอง จังหวัดชลบุรีโดยรวมอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการให้บริ การอย่างเพียงพอ รองลงมาคือ ด้านการให้บริ การอย่างเสมอภาค และด้าน
การให้บริ การอย่างก้าวหน้า โดยในด้านการให้บริ การอย่างเพียงพอประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่ องอาคาร
สถานที่ให้บริ การมี ความเหมาะสม ในด้านการให้บริ การอย่างเสมอภาค ประชาชนมี ความพึงพอใจในเรื่ อง
เจ้าหน้าที่บริ การด้วยความยิม้ แย้มแจ่มใส และในด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้าประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การมีความรับผิดชอบและมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงาน ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และอาชีพต่างกัน มี ความพึงพอใจต่อการให้บริ การขององค์การ
บริ หารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน
อาภรณ์ รัตน์เลิศไผ่รอด (2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริ การสาธารณะ
ตามหลักสาราณี ยธรรมขององค์การบริ หารส่วนตาบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ มีวตั ถุประสงค์ เพือ่
1. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริ การสาธารณะตามหลักสาราณี ยธรรมขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ 2. ศึกษาเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริ การ
สาธารณะตามหลักสาราณี ยธรรมขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์จาแนก
ตามปั จจัยส่ วนบุคคล 3. ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักสาราณี ยธรรมในการบริ การสาธารณะของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้รูปแบบการวิจยั เชิ ง
สารวจกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ประชาชนผูอ้ าศัยอยูใ่ นเขตตาบลหนองกรด จานวน 372 คน
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 55.9 มีอายุต้งั แต่ 21-35 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 31.5 มีระดับการศึกษาประถมศึกษาคิดเป็ นร้อยละ 48.9 มีอาชีพรับจ้าง/เกษตรกรรมคิดเป็ น
ร้อยละ 39.8 เป็ นประชาชนในพืน้ ที่คิดเป็ นร้อยละ 93.0 มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
52.4 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริ การสาธารณะตามหลักสาราณี ยธรรมขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการบริ การสาธารณะหลักสาราณี ยธรรมขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองกรด จังหวัด
นครสวรรค์ โดยจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล สรุ ปได้ว่า ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชี พ ด้านรายได้
เป็ นไปตามสมมติฐาน ส่วนด้านเพศ อายุ และตาแหน่งหน้าที่ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
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นิ ภาพร นิ นเนิ นนนท์ (2556) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อคุ ณภาพการให้บริ การของ
สานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางเขน มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อคุ ณภาพการให้บริ การของสานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานครสาขาบางเขน 2. ศึกษาปั จจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การของสานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางเขน
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขคุ ณภาพการให้บริ การของสานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร
สาขาบางเขนให้ดียงิ่ ขึ้น โดยใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงปริ มาณ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ประชากร
ในการวิ จ ัย คื อ ประชาชนผู ้มาติ ดต่ อ ขอรั บ บริ ก ารจดทะเบี ย นสิ ท ธิ และนิ ติ ก รรม ณ ส านั กงานที่ ดิ น
กรุ งเทพมหานคร สาขาบางเขน จานวน 400 คน โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิ ญ (Accidental Sampling
Method) สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ความถี่ร้อยละและไคว์สแควร์ (Chi-Square Test) เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม และค่าสัมประสิทธิ์ Gamma เพือ่ หาทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปร
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จากผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการ
ให้บริ การของสานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางเขนอยูใ่ นระดับมากและปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับ
การศึกษารายได้ต่อเดือน อาชีพ และปั จจัยด้านองค์การอันได้แก่ การรับรู ้กระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ
ความเชื่ อถื อในความสามารถของเจ้าหน้าที่ การได้รับบริ การด้วยความเสมอภาค ความพร้อมของสิ่ งอานวย
ความสะดวก มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจคุณภาพ
ชนาภา ประชากรธัญญกิจ (2557) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การในศาลแพ่งธนบุรี
มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อสารวจประชากรศาสตร์ของผูใ้ ช้บริ การในศาลแพ่งธนบุรี รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมของ
ผูใ้ ช้บริ การในศาลแพ่งธนบุรีและเพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การในศาลแพ่งธนบุรี กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การศาลแพ่งธนบุรี จานวน 400 ตัวอย่าง เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมู ล
ใช้แบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมี ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผูใ้ ช้บริ การในศาลแพ่ง
ธนบุรีอยู่ในระดับปานกลาง โดยผูใ้ ช้บริ การมี ความพึงพอใจมากที่สุดในด้านสถานที่ให้บริ การ รองลงมา
ได้แก่ ด้านราคาค่าบริ การและมี ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ในด้านบุคลากรและลักษณะภายนอกการ
ทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้
ต่อเดือนมีความพึงพอใจการใช้บริ การที่ศาลแพ่งธนบุรีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า พฤติกรรมการใช้บริ การได้ แก่ช่วงเวลาที่ไปใช้บริ การ จานวนครั้งที่ไป
ใช้บริ การ ระยะเวลาที่ใช้บริ การ สถานะในการติดต่อและวัตถุ ประสงค์ในการใช้บริ การ มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การในศาลแพ่งธนบุรี
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาล
ตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ในครั้งนี้ โดยกาหนดขั้นตอนการ
วิจยั ดังนี้
1. ประชาชนเป้ าหมาย และขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การสร้างเครื่ องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. การประเมินผลและการให้คะแนน

1. ประชำชนเป้ ำหมำย และขนำดของประชำกรกลุ่มตัวอย่ ำง
1.1 ประชำกรเป้ ำหมำย
ประชาชนเป้ าหมายสาหรับการเก็บรวบรวมข้อ มู ลปฐมภูมิ (Primary data) คือ ประชาชน
ผูร้ ับบริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร จานวน 3,082 คน
1.2 ขนำดของประชำกรกลุ่มตัวอย่ ำง
เนื่องจากประชาชนที่จะทาการสารวจมีจานวนมากเกินไป ดังนั้น คณะผูส้ ารวจจึงใช้สูตร
คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane เพือ่ ประมาณค่าสัดส่วนของจานวนประชาชนและขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั้งหมด โดยได้กาหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิด
ระหว่างค่าจริ งและค่าประมาณ ร้อยละ 0.05 ตามสูตร และระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ได้ดงั นี้
จำกสู ตร
n =

N
1 + N (e) 2
โดยให้ n = ขนาดของตัวอย่างประชากรที่ตอ้ งการ
N = ขนาดของประชากรทั้งหมด
e = ความคาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างที่ยอมรับได้เท่ากับ 0.05 หรื อความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 95
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แทนค่ำในสู ตร
3,082
n =
1+3,082*(0.05)2
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง = 354.04
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ทั้งสิ้น 354 คน

2. ตัวแปรทีใ่ ช้ ในกำรวิจยั
ตัวแปรที่ใช้ ในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลคุณสมบัติของผูต้ อบแบบสอบถาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่องานบริ การและประสิ ทธิภาพการทางาน ซึ่ งกาหนด
โดยตัวชี้วดั 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การ ด้านความพึงพอใจต่อช่องทางการ
ให้บริ การ ด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ และด้านความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก

3. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูลและกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ คณะสารวจใช้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบปลาย
ปิ ดและปลายเปิ ด โดยศึกษาจากบทความรวมถึงผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อ งเพื่อ นามาสังเคราะห์สร้างเป็ น
แบบสอบถามให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์การวิจยั ให้มากที่สุด เพือ่ ใช้เป็ นเครื่ องมือในการสารวจข้อมูล
ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร ที่ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่องานบริ การของประชาชนผูร้ ับบริ การที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร
มีลกั ษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็ น 5 ระดับ
(บุญชม ศรี สะอาด : 2548 : 99) ดังต่อไปนี้
พึงพอใจมากที่สุด
ให้ระดับค่าคะแนน
5
พึงพอใจมาก
ให้ระดับค่าคะแนน
4
พึงพอใจปานกลาง
ให้ระดับค่าคะแนน
3
พึงพอน้อย
ให้ระดับค่าคะแนน
2
พึงพอใจน้อยที่สุด
ให้ระดับค่าคะแนน
1
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นาแบบสอบถามที่ลงคะแนนเรี ยบร้อยแล้วไปประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยกาหนด
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรี สะอาด : 2535 : 100) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51–5.00 หรื อ ร้อยละ 90-100 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51–4.50 หรื อ ร้อยละ 80-89 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51–3.50 หรื อ ร้อยละ70-79 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51–2.50 หรื อ ร้อยละ60-69 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00–1.50 หรื อ ร้อยละ 50-59 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติว้ อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร ลักษณะเป็ น
คาถามปลายเปิ ด (Open-ended)

4. กำรสร้ ำงเครื่องมือและกำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ
4.1 กำรสร้ ำงเครื่องมือ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ส ารวจผูว้ ิจ ัย ใช้แ บบสอบถามที่ ส ร้า งขึ้ นเองเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล โดยดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาค้นคว้า เอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ เป็ นแนวทางในการกาหนด
ขอบเขตของเนื้อหาในการวิจยั และขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถาม
2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า เพือ่ เป็ นแนวทางในการ
กาหนดรู ปแบบเครื่ องมือที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3) จัดทาเครื่ องมือในการวิจยั แล้วนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง เพือ่ ปรับปรุ งแก้ไขความเที่ยงตรง
ทั้งด้านโครงสร้าง ด้านเนื้อหา และสานวนภาษา
4) นาแบบสอบถามที่ผา่ นการแก้ไขปรับปรุ งจากผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว
มาดาเนินการจัดพิมพ์และนาไปใช้เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูล
4.2 กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ
ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ อ งมือ จะใช้วิธีหาความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยการนา
แบบสอบถามฉบับร่ างไปหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาและโครงสร้างโดยเสนอต่อที่ปรึ กษาโครงการและ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบหาความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) และความเหมาะสม ถูกต้อง
ด้านภาษา เพือ่ นาข้อเสนอแนะไปปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถาม
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5. กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างแบบสอบถามให้กบั ประชาชน ที่อาศัยและ/
หรื อประกอบอาชีพหรื อศึกษาอยูใ่ นเขตพืน้ ที่บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร
โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 354 คน มีข้นั ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
5.1 ก่อนแจกแบบสอบถาม คณะผูว้ ิจยั ได้ขออนุ ญาตพร้อมทั้งชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั ให้
กลุ่มตัวอย่างทราบก่อน แล้วขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามได้ครบถ้วน
5.2 ผูว้ จิ ยั ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นรายบุคล เพื่อให้ดาเนิ นการกรอกแบบสอบถาม
ด้วยตนเองจนเสร็ จ แล้วเจ้าหน้าที่ภ าคสนามจะเป็ นผูต้ รวจสอบแบบสอบถามดู ว่ากลุ่ ม ตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามได้ครบถ้วนหรื อไม่ ถ้าไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่ภาคสนามจะทาการซักถามเพิ่มเติมเพื่อให้ได้
คาตอบที่ครบถ้วน
5.3 ในกรณี ที่ประชาชนผูร้ ับบริ การที่ถูกเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างไม่สะดวก หรื อไม่สามารถตอบ
แบบสอบถามด้ ว ยตัว เองได้ ค รบถ้ ว น เจ้า หน้ า ที่ ภ าคสนามจะอ่ า นข้อ ค าถามทุ ก ตอนให้ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามฟังและบันทึกคาตอบลงในแบบสอบถามจนครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง

6. กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจมาประมวลผลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์ สถิติสาเร็จรู ปทางการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ วิธีการทางสถิติ
ด้วยการคานวณหาค่า เฉลี่ ย (mean) ค่าอัตราส่ วนร้ อ ยละ (percentage) และส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation: S.D.) เพือ่ วัดค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล และนาเสนอในรู ปตารางพร้อมกับ
การพรรณนาประกอบ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุ ณภาพการให้บริ การ
ของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยมีข้นั ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูท้ ี่ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพ้นื ฐานหาค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แล้วเสนอแบบความเรี ยง
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที่ 3 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะ ได้รวบรวมข้อมูลตามประเด็นนามา
เรี ยบเรี ยงนาเสนอในรู ปแบบการบรรยาย โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วนาเสนอแบบบรรยาย
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7. กำรประเมินผลและกำรให้ คะแนน
7.1 เกณฑ์การคานวณคะแนนการประเมินจากระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเปรี ยบเทียบกับ เกณฑ์
การให้คะแนนตามแบบประเมิ นคุ ณภาพการให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว อ าเภอป่ าติ้ว จังหวัด
ยโสธรได้กาหนดเกณฑ์ไว้เป็ นกรณี พเิ ศษ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.76 – 5.00
หมายถึง ระดับคะแนนมากว่าร้อยละ 95
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.51 – 4.75
หมายถึง ระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 95
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.26 – 4.50
หมายถึง ระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 90
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.01 – 4.25
หมายถึง ระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 85
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.76 – 4.00
หมายถึง ระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 80
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.51 – 3.75
หมายถึง ระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 75
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.26 – 3.50
หมายถึง ระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 70
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.01 – 3.25
หมายถึง ระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 65
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 2.76 – 3.00
หมายถึง ระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 60
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 2.51 – 2.75
หมายถึง ระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 55
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 1.00 – 2.50
หมายถึง ระดับคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50
7.2 เกณฑ์การให้คะแนนตามแบบประเมินมิติดา้ นคุณภาพการให้บริ การองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นคิดเป็ นร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ได้ดงั นี้
ระดับคะแนนมากกว่า ร้อยละ 95 ขึ้นไป เกณฑ์ได้คะแนน เท่ากับ 10 คะแนน
ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 95 เกณฑ์ได้คะแนน
เท่ากับ 9 คะแนน
ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 90 เกณฑ์ได้คะแนน
เท่ากับ 8 คะแนน
ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 85 เกณฑ์ได้คะแนน
เท่ากับ 7 คะแนน
ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 80 เกณฑ์ได้คะแนน
เท่ากับ 6 คะแนน
ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 75 เกณฑ์ได้คะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน
ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 70 เกณฑ์ได้คะแนน
เท่ากับ 4 คะแนน
ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 65 เกณฑ์ได้คะแนน
เท่ากับ 3 คะแนน
ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 60 เกณฑ์ได้คะแนน
เท่ากับ 2 คะแนน
ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 55 เกณฑ์ได้คะแนน
เท่ากับ 1 คะแนน
ระดับคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 เกณฑ์ได้คะแนน
เท่ากับ 0 คะแนน
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บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาล
ตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร จานวน 4 งาน ได้แก่
1. งานการให้บริ การจัดเก็บขยะมูลฝอยของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. งานการให้บริ การจัดภาษีของกองคลัง
3. งานการให้บริ การช่วยเหลือสาธารณภัยของสานักปลัดเทศบาล
4. งานการให้บริ การบารุ งรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้ าสาธารณะของกองช่าง
ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่
รับผิดชอบของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยทาการประเมินความพึงพอใจในแต่
ละด้าน และได้กาหนดกรอบงานจากตัวชี้วดั 4 ตัวชี้วดั ดังนี้
1. ด้านความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การ
2. ด้านความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริ การ
3. ด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
4. ด้านความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก

1. สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในกำรเสนอผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
X แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

2. ลำดับขั้นตอนกำรนำเสนอผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 คุณสมบัติทวั่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การ ดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชน รายด้านและรายข้อ
2.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชน โดยรวมและรายด้าน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การในงานบริ การของเทศบาล
ตาบลป่ าติว้ อาเภอป่ าติว้ จังหวัดยโสธร
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3. ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 คุณสมบัติทวั่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ประกอบด้วย 4 ตัวแปร คือ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ที่สารวจได้จากกลุ่มตัวอย่าง
แสดงผลเป็ นจานวนและร้อยละ
ตำรำงที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร กลุ่มตัวอย่าง จานวน 354 คน
ข้ อมูล
1. เพศ
ชาย
หญิง

จำนวน (คน)

รวม

ร้ อยละ

171
183
354

48.30
51.70
100.00

36
127
131
60
354

10.17
35.88
37.00
16.95
100.00

153
154
33
14
354

43.22
43.50
9.32
3.96
100.00

49
105
136
30
34
354

13.84
29.67
38.41
8.48
9.60
100.00

2 อำยุ
ต่ากว่า 20 ปี
ช่วงอายุระหว่าง 21 – 40 ปี
ช่วงอายุระหว่าง 41 – 60 ปี
61 ปี ขึ้นไป
รวม
3. ระดับกำรศึกษำ
ประถมศึกษาหรื อต่ากว่า
มัธยมศึกษา/ป.ว.ช./ป.ว.ส./อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม
4. อำชีพ
รับราชการ/พนักงาน/รัฐวิสาหกิจ
เจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย/รับจ้าง
เกษตรกรรม
นักเรี ยน/นักศึกษา
แม่บา้ น/ว่างงาน/กาลังหางานทา
รวม
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จำกตำรำงที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 354 คน สรุ ปได้
ดังนี้ เพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 183 คน (ร้อยละ 51.70) และชาย จานวน
171 คน (ร้อยละ 48.30) อำยุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ช่วงอายุระหว่าง 41 – 60 ปี จานวน 131 คน
(ร้อยละ 37.00) รองลงมา ช่วงอายุระหว่าง 21 – 40 ปี จานวน 127 คน (ร้อยละ 35.88) อายุ 61 ปี ขึ้นไป
จานวน 60 คน (ร้อยละ 16.95) และอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 36 คน(ร้อยละ 10.17) ระดับกำรศึกษำ ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ป.ว.ช./ป.ว.ส./อนุ ปริ ญญา 154 คน (ร้อยละ
43.50) รองลงมา ประถมศึกษาหรื อต่ากว่า จานวน 153 คน (ร้อยละ 43.22) ระดับปริ ญญาตรี จานวน
จานวน 33 คน (ร้อยละ 9.32) และระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 14 คน (ร้อยละ 3.96) และอำชี พ ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่อ าชี พเกษตรกรรม จ านวน 136 คน (ร้อ ยละ 38.41) รองลงมา เจ้าของธุ รกิ จ /
ค้าขาย/รับจ้าง จานวน 105 คน (ร้อยละ 29.67) รับราชการ/พนักงาน/รัฐวิสาหกิจ จานวน 49 คน (ร้อยละ
13.84) แม่บา้ น/ว่างงาน/กาลังหางานทา จานวน 34 คน (ร้อยละ 9.60) และนักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 30
คน (ร้อยละ 8.48) ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่ อคุณภำพกำรให้ บริกำร
ผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึงพอใจของประชำชนรำยด้ ำนและรำยข้ อ

งำนบริกำรที่ 1. งำนกำรให้ บริกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยของกองสำธำรณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
ตำรำงที่ 4.2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับ
บริ การที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การ ในงานบริ การที่ 1. งานการให้บริ การจัดเก็บขยะมูลฝอยของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยรวมราย
ด้านและรายข้อ
ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อขั้นตอนกำรให้ บริกำร
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

มีข้นั ตอนการให้บริ การแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว ครบถ้วน ชัดเจน
มีการกาหนดระยะเวลาการให้บริ การไว้อย่างเหมาะสม สะดวกรวดเร็ว
มีข้นั ตอนในการให้บริ การมีความเหมาะสมไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
มีลาดับขั้นตอนการบริ การที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
มีข้นั ตอนการให้บริ การมีความโปร่ งใสและตรวจสอบได้
ค่ำเฉลี่ย
ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อช่ องทำงกำรให้ บริกำร
มีช่องทางการให้บริ การที่หลากหลาย
สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริ การได้ง่ายและสะดวก
มีช่องทางการให้บริ การเพียงพอกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ
วัน เวลาราชการหรื อวันหยุดราชการเปิ ดให้มีช่องทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก
ผูม้ ารับบริ การเลือกใช้ช่องทางบริ การได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
ค่ำเฉลี่ย
ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อเจ้ ำหน้ ำที่ผู้ให้ บริกำร
มีความเป็ นกันเองกับประชาชนที่มารับบริ การด้วยความเต็มใจ
การแต่งกายสุภาพเหมาะสม กริ ยา วาจาสุภาพเรี ยบร้อยและมีอธั ยาศัยที่ดี
มีความเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่และกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
การให้คาแนะนา การตอบข้อซักถามปั ญหาข้อสงสัยและอธิบายได้ชดั เจน
สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ค่ำเฉลี่ย

ระดับควำมพึงพอใจ
X S.D. แปลผล
4.68 0.34 มากที่สุด
4.32 0.56
มาก
4.25 0.54
มาก
4.63 0.41 มากที่สุด
4.57 0.44 มากที่สุด
4.49 0.46
มำก
X S.D. แปลผล
4.50 0.53
มาก
4.45 0.54
มาก
4.53 0.49 มากที่สุด
4.33 0.54
มาก
4.55 0.45 มากที่สุด
4.47 0.51
มำก
X S.D. แปลผล
4.43 0.54
มาก
4.55 0.45 มากที่สุด
4.66 0.45 มากที่สุด
4.56 0.54 มากที่สุด
4.50 0.55
มาก
4.54 0.51 มำกที่สุด
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1
2
3
4
5

ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อสิ่ งอำนวยควำมสะดวก
อุปกรณ์และเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานมีความเหมาะสม มีความพร้อมเสมอ
สถานที่หรื อเทศบาลตั้งอยูใ่ นแหล่งที่สะดวกแก่การเดินทางไปรับบริ การ
สถานที่ให้บริ การ สะอาด สะดวก สบาย เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและเพียงพอ
มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ ายแสดงสถานที่การให้บริ การเห็นได้ง่าย
มีที่จอดรถสะดวก สบายอย่างเพียงพอไม่แออัด
ค่ำเฉลี่ย
รวมทุกด้ ำน

X

4.46
4.51
4.55
4.56
4.58
4.53
4.51

S.D.
0.76
0.50
0.55
0.54
0.45
0.56
0.51

แปลผล
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด

จำกตำรำงที่ 4.2 พบว่า ประชาชนผูร้ ับ บริ การมี ค วามพึง พอใจต่ อ คุ ณภาพการให้บริ ก ารของ
เทศบาลตาบลป่ าติ้ว ในงานบริ การที่ 1. งานการให้บริ การจัดเก็บขยะมูลฝอยของกองสาธารณสุ ขและ
สิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมทุกด้าน ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับพอใจมากที่สุด ( X = 4.51 คิดเป็ น
ร้อยละ 90.20) พิจารณาจาแนกออกเป็ นรายด้านทั้ง 4 ด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับพอใจมากที่สุด 2 ด้าน อยูใ่ น
ระดับพอใจมาก 2 ด้าน เมื่อเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย สรุ ปได้ดงั นี้ ลาดับที่ 1 คือ ด้านความพึงพอใจต่อ
เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ ( X = 4.54 คิดเป็ นร้อยละ 90.80) ลาดับที่ 2 คือ ด้านความพึงพอใจต่อสิ่ งอานวยความ
สะดวก ( X = 4.53 คิดเป็ นร้อยละ 90.60) ลาดับที่ 3 คือ ด้านความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การ
( X = 4.49 คิดเป็ นร้อยละ 89.80) และลาดับที่ 4 คือ ด้านความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริ การ
( X = 4.47 คิดเป็ นร้อยละ 89.40) ตามลาดับ
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บริกำรที่ 2. งำนกำรให้ บริกำรจัดภำษีของกองคลัง
ตำรำงที่ 4.3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับ
บริ การที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การ ในงานบริ การที่ 2. งานการให้บริ การจัดภาษีของกองคลัง
ของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยรวมรายด้านและรายข้อ
ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อขั้นตอนกำรให้ บริกำร
1.
2.
3
4
5

มีข้นั ตอนการให้บริ การแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว ครบถ้วนชัดเจน
มีการกาหนดระยะเวลาการให้บริ การไว้อย่างเหมาะสม สะดวกรวดเร็ว
มีข้นั ตอนในการให้บริ การมีความเหมาะสม ไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน
มีลาดับขั้นตอนการบริ การที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
มีข้นั ตอนการให้บริ การมีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้
ค่าเฉลี่ย
ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1 มีช่องทางการให้บริ การที่หลากหลาย
2 สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริ การได้ง่ายและสะดวก
3 มีช่องทางการให้บริ การเพียงพอกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ
4 วัน เวลาราชการหรื อวันหยุดราชการเปิ ดให้มีช่องทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก
5 ผูม้ ารับบริ การเลือกใช้ช่องทางบริ การได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
ค่าเฉลี่ย
ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อเจ้ ำหน้ ำที่ผู้ให้ บริกำร
1. มีความเป็ นกันเองกับประชาชนที่มารับบริ การด้วยความเต็มใจ
2. การแต่งกายสุภาพเหมาะสม กริ ยา วาจาสุภาพเรี ยบร้อยและมีอธั ยาศัยที่ดี
3 มีความเต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
4 การให้คาแนะนา การตอบข้อซักถามปั ญหาข้อสงสัยและอธิบายได้ชดั เจน
5 สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ย

ระดับควำมพึงพอใจ
X S.D. แปลผล
4.58 0.48 มากที่สุด
4.59 0.35 มากที่สุด
4.58 0.24 มากที่สุด
4.53 0.49 มากที่สุด
4.45 0.54
มาก
4.55 0.42 มำกที่สุด
X S.D. แปลผล
4.49 0.53
มาก
4.62 0.45 มากที่สุด
4.68 0.34 มากที่สุด
4.33 0.55
มาก
4.55 0.45 มากที่สุด
4.53 0.46 มำกที่สุด
X S.D. แปลผล
4.68 0.34 มากที่สุด
4.25 0.56
มาก
4.57 0.33 มากที่สุด
4.68 0.34 มากที่สุด
4.85 0.24 มากที่สุด
4.61 0.36 มำกที่สุด
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1
2
3
4
5

ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อสิ่ งอำนวยควำมสะดวก
อุปกรณ์และเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานมีความเหมาะสม มีความพร้อมเสมอ
สถานที่หรื อเทศบาลตั้งอยูใ่ นแหล่งที่สะดวกแก่การเดินทางไปรับบริ การ
สถานที่ให้บริ การสะอาด สะดวก สบาย เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและเพียงพอ
มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ ายแสดงสถานที่การให้บริ การเห็นได้ง่าย
มีที่จอดรถสะดวก สบายอย่างเพียงพอไม่แออัด
ค่ำเฉลี่ย
รวมทุกด้ ำน

X

4.60
4.52
4.58
4.73
4.57
4.60
4.57

S.D.
0.46
0.43
0.51
0.37
0.33
0.42
0.42

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด

จำกตำรำงที่ 4.3 พบว่า ประชาชนผูร้ ั บบริ ก ารมี ค วามพึง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้บ ริ การของ
เทศบาลตาบลป่ าติ้ว ในงานบริ การที่ 2. งานการให้บริ การจัดภาษีของกองคลัง โดยภาพรวมทุกด้านมี
ความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับพอใจมากที่สุด ( X = 4.57 คิดเป็ นร้อยละ 91.40) พิจารณาจาแนกออกเป็ นราย
ด้านทั้ง 4 ด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับพอใจมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน เมื่อเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย สรุ ปได้ดงั นี้
ลาดับที่ 1 คือ ด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ ( X = 4.61 คิดเป็ นร้อยละ 92.20) ลาดับที่ 2 คือ
ด้านความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก ( X = 4.60 คิดเป็ นร้อยละ 92.00) ลาดับที่ 3 คือ ด้านความพึง
พอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การ ( X = 4.55 คิดเป็ นร้อยละ 91.00) ลาดับที่ 4 คือ ด้านความพึงพอใจต่อช่อง
ทางการให้บริ การ ( X = 4.49 คิดเป็ นร้อยละ 90.60) ตามลาดับ
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งำนบริกำรที่ 3. งำนกำรให้ บริกำรช่ วยเหลือสำธำรณภัยของสำนักปลัดเทศบำล
ตำรำงที่ 4.4 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับ
บริ การที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การ ในงานบริ การที่ 3. งานการให้บริ การช่วยเหลือสาธารณภัย
ของสานักปลัดเทศบาล ของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยรวมรายด้านและ
รายข้อ
ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อขั้นตอนกำรให้ บริกำร
1.
2.
3
4
5

มีข้นั ตอนการให้บริ การแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว ครบถ้วนชัดเจน
มีการกาหนดระยะเวลาการให้บริ การไว้อย่างเหมาะสม สะดวกรวดเร็ว
มีข้นั ตอนในการให้บริ การมีความเหมาะสม ไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน
มีลาดับขั้นตอนการบริ การที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
มีข้นั ตอนการให้บริ การมีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้
ค่าเฉลี่ย
ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1 มีช่องทางการให้บริ การที่หลากหลาย
2 สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริ การได้ง่ายและสะดวก
3 มีช่องทางการให้บริ การเพียงพอกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ
4 วัน เวลาราชการหรื อวันหยุดราชการเปิ ดให้มีช่องทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก
5 ผูม้ ารับบริ การเลือกใช้ช่องทางบริ การได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
ค่าเฉลี่ย
ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อเจ้ ำหน้ ำที่ผู้ให้ บริกำร
1. มีความเป็ นกันเองกับประชาชนที่มารับบริ การด้วยความเต็มใจ
2. การแต่งกายสุภาพเหมาะสม กริ ยา วาจาสุภาพเรี ยบร้อยและมีอธั ยาศัยที่ดี
3 มีความเต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
4 การให้คาแนะนา การตอบข้อซักถามปั ญหาข้อสงสัยและอธิบายได้ชดั เจน
5 สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ย

ระดับควำมพึงพอใจ
X S.D. แปลผล
4.67 0.32 มากที่สุด
4.59 0.35 มากที่สุด
4.48 0.54
มาก
4.44 0.58
มาก
4.46 0.76
มาก
4.53 0.51 มำกที่สุด
X S.D. แปลผล
4.34 0.57
มาก
4.77 0.35 มากที่สุด
4.54 0.47 มากที่สุด
4.43 0.51
มาก
4.63 0.40 มากที่สุด
4.54 0.46 มำกที่สุด
X S.D. แปลผล
4.58 0.24 มากที่สุด
4.47 0.55
มาก
4.60 0.51 มากที่สุด
4.55 0.45 มากที่สุด
4.54 0.46 มากที่สุด
4.55 0.44 มำกที่สุด
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1
2
3
4
5

ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อสิ่ งอำนวยควำมสะดวก
อุปกรณ์และเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานมีความเหมาะสม มีความพร้อมเสมอ
สถานที่หรื อเทศบาลตั้งอยูใ่ นแหล่งที่สะดวกแก่การเดินทางไปรับบริ การ
สถานที่ให้บริ การสะอาด สะดวก สบาย เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและเพียงพอ
มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ ายแสดงสถานที่การให้บริ การเห็นได้ง่าย
มีที่จอดรถสะดวก สบายอย่างเพียงพอไม่แออัด
ค่ำเฉลี่ย
รวมทุกด้ ำน

X

4.55
4.70
4.65
4.57
4.61
4.62
4.56

S.D.
0.44
0.32
0.43
0.47
0.42
0.42
0.46

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด

จำกตำรำงที่ 4.4 พบว่า ประชาชนผูร้ ับ บริ การมี ค วามพึง พอใจต่ อ คุ ณภาพการให้บริ ก ารของ
เทศบาลตาบลป่ าติ้ว ในงานบริ การที่ 3. งานการให้บริ การช่วยเหลือสาธารณภัยของสานักปลัดเทศบาล
โดยภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับพอใจมากที่สุด ( X = 4.56 คิดเป็ นร้อยละ 91.20) พิจารณา
จาแนกออกเป็ นรายด้านทั้ง 4 ด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับพอใจมากที่สุดทั้ง 4 ด้านเมื่อเรี ยงลาดับจากมากไป
หาน้อย สรุ ปได้ดงั นี้ ลาดับที่ 1 คือ ด้านความพึงพอใจต่อสิ่ งอานวยความสะดวก ( X = 4.62 คิดเป็ นร้อยละ
92.40) ลาดับที่ 2 คือ ด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ ( X = 4.55 คิดเป็ นร้อยละ 91.00) ลาดับที่ 3
คือด้านความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริ การ ( X = 4.54 คิดเป็ นร้อยละ 90.80) และลาดับที่ 4 คือ ด้าน
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การ ( X = 4.53 คิดเป็ นร้อยละ 90.60) ตามลาดับ
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งำนบริกำรที่ 4. งำนกำรให้ บริกำรบำรุงรักษำและซ่ อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะของกองช่ ำง
ตำรำงที่ 4.5 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับ
บริ การที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การ ในงานบริ การที่ 4. บริ การด้านป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยรวมรายด้านและรายข้อ
ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อขั้นตอนกำรให้ บริกำร
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

มีข้นั ตอนการให้บริ การแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว ครบถ้วนชัดเจน
มีการกาหนดระยะเวลาการให้บริ การไว้อย่างเหมาะสม สะดวกรวดเร็ว
มีข้นั ตอนในการให้บริ การมีความเหมาะสม ไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน
มีลาดับขั้นตอนการบริ การที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
มีข้นั ตอนการให้บริ การมีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้
ค่ำเฉลี่ย
ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อช่ องทำงกำรให้ บริกำร
มีช่องทางการให้บริ การที่หลากหลาย
สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริ การได้ง่ายและสะดวก
มีช่องทางการให้บริ การเพียงพอกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ
วัน เวลาราชการหรื อวันหยุดราชการเปิ ดให้มีช่องทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก
ผูม้ ารับบริ การเลือกใช้ช่องทางบริ การได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
ค่ำเฉลี่ย
ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อเจ้ ำหน้ ำที่ผู้ให้ บริกำร
มีความเป็ นกันเองกับประชาชนที่มารับบริ การด้วยความเต็มใจ
การแต่งกายสุภาพเหมาะสม กริ ยา วาจาสุภาพเรี ยบร้อยและมีอธั ยาศัยที่ดี
มีความเต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
การให้คาแนะนา การตอบข้อซักถามปั ญหาข้อสงสัยและอธิบายได้ชดั เจน
สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ค่ำเฉลี่ย

ระดับควำมพึงพอใจ
X S.D. แปลผล
4.58 0.24 มากที่สุด
4.46 0.46
มาก
4.55 0.45 มากที่สุด
4.42 0.51
มาก
4.50 0.53
มาก
4.50 0.44
มำก
X S.D. แปลผล
4.68 0.34 มากที่สุด
4.76 0.65 มากที่สุด
4.58 0.34 มากที่สุด
4.54 0.34 มากที่สุด
4.60 0.46 มากที่สุด
4.63 0.43 มำกที่สุด
X S.D. แปลผล
4.60 0.45 มากที่สุด
4.41 0.59
มาก
4.68 0.34 มากที่สุด
4.63 0.34 มากที่สุด
4.55 0.45 มากที่สุด
4.57 0.43 มำกที่สุด
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1
2
3
4
5

ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อสิ่ งอำนวยควำมสะดวก
อุปกรณ์และเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานมีความเหมาะสม มีความพร้อมเสมอ
สถานที่หรื อเทศบาล ตั้งอยูใ่ นแหล่งที่สะดวกแก่การเดินทางไปรับบริ การ
สถานที่ให้บริ การ สะอาด สะดวก สบาย เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและเพียงพอ
มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ ายแสดงสถานที่การให้บริ การเห็นได้ง่าย
มีที่จอดรถสะดวก สบายอย่างเพียงพอไม่แออัด
ค่ำเฉลี่ย
รวมทุกด้ ำน

X

4.56
4.65
4.76
4.49
4.55
4.60
4.58

S.D.
0.49
0.41
0.39
0.54
0.47
0.46
0.44

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด

จำกตำรำงที่ 4.5 พบว่า ประชาชนผูร้ ับ บริ การมี ค วามพึง พอใจต่ อ คุ ณภาพการให้บริ ก ารของ
เทศบาลตาบลป่ าติ้ว ในงานบริ การที่ 4. งานการให้บริ การบารุ งรักษาและซ่ อมแซมไฟฟ้ าสาธารณะของ
กองช่าง โดยภาพรวมทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับพอใจมากที่สุด ( X = 4.58 คิดเป็ นร้อย
ละ 91.60) พิจารณาจาแนกออกเป็ นรายด้านทั้ง 4 ด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับพอใจมากที่สุด 3 ด้าน อยูใ่ น
ระดับพอใจมาก 1 ด้าน เมื่อเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย สรุ ปได้ดงั นี้ ลาดับที่ 1 คือ ด้านความพึงพอใจต่อ
ช่องทางการให้บริ การ ( X = 4.63 คิดเป็ นร้อยละ 92.60) ลาดับที่ 2 คือ ด้านความพึงพอใจต่อสิ่ งอานวยความ
สะดวก ( X = 4.60 คิดเป็ นร้อยละ 92.00) ลาดับที่ 3 คือ ด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ ( X = 4.57
คิดเป็ นร้อยละ 91.40) และลาดับที่ 4 คือ ด้านความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การ ( X = 4.50 คิดเป็ น
ร้อยละ 90.00) ตามลาดับ
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ตำรำงที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การ
ของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยภาพรวมแยกระดับความพึงพอใจ
ตามรายด้าน จานวน 4 ด้าน และในลักษณะงานการให้บริ การ ทั้ง 4 งาน

ลักษณะงำนกำรให้ บริกำร
1. งานการให้บริ การจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. งานการให้บริ การจัดภาษี
ของกองคลัง
3. งานการให้บริ การ
ช่วยเหลือสาธารณภัยของ
สานักปลัดเทศบาล
4. งานการให้บริ การ
บารุ งรักษาและซ่อมแซม
ไฟฟ้ าสาธารณะของกองช่าง
ผลรวมระดับควำมพึงพอใจ
ในด้ ำนที่ประเมิน

ระดับควำมพึงพอใจ
ขั้นตอน ช่ องทำง
เจ้ ำหน้ ำที่
กำร
กำร
ผู้ให้ บริกำร
ให้ บริกำร ให้ บริกำร

สิ่งอำนวย
ควำม
สะดวก

รวมด้ ำน
งำน
บริกำร

ร้ อยละ คะแนน

4.49

4.47

4.54

4.53

4.51

90.20

9

4.55

4.53

4.61

4.60

4.57

91.40

9

4.53

4.54

4.55

4.62

4.56

91.20

9

4.58

91.60

9

4.50
4.63
4.57
4.60
4.52
4.54
4.57
4.59
4.55 คิดเป็ นร้ อยละ 91.00 เท่ ำกับ 9 คะแนน

จำกตำรำงที่ 4.6 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยภาพรวมของประชาชนผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจ
ที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับพอใจมากที่สุด ( X =4.55 คิดเป็ นร้อยละ 91.00) เท่ ำกับ 9 คะแนน
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร
ตำรำงที่ 4.7 ข้อเสนอแนะ ความถี่ และร้อยละระดับความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยแยกตามด้านความ
พึงพอใจ ทั้ง 4 ด้าน
ข้ อที่
1
2
3
4
5

ข้ อเสนอแนะ
1. ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อขั้นตอนกำรให้ บริกำร
มีข้นั ตอนการให้บริ การแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็วครบถ้วนชัดเจน
มีการกาหนดระยะเวลาการให้บริ การไว้อย่างเหมาะสม สะดวกรวดเร็ว
มีข้นั ตอนในการให้บริ การมีความเหมาะสม ไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน
มีลาดับขั้นตอนการบริ การที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
มีข้นั ตอนการให้บริ การมีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้

ควำมถี่ ร้ อยละ
2
3
7
11
7

6.67
10.00
23.33
36.67
23.33

30

100

1
2
3
4
5

รวม
2. ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อช่ องทำงกำรให้ บริกำร
มีช่องทางการให้บริ การที่หลากหลาย
สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริ การได้ง่ายและสะดวก
มีช่องทางการให้บริ การเพียงพอกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ
วันเวลาราชการหรื อวันหยุดราชการเปิ ดให้มีช่องทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก
ผูม้ ารับบริ การเลือกใช้ช่องทางบริ การได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ ว ทันใจ

6
5
4
7
6

21.42
17.86
14.29
25.00
21.42

28

100

1
2
3
4
5

รวม
3. ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ใู ห้ บริกำร
มีความเป็ นกันเองกับประชาชนที่มารับบริ การการด้วยความเต็มใจ
การแต่งกายสุภาพเหมาะสม กริ ยาวาจาสุภาพเรี ยบร้อยและมีอธั ยาศัยที่ดี
มีความเต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
การให้คาแนะนาการตอบข้อซักถามปั ญหาข้อสงสัยและอธิบายได้ชดั เจน
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ

2
3
5
9
7

7.70
11.54
19.23
34.61
26.92

26

100

รวม
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ข้ อที่
1
2
3
4
5

ข้ อเสนอแนะ
4. ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อสิ่ งอำนวยควำมสะดวก
อุปกรณ์และเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานมีความเหมาะสม มีความพร้อมเสมอ
สถานที่หรื อเทศบาล ตั้งอยูใ่ นแหล่งที่สะดวกแก่การเดินทางไปรับบริ การ
สถานที่ให้บริ การสะอาด สะดวก สบายเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและเพียงพอ
มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ ายแสดงสถานที่การให้บริ การเห็นได้ง่าย
มีที่จอดรถสะดวก สบายอย่างเพียงพอไม่แออัด
รวม

ควำมถี่ ร้ อยละ
5
2
12
15
5

12.82
5.12
30.77
38.47
12.82

39

100

จำกตำรำงที่ 4.7 พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การของประชาชน
ผูร้ ับบริ การที่มี ต่อคุ ณภาพการให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว ในด้านความพึงพอใจ ทั้ง 4 ด้าน โดย
เรี ยงลาดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย สามลาดับแรก คือ “มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ ายแสดงสถานที่
การให้บริ การเห็ นได้ง่าย” รองลงมาคือ “สถานที่ให้บริ การสะอาด สะดวก สบายเป็ นระเบียบเรี ยบร้อ ย
และเพียงพอ” และ “มีลาดับขั้นตอนการบริ การที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง” ในส่ วนระดับความถี่น้อยที่สุดที่
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในด้านการบริ การในระดับความพึงพอใจ คือ “มีข้ นั ตอนการให้บริ การแต่ละ
ขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ วครบถ้วนชัดเจน มีความเป็ นกันเองกับประชาชนที่มารับบริ การการด้วย
ความเต็มใจ และสถานที่หรื อเทศบาล ตั้งอยูใ่ นแหล่งที่สะดวกแก่การเดินทางไปรับบริ การ”
ตำรำงที่ 4.8 ข้อเสนอแนะ ความถี่ และร้อยละระดับความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว โดยแยกตามลักษณะงานให้บริ การทั้ง 4 งาน
ข้ อที่
1
2

1
2

ข้ อเสนอแนะ
ควำมถี่ ร้ อยละ
1. งำนกำรให้ บริกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยของกองสำธำรณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
จัดระบบตลาดสดเทศบาลให้เป็ นสัดส่ วน ขอความร่ วมมือผูข้ ายได้ดูแลรักษา
ความสะอาดร่ วมกันและทาความสะอาดตลาดสดเทศบาลอย่างสม่าเสมอ
12
80.00
สารวจถังขยะเก่าแล้วจัดซื้อถังขยะที่ได้มาตรฐานให้กบั ประชาชนที่ตอ้ งการ
6
20.00
รวม
15
100
2. งำนกำรให้ บริกำรจัดภำษีของกองคลัง
ติดป้ ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดการชาระภาษีประจาปี ทุกทุกชุมชน
10
37.03
ลงพื้นที่จดั เก็บด้วยตนเอง เพือ่ จะได้อธิบายให้ประชาชนทราบในส่วนที่สงสัย
หรื อไม่เข้าใจ และแจ้งการชาระภาษีเพิม่ เติมให้ประชาชนที่คา้ งชาระให้ทราบ
17
62.97
รวม
27
100
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ข้ อที่
1

1
2

ข้ อเสนอแนะ
ควำมถี่ ร้ อยละ
3. งำนกำรให้ บริกำรช่ วยเหลือสำธำรณภัยของสำนักปลัดเทศบำล
ป้ ายประชาสัมพันธ์ เบอร์ติดต่อประสานงาน อุ ปกรณ์ เครื่ องมือในการช่วยเหลื อ
ให้เตรี ยมเสมอจะได้ช่วยเหลือได้ทนั เวลา
21
100
รวม
33
100
4. งำนกำรให้ บริกำรบำรุงรักษำและซ่ อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะของกองช่ ำง
สารวจกิ่ งไม้ที่ยื่นออกมาถนนสายหลักอรุ ณประเสริ ฐ ที่จะเสี่ ยงจะทาให้เกิ ด
อุบตั ิเหตุ ให้ดาเนินการตัดกิ่งไม้ หรื อประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
23
67.64
ประสานผูน้ าชุมชนให้สารวจไฟฟ้ าส่องสว่างสาธารณะทุกชุมแล้วซ่อมแซม
11
32.36
รวม
34
100

จำกตำรำงที่ 4.9 พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การของ
ประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว ในงานบริ การ ทั้ง 4 งานโดย
เรี ยงลาดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย สามลาดับแรก คือ “สารวจกิ่งไม้ที่ยนื่ ออกมาถนนสายหลักอรุ ณ
ประเสริ ฐ ที่จะเสี่ ยงจะทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ ให้ดาเนิ นการตัดกิ่ งไม้ หรื อ ประสานหน่ วยงานที่รับผิดชอบ”
รองลงมา คือ “ป้ ายประชาสัมพันธ์ เบอร์ติดต่อประสานงาน อุปกรณ์ เครื่ องมือในการช่วยเหลือให้เตรี ยม
เสมอจะได้ช่วยเหลือได้ทนั เวลา” และ “ลงพื้นที่จดั เก็บด้วยตนเอง เพือ่ จะได้อธิบายให้ประชาชนทราบใน
ส่วนที่สงสัยหรื อไม่เข้าใจ และแจ้งการชาระภาษีเพิม่ เติมให้ประชาชนที่คา้ งชาระให้ทราบ” ส่ วนหัวข้อที่
มีความถี่นอ้ ยที่สุดคือ “สารวจถังขยะเก่าแล้วจัดซื้อถังขยะที่ได้มาตรฐานให้กบั ประชาชนที่ตอ้ งการ”
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรำยผล และข้ อเสนอแนะ
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาล
ตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ในครั้งนี้ สรุ ปผลการศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจยั 2 ประการคือ
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การที่มี ต่อคุ ณภาพการให้บริ การของ
เทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร
2. เพือ่ ศึกษาปั ญหา อุปสรรค ความต้องการ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนผูร้ ับบริ การ
ที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร

1. สรุปผล
การสารวจความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การในงานบริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอ
ป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร จากกลุ่มตัวอย่าง 354 คน ที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การนั้น โดยใช้แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ให้ผตู ้ อบเลือก
เพียงคาตอบเดียวและในส่วนข้อเสนอแนะเป็ นคาถามปลายเปิ ด
ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูลโดยรวม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ได้จากการเก็บรวบรวมดังกล่าวในด้านคุณภาพการให้บริ การทั้ง 4 ด้าน คือ 1. ด้าน
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การ 2. ด้านความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริ การ 3. ด้านความพึง
พอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ 4. ด้านความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก และงานบริ การที่กาหนด ทั้ง
4 งาน คือ 1. งานการให้บริ การจัดเก็บขยะมู ลฝอยของกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม 2. งานการ
ให้บริ การจัดภาษีของกองคลัง 3. งานการให้บริ การช่วยเหลือสาธารณภัยของสานักปลัดเทศบาล 4. งาน
การให้บริ การบารุ งรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้ าสาธารณะของกองช่าง ตามตัวชี้วดั ค่าร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของประชาชนในการให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร พอสรุ ปได้
ดังนี้
ผลจำกกำรประเมินสำมำรถแยกโดยภำพรวมด้ ำนคุณภำพกำรให้ บริกำร ทั้ง 4 ด้าน คือ
1. ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อขั้นตอนกำรให้ บริกำร พบว่า ประชาชนผูร้ ับบริ การมีระดับความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติว้ โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
( X = 4.52 คิดเป็ นร้อยละ 90.40)
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2. ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อช่ องทำงกำรให้ บริกำร พบว่า ประชาชนผูร้ ับบริ การมีระดับความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
( X = 4.54 คิดเป็ นร้อยละ 90.80)
3. ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อเจ้ ำหน้ ำที่ผู้ให้ บริกำร พบว่า ประชาชนผูร้ ับบริ การมีระดับความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
( X = 4.57 คิดเป็ นร้อยละ 91.40)
4. ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อสิ่ งอำนวยควำมสะดวก พบว่า ประชาชนผูร้ ับบริ การมีระดับความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
( X = 4.59 คิดเป็ นร้อยละ 91.80)
ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล ของประชำชนผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพกำรให้ บริกำรของเทศบำลตำบลป่ ำติว้
อำเภอป่ ำติว้ จังหวัดยโสธร โดยภำพรวมด้ ำนคุณภำพกำรให้ บริกำร ทั้ง 4 ด้าน อยูใ่ นระดับพอใจมากที่สุด
( X =4.55 คิดเป็ นร้ อยละ 91.00)
ผลจำกกำรประเมินสำมำรถแยกโดยภำพรวมในลักษณะงำนกำรให้ บริกำรที่กำหนด ทั้ง 4 งาน คือ
1. งำนกำรให้ บริกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยของกองสำธำรณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม พบว่า ประชาชน
ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติว้ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับพอใจมากที่สุด ( X = 4.51 คิดเป็ นร้อยละ 90.20)
2. งำนกำรให้ บริกำรจัดภำษีของกองคลัง พบว่า ประชาชนผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับพอใจมากที่สุด ( X = 4.57
คิดเป็ นร้อยละ 91.40)
3. งำนกำรให้ บริกำรช่ วยเหลือสำธำรณภัยของสำนักปลัดเทศบำล พบว่า ประชาชนผูร้ ับบริ การมี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
พอใจมากที่สุด ( X = 4.56 คิดเป็ นร้อยละ 91.20)
4. งำนกำรให้ บริ กำรบำรุ งรั กษำและซ่ อมแซมไฟฟ้ ำสำธำรณะของกองช่ ำง พบว่า ประชาชน
ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับพอใจมากที่สุด ( X = 4.58 คิดเป็ นร้อยละ 91.60)
ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมู ลโดยภำพรวมของประชำชนผู้ รับบริ กำรที่มีต่อคุณภำพกำรให้ บริ กำรของ
เทศบำลตำบลป่ ำติว้ อำเภอป่ ำติว้ จังหวัดยโสธร โดยภาพรวมในลักษณะงานการให้บริ การที่กาหนด
ทั้ง 4 งาน อยูใ่ นระดับพอใจมากที่สุด ( X =4.55 คิดเป็ นร้ อยละ 91.00)
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สรุ ป ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มู ล กลุ่ ม ตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของประชาชนผูร้ ับ บริ การที่มี ต่ อ
คุณภาพการให้บริ การของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
ตามภารกิจด้านมิติที่ 2 คือ ด้านคุณภาพการให้บริ การ ตามตัวชี้วดั ทั้ง 4 ตัวชี้วดั คือ 1. ความพึงพอใจต่อ
ขั้นตอนการให้บริ การ 2. ความพึงพอใจต่อ ช่อ งทางการให้บริ การ 3. ความพึงพอใจต่อ เจ้าหน้าที่ผู ้
ให้บริ การ 4. ความพึงพอใจต่อสิ่ งอานวยความสะดวก และในลักษณะงานบริ การที่เทศบาลตาบลป่ าติ้ว
กาหนดให้ทาการประเมิน จานวน 4 งาน คือ ได้แก่ 1. งานการให้บริ การจัดเก็บขยะมูล ฝอยของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2. งานการให้บริ การจัดภาษีของกองคลัง 3. งานการให้บริ การช่วยเหลือ
สาธารณภัยของสานักปลัดเทศบาล 4. งานการให้บริ การบารุ งรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้ าสาธารณะของ
กองช่ า ง โดยภาพรวมทั้ง รายด้า นและลักษณะงานการให้บ ริ ก ารที่ ก าหนดให้ท าการประเมิ น พบว่า
ประชาชนผูร้ ับบริ การมีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากที่สุด
( X =4.55 คิดเป็ นร้อยละ 91.00) เท่ ำกับ 9 คะแนน

2. อภิปรำยผล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจสามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม
กลุ่ มตัวอย่างที่อ าศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว ในลักษณะงานการให้บริ การที่
กาหนดให้ทาการสารวจ ทั้ง 4 งาน ได้แก่ 1. งานการให้บริ การจัดเก็บขยะมูลฝอยของกองสาธารณสุ ขและ
สิ่ งแวดล้อม 2. งานการให้บริ การจัดภาษีของกองคลัง 3. งานการให้บริ การช่วยเหลือสาธารณภัยของ
สานักปลัดเทศบาล 4. งานการให้บริ การบารุ งรักษาและซ่ อ มแซมไฟฟ้ าสาธารณะของกองช่ าง โดย
กาหนดกรอบงานจากตัวชี้วดั 4 ตัวชี้วดั ดังนี้ 1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การ 2. ความพึงพอใจ
ต่อช่องทางการให้บริ การ 3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ 4. ความพึงพอใจต่อสิ่ งอานวยความ
สะดวก สามารถสรุ ปอภิปรายผลการสารวจ ได้ดงั นี้
เทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน และในลักษณะงานบริ การ
กาหนด ทั้ง 5 ภารกิจงาน โดยประชาชนผูร้ ับบริ การมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( X = 4.55 คิดเป็ นร้อย
ละ 91.00) เรี ยงลาดับความพึงพอใจตามรายด้านและความถี่ของประชาชนผูร้ ับบริ การจากมากไปหาน้อย สรุ ป
ได้ดงั นี้ ลำดับที่ 1 คือ ด้านความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก ประชาชนผูร้ ับบริ การมีระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด ( X = 4.59 คิดเป็ นร้อยละ 91.80) สะท้อนให้เห็นว่า เทศบาลตาบลป่ าติ้ว มีสถานที่หรื อ
เทศบาล ตั้งอยูใ่ นแหล่งที่สะดวกแก่การเดินทางไปรับบริ การ อุปกรณ์และเครื่ อ งใช้ในการปฏิบตั ิงานมี
ความเหมาะสม มีความพร้อมเสมอ มีที่จอดรถสะดวก สบายอย่างเพียงพอไม่แออัด สะดวกสาย มีที่นั่งรอ
รับบริ การ น้ าดื่มและห้องน้ าไว้บริ การที่เหมาะสม รองลงมำ คือ ด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ ประชาชน
ผูร้ ับบริ การมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( X = 4.57 คิดเป็ นร้อยละ 91.40)สะท้อนให้เห็นว่า เทศบาล
ตาบลป่ าติ้ว เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ มีความเป็ นกันเองกับประชาชนที่มารับบริ การด้วยความเต็มใจ ดูแลเอาใจ
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ใส่ และกระตือรื อร้นในการให้บริ การ ให้คาแนะนา การตอบข้อซักถาม ปั ญหาข้อสงสัย และอธิบายได้ชดั เจน
การแต่งกายสุ ภาพเหมาะสม กริ ยา วาจาสุ ภาพเรี ยบร้อย และมีอธั ยาศัยที่ดี ทาให้ประชาชนผูท้ ี่มารับบริ การมี
ความประทับใจ รู ้สึกภูมิใจในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ส่ วนด้ ำนที่มีระดับควำมพึงพอใจน้ อยที่จะต้ อง
ปรั บปรุ ง คือ ด้านความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริ การ ประชาชนผูร้ ับบริ การมีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด ( X = 4.52 คิดเป็ นร้อยละ 90.40) ซึ่ งมี ผลต่อเทศบาลตาบลป่ าติ้ว มีลาดับขั้นตอนการบริ การที่สามารถ
ปฏิบตั ิได้จริ ง มีข้ นั ตอนการให้บริ การมีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้ มีข้ นั ตอนในการให้บริ การมีความ
เหมาะสม ไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน สิ่ งนี้ ที่จะทาให้ประชาชนผูม้ ารับบริ การได้รับประโยชน์ต่อไป เพื่อ ใช้ในการ
ปรับปรุ งการบริ การสาธารณะได้อย่างมี ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล อันจะทาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อ
ประชาชน นาไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการบริ หารงานได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล และการบริ หาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ ในองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ นไทย (Good Governance and New Public
Management in Thai Local Governments) ต่อไป

3. ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในด้ ำนควำมพึงพอใจ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดที่ควรปรับปรุ งที่ได้จากผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริ การของ
เทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยเรี ยงลาดับตามความถี่ ร้อยละ จากมากไปหาน้อ ย
จากกรอบแต่ละด้านความพึงพอใจ ทั้ง 4 ด้าน สรุ ปดังนี้
1.1 ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อขั้นตอนกำรให้ บริกำร
ควรมีลาดับขั้นตอนการบริ การที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
1.2 ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อช่ องทำงกำรให้ บริกำร
ควรมีช่องทางการให้บริ การที่หลากหลายและผูม้ ารับบริ การเลือกใช้ช่องทางบริ การได้
อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
1.3 ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อเจ้ ำหน้ ำที่ผู้ให้ บริกำร
การให้คาแนะนาการตอบข้อซักถามปั ญหาข้อสงสัยและอธิบายได้ชดั เจน
1.4 ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อสิ่ งอำนวยควำมสะดวก
ให้มี ป้ายประชาสัม พันธ์และป้ ายแสดงสถานที่การให้บริ การเห็ นได้ง่ายและสถานที่
ให้บริ การสะอาด สะดวก สบายเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและเพียงพอ
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2. ข้ อเสนอแนะในงำนบริกำรที่กำหนดให้ ทำกำรประเมิน
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดที่ควรปรับปรุ งที่ได้จากผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
ของเทศบาลตาบลป่ าติ้ว อาเภอป่ าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยเรี ยงลาดับตามความถี่ ร้อยละ จากมากไปหาน้อย
ในลักษณะงานบริ การที่กาหนดให้ทาการสารวจ ทั้ง 4 งาน สรุ ปดังนี้
2.1 งำนกำรให้ บริกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยของกองสำธำรณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม
จัดระบบตลาดสดเทศบาลให้เป็ นสัดส่วน ขอความร่ วมมือผูข้ ายได้ดูแลรักษาความ
สะอาดร่ วมกันและสารวจถังขยะเก่าแล้วจัดซื้อถังขยะที่ได้มาตรฐานให้กบั ประชาชนที่ตอ้ งการ
2.2 งำนกำรให้ บริกำรจัดภำษีของกองคลัง
ลงพื้นที่จดั เก็บด้วยตนเอง เพือ่ จะได้อธิบายให้ประชาชนทราบในส่วนที่สงสัยหรื อไม่
เข้า ใจ และแจ้ง การชาระภาษี เพิ่ม เติ ม ให้ประชาชนที่ค ้า งช าระให้ท ราบและติ ด ป้ ายประชาสัม พัน ธ์
รายละเอียดการชาระภาษีประจาปี ทุกทุกชุมชน
2.3 งำนกำรให้ บริกำรช่ วยเหลือสำธำรณภัยของสำนักปลัดเทศบำล
ป้ ายประชาสัมพันธ์ เบอร์ติดต่อประสานงาน อุปกรณ์ เครื่ องมื อในการช่วยเหลื อให้เตรี ยม
เสมอจะได้ช่วยเหลือได้ทนั เวลา
2.4 งำนกำรให้ บริกำรบำรุงรักษำและซ่ อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะของกองช่ ำง
สารวจกิ่งไม้ที่ยนื่ ออกมาถนนสายหลักอรุ ณประเสริ ฐ ที่จะเสี่ยงจะทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ ให้
ดาเนิ นการตัดกิ่ งไม้ หรื อ ประสานหน่ วยงานที่รับผิดชอบและประสานผูน้ าชุม ชนให้สารวจไฟฟ้ าส่ อ ง
สว่างสาธารณะทุกชุมแล้วซ่อมแซม
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แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพกำรให้ บริกำรของ
เทศบำลตำบลป่ ำติว้ อำเภอป่ ำติว้ จังหวัดยโสธร
คำชี้แจง กรุ ณากรอกแบบสอบถามนี้ตามความเป็ นจริ งให้ครบทุกข้อเพือ่ ประโยชน์ในการนาไป
ปรับปรุ งการบริ หารงานให้ดียงิ่ ขึ้นโปรดใส่เครื่ องหมาย √ ในช่องตามความเป็ นจริ ง
ตอนที่ 1 ข้ อมูลสมบัติทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
1. เพศ
 1) ชาย

 2) หญิง

3. ระดับกำรศึกษำ
 1) ประถมศึกษาหรื อต่ากว่า
 2) มัธยมศึกษา/ป.ว.ช./ป.ว.ส./อนุปริ ญญา
 3) ปริ ญญาตรี
 4) สูงกว่าปริ ญญาตรี

2. อำยุ
 1) ไม่เกิน 20 ปี  2) 21 – 40 ปี
 3) 41 – 60 ปี  4) 60 ปี ขึ้นไป
4. อำชีพ (ตอบอำชีพหลักเพียงข้ อเดียว)
 1) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 2) เจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย/รับจ้าง
 3) เกษตรกรรม
 4) นักเรี ยน/นักศึกษา
 5) แม่บา้ น/ว่างงาน/กาลังหางานทา

ตอนที่ 2 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจด้ ำนต่ ำง ๆ
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่ องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจตามความคิดของท่าน
1 = พึงพอใจน้อยที่สุด 2 = พึงพอใจน้อย
3 = พึงพอใจปานกลาง
4 = พึงพอใจมาก
5 = พึงพอใจมากที่สุด
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ด้ ำนที่ 1. งำนกำรให้ บริกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยของกองสำธำรณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม
1. ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อขั้นตอนกำรให้ บริกำร

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. มีข้นั ตอนการให้บริ การแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว ครบถ้วนชัดเจน
2. มีการกาหนดระยะเวลาการให้บริ การไว้อย่างเหมาะสม สะดวกรวดเร็ว
3. มีข้นั ตอนในการให้บริ การมีความเหมาะสม ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
4. มีลาดับขั้นตอนการบริ การที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
5. มีข้นั ตอนการให้บริ การมีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้
2. ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อช่ องทำงกำรให้ บริกำร

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. มีช่องทางการให้บริ การที่หลากหลาย
2. สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริ การได้ง่ายและสะดวก
3. สถานที่ให้บริ การตั้งอยูใ่ นพื้นที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง
4. วัน เวลาราชการหรื อวันหยุดราชการเปิ ดให้มีช่องทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก
5. ช่องทางการให้บริ การมีเพียงพอกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ
3. ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อเจ้ ำหน้ ำที่ผู้ให้ บริกำร

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. มีความเป็ นกันเองกับประชาชนที่มารับบริ การด้วยความเต็มใจ
2. การแต่งกายสุภาพเหมาะสม กริ ยา วาจาสุภาพเรี ยบร้อย และมีอธั ยาศัยที่ดี
3. มีความเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
4. การให้คาแนะนา การตอบข้อซักถาม ปั ญหาข้อสงสัย และอธิบาย ได้ชดั เจน
5. สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อสิ่ งอำนวยควำมสะดวก
1. อุปกรณ์และเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานมีความเหมาะสม มีความพร้อมเสมอ
2. สถานที่หรื อเทศบาลตั้งอยูใ่ นแหล่งที่สะดวกแก่การเดินทางไปรับบริ การ
3. สถานที่ให้บริ การ สะอาด สะดวก สบาย เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและเพียงพอ
4. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ ายแสดงสถานที่การให้บริ การเห็นได้ง่าย
5. มีที่จอดรถสะดวกสบายอย่างเพียงพอ ไม่แออัด

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

63

ด้ ำนที่ 2. งำนกำรให้ บริกำรจัดภำษีของกองคลัง
1. ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อขั้นตอนกำรให้ บริกำร

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. มีข้นั ตอนการให้บริ การแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว ครบถ้วนชัดเจน
2. มีการกาหนดระยะเวลาการให้บริ การไว้อย่างเหมาะสม สะดวกรวดเร็ว
3. มีข้นั ตอนในการให้บริ การมีความเหมาะสม ไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน
4. มีลาดับขั้นตอนการบริ การที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
5. มีข้นั ตอนการให้บริ การมีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้
2. ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อช่ องทำงกำรให้ บริกำร

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. มีช่องทางการให้บริ การที่หลากหลาย
2. สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริ การได้ง่ายและสะดวก
3. สถานที่ให้บริ การตั้งอยูใ่ นพื้นที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง
4. วัน เวลาราชการหรื อวันหยุดราชการเปิ ดให้มีช่องทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก
5. ช่องทางการให้บริ การมีเพียงพอกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ
3. ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อเจ้ ำหน้ ำที่ผู้ให้ บริกำร

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. มีความเป็ นกันเองกับประชาชนที่มารับบริ การด้วยความเต็มใจ
2. การแต่งกายสุภาพเหมาะสม กริ ยา วาจาสุภาพเรี ยบร้อย และมีอธั ยาศัยที่ดี
3. มีความเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
4. การให้คาแนะนา การตอบข้อซักถาม ปั ญหาข้อสงสัย และอธิบาย ได้ชดั เจน
5. สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อสิ่ งอำนวยควำมสะดวก
1. อุปกรณ์และเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานมีความเหมาะสม มีความพร้อมเสมอ
2. สถานที่หรื อเทศบาลตั้งอยูใ่ นแหล่งที่สะดวกแก่การเดินทางไปรับบริ การ
3. สถานที่ให้บริ การ สะอาด สะดวก สบาย เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและเพียงพอ
4. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ ายแสดงสถานที่การให้บริ การเห็นได้ง่าย
5. มีที่จอดรถสะดวกสบายอย่างเพียงพอ ไม่แออัด

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5
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ด้ ำนที่ 3. งำนกำรให้ บริกำรช่ วยเหลือสำธำรณภัยของสำนักปลัดเทศบำล
1. ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อขั้นตอนกำรให้ บริกำร

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. มีข้นั ตอนการให้บริ การแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว ครบถ้วนชัดเจน
2. มีการกาหนดระยะเวลาการให้บริ การไว้อย่างเหมาะสม สะดวกรวดเร็ว
3. มีข้นั ตอนในการให้บริ การมีความเหมาะสม ไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน
4. มีลาดับขั้นตอนการบริ การที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
5. มีข้นั ตอนการให้บริ การมีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้
2. ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อช่ องทำงกำรให้ บริกำร

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. มีช่องทางการให้บริ การที่หลากหลาย
2. สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริ การได้ง่ายและสะดวก
3. สถานที่ให้บริ การตั้งอยูใ่ นพื้นที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง
4. วัน เวลาราชการหรื อวันหยุดราชการเปิ ดให้มีช่องทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก
5. ช่องทางการให้บริ การมีเพียงพอกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ
3. ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อเจ้ ำหน้ ำที่ผู้ให้ บริกำร

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. มีความเป็ นกันเองกับประชาชนที่มารับบริ การด้วยความเต็มใจ
2. การแต่งกายสุภาพเหมาะสม กริ ยา วาจาสุภาพเรี ยบร้อย และมีอธั ยาศัยที่ดี
3. มีความเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
4. การให้คาแนะนา การตอบข้อซักถาม ปั ญหาข้อสงสัย และอธิบาย ได้ชดั เจน
5. สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อสิ่ งอำนวยควำมสะดวก
1. อุปกรณ์และเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานมีความเหมาะสม มีความพร้อมเสมอ
2. สถานที่หรื อเทศบาลตั้งอยูใ่ นแหล่งที่สะดวกแก่การเดินทางไปรับบริ การ
3. สถานที่ให้บริ การ สะอาด สะดวก สบาย เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและเพียงพอ
4. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ ายแสดงสถานที่การให้บริ การเห็นได้ง่าย
5. มีที่จอดรถสะดวกสบายอย่างเพียงพอ ไม่แออัด

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5
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ด้ ำนที่ 4. งำนกำรให้ บริกำรบำรุงรักษำและซ่ อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะของกองช่ ำง
1. ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อขั้นตอนกำรให้ บริ กำร

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. มีข้นั ตอนการให้บริ การแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว ครบถ้วนชัดเจน
2. มีการกาหนดระยะเวลาการให้บริ การไว้อย่างเหมาะสม สะดวกรวดเร็ว
3. มีข้นั ตอนในการให้บริ การมีความเหมาะสม ไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน
4. มีลาดับขั้นตอนการบริ การที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
5. มีข้นั ตอนการให้บริ การมีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้
2. ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อช่ องทำงกำรให้ บริกำร

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. มีช่องทางการให้บริ การที่หลากหลาย
2. สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริ การได้ง่ายและสะดวก
3. สถานที่ให้บริ การตั้งอยูใ่ นพื้นที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง
4. วัน เวลาราชการหรื อวันหยุดราชการเปิ ดให้มีช่องทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก
5. ช่องทางการให้บริ การมีเพียงพอกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ
3. ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อเจ้ ำหน้ ำที่ผู้ให้ บริกำร

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5

1. มีความเป็ นกันเองกับประชาชนที่มารับบริ การด้วยความเต็มใจ
2. การแต่งกายสุภาพเหมาะสม กริ ยา วาจาสุภาพเรี ยบร้อย และมีอธั ยาศัยที่ดี
3. มีความเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
4. การให้คาแนะนา การตอบข้อซักถาม ปั ญหาข้อสงสัย และอธิบาย ได้ชดั เจน
5. สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. ด้ ำนควำมพึงพอใจต่ อสิ่ งอำนวยควำมสะดวก
1. อุปกรณ์และเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานมีความเหมาะสม มีความพร้อมเสมอ
2. สถานที่หรื อเทศบาลตั้งอยูใ่ นแหล่งที่สะดวกแก่การเดินทางไปรับบริ การ
3. สถานที่ให้บริ การ สะอาด สะดวก สบาย เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและเพียงพอ
4. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ ายแสดงสถานที่การให้บริ การเห็นได้ง่าย
5. มีที่จอดรถสะดวกสบายอย่างเพียงพอ ไม่แออัด

ระดับควำมพึงพอใจ
1 2 3 4 5
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ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ
ด้านที่ 1. งานการให้บริ การจัดเก็บขยะมูลฝอยของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม......................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ด้านที่ 2. งานการให้บริ การจัดภาษีของกองคลัง ………………………………………………….
…….…..…...………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………
ด้านที่ 3 งานการให้บริ การช่วยเหลือสาธารณภัยของสานักปลัดเทศบาล…………………………
……………………………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………….…….....
ด้านที่ 4. งานการให้บริ การบารุ งรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้ าสาธารณะของกองช่าง.........................
……………………………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………….………….…....
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