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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

 การวิจัยเรื่อง การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล

ต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ 1. ศึกษาระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ ในการให้บริการด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ        

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 2. ศึกษาระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการจ าแนกตามงานที่รับบริการ และ 3. ศึกษาข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้รับบริการที่มีต่อการ

ให้บริการของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ 

ผู้รับบริการจ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิจัยพบว่า 

 1.  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.40 โดยเรียงตามล าดับ ร้อยละ

ของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการดังนี้   

 1.1 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิด

เป็นร้อยละ 92.60 

 1.2 ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 91.20  

 1.3 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.80 

 1.4 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 90.40 

    



 ข 

2.  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามงานที่รับบริการ โดยเรียงตามล าดับร้อยละของระดับความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ ดังนี้  

2.1 งานมีระบบการส ารวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.60 

2.2 งานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ผู้รับบริการมีความ   

พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  91.40 

2.3 งานมีการปรับขยายเวลาการบริการประชาชน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.20  

2.4 งานมีมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  

อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.20 

 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 ผลการวิจัย พบว่า เทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปัจจัยที่

ครบถ้วน ที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการอยู่แล้ว แต่มีบางสิ่งที่ควรปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือ

ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการมากยิ่งข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ควรปรับปรุงระบบขั้นตอนการให้บริการอย่างเหมาะสม 

2. ควรปรับปรุงตู้รับความคิดเห็นการให้บริการ        

3. เจ้าหน้าที่ควรให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อน-หลัง เช่น การแจกบัตรคิว

ให้กับผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการตามล าดับก่อน-หลัง 

4. ควรปรับปรุงน้ าดื่มที่สะอาดอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

 

รับรองผลการวิจัย 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 

การเมืองการปกครองในระดับท้องถิ่นเป็นรากฐานอันสำคัญยิ่งของการเมืองเพราะการเมือง

ระดับท้องถิ่นเป็นส่วนสำคัญของระบอบการปกครองระดับชาติที่สนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่น  

เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการปกครองโดยตรง และเป็นสถาบันฝึกสอน

ให้ประชาชนรู้ส ึกตนว่ามีส ่วนได้ส ่วนเสียในการปกครอง เก ิดความรับผิดชอบและหวงแหนต่อ

ประโยชน ์ของท ้องถ ิ่นท ี่ตนอย ู่อาศ ัยอ ันจะนำมาซ ึ่งความศรัทธาเล ื่อมใสในระบอบการเม ือง           

การปกครองแบบประชาธิปไตยในที่สุด (ราชการส่วนตำบล, กอง. 2542 : 66) ซึ่งสอดคล้องกับโกวิทย์ 

พวงงาม (2546 : 3) กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่นถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน     

ซึ่งเป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจที่รัฐบาลมอบอำนาจในการบริหารงานตามภารกิจต่างๆ โดย

หลักการกระจายอำนาจให้อิสระแก่ท้องถิ่นเพื่อปกครองตนเองได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 

โดยให้ความสำคัญกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งวางหลักการอย่างชัดเจนไว้ในหมวด 9 มาตรา 282-

290 ของรัฐธรรมนูญแสดงเจตนารมณ์ให้มีการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นโดยเน้นให้ท้องถิ่นมีสิทธิ

ปกครองตนเอง มีอิสระในการกำหนดทิศทางในการบรหิารท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งมีอิสระใน     

การบริหารงาน  ทั้งทางด้านการบริหารกำลังคนและงบประมาณ ทั้งนี้เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การปกครองท้องถิ่น 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักคืองานบริการสาธารณะและ 

งานบริการประชาชน ซึ่งภารกิจดังกล่าวมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการนำพาให้องค์กรปกครองท้องถิ่น

พัฒนาก้าวหน้ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานสามารถตอบสนองต่อนโยบายของ

รัฐบาล ความต้องการของประชาชนและภาคเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทยปี 2540 มาตรา 75 วรรค 1 “รัฐบาลต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล จัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและอำนวยความยุติธรรม

แก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นให ้  

มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน” ดังนั้นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
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หน่วยงานของรัฐที่ม ีหน้าที่จะต้องให้บริการที่ด ีแก่ประชาชนครอบคลุมทุกๆ ด้าน เช่นเดียวกับ 

Citizen Centered กล่าวว่า การให้บริการประชาชนเป็นนโยบายที่ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญและ

พยายามผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ดีขึ้นมาโดยตลอด ทั้งนี้เนื่องจากใน

สังคมประชาธิปไตยนั้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นพันธกิจสำคัญอันดับแรกที่รัฐ        

พึงกระทำยิ่งในช่วงปัจจุบันเป็นกระแสการเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนสภาพสังคมให้เข้าสู่ความเป็น

ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ที่เกิดขึ้นในทุกภูมภิาคของโลกล้วนพุ่งเป้าไปสู่จุดหมายเดียวกันคือ การยึด

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  

เทศบาลตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นการปกครองท้องถิ่นรูป    

แบบหนึ่งที่มีความเกี่ยวพันกับประชาชนโดยตรง มีหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนทั้งด้านสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย แบบแผนต่างๆ มีความพร้อมในการบริหาร

และบริการประชาชน โดยการดำเนินงานจะต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ราชการตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้ทั้ง 4 มิติ คือ มิติด้านประสิทธิผลตาม

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของ

การปฏิบัติราชการ และมิติด้านพัฒนาองค์กร โดยมิติด้านคุณภาพการให้บริการให้หน่วยงานหรือ

สถาบันที่เป็นกลางทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  

จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลอุทัย จึงจัดให้มีการศึกษาความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลอุทัย อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อ

ศึกษา วิเคราะห์ รวมรวมข้อคิดเห็นของประชาชนหรือสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เก ี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารงาน

ให้บริการของเทศบาลตำบลอุทัย อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหส้ามารถบริหารงานและ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในการให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่          

1)  ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ  2)  ด้านช่องทางการให้บริการ 3)  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

และ 4)  ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก 

 2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจำแนกตามงานที่รับบริการ 

 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล

ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้รับบริการหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

รับผิดชอบของเทศบาลตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 6,025 คน   

  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้รับบรกิารหรือประชาชนที่ติดต่อขอรับ

บริการงานต่างๆ ของเทศบาลตำบลอุทัย อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie. R.V. and Morgan. D.W. อ้าง

ถ ึงในอรสา โกศลาน ันทก ุล , 2549 : 156-157) และส ุ่มต ัวอย ่างอยา่งง ่าย  (Simple Random 

Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 400 คน 

 2. ตัวแปรที่ศึกษา  

  2.1  ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ งานท่ีรับบริการ จำนวน 4 งาน ได้แก ่

   1) มีการปรับขยายเวลาการบริการประชาชน 

2) มีมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3) มีระบบการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ 

4) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
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  2.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4 ด้าน 

ได้แก ่

    1)  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

    2)  ด้านช่องทางการให้บริการ 

    3)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

    4)  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

 

 1.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลอุทัย อำเภอ

อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1.5   นิยามศัพทท์ี่ใช้ในการวิจัย 

 

 1. ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการ ณ เทศบาลตำบลอุทัย อำเภออุทัย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

          งานที่บริการ 

1) มีการปรับขยายเวลาการบริการ

ประชาชน 

2) มีมาตรการป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

3) มีระบบการสำรวจความพึงพอใจจาก

ผู้รับบริการ 

4) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

4 ด้าน คือ 
1)  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

2)  ด้านช่องทางการให้บริการ 

3)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4)  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
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 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการที่มีต่อการ

บริการของเทศบาลตำบลอุทัย อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 

  2.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง กระบวนการขั้นตอนการ

ให้บริการต่างๆ แบ่งออกเป็นรายข้อดังนี้ 1. การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน 2. มีป้ายแสดงขั้นตอน

การให้บริการอย่างชัดเจน 3. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน 4. มีการ

ให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม 

  2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ หมายถึง ช่องทางต่างๆ ในการให้บริการ แบ่ง

ออกเป็นรายข้อดังนี้ 1. มีตู้รับความคิดเห็น/รับแบบประเมินการให้บริการ 2. มีอุปกรณ์และเครื่องมือ

เครื่องใช้ที่ทันสมัยสำหรับให้บริการ 3. มีคำแนะนำ/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศอย่างเหมาะสม

และ 7.  

  2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการแบ่งออกเป็นรายข้อ

ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่างดี 2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้ม

แยม้แจ่มใส กระตือรือร้นและเอาใจใส่ 3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว และ 5. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำหรือช่วยตอบข้อ

ซักถามได้เป็นอย่างดี 

  2.4  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  หมายถึง สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีไว้บริการ 

แบ่งออกเป็นรายข้อดังนี้ 1. มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการ  2. สถานที่ให้บริการมี

บรรยากาศที่เหมาะสม โปร่ง โล่ง สะอาด 3. มีสื่อต่างๆ เพื่อบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร  

โทรทัศน์  4. ที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ 5. มีน้ำดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการ

ให้บริการ 6. มีห้องน้ำสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการและ 7. การเดินทางมาติดต่อขอรับบริการ

สะดวก 8. มีที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ 

 3 . เทศบาลตำบลอ ุท ัย  หมายถ ึง เทศบาลตำบลอ ุท ัย  อำเภออ ุท ัยจ ังหว ัด

พระนครศรีอยุธยา  

 

 

 

 



 

 

6 
 

1.6   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผลจากการศึกษาทำให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ

ให้บริการของเทศบาลตำบลอุทัย อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในด้านกระบวนการขั้นตอน

การให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

 2. ผลจากการศึกษาทำให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการ

ให้บริการของเทศบาลตำบลอุทัย อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในงานต่าง ๆ ที่ให้บริการ 

 3. ผลจากการศึกษาทำให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงข้อเสนอแนะ

ต่างๆ และนำผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ

ต่อไป 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล

ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามลำดับ 

ดังนี้ 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

 2.1.1  ความหมายของความพึงพอใจ 

 2.1.2  ความพึงพอใจในการบริการ 

 2.1.3  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับบริการสาธารณะ 

 2.1.4  ทฤษฎีความพึงพอใจ 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 

 2.2.1  ความหมายของการบริการ 

 2.2.2  ความหมายคุณภาพการให้บริการ 

 2.2.3  การประเมินคุณภาพการบริการ 

  2.2.4  ทฤษฎีคุณภาพการให้บริการ 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 

  2.3.1  ความเป็นมาของการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 

  2.3.2  ความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น 

  2.3.3  ความหมายของการปกครองท้องถิ่น 

  2.3.4  รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.4  ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลอุทัย  

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

2.1.1  ความหมายของความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจหรือความพอใจ ซึ่งตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า 

“Satisfaction” พฤติกรรมความพึงพอใจของมนุษย์เป็นความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียดหรือ

ความกระวนกระวายหรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย เมื่อมนุษย์สามารถขจัดสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไปได้

มนุษย์ย่อมได้รับความพึงพอใจในสิ่งที่ต้องการ 

เชลล่ี (Shelly, 1995 : 9) ได้ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ สรุปได้ว่าความพึงพอใจ เป็น

ความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวกเป็น

ความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดความสุข ความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึก    ใน

ทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือเป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับและความสุขน้ีสามารถทำให้เกิดความสุข   หรือ

ความรู้สึกทางบวกเพ่ิมข้ึนได้อีก ดังน้ันจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลับซับซ้อนและความสุขน้ีจะ

มีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกในทางบวกอื่นๆ ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกและความสุข มี

ความสัมพันธ์กับอย่างสลับซับซ้อนและระบบความสัมพันธ์ของความรู้สึกท้ังสามน้ีเรียกว่าระบบความพึง

พอใจโดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าความรู้สึกทางลบ 

 กู๊ด (Good. 1973: 230) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง คุณภาพหรือระดับ

ความพอใจซ่ึงเป็นผลจากความสนใจต่างๆ และทัศนคติของบุคคลต่อกิจกรรม 

 โวลแมน (Wolman. 1973 : 27) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึก     

ท่ีมีความสุขเม่ือได้รับผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย ความต้องการหรือแรงจูงใจ 

 สตาอาส และเซเลส (Strauss and Sayless. 1960 : 82; อ้างถึงในวุฒิชัย โสมาบุตร. 2536 : 

52) มีความเห็นว่าความพึงพอใจในงานเป็นความรู้สึกพอใจในงานที่ทำและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้น ให้

สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร บุคคลจะรู้สึกพอใจในงานที่ทำเมื่องานนั้นให้ผลประโยชน์ตอบแทน 

ท้ังทางวัตถุและจิตใจและสามารถตอบสนองความต้องการข้ันพ้ืนฐานของบุคคลได้ 

วรูม (Vroom. 1964 : 99) ได้กล่าวถึง ทัศนคติ (Attitude) และความพึงพอใจว่าสามารถที่จะ

ใช้แทนกันได้เพราะท้ังสองคำน้ีเป็นเร่ืองของผลท่ีเกิดข้ึนกับบุคคล เน่ืองจากงานท่ีเขาทำอยู่โดยทัศนคติท่ีดี

หรือไม่ดีจะทำให้เกิดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจตามลำดับ   

อเดย์และแอนเดอรเซน (อนงค์ เอื้อวัฒนา, 2542 : อ้างอิงจาก A day & Anderson, 1975 : 

4) ให้ความหมายถึง ความพึงพอใจว่า “ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก หรือความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
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ท ัศนคต ิของคน ท ี่เก ิดจากประสบการณ ์ท ี่ผ ู้ร ับบริการเข ้าไปในสถานท ี่ให ้บร ิการน ั้น ๆ และ

ประสบการณ์นั้นเป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการ ซึ่งความพึงพอใจมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยที่แตกต่างกัน” 

มอร์ส  (อ้างใน ณรงค์ อุดมศรี, 2542) กล่าวว่า “ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่าง          

ท่ีสามารถลดความตึงเครียดของบุคคลให้น้อยลงได้ ถ้าความตึงเครียดมีมาก ก็จะทำให้เกิดความไม่พึงพอใจ   

ซ่ึงความตึงเครียดน้ี มีผลมาจากความต้องการของมนุษย์ หากมนุษย์มีความต้องการมากก็จะเกิดปฏิกิริยา

เรียกร้อง แต่ถ้าเม่ือใดความต้องการได้รับการตอบสนองก็จะทำให้เกิดความพึงพอใจ” 

ลักษวรรณ พวงไม้ม่ิง (2545) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงสภาพจิตท่ีปราศจากความเครียด 

ท้ังน้ี เพราะธรรมชาติของมนุษย์น้ันมีความต้องการ ถ้าต้องการน้ันได้รับการตอบสนองท้ังหมด หรือบางส่วน

ความเครียดจะน้อยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น และในทางกลับกัน ถ้าความตอ้งการนั้นไม่ได้รับ         

การตอบสนองความเครียด และความไม่พึงพอใจจะเกิดข้ึน 

 ชวลิต  เหล่ารุ่งกาญจน์ (2538 : 7 – 8) ได้กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติ ใน

ทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงและจะเปล่ียนไปเป็นความพึงพอใจในการปฏิบัติต่อส่ิงน้ัน 

ปรียาพร  วงศ์อนตุรโรจน์ (2535)  ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สกึรวมของ

บุคคลท่ีมีต่อการทำงานในทางบวกเป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทน 

คือ  ผลที่เป็นความพึงพอใจที่ทำให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น  มีความมุ่งมั่นที่จะทำงาน มีขวัญ

กำลังใจ ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานรวมท้ังการส่งผลต่อความสำเร็จ

และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ 

ดิเรก  ฤกษ์หร่าย (อ้างใน อรวรรณ  เมฆทัศน์, 2543 : 4) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง

ทัศนคติในทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเปลีย่นแปลงไปเป็นความพึงพอใจในการปฏิบัติ

ต่อสิ่งนั้น 

 หลุย จำปาเทศ (อ้างใน นิภาพรรณ แก้วปัญญา, 2542) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง 

ความต้องการ (Need) ได้บรรลุเป้าหมายพฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตได้จาก

สายตา คำพูดและการแสดงออก 

สุวัฒนา ใบเจริญ (2540 : 12) ได้สรุปความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึกที่ดี

หรือเจตคติที่ดีของบุคคลที่มีต่อสิ่งนั้น ๆ เมื่อบุคคลอุทิศแรงกายแรงใจและสติปัญญาเพื่อกระทำ     

สิ่งนั้น ๆ 
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จุมพล  สัตยาภรณ์ (2542 : 9) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกด้าน

ทัศนคติ ซึง่ไม่จำเป็นต้องแสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได้ แต่เป็นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สึก

ต่อสิ่งเร้า โดยบ่งบอกทิศทางว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวก ทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้านั้น 

สรุปได้ว่าความพึงพอใจ หมายถึง  ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึง่หรือปัจจัย

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุ

จุดมุ่งหมายในระดับหนึ่งความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้นหากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้น

ไม่ได้รับการตอบสนอง 

 

 2.1.2 ความพึงพอใจในการบริการ 

การบริการเป็นแนวทางปฏิบัติงานท่ีสามารถกระทำ หรือติดต่อส่ือสาร และเก่ียวข้องกับการใช้

บริการ ในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงการให้บุคคลได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด้วยความพยายาม 

ความมุ่งมั่น ด้วยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ โดยจัดได้ว่าเป็นการ

ให้บริการทั้งสิ้น มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการให้บริการแตกต่างกันไปตามพื้นฐานและ

ประสบการณ์ ดังน้ี    

Millet (1954) ได ้กล ่าวถ ึงความพ ึงพอใจในการบร ิการ (Satisfactory service) หร ือ

ความสามารถที่จะพิจารณาว่าบริการนั้นเป็นความพึงพอใจหรือไม่  โดยวัดจากการให้บริการอย่าง เท่า

เทียม (Equitable service) คือการบริการท่ีมีความยุติธรรมเสมอภาคและเสมอหน้าการให้บริการรวดเร็ว

ทันต่อเวลา (Timely service) คือให้บริการตามลักษณะความจำเป็นรีบด่วนตามความต้องการ  การ

ให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample service) คือความเพียงพอในด้านสถานท่ี  บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous service) การให้บริการที่ม ีความก้าวหน้า (Progressive 

service)  คือการพัฒนางานบริการทางด้านปริมาณและคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเร่ือย ๆ 

สุนันทา ทวีผล (2550: 19-20) กล่าวไว้ว่า ในการพิจารณาความสำคัญของการบริการสามารถ

พิจารณาได้ 2  ด้าน ดังน้ี 

1. ถ้ามีบริการท่ีดีจะเกิดผลอย่างไร 

2. ถ้าบริการไม่ดีจะมีผลเสียอย่างไร 

บริการที่ดีจะส่งผลให้ผู้รับบริการมีทัศนคติ อันได้แก่ ความคิด และความรูส้ึก ทั้งต่อตัวผู้

ให้บริการและหน่วยงานท่ีให้บริการเป็นไปในทางบวก คือความชอบ ความพึงพอใจ ดังน้ี 
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1. มีความชื่นชมในตัวผู้ให้บริการ 

2. มีความนิยมที่ให้บริการ 

3. มีความระลึกถึงและยินดีมาขอรับบริการอีก 

4. มีความประทับใจที่ดีไปอีกนานแสนนาน 

5. มีการบอกกล่าวไปยังผู้อื่นแนะนำให้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น 

6. มีความภักดีต่อหน่วยงานที่ให้บริการ 

7. มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางที่ดี 

ส่วนการบริการที่ไม่ดีนั้น จะส่งผลกระทบให้ผู้บริการมีทัศนคติทั้งต่อตัวผู้ให้บริการ และ

หน่วยงานที่ให้บริการเป็นไปในทางลบ มีความไม่ชอบ และความไม่พึงพอใจ ดังนี้ 

1. มีความรังเกียจตัวผู้ให้บริการ 

2. มีความเสื่อมศรัทธาในหน่วยงานที่ให้บริการ 

3. มีความผิดหวัง และไม่ยินดีมาใช้บริการอีก 

4. มีความประทับใจที่ไม่ดีไปอีกนานแสนนาน 

5. มีการบอกกล่าวไปยังผู้อื่น ไม่แนะนำให้มาใช้บริการอีก 

6. มีการพูดถึงผู้ให้บริการ และหน่วยงานในทางที่ไม่ดี 

นอกจากนี้ กุลธน ธนาพงศธร (2530: 16-17) ได้ชี้ให้เห็นถึงหลักการให้บริการที่สำคัญมี 5 

ประการ  คือ 

1.  หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ  ประโยชน์และ

บริการท่ีองค์กรจัดให้น้ัน จะต้องตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่หรือท้ังหมดมิใช่บางคนหรือบาง

กลุ่ม  มิฉะนั้นจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดในการอำนวยประโยชน์และบริการและไม่คุ้มค่ากับการดำเนินงาน

น้ันๆ ด้วย 

 2.  หลักความสม่ำเสมอ กล่าวคือ การให้บริการต้องต่อเนื่องสม่ำเสมอ มิใช่ทำๆ หยุดๆ     

ตามความพอใจของผู้ใช้บริการหรือผู้ปฏิบัติการ 

3.  หลักความสะอาด คือ บริการท่ีจัดให้น้ันต้องให้ผู้รับบริการอย่างเสมอหน้าและเท่าเทียมกัน 

ไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะต่างจากคนอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด 
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 4.  หลักความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติง่าย

สะดวก สบาย ส้ินเปลืองทรัพยากรไม่มากและไม่เป็นภาระยุ่งยากใจแก่ผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการ     มาก

เกินไป 

มณีวรรณ  ตั้นไทย (2533: 66 – 69) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการได้รับ

บริการไว้ว่า หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการได้รับบริการในด้านต่างๆ  ดังน้ี  คือ 

   1.  ด้านความสะดวกท่ีได้รับ 

   2. ด้านตัวเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

   3. ด้านคุณภาพของบริการท่ีได้รับ 

   4. ด้านระยะเวลาของการบริการ   

   5. ด้านข้อมูลท่ีได้รับจากการบริการ 

วัลลภา ชายหาด (2532: 10) กล่าวว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะ  

หมายถึง ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับบริการ 

สมชัย  เลิศทิฐวิงศ์ (2544: 35) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในการบริการคือความรู้สึกดี  

ความรู้สึกรัก ชอบและสุขใจหรือทัศนคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงน้ันๆ ซ่ึงถ้าบุคคลมีความพึงพอใจต่อส่ิงใด

แล้วก็จะมีผลทำให้อุทิศแรงกายและสติปัญญา เพ่ือจะมอบให้แก่ส่ิงน้ันๆ เป็นระดับความรู้สึกของลูกค้าท่ี

มีผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือการทำงานของ

ผลิตภัณฑ์กับการคาดหวังของลูกค้า (Expectation) เกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผู้ซ้ือ 

คุปต์  และคณะ (2542)  ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในการบริการมีความสำคัญต่อการ

ดำเนินงานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงมีลักษณะท่ัวไปดังน้ี 

1.  ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อส่ิงหน่ึง

ส่ิงใด บุคคลจำเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัว การตอบสนองความต้องการ ส่วนบุคคลด้วย

การโต้ตอบกับบุคคลอ่ืนและส่ิงต่างๆ ในชีวิตประจำวันทำให้แต่ละคนมีประสบการณ์การรับรู้ส่ิงท่ีจะได้รับ

ตอบแทนแตกต่างกันไป ในสถานการณ์การบริการก็เช่นเดียวกัน บุคคลรับรู้หลายส่ิงหลายอย่างเก่ียวกับ

การบริการ ไม่ว่าจะเป็นประเภทของการบริหารหรือคุณภาพของการบริการซ่ึงประสบการณ์ที่ได้รับจาก

การสัมผัสบริการต่างๆ หากเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยสามารถทำให้ผู้รับบริการได้รับ

ส่ิงท่ีคาดหวังก็ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดีและพึงพอใจในบริการท่ีได้รับ 
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 2.  ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีคาดหวังกับส่ิงท่ีได้รับจริงใน

สถานการณ์หนึ่ง การบริการก่อนที่ลูกค้าจะมาใช้บริการใดก็ตามมักจะมีมาตรฐานของการบริการนั้น     

ไว้ในใจอยู่ก่อนแล้วซึ่งอาจมีแหล่งอ้างอิงมาจากคุณค่าหรือเจตคติที่ยึดถือต่อการบริการ ประสบการณ์

ด้ังเดิมท่ีเคยใช้บริการ  การบอกเล่าของผู้อ่ืน การรับทราบข้อมูล การรับประกันบริการจากโฆษณาการให้

คำม่ันสัญญาของผู้ให้บริการเหล่าน้ีเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีผู้รับบริการใช้เปรียบเทียบกับการบริการ  ท่ีได้รับ

ในวงจรของการให้บริการตลอดช่วงเวลาของความจริง สิ่งที่ผู้รับบริการได้รับรู้เกี่ยวกับการบริการก่อนที่

จะมารับบริการหรือความคาดหวังในส่ิงท่ีคิดว่าควรจะได้รับ (Expectations) น้ีมีอิทธิพล ต่อช่วงเวลาของ

การเผชิญความจริงหรือการพบปะระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นอย่างมาก เพราะผู้รับบริหารจะ

ประเมินเปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับบริการจริงตามกระบวนการบริการที่เกิดขึ้น (Performance) กับสิ่งที่

คาดหวังเอาไว้หากส่ิงท่ีได้รับเป็นไปตามความคาดหวังถือว่าเป็นการยืนยันท่ีถูกต้อง (Confirmation) กับ

ความคาดหวังที่มีอยู่ผู้รับบริการย่อมเกิดความพึงพอใจต่อการบริการดังกล่าว แต่ถ้าไม่เป็นไปตามที่

คาดหวังอาจจะสูงหรือต่ำกว่านับเป็นการยืนยันที่คลาดเคลื่อน (Disconfirmation) จากความคาดหวัง

ดังกล่าวท้ังน้ีช่วงความแตกต่าง (Discrepancy) ท่ีเกิดข้ึนจะช้ีให้เห็นถึงระดับของความพึงพอใจหรือความ

ไม่พึงพอใจมากน้อยได้ถ้าข้อยืนยันเบ่ียงเบนไปในทางบวกแสดงถึงความพึงพอใจถ้าไปในทางลบแสดงถึง

ความไม่พึงพอใจ 

 3.  ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปจัจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความคาดหวัง

ของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ ช่วงเวลาหนึ่งบุคคลอาจจะไม่พอใจต่อสิ่งหนึ่งเพราะว่าไม่เป็นไปตาม      

ที่คาดหวังไว้ แต่ในอีกช่วงหนึง่หากสิ่งที่คาดหวังไว้ได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้อง บุคคลก็สามารถ

เปลี่ยนความรู้ส ึกเดิมต่อสิ่งน ั้นได้อย่างทันทีท ันใดแม้ว่าจะเป็นความรู้ส ึกที่ตรงกันข้ามกันก็ตาม  

นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่สามารถแสดงออกในระดับมากน้อยได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความ

แตกต่างของการประเมินส่ิงท่ีได้รับจริงกับส่ิงท่ีคาดหวังไว้  ส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้เวลาเป็นมาตรฐานในการ

เปรียบเทียบความคาดหวังจากบริการต่าง ๆ 

2.1.3  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับบริการสาธารณะ 

ได้มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจต่อการได้รับบริการแตกต่างกันไป ดังน้ี 

มิลเลทท์ (Millet. 1954: 10)  ได้อธิบายว่า  บริการสาธารณะท่ีน่าพึงพอใจหรือความสามารถใน

การท่ีจะพิจารณาว่าบริการน้ันจะพึงพอใจหรือไม่ อาจพิจารณาได้จากส่ิงต่อไปน้ีคือ 
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1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable service) หมายถึงการบริการที่ม ีความ

ยุติธรรม โดยมีความเสมอภาคและเสมอหน้าไม่ว่าจะเป็นใคร 

2. การให้บริการรวดเร็วทันต่อเวลา (Timely service) หมายถึง การให้บริการตามลักษณะ

ความจำเป็นเร่งด่วนตรงต่อเวลา 

3.  การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample service) หมายถึง ความเพียงพอในด้านสถานที่ 

บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

4.  การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous service) หมายถึง การให้บริการอย่างต่อเนื่อง

จนกว่าจะบรรลุผล 

5.  การให้บริการท่ีมีความก้าวหน้า (Progressive service) หมายถึง การพัฒนางานบริการท้ัง

ด้านปริมาณและคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเร่ือยๆ  

กันต์ลาชและเรด (Gundlach and Reid. 1983: 41; อ้างถึงในเรืองบุญ สิริธรังศรี. 2535: 27) 

มีความเห ็นว่าความพึงพอใจของประชาชนหลังจากพบกับพฤติกรรมการให ้บริการเป ็นระดับ          

ความพึงพอใจของประชาชนที่เกิดจากการรับบริการว่าหลังจากได้รับบริการเจ้าหน้าที่ที่สามารถ

ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหารวมท้ังลดปัญหาและทำให้ประชาชนเกิดความภูมิใจได้มากน้อย

เพียงใด 

กันต์ลาช และเนลสัน (Gundlach and Nelson. 1983: 41) เสนอแนวคิดว่าความพึงพอใจ

ของประชาชนหลังจากการพบพฤติกรรมการให้บริการเป็นระดับความพึงพอใจท่ีเกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ี

สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาหรือลดปัญหา 

จากแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้มารับบริการสรุปได้ว่าองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ    

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสาธารณะใดๆ จำแนกตามระยะของการใช้บริการได้เป็น 3 ระยะ  ดังน้ี 

 ระยะที่ 1 ก่อนการใช้บริการ องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ได้แก่  

เจ้าหน้าที่และการต้อนรับ วิธีการบริการและความสะดวกรวดเร็ว  ความสะดวกจากระบบของงาน  

ระยะเวลาดำเนินการ ข้อมูลท่ีได้รับความสะดวกของอาคารสถานท่ี 

ระยะที่ 2 ระหว่างการใช้บริการองค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ได้แก่ 

ความรู้สึกปลอดภัยจากการรับบริการ ความสะดวกรวดเร็วที่ได้รับขณะรับบริการ คุณภาพการบริการ

ความถูกต้อง 
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ระยะที่ 3  หลังการใช้บริการองค์ประกอบส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ได้แก่    

การสนองตอบความต้องการหรือการแก้ไขปัญหาและลดปัญหาใหแ้ก่ผู้รับบริการจากเจ้าหน้าที่การ

ให้บริการอย่างทันเวลา ความเสมอภาคในการให้บริการ วิธีการบริการข้อมูลท่ีได้รับหลังการใช้บริการ 

ปิยะ  อุทาโย (2534: 7 – 8, อ้างถึงใน ชาญชัย ราชโคตร. 2544: 12) ได้สรุปความหมายของ

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการสาธารณะในด้านต่างๆ คือ 

   1. ด้านความสะดวกท่ีได้รับ 

   2. ด้านตัวเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีให้บริการ 

   3. ด้านคุณภาพของบริการท่ีได้รับ 

   4. ด้านระยะเวลาในการดำเนินการ 

   5. ด้านข้อมูลท่ีได้รับจากการบริการ 

และยังรวมถึงระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการได้รับการบริการในลักษณะ

ดังต่อไปน้ี 

   1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

   2. การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา 

   3. การให้บริการอย่างเพียงพอ 

   4. การให้บริการอย่างต่อเน่ือง 

   5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า 

 กล่าวโดยสรุปสำหรับความหมายของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ

หน่วยงานของรัฐนักวิชาการแต่ละท่านก็ได้ให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์และ

เกณฑ์ต่างๆ ที่แต่ละท่านมีอยู่ แต่อย่างไรก็ตามจุดร่วมที่สำคัญของความหมายดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับ

ระดับความรู้ส ึกของประชาชนที่ม ีต ่อการให้บริการต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐในมิติต่างๆ ตาม

ประสบการณ์ท่ีได้รับ  คือ 

   1. ได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมหรือเป็นธรรม 

   2. ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง  แม่นยำ 

   3. ได้รับบริการอย่างครบถ้วนเพียงพอ 

   4. ได้รับบริการอย่างก้าวหน้า 

   5. ได้รับการบริการอย่างสุภาพอ่อนน้อม 
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   6. ได้รับบริการอย่างต่อเน่ือง 

Fitzgerald and Durant (อ้างใน ธนพร  ชุมวรฐายี, 2539 : 12) ให้ความหมายเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ (Public Service Satisfaction) ว่าเป็น

การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น โดยมีพื้นฐาน   

เกิดจากการรับรู้ (Perception) ถึงการส่งมอบการบริการที่แท้จริงและการประเมินผลนีจ้ะแตกต่างกัน

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับเกณฑ์ (Criteria) ที่แต่ละบุคคล  ตั้งไว้รวมทั้งการตัดสิน 

(Judgment) ของบุคคลนั้นด้วย โดยการประเมินผลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ด้าน คือ 

1. ด้านอัตวิสัย (Subjective) ซึ่งเกิดจากการได้รับรู้ถึงการส่งมอบการบริการ 

2. ด้านวัตถุวิสัย (Objective) ซึ่งเกิดจากการได้รับปริมาณและคุณภาพของการบริการ 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องานบริการสาธารณะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ด้านการให้บริการของงานปกครองส่วนท้องถิ่น ซึง่มีพื้นฐานมาจากการรับรู้ การส่งมอบบริการ        

ที่แท้จริง การประเมินผลแตกต่างกันตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคลตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที ่  

แต่ละบุคคลตั้งไว้รวมทั้งการตัดสินใจของบุคคลนั้นด้วย  

1. การให ้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุต ิธรรมในการ

บริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่า คนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ

อย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะได้รับ

ปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 

2. การให้บริการอย่างทันเวลา (Time Service) หมายถึง การให้บริการจะต้องมองว่าการ

ให ้บร ิการสาธารณะจะต ้องตรงเวลา ผลการปฏ ิบ ัต ิงานของหน ่วยงานภาครัฐ จะถ ือว ่าไม ่ม ี

ประสิทธิภาพเลยถ้าไม่มีการตรงเวลา ซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน 

3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) การให้บริการสาธารณะต้องมีลักษณะมีจำนวน

การให ้บ ร ิก ารและสถานท ี่ให ้บ ร ิก ารอย ่าง เหม าะสม  (The Right Quantity at the Right 

Geographical Location) Millet เห็นว่า ความเสมอภาคหรือการตรงเวลา จะไม่มีความหมายเลย 

ถ้ามีจำนวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอและสถานที่ตั้งที่ให้บรกิารสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่

ผู้รับบริการ 
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4. การให้บริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่เป็นไป

อย่างสม่ำเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการ

ว่าจะให้บริการหรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้ 

5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่มีการ

ปรับปรุงคุณภาพ และผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือสามารถที่จะ

ทำหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 

 

  2.1.4  ทฤษฎีความพึงพอใจ 

2.1.4.1  ทฤษฎีลำดับข้ันความต้องการของมาสโลว์  (Maslow’s Hierarchy Theory) 

Maslow (1954 อ้างในราตรี โพธ์ิทอง, 2547 : 24) ได้อธิบายทฤษฎีการจูงใจ Maslow  ได้ต้ัง

ทฤษฎีทั่วไปเก่ียวกับการจูงใจซ่ึงเป็นที่รู้จักและยอมรับกันแพร่หลายโดยต้ังสมมุติฐานเก่ียวกับพฤติกรรม

นุษย์ไว้ว่ามนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีท่ีส้ินสุด ขณะท่ีความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว

จะไม่เป็นส่ิงจูงใจต่อไป ความต้องการท่ียังไม่ได้รับการตอบสนองก็จะเป็นส่ิงจูงใจและ มาสโลว์ได้ลำดับข้ัน

ความต้องการของมนุษย์จากระดับต่ำถึงระดับสูงสุดซ่ึงแบ่งเป็น 5 ข้ันตอนดังน้ี 

1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน

ของเพื่อความอยู่รอดของชีวิต เช่น ต้องการอาหาร อากาศ ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และความต้องการ

ทางเพศ 

2. ความต้องการความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security or Safety Needs) ได ้แก ่   

ความต้องการความปลอดภัยทั้งของร่างกาย เช่น ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อันตรายต่างๆ และ

ความปลอดภัยหรือความมั่งคงทางจิตใจ เช่น ความมั่นคงในอาชีพ 

3. ความต้องการทางสังคม (Social or Belongingness Needs) ได้แก่ ความต้องการที่จะ

เข้าร่วมและได้รับการยอมรับในสังคม ความเป็นมิตรและความรักจากเพื่อนร่วมงานทั้งความเป็นเจ้าของ

ในแง่ของหน่วยงาน 

4. ความต้องการท่ีจะได้รับการยกย่องในสังคม (Esteem needs) ได้แก่ ความต้องการอยากเด่น

ในสังคมเป็นที่ยอมรับและยกย่องสรรเสริญของบุคคลอื่น 

5. ความต้องการที่จะได้รับความสำเร็จตามความนึกคดิของตนเอง (Self Actualzation 

Needs) เป็นความต้องการขั้นสูงของมนุษย์ที่ส่วนมากอยากจะเป็นอยากจะได้  
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2.1.4.2  ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์เบิร์ก (Herzberg’s Two Factors Theory) 

Herzberg (1971 อ้างในราตรี  มีสมบัติ, 2551 : 11-13) ได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวข้องกับ   

เรื่องความพึงพอใจไว้ เรียกว่า “ทฤษฎีองค์ประกอบคู่ของเฮอร์เบิร์ก” ซึ่งแนวคิดตามทฤษฎีดังกล่าว

จะมีองค์ประกอบที่ส ัมพ ันธ์ก ับความชอบหรือไม ่ชอบในงานของแต่ละบุคคล แบ่งออกเป ็น 2 

องค์ประกอบ หรือเรียกว่า ปัจจัย 2 ด้าน คือ  

1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ปัจจัยด้านนี้เปน็ปัจจัยที่เกี่ยวกับการจูงใจให้คนมา

ชอบในงาน และเป็นตัวกระตุ้นให้คนเกิดความพึงพอใจในงาน เพราะปัจจัยด้านนี้เน้นการตอบสนอง

ความต้องการของบุคคล ซึ่งได้แก ่

1.1 ความสำเร็จในการทำงาน (Achievement) หมายถึง การที่เมื่อบุคคลทำงานเสร็จ

สิ้น ประสบความสำเร็จ ย่อมเกิดความพึงพอใจในงานนั้นๆ 

1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือ

จากบุคคลทั้งภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภายนอกหน่วยงานด้วยลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (The 

work itself) หมายถึง งานที่น ่าสนใจ ท้าทาย เป็นงานที่สามารถกระทำได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จ   

เพียงผู้เดียวได้ 

1.3 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับ

มอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจ และรับผิดชอบต่องานนั้นอย่างเต็มที่ 

1.4 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานน้ัน 

เช่น อาจมีการได้รับเล่ือนตำแหน่งสูงข้ึน มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้มากข้ึน 

2. ปัจจัยสุขวิทยา (Hygiene Factors) หรืออาจเรียกว่า ปัจจัยวิทยาหรือปัจจัยค้ำจุน 

(Maintenance Factors) ก็ได้ ปัจจัยด้านนี้เป็นปัจจัยที่ช่วยค้ำจุนให้บุคคลมีแรงจูงใจในการทำงาน

ต่อไป ซึ่งถ้าหากบุคคลขาดปัจจัยด้านนี้จะทำให้เกิดความไม่พอใจในการทำงาน แต่มิใช่ว่าปัจจัยด้านนี้

จะเป็นตัวช่วยให้เกิดแรงจูงใจแต่อย่างใด ซึ่งมักจะเป็นปัจจัยที่มาจากสิ่งแวดล้อมของงาน หรืออาจพูด

ว่าเป็นปัจจัยภายนอกตัวบุคคลก็ได้ ซึ่งได้แก่  

2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือน หรือค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเข้า

มาทำงานในหน่วยงานนั้น ๆ อาจรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนของหน่วยงานนั้นด้วย 
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2.2 โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง การที่

บ ุคคลได้รับการเลื่อนตำแหน่ง อาจหมายความรวมถึงสถานการณ์ที่ทำให้บ ุคคลที่โอกาสได้รับ     

ความชำนาญ (Skills) ในการทำงานด้านนั้นด้วย 

2.3 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน (Inter-Personal 

Relation Superior, Subordinated, Peers) หมายถึง การที่ได้รับการติดต่อสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็น

กริยา วาจา ท่าทางต ่าง ๆ ซึ่งแสดงถึงความสัมพ ันธ์อ ันด ีต ่อก ันและความเข ้าใจและสามารถ         

ร่วมปฏิบัติงานด้วยกันได้เป็นอย่างดี  

2.4 สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ได้รับการยอมรับและมีเกียรติ

และศักดิ์ศรีในสังคมด้วย 

 2.5 นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy and Administration) หมายถึง 

แนวทางการปฏิบัติและการบริหารขององค์การในงานนั้นๆ 

 2.6 สภาพการทำงาน (Working Condition) หมายถึง สภาพทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม

ในการทำงาน เช่น สถานที่ทำงาน อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งบรรยากาศในการทำงานด้วย 

 2.7 ชีวิตส่วนตัว (Personal Life) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีต่อผลจากการได้เข้า

ทำงานนั้น และมีผลกระทบโดยตรงหรือทางอ้อมต่อชีวิตส่วนตัวหรืองานที่ทำโดยขัดต่อความยั่งยืน

ของอาชีพในการทำงาน 

2.8 ความมั่นคงในการทำงาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความ

ยั่งยืนของอาชีพในการทำงาน 

2.9 วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Supervision-Technical) หมายถึง วิธีการในการดำเนินการ

ของผู้บังคับบัญชาในการบริหารงานของหน่วยงาน ตลอดจนความยุติธรรมในการบริหารงานนั้นด้วย 

Herzberg ได้อธิบายสรุปว่า ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป ็นแรงจูงใจให้คนเกิดความ     

พึงพอใจในงานนั้น แต่ถ้าหากขาดปัจจัยวิทยาก็อาจมีผลทำให้บุคคลเกิดความไม่พอใจในงานนั้นด้วย 

จะเห็นว่าปัจจัยวิทยาเป็นเสมือนเครื่องช่วยค้ำจุนให้ปัจจัยจูงใจอยู่ต่อไป จึงควรมีทั้ง 2 ด้านอย่างพอดี 

จึงจะทำให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในงานนั้น 
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2.1.4.3 ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเดวิด แมคเคลแลนด์ (McClelland’s 

Achievement Motivation Theory) 

แมคเคลเลนด์ (1961 อ้างในคันศร  แสงศรีจันทร์, 2550 : 18-19) เป็นนักจิตวิทยาแห่ง

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ทำการวิจ ัยเกี่ยวกับสิ่งจูงใจของมนุษย์ในการทำงานให้เกิดผลสำเร็จ        

ทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม ผลของการศึกษาสรุปได้ว่า มนุษย์มีความต้องการอยู่ 3 ประการ 

1. ความต้องการสัมฤทธิ์ผล เป็นแรงขับเพื่อจะทำให้งานที่กระทำเป็นผลสำเร็จมากที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 

2. ความต้องการความรักและความผูกผัน  เป็นความปรารถนาที่จะส่งเสริมและรักษา

สัมพันธภาพอันอบอุ่นเพื่อเป็นมิตรกับผู้อื่น คล้ายกับความต้องการทางสังคมของมาสโลว์ 

3. ความต้องการอำนาจเป็นความต้องการที่จะให้คนอื่นมีความประพฤติหรือมีพฤติกรรมที่

ต้องการ หรือต้องการมีอำนาจในการบังคับบัญชาและมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น 

จากการศึกษาของแมคเคลแลนด์ (McClelland) พบว่าผู้มีแรงจูงใจทางด้านความสำเร็จ

โดยตัวของเขาเองจะมีคุณลักษณะที่มีความสำคัญ 3 ประการคือ 

1. พวกเขาต้องการกำหนดเป้าหมายของพวกเขาเองไม่ต้องการความเลื่อนลอยไร้เป้าหมาย 

2. พวกเขาจะไม่กำหนดเป้าหมายที่ยากหรือง่ายต่อความสำเร็จมากจนเกินไป 

3. พวกเขาตอ้งการสิ่งย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพวกเขา ซึ่งต้องการรู้ว่า    

เขาทำงานดีแค่ไหน 

สำหรับผู้บริหารแล้วความต้องการอำนาจ บารมี เป็นความต้องการที่สูงกว่าความต้องการ

ความสัมฤทธิ์ผลและความต้องการผูกพัน แมคเคลแลนด์ได้เน้นสาระสำคัญด้านแรงจูงใจว่า ผู้ที่จะ

ทำงานได้ประสบความสำเร็จต้องมีแรงจูงใจด้านความต้องการสัมฤทธิ์ผลอยู่ในระดับสูง ความสำเร็จ

ของงานจะทำได้โดยการกระตุ้นความต้องการด้าน mAch เป็นสำคัญ บุคคลแต่ละคนเมื่อมี mAch สูง

ก็จะสามารถทำงานได้สำเร็จและช่วยให้งานของหน่วยงานสำเร็จไปด้วย 
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2.1.4.4  ทฤษฎีการจูงใจของแมคเกรเกอร์ (Mcgregor’s Theory X and Theory Y) 

McGregor (อ ้างถ ึงในกร ิชส ุร ีย ์ กอปร ์ค ุณ ไพศาลและคณะ , 2551 : 17-19) เป ็น

ศาสตราจารย์วิชาการบริหาร ณ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเสทส์ สหรัฐอเมริกาทำการศึกษาวิจัย

พฤติกรรมการทำงานของมนุษย์ และได้สร้างทฤษฎีการจูงใจในการทำงานเป็น 2 ทฤษฎี ดังนี้ 

1.  ทฤษฎี X 

ทฤษฎีนี้มองความเป็นมนุษย์ในแง่ไม่ดี สรุปแนวคิดที่สำคัญของทฤษฎีนี้ได้เป็น 3 ประการ คือ 

เห็นว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่แท้จริงนั้น มนุษย์ไม่ชอบทำงาน หากมีโอกาสหลีกเลี่ยงได้ก็พยายาม

หลีกเล่ียงเห็นว่าวิธีท่ีจะทำให้มนุษย์ทำงานได้น้ัน ต้องใช้วิธีบังคับ ควบคุม ข่มขู่ ส่ังการ และลงโทษเพื่อให้

งานบรรลุวัตถุประสงค์ เห็นว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ชอบเป็นผู้ตามมากว่าผู้นำและพยายามหลีกเลี่ยง   

ความรับผิดชอบไม่คอยหวังความก้าวหน้าทะเยอทะยานน้อย แต่สิ่งที่ต้องการมากเหนืออย่างอื่นคือ 

ความมั่นคงปลอดภัย 

จากแนวคิดที่มองว่ามนุษย์ไม่ดีดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าผู้ที่เชื่อตามแนวคิดของทฤษฎีนี้ หากจะ

มอบหมายให้ใครทำงานอะไร จึงต้องมีหัวหน้างานคอยควบคุม บังคับบัญชาเพราะเห็นว่าถ้าไม่มี

ห ัวหน้าบังคับบัญชาหรือไม่มีใครมาชี้น ิ้วสั่งการ งานก็มักไม่เดิน การที่ม ีห ัวหน้ามาบังคับบัญชา        

ในความหมายของกลุ่มนี้ คือ การว่ากล่าวและลงโทษ เหตุที่ต้องทำดังนี ้โดยมีเหตุผลว่าพื้นฐานของคน

มักเกียจคร้านและขาดความรับผิดชอบ คือทฤษฎีในกลุ่มนี้จะมองมนุษย์ในแง่ลบเป็นส่วนใหญ่ 

2.  ทฤษฎี Y  

ทฤษฎีนี้มองความเป็นมนุษย์ในแง่ดี แนวคิดของทฤษฎีนี้ สรุปสาระสำคัญได้ 6 ประการ 

ดังต่อไปนี้ โดยธรรมชาติของมนุษย์ส ่วนใหญ่ มีความมานะ พยายามทั้งทางจิตใจและร่างกาย     

ความพยายามมีคู่กับความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับการพักผ่อนหรือการแสวงหาความเพลิดเพลิน 

มนุษย์มิได้รังเกียจการทำงาน เห็นว่างานช่วยสนองความต้องการของตน และเห็นว่าบางครั้งบางคราว

ที่มนุษย์จำต้องหลีกเลี่ยงงานนั้น น่าจะเนื่องมาจากลักษณะการควบคุมของหัวหน้างานหรืออำนาจ

การควบคุมจากภายนอก   

การทำให้ผลงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ อาจไม่จำเป็นต้องใช้การควบคุมและบังคับ 

การให้โอกาสคนงานได้ทำงานในบรรยากาศที่เขาเป็นตวัของตัวเองและยอมรับในวัตถุประสงค์ของ

งานได้ จะส่งผลให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
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มนุษย์โดยทั่วไปให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นกลุ่ม เป็นทีม เป็นคณะทำงานอยู่แล้ว         

ดังตัวอย่างท่ีบางประเทศ หรือบางท้องท่ีท่ีนิยมมารวมกลุ่มทำงานด้วยกันท่ีเรียกว่า “ประเพณีลงแขก” ใน

สมัยโบราณมนุษย์มักยึดมั่นกับวัตถุประสงค์ของงานเมื่อทำงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน เมื่อ

ทำงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานแต่ละอย่าง จะเกิดความรู้สึกพอใจ สมใจ เกิดความพยายาม       

ในการทำงานมากข้ึนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การโดยส่วนรวม 

มนุษย์เกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์ที่เหมาะสมพร้อมต่อการยอมรับในความรับผิดชอบ

ของตนและพร้อมต่อการแสวงหาความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ใครก็ตามที่หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ    

ขาดความทะเยอทะยานและแสวงหาความมั่นคง ความปลอดภัยอย่างเดียว น่าจะไม่ใช่ลักษณะที่

แท้จริงของเขา การกระทำนั้นๆ น่าจะเนื่องมาจากอิทธิพลของสิ่งผลักดันบางอย่าง บุคคลในองค์การ

แต่ละคนมักมีคุณลักษณะในตัวด้วยกันทั้งนั้นในด้านความสามารถทางการคิด ความฉลาด การสร้าง

จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ จะเห็นได้ว่าทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์ ของมนุษย์ในแง่ดีจากแนวคิด

ที่มองมนุษย์ในแงด่ ีด ังกล่าว ซึ่งเป ็นแนวคิดที่เป ็นที่น ิยมในปัจจุบ ันก่อให้เก ิดที่มาของหลักการ       

ด้านมนุษยสัมพันธ์ คือ ความเชื่อที่ว่ามนุษย์เป็นผู้ที่ชอบสังคมอยู่คนเดียวไม่ได้ ต้องมีความสัมพันธ์

เก ี่ยวข้องในระบบสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นอกจากนั้นทฤษฎี Y นี้ย ังเน ้นการพัฒนาตนเอง      

ของมนุษย์แต่ละคน มนุษย์มักรู้จ ักตนเองดีและรู้ข ีดความสามารถของตน ผู้บ ังคับบัญชาควรมี

ความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อพนักงาน และควรสร้างสถานการณ์ที่เอื้อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกรับผิดชอบ 

และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานไปสู่เป้าหมาย ทั้งที่เป็นเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายของ

องค์การและทฤษฎีน ี้ย ังม ีความคิดต่อระบบงานอุตสาหกรรมและงานธุรก ิจในปัจจุบ ันด้วยว่า

ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน  มีโอกาสแสดงความสามารถของตนเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งในองค์การแต่ละ

แห่งควรให้ผู้ปฏิบัติงาน  มีโอกาสมากขึ้นในการได้แสดงความสามารถของตนให้มากที่สุด ซึ่งถ้า

ผู้บังคับบัญชาสร้างบรรยากาศให้ผู้ปฏิบัติงาน เกิดความรู้สึกรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในงานทำให้

ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสแสดงความสามารถได้เต็มที ่จะส่งผลต่องานขององค์การอีกหลายประการทั้งใน

แง่ผลงานและความรู้สึกผูกพันกับองค์การ 

 

 

 

 



 

 

23 
 

  2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 

2.2.1 ความหมายของการบริการ 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพุทธศักราช 2525 (2539 : 463) ได้ให้คำจำกัดความ

ของคำว่า “บริการ” ไว้ว่า การปฏิบัติรับใช้ การให้ความสะดวกต่าง ๆ เช่น ธุรกิจการให้บริการต่างๆ 

คำว่า “การบริการ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Service” ในความหมายที่ว่าเป็นการกระทำที่เปี่ยม  

ไปด้วยความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ การดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นลักษณะของ   

งานบริการ ได้มีผู้ให้ความหมายการบริการไว้แตกต่างกันดังต่อไปน้ี 

ศิริพร ตันติพูลวินัย (2538: 12) ได้ให้ความหมายว่า การบริการ คือ งานอะไรก็ตามที่ทำให้

ผู้อ ื่นได้รับความพึงพอใจ สะดวก สบาย งานบริการที่ด ี คือการที่ทำให้ลูกค้าพอใจ (Customer’s 

satisfaction) ซ่ึงลูกค้าทุกคนมีความต้องการและความคาดหวัง 

วีระพงษ์  เฉลิมจิระรัตน์ (2543: 6 – 7; อ้างถึงใน  เชษฐชัย จัต ุช ัย. 2547: 18) ได้ให ้

ความหมายการบริการ คือ กระบวนการหรือกระบวนกิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยัง

ผู้รับบริการโดยบริการเป็นส่ิงท่ีจับสัมผัสแตะต้องได้ยากเป็นส่ิงท่ีเส่ือมสูญหายไปได้ง่ายบริการจะได้ทำข้ึน

โดยบริการและส่งมอบสู่ผู้รับบริการเพ่ือใช้สอยบริการน้ันๆ โดยทันทีหรือในเวลาเกือบจะทันทีทันใด  ท่ีมี

บริการนั้นและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการหรือชนะใจลูกค้า  ความเข้าใจถึงสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังและ

ตอบสนองลูกค้าด้วยบริการเป็นเลิศโดยเสนอสิ่งที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้ารวมถึงความรู้

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

สงครามชัย สีทองดี (2544: 14) ได้ให้ความหมายว่า การบริการคือ การรับใช้ให้ความสะดวก

ต่างๆ ในการบริการมีความหมายถึง กระบวนการหรือกระบวนการกิจกรรมในการส่งมอบบริการจาก

ผู้รับบริการหรือผู้ใช้บริการน้ันและสามารถอธิบายได้โดยใช้ตัวอักษรย่ออธิบายลักษณะเด่นของการบริการ  

ไว้ดังน้ี 

  S =  Smiling + sympathy คือ การย้ิมแย้ม เอาใจใส่ เข้าอกเข้าใจ 

  E =  Earl Response คือ การตอบสนองต่อความประสงค์ของลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจ

โดยมิทันเอ่ยปากเรียกหา 

  R =  Resentful  คือ การแสดงถึงความนับถือให้เกียรติลูกค้า 

  V =  Voluntariness manner คือ ลักษณะการให้บริการแบบสมัครใจและเต็มใจทำ 



 

 

24 
 

  I =  Image enhancing คือ การแสดงออกซึ่งการรักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการและ

เสริมภาพพจน์ขององค์กร 

  C =  Cortes คือ กริยาอ่อนโยน สุภาพ  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 

  E =  Enthusiasm คือ ความกระฉับกระเฉงและกระตือรือร้นให้บริการมากกว่าที่

คาดหวังเสมอสามารถตอบสนองลูกค้าได้เหนือกว่าความคาดหวัง 

จิระภรณ์  ตันติชัยรัตนกูล (2544) กล่าวว่าการบริการ หมายถึง กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่

จับต้องไม่ได้ แต่สามารถระบุหรือแยกแยะได้ เป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ  

การบริการไม่จำเป็นต้องผูกติดกับการขายสินค้าหรือการขายบริการอื่น การให้บริการอาจจะใช้หรือไม่

ใช้สินค้าเป็นองค์ประกอบได้ และถ้าหากมีการใช้สินค้าเป็นส่วนประกอบก็จะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ 

ในสินค้านั้นไปให้ผู้ใช้บริการ 

ราตรี  มีสมบัติ (2551) กล่าวว่าการบริการหมายถึง การบริการที่เป็นกิจกรรมของการส่ง

มอบสินค้าที่ไม่มีตัวตนของธุรกิจให้กับผู้รับบริการและต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

จนนำไปสู่ความพึงพอใจ 

จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยได้สรุปเป็นแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ คือ การให้บริการด้วยความ      

ยิ้มแย้มเอาใจเขามาใสใ่จเราและเห็นใจต่อความลำบากของลูกค้า สามารถตอบสนองความต้องการได้

อย่างรวดเร็วทันใจ การให้เกียรติลูกค้า การแสดงออกด้วยความเต็มใจมีจิตใจใฝ่บริการมีความสุภาพ

อ่อนโยนถ่อมตนก็จะเป็นการสร้างความประทับใจให้ลูกค้าอย่างมากเกิดกว่าความคาดหวังท่ีลูกค้าจะได้รับ 

 

2.2.2  ความหมายคุณภาพการให้บริการ 

บอร์น (Born, 1994) คุณภาพเป็นเรื่องทางเทคนิคที่ปัจจุบันได้รับความสำคัญอย่างยิ่งจาก

ผ ู้บร ิหารระด ับส ูง (top management agenda) และเป ็นหน ึ่งในป ัจจ ัยพ ื้นฐานของการสร ้าง

สมรรถนะการจัดการและการแข่งขันให้กับองค์กร และได้รับความสนใจอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลาย

คริสต์ทศวรรษที่ผ่านมา แต่ในมุมมองเชิงปรัชญา (Philosophical View) คุณภาพเป็นคุณลักษณะ

แห่งความคิดและบรรดาถ้อยแถลงที่เชื่อมั่นว่าจะก่อให้เกิดผลดังที่คาดไว้ (Pirsig, 1974 cited in 

Khantanapha, 2000 : 8) ความเป็นนามธรรมของคุณภาพนี ้ทำให้เรายากทีจ่ะให้คำนิยามความหมาย

ของคุณภาพได้ เน่ืองจากคุณภาพมักเป็นคำท่ีจะต้องพิจารณาในเชิงสัมพันธ์กับตัวของมันเอง 
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นักวิชาการท ี่ม ีช ื่อเส ียงซ ึ่งได ้ให ้ความหมายของคุณภาพที่ได ้ร ับการยอมรับก ันอย่าง

แพร่หลาย ได้แก่  

โจเซฟ จูแรน (Joseph Juran) ปรมาจารย์ด้านการบริหารงานคุณภาพ ผู้เสนอแนวคิด

ระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management-TQM) อดีตศาสตราจารย์

แห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซทท์ (MIT) ได้เสนอไว้ว่า คุณภาพก็คือ ความเหมาะเจาะพอดี  

ในการใช้และเป็นส่วนขยายในความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) ในการตอบสนอง      

ต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้งานตลอดระยะเวลาที่ใช้สินค้าหรือบริการนั้น  

แทมล์ พาราซุรามาน และเบอร์รี่ (Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1990) เสนอว่า 

คุณภาพเป็นสิ่งที่เกิดจากความคาดหมายของลูกค้าหรือผู้รับบริการที่มีต่อบริการนั้น กล่าวโดยสรุป 

คุณภาพก็คือ ผลิตภัณฑ์บริการที่ดีที่สุด โดยมีคุณค่าและมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของ

ผู้ใช้บริการซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ในการให้บริการ/ผลิตภัณฑ ์

หากผู้รับบริการได้รับการบริการเป็นไปตามที่คาดหวัง กล่าวได้ว่า การบริการมีคุณภาพ (Juran and 

Gryna, 1998 ; Hutchins, 1985: 165 ; Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990: 16) 

คุณภาพจึงเป็นการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังของลูกค้าในผลิตภัณฑ์ หรือบริการ กับการรับรู้

ที่แท้จริงที่ม ีโดยหากลูกค้าหรือผู้รับบริการเห็นว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและ

ตรงตามท ี่คาดหว ัง ก ็ถ ือได ้ว ่าผล ิตภ ัณฑ ์หร ือบร ิการด ังกล ่าวม ีค ุณภาพน ั่นเอง และค ุณภาพ            

การให้บริการนี้  

รอส  โกทช ์และเดว ิส  (Ross, Goetsch and Davis, 1997: 11-13) ก ็จ ัดว ่าเป ็นกรอบ    

การมองเรื่องคุณภาพกรอบหนึ่ง พร้อมอธิบายว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นการควบคุมเพื่อให้เกิด

คุณภาพการให้บริการ อันมีความแตกต่างจากคุณภาพในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพราะ

วิธีการควบคุมคุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องที่ยาก เน ื่องจากการบริการจะมีการควบคุมหรือ       

การบริการจัดการน้อย แต่ขณะเดียวกันก็มีความสำคัญมาก กับในทางหนึ่งระดับของคุณภาพที่ได้จาก

การบริการ มักไม่สามารถทำการทำนายได้เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก ่พฤติกรรม      

ผู้ให้บริการ (behavior of the delivery person) ภาพพจน ์ชื่อเสียงขององค์การ (image of the 

organization) โดยผู้รับบริการจะเป็นผู้ทำการตรวจสอบ ตั้งแต่กระบวนการการเริ่มให้บริการจนถึง

การสิ้นสุดในการให้บริการ โดยการให้บริการจะยิ่งด ีย ิ่งข ึ้น ถ้าหากผู้ร ับบริการทำการประเมิน       

การให้บริการในขณะนั้น จากที่ได้กล่าวถึงทัศนะของนักวิชาการดังกล่าว การศึกษาคุณภาพการ

ให้บริการจึงเป็นเร่ืองท่ีสำคัญเร่ืองหน่ึง และเป็นมุมมองในเชิงคุณภาพท่ีสำคัญท่ีพึงได้รับความสนใจ 
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ลิวอิสและบูม (Lewis, and Bloom, 1983) ได้ให้คำนิยามของคุณภาพการให้บริการว่า

เป็นสิ่งที่ชี้วัดถึงระดับของการบริการที่ส่งมอบโดยผู้ให้บริการต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการว่าสอดคล้อง 

กบัความต้องการของเขาได้ดีเพียงใด การส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ (delivering service quality) 

จึงหมายถึง การตอบสนองต่อผู้รับบริการบนพื้นฐานความคาดหวังของผู้รับบริการ  

กรอนรูส (Gronroos, 1982; 1990: 17) ได้ให้ความหมายของคุณภาพการให้บริการว่า

จำแนกได้ 2 ลักษณะคือ คณุภาพเชิงเทคนิค (technical quality) อันเกี่ยวกับผลลัพธ ์หรือสิ่งที่

ผ ู้ร ับบริการได้ร ับจากบริการนั้น โดยสามารถที่จะวัดได้เหมือนกับการประเมินได้ค ุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ (product quality) ส่วนคุณภาพเชิงหน้าที่ (functional quality) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการของการประเมินนั่นเอง  

ครอสบี้ (Crosby, 1988: 15) กล่าวไว้ว่า คุณภาพการให้บริการหรือ “service quality” 

นั้น เป็นแนวคิดที่ถือหลักการการดำเนินงานบริการที่ปราศจากข้อบกพร่อง และตอบสนองตรงตาม

ความต้องการของผู้บริการและสามารถที่จะทราบถึงความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้ด้วย 

คุณภาพการให้บริการ เป็นมโนทัศน์และปฏิบัติการในการประเมินของผู้รับบริการโดยทำ

การเปรียบเทียบระหว่างการบริการที่คาดหวัง (expectation service) กับการบริการที่ร ับรู้จริง 

(perception service) จากผู้ให้บริการ ซึ่งหากผู้ให้บริการสามารถให้บริการที่สอดคล้องตรงตาม

ความต้องการของผู้รับบริการหรือสร้างการบริการที่มีระดับสูงกว่าที่ผู้รับบริการได้คาดหวังจะส่งผล 

ให้การบริการดังกล่าวเกิดคุณภาพการให้บริการซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการ 

ท ี่ได ้ร ับเป ็นอย ่างมาก (Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1988: 42; 1990: 18; Fitzsimmons 

and Fitzsimmons, 2004: 78 cited in Napaporn Khantanapha, 2000; Kotler and Anderson, 

1987: 102)  

พาราซุรามาน ซีแทมล์ และเบอร์ร ี่ (Parasuraman, Ziethaml and Berry, 1985) ได ้

ชี้ให้เห็นด้วยว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นการให้บริการที่มากกว่าหรือตรงกับความคาดหวังของ

ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นเรื่องของการประเมินหรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นเลิศของการ

บริการในลักษณะของภาพรวม ในมิติของการรับรู้ ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการช่วยให้เห็นว่า  

การประเมินคุณภาพการให้บริการตามการรับรู้ของผู้บรโิภคเป็นไปในรูปแบบของการเปรียบเทียบ

ทัศนคติที่มีต่อบริการที่คาดหวังและการบริการตามที่รับรู้ว่ามีความสอดคล้องกันเพียงไร ข้อสรุปที่

น่าสนใจประการหนึ่งก็คือ การให้บริการที่มีคุณภาพนั้นหมายถึง การให้บริการที่สอดคล้องกับความ
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คาดหวังของผู้ร ับบริการหรือผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ความพึงพอใจต่อการบริการจึงมี

ความสัมพันธ์โดยตรงกับการทำให้เป็นไปตามความคาดหวังหรือการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง 

(confirm or disconfirm expectation) ของผู้บริโภคนั่นเอง 

บัซเซลและเกลล์ (Buzzell and Gale, 1987) คุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องที่ได้รบัความ

สนใจและมีการให้ความสำคัญอย่างมากดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น มีผลงานวิจัยที่ค้นคว้าพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคและผลของความคาดหวังของผู้บริโภคซึ่งพบว่า คุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องที่ซับซ้อน

ขึ้นอยู่กับการมองหรือทัศนะของผู้บริโภคที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “ลูกค้า”  

บิทเนอร์และฮับเบิร์ท (Bitner and Hubbert, 1994 cited in Lovelock, 1996) ซึ่งเสนอ

ความเห็นไว้ว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นความประทับใจในภาพรวมของลูกค้าผู้รับบริการ อันมีต่อ

ความเป็นเลิศขององค์กรและบริการที่องค์การจัดให้มี  

เอเบล (White and Abel, 1995: 37 cited in Lovelock, 1996) ได้ให้นิยามคำดังกล่าว

ว่าเป ็นการวิน ิจฉัยของผู้ร ับบริการเกี่ยวกับความสามารถในการเติมเต็มงานการให้บริการของ

หน่วยงานที่ให้บริการ บริการเช่นว่านี้ ไวท์และเอเบล เสนอแนวคิดว่าแตกต่างไปจากสินค้า (goods) 

กล่าวคือ สินค้าเป็นสิ่งที่จับต้องได้ มีความคงทนสูง และโดยทั่วไปผลิตขึ้นภายใต้และผลิตเพื่อให้

เป็นไปตามมาตรฐานที่แน่นอนอันหนึ่ง ในขณะที่บริการ เป็นเรื่องที่มีความผันแปรมากกว่าสินค้าแม้จะ

มีลักษณะที่ตอบสนองผู้บริโภคเช่นเดียวกับสินค้าก็ตาม และโดยทั่วไปแล้ว บริการมีคุณลักษณะสำคัญ

ท ี่จ ับต ้องไม ่ได ้ ม ีความหลากหลายและไม ่สามารถแบ ่งแยกได ้จากการผล ิตและการบร ิโภค 

(inseparability of production and consumption)  

ชเมนเนอร์ (Schmenner, 1995) ได้กล่าวถึงคุณภาพการให้บริการไว้ว ่า คุณภาพการ

ให้บริการได้มาจากการรับรู้ที่ได้รับจริงลบด้วยความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับจากบริการนั้น หากการ

รับรู้ในบริการที่ได้รับมีน้อยกว่าความคาดหวัง ก็จะทำให้ผู้รับบริการมองคุณภาพการให้บริการนั้น   

ติดลบ หรือรับรู้ว่าการบริการนั้นไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ตรงกันข้าม หากผู้รับบริการรับรู้ว่าบริการที่

ได้รับจริงนั้นมากกว่าสิ่งที่เขาคาดหวัง คุณภาพการให้บริการ ก็จะเป็นบวก หรือมีคุณภาพในการ

บริการนั่นเอง ในประเด็นเดียวกันนี้ เลิฟล็อค (Lovelock, 1996) มองคุณภาพการให้บริการว่ามี

ความหมายอย่างกว้าง ๆ เป็นแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าที่มีศักยภาพใน

การซื้อหา สามารถและอาจจะทำการประเมินก่อนที่เขาจะเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการนั้น  
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ซีเนลดีน (Zineldin, 1996) เสนอความเห็นไว้ว่า คุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กับความคาดหวังของผู้รับบริการในด้านของคุณภาพภายหลังจากที่เขาได้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการนั้น ๆ 

และมีความต้องการที่จะใช้บริการนั้น รวมทั้งการที่เขาได้ทำการประเมินและเลือกที่จะใช้บริการ 

วิชเชอร์ และคอร์เนย์ (Wisher and Corney, 2001) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการ มี

แนวการศึกษาที่สำคัญคือการวิเคราะห์ที่เรียกว่า SERVQUAL ทั้งนี้ นักวิชาการทั้งสองท่านเสนอว่า 

คุณภาพการให้บริการ เป็นการตัดสินใจวินิจฉัยเกี่ยวกับความเลิศของบริการ (superiority of the 

service) 

วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์ (2543, 14-15) คุณภาพการให้บริการ คือความสอดคล้องกันของ

ความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ หรือระดับของความสามารถในการให้บริการที่ตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการอันทำให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการ  

ที่เขาได้รับ  

สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550: 66) เสนอความเห็นไว้ว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นทัศนคต ิ 

ที่ผ ู้ร ับบริการสะสมข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับจากบริการซึ่งหากอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

(tolerance zone) ผู้รับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งจะมีระดับแตกต่างกันออกไป

ตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล และความพึงพอใจนี้เอง เป็นผลมาจากการประเมินผลที่ได้รับ  

จากบริการนั้น ณ ขณะเวลาหนึ่ง  

กล่าวอย่างสรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการ (service quality) หมายถึง ความสามารถใน

การตอบสนองความต้องการของธุรกิจให้บริการ คุณภาพของบริการเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะสร้างความ

แตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได ้การเสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรงกับความคาดหวังของ

ผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ต้องกระทำ ผู้รับบริการจะพอใจถ้าได้รับสิ่งที่ต้องการ เมื่อผู้รับบริการมีความ

ต้องการ ณ สถานที่ที่ผู้รับบริการต้องการและในรูปแบบที่ต้องการ 

 

2.2.3 การประเมินคุณภาพการบริการ 

Chang (อ้างในอรพินท์  ไชยพะยอม, 2542 : 7) ได้เสนอแนวคิดในการประเมินคุณภาพของ

การบริการประกอบด้วย 

1.  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment) ได้แก่ การรักษาความสะอาดของ

สถานท่ี การควบคุมเสียง อากาศ แสง และอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ 
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2.  ความเพียงพอของการบริการ (Availability) ได้แก่ ความสามารถในการตอบสนอง    

ความต้องการของผู้รับบริการได้ทันที การปฏิบัติงานตามเวลาและการให้บริการที่เหมาะสมกับ       

ความต้องการของผู้รับบริการ 

3.  ทักษะการให้บริการ (Technical Skills) ได้แก่ บริการที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐาน

ของผู้รับบริการ เช่น อาหาร ความสะอาด ห้องน้ำ กระบวนการดูแลที่มีคุณภาพ เช่น การรักษาให้ยา  

ทางหลอดเลือดดำ การทำแผลการใช้เคร่ืองมือในการรักษาพยาบาลรวมท้ังทักษะท่ีเช่ียวชาญและถูกต้อง

คำนึงถึงบริการท่ีปลอดภัยต่อผู้รับบริการ 

4.  ศิลปะการให้การดูแล (Art of care) ได้แก่ อัธยาศัย ความเป็นมิตร ความเอาใจใส่การ   รับ

ฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการในการรักษาพยาบาล การรักษาใช้เวลาท่ีเหมาะสม การเคารพนับถือและ

ให้ความเปน็กันเองกับผู้บริการและผลที่เกิดขึ้นจาการรักษา รวมทั้งสอนญาติในการดูแลผู้รับบริการเมื่อ

กลับบ้าน 

5.  ความต่อเนื่องของการบริการ (Continuity of care) ได้แก่ การดูแลรักษาโดยเจ้าหน้าที่ 

คนเดิมความเข้าใจสภาพและความต้องการของผู้รับบริการ 

6.  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะ (Specific outcomes of care) ได้แก่ ความรู้สึกของผู้รับบริการ

หลังจากการรับการรักษา ความรู้สึกสบายและสดช่ืนข้ึนรวมถึงความเข้าใจสภาพการเจ็บป่วย 

7.  คุณภาพท่ัวไป (Overall quality) ได้แก่ ความพึงพอใจหรือคุณภาพโดยท้ังหมด 

8.  ความต้ังใจของผู้รับบริการ (Future intent) ได้แก่ ความต้ังใจท่ีจะกลับมารักษาในอนาคต

และให้คำแนะนำต่อไปยังญาติหรือเพ่ือนๆ 

กิตติ  บุนนาค (2543) ให้แนวคิดการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการซ่ึงมีสาระสำคัญคือ

กรอบแนวคิดทางการบริหารยุคใหม่กรอบแนวคิดท่ีสำคัญในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

การให้บริการท่ีดีต้องหม่ันติดตามความพึงพอใจของผู้รับบริการตลอดเวลาและดำเนินการอย่าง

เป็นระบบ มีแบบแผนในการประเมินที่เหมาะสม กรอบแนวคิดที่สำคัญที่ควรใช้ในการประเมินความพึง

พอใจของลูกค้าน้ันต้องครอบคลุมทุกมิติท่ีต้องการทราบดังต่อไปน้ี 

1.  มิติด้านการประสานงาน 

  1.1   มีความคล่องตัวมากน้อยเพียงใด 

  1.2   ให้ความกระจ่างชัดเก่ียวกับข้อมูลต่างๆ อย่างไร 

  1.3   มีความล่าช้าหรือรวดเร็วเพียงใด 
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2.  มิติด้านระบบงาน 

  2.1   มีความซ้ำซ้อนหรือไม่ 

  2.2   ลูกค้าพอใจแค่ไหน 

  2.3   ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับระบบภายใน 

3.  มิติด้านมนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัย 

  3.1   มีจิตใจอันเป็นสาธารณะในการให้บริการหรือไม่ 

  3.2   คำพูดท่ีใช้กับผู้มารับบริการเป็นอย่างไร 

  3.3  มีการอธิบายให้ผู้รับบริการทราบไหม 

 4.  มิติด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ 

  4.1  เอารัดเอาเปรียบผู้รับบริการหรือไม่ 

  4.2  สินค้า 

 5. มิติด้านบริการหลังการขาย 

สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2542) กล่าวถึง การประเมินภาพลักษณ์และความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อบริการขอรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ส่ิงท่ีสำคัญไม่ย่ิงหย่อนกว่าความแกว่งไกวต่อข้อมูลและข่าวสาร

คือ มาตรวัด หรือเครื่องมือที่จะทำให้ผู้ตอบทุกคนได้มีจุดอ้างอิงของความพอใจหรือไม่พอใจที่เป็นจุด

ร่วมกัน  หากมีการให้คะแนนความพึงพอใจจะต้องให้ผู้ตอบทุกคนได้ทราบว่า คะแนนที่เป็นจุดเริ่มต้น

ความไม่พึงพอใจเร่ิมจากคะแนนใดหรือด้านใดของมาตรวัด 

ปัญหาการกำหนดจุดอ้างอิง (Reference Point) ของความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ  ทัศนคติ

หรือเจตคติ คือการให้คะแนนและความสามารถที่จะนำคะแนนเหล่านั้นมารวมกันได้  โดยไม่ละเมิด

สมมติฐานท่ีสะสมกำกับระดับการวัด ซ่ึงมักจะปฏิบัติการผิดๆ เช่น การจัดอันดับความชอบมากน้อย (ท่ีใช้

เป็นตัวเลขบ่งชี้เพียงอันดับความคิดเห็น ความพึงพอใจหรือทัศนคติ)  ของแต่ละรายการมากไม่เป็น

คะแนนสะสมท้ังท่ีเลขอันดับเหล่าน้ันมีค่าของความห่างไม่เท่ากัน (Unequal Interval) ในทางวิชาการถือว่า

ขาดความสอดคล้องภายในรายการ (Inter – item inconsistency) นอกจากนั้นหากผู้ตอบไม่มีจุดอ้างอิง

ร่วมกันของการให้อันดับหรือคะแนนความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจแตกต่างกันระหว่างบุคคล 

ในทางวิชาการถือว่าขาดความสอดคล้องระหว่างบุคคล (Inter – Subject inconsistency) มาใช้ร่วมกัน

จะนำไปสู่ปัญหาการตีความของคะแนนรวมท่ีได้จากทุกคน 



 

 

31 
 

ในการศึกษาการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและภาพลักษณ์ขององค์การโทรศัพท์

แห่งประเทศไทย จึงต้องมีมาตรวัดที่สร้างข้ึนเพื่อให้มีความถูกต้องในเนื้อหาการสร้างมีความเชื่อถือได้ มี

ความว่องไว มีความหมายและมีความบึกบึน 

  

2.2.4  ทฤษฎีคุณภาพการให้บริการ 

แนวคิดทางวิชาการ แนวคิดพื้นฐาน (Basic Concept) ในเรื่องคุณภาพการให้บริการ

ประกอบไปด้วย 3 แนวคิดหลัก คือ แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า (customer satisfaction) 

คุณภาพการให้บริการ (service quality) และคุณค่าของลูกค้า (customer value) (Cronin, and 

Taylor, 1992; Oliver, 1993; Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1988) ตามแนวคิดพื้นฐาน

ดังกล่าว ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อบริการ เป็นพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาที่บุคคลมีต่อบริการที่ได้รับ

หรือเกิดขึ้น (Oliver, 1993)  

โครนินและเทเลอร์ (Cronin and Taylor, 1992) ในทัศนะของนักวิชาการทั้งสองท่าน 

ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบประสบการณ์ของผู้รับบริการได้รับบริการ 

กับความคาดหวังที่ผู้รับบริการนั้นมีในช่วงเวลาที่มารับบริการ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้สามารถวัดคุณภาพ

การให้บริการได้ ส่วนคุณภาพการให้บริการในมุมมองเชิงการตลาด  

คอร์ดับเปิ้ลสกี้ รัสท์ และซาร์ฮอริก (Cordupleski, Rust, and Zahorik, 1993) ได้ให้คำ

จำกัดความไว้ว่า คุณภาพการให้บริการเป็นส่วนขยายของบริการ กระบวนการบริการและองค์กรที่

ให้บริการ ที่สามารถตอบสนองหรือทำให้เกิดความพึงพอใจในความคาดหวังของบุคคล แนวคิด

พื้นฐานที่มองคุณภาพการให้บริการผ่านกรอบ 

บิทเนอร์ (Bitner, 1992) ซึ่งอธิบายจากผลงานวิจัยที่ได้เคยทำการศึกษาไว้วา่ คุณภาพการ

ให้บริการสามารถวัดโดยผ่านความพึงพอใจของผู้รับบริการได้ โดยประการท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ก่อให้เกิด

กรอบการพิจารณาตัวแบบการศึกษาคุณภาพการให้บริการจากแนวคิดพ้ืนฐาน 3 แนวคิดดังกล่าวได้    ใน

สองนัยยะ กล่าวคือ นัยยะแรก คุณภาพการให้บริการสามารถพิจารณาได้จากทั้งสามองค์ประกอบหรือ

อย่างน้อย 2 องค์ประกอบรวมกัน และนัยยะที่สอง คุณภาพการให้บริการ พิจารณาได้จากตัวชี้วัด  ซึ่ง

พัฒนาจากแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งเป็นหลัก เช่น แนวคิดพื้นฐานเรื่องคุณภาพการให้บริการ (service 

quality)  
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ซีแทมล์ พาราซุรามานและคณะ  กล่าวว่า นักวิจัยส่วนใหญ่มักให้ความสนใจทำการศึกษา

คุณภาพการให้บริการจากแนวคิดพื้นฐานสองแนวคิดหลัก คือ แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า และ

แนวคิดคุณภาพการให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยแนวคิดแรกมุ่งวัดความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ ส่วน

แนวคิดที่สอง วัดคุณภาพการให้บริการตามตัวแบบ SERVQUAL  

คำถามที่มักเกิดขึ้นต่อมาก็คือ เราจะใช้การวัดความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ

ที่มีต่อการบริการ หรือจะวัดจากคุณภาพการให้บริการ จึงสามารถตอบได้ในเบื้องต้น คำตอบก็คือ เรา

จะวัดโดยอาศัยแนวคิดพื้นฐานใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่สำคัญคือ เป้าหมายและวัตถุประสงคข์องการวัด 

โดยเฉพาะในประเด็นความต้องการนำข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินไปใช้ประโยชน์นั่นเอง เพียงแต่

แนวคิดทฤษฎีและข้อสรุปทั่วไปจากการวิจัยเท่าที่ปรากฏ ดูจะรองรับและยอมรับวิธีการวัดคุณภาพ

การให้บริการในกรอบการมองเรื่องคุณภาพการให้บริการมากกว่ากรอบการมองด้านความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ 

   

  2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 

2.3.1  ความเป็นมาของการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 

วิวัฒนาการของความเป็นมาในการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย มีลำดับในแต่ละช่วงสมัย   

การปกครอง คือ (ประทาน คงฤทธิศึกษากร, การปกครองท้องถิ่น, หน้า 122-127.)  

1. สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ายู่หัว  

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นรัชสมัยที่มีการริเริ่มการปฏิรูป

การเมือง การบริหารประเทศ ให้ไปสู่ระบบที่มีความเจริญ สอดคล้องกับการริเริ่มให้สิทธิทางการเมือง

การปกครองแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก แม้แต่กิจการปกครองท้องถิ่นในปัจจบุันนี้ ก็นับได้ว่าเกิดขึ้น

โดยองคพ์ระมหากษัตริย ์ทรงริเริ่มโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริว่า 

การที่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทำการปกครองตำบลและหมู่บ้านของไทยนั้น ทางราชการได้แต่งตั้งบุคคล 

ทำการปกครองมาช้านานแล้ว หากให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกสรรหรือให้สิทธิในการเฟ้นหา       

ตัวผู้ปกครองของเขาเอง ในการนี้ พระองค์ท่านจึงได้มีพระราชดำริให้หลวงเทศวิกรกิจ ไปทดลอง

ระบบการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นที่เมือง จังหวัดปทุมธาน ีจึงนับว่าระบบการกระจายอำนาจการ

ปกครองไปให้ประชาชน ได้ริเริ่มขึ้นเป็นก้าวแรกนับแต่บัดนั้น  
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ต่อมาในป ีพ ุทธศ ักราช 2440 พระบาทสมเด ็จพระจุลจอมเกล ้าเจ ้าอย ู่ห ัว ได ้ทรงม ี

พระราชดำริให้มีการทดลองจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักการปกครอง

ตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใดควรจัดทำเพื่อรักษาความสะอาดแห่งชุมชนของตน การใดควรจัดทำ

เพื่อเป็นการบูรณะหรือจัดสร้างขึ้นเพื่อความสะดวกแห่งชุมชน เช่น ถนนหนทาง การติดตามประทีป

โคมไฟก็ดี ควรเป็นหน้าที่ของชุมชนนั้น และโดยพระราชประสงค์ดังกล่าวนี้ ก็ได้มีการทดลองจัดตั้ง

ระบบสุขาภิบาลขึ้นเป็นครั้งแรก ได้แก่ สุขาภิบาลกรุงเทพ  

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2448 ได้มีการขยายกิจการต่อไป โดยประชาชนชาวท่าฉลอม 

จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดสร้างถนนขึ้นโดยน้ำพักน้ำแรง ความร่วมใจของพลเมืองเอง และในการนี้

ได้ทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไปทำพิธีเปิด เมื่อทำพิธีเปิดแล้ว พระองค์ท่านได้ทรง

มอบถนนนี้ให้ชาวเมืองช่วยกันดูแลรักษา และหากมีการที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยเงินทองอย่างไร        

ก็ขอให้เป็นหน้าที่ร่วมใจกันบริจาคเข้าหลักการที่ว่า ผลประโยชน์ของชุมชน ชุมชนช่วยกันค้ำจุน   

ทำนุบำรุงรักษา สำหรับเจ้าหน้าที่ทำการปกครองสุขาภิบาลในขณะนั้น ได้แก่ บุคคลซึ่งทางราชการ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการไปพลางก่อน ซึ่งได้แก่ ผู้ว่าราชการเมือง นายอำเภอ กรรมการ

อำเภอ และกำนนัผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้บริหารงานรับผิดชอบ เรียกว่า กรรมการสุขาภิบาล จากนั้นกิจการ

สุขาภิบาลได้รับความนิยมและเป็นผลสำเร็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรง

ขยายกิจการสุขาภิบาลไปยังหัวเมืองต่าง ๆ และในการนี้ก็ได้ตราพระราชบัญญัติสุขาภิบาลเมือง และ

สุขาภิบาลท้องถิ่นขึ้น กิจการสุขาภิบาลนัยว่าทำท่าจะแพร่หลาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน กิจการสุขาภิบาลจึงเป็นอันระงับไป  

2. สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติสืบต่อเนื่อง มีพระราช

ประสงค์จะฝึกฝนประชาธิปไตยให้กับประชาชน และได้ทรงริเริ่มการจัดตั้ง ดุสิตธาน ีขึ้น โครงการ

จัดตั้งดุสิตธานีนี้ เป็นพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการให้

ประชาชนชาวไทยได้รู้จักการปกครองตนเองตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดย

แท้ ดังนั้น ในขั้นแรกการดำเนินงานได้สมมุติเมืองทดลองขึ้นภายในพระราชวังดุสิต จัดเป็นเขตเมือง

ทดลองขึ้นเรียกว่า ดุสิตธานี ในเขตการปกครองนี้ สภาเมืองเลือกคณะบุคคลขึ้นเป็นรัฐบาล หรือ

คณะรัฐมนตรี และให้ม ีพรรคการเมือง (political party) ขึ้น มีพรรคสนับสนุนรัฐบาล มีพรรค     

ฝ่ายค้าน ซึ่งพรรคการเมืองขณะนั้นปรากฏว่าได้แก่ พรรคโบว์แดง และพรรคโบว์น้ำเงิน ไม่เพียงแต่
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เท่านั้นยังมีหนังสือพิมพ์เกิดขึ้นเพื่อเป็นปากเป็นเสียงของประชาชน คอยตำหนิรัฐบาลหรือทำการ

วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้ หนังสือดังกล่าวมีชื่อว่า เดอะเรคคอตเดอร ์ 

หากจะพิจารณาดูกลไกในการปกครองของดุสิตธานีแล้ว จะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้สร้างกลไกหรือสถาบันทางการเมือง (political Institution) ต่าง ๆ ตาม

รูปแบบการปกครองประชาธิปไตย (democracy) ทุกประการ เพื่อให้ประชาชนได้รู้จัก ได้ฝึกหัดให้

เกิดมีความเคยชินหรือประสบการณ์ทางการเมือง นับเป็นความริเริ่ม เป็นการพระราชประสงค์ที่ดีของ

พระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย  

อย่างไรก็ดี เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคต โครงการดุสิตธานี

ที่มีทีท่าว่าจะขยายไปยังเมืองต่าง ๆ ก็เป็นอันหยุดระงับไปอีก  

3. สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ต่อมา ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ด้วยพระราชประสงค์

และรัฐประศาสนโยบายของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงริเริ่มและดำเนินนโยบายตาม

รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 นั้น จะเห็นได้ว่า พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงมีพระราชดำริที่จะให้

ประชาชนชาวไทยได้ปกครองตนเองกันอย่างจริงจังขึ้น ตามรูปแบบการปกครองตนเองในนานา

ประเทศ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปรึกษากับเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศร ์

ว่าอยากจะให้มีคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาการจัดตั้งเทศบาล (municipality) ขึ้นใน

ประเทศไทย และในที่สุดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย  

     1. นายอาร์ ดี เครก เป็นประธานกรรมการ  

     2. อำมาตย์เอก พระกฤษณาพรพันธ์ เป็นกรรมการ  

     3. พระยาจินดารักษ์ เป็นกรรมการ  

     4. นายบุญเชย ปิตรชาติ เป็นกรรมการ  

คณะกรรมการชุดนี้ได้เดินทางไปศึกษาระบบสุขาภิบาลในประเทศ ในท้องถิ่นต่าง ๆ และ

ต่อมาประธานคณะกรรมการคือนายอาร์ ดี เครก ได้เดินทางไปยุโรปเพื่อดูงานเกี่ยวกับกิจการเทศบาล 

และในท ี่ส ุดได ้ม ีบ ันท ึกข ้อความเห ็นเสนอร ัฐบาลว ่า การต ั้งเทศบาล (municipality) ควรต ั้ง

คณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเทศบาลขึ้น  

ในที่สุด เสนาบดีมหาดไทยได้ทูลเกล้าถวายร่างพระราชบัญญัติเทศบาลต่อพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระองค์ท่านได้พระราชทานร่างพระราชบัญญัติให้สภาเสนาบดีประชุม
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พิจารณาในรายละเอียดเมื่อ 19 มกราคม 2473 และสภาเสนาบดีเห็นชอบด้วย ซึ่งขณะที่ยกร่าง   

เพื่อทูลเกล้าถวายทรงลงพระปรมาภิไธย ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ 

พ.ศ. 2475 เกิดขึ้น โครงการจัดตั้งเทศบาลตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวก็จำต้องระงับไป  

4. การจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พ.ศ. 

2475  

ในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาลขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 

ซึ่งเป็นที่ตระหนักดีว่า โครงการจัดตั้งเทศบาลนั้นได้เริ่มมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว แต่มีเหตุการณ์จำเป็นต้องระงับไปในเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้น และ

ต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 2476 จึงได้มีประกาศใชพ้ระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2476 ดังกล่าว ทำให้มี

เทศบาลเกิดขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมา  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดตั้งสภาจังหวัดขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำ 

ปรึกษาแก่ข้าหลวงประจำจังหวัดหรือการบริหารกิจการของจังหวัดขึ้น นับเป็นก้าวหนึ่งที่รัฐบาลได้

พิจารณาเห็นว่าประกอบการมีภาระหน้าที่อันสำคัญร่วมกับรัฐบาล ในการปกครองส่วนภูมิภาค  

ในปี พ.ศ. 2495 ได้มีการรื้อฟื้นระบบสุขาภิบาล ซึ่งได้ระงับไปเป็นเวลานานขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 

ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดให้มีการตั้งสุขาภิบาลขึ้นในท้องที่ต่าง ๆ ซึ่งยังไม่มีฐานะเป็นชุมชนเทศบาล แตเ่ป็น

เขตท้องที่ที่มีรายได้ เป็นชุมชนในที่ตั้งอำเภอต่าง ๆ จึงได้ให้มีฐานะเป็นเขตการปกครองสุขาภิบาลขึ้น  

ในปี พ.ศ. 2498 หลังจากที่ ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีของรัฐบาล 

ในขณะนั้น ได้พิจารณาเห็นว่าประชาชนควรได้มีสิทธิและเสียงในการปกครองตนเองอย่างเต็มที่   

ตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงได้ดำริให้มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดขึ้น โดยรัฐบาลด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการส่วนจังหวัด 2498 เป็นผลให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเกิดขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมา  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 ในระยะเวลาไล่เรี่ยกนัก็ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการส่วนตำบล พ.ศ. 2499 ขึ้น เป็นผลให้มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น เพื่อให้

การปกครองระดับตำบลที่มีความเจริญ มีรายได้ ได้มีการปกครองตนเองเกิดขึ้นในรูปขององค์การ

บริหารส่วนตำบล และในปี พ .ศ. 2515 หน่วยการปกครองระดับองค์การบริหารส่วนตำบล ก็

จำเป็นต้องถูกยุบเลิกไป โดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515  
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ในปี พ.ศ. 2518 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

ขึ้นอีก เป็นผลใหก้รุงเทพมหานครเป็นรูปการปกครองพิเศษ ตามระบบการปกครองท้องถิ่นอีกรูปหนึ่ง 

หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการรวมเทศบาลกรุงเทพและธนบุรีเข้าด้วยกัน และมีฐานะ

เป็นเทศบาลกรุงเทพธนบุรีแล้วนั้น ในที่สุดปัจจุบันกรุงเทพมหานครก็คือหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูป

พิเศษรูปหนึ่ง  

และในป ี พ .ศ . 2521 ก ็ได ้ม ีหน ่วยการปกครองท ้องถ ิ่นในร ูปพ ิเศษเก ิดข ึ้นอ ีก ตาม

พระราชบัญญัติการปกครองเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 เป็นผลให้พัทยาเป็นเขตการปกครองท้องถิ่นและ

เป็นรูปการปกครองท้องถิ่นรูปหนึ่ง  

กล่าวว่า หากวิเคราะห์จากผลของการจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นของไทยที่ได้มี

วิวัฒนาการมาโดยลำดับนั้น เป็นผลเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลเป็นสำคัญ และแนวความคิดริเริ่ม

ต่าง ๆ ในการจัดตั้ง ปรับปรุง แก้ไข ก็เป็นผลมาจากทางราชการ ดังนั้น ระบบการปกครองท้องถิ่น

ของไทยจึงมีผลผูกพันกับทางราชการหรือรัฐบาลที่จะเข้าประคับประคองอยู่ตลอดเวลา  

 

2.3.2  ความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากแนวความคิดในการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครอง

ของรัฐบาลในอันที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุขของประชาชน ยึดหลักการกระจายอำนาจ

ปกครอง และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง

ตนเอง ความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นสามารถสรุปได้ดังนี้ (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539, หน้า 28)  

1) การปกครองท้องถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการ

ปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมี

ความเกี่ยวพันมีส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหน

ต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัยอันจะนำมาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการ

ปกครองประชาธิปไตยในที่สุด (ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, 2518, หน้า 6-7)  

2) การปกครองท้องถิ่นทำให้ประชาชนรู้จักท้องถิ่นการปกครองตนเอง (Self Government) 

หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใช่เป็นการ

ปกครองอันเกิดจากคำสั่งเบื้องบน โดยเป็นการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ซึ่งผู้บริหาร

ท้องถิ่นนอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพื่อรับผิดชอบบริหารท้องถิ่นโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก
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ประชาชนแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยประชาชนออกเสียง

ประชามติ (Reference) ให้ประชาชนมีอำนาจถอดถอน (Recall) ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความ

สำนึกในความสำคัญของตนเองต่อท้องถิ่น และมีส่วนรับรู้ถึงปัญหาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นของตน   

(ชูวงศ์ ฉายะบุตร, หน้า 29)  

3) การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเป็นหลักสำคัญของการกระจาย

อำนาจ เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพิ่มขึ้น ขณะที่แต่ละท้องถิ่น

ย่อมมีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน ประชาชนจึงเป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นมากที่สุด และกิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่น ไม่เกี่ยวกับท้องถิ่นอื่น ๆ 

และไม่ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียต ่อประเทศโดยส่วนรวม จึงเป ็นการสมควรที่จะให ้ประชาชนท้องถิ่น

ดำเนินการดังกล่าวเอง ทั้งนี้การแบ่งเบาภาระดังกล่าวทำให้รัฐบาลมีเวลาที่จะดำเนินการในเรื่องที่

สำคัญ ๆ หรือกิจการใหญ่ ๆ ระดับชาติอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม และมีความ

คล่องตัวในการดำเนินงานของรัฐบาลจะมีมากขึ้น  

4) การปกครองท้องถิน่สามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมายและ      

มีประสิทธิภาพ เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน 

ความต้องการ และปัญหาย่อมต่างกันออกไป ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับ

ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีก็คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นเอง  

5) การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้นำทางการเมืองและการบริหารของประเทศ   

ในอนาคต ผู้นำหน่วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การเลือกตั้ง       

การสนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่นย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยัง

ฝึกฝนทักษะทางการบริหารงานในท้องถิ่นอีกด้วย  

6) การปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ทำให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบ

พึ่งตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  

โดยสรุป ความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ        ด้าน

การเมืองการปกครอง และการบริหาร กล่าวคือในด้านการเมืองการปกครองนั้นเป็นการปูพื้นฐาน การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยและเรียนรู้การปกครองตนเอง ส่วนด้านการบริหารนั้น เป็นการแบ่งเบา

ภาระรัฐบาลและประชาชนในท้องถ่ินได้หาทางสนองแก้ปัญหาด้วยตนเอง ด้วยกลไกการบริหารต่างๆ  ท้ัง

ในแง่ของการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการจัดการ เป็นต้น (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, หน้า 32) 
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2.3.3  ความหมายของการปกครองท้องถิ่น 

ความหมายของการปกครองท้องถ่ินนั้น ได้มีผู้ให้ความหมายหรือคำนิยามไว้ แต่ส่วนใหญ่แล้ว 

คำนิยามเหล่านั้นต่างมีหลักการที่สำคัญคล้ายคลึงกันจะต่างก็คือสำนวนและรายละเอียดปลีกย่อยแต่ใน

สาระที่สำคัญ การปกครองย่อมมีความหมายเกี่ยวพันกับอำนาจอย่างจะแยกจากกันมิได้ ฉะนั้นการ

ปกครองท้องถิ่นในความหมายกว้างๆ จึงหมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางให้หรือกระจายอำนาจให้

หน่วยการปกครองท้องทีเ่กิดขึ้นจากหลังการกระจายอำนาจ ได้มีอำนาจในการปกครองร่วมรับผิดชอบ

ท้ังหมดหรือแต่เพียงบางส่วนในการบริหารภายในขอบเขตอำนาจหน้าท่ีและอาณาเขตของตนท่ีกำหนดไว้

ตามกฎหมายซ่ึงสามารถพิจารณาได้ดังน้ี 

แฮรีส จี. มอนตากู (Hais G. Montagu) (1984: 574) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง 

การปกครองซึ่งหน่วยการปกครองท้องถิ่นได้มีการเลือกตั้งโดยอิสระเพื่อเลือกผู้มีหน้าที่บริหารการ

ปกครองท้องถ่ิน มีอำนาจอิสระพร้อมความรับผิดชอบ ซ่ึงตนสามารถท่ีจะใช้ได้โดยปราศจากการควบคุม

ของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลางหรือภูมิภาค แต่ทั้งนี้หน่วยการปกครองท้องถิ่นยังต้องอยู่ภายใต้

บทบังคับว่าด้วยอำนาจสูงสุดของประเทศ ไม่ได้กลายเป็นรัฐอิสระใหม่แต่อย่างใด 

ตาม Encyclopedia Britannica นั้น การปกครองท้องถิ่นคือการที่รัฐบาลกลางมอบอำนาจ

หน้าท่ีได้กำหนดอย่างชัดเจน ให้องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีเขตพ้ืนท่ีปกครองท่ีกำหนดไว้แน่นอน ซ่ึง

พ้ืนท่ีท่ีว่าน้ีอยู่ภายในประเทศ ในขณะท่ี The New Columbia Encyclopedia ได้ให้ความหมายของการ

ปกครองท้องถ่ินว่าเป็นการบริการงานทางการเมืองของหน่วยย่อยท่ีมีพ้ืนท่ีและประชากรของประเทศซ่ึงมี

ขนาดเล็กท่ีสุด (พรชัย  เทพปัญญาและคณะ, 2537 : 1)  

Johm J.Clake  ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นเชิงนิยามว่าเป็นการปกครองของ

ประเทศหรือรัฐท่ีมีหน้าท่ีสำคัญในการรับผิดชอบดำเนินการส่วนท้องถ่ินน้ันเป็นผู้บริหารงานดังกล่าว โดย

ได้รับการมอบอำนาจดังกล่าวจากรัฐบาลกลาง (สมพงษ์  เกษมสิน, 2537: 140) 

Emil J.Sady ได้ให้ความหมายของการปกครองท้องถ่ินว่าเป็นหน่วยการปกครองทางการเมือง

ที่อยู่ในระดับต่ำลงมาจากชาติหรือระดับมลรัฐและรัฐ (ในกรณีที่ประเทศเป็นสหรัฐหรือรัฐรวม) ซึ่งก่อตั้ง

โดยกฎหมายและมีอำนาจอย่างเพียงพอที่จะทำกิจกรรมในท้องถิ่นโดยตนเอง  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ดังกล่าวนี้อาจจะได้รับการเลือกตั้งหรือการสรร (แต่งตั้ง) ขึ้นมาโดยท้องถิ่นก็ได้ (ลิขิต  ธีรเวคิน, 2540 : 

286)   
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Haris G.Montagu ให้ความหมายการปกครองท้องถิ่นว่าเป็นการปกครองที่อยู่ภายใต้หน่วย

การปกครองระดับประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยวและอยู่ต่ำกว่าหน่วยการปกครองระดับมลรัฐในประเทศที่เป็น

รัฐรวม โดยที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยการปกครองดังกล่าวรับผิดชอบในขั้นตอนการให้บริการสาธารณะ

กับประชาชนในท้อถิ่นที่ได้รับมอบจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลมลรัฐโดยปราศจากการควบคุมภายใต้

บทบังคับว่าด้วยอำนาจสูงสุดของประเทศ  มิใช่ว่ากลายเป็นรัฐอิสระหรือมีอธิปัตย์ของตนเอง (ลิขิต  

ธีรเวคิน, 2540 : 386) 

จากนิยามต่างๆ ข้างต้นสามารถสรุปหลักการปกครองท้องถ่ินได้ในสาระสำคัญดังน้ี 

1.  การปกครองของชุมชนหนึ่ง  ซึ่งชุมชนเหล่านั้นอาจมีความแตกต่างกันในด้านความเจริญ  

จำนวนประชากรหรือขนาดของพื้นที่  เช่น  หน่วยการปกครองท้องถิ่นของไทยจัดเป็นกรุงเทพมหานคร  

เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริการส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยาตามเหตุผล

ดังกล่าว 

2. หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอำนาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที ่     

ตามความเหมาะสม  กล่าวคือ  อำนาจของหน่วยการปกครองท้องถ่ินจะต้องมีขอบเขตพอควรเพ่ือให้ เกิด

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง  หากมีอำนาจมากเกินไปไม่มี

ขอบเขต หน่วยการปกครองท้องถ่ินน้ันก็จะกลายสภาพเป็นรัฐอธิปไตยเองเป็นผลเสียต่อความม่ันคงของ

รัฐบาล อำนาจของท้องถ่ินน้ีมีขอบเขตท่ีแตกต่างกันออกไปตามลักษณะความเจริญและความสามารถของ

ประชาชนในท้องถิ่นนั้นเป็นสำคัญ  รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาการกระจายอำนาจให้

หน่วยการปกครองท้องถ่ินระดับใดจึงจะเหมาะสม 

3. หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) ที่จะดำเนินการ

ปกครองตนเองสิทธิตามกฎหมายแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

  3.1 หน่วยการปกครองท้องถ่ินมีสิทธิท่ีจะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ    ของ

องค์การปกครองท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารตามหน้าที่เพื่อใช้บังคับประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ 

เช่น เทศบัญญัติ ข้อบังคับสุขาภิบาล เป็นต้น 

  3.2 สิทธิท ี่เป ็นหลักในการดำเนินการบริหารท้องถิ่น  คือ  อำนาจในการกำหนด

งบประมาณเพ่ือบริหารกิจกามตามอำนาจหน้าท่ีของหน่วยการปกครองท้องถ่ินน้ันๆ   

4.  มีองค์กรที่จำเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง องค์กรที่จำเป็นของท้องถิ่น  

จัดแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ องค์กรฝ่ายบริหารและองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น การปกครองท้องถิ่นแบบ
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เทศบาลจะมีคณะเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหาร  และสภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือในแบบมหานคร 

คือ กรุงเทพมหานครจะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายบริหาร  สภากรุงเทพมหานครจะเป็น ฝ่าย

นิติบัญญัติ เป็นต้น 

5. ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น จากแนวความคิดที่ว่าประชาชน    

ในท้องถ่ินเท่าน้ันท่ีจะรู้ปัญหาและวิธีการแก้ไขของตนเองอย่างแท้จริง  หน่วยงานปกครองท้องถ่ิน      จึง

จำเป็นต้องมีคนในท้องถิ่นมาบริหารงาน  เพื่อให้สมเจตนารมณ์และความต้องการของชุมชนและอยู่

ภายใต้การควบคุมของประชาชนในท้องถ่ิน  นอกจากน้ันยังเป็นการฝึกให้ประชาชนในท้องถ่ินเข้าใจ    ใน

ระบบและกลไกของประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอีกด้วย 

ประทาน  คงฤทธิศึกษากร  ให้ความหมายขององค์ประกอบที่สำคัญๆ ของการปกครอง

ท้องถ่ินไว้ดังน้ี  

  1. หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะได้รับจากการจัดตั้งขึ้นโดยผลแห่งกฎหมายและ   

หน่วยการปกครองท้องถ่ินน้ันๆ จะมีสภาพเป็นนิติบุคคล 

  2. หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นจะต้องไม่อยู่ในการบังคับบัญชา 

(Hierarchy)  ของหน่วยงานทางราชการเพราะจะต้องเป็นหน่วยงานท่ีมีอำนาจปกครองตนเอง (Automy)   

  3. หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นต้องมีองค์กรที่มาจากการเลือกตั้ง (Election)  

โดยประชาชนในท้องถิ่น เพื่อแสดงถึงการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน 

(Political Particpation) 

  4. หน่วยการปกครองท้องถ่ินน้ัน จะต้องมีอำนาจในการจัดเก็บรายได้ (Revenue)  โดย

การอนุญาตจากรัฐเพ่ือให้ท้องถ่ินมีรายได้นำมาทำนุบำรุงท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้า 

  5. หน่วยการปกครองท้องถ่ินน้ัน ควรมีอำนาจในการกำหนดนโยบาย และมีการควบคุม

ให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตน ตามครรลองของการปกครองท่ีประชาชนมีส่วนร่วมทางการ

เมืองการปกครองอย่างแท้จริง 

  6. หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ควรมีอำนาจในการออกกฎหมายข้อบังคับเพื่อกำกับ

ให้มีการปฏิบัติไปตามนโยบายหรือความต้องการแห่งท้องถ่ินได้  แต่ท้ังน้ีกฎข้อบังคับท้ังปวงย่อมไม่ขัดต่อ

กฎหมายหรือข้อบังคับอ่ืนใดของรัฐ 

  7. หน่วยการปกครองท้องถ่ินเม่ือได้รับการจัดต้ังข้ึนแล้วยังคงอยู่ในความรับผิดชอบและ

อยู่ในการกำกับดูแลจากรัฐ  เพ่ือประโยชน์และความม่ันคงแห่งรัฐและประชาชนในส่วนรวม 
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2.3.4 รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น 

สำหรับการปกครองท้องถิ่นของไทยในปัจจุบัน มี 2 รูปแบบด้วยกันคือ  

1. รูปแบบการปกครองท้องถิ่นทั่วไป ได้แก่  

1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีโครงสร้างการบริหาร คือ สภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กำกับดูแล  

2) เทศบาล มีโครงสร้างการบริหาร คือ สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี โดยมีผู้ว่า

ราชการจังหวัดเป็นผู้กำกับดูแล  

3) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีโครงสร้างการบริหาร คือ สภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีนายอำเภอเป็นผู้กำกับดูแล  

2. รูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งมีฐานะเป็นทบวงการเมือง และนิติบุคคล 

โดยในประเทศไทยมีอยู่ 2 แห่งคือ  

1) กรุงเทพมหานคร มีโครงสร้างการบริหาร คือ ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร       

สภากรุงเทพมหานคร และสภาเขต  

2) เมืองพัทยา มีโครงสร้างการบริหาร คือ สภาเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยาการ

ปกครองท้องถิ่นของไทยในปัจจุบันมีหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมกับสภาพ

ของแต่ละท้องถิ่น โดยในสภาวการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง    

ได้ทำให้ประชาชนมีความตื่นตัว และมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองตนเองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ

การรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบกับการพัฒนาของประเทศ

ได้ทำให้ท้องถิ่นมีความเจริญขึ้นเป็นลำดับ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงรูปแบบการปกครอง

ท้องถิ่นไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป 

เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการปกครองตนเองให้มากที่ส ุด อันเป็นเป้าหมายสำคัญของการกระจายอำนาจการปกครอง      

แต่ทั้งนี้ การที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ

ใดก็ตาม จำเป็นจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจน  

ขีดความสามารถทางด้านการบริหารบุคคล การเงิน และการคลังของท้องถิ่นเหล่านั้นประกอบกันด้วย  
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 2.4  ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลอุทัย 

 
แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลอุทัย 

 

 

 

ที่ตั้ง 

 เทศบาลตำบลอุทัยเป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ในเขตอำเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เลขที่ 88  หมู่ที่  12 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งห่าง

จากตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 15 กิโลเมตร เบอร์โทรศัพท์ 0-3535-6255 , 035-

356100 โทรสาร  ต่อ 19 การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกโดย เดิมเทศบาลตำบลอุทัย มีฐานะเป็น

สุขาภิบาลตำบลอุทัย ซึ่งได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลอุทัยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2542  โดยมีพื้นที่

ควบคุม 3.95 ตารางกิโลเมตร มีเขตการปกครองเป็น 8 ชุมชน  ดังนี้  

 

ชุมชนบ้านสามง่าม หมู่ที่ 1 

ชุมชนวัดโคกช้าง หมู่ที่ 1 

ชุมชนบ้านโรงนอก หมู่ที่ 2 

ชุมชนบ้านโรงใน หมู่ที่ 3 
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ชุมชนบ้านยายกะตา  หมู่ที่ 4 

ชุมชนบ้านคลองชนะศึก  หมู่ที่ 11 

ชุมชนบ้านชายสิงห์เหนือ    หมู่ที่ 12 

ชุมชนบ้านชายสิงห์ใต้ หมู่ที่ 13 

 

ประวัติความเป็นมาของตำบล 

 สมัยพระเจ้าตากสินยกทัพมาจากอยุธยา ผ่านตำบลข้าวเม่า ตำบลธนู และมาสู้รบกับพม่าที่

ตามมาระหว่างทาง สูร้บกับพม่าจนชนะที่คลอง ๆ หนึ่งชื่อว่าคลองชนะ และเดินทางต่อมาสว่างที่ 

ตำบลอุทัย จึงเรียกชื่อว่าบ้านอุทัย ต่อมาตั้งชื่อว่าตำบลอุทัย ซึ่งแยกเป็น ต.ทุ่งชายเคือง กับ ต.อุทัย 

เพราะมีราษฎรอาศัยอยู่หนาแน่น ต่อมาภายหลังทางราชการได้รวม 2 ตำบลเป็นตำบลอุทัย จน

ปัจจุบันนี้ 

 

อาณาเขตของพื้นทีเ่ทศบาลตำบลอุทัย 

  

ทิศเหนือ ติดกับ  อำเภอภาชี 

ทิศใต้ ติดกับ  อำเภอบางประอิน 

ทิศตะวันออก  ติดกับ  อำเภอวังน้อย 

ทิศตะวันตก ติดกับ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา 

 

สภาพภูมิประเทศ 

 สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลเป็นที่ราบลุ่มบริเวณมีพื้นที่เป็นที่ลุ่ม มีแม่น้ำสายใหญ่ คือ แม่

น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุร ีและแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการเพาะปลูก  

เกษตรกรรมมีสภาพอากาศร้อนเกือบตลอดปี อากาศหนาวจะอยู่ในระยะเวลาที่สั้นมากฤดูฝนจะตกชุก 
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การประกอบอาชีพ 

 อาชีพหลัก ได้แก่ เนื่องจากอำเภออุทัย มพีื้นที่เกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ ของพื้นที่ทั้งหมด 

ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มักประกอบอาชีพเกษตรกรรม บางส่วนประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ แต่ใน

ปัจจุบันได้มีพื้นที่บางส่วนขยายเป็นแหล่งอุตสาหกรรม ทำให้มีประชาชนบางส่วนประกอบอาชีพ

พนักงานโรงงาน  

  อาชีพเสริม ได้แก่ 

  - ปลูกเห็ดฟาง  

  - ทำดอกไม้จันทร์  

  - ทำธูปหอม ครกหิน 

  - ทำดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา 

  - ทำพรมเช็ดเท้า  

  จำนวนธนาคาร  มี 6 แห่ง 

  - ธนาคารทหารไทย โทร.035-335417-8  

  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร.035-227385-6  

  - ธนาคารกรุงเทพ โทร.035-213811  

  - ธนาคารกสิกรไทย โทร.035-229309  

  - ธนาคารออมสิน โทร.035-356123  

  - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร.035-356252-3  

 

 สาธารณูปโภค 

           ครบครัน ทั้งไฟฟ้า น้ำประปา ถนนลาดยาง และจำนวนห้างสรรพสินค้า 3 แห่ง ได้แก่ 

ห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส(อุทัย), ศูนย์การค้าเดอะสกาย ชอปปิ้ง เซ็นเตอร์, แม็คโคร อยุธยา 
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ประชากร 

 
จำนวนประชากรในเขตเทศบาล 

 

หมู่ที่ ชื่อชุมชน ประชากร (ชาย) ประชากร (หญิง) รวม จำนวนครัวเรือน 

1 บ้านสามง่าม,            

วัดโคกช้าง 

1,045 1,113 2,158 1035 

2 บ้านโรงนอก 86 110 196 79 

3 บ้านโรงใน 188 181 369 137 

4 บ้านยายกะตา 43 65 106 88 

11 บ้านคลองชนะศึก 176 194 370 85 

12 บ้านชายสิงห์เหนือ 320 394 714 442 

13 บ้านชายสิงห์ใต้ 535 609 1,144 1075 

 รวม 2,393 2,666 5,059 2,941 

หมายเหต ุ ชุมชนบ้านสามง่ามกับชุมชนวัดโคกช้าง ประชากรรวม โดยคิดเป็นหมู่ที่  1 

 

ที่มา  งานทะเบียนราษฎร  อำเภออุทัย ณ  เดือนมิถุนายน  2558 

 
ด้านเศรษฐกิจ 

  1.  การประกอบอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลอุทัย  ประกอบ

อาชีพรับจ้าง  ค้าขาย  ทำการเกษตรกรรม   เลี้ยงสัตว์   ประกอบธุรกิจส่วนตัว  และรับราชการ  ทำ

ให้มีรายได้เฉลี่ยของประชากรคิดเป็นจำนวน    83,123   บาท/คน/ปี  (ข้อมูล  จปฐ.   ปี  2558  ) 

   2.  การเกษตรกรรม  ภายในเขตเทศบาลมีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ  50%  แต่ใน

ปัจจุบนัจะไม่ค่อยได้ใช้พื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เนื่องจากที่ดินมีราคาสูง  จึงเกิดการขาย

ที่ดินเปลี่ยนจากพื้นที่เกษตรกรรมมาเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบธุรกิจค้าขาย  แต่การเกษตรกรรมก็

พอมีการทำกัน  ได้แก่   การทำนา   โดยสามารถทำนาได้ปีละ  2  ครั้ง เพราะได้รับน้ำจากโครงการ

ชลประทานนครหลวง การปลูก  พืชผักและผลไม้  เป็นต้น 
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การพาณิชยกรรมและบริการ 

   สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 

    -  สถานีบริการน้ำมัน 2  แห่ง 

    -  ตลาดสด    1  แห่ง 

    -  ตลาดนัดเอกชน   1  แห่ง 

    -  ร้านค้าทั่วไป  50 แห่ง 

   โรงงานอุตสาหกรรมชนิดต่าง ๆ ดังนี ้

     -  โรงซ่อมเครื่องยนต์       6   แห่ง 

     -  โรงงาน                     3  แห่ง 

   สถานประกอบการด้านบริการ 

     -  ธนาคารออมสิน 

     -  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) 

   สถานประกอบการด้านการบริการสาธารณสุข 

   -  คลินิก        2       แห่ง 

     -  ร้านขายยา      4       แห่ง 

 

ด้านสังคม 

 

การศึกษา  ศาสนา  ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 

-  การศึกษา 

   ก.  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษา  (ส.พ.ฐ)  จำนวน  1  แห่ง  

คือ  โรงเรียนอุทัย 

   ข.  โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษา  (ส.พ.ฐ.)  จำนวน  2  แห่ง  

คือ  โรงเรียนวัดโคกช้าง  (ราษฎร์บำรุง)  และโรงเรียนวัดจำปา 

   ค.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ มีจำนวน  1  ศูนย์  ดังนี ้

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุทัย ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณเทศบาลตำบล

อุทัย  หมู่ที ่12  มีครูผู้ดูแลเด็ก  จำนวน  2  คน  ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จำนวน  1  

คน และมีนักเรียน  ทั้งหมด  72  คน   ณ เดือนมิถุนายน 2558    
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ศาสนา 

   ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัด  1  แห่ง  คือ  วัดโคกช้าง 

 

ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 

   ก.  งานสงกรานต์  ณ  วัดโคกช้าง   

   กิจกรรม  จัดงานสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  สรงน้ำพระ  แจกเบี้ยยังชีพ

และของขวัญแก่ผู้สูงอายุ  ณ  วัดโคกช้าง 

   ข.  งานแข่งเรือ  หน้าวัดโคกช้าง 

   กิจกรรม  จัดแข่งเรือ  (ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินการ) 

   ค.  งานประเพณีกวนข้าวทิพย์   

   กิจกรรม  ประชาชนเข้าร่วมประเพณีกวนข้าวทิพย์ ในวันเพ็ญกลางเดือน 6  หรือ  

เดือน 7  ณ  วัดโคกช้าง 

ง. งานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่   
 กิจกรรม  ประชาชนเข้าร่วมประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่  ณ  วัดโคกช้าง 

จ. งานประเพณีวันลอยกระทง (เดือน  12) 

กิจกรรม  เทศบาลตำบลอุทัยร่วมกับประชาชนในเขตจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 

เดือน  12  ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุทัย  และวัดโคกช้าง 

ฉ. งานประเพณีวันเข้าพรรษา  
 กิจกรรม  เทศบาลตำบลอุทัยร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมวัน

เข้าพรรษาทั้งวัดที่อยู่ในเขตและนอกเขตเทศบาล 

 

กีฬานันทนาการ 

-  สนามกีฬาอเนกประสงค์   จำนวน    3   แห่ง 

-  สนามเด็กเล่น     จำนวน    4   แห่ง 

 

 สาธารณสุข 

     -  สถานีอนามัย    จำนวน    1   แห่ง 

     - อสม.  30  คน 
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การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   -  รถหัวฉีดน้ำดับเพลิงขนาดรถ  10  ล้อ จำนวน  2  คัน  สามารถบรรทุก

น้ำได้ จำนวน  10,000 ลิตร   

   -  รถหัวฉีดน้ำดับเพลิงขนาดรถ  6  ล้อ  จำนวน  1 คัน  สามารถบรรทุก

น้ำได้  จำนวน  5,000  ลิตร 

   -  รถยนต์ดับเพลิงขนาดรถ  6  ล้อ  จำนวน  1  คัน  สามารถบรรทุกน้ำได้  

จำนวน 2,500  ลิตร  (ไม่สามารถใช้งานได้) 

   -  รถยนต์ตรวจการณ์  จำนวน  1  คัน 

   -  เรือท้องแบนจำนวน  2  ลำ  (เรือลำใหญ่ ใส่เครื่องยนต์  2  ลำ ,  เรือลำ

เล็ก   54  ลำ) 

   -  ถังดับเพลิงเคมี 

   -  พนักงานดับเพลิง  จำนวน 13  คน 

   -  จำนวนเจ้าหน้าที่ในการบรรเทาสาธารณภัยต่อคัน  3  คน กรณีที่หน่วย

ดับเพลิงเทศบาลฯ  ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้  จะมีหน่วยดับเพลิงเสริมเข้าช่วย  ได้แก่ 

   -  หน่วยดับเพลิงของ  อบต. อุทัย 

อยู่ห่างจากที่ตั้งของหน่วยงานเป็นระยะทางประมาณ  3  กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  3  

นาที 

   -  หน่วยดับเพลิงของ  อบต.  คานหาม 

อยู่ห่างจากที่ตั้งของหน่วยงานเป็นระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  6  

นาที 

   -  หน่วยดับเพลิงของ  อบต.  ธนู 

อยู่ห่างจากที่ตั้งของหน่วยงานเป็นระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  5  

นาที 

   -  การสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ 

    1.  ยานพาหนะ   จำนวน  1  คัน 

    2.  อุปกรณส์ื่อสาร  จำนวน  6  เครื่อง 

    3.  กรวยแบ่งช่องจราจร  จำนวน  10  อัน 

    4.  แผงเหล็ก   จำนวน  10  แผง 

    5.  เต็นท์   จำนวน  8  หลัง 
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ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

  ภูมิอากาศ       

   มีล ักษณะภูม ิอากาศโดยทั่วไปมี  3  ฤดู  คือ  ฤดูร ้อน  ฤดูฝน  และฤดหูนาว  

โดยทั่วไปมีลักษณะอบอุ่น  แห้งแล้ง  มีฝนตกชุกในฤดูมรสุม 

   การระบายน้ำ 

-  พื้นที่น้ำท่วมถึง  คิดเป็นร้อยละ  80  ทั้งหมด  โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ติด

คลอง และที่ราบต่ำ 

-  เครื่องสูบน้ำ  จำนวน  2  เครื่อง   

ขยะ 

-  ปริมาณการเกิดขยะ  5 - 10   ตัน/วัน   

-  รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ  จำนวน  4  คัน 

-  รถยนต์คันที่  1  เก็บขยะได้ขนาดความจุ  7  ตัน   

-  รถยนต์คันที่  2 , 3  เก็บขยะได้ขนาดความจ ุ 1  ตัน จำนวน  2  คัน 

-  รถยนต์คันที่  4  เก็บขยะได้ขนาดความจุ  4  ตัน 

-  กำจัดขยะโดยวิธีกองกลางแจ้ง  มีการจ้างเหมาขนย้ายขยะและปรับเกลี่ยบ่อขยะ

เป็นประจำ  ที่ทิ้งขยะห่างจากเทศบาลตำบลอุทัย  ประมาณ  2  กิโลเมตร  ขนาดบ่อมีพื้นที่  3  ไร่ 

 

ด้านการเมืองการบริหาร 

 

โครงสร้างและอัตรากำลังของเทศบาลตำบลอุทัย 

 

อัตรากำลังของเทศบาล จำนวนบุคลากร 

ฝ่ายนิติบัญญัติ 12 

ฝ่ายบริหาร 5 

ข้าราชการ 26 

ลูกจ้างประจำ 5 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 14 

พนักงานจ้างทั่วไป 27 

รวมทั้งสิ้น 89 
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บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหารได้ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในด้านการ

วางแผนพัฒนา  ประชาชนได้ร่วมเสนอปัญหาความต้องการ  และร่วมเป็นคณะกรรมการชุมชนทั้ง  8  

ชุมชน  อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ของเทศบาล   

 

ด้านการคลัง 

 ข้อมูลการคลังท้องถิ่น  3  ป ี ย้อนหลัง  สรุปได้ดังนี้ 

รายการ พ.ศ.  2555 พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 

รายรับ 32,130,906.26 41,415,980.42 41,887,478.61 

รายจ่าย 24,997,081.41 27,350,461.70 35,983,154.19 

  

หมายเหตุ  ข้อมูลรายรับ – รายจ่าย พ.ศ.  2558  อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 



2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จารุวรรณ พันธุ์โอภาส (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการงานของ

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการงานของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมือง   

บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล

เมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตามตัวแปรระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้มารับบริการ     

งานของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา  

ผลการวิจัยพบว่า 1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล

เมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบว่า

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน  2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของ     

ผู้มารับบริการงานของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตามตัวแปร

ระดับการศึกษา พบว่า ทั้งภาพรวมและรายด้านของทุกระดับการศึกษาไม่มีความแตกต่างกัน 

ชูชาติ  แนมพลกรัง (2550 : บทคัดย่อ) ความพึงพอใจของผู้ร ับบริการที่ม ีต่อคุณภาพ    

การให ้บร ิการขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบลท ุ่งสว ่าง อำเภอประทาย จ ังหว ัดนครราชส ีมา              

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ

การให ้บร ิการขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบลท ุ่งสว ่าง อำเภอประทาย จ ังหว ัดนครราชส ีมา              

2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจ ัยพบว่า 1. ความพึงพอใจของ

ผู้ร ับบริการที่ม ีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย 

จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 2. การ

เปรียบเทียบปัจจัย มีความสัมพันธ์ก ับความพึงพอใจของประชาชนผู้ร ับบริการที่ม ีต ่อคุณภาพ       

การให้บริการ จำแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

จากผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง ในด้านปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น ในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 3 

ด้าน จะต้องปรับปรุงเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในระดับที่มากที่สุด 
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ชงค์  ขวัญมา (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ร ับบริการด้านการพัฒนา

ผู้สูงอายุจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง กิ่งอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา.     

ผลการศึกษาพบว่า 

 1. โดยภาครวมผู้สูงอายุมีความพึงพอใจของผู้รับบริการในกิจกรรมด้านการพัฒนาผู้สูงอายุ

และคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยางอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็น

รายด้านพบว่า  ทุกด้านผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน 

 2. ผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านการพัฒนาผู้สูงอายุและคนพิการจากองค์การบริหารส่วนตำบล

เมืองยาง ที่มีเพศและอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการรับบริการในกิจกรรมด้านการพัฒนา

ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนเมืองยางไม่แตกต่างกัน 

เจษฐพล ทุ่งกลาง (2550 : บทคัดย่อ) ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ

องค์การปกครองท้องถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเทพาลัย   อำเภอคง 

จังหวัดนครราชสีมา มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ

ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมาใน 3 ด้าน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอน

การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและเพื่อศึกษา      หา

ความสัมพ ันธ์ระหว่างป ัจจ ัยท ั่วไปกับความพอใจต่อการใช้บริการของเทศบาลตำบลเทพาลัย  

ผลการวิจัยพบว่า 1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเทพาลัย   

โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจของผู้ร ับบริการต่อการให้บริการในแต่ละด้าน คือ     

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับมาก ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับมาก  

และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ส่วนใหญ่ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  2. ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยทั่วไปกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเทพาลัย ปรากฏว่าจำนวนสมาชิก  

ในครอบครัวและงานที่บุคลในครอบครัวติดต่อมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

เทศบาลตำบลเทพาลัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ

เทศบาลตำบลเทพาลัย คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ เทศบาลควรจัดให้มีช่องทาง    

การให้บริการที่ทันสมัยเข้าถึงได้ง่ายโดยให้เพิ่มช่องทางการให้บริการทางด้านอินเตอร์เน็ต 

ยุทธการ สุขะกาศี (2550 : บทคัดย่อ) ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านงานทะเบียน

ราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอเมอืง จังหวัดหนองคายมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ และเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านงานทะเบียนราษฎร
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ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ใช้สถิติ

วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test และ F-test (One-

way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า  

1. ความพึงพอใจของผู้ร ับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง    

เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรของสำนัก

ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่จำแนกตามเพศ    

ระดับการศึกษา และอาชีพ นั้น ผู้มารับบริการที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่าง       

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้มารับบริการที่มีระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกันมีความ     

พึงพอใจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

วีรยุทธ มิตรมุสิก (2550 : บทคัดย่อ) ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริการร่วมองค์การ

บริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตและ

ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการศึกษาพบว่า 1. ด้านกระบวนการขั้นตอน

การให้บริการ ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยที่ประเด็นขั้นตอนการให้บริการ

ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีผู้ร ับบริการจำนวนมากที่สุดที่ม ีความพึงพอใจระดับดังกล่าว ด้านเจ้าหน้าที่        

ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยที่ประเด็นบุคลิกภาพกิริยา        

สีหน้า วาจาและอารมณ์ มีผู้รับบริการจำนวนมากที่สุด 2. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ผู้รับบริการ

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยที่ประเด็นการจัดห้องบริการเหมาะสม สะอาดเป็นระเบียบ

เรียบร้อย และสะดวกในการขอรับบริการ มีผู้รับบริการจำนวนมากที่สุดที่มีความพงึพอใจระดับ

ดังกล่าว  3. ปัจจัยด้านสังคมของผู้รับบริการที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจ ได้แก่ อายุ การศึกษาและ

อาชีพ ส่วนปัจจัยด้านเพศไม่มีผลต่อระดับความพึงพอใจ 

ศิวนาถ  ชัยพิสิษฐเจริญ (2550 : บทคัดย่อ) การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ

งานบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  

ผลการวิจัยพบว่า  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานบริการประชาชนขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลรัษฎา  1. งานสวัสดิการสังคมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 หมายความว่ามีความพึงพอใจระดับ



 

 

54 

ค่อนข้างสูง  2. งานบริการออกใบอนุญาตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 หมายความว่ามีความพึงพอใจระดับ

ปานกลาง 3. งานบรรเทาสาธารณภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06  หมายความว่าพึงพอใจระดับปานกลาง 

สุมาลี  เอี่ยมสมัย (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเทศบาล

ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุร ี ผลการวิจัยพบว่า ผู้รับบริการตำบลพุกร่าง อำเภอ

พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มีความพึงพอใจในเทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัด

สระบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ

ในการให้บริการและสถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการอยู่ในระดับมากที่สุด 

ส่วนเรื่องอื่นๆ พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจในเทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัด

สระบุรี อยู่ในระดับมากทุกเรื่อง 

สุมาลี  ชัยสุวรรณ (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการจัดเก็บภาษี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่าง

แสดงความพึงพอใจต่อการให้บริการการเก็บภาษีในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก 

จ ังหว ัดกระบ ี่ ม ีความพ ึงพอใจอย ู่ในระด ับปานกลาง 2. ประชาชนผ ู้ร ับบร ิการต ัวแปรเพศ               

มีความสัมพันธ์กับด้านคุณภาพของการให้บริการ  ตัวแปรด้านอายุไม่มีความสัมพันธ์กับด้านใดเลย  

ตัวแปรด้านระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับด้านใดเลยและตัวแปรด้านอาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับ

ด้านใดเลย 

อ ุท ิตย ์  ก ุลสอน (2550 : บทคัดย ่อ ) การศ ึกษาความพ ึงพอใจของผ ู้ร ับบริการด ้าน         

งานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย               

ม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื่อ ศ ึกษาระด ับความพ ึงพอใจเปรียบเท ียบความพ ึงพอใจและความค ิดเห ็น

ข้อเสนอแนะของผู้มารับบริการด้านทะเบียนราษฎรจากสำนักทะเบียนท้องถิน่เทศบาลตำบลเวียงคุก 

อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ

ทดสอบค ่าท ี (T-test) การว ิเคราะห ์ความแปรปรวนแบบทางเด ียว (One-way analysis of 

variance) และเปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc test) ด้วยวิธ ีการแอล เอส ดี (LSD) โดยตั้งระดับ

นัยสำคัญที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า 

1. ระดับความพึงพอใจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรของสำนัก

ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบล
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เวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ย  

จากมากไปน้อย คือ ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา   

ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า  

2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างกลุ่มเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความ  

พึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาพรวมเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจ

มากกว่าเพศชาย 

3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่มอาชีพมีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นมีระดับความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอาชีพเกษตรกรหรือรับจ้างและกลุ่มอาชีพค้าขายหรือ

ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีระดับความพึงพอใจมากกว่าอาชีพเกษตรกรหรือรับจ้าง 

อลิสรา  รัตน์ไตรแก้ว (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการ

งานจัดเก็บรายได้จากเทศบาลตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์   

ผลการศึกษาพบว่า  1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการาเข้ารับบริการงานจัดเก็บรายได้ของ

เทศบาลตำบลไพศาลี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่ได้รับความพึง

พอใจมากที่สุด ได้แก่  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  รองลงมา ได้แก่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อาคาร

และสถานที่   

2. ประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีรายได้และวุฒิการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่าง

กัน สำหรับเพศต่างกันจะมีความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการรับชำระภาษีแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง สำหรับอายุที่ต่างกันจะมีความ

แตกต่างด้านเจ้าหน้าที่ผ ู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารและสถานที่แต่ไม่มีความ

แตกต่างด้านกระบวนการขั้นตอนการรับชำระภาษี สำหรับอาชีพที่ต่างกันจะมีความแตกต่างด้านสิ่ง

อำนวยความสะดวก อาคารและสถานที่ ส่วนด้านอื่นไม่พบความแตกต่าง 

ทศพล สุทธวงศ ์(2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ

บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อำเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน

ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
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ในการศึกษา ได้แก ่ประชาชนในเขตตำบลริมกก จำนวน 354 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่าและแบบสอบถามปลายเปิด ข้อมูลที่ได้

นำมาวิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการทำงานของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับปานกลางโดยพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน

ทราบโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการจัดแผนงานหรือโครงการ ลักษณะการทำงานของคณะผู้บริหารมี

ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้มีการดำเนินงานตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

สำหรับพนักงานส่วนตำบลมีการปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

เช่นกัน ตลอดจนสามารถให้บริการได้ตามที่ประชาชนต้องการด้วยมนุษยสัมพันธ์และการวางตัวที่ดี 

เฉลิม แก้วปราง (2552 : บทคัดย่อ) ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ การ

ขออนุญาตก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลวิช ิต อำเภอเมืองภูเก ็ต จังหวัดภูเก ็ต 

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมายหรือพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ที่ใช้

ในการขออนุญาตก่อสร้างเพื่อทราบกระบวนการขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการการขออนุญาต

ก่อสร้างอาคาร รวมทั้งมาตรฐานคุณภาพบริการประชาชนในกระบวนงานที่เกี่ยวกับการขออนุญาต 

เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ที่มีต่อการให้บริการ  

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการให้บริการการขออนุญาต

ก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า   

1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย (ร้อยละ 62.5) ที่มีอายุ 25-35 ปี 

(ร้อยละ 53.3) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 74.2) ประกอบอาชีพนักธุรกิจ/ค้าขาย  (ร้อย

ละ 43.3) มีรายได้จากการประกอบกิจการต่อเดือน 50,001-100,000 บาท (ร้อยละ 48.3) เคยได้รับ

ข้อมูล/ข่าวสาร เกี่ยวกับการให้บริการในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ร้อยละ 50.8) และได้รับ

ข้อมูล/ข่าวสารผ่านช่องทาง เอกสารสิ่งพิมพ์/แผ่นพับ มากที่สุด (ร้อยละ 23.3)   

2. ขั้นตอนการให้บริการประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ระยะเวลาให้บริการทั้งหมด 30 วัน 

และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ จำนวน 6 ท่าน   
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3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคารของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน 

ระดับปานกลาง โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจกับปัจจัยในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านคุณภาพของการ

ให้บริการ ในเรื่องการให้บริการได้ตรงตามระเบียบที่ระบุเอาไว้ การได้รับใบอนุญาตภายใน 30 วัน 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการ ในเรื่องความยุ่งยากซับซ้อนของขั้นตอน   

การขออนุญาตก่อสร้างและความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการขออนุญาตก่อสร้าง ด้านการ

บริการของเจ้าหน้าที่ ในเรื่องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรงต่อเวลาราชการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

ในเรื่องความเพียงพอของเครื่องใช้สำนักงานที่มีให้บริการ และความสะอาด สวยงาม และเรียบร้อย

ภายในสำนักงาน 

4. ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายหรือกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลวิชิต ควรจัดอบรม  

ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้างแก่ผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างและ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ควรมีการรวบรวม หรือจัดหมวดหมู่กฎหมายที่บังคับใช้สำหรับลักษณะอาคาร    

แต่ละประเภทไว้ด้วยกัน ควรมีบทลงโทษที่ชัดเจน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด กรณีมีการเอื้อ

ประโยชน์หรือผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายให้แก่บ ุคคลที่เป ็นญาติ ควรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว      

การทุจริต เรียกรับเงิน รวมทั้งควรเสนอให้มีการถ่ายโอนอำนาจให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลวิชิต หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิชิต ในการตรวจสอบให้ความเห็นและพิจารณา

ออกใบอนุญาต 

พนิตตา นรสิงห ์ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ

ให ้บริการขององค ์การบริหารส ่วนตำบลสนามจันทร์  การวิจ ัยครั้งน ี้ เป ็นการวิจ ัยเช ิงสำรวจ            

มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะของ

ประชาชนที่ม ีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร ์กลุ่มตัวอย่างของการ

ศกึษาวิจัยเป็นประชาชนที่อยู่ในตำบลสนามจันทร์จำนวน 339 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล คือแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ดำเนินการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ด้วย

เครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน

ทดสอบทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) ประชาชนที่มาใช้บริการ
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ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร ์โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อแยกเป็นราย

ด้านพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพของเจ้าหน้าทีผ่ ู้

ให้บริการ ด้านกระบวนการการให้บริการ และด้านอาคารสถานที่ 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจ

จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการไม่แตกต่างกัน 3) ประชาชนผู้ใช้บริการให้

ข้อเสนอแนะปรับปรุงในเรื่องของความสะอาด ความกระตือรือร้น การบริการให้คำชี้แนะและตอบ

ปัญหาข้อสงสัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2549 : 

บทสรุปผู้บริหาร) สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการเทศบาลนครนนทบุรี 

ผลการวิจัยพบว่า  

1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการในเทศบาลนครนนทบุรีในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก 

2. เปรียบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ม ีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี  

จำแนกตามเพศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ของผู้รับบริการ พบว่า  

 2.1 ผู้ร ับบริการท ี่ม ีเพศต่างก ันม ีความพึงพอใจต่อการให ้บริการของเทศบาล      

นครนนทบุรีไม่แตกต่างกัน  

 2.2 ผู้รับบริการที่มีช่วงอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล  

นครนนทบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อทดสอบรายคู่ภายหลังด้วยวิธี

ของเชฟเฟ (Scheffe’ test) พบว่าผู้เข้ารับบริการช่วงอายุ 30-39 ปี มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

เทศบาลนครนนทบุรีแตกต่างกันกับผู้รับบริการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 และผู้ที่มีอายุ 40-49 ปี มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรีแตกต่างกันกับ

ผู้รับบริการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 2.3 ผู้รับบริการที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

เทศบาลนครนนทบุรีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 2.4  ผู้รับบริการที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลนคร

นนทบุรีไม่แตกต่างกัน   
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 2.5 ผู้รับบริการที่มีรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลนคร

นนทบุรีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2553 : 

บทสรุปผู้บริหาร) สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในเทศบาลตำบลโคกพุทรา 

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ

การให้บริการในเทศบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน      

การสำรวจ ได้แก่ ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชนท่ีมารับบริการจากเทศบาลตำบลโคกพุทรา จำนวนท้ังส้ิน 400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์พบว่า  

1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในเทศบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง 

จังหวัดอ่างทอง อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.00 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 1.) ด้าน

กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 84.80 

2.) ด้านเจ้าหน้าที่ผ ู้ให ้บริการผู้ร ับบริการมีความพึงพอใจระดับมากที่ส ุด คิดเป็นร้อยละ 85.00       

3.) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.20 

2.  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานต่างๆ ในเทศบาลตำบลโคกพุทรา 

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยเรียงตามลำดับร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ดังนี้  1.) งานสวัสดิการและสังคม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.40  

2.) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

85.00  3.) งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็น  

ร้อยละ 84.20  4.) งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

คดิเป็นร้อยละ 84.20   
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 บทที่ 3  

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล

ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านกระบวนการขั้นตอน การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการและด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ เพื่อนำผลการวิจัยใช้เป็นแนวทางใน

การวางแผนการพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มารับบริการต่อไป 

คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อต่อไปนี้ 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้รับบริการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลอุทัย 

อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 6,025 คน  

2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้รับบริการที่ติดต่อขอรับบริการงานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบล

อุทัย อำเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซีและ

มอร์แกน (Krejcie. R.V. and Morgan. D.W. อ้างถึงในอรสา โกศลานันทกุล, 2549 : 156-157) โดยวิธีการสุ่ม

ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 400 คน 

3.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับความพึง

พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย

แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน งานที่มาติดต่อขอรับบริการ และจำนวนครั้งที่ใช้บริการ จำนวน 7 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับ (Rating Scale) โดยศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของความพึงพอใจในการ

รับบริการ 4 ด้าน ได้แก่ 

 1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

 2. ด้านช่องทางการให้บริการ 

 3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อ

การปรับปรุงการให้บริการ จำนวน 1 ข้อ 

2.  ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 

 2.1 ศึกษาตำรา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ ขอบข่ายงานบริการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อกำหนดขอบเขตการวิจัยและสร้างเครื่องมือการวิจัยให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารงานวิจัยที่ผ่านมาของหน่วยงานต่างๆ ที่ใกล้เคียง 

เพื่อกำหนดขอบเขตและเนื้อหาแบบสอบถามซึ่งทำให้มีความชัดเจนตามความวัตถุประสงค์การวิจัยยิ่งขึ้น 

 2.3 นำข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการ 4 ด้าน คือ ด้าน

กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความ

สะดวก 

 2.4 นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อที่ปรึกษางานวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบข้อคำถาม 

จากนั้นทำการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

   2.5 นำแบบสอบถามที่ตรวจสอบแก้ไข ดำเนินการทดลอง (Try Out) กับผู้ใช้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน 

   2.6 นำผลการตอบแบบสอบถามที่ดำเนินการทดลอง (Try Out) คำนวณค่าความเชื่อมั่นโดยสูตร

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 

0.988  
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3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบของเทศบาลตำบลอุท ัย อำเภออุท ัย จังหวัดพระนครศรีอย ุธยา             

เพื่อขอข้อมูลต่าง ๆ พร้อมความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเก็บข้อมูลกับผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามข้อ

คำถามในแบบสอบถาม 

3. รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด จำนวน 400 ฉบับ ทำการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม   

3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 

นำแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาดำเนินการดังนี้ 

1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามและแยก

แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 

2. การลงรหัส (Coding) นำแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับ

แบบสอบถามที่เป็นปลายเปิด (Open-ended) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

3. การประมวลข้อมูลที่ลงรหัส โดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์  

 3.1 แบบสอบถามส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข ้อมูลส่วนบุคคล โดยหาค่าความถี่และค่า   ร้อยละ 

(Percentage) 

 3.2 แบบสอบถามส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยหาค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3.3 แบบสอบถามส่วนท่ี 3 วิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการปรับปรุง

การให้บริการจากคำถามปลายเปิด 

4. กำหนดการแปลความหมายคะแนนโดยอาศัยแนวคิดของลิเคิร์ท (1978 : 246 อ้างใน วิเชียร เกตุสิงห์, 

2538 : 8-11) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scales) ในแต่ละข้อ

คำถามจะมีคำตอบให้เลือก 5 ตัวเลือก โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเพียงตัวเดียวและกำหนดตัวเลขค่าคะแนนการ

วัดระดับความพึงพอใจดังนี้ 
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 ค่าคะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 

 ค่าคะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

 ค่าคะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

 ค่าคะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 

 ค่าคะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

5. กำหนดเกณฑ์สำหรับวัดผล โดยนำค่าเฉล่ียเป็นตัวช้ีวัดคะแนนของกลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับความพึงพอใจ

ออกเป็น 5 ระดับ โดยการหาช่วงความกว้างของอันตรภาพช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห์ 2538 : 8-11)  

 ความกว้างของอันตรภาพช้ัน    =   (คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ำสุด) / จำนวนช้ัน 

 ความกว้างของอันตรภาพชั้น =   (5 - 1) / 5   

 ความกว้างของอันตรภาพชั้น =   0.80 

โดยมีเกณฑ์แปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย   4.21-5.00      หมายถึง   ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย   3.41-4.20   หมายถึง   ระดับความพึงพอใจมาก 

 ค่าเฉลี่ย   2.61-3.40   หมายถึง   ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย   1.81-2.60   หมายถึง   ระดับความพึงพอใจน้อย 

 ค่าเฉลี่ย   1.00-1.80   หมายถึง   ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  

6. กำหนดการแปลความหมายระดับความพึงพอใจ โดยนำค่าเฉลี่ยปรับเป็นร้อยละด้วย การคูณ 20 นำ

ค่าร้อยละที่ได้เทียบหาค่าคะแนนตามเกณฑ์แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อ

กำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษที่กำหนดไว้ ดังนี้ 

  ระดับความพึงพอใจ มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป ระดับคะแนน  10 

  ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ  95  ระดับคะแนน  9 

  ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ  90  ระดับคะแนน  8 

  ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ  85  ระดับคะแนน  7 

  ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ  80  ระดับคะแนน  6 

  ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ  75  ระดับคะแนน  5 

  ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ  70  ระดับคะแนน  4 

  ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ  65  ระดับคะแนน  3 
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  ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ   60  ระดับคะแนน  2 

  ระดับความพึงพอใจ ไมเ่กินร้อยละ   55  ระดับคะแนน  1 

  ระดับความพึงพอใจ น้อยกว่าร้อยละ 50  ระดับคะแนน  0 

 
 3.5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 

1. ร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง         

โดยใช้สูตรดังนี้ 
         ร้อยละ    = จำนวนผู้ที่ตอบแบบสอบถามข้อนั้น X 100 

     จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

2.  สูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean หรือ ) (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2541 : 66) 

     =  

   

   เมื่อ  = ค่าคะแนนเฉลี่ย 

     = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 

 3.  สูตรความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือค่า S.D.) 

 

    S =  

    

 เม่ือ  S   แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง 

   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกำลังสอง 

     แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวอย่างยกกำลังสอง 

     n  แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
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4. สูตรค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability of the test) โดยใช้วิธ ีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Alpha – Coefficient) ของ Cronbach (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2538 : 125 – 126) โดยใช้สูตรดังนี้ 
 

    =  

 

    แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

   N แทน จำนวนข้อของแบบสอบถาม 

    แทน ผลรวมของค่าความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายข้อ  

     แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
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บทที่ 4  
สรุปผลการวิจัย 

  

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ

ของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในการให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่        

1)  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  2)  ด้านช่องทางการให้บริการ 3)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ และ 4)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้รับบริการที่ติดต่อ

ขอรับบริการงานต่างๆ ของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จ านวน     

400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยสร้าง

แบบสอบถามให้สอดคล้องกับประเด็นการส ารวจคุณภาพการให้บริการตามเกณฑ์การประเมินร้อยละ

ของระดับความพึงพอใจของผู้ รั บบริ การของ เทศบาลต าบล อุทัย  อ า เภออุทัย  จั งหวั ด

พระนครศรีอยุธยา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน มีล าดับขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้     

โดยน าเสนอผลการวิจัยออกแบ่งเป็น 4 ตอนดังนี้ 

 ตอนที่  1  ผลการวิเคราะหข์้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 

 ตอนที่  2  ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 ตอนที่  3  ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของผู้รับบริการจ าแนกตามงานที่รับบริการ 

 ตอนที่  4  ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการให้บริการ 
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ตอนที่  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก 

รายได้ต่อเดือน งานที่มาติดต่อขอรับบริการหรือรับทราบข้อมูล และจ านวนครั้งที่ขอรับ

บริการหรือได้รับบริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.1 - 4.2  

 

ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 

 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 169 42.25 

หญิง 231 57.75 

รวม 400 100.0 

อายุ 

ต่ ากว่า 30 ปี 59 14.8 

30-39 ปี 118 29.5 

40-49 ปี 130 32.5 

50 ปีขึ้นไป 93 23.3 

รวม 400 100.0 

การศึกษา 

ประถมศึกษา 194 48.5 

มัธยมศึกษาตอนต้น 102 25.5 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 76 19.0 

อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 9 2.3 

ปริญญาตรี 19 4.8 

สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.0 

รวม 400 100.0 
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ตารางท่ี  4.1  (ต่อ)  

 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

อาชีพหลัก 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 103 25.8 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 106 26.5 

เกษตรกรรม/ประมง 53 13.3 

พนักงานบริษัทเอกชน 91 22.8 

รับจ้างทั่วไป 30 7.5 

อ่ืนๆ ระบุ 17 4.3 

รวม 400 100.0 

รายได้ 

ต่ ากว่า 3,000 บาท 38 9.5 

3,001 – 5,000 บาท 121 30.3 

5,001 – 10,000 บาท 146 36.5 

10,001 – 20,000 บาท 83 20.8 

20,001 บาทขึ้นไป 12 3.0 

รวม 400 100.0 

จ านวนครั้งที่รับบริการ 

น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี 22 5.5 

3 – 5 ครั้งต่อปี 298 74.5 

มากกว่า 5 ครั้งต่อปี 80 20.0 

รวม 400 100.0 
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จากตารางที่  4.1 พบว่า  ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ มีดังนี้ 

 

 เพศ   ผู้รับบริการที่มาติดต่อขอรับบริการและตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 

จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75 และเป็นเพศชาย จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25  

 อายุ   ผู้รับบริการที่มาติดต่อขอรับบริการและตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง    

40-49 ปี จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง 30-39 ปี จ านวน     

118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 และน้อยที่สุด คือ มีอายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 

14.8 

 ระดับการศึกษา  ผู้รับบริการที่มาติดต่อขอรับบริการและตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่         

มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมามีการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 และน้อยที่สุด คือ มีการศึกษาระดับสูงกว่า

ปริญญาตรี จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0    

 อาชีพ  ผู้รับบริการที่มาติดต่อขอรับบริการและตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 รองลงมาประกอบอาชีพ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 และน้อยที่สุด คือ อ่ืนๆ จ านวน 17 คน 

คิดเป็นร้อยละ 4.3 

 รายได้  ผู้รับบริการที่มาติดต่อขอรับบริการและตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 

5,001–10,000 บาท จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมามีรายได้ระหว่าง 3,001–5,000 

บาท จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 และน้อยที่สุด คือ มีราย 20,001 บาทขึ้นไป จ านวน 12 

คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 

 จ านวนครั้งที่ไปขอรับบริการ ผู้รับบริการที่มาติดต่อขอรับบริการและตอบแบบสอบถาม  

ส่วนใหญ่มาติดต่อใช้บริการ 3-5 ครั้งต่อปี จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 รองลงมา คือ       

ใช้บริการมากกว่า 5 ครั้งต่อปี จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และน้อยที่สุด คือ ใช้บริการ    

น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5  
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ตารางท่ี 4.2  จ านวน ร้อยละของผู้รับบริการที่ติดต่อรับบริการงานต่างๆ  

  

งานที่ติดต่อขอรับบริการ 
N =400 

เข้ารับบริการ ไม่ได้เข้ารับบริการ รวม 

1. มีการปรับขยายเวลาการบริการประชาชน 119 (29.8) 281 (70.2) 400 (100.0) 

2. มีมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 79 (19.8) 321 (80.2) 400 (100.0) 

3. มีระบบการส ารวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ 122 (30.5) 278 (70.0) 400 (100.0) 

4. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติงาน 
80 (20.0) 320 (80.0) 400 (100.0) 

  

จากตารางที่  4.2 พบว่า ผู้รับบริการที่ติดต่อรับบริการงานมีระบบการส ารวจความพึงพอใจ

จากผู้รับบริการมากที่สุด จ านวนเท่ากัน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 รองลงมา คือ ติดต่อรับบริการ

งานมีการปรับขยายเวลาการบริการประชาชน จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 และติดต่อรับ

บริการงานมีมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบน้อยที่สุด จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.8   
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ตอนที่  2  การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล

อุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในแต่ละด้านและภาพรวม สรุปผลได้ดังตาราง    

ที่ 4.3-4.8   

  

ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้าน

กระบวนการขั้ นตอนการให้บริ การ ใน เทศบาลต าบลอุทัย  อ า เภออุทัย  จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

ความพึงพอใจการให้บริการ 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

n = 400 ระดับ 

ความพึงพอใจ   S.D. 

1. การให้บริการเป็นระบบและข้ันตอน 4.50 .50 มากที่สุด 

2. มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน 4.51 .55 มากที่สุด 

3. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรมและสภาพงาน 4.59 .52 มากที่สุด 

4. มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลังอย่างยุติธรรม 4.57 .52 มากที่สุด 

รวม 4.54 .42 มากที่สุด 

  

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกระบวนการ

ขั้นตอนการให้บริการของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด ( = 4.54)     

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย  พบว่า      

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 3. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรมและสภาพงาน ( = 4.59) 

รองลงมา คือ ข้อ 4. มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลังอย่างยุติธรรม ( = 4.57) และมีค่าเฉลี่ย

ต่ าสุด คือ ข้อ 1. การให้บริการเป็นระบบและข้ันตอน ( = 4.50)  
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้าน

ช่องทางการให้บริการในเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ความพึงพอใจการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 

n = 400 ระดับ 

ความพึงพอใจ   S.D. 

1. มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยส าหรับให้บริการ 4.59 .49 มากที่สุด 

2. มีค าแนะน า/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศอย่างเหมาะสม 4.57 .49 มากที่สุด 

3. มีตู้รับความคิดเห็น/รับแบบประเมินการให้บริการ 4.54 .52 มากที่สุด 

รวม 4.56 .39 มากที่สุด 

  

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านช่องทางการ

ให้บริการของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

( = 4.56)     

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย พบว่า      

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1. มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยส าหรับให้บริการ ( = 4.59) 

รองลงมา คือ ข้อ 2. มีค าแนะน า/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศอย่างเหมาะสม  ( = 4.57)          

และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 3. มีตู้รับความคิดเห็น/รับแบบประเมินการให้บริการ ( = 4.54)  
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ     

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ความพึงพอใจการให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

n = 400 ระดับ 

ความพึงพอใจ   S.D. 

1.  เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่างดี 4.51 .50 มากที่สุด 

2.  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส กระตือรือร้น

และเอาใจใส่ 
4.50 .58 

มากที่สุด 

3.  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อน-หลัง 4.48 .51 มาก 

4.  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 4.55 .49 มากที่สุด 

5.  เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 4.56 .49 มากที่สุด 

รวม 4.52 .36 มากที่สุด 

  

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่            

ผู้ให้บริการของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

( = 4.52)     

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย  พบว่า     

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 5.  เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี  ( =4.56)           

รองลงมา คือ ข้อ 4.  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว ( = 4.55) และมีค่าเฉลี่ย

ต่ าสุด คือ ข้อ 3.  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อน-หลัง ( = 4.48)  
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ      

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ความพึงพอใจการให้บริการ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

n = 400 ระดับ 

ความพึงพอใจ   S.D. 

1.  มีป้ายบอกทางหรือแสดงจุดให้บริการ 4.67 .55 มากที่สุด 

2.  สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศที่เหมาะสมโปร่ง โล่ง สะอาด 4.61 .48 มากที่สุด 

3.  มีสื่อต่าง  ๆเพ่ือบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ 4.62 .50 มากที่สุด 

4.  ที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ 4.63 .49 มาก 

5.  มีน้ าดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ 4.58 .52 มากที่สุด 

6.  มีห้องน้ าสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ 4.67 .48 มากที่สุด 

7.  การเดินทางมาติดต่อขอรับบริการสะดวก 4.62 .57 มากที่สุด 

8.  มีที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ 4.66 .47 มากที่สุด 

รวม 4.63 .34 มากทีสุ่ด 

 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวย      

ความสะดวกของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับ    

มากที่สุด ( =4.63)     

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย พบว่า      

มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 2 ข้อ คือ ข้อ 1.  มีป้ายบอกทางหรือแสดงจุดให้บริการ และข้อ 6.  มีห้องน้ า

สะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ ( =4.67) รองลงมา คือ ข้อ 8.  มีที่จอดรถสะดวกสบายและ

เพียงพอ ( =4.66) และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 5.  มีน้ าดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ

( =4.58)  
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ      

รายด้านและภาพรวม ของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ความพึงพอใจการให้บริการ 
n = 400 ระดับ 

ความพึงพอใจ   S.D. 

1.  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.54 .42 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.56 .39 มากที่สุด 

3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.52 .36 มากที่สุด 

4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.63 .34 มากที่สุด 

รวม 4.57 .25 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมของเทศบาล

ต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.57) 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้    

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( =4.63) รองลงมา คือ ด้านช่องทางการให้บริการ 

( =4.56) และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( =4.52)  
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ตารางท่ี 4.8 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการรายด้านและภาพรวมของเทศบาล

ต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  

ความพึงพอใจการให้บริการ ร้อยละความพึงพอใจ คะแนน 

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 90.80 9 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 91.20 9 

3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 90.40 9 

4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 92.60 9 

รวม 91.40 9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงร้อยละความพึงพอใจของการให้บริการจ าแนกตามรายด้านและภาพรวม 
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 จากตารางที่ 4.8 และภาพที่ 1 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

เทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด              

คิดเป็นร้อยละ 91.40         

โดยเรียงตามล าดับร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการดังนี้   

 1. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 92.60 

 2. ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 91.20  

 3. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.80 

4. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 90.40 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ จ าแนกตามงานที่รับบริการ 

  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในเทศบาล      

ต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามงานที่ผู้รับบริการติดต่อรับบริการ               

ผลการวิเคราะห์ปรากฏตามตารางที่ 4.9 - 4.13 

   

ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ     

งานมีการปรับขยายเวลาการบริการประชาชนของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

ความพึงพอใจการให้บริการ 

งานมีการปรับขยายเวลาการบริการประชาชน 

n = 119 ระดับ 

ความพึงพอใจ   S.D. 

1.  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.49 .46 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.76 .33 มากที่สุด 

3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.43 .33 มากที่สุด 

4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.57 .33 มากที่สุด 

รวม 4.56 .24 มากที่สุด 

  

  จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานมีการปรับขยายเวลาการ

บริการประชาชนของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด ( =4.56) 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้    

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านช่องทางการให้บริการ ( =4.76) รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

( =4.57) และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( =4.43) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ      

งานมีมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ความพึงพอใจการให้บริการ 

งานมีมาตรการป้องกันการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

n = 79 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
  S.D. 

1.  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.57 .42 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.64 .38 มากที่สุด 

3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.58 .36 มากที่สุด 

4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.45 .30 มากทีสุ่ด 

รวม 4.56 .26 มากที่สุด 

   

 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานมีมาตรการป้องกัน  

การทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.56) 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้   

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านช่องทางการให้บริการ ( =4.64) รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

( =4.58) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( =4.45) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ    

งานมีระบบการส ารวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ความพึงพอใจการให้บริการ 

งานมีระบบการส ารวจความพึงพอใจจาก

ผู้รับบริการ 

n = 122 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
  S.D. 

1.  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.51 .38 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.36 .36 มากที่สุด 

3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.59 .37 มากที่สุด 

4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.84 .27 มากที่สุด 

รวม 4.58 .21 มากที่สุด 

  

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานมีระบบการส ารวจ

ความพึงพอใจจากผู้รับบริการของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.58) 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้    

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( =4.84) รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

( =4.59) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านช่องทางการให้บริการ( =4.36) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ    

งานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภอ

อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ความพึงพอใจการให้บริการ 

งานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติงาน 

n = 80 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
  S.D. 

1.  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.64 .41 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.52 .37 มากที่สุด 

3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.50 .33 มากที่สุด 

4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.61 .32 มากที่สุด 

รวม 4.57 .28 มากที่สุด 

  

 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานมีการเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( =4.57) 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้    

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ( =4.64) รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ านวย

ความสะดวก ( =4.61) และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( =4.50) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.13 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการในเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภอ

อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามงานที่ผู้รับบริการติดต่อรับบริการ 

 

จ าแนกตามงาน 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ   

ร้อยละ 

ความพึงพอใจ   

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

งานที ่1 = งานมีการปรับขยายเวลาการ

บริการประชาชน 

4.56 91.20 มากที่สุด 

งานที ่2 = งานมีมาตรการป้องกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

4.56 91.20 มากที่สุด 

งานที ่3 = งานมีระบบการส ารวจความพึง

พอใจจากผู้รับบริการ 

4.58 91.60 มากที่สุด 

งานที ่4 = งานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

4.57 91.40 มากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจ าแนกตามงานที่รับบริการ 
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 จากตารางที่ 4.13 และภาพที่ 2 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

เทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามงานที่รับบริการ โดยเรียง

ตามล าดับร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดังนี้  

1. งานมีระบบการส ารวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.60 

2. งานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ผู้รับบริการมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  91.40 

3. งานมีการปรับขยายเวลาการบริการประชาชน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.20  

4. งานมีมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.20   

        

 

ตอนที่  4  ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการให้บริการของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.14   

 

ตารางท่ี 4.14 จ านวนและค่าร้อยละของผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามปลายเปิด 

 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 

ตอบแบบสอบถามปลายเปิด 0 0.0 

ไม่ตอบแบบสอบถามปลายเปิด 400 100.0 

รวม 400 100.0 

  

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามปลายเปิด 

จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่างๆ     

เพ่ือการปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

- ควรปรับปรุงระบบขั้นตอนการให้บริการอย่างเหมาะสม 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ  

 - ควรปรับปรุงตู้รับความคิดเห็นการให้บริการ 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

  - เจ้าหน้าที่ควรให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อน-หลัง เช่น การแจกบัตร

คิวให้กับผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการตามล าดับก่อน-หลัง 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

  - ควรปรับปรุงน้ าดื่มที่สะอาดอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
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บทที่ 5 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาต่อการให้บริการของ

เทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คณะผู้วิจัยได้น าเสนอและสรุปผล

การศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธี ด าเนินการวิจัย สรุป 

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 

5.1  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในการให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่     

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 2. ด้านช่องทางการให้บริการ 3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

และ 4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

     2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการงานจ านวน 4 งาน 

ได้แก่ 1. งานมีการปรับขยายเวลาการบริการประชาชน 2. งานมีมาตรการป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 3. งานมีระบบการส ารวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ และ 4. งานมีการเปิดโอกาส

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน     

3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล

ต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 5.2   วิธีด าเนินการวิจัย  

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้รับบริการที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ

เทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 6,025 คน  ก าหนดขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie. R.V. and Morgan. D.W. อ้างถึงใน

อรสา โกศลานันทกุล, 2549 : 156-157) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling)  ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น จ านวน 400 คน  
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 2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ

เทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 

อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้ต่อเดือน งานที่มาติดต่อขอรับบริการ และจ านวนครั้งที่ใช้บริการ 

จ านวน 7 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นลักษณะแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ซึ่งครอบคลุม

องค์ประกอบของความพึงพอใจในการรับบริการ 4 ด้าน ได้แก่ 

   1.  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

   2.  ด้านช่องทางการให้บริการ 

   3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

   4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ จ านวน 1 ข้อ 

 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ตามข้ันตอน ดังนี้ 

 1. ติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เพ่ือขอข้อมูลต่างๆ พร้อมความร่วมมือในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 2. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเก็บข้อมูลกับผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

วิธีการสัมภาษณ์ตามข้อค าถามในแบบสอบถาม 

 3. รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด จ านวน 400 ฉบับ ท าการตรวจสอบความ

ถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม   
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 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาด าเนินการดังนี้ 

 1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ

แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 

2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสตามที่ได้

ก าหนดไว้ส าหรับแบบสอบถามที่เป็นปลายเปิด (Open-ended) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis) 

3. การประมวลข้อมูลที่ลงรหัส โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ 

  3.1 แบบสอบถามส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล โดยหาค่าความถี่

และค่าร้อยละ (Percentage) 

  3.2 แบบสอบถามส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  3.3 แบบสอบถามส่วนที่ 3 วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ข้อเสนอแนะ

ต่างๆ เพ่ือการปรับปรุงการให้บริการจากค าถามปลายเปิด 

 

 5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 

 1. ร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง     

 2. สูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean หรือ  )  

 3. สูตรความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือค่า S.D.) 

 4. สูตรค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability of the test) โดยใช้วิธีหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของ Cronbach (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2538 : 125 – 126)  
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5.3 สรุปผลการวิจัย  

 

การศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลอุทัย 

อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีต่อการให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอน

การให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และ

ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของงานต่างๆ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 

ตอนที่  1  การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ 

 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลอุทัย 

อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้รับบริการที่มาติดต่อขอรับบริการและตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75 มีอายุระหว่าง 40-49 ปี 

จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 

48.5 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 

26.5 มีรายได้ระหว่าง 5,001–10,000 บาท จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 ส่วนใหญ่มาติดต่อ

ใช้บริการ 3-5 ครั้งต่อปี จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5  

 

 ตอนที่  2  การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ   

การให้บริการของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 91.40          

โดยเรียงตามล าดับร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการดังนี้   

 โดยเรียงตามล าดับร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการดังนี้   

 1. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 92.60 

 2. ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 91.20  
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 3. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.80 

 4. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 90.40   

  

 ตอนที่  3 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจ าแนกตามงานรับบริการ 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ 

การให้บริการของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามงานที่รับ

บริการ โดยเรียงตามล าดับร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดังนี้  

1. งานมีระบบการส ารวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.60 

2. งานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ผู้รับบริการมีความ   

พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  91.40 

3. งานมีการปรับขยายเวลาการบริการประชาชน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.20  

4. งานมีมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  

อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.20 

 

5.4 อภิปรายผลการวิจัย 

 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลอุทัย 

อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอน การ

ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

พบว่า การให้บริการของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวมอยู่ใน

ระดับพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการอ านวย

ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเพ่ือให้การปรับปรุงการบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับมาตรา 52 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอ านวยความสะดวกและ
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ตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นความ

ต้องการของประชาชน โปร่งใส เป็นธรรมและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

จากผลการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลอุทัย 

อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภอ

อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการบริหารจัดการในเรื่องกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้าน

ช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยยึดหลักและ

ปัจจัยในการให้บริการประชาชนเป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บังเกิดผลแก่ส่วนรวมอย่าง

จริงจัง ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ตรงกับความต้องการและได้รับ

ความสบายใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส นอกจากนี้ยังกล่าวได้ว่า เทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ได้ให้ความส าคัญกับการบริการสาธารณะที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน และ

เจ้าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลต าบลอุทัยกับประชาชน แสดงให้เห็นถึง

ศักยภาพของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร ผู้ให้บริการของเทศบาลต าบลอุทัย ที่ตระหนักว่าตนคือผู้

ให้บริการ ยึดหลักบริการด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยการ

บริการที่ดี จึงท าให้ผู้รับบริการหรือประชาชนเกิดความพึงพอใจและมีความรู้สึกที่ดีต่อเจ้าหน้าที่

รวมทั้งคณะบุคลากรของเทศบาลต าบลอุทัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของมิลเลท (Millet. 1994 : 4, 

อ้างอิงจากอรรถวุฒิ ตัญธนาวิทย์, 2544 : 25) ที่ได้นิยามค าว่า “ประสิทธิภาพ” หมายถึง ผลการ

ปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่มนุษย์และได้ผลก าไรจากการปฏิบัติงานนั้นด้วยความพึงพอใจ

นั้น หมายถึง ความพึงพอใจในการให้บริการ (Satisfactory Service) ซึ่งพิจารณาจากการให้บริการ

อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Service) และการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely Service) 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอลิสรา รัตน์ไตรแก้ว (2552)  ได้ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการงานจัดเก็บรายได้จากเทศบาลต าบลไพศาลี อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า  

ประชาชนมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลไพศาลี โดยรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รองลงมา ได้แก่  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

อาคารและสถานที่ และสอดคล้องกับแนวคิดของเพนเชนสกีย์และโทมัส (Penchansky and 

Thomas, 1981) ที่มีแนวคิดว่าการให้บริการในระบบบริการที่เหมาะสมจะเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการ

และระบบของการให้บริการที่หน่วยงานนั้นจัดให้บริการอย่างพอเพียงตามความต้องการของ

ผู้ใช้บริการจะก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการใช้บริการและเกิดการยอมรับคุณภาพของการบริการ 
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ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของอเดย์และแอนเดอร์สัน (Aday and  Andersen ,1980) ที่กล่าวว่า

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของคนที่เกิดจาก

ประสบการณ์ที่ผู้ใช้บริการเข้าไปใช้บริการในสถานที่บริการนั้นๆ และความรู้สึกที่ผู้ใช้บริการจะเกิด

ความพึงพอใจจากการบริการจะต้องเกิดจากความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการ ความสบายที่ได้รับใน

สถานที่บริการ ความพึงพอใจต่อการติดต่อประสานงานบริการ อัธยาศัยและความสนใจของผู้

ให้บริการ ความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากการบริการคุณภาพของการบริการ เช่นเดียวกับพาราซู

แมน (Parasuman, อ้างในประเสริฐ เล็กสรรเสริญ) กล่าวว่าหลักการให้บริการที่ประสบความส าเร็จ

จะต้องประกอบไปด้วยความเชื่อถือได้ การตอบสนองความสามารถ การเข้าถึงบริการ ความสุภาพ

อ่อนโยน การสื่อสาร ความซื่อสัตย์ ความมั่นคง ความเข้าใจ การสร้างสิ่งที่จับต้อง เช่นเดียวกับ 

อลิสรา  รัตน์ไตรแก้ว (2552) กล่าวไว้ว่าการให้บริการอย่างมีคุณภาพต้องประกอบด้วยผู้ให้บริการมี

หัวใจในการบริการ มีความกระตือรือร้นพร้อมที่จะให้บริการอยู่ตลอดเวลาและให้บริการอย่างเสมอ

ภาค สอดคล้องกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ ประหยัด สะดวกและรวดเร็ว 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในเทศบาลต าบลอุทัย 

แสดงให้เห็นว่าเทศบาลต าบลอุทัย มีการให้บริการงานต่างๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม

และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้การบริการ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท าให้การ

ให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามความต้องการของประชาชน 

 

 5.5  ข้อเสนอแนะ 

   1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ผลการวิ จัย พบว่ า เทศบาลต าบลอุทัย มีปัจจั ยที่ ครบถ้ วนที่ ก่อให้ เกิดความพึงพอใจ                     

ต่อผู้รับบริการ แต่มีสิ่งที่ควรเพ่ิมเติมและปรับปรุงเพ่ือก่อให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการมากยิ่งขึ้นดังนี้ 

  1.1 ควรปรับปรุงระบบขั้นตอนการให้บริการอย่างเหมาะสม 

  1.2 ควรปรับปรุงตู้รับความคิดเห็นการให้บริการ         

    1.3 เจ้าหน้าที่ควรให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อน -หลัง เช่น การ

แจกบัตรคิวให้กับผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการตามล าดับก่อน-หลัง 

  1.4 ควรปรับปรุงน้ าดื่มที่สะอาดอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
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 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  

2.1 ควรมีการศึกษาแบบเจาะลึกเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนผู้รับบริการ

โดยตรง ตลอดจนศึกษาสาเหตุที่แท้จริงที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในงานที่ให้บริการ  

2.2  ควรศึกษาเปรียบเทียบการให้บริการงานต่างๆ เพ่ือศึกษาถึงจุดเด่นและจุดด้อย

และข้อควรปรับปรุงแก้ไขที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการของเทศบาลต าบลอุทัย ต่อไป 

2.3 ควรมีการประเมินผลความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการของ

เทศบาลต าบลอุทัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือนำผลที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนวางแผนปรับปรุง

การด าเนินงานและปฏิบัติงานให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จรงิ 
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แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบด้วย 3 ส่วน  
  ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
  ส่วนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
  ส่วนที่  3  ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ 
ค าชี้แจง  ผู้ตอบแบบส ารวจโปรดใส่เครื่องหมาย  ตามความรู้สึกของท่านที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ตรงกับความต้องการของท่าน 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 

1.  ระบเุพศ  ชาย   หญิง 

2.  ระบอุายุ   ต่ ากว่า 30 ปี   30-39 ปี 
   40-49 ปี   50 ปีขึ้นไป 

3. ระบกุารศึกษา   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.     อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
   ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี 

4.  ระบอุาชีพหลัก   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 
   เกษตรกรรม/ประมง   พนักงานบริษัท 
   รับจ้างทั่วไป อ่ืนๆ ระบุ ........................ 

 

5.  ระบรุายได้ต่อเดือน   ต่ ากว่า  3,000  บาท   3,001 - 5,000  บาท 
   5,001 - 10,000 บาท   10,001 - 20,000 บาท 
   20,001  บาทขึ้นไป  
 

6.  ระบงุานที่ท่านมาติดต่อขอรับบริการหรือรับทราบข้อมูลมีด้านใดบ้าง   
                1. มีการปรับขยายเวลาการบริการประชาชน 
   2. มีมาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   3. มีระบบการส ารวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ 
   4. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
  

7.  จ านวนครั้งที่ท่านไปขอรับบริการหรือได้รับบริการ โดยเฉลี่ยกี่ครั้งต่อปี 
   น้อยกว่า  3  ครั้งต่อปี     3 - 5  ครั้งต่อปี    มากกว่า 5 ครั้งต่อปี 



 
 
 
 

 

 

ประเด็นค าถาม คะแนนความพึงพอใจ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1 

1.  การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน      

2.  มีป้ายแสดงข้ันตอนการให้บริการอย่างชัดเจน      

3.  มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน      

4.  มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม      

ด้านช่องทางการให้บริการ 5 4 3 2 1 

1. มีตู้รับความคิดเห็น / รับแบบประเมินการให้บริการ      

2. มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยส าหรับให้บริการ                    

3. มีค าแนะน า/เอกสาร/เจ้าหน้าท่ี/ป้ายประกาศ อย่างเหมาะสม            

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 5 4 3 2 1 

1.  เจ้าหน้าท่ีให้บริการมีความรู้ในงานท่ีบริการเป็นอย่างดี      

2.  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส กระตือรือร้นและเอาใจใส่      

3. เจ้าหนา้ที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค  ตามล าดับก่อน –หลัง      

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว      

5. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี      

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 5 4 3 2 1 

1. มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการ                                

2. สถานท่ีให้บริการมีบรรยากาศที่เหมาะสม   โปร่ง  โล่ง  สะอาด      

3. มีสื่อต่างๆ เพื่อบริการ   เช่น  หนังสือพิมพ์  วารสาร  โทรทัศน์      

4. ท่ีนั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ      

5. มีน้ าดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ      

6. มีห้องน้ าสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ      

7. การเดินทางมาติดต่อขอรับบริการสะดวก      

8. มีที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ      

 
 

ผู้ส ารวจขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูล 

ส่วนที่  3  ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ 

....................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................ 

 

ส่วนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ค าชี้แจง  ผู้ตอบแบบส ารวจโปรดใส่เครื่องหมาย  ตามความรู้สึกของท่านที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ต าบลอุทัย อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ตรงกับความต้องการของท่าน 
      5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาคผนวก  ง 

        ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

รวมa 400 2 5 4.54 .424 

รวมaa 400 4 5 4.56 .394 

รวมb 400 4 5 4.52 .360 

รวมc 400 4 5 4.63 .341 

รวมabac 400 4 5 4.57 .251 

Valid N (listwise) 400     

 
 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a1 400 4 5 4.50 .501 

a2 400 1 5 4.51 .557 

a3 400 1 5 4.59 .523 

a4 400 2 5 4.57 .525 

รวมa 400 2 5 4.54 .424 

Valid N (listwise) 400     

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a11 400 4 5 4.59 .493 

a22 400 4 5 4.57 .496 

a33 400 2 5 4.54 .528 

รวมaa 400 4 5 4.56 .394 

Valid N (listwise) 400     

 
 

 

 

 



 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

b1 400 4 5 4.51 .500 

b2 400 2 5 4.50 .584 

b3 400 2 5 4.48 .515 

b4 400 4 5 4.55 .498 

b5 400 4 5 4.56 .497 

รวมb 400 4 5 4.52 .360 

Valid N (listwise) 400     

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

c1 400 2 5 4.67 .558 

c2 400 4 5 4.61 .488 

c3 400 2 5 4.62 .501 

c4 400 2 5 4.63 .498 

c5 400 1 5 4.58 .523 

c6 400 2 5 4.67 .487 

c7 400 2 5 4.62 .571 

c8 400 4 5 4.66 .473 

รวมc 400 4 5 4.63 .341 

Valid N (listwise) 400     

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

รวมa 119 2 5 4.49 .461 

รวมaa 119 4 5 4.76 .335 

รวมb 119 4 5 4.43 .339 

รวมc 119 4 5 4.57 .335 

รวมabac 119 4 5 4.56 .247 

Valid N (listwise) 119     

 
 



 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

รวมa 79 4 5 4.57 .427 

รวมaa 79 4 5 4.64 .384 

รวมb 79 4 5 4.58 .367 

รวมc 79 4 5 4.45 .304 

รวมabac 79 4 5 4.56 .267 

Valid N (listwise) 79     

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

รวมa 122 4 5 4.51 .385 

รวมaa 122 4 5 4.36 .365 

รวมb 122 4 5 4.59 .375 

รวมc 122 4 5 4.84 .278 

รวมabac 122 4 5 4.58 .217 

Valid N (listwise) 122     

 
 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

รวมa 80 4 5 4.64 .411 

รวมaa 80 4 5 4.52 .371 

รวมb 80 4 5 4.50 .335 

รวมc 80 4 5 4.61 .325 

รวมabac 80 4 5 4.57 .289 

Valid N (listwise) 80     

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   จ 
รายชื่อคณะผู้ด าเนินการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อคณะผู้ด าเนินการวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. อาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ์ หัวหน้าโครงการ 

2. อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย นักวิจัย 

3. อาจารย์สุพัตรา ฟักอ่อน นักวิจัย 

4. นางสาวธารารัตน์  สนใจ ผู้ช่วยนักวิจัย 

5. นางสาวสุปรียา      พุกไพจิตร์ ผู้ช่วยนักวิจัย 

6. นายสุรชาติ            เครือคช ผู้ช่วยนักวิจัย 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต. ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา  

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000                                                                   

โทรศัพท์ และโทรสาร 03-527-6555  

http://www.aru.ac.th 


