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ควำมพึงพอ฿จของผูຌรับบริกำร
ตอกำร฿หຌบริกำรขององค์กำรบริหำรสวนตำบลคูบัว
อำภอมือง จังหวัดรำชบุรี

ดย
สถำบันวิจัยละพัฒนำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมูบຌำนจอมบึง

สิงหำคม โ5ๆแ

ชื่องำนวิจัย ควำมพึงพอ฿จของผูຌรับบริกำรตอกำร฿หຌบริกำรขององค์กำรบริหำร
สวนตำบลคูบัว อำภอมือง จังหวัดรำชบุรี
ผูຌวิจัย
สถำบันวิจัยละพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมูบຌำนจอมบึง
ปีที่วิจัย
พ.ศ. โ5ๆแ

บทคัดยอ
การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการทีไมีตอการ฿หຌบริการ
ขององค์การบริหารสวนตาบลคูบัว อาภอมือง จังหวัดราชบุรี ฿นงานบริการ ไ งาน คือ งานดຌานการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาดใกลใกกอนวัยรียน งานดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิการ฿หຌบริการดຌานถนนุ ดຌานเฟฟ้า
สงสวางุ การ฿หຌบริการดຌานประปาี งานดຌานสังคม ละการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน ละงานดຌาน
การจัดกใบภาษีละรายเดຌ ดยศึกษาความพึงพอ฿จทีไมีตอคุณภาพการ฿หຌบริการของตละงาน฿น ไ ดຌาน
เดຌก แี ดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ โี ดຌานชองทางการ฿หຌบริการ ใี ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ
ละ ไี ดຌานสิไงอานวยความสะดวก
กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยคือ ผูຌรับบริการ฿นงานทัๅง ไ งาน จานวน 1,112 คน ครืไองมือทีไ฿ชຌ
฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลคือ บบสอบถามบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิคราะห์ขຌอมูลดย
฿ชຌความถีไ คารຌอยละ คาฉลีไย คาความบีไยงบนมาตรฐาน ละการวิคราะห์นืๅอหาสาหรับขຌอมูล
ชิงคุณภาพ
ผลการวิจัย พบวา
1. ภาพรวมของงานทีไ฿หຌบริการทัๅง ไ งาน พบวา ผูຌรับบริการมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จทากับ
ไ.ๆ่ จากคะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด
2. งานดຌ านการจั ดการศึ กษาศู นย์ พั ฒนาดใ กลใ กก อนวั ยรี ยน พบว า ผูຌ รั บบริ การมี ค าฉลีไ ย
ความพึ งพอ฿จทากับ ไ.ๆ่ จากคะนนตใม 5.เเ หรื อคิดป็ นรຌ อยละ 93.ๆเ ซึไงป็ นความพึ งพอ฿จ
฿นระดับมากทีไสุด
ใ. งานดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิการ฿หຌบริการดຌานถนนุ ดຌานเฟฟ้าสงสวางุ การ฿หຌบริการ
ดຌานประปาี พบวา ผูຌรับบริการมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จทากับ ไ.ๆๆ จากคะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็น
รຌอยละ 9ใ.โเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด
4. งานดຌานสังคม ละการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน พบวา ผูຌรับบริการมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จ
ทากับ ไ.ๆ่ จากคะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด
5. งานดຌานการจัดกใบภาษีละรายเดຌ พบวา ผูຌรับบริการมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จทากับ ไ.็แ
จากคะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ ้ไ.โเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด
สาหรับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูຌบริหารทຌองถิไน อบต.คูบัว พบวา ประชาชน
มีคาฉลีไยความพึงพอ฿จทากับ ไ.5เ จากคะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ ้เ.เเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ
฿นระดับมากทีไสุด

คำนำ
รายงานฉบับนีๅป็นผลการศึกษาความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการตอการ฿หຌบริการขององค์การ
บริหารสวนตาบลคูบัว อาภอมือง จังหวัดราชบุรี ฿นดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการดຌานชองทาง
การ฿หຌบริการ ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ ละดຌานสิไงอานวยความสะดวก฿นการ฿หຌบริการ
ประยชน์ดຌานการบริหารจัดการทีไเดຌรับจากการศึกษาครัๅงนีๅ คือ ผูຌมีสวนกีไยวขຌองเดຌรับทราบ
ขຌอมูลกีไยวกับผลการดานินงานวาป็นเปตามความคาดหวัง ละตอบสนองความตຌองการของผูຌรับ
บริการหรือเม อยางเร พืไอทีไจะนาขຌอมูลดังกลาวเป฿ชຌ฿นการวางผนกຌเข ปรับปรุงละพัฒนาการ฿หຌ
บริการพืไอประยชน์ของประชาชนดยสวนรวมตอเป
สถาบันวิจัยละพัฒนาขอขอบคุณผูຌบริหารละบุคลากรขององค์การบริหารสวนตาบลคูบัว
สาหรับการอานวยความสะดวกตลอดระยะวลาของการกใบรวบรวมขຌอมูล ซึไงชวย฿หຌการศึกษาครัๅงนีๅ
ป็นเปอยางราบรืไนละบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการประมิน
สถาบันวิจัยละพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบຌานจอมบึง
สิงหาคม โ5ๆแ
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ควำมพึงพอ฿จของผูຌรับบริกำรตอกำร฿หຌบริกำร
ขององค์กำรบริหำรสวนตำบลคูบัว อำภอมือง จังหวัดรำชบุรี
บทสรุปสำหรับผูຌบริหำร
การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการทีไมีตอการ฿หຌบริการของ
องค์การบริหารสวนตาบลคูบัว อาภอมือง จังหวัดราชบุรี ฿นงานบริการ ไ งาน คือ งานดຌานการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาดใกลใกกอนวัยรียน งานดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิการ฿หຌบริการดຌานถนนุ ดຌานเฟฟ้า
สงสวางุ การ฿หຌบริการดຌานประปาี งานดຌานสังคม ละการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน ละงานดຌาน
การจัดกใบภาษีละรายเดຌดยศึกษาความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ฿น ไ ประดในดังตอเปนีๅ คือ
แ. ความพึงพอ฿จตอกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ
โ. ความพึงพอ฿จตอชองทางการ฿หຌบริการ
ใ. ความพึงพอ฿จตอจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ
ไ. ความพึงพอ฿จตอสิไงอานวยความสะดวก
การสารวจ฿นครัๅ งนีๅดานินการ฿นดือนสิงหาคม พ.ศ. โ5ๆแ ดยกใบรวบรวมขຌอมูลจาก
กลุมตัวอยางทีไป็นผูຌรับบริการ฿นตละงานทีไศึกษา ซึไงประกอบดຌวย แี งานดຌานการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา
ดใกลใกกอนวัยรียน จานวน โ็่ คน 2ี งานดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิการ฿หຌบริการดຌานถนนุ ดຌานเฟฟ้า
สงสว างุ การ฿หຌ บริ การดຌ านประปาี จ านวน โ็่ คน ใี งานดຌ านสั งคม ละการจั ดท าผนพั ฒนา
ทຌองถิไน จานวน โ็่ คน ละ ไี งานดຌานการจัดกใบภาษีละรายเดຌ จานวน โ็่ คน
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลป็นบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)
ทีไมีคุณภาพดຌานความทีไยงตรงชิงนืๅอหา (content validity) ละความชืไอมัไน (reliability) วิคราะห์
ขຌอมู ลดย฿ชຌ ค าสถิ ติ รຌ อยละ คาฉลีไย ค าความบีไ ยงบนมาตรฐาน ส าหรั บขຌอมู ลชิ งปริ มาณ ละ฿ชຌ
การวิคราะห์นืๅอหาสาหรับขຌอมูลชิงคุณภาพ

แ. ประดในของกำรศึกษำ

แี งำนดຌำนกำรจัดกำรศึกษำศูนย์พัฒนำดใกลใกกอนวัยรียน
ดຌำนกระบวนกำรขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร
แ. ขัๅนตอนการขอรับบริการสะดวก เมยุงยาก
โ. การ฿หຌบริการครอบคลุมพืๅนทีไรับผิดชอบ
ใ. การ฿หຌบริการมีความป็นธรรมสมอภาคทาทียมกัน
ไ. การ฿หຌบริการป็นเปตามกาหนดวลา ชน การรับสมัคร การดานินการจัดการรียนการสอน
5. การมีสวนรวมของผูຌปกครอง฿นการจัดการรียนการสอน ละกิจกรรมอืไน โ
ๆ. การจัดการรียนการสอนนຌนพัฒนาดใกครบทุกดຌาน เดຌก รางกาย สติปัญญา ศีลธรรม
อารมณ์ สังคม
็. กิจกรรมทีไจัดมีความหมาะสมสาหรับการรียนรูຌของดใก

ดຌำนชองทำงกำร฿หຌบริกำร
่. มีการประชาสัมพันธ์การ฿หຌบริการ ชน บอร์ดประชาสัมพันธ์ สียงตามสาย วใบเซต์
้. มีชองทางการรับฟังความคิดหในตอการ฿หຌบริการ ชน ตูຌรับฟังความคิดหใน วใบเซต์
แเ. การจัด฿หຌมีสายดวนนายกฯ หรือสายดวนปลัดฯ
ดຌำนจຌำหนຌำที่ผูຌ฿หຌบริกำร
แแ. ความสุภาพ กิริยามารยาทของครูละผูຌดูลดใก
แโ. ความหมาะสม฿นการตงกาย บุคลิกลักษณะของครูละผูຌดูลดใก
แใ. ครูมีความรูຌ ความขຌา฿จ฿นนืๅอหาละวิธีการจัดการศึกษา฿หຌกดใกลใก
แไ. ครู ผูຌดูลดใกมีความรักดใก มีความสัมพันธ์ทีไดีกับดใก
แ5. ครู ผูຌดูลดใกมีความสัมพันธ์ทีไดีกับผูຌปกครอง
แๆ. ความซืไอสัตย์สุจริต฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ ชน เมรับสินบน เมหาประยชน์สวนตัว ฯลฯ
ดຌำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
แ็. ความสะดวกของสถานทีไตัๅงของศูนย์พัฒนาดใกลใก
แ่. หຌองรียนหมาะสมกับการจัดการรียนการสอน
แ้. หຌองนๅาสะอาด หมาะสมกับวัยของดใก
โเ. หຌองอาหารมีความสะอาด ถูกสุขอนามัย
โแ. สนามดใกลนละครืไองลนดใกมีความปลอดภัย
โโ. ความพียงพอของอุปกรณ์ สืไอสาหรับจัดการรียนการสอน
โใ. สถานทีไมีความสะอาด ป็นระบียบ รียบรຌอย
2ี งำนดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำน ิกำร฿หຌบริกำรดຌำนถนนุ ดຌำนเฟฟ้ำสงสวำงุ กำร฿หຌบริกำร
ดຌำนประปำี
ดຌำนกระบวนกำรขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร
แ. การจຌงผนผังขัๅนตอน ละผูຌรับผิดชอบการ฿หຌบริการ
โ. การ฿หຌบริการครอบคลุมทุกพืๅนทีไ
ใ. ถนน฿นชุมชนมีสภาพดี ป็นเปตามมาตรฐาน
ไ. มีครือขายถนนครอบคลุมทุกพืๅนทีไ
5. มีเฟฟ้าสองสวางบริวณถนน
ๆ. ทางทຌาเดຌมาตรฐานละอยู฿นสภาพดี
็. คุณภาพการ฿หຌบริการเฟฟ้า ชน เฟเมตก เฟเมดับบอย
่. การมีเฟสองสวางครอบคลุมพืๅนทีไสาธารณะ
้. นๅาประปามีความสะอาด ปลอดภัย
แเ. นๅาประปามีพียงพอตอการอุปภค บริภค
แแ. ความรวดรใว฿นการซอมซมหรือกຌเขอุปกรณ์ทีไชารุด

ดຌำนชองทำงกำร฿หຌบริกำร
แโ. มีการประชาสัมพันธ์การ฿หຌบริการ ชน บอร์ดประชาสัมพันธ์ สียงตามสาย วใบเซต์
แใ. มีชองทางการรับฟังความคิดหในตอการ฿หຌบริการ ชน ตูຌรับฟังความคิดหใน วใบเซต์
แไ. การจัด฿หຌมีสายดวนนายกฯ หรือสายดวนปลัดฯ
แ5. มีการ฿หຌบริการ฿นชองทางอืไน โ ชน ทางเปรษณีย์ การบริการนอกสถานทีไ การ฿หຌ
บริการนอกวลา หรือการ฿หຌบริการลวงหนຌา
ดຌำนจຌำหนຌำที่ผูຌ฿หຌบริกำร
แๆ. ความสุภาพ กิริยามารยาทของจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ
แ็. ความหมาะสม฿นการตงกาย บุคลิกลักษณะของจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ
แ่. ความอา฿จ฿ส กระตือรือรຌน ละความพรຌอม฿นการ฿หຌบริการ
แ้. จຌาหนຌาทีไมีความรูຌ ความสามารถ฿นการ฿หຌบริการ ชน การตอบคาถาม ชีๅจงขຌอสงสัย
฿หຌคานะนา ชวยกຌปัญหาเดຌ
โเ. จຌาหนຌาทีไ฿หຌบริการตอผูຌรับบริการหมือนกันทุกราย ดยเมลือกปฏิบัติ
โแ. ความซืไอสัตย์สุจริต฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ ชน เมรับสินบน เมหาประยชน์สวนตัว ฯลฯ
ดຌำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
โโ. ความสะดวกของสถานทีไตัๅง฿นการดินทางมารับบริการ
โใ. ความพียงพอของอุปกรณ์ ครืไองมือ฿นการ฿หຌบริการ
โไ. ครืไองมืออุปกรณ์ทีไ฿ชຌมีคุณภาพหมาะสมกับงาน
โ5. จุดหรือชองการ฿หຌบริการมีความหมาะสมละสะดวก
ใี งำนดຌำนสังคม ละกำรจัดทำผนพัฒนำทຌองถิ่น
ดຌำนกระบวนกำรขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร
แ. ประชาชนมีสวนรวม฿นการจัดทาผน ชน การสะทຌอนปัญหา การวิคราะห์สภาพ
ของชุมชน การกาหนดป้าหมาย
โ. มีการดานินการอยางป็นขัๅนตอน ชน มีการศึกษาความตຌองการของประชาชน การยกราง
การขอความหในชอบ การประกาศ฿ชຌ
ใ. ผนมีความชัดจน฿นดຌานป้ าหมาย บอกนวทาง฿นการดานินการ ระบุ ตัวชีๅวัด
ความสารใจของการปฏิบัติงาน
ไ. การดานินการป็นเปตามระบียบขຌอบังคับของกรมสงสริมการปกครองสวนทຌองถิไน
5. การดานินการเมลาชຌา ป็นเปตามวลาทีไกาหนด
ๆ. ผนพัฒนาตอบสนองความตຌองการของประชาชน ป็นประยชน์ตอชุมชน
ดຌำนชองทำงกำร฿หຌบริกำร
็. มีการประชาสัมพันธ์การดานินการจัดทาผน ชน บอร์ดประชาสัมพันธ์ สียงตามสาย
วใบเซต์
่. มีชองทางการรับฟังความคิดหในตอการ฿หຌบริการ ชน ตูຌรับฟังความคิดหใน วใบเซต์
้. การจัด฿หຌมีสายดวนนายกฯ หรือสายดวนปลัดฯ

พวกพຌอง

ดຌำนจຌำหนຌำที่ผูຌ฿หຌบริกำร
แเ. จຌาหนຌาทีไสามารถตอบคาถาม ชีๅจงขຌอสงสัย ฿หຌคานะนา฿นรืไองผนพัฒนาเดຌ
แแ. จຌาหนຌาทีไดานินการดຌวยความซืไอสัตย์ ปรง฿ส เมสวงหาประยชน์สวนตัวหรือ
แโ. จຌาหนຌาทีไมีพียงพอตอดานินการ
แใ. จຌาหนຌาทีไมีความรูຌความสามารถ฿นการดานินงานดຌานผนปฏิบัติงาน
ดຌำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
แไ. สถานทีไ฿นการดานินการจัดทาผนมีความสะดวกตอการขຌารวมของประชาชน
แ5. ความพียงพอของอุปกรณ์ ครืไองมือ฿นการ฿หຌบริการ
แๆ. มีการ฿ชຌทคนลยีคอมพิวตอร์฿นการอานวยความสะดวก฿นการดานินการ

ไี งำนดຌำนกำรจัดกใบภำษีละรำยเดຌ
ดຌำนกระบวนกำรขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร
1. ขัๅนตอนการ฿หຌบริการมีความคลองตัว สะดวก รวดรใว
2. การ฿หຌบริการป็นเปตามระยะวลาทีไกาหนด
3. การ฿หຌบริการป็นเปตามระบียบทีไกาหนด
4. การจຌงผนผังขัๅนตอนละผูຌรับผิดชอบ฿นการ฿หຌบริการ
5. บบฟอร์มการยืไนภาษีมีความชัดจน ละมีตัวอยางการกรอกบบฟอร์มหรือคารຌอง
6. ความป็นธรรมของการบริการ ชน รียงตามลาดับกอนหลัง มีความสมอภาค ทาทียมกัน
7. ความครบถຌวนถูกตຌองของการ฿หຌบริการ
ดຌำนชองทำงกำร฿หຌบริกำร
8. มีการประชาสัมพันธ์การ฿หຌบริการ ชน บอร์ดประชาสัมพันธ์ สียงตามสาย วใบเซต์
9. มีชองทางการรับฟังความคิดหในตอการ฿หຌบริการ ชน ตูຌรับฟังความคิดหใน วใบเซต์
10. การจัด฿หຌมีสายดวนนายกฯ หรือสายดวนปลัดฯ
11. มีการ฿หຌบริการ฿นชองทางอืไน โ ชน การบริการนอกสถานทีไ การ฿หຌบริการนอกวลา
ดຌำนจຌำหนຌำที่ผูຌ฿หຌบริกำร
12. จຌาหนຌาทีไ฿หຌบริการดຌวยความสุภาพ มีกิริยามารยาททีไดี
13. ความหมาะสม฿นการตงกาย บุคลิกลักษณะของจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ
14. ความอา฿จ฿ส กระตือรือรຌน ละความพรຌอม฿นการ฿หຌบริการ
15. จຌาหนຌาทีไมีความรูຌ ความสามารถ฿นการ฿หຌบริการ ชน การตอบคาถาม ชีๅจงขຌอสงสัย
฿หຌคานะนา ชวยกຌปัญหาเดຌ
16. จຌาหนຌาทีไ฿หຌบริการตอผูຌรับบริการหมือนกันทุกราย ดยเมลือกปฏิบัติ
17. ความซืไอสัตย์สุจริต฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ ชน เมรับสินบน เมหาประยชน์สวนตัว ฯลฯ

บริการ

ดຌำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
18. ความสะดวกของสถานทีไตัๅง฿นการดินทางมารับบริการ
19. ความพี ยงพอของสิไ งอ านวยความสะดวก ช น นๅ าดืไ ม ทีไ จอดรถ หຌ องนๅ า ทีไ นัไ งคอยรั บ
20. ความสะอาดละความป็นระบียบของสถานทีไ฿หຌบริการ

21. ความพียงพอของอุปกรณ์

ครืไองมือ฿นการ฿หຌบริการ
22. สถานทีไมีความป็นระบียบ สะดวกตอการติดตอขอรับบริการ
23. ป้ายขຌอความ ป้ายประชาสัมพันธ์กีไยวกับการ฿หຌบริการมีความชัดจน ขຌา฿จงาย
24. มีสืไอประชาสัมพันธ์/คูมือละอกสาร฿หຌความรูຌ
25. จุดหรือชองการ฿หຌบริการมีความหมาะสมละขຌาถึงเดຌสะดวก

โ. ผลกำรศึกษำ

ผลการสารวจความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการทีไมีตอคุณภาพการ฿หຌบริการขององค์การบริหาร
สวนตาบลคูบัว อาภอมือง จังหวัดราชบุรี มีดังตอเปนีๅ
รำยกำร

แ. งานดຌานการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาดใกลใก
กอนวัยรียน
โ. งานดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิการ฿หຌบริการดຌานถนนุ
ดຌานเฟฟ้าสงสวางุ การ฿หຌบริการดຌานประปาี
ใ. งานดຌานสังคม ละการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน
ไ. งานดຌานการจัดกใบภาษีละรายเดຌ
สรุปควำมพึงพอ฿จ฿นภำพรวม

คำฉลี่ย
ควำมพึงพอ฿จ

คำรຌอยละ
ของคำฉลี่ย
ควำมพึงพอ฿จ

ระดับ
ควำมพึงพอ฿จ

ไ.ๆ่

้ใ.ๆเ

มากทีไสุด

ไ.ๆๆ

้ใ.โเ

มากทีไสุด

ไ.ๆ่
ไ.็แ
ไ.ๆ่

้ใ.ๆเ
้ไ.โเ
้ใ.ๆเ

มากทีไสุด
มากทีไสุด
มำกที่สุด

ผลการสารวจความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการทีไมีตอคุณภาพการ฿หຌบริการขององค์การบริหาร
สวนตาบลคูบัว อาภอมือง จังหวัดราชบุรี มีดังตอเปนีๅ
แ. คุณภาพการ฿หຌบริการ฿นภาพรวม ผูຌรับบริการมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จทากับ ไ.ๆ่ จาก
คะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด ดยมีคาฉลีไย
ความพึงพอ฿จ฿นตละดຌานดังตอเปนีๅ
แ.แ ดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.ๆ่ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ
แ.โ ดຌานชองทางการ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.ๆ็ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ไเ
แ.ใ ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.ๆ่ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ
แ.ไ ดຌานสิไงอานวยความสะดวก฿นระดับ ไ.ๆ่ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ

โ. การ฿หຌ บริ การ฿นงานดຌานการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาดใกลใกกอนวัยรี ยน พบวา ผูຌรั บ
บริการมีคาฉลีไย ความพึงพอ฿จทากับ ไ.ๆ่ จากคะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ 93.ๆเ ซึไงป็น
ความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด ดยมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จ฿นตละดຌานดังตอเปนีๅ
โ.แ ดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.ๆ่ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ
โ.โ ดຌานชองทางการ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.ๆ่ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ
โ.ใ ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.ๆ่ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ
โ.ไ ดຌานสิไงอานวยความสะดวก฿นระดับ ไ.ๆ็ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ไเ
ใ. การ฿หຌบริการ฿นงานดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิการ฿หຌบริการดຌานถนนุ ดຌานเฟฟ้าสงสวางุ
การ฿หຌ บ ริ การดຌานประปาี พบวา ผูຌรั บบริ การมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จทากับ ไ.ๆๆ จากคะนนตใม
5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ 9ใ.โเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด ดยมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จ฿น
ตละดຌานดังตอเปนีๅ
ใ.แ ดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.ๆๆ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.โเ
ใ.โ ดຌานชองทางการ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.ๆๆ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.โเ
ใ.ใ ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.ๆๆ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.โเ
ใ.ไ ดຌานสิไงอานวยความสะดวก฿นระดับ ไ.ๆ็ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ไเ
ไ. การ฿หຌบริการ฿นงานดຌานสังคม ละการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน พบวา ผูຌรับบริการมีคาฉลีไย
ความพึงพอ฿จทากับ ไ.ๆ่ จากคะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับ
มากทีไสุด ดยมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จ฿นตละดຌานดังตอเปนีๅ
ไ.แ ดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.ๆ่ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ
ไ.โ ดຌานชองทางการ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.ๆ่ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ
ไ.ใ ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.ๆ่ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ
ไ.ไ ดຌานสิไงอานวยความสะดวก฿นระดับ ไ.ๆ็ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ไเ
5. งานดຌานการจัดกใบ ภาษีละรายเดຌ พบวา ผูຌรับบริการมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จทากับ
ไ.็แ จากคะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ ้ไ.โเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด ดยมี
คาฉลีไยความพึงพอ฿จ฿นตละดຌานดังตอเปนีๅ
5.แ ดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.็แ คิดป็นรຌอยละ ้ไ.โเ
5.โ ดຌานชองทางการ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.ๆ่ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ
5.ใ ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.็ใ คิดป็นรຌอยละ ้ไ.ๆเ
5.ไ ดຌานสิไงอานวยความสะดวก฿นระดับ ไ.็แ คิดป็นรຌอยละ ้ไ.โเ

ใ. ขຌอสนอนะ฿นกำรนำผลกำรศึกษำเป฿ชຌ

แ. ผูຌบริหารขององค์การบริหารสวนตาบลคูบัวควรนาผลการประมิน฿นครัๅงนีๅพืไอศึกษา
นวทางการพิไมคุณภาพการ฿หຌบริการตามความตຌองการละความคาดหวังของประชาชนผูຌรับบริการ
ดยจัดทาป็นผนการพัฒนาอยางป็นรูปธรรม

โ. ควรรายงานผลละสนอความหในซึไงเดຌจากการติดตามละประมินผลคุณภาพของการ฿หຌ
บริการตอสภาทຌองถิไ น ผูຌบริหารทຌองถิไน คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน ละประกาศผลการประมิน
฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบดยทัไวกัน
ใ. ควร฿ชຌผลประมิน฿นการพิจารณานวทางการนานยบายเปปฏิบัติ ละความสามารถ
฿นการตอบสนองวัตถุประสงค์ทีไเดຌกาหนดเวຌ฿นผนพัฒนาหรือผนปฏิบัติการของหนวยงาน
ไ. ควร฿ชຌผลการประมิน฿นครัๅงนีๅพืไอกาหนดมาตรการชิงยุทธศาสตร์฿นการกຌปัญหา
หรือนวทางการพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการ ละการริริไมบริการ฿หม โ ทีไตอบสนองความตຌองการ
ของประชาชนทัๅงมาตรการระยะสัๅนละระยะยาว
5. ควรกาหนดนวทางทีไป็นรูปธรรมอยางชัดจน฿นการปิดชองทาง฿หຌสาธารณชนเดຌรับทราบ
ละมีสวนรวม฿นการตรวจสอบประสิทธิภาพละประสิทธิผล฿นการกຌปัญหา ละการตรวจสอบ
พืไอ฿หຌน฿จวามีการดานินการทีไ฿ส฿จตอปัญหาของประชาชนอยางตอนืไอง

ไ. ขຌอสนอนะ฿นกำรศึกษำครัๅงตอเป

แ. ควรมีการศึกษากีไยวกับกณฑ์การตอบสนองความตຌองการของประชาชน฿นดຌานการกาหนด
ประดในปัญหา นวทางทีไเดຌผล฿นการรับฟังความคิดหในละขຌอสนอนะของประชาชนผูຌรับบริการ
โ. ควรมีการศึกษาดຌานปัจจัยทีไสงผลตอคุณภาพของการ฿หຌบริการ พืไอ฿ชຌป ระกอบการ
ดานินการยกระดับคุณภาพการ฿หຌบริการขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ใ. ควรมีการศึกษานวทางการ฿หຌความรูຌละการสรຌางความตระหนัก฿นการมีสวนรวมของ
ประชาชน฿นกิจการสาธารณะ พืไอ฿หຌกิดการดานินการทีไป็นรูปธรรม฿นการสรຌางการมีสวนรวม
฿นการบริหารราชการของประชาชน
ไ. ควรมีการศึกษากีไยวกับกณฑ์ป ระสิทธิภ าพ ิEfficiency) ฿นดຌานสัดสวนผลผลิตตอ
คา฿ชຌจาย ผลิตภาพตอกาลังคน ผลิตภาพตอหนวยวลา ละการประหยัดทรัพยากรการจัดการ
5. ควรมีการศึกษากณฑ์ประสิทธิผลอืไน โ นอกหนือจากการศึกษาความพึงพอ฿จของ
ผูຌรับบริการ ชน ระดับการบรรลุป้าหมาย ระดับการมีสวนรวม ระดับความพึงพอ฿จ ละความสีไยง
ของการดานินงานตามครงการ

1

บทที่ แ
บทนำ
ควำมป็นมำของกำรศึกษำ

การกระจายอานาจสูทຌองถิไนป็นยุทธศาสตร์หนึไง฿นการบริหารจัดการบຌานมืองของรัฐ฿นระบบ
ประชาธิปเตย ดยมุงลดบทบาทของรัฐสวนกลาง ละ฿หຌประชาชนเดຌมีสวน฿นการบริหารงานชุมชนทຌองถิไน
การกระจายอ านาจสู ทຌ องถิไ นป็ นการจั ดความสั มพั นธ์ ทางอ านาจหนຌ าทีไ ฿หม ระหว างส วนกลางกั บ
สวนทຌองถิไน฿หຌสอดคลຌองกับสภาพการณ์บຌานมืองทีไปลีไยนปลงเป฿นสภาวะทีไสังคมมีกลุมทีไหลากหลาย
มีความตຌองการ ละความคาดหวังจากรั ฐทีไพิไมขึๅนละตกตางกัน พืไ อ฿หຌสามารถตอบสนองปั ญหา
ความตຌ องการทีไ กิ ดขึๅ น฿นต ละทຌ องถิไ นเดຌ ทั นต อหตุ การณ์ ละตรงกั บความตຌ องการของทຌ องถิไ น
ดยรั ฐธรรมนู ญห งราชอาณาจั กรเทย พุ ทธศั กราช 2550 เดຌ มอบอ านาจ฿หຌ ประชาชน฿นทຌ องถิไ น
ดานินการปกครองตนอง ละจัดตัๅงบริการสาธารณะบางประการพืไอสนองตอบตอความตຌองการ
ของประชาชน฿นทຌองถิไน
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ิอปท.ี ป็นหนวยการบริหารราชการสวนทຌองถิไนทีไมีฐานะป็น
นิติบุคคลละราชการสวนทຌองถิไน จัดตัๅงขึๅนตามกฎหมายพืไอ฿หຌมีการกระจายอานาจสูองค์กรประชาชน
ทา฿หຌประชาชน฿นชนบทเดຌมีอกาส฿นการปกครองตนองตามนยบายกระจายอานาจ฿หຌกับทຌองถิไน
นอกจากนีๅ องค์กรปกครองส วนทຌองถิไนยั งชวยบงบาภาระของรัฐบาลทัๅ งทางดຌานการงิน ตัวบุ คคล
ตลอดจนวลาทีไ฿ชຌ฿นการดานินการสามารถสนองตอบตอความตຌองการของประชาชน฿นทຌองถิไนอยาง
ตรงป้าหมายละมีประสิทธิภาพ นอกจากนัๅนยังมีความสาคัญ฿นการป็น รากฐานของการปกครอง
ระบอบประชาธิปเตย ป็นสถาบันฝึกสอนการมืองการปกครอง฿หຌกประชาชน ทา฿หຌกิดความคุຌนคย
฿นการ฿ชຌสิทธิละหนຌาทีไพลมือง ทา฿หຌประชาชนรูຌจักการปกครองตนองพราะปิดอกาส฿หຌประชาชนเดຌ
ขຌาเปมีสวนรวมทางการมือง ซึไงจะทา฿หຌประชาชนกิดสานึกของตนองตอทຌองถิไน รับรูຌถึงอุปสรรค
ปัญหา ละรวมมือกຌเขปัญหาของทຌองถิไนของตน
พระราชบัญญัติกาหนดผนละขัๅนตอนการกระจายอานาจ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
พ.ศ. โ5ไโ กาหนด฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีอานาจหนຌาทีไ฿นการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไนของ
ตนอง ดยมุ ง นຌ น ผลทีไ จ ะกิ ด ขัๅ น ป็ น ตั ว ตัๅ ง ลຌ ว น ามาคิ ด วิ ธี ก ารทีไ จ ะท างานนัๅ น ฿หຌ ส ารใ จ ละมี
ประสิทธิภาพ ดยผนพัฒนาถือวาป็นครืไองมือทีไสาคัญอยางยิไง฿นการพัฒนาทຌองถิไนกຌเขปัญหา
ละสนองตอบความตຌองการของประชาชน฿นทุก โ ดຌาน ดยการ฿ชຌทรัพยากรตาง โ ทีไมีอยูอยาง
จ ากัด ฿หຌ ส อดคลຌ องกั บ สภาพละสถานการณ์ ฿หຌ  ป็ น เปดยประหยั ดละกิ ด ประยชน์ สู ง สุ ด ก
ประชาชน฿นทຌองถิไน
ขัๅนตอนตอจากการวางผนกใคือ การนาผนเปปฏิบัติละการประมินประสิทธิภาพละ
ประสิ ท ธิผ ลของผน฿นลั ก ษณะของการปรี ย บที ย บผลการปฏิบั ติ ง านกั บ ป้ าหมายหลั ง สิๅ น สุ ด
การปฏิบัติงานลຌว ซึไงจะทา฿หຌทราบถึงความกຌาวหนຌา ความสารใจหรือความลຌมหลวของครงการ
ซึไงจาป็นทีไจะตຌองอาศัยครืไองมือการประมินทีไมนตรง ิValidity) ละชืไอถือเดຌ ิReliability)
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฿นการประมิ น ผลส ารใ จ ของการด านิ น งานตามผนงาน฿นครัๅ ง นีๅ ป็ น การประมิ น
ประสิทธิผลของการ฿หຌบ ริการ฿นครงการตาง โ ดยการสารวจความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการตอ
การ฿หຌบริการขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน บนพืๅนฐานของหลั กการบริหารกิจการบຌ านมืองทีไดี
(good governance) ซึไงป็นหลั กการปกครองทีไป็ นธรรมพืไ อการอยูร วมกัน฿นบຌานมืองละสังคม
อย า งมี ความสงบสุ ข ประกอบดຌว ย 6 ประการ เดຌ ก 1ี หลั ก นิ ติ ธ รรม คื อ การตรากฎหมาย กฎ
ระบียบ ขຌอบังคับ กติกาตาง โ ฿หຌมีความทันสมัยละป็นธรรม ป็นทีไยอมรับของสังคมละสมาชิก
ดยมีการยินยอมพรຌอม฿จละถือปฏิบัติรวมกันอยางสมอภาคละป็นธรรม โี หลักคุณธรรม คือ
การยึดถือละชืไอมัไน฿นความถูกตຌองดีงาม มีการสรຌางคานิยมทีไดี฿หຌผูຌปฏิบัติ฿นองค์กรหรือสมาชิก฿น
สังคม฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความซืไอสัตย์ สียสละ ขยันหมัไนพียร มีระบียบวินัย ใี หลักความปรง฿ส
คือ การปิดผยขຌอมูลขาวสารอยางตรงเปตรงมา สามารถตรวจสอบความถูกตຌองจากระบบละกลเก
ของการทางาน ประชาชนสามารถขຌาถึงขຌอมูลขาวสารเดຌอยางสะดวก มีระบบหรื อกระบวนการ
ตรวจสอบละการประมินผลทีไมีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริตคอรัปชัไน 4ี หลักความมีสวนรวม คือ
การทา฿หຌประชาชนมีสวนรวมรับรูຌละรวมสนอการตัดสิน฿จทีไสาคัญ โ ดยจัด฿หຌมีชองทาง฿นการขຌามา
มีสวนรวม เดຌก การจຌงความหใน การสดงประชามติ ขจัดการผูกขาด ชวย฿หຌกิดความสามัคคีละ
ความรวมมือกัน 5ี หลักความรับผิดชอบ คือ การทีไผูຌบริหารละผูຌปฏิบัติงานตัๅง฿จปฏิบัติภารกิจของ
ตนอยางดี มุง฿หຌบริการกผูຌรับบริการ อานวยความสะดวก รับผิดชอบตอความบกพรอง฿นหนຌาทีไการงาน
ของตน ละพรຌอมปรับปรุงกຌเข ละ ๆี หลักความคุຌมคา คือ การบริหารจัดการดยยึดหลักความประหยัด
ละคุຌมคากับจุดมุงหมายพืไอ฿หຌบริการกประชาชนดยรวม
ผลของการสารวจ฿นครัๅงนีๅจะชวย฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนนาผลการประมินเป฿ชຌพืไอ
ศึกษานวทางการพิไมคุณภาพการ฿หຌบ ริการตามความตຌองการละความคาดหวังของประชาชน
ผูຌรับบริการ ดยจัดทาป็นผนการพัฒนาอยางป็นรูปธรรม รวมทัๅงพืไอป็นสารสนทศการประมิน
฿นการรายงานผลละสนอความหในซึไงเดຌจากการติดตามละประมินผลคุณภาพของการ฿หຌบริการ
ตอสภาทຌองถิไน ผูຌบริหารทຌองถิไน คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน ละประกาศผลการการประมิน฿หຌ
ประชาชน฿นทຌองถิไนทราบดยทัไวกัน นอกจากนัๅน ผูຌบริหารละผูຌมีสวนกีไยวขຌองกับการดานินงาน
ตามครงการควร฿ชຌผลประมิน฿นการพิจารณานวทางการนานยบายเปปฏิบัติ ละความสามารถ
฿นการตอบสนองวัตถุประสงค์ทีไเดຌกาหนดเวຌ฿นผนพัฒนาหรือผนปฏิบัติการของหนวยงานละ
การริริไมบริการ฿หม โ ทีไตอบสนองความตຌองการของประชาชนทัๅงมาตรการระยะสัๅนละระยะยาว

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ

การศึกษาครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอสารวจความพึงพอ฿จของประชาชนตอการ฿หຌบริการของ
องค์การบริหารสวนตาบลคูบัว อาภอมือง จังหวัดราชบุรี ฿นงานบริการ ไ งาน คือ แี งานดຌานการจัด
การศึ กษาศู นย์ พั ฒนาดใ กลใ กก อนวั ยรี ยน 2ี งานดຌ านครงสรຌ างพืๅ นฐาน ิการ฿หຌ บริ การดຌ านถนนุ
ดຌานเฟฟ้าสงสวางุ การ฿หຌบริการดຌานประปาี ใี งานดຌานสังคม ละการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน
ละ ไี งานดຌานการจัดกใบภาษีละรายเดຌ ฿นประดในตอเปนีๅ
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แ. ความพึงพอ฿จดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ
โ. ความพึงพอ฿จดຌานชองทางการ฿หຌบริการ
ใ. ความพึงพอ฿จดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ
ไ. ความพึงพอ฿จดຌานสิไงอานวยความสะดวก

ประยชน์ที่คำดวำจะเดຌรับ

ชวย฿หຌทราบถึงระดับความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอคุณภาพการ฿หຌบริการ฿นกิจการ
สาธารณะ ฿นดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริ การ ดຌานชองทางการ฿หຌ บ ริการ ดຌานจຌ าหนຌ าทีไผูຌ ฿หຌ
บริการ ละดຌานสิไงอานวยความสะดวก
โ. ชวย฿หຌ ทราบศักยภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละคุณภาพการ฿หຌบริการตามความตຌองการ
ละความคาดหวังของประชาชนผูຌรับบริการ
3. ส ง สริ ม การมี ส ว นร ว มของสาธารณชนเดຌ รั บ ทราบละตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพละ
ประสิทธิผล฿นการกຌปัญหา พืไอ฿หຌน฿จวามีการดานินการทีไ฿ส฿จตอปัญหาของประชาชนอยางตอนืไอง
4. ชวย฿หຌ กิดการทบทวนการด านิ นงานของตนองละกาหนดมาตรการชิ งยุ ทธศาสตร์ ฿น
การกຌปัญหา หรื อนวทางการพัฒนาคุณภาพการ฿หຌ บริการ ละการริริไมบริการ฿หม โ ทีไตอบสนอง
ความตຌองการของประชาชน
1.

ขอบขตของกำรศึกษำ

แ. ตัวปรที่ศึกษำ
ตัวปรทีไศึกษา คือ ความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอการ฿หຌบริการขององค์การบริหาร
สวนตาบลคูบัว ฿นประดในตอเปนีๅ คือ
แ.แ ความพึงพอ฿จดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ
1.2 ความพึงพอ฿จดຌานชองทางการ฿หຌบริการ
แ.ใ ความพึงพอ฿จดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ
แ.ไ ความพึงพอ฿จดຌานสิไงอานวยความสะดวก
โ. ประชำกรละกลุมตัวอยำง
โ.แ ประชากร฿นการศึ กษา เดຌ ก ประชาชน฿นขตพืๅ นทีไ บริ การขององค์ การบริ หาร
สวนตาบลคูบัว จานกตามงานบริการดังตอเปนีๅ
แี งานดຌานการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาดใกลใกกอนวัยรียน จานวน แุเเเ คน
2ี งานดຌ านครงสรຌ างพืๅ นฐาน ิการ฿หຌ บริ การดຌ านถนนุ ดຌานเฟฟ้ าสงสว างุ การ฿หຌ
บริการดຌานประปาี จานวน แุเเเ คน
ใี งานดຌานสังคม ละการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน จานวน แุเเเ คน
ไี งานดຌานการจัดกใบภาษีละรายเดຌ จานวน แุเเเ คน
โ.โ ขนาดของกลุมตัวอยางกาหนดดย฿ชຌตารางของครจซีไ ละมอร์กใน (Krejcie and
Morgan) (มารียม นิลพันธุ์ุ โ55ใี ดยจานกตามประภทงานบริการดังตอเปนีๅ
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แี งานดຌานการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาดใกลใกกอนวัยรียน จานวน โ็่ คน
2ี งานดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิการ฿หຌบริการดຌานถนนุ ดຌานเฟฟ้าสงสวางุ การ฿หຌ
บริการดຌานประปาี จานวน โ็่ คน
ใี งานดຌานสังคม ละการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน จานวน โ็่ คน
ไี งานดຌานการจัดกใบภาษีละรายเดຌ จานวน โ็่ คน
ใ. ระยะวลำ฿นกำรศึกษำ
ดือนสิงหาคม พ.ศ. โ5ๆแ

นิยำมศัพท์ฉพำะ

แ. องค์กำรบริหำรสวนตำบล หมายถึง องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนรูปบบหนึไง฿นระบบ
การบริหารราชการสวนทຌองถิไน ฿นทีไนีๅหมายถึง องค์การบริหารสวนตาบลคูบัว อาภอมือง จังหวัดราชบุรี
โ. ประชำชน หมายถึง ผูຌรั บบริการจากองค์การบริ หารส วนตาบลคูบัว อาภอมือง จังหวัด
ราชบุรี ฿นงาน฿หຌบ ริการ ไ งาน เดຌก แี งานดຌานการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาดใ กลใกกอนวัยรียน
2ี งานดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิการ฿หຌบริการดຌานถนนุ ดຌานเฟฟ้าสงสวาง การ฿หຌบริการดຌานประปาี
ใี งานดຌานสังคม ละการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน ละ ไี งานดຌานการจัดกใบภาษีละรายเดຌ
ใ. ควำมพึงพอ฿จ หมายถึง ความรูຌสึก ความคิดหใน หรือทัศนคติ฿นทางบวกของประชาชน
ทีไมีตอคุณภาพการ฿หຌบริการขององค์การบริหารสวนตาบลคูบัว อาภอมือง จังหวัดราชบุรี ดยจานก
ออกป็นความพึงพอ฿จดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ ความพึงพอ฿จ ดຌานชองทางการ฿หຌบริการ
ความพึงพอ฿จดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ ละความพึงพอ฿จดຌานสิไงอานวยความสะดวก
ไ. งำน฿หຌบริกำรองค์กำรบริหำรสวนตำบล หมายถึง งานทีไองค์การบริหารสวนตาบลคูบัว
อาภอมือง จังหวัดราชบุรี ขอรับการประมินความพึงพอ฿จของผูຌมา฿ชຌบริการ฿น ไ งาน เดຌก แี งานดຌาน
การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาดใกลใกกอนวัยรียน 2ี งานดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิการ฿หຌบริการดຌานถนนุ
ดຌานเฟฟ้าสงสวาง การ฿หຌบริการดຌานประปาี ใี งานดຌานสังคม ละการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน
ละ ไี งานดຌานการจัดกใบภาษีละรายเดຌ
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บทที่ 2
อกสำรละงำนวิจัยที่กี่ยวขຌอง
฿นการสารวจความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการตอการ฿หຌบริการขององค์การบริหารสวนตาบลคูบัว
อาภอมือง จังหวัดราชบุรี ผูຌวิจัยเดຌศึกษาอกสาร นวคิด ทฤษฎีละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง ดังตอเปนีๅ
1. ขຌอมูลพืๅนฐานขององค์การบริหารสวนตาบลคูบัว อาภอมือง จังหวัดราชบุรี
2. นวคิดกีไยวกับการ฿หຌบริการ
3. ความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของหนวยงานภาครัฐ
4. งานวิจัยทีไกีไยวขຌอง

1. ขຌอมูลพืๅนฐำนขององค์กำรบริหำรสวนตำบลคูบัว อำภอมือง จังหวัดรำชบุรี

แ.แ ดຌำนกำยภำพ
แี ที่ตัๅง
องค์การบริหารสวนตาบลคูบัว ตัๅงอยู฿นขต อาภอมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี หางจาก
ทีไวาการอาภอมืองราชบุรี เปทางทิศ฿ตຌระยะทาง 5 กิลมตร ระหวางสຌนรุຌงทีไ แใ องศา 29 ลิปดาหนือ
สຌนวงทีไ ้้ องศา 55 ลิปดาตะวันตก มีนืๅอทีไประมาณ โ5 ตารางกิลมตร หรือประมาณ แ5ุๆโ5 เร
ละมีอาณาขตติดตอกับองค์การบริหารสวนตาบลตาง โ ดังนีๅ
ทิศหนือ ติดตอกับตาบลดอนตะก ละตาบลบຌานเร อาภอมืองราชบุรี
ทิศ฿ตຌ
ติดตอกับตาบลบอกระดาน อาภอปากทอ
ทิศตะวันออก ติดตอกับตาบลบຌานเร อาภอมืองราชบุรี ละตาบลกาะศาลพระ
อาภอวัดพลง
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตาบลอางทอง ละตาบลดอนตะก อาภอมืองราชบุรี
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ผนที่ตัๅงพิกัดหนวย
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น ต า บ ล คู บั ว

Lat : 13.478664537568724 Long :

99.8237765502929

โี ลักษณะภูมิประทศ
ลักษณะภูมิประทศของตาบลคูบัว ป็นพืๅนทีไราบลุมมีลาหຌวยธรรมชาติเหลผานจาก
ทิศตะวันตกเปยังทิศตะวันออก จานวน โ สาย มีนๅาตลอดป รวมทัๅงมีคลองชลประทาน โ สาย฿หญ
พืๅนทีไหมาะกการประกอบอาชีพทางการกษตร การปศุสัตว์ ละป็นทีไอยูอาศัย
ใี ลักษณะภูมิอำกำศ
ภูมิอากาศของตาบลคูบัว จัดอยู฿นประภทฝนมืองรຌอนฉพาะฤดู ดยสภาพภูมิอากาศ
ทัไวเปขึๅนอยูกับอิทธิพลของมรสุมพัดผาน ฉลีไยลຌวอุณหภูมิทัๅงป ประมาณ โ่.ใ องศาซลซียล
ฤดูรຌอน อากาศคอนขຌางรຌอนละหຌง ดยฤดูรຌอนริไมตัๅงตดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางดือน
พฤษภาคม ดือนทีไอุณหภูมิสูงทีไสงสุดคือดือนมษายนฉลีไย แเ ป อยูทีไ ใเ.็ องศาซลซียล
ฤดูห นาว อากาศหนาวยใ น ป็ น ชว ง โ ริไมตัๅงตดือนพฤศจิ กายนเปจนถึงดือน
มกราคม ดือนทีไมีอุณหภูมิตไาทีไสุด คือ ธันวาคม ฉลีไย แเ ป อยูทีไ โ5.ๆ องศาซลซียล
ฤดูฝน ฝนตกปานกลาง ริไมตัๅงตดือนพฤษภาคมเปจนถึงดือนตุลาคม ดือนทีไฝนตก
มากทีไสุดคือ ดือนตุลาคมมีปริมาณฝนตกรวมฉลีไย แเ ป อยูทีไ ้โ.เ มิลลิมตร ดยฝนจะทิๅงชวง฿น
ดือนมิถุนายน ถึงดือนกรกฎาคม ละจะตกชุก฿นดือนตุลาคม ชวงฤดูฝนมีความชืๅนสัมพันธ์ฉลีไย แเ ป
อยูทีไ ็แ.5 ปอร์ซในต์
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ไี ลักษณะดิน
ลักษณะดิน฿นตาบลคูบัว สวน฿หญสภาพดินป็นดินหนียว หมาะกการปลูกขຌาว
เมຌผล ละพืชผัก จานกลักษณะความหมาะสมละขຌอจากัดของดินตาบลคูบัว บงออกป็น ่ กลุม
ดังนีๅ
แ. กลุมชุดดินทีไ โ นืๅอดินป็นดินหนียว การระบายนๅาลว ฿นชวงฤดูฝนจะมีนๅาขัง
อยูทีไผิวดิน ระหวาง ไ-ๆ ดือน มีศักยภาพหมาะสมทีไจะ฿ชຌทานา฿นชวงฤดูฝน ตสามารถปลูกพืชผัก
พืชเร พืชผัก หรือพืชอืไนทีไมีอายุสัๅนเดຌ฿นชวงฤดูลຌง
โ. กลุมชุดดินทีไ ใ นืๅอดินป็นพวกดินหนียวดินบนป็นสีทาขຌม สีนๅาตาลปนทาขຌม
ดินลางป็นสีทาหรือสีนๅาตาลออน มีศักยภาพหมาะสม฿นการทานา อยางเรกใตามดินชุดนีๅสามารถ
ปลีไยนสภาพการ฿ชຌประยชน์จากนาขຌาวป็นปลูกพืชเร เมຌผล ละพืชผักเดຌ ถຌาเดຌมีการพัฒนาทีไดิน
ใ. กลุมชุดดินทีไ ๆ นืๅอดินป็นดินหนียว ดินบนมีสีทาก ดินลางมีสานๅาตาลปนทา
หรือสีทา มีศักยภาพหมาะสมทีไจะ฿ชຌทานา฿นชวงฤดูฝนละ฿นชวงฤดูลຌงสามารถปลูกพืชผัก หรือพืช
อืไนทีไมีอายุสัๅนเดຌ
ไ. กลุมชุดดินทีไ ็ นืๅอดินป็นพวกดินหนียว สีดินมีสีนๅาตาล หรือสีนๅาตาลปนทา
มีศักยภาพความหมาะสม฿นการทานามากกวาปลูกเร เมຌผล ละพืชผัก
5. กลุ มชุ ดดิน ทีไ แๆ นืๅ อดิ นป็ นดินร วนปนทรายป้ ง สี ดินมีสี นๅ าตาลอ อน หรื อ สี
นๅาตาลปนทา มีศักยภาพทีไจะ฿ชຌทานามากกวาปลูกพืชเร เมຌผลละพืชผัก
ๆ. กลุมชุดดินทีไ แ่ นืๅอดินบนป็นดินรวนปนทรายหยาบ มีศักยภาพหมาะสม฿น
การทานามากกวาการปลูกพืชเร พืชผักละผลเมຌ ยกวຌนถຌาเดຌมีการปรับปรุงกຌเขปัญหานๅาขังละ
การระบายนๅาของดิน
็. กลุมชุดดินทีไ ใใ นืๅอดินป็นดินรวนปนทรายป้ง สีดินมีสีนๅาตาลหรือสีนๅาตาลปนดง
บางหง มีศักยภาพหมาะสม฿นการปลูกพืชหลายชนิด ทัๅงพืชเร พืชผัก เมຌผล ละทานาขຌาว
่. กลุมชุดดินทีไ ใ นืๅอดินบนป็นดินรวนปนทราย สวนดินลางป็นดินรวนปนดินหนียว
หรือดินรวนหนียวปนทราย มีศักยภาพหมาะสม฿นการปลูกพืชเร เมຌผล เมຌยืนตຌน ละปลูกผักบางชนิด
เมหมาะสม฿นการทานา
5ี ลักษณะของหลงนๅำ
พืๅนทีไตาบลคูบั ว มีหล งนๅ าธรรมชาติ จานวน โ สาย เดຌก คลองชลประทาน ละ
คลองนๅาทิๅงชลประทาน นอกจากนีๅยังมีหลงนๅาทีไสรຌางขึๅน คือ ระบบประปาผิวดินขนาด฿หญ จานวน
แ หง บอนๅาตืๅน ละนๅาของประปาทศบาลมืองราชบุรี ลักษณะหลงนๅายังคงความอุดมสมบูรณ์
พราะป็นพืๅนทีไราบลุม ดินอุຌมนๅาเดຌดี พราะทีไหลงนๅาอยู฿นขตลุมนๅาหลัก มกลองฝัດงขวา ละอยู฿นขต
ลุมนๅารอง มนๅาอຌอม หຌวยคูบัว ละหຌวยชินสีห์
ๆี ลักษณะของเมຌละปຆำเมຌ
฿นพืๅนทีไของตาบลคูบัว เมมีสภาพพืๅนทีไปຆาเมຌ นืไองจากป็นพืๅนทีไราบลุมมีนๅาทวมถึง
พืๅนทีไสวน฿หญป็นทุงนา ปลูกเมຌผล ละพืชผัก ละทาลลีๅยงสัตว์
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1.2 ดຌำนกำรมือง/กำรปกครอง
แี ขตกำรปกครอง
องค์การบริหารสวนตาบลคูบัว มีพืๅนทีไขตการปกครองทัๅงหมด แ5 หมูบຌาน ดังนีๅ
หมูทีไ แ บຌานตากดด
จานวน ๆใไ หลังคารือน
หมูทีไ โ บຌานระหนอง
จานวน แโใ หลังคารือน
หมูทีไ ใ บຌานหนองขันธ์
จานวน โ5ไ หลังคารือน
หมูทีไ ไ บຌาน฿ตຌ
จานวน แ5ๆ หลังคารือน
หมูทีไ 5 บຌานตะก
จานวน แแโ หลังคารือน
หมูทีไ ๆ บຌานสระบสถ์
จานวน โ5เ หลังคารือน
หมูทีไ ็ บຌาน฿หม
จานวน แ่็ หลังคารือน
หมูทีไ ่ บຌานหนองยายกຌว
จานวน แโไ หลังคารือน
หมูทีไ ้ บຌานฟากหຌวย
จานวน ใ็็ หลังคารือน
หมูทีไ แเ บຌานทาชຌาง
จานวน แ็5 หลังคารือน
หมูทีไ แแ บຌานพธิ์
จานวน โโโ หลังคารือน
หมูทีไ แโ บຌานหัวนา
จานวน แโ5 หลังคารือน
หมูทีไ แใ บຌานตຌนหน
จานวน แๆ็ หลังคารือน
หมูทีไ แไ บຌานหนามพุงดอ
จานวน แ้็ หลังคารือน
หมูทีไ แ5 บຌานเรมะมวง
จานวน โ่ไ หลังคารือน
โี กำรลือกตัๅง
การลือกตัๅง฿นรูป บบองค์การบริห ารสว นตาบลคูบัว ลือกตัๅง ผูຌ ทนองค์การ
บริหารสวนตาบลมีผูຌทน โ ฝຆาย เดຌก ผูຌบริหารทຌองถิไน ินายก อบต.ี จานวน แ คน ละสมาชิกสภา
ทຌองถิไน ิส.อบต.ี หมูบຌานละ โ คน มีวาระการทางาน ไ ป ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลละองค์การ
บริหารสวนตาบล พ.ศ. โ5ใ็ ละทีไกຌเขพิไมติมจนถึงปัจจุบัน บงขตการลือกตัๅงตามขตการปกครอง
15 หมูบຌาน ดังนีๅ
หมูทีไ แ บຌานตากดด ผูຌมีสิทธิออกสียงลงคะนนลือกตัๅง จานวน แุแแแ คน
หมูทีไ โ บຌานระหนอง ผูຌมีสิทธิออกสียงลงคะนนลือกตัๅง จานวน 353 คน
หมูทีไ ใ บຌานหนองขันธ์ ผูຌมีสิทธิออกสียงลงคะนนลือกตัๅง จานวน 572 คน
หมูทีไ ไ บຌาน฿ตຌ
ผูຌมีสิทธิออกสียงลงคะนนลือกตัๅง จานวน 502 คน
หมูทีไ 5 บຌานตะก
ผูຌมีสิทธิออกสียงลงคะนนลือกตัๅง จานวน 270 คน
หมูทีไ ๆ บຌานสระบสถ์ ผูຌมีสิทธิออกสียงลงคะนนลือกตัๅง จานวน 577 คน
หมูทีไ ็ บຌาน฿หม
ผูຌมีสิทธิออกสียงลงคะนนลือกตัๅง จานวน 5ใๆ คน
หมูทีไ ่ บຌานหนองยายกຌว ผูຌมีสิทธิออกสียงลงคะนนลือกตัๅง จานวน 3ไโ คน
หมูทีไ ้ บຌานฟากหຌวย ผูຌมีสิทธิออกสียงลงคะนนลือกตัๅง จานวน ่ๆแ คน
หมูทีไ แเ บຌานทาชຌาง ผูຌมีสิทธิออกสียงลงคะนนลือกตัๅง จานวน 5โใ คน
หมูทีไ แแ บຌานพธิ์
ผูຌมีสิทธิออกสียงลงคะนนลือกตัๅง จานวน ็เใ คน
หมูทีไ แโ บຌานหัวนา ผูຌมีสิทธิออกสียงลงคะนนลือกตัๅง จานวน ใ5็ คน
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ทัๅงหมด ุ่5้่ คน

หมูทีไ แใ บຌานตຌนหน ผูຌมีสิทธิออกสียงลงคะนนลือกตัๅง จานวน 5เเ คน
หมูทีไ แไ บຌานหนามพุงดอ ผูมຌ ีสิทธิออกสียงลงคะนนลือกตัๅง จานวน ๆ็ๆ คน
หมูทีไ แ5 บຌานเรมะมวง ผูຌมีสิทธิออกสียงลงคะนนลือกตัๅง จานวน ็แ5 คน
ิจากขຌอมูลจานวนผูຌมีสิทธิออกสียงประชามติ วันทีไ ็ สิงหาคม โ55้ี รวมผูຌมีสิทธิลือกตัๅง

แ.ใ ประชำกร
แี ขຌอมูลกี่ยวกับจำนวนประชำกร
ตาบลคูบัวมีจานวนประชากรรวมทัๅงสิๅน แเุ็ไ่ คน ยกป็นชาย 5ุแเ่ คน หญิง
5ุๆไเ คน มีความหนานนฉลีไย ไใแ.ใๆ ตอตารางกิลมตร ิขຌอมูล ณ ดือนกรกฎาคม โ55้ี
ประชำกร
หมูที่
หมูบຌำน
รวม ิคนี
ชำย ิคนี
หญิง ิคนี
1
บຌานตากดด
ๆ5โ
็โๆ
แุใ็่
2
บຌานระหนอง
โเไ
โไไ
ไไ่
3
บຌานหนองขันธ์
ใโ้
ใ็้
็เ่
4
บຌาน฿ตຌ
โ้เ
ใแแ
ๆเแ
5
บຌานตะก
แ5ใ
แ็แ
ใโไ
6
บຌานสระบสถ์
ใไ้
ใ็็
็โๆ
7
บຌาน฿หม
ใแโ
ใ5โ
ๆๆไ
8
บຌานหนองยายกຌว
แ้5
โเ็
ไเโ
9
บຌานฟากหຌวย
5แไ
5ๆไ
แุเ็่
10
บຌานทาชຌาง
ใแโ
ใๆแ
ๆ็ใ
11
บຌานพธิ์
ไเๆ
ไ็ใ
่็้
12
บຌานหัวนา
โใโ
โโ้
ไๆแ
13
บຌานตຌนหน
โ้ๆ
ใไแ
ๆใ็
14
บຌานหนามพุงดอ
ไใๆ
ไ5เ
่่ๆ
15
บຌานเรมะมวง
ไ5เ
ไๆ้
้แ้
รวม
5ุแใเ
5ุๆ5ไ
แเุ็่ไ
โี ชวงอำยุละจำนวนประชำกร
ยกตำมชวงอำยุ
ชำย
จานวนประชากรยาวชน
1,097
จานวนประชากร
3,342
จานวนประชากรผูຌสูงอายุ
687
รวม
5,126 คน

หญิง
หมำยหตุ
แุเๆไ
อายุตไากวา 18 ป
ใุๆแ็
อายุ 18 - 60 ป
้็็
อายุมากกวา 60 ป
5ุๆ5่ คน
แเุ็่ไ คน
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แ.ไ สภำพทำงสังคม
แี กำรศึกษำ
ตาบลคูบัว มีความพรຌอมสาหรับ฿หຌบริการทางการศึกษา ดังนีๅ
ิแี มีรงรียนระดับมัธยมศึกษา ิม.แ-ม.ใี จานวน แ หง คือ รงรียนคทรายวิทยา
ตัๅงอยูหมูทีไ แโ ซึไงพียงพอตอจานวนนักรียน ตนักรียนสวน฿หญจะนิยมเปรียนตอ฿นรงรียนขต
อาภอมืองราชบุรี
ิโี มีรงรียนระดับประถมศึกษา มีจานวน ไ หง เดຌก รงรียนชุมชนวัดคูบัว
ตัๅงอยูหมูทีไ ใ รงรียนวัดบຌานพธิ์ ตัๅงอยูหมูทีไ แแ รงรียนวัดคทราย ตัๅงอยูหมูทีไ แโ ละรงรียน
วัดหนามพุงดอ ตัๅงอยูหมูทีไ แไ
ิใี มี ศู น ย์ พั ฒ นาดใ กลใ กก อนวั ยรี ยน฿นสั งกั ด องค์ การบริ ห ารส ว นต าบลคู บั ว
จานวน ใ หง คือ ศูนย์พัฒนาดใกลใกรงรียนวัดหนามพุงดอ ตัๅงอยูหมูทีไ แไ ศูนย์พัฒนาดใกลใก
รงรียนวัดคทราย ตัๅงอยูหมูทีไ แโ ละศูนย์พัฒนาดใกลใกรงรียนชุมชนวัดคูบัว ตัๅงอยูหมูทีไ ใ
ิไี มีศูนย์การรียนชุมชน ิการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยประจา
ตาบลคูบัวี จานวน แ หง ตัๅงอยูประจา หมูทีไ โ
โี สำธำรณสุข
ตาบลคูบั ว มีรงพยาบาลส งสริ มสุ ขภาพต าบล จ านวน โ ห ง คือ รงพยาบาล
สงสริมสุขภาพตาบลคูบัว ตัๅงอยูหมูทีไ ่ ละรงพยาบาลสงสริมสุขภาพตาบลฉลิมพระกียรติ ๆเ พรรษา
นวมินทราชินีตาบลคูบัว ตัๅงอยูหมูทีไ 5 มีระบบความพรຌอมสาหรับการดานินงานสาธารณสุข฿นพืๅนทีไ฿หຌ
ประชาชน฿นขตตาบลคูบัว มีสุขภาพอนามัยทีไดี มีการฝ้าระวังป้องกันรคตาง โ อยางทัไวถึงพืไอ
ป้องกันเม฿หຌกิดปัญหาละอันตรายตอสุขภาพของประชาชน
ใี อำชญำกรรม
อาชญากรรม฿นพืๅนทีไกีไยวกับผูຌกระทาผิดทีไมีนวนຌมเป฿นทางทีไผิดกฎหมาย จะมีกานัน
ผูຌ฿หญบຌาน ละจຌาหนຌาทีไตารวจ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไคอยสอดสองตรวจตรา ละสังกตสถานการณ์วาบุคคล
฿ดหรือผูຌ฿ดทัๅงภาย฿นละภายนอกจะมีสวนกีไยวขຌองกับการกิดอาชญากรรมละการกระทาผิด ดยมีป้อม
สายตรวจตารวจชุมชนตาบลคูบัว ตัๅงทาการอยูหนຌาวัดขลงสุวรรณคีรี จานวน แ หง มีจຌาหนຌาทีไ
ตารวจประจาพืๅนทีไดูลป้องกันละรักษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์ สิ น ละมีการประชุมรักษา
ความมัไนคงประจาตาบลคูบัว ดือนละ แ ครัๅง
ไี ยำสพติด
ตาบลคูบัว ยังมีสถานการณ์ปัญหายาสพติด มีการพรระบาดของยาสพติด สวน฿หญ
ป็นการพรระบาดของยาสพติด฿นกลุมประชากรผูຌ฿ชຌรงงาน ละกลุมยาวชน ตมีจานวนนຌอย ละ
฿นสถานศึกษายังเมพบการพรระบาดของยาสพติด ละมีผูຌติดยาสพติดทีไมีอาการรุนรง ตอยาง฿ด
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5ี กำรสังคมสงครำะห์
ตาบลคู บั ว ยั งมี บ างครั ว รื อนทีไมี บຌ า นอยู อาศัย เม มัไ น คง ละยั งมี ผูຌ ดຌ อยอกาส
ทีไยากจนทีไควรเดຌรับการชวยหลือกຌเขฉพาะราย ดຌวยการจัดสวัสดิการสังคมละกีไยวกับการสังคม
สงคราะห์ ดยมีหนวยงาน องค์การบริหารสวนตาบลคูบัว ละหนวยงานอืไนชวยหลือพืๅนฐานก
ผูຌประสบความดือดรຌอน
ขຌอมูลบีๅยยังชีพ
ผูຌสูงอายุ
แุ5็ไ คน
ผูຌพิการ
โ5้ คน
ผูຌปຆวยรคอดส์
แไ คน
แ.5 ระบบบริกำรพืๅนฐำน
แี กำรคมนำคมขนสง
ิแี มีสຌนทางการคมนาคมขนสงทางถนน สายหลัก ไ สຌนทาง ดังนีๅ
ิแ.แี ถนนลาดยางจากตัวมืองราชบุรี ผานมายังตาบลคูบัวจนถึงสีไยกหຌวยชินสีห์
ระยะทาง แเ กิลมตร
ิแ.โี ถนนลาดยางจากศาลากลางจังหวัด ตรงมาทางบຌ านดอนจง ตาบล
ดอนตะก ถึงหมูทีไ ้ บຌานทาชຌาง ตาบลคูบัว ระยะทาง ๆ กิลมตร
ิแ.ใี ถนนลาดยางสายทาสนุน – คูบัว ชืไอมตอมาจากถนนสายราชบุรี – วัดพลง
ระยะทาง โ.็ กิลมตร
ิแ.ไี ถนนลียบคลองชลประทาน จากสีไยกหຌวยชินสีห์ผานมาทางหมู แแ หมู ้ ละ
หมูทีไ แ ตาบลคูบัว ระยะทาง ็ กิลมตร
ิโี มีสຌนทางการคมนาคมขนสงทางรถเฟ ดยมีสถานีรถเฟบຌานคูบัว ระยะทางออก
จากสถานีรถเฟราชบุรีลงมาทาง฿ตຌ ถึงสถานีรถเฟบຌานคูบัว ระยะทาง 5 กิลมตร
ิใี ระบบขนสงสาธารณะตาบลคูบัว มีทางหลวงผนดิน หมายลข ใใใ่ ละ
ทางหลวงผน ดิน หมายลข ใใใ้ ป็นทางสายหลั ก฿นการชืไอมตอระหวางตาบล สูจังหวัดราชบุ รี
ประชาชน฿ชຌยานพาหนะทางบกป็นหลัก ชน รถยนต์ ละรถมอตอร์เซด์ สาหรับการคมนาคม มีรถ
ประจาทางสายคูบัว – ราชบุรี ฿นการคมนาคมขนสง฿นขตตาบลคูบัว
โี กำรเฟฟ้ำ
ระบบจายเฟฟ้า฿นพืๅนทีไตาบลคูบัว อยู฿นความรับผิดชอบของการเฟฟ้าสวนภูมิภาค
จังหวัดราชบุรี ซึไงสามารถจายเฟฟ้าเดຌครอบคลุมทุกหมูบຌาน ละทัไวถึงทุกหลังคารือน
ใี กำรประปำ
ระบบประปา฿นพืๅนทีไตาบลคูบั ว ครอบคลุ มทุกหมูบຌ าน ดย฿ชຌหล งนๅ าจากคลอง
ชลประทานผลิ ตประปา ป็ นประปาผิ วดินขนาด฿หญของทຌองถิไน ละของหมูบຌ าน ละมีหมูบຌาน฿ชຌ
นๅาประปาของทศบาลมืองราชบุรี จายนๅาเดຌทัไวถึงทุกครัวรือน มีนๅา฿ชຌสะอาดสาหรับอุปภค-บริภค
พียงพอ
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ไี ทรศัพท์
ระบบทรศัพท์฿นพืๅนทีไตาบลคูบัว เดຌก ทรศัพท์สาธารณะ ฿นความรับผิดชอบของ
บริษัท ทีอที จากัด ิมหาชนี ละการบริการทรศัพท์คลืไอนทีไทีไมีครือขายสัญญาณ ทุกหมูบຌาน฿ชຌ
ทรศัพท์คลืไอนทีไป็นสวน฿หญ
5ี เปรษณีย์ หรือกำรสื่อสำร หรือกำรขนสงละวัสดุ ครุภัณฑ์
ตาบลคูบัว เมมีทีไทาการเปรษณีย์฿นพืๅนทีไ นืไองจากอยู฿กลຌขตมือง ผูຌ฿ชຌบริการ
สามารถดินทางเป฿ชຌบริการเดຌทีไทาการเปรษณีย์จังหวัดดยตรง หางจากตาบลคูบัว ประมาณ 5 กิลมตร
สาหรับการขนส่งทางเปรษณีย์ จะมีพนักงานเปรษณีย์ทาหนຌาทีไจัดสงจดหมายละพัสดุภาย฿นขต
ตาบลคูบัว฿หຌกับผูຌรับบริการ
แ.ๆ ระบบศรษฐกิจ
แี กำรกษตร
ภาคกษตรกรรมตาบลคูบัว สวน฿หญประชากรประกอบอาชีพหลัก เดຌก การทา
นาขຌาว การทาสวนผักละผลเมຌ การทานา ป็นการชาทีไดินทานา 5เ-ๆเ% ของกษตรกรทีไทานา
ทานาบบหวานนๅาตม เดຌผลผลิตฉลีไย ็เ-็5 ถัง/เร การทาสวนผัก ป็นการทาสวนผักดยซืๅอมลใดพันธุ์
จากผูຌคຌา ปลูกพืชซๅา โ ทีไดิม โ ผลตอบทนจากการทานาละทาสวนผัก฿นปัจจุบัน มืไอหักคา฿ชຌจาย
ละคารงลຌว เดຌกาเรนຌอยมาก ถຌาป็นชวงราคาผลผลิตตกตไา หรือกิดภัยธรรมชาติจะกิดการขาดทุน
โี กำรประมง
ภาคการประมงตาบลคูบัว มีหลงทาการประมงเมมากนัก นืไองจากทาลป็นพืๅนทีไ
ทานาขຌาว ดย฿ชຌหลงนๅาชลประทานป็นหลงทีไ฿หຌผลผลิตทางการประมง ละอาศัยนๅาฝน สวน฿หญ
จะพาะลีๅยงดยขุดบอลีๅยง สวนพืๅนทีไมีการลีๅยงละจาหนายจะป็นการลีๅยง฿นลักษณะอาชีพสริม
ทีไตัๅงบอมักจะอยู฿กลຌบຌาน ฿นฤดูลຌงจะขาดนๅา ฤดูฝนนๅาจะหลากทวมบอป็นประจา ชนิดสัตว์นๅาทีไลีๅยง
สวน฿หญจึงป็นลักษณะปลอย฿หຌหากินตามธรรมชาติ เมมีการดูลรักษา พันธุ์ปลาทีไนามาปลอยป็น
ปลากินพืช ชน ปลานิล ปลาตะพียนขาว ปลาดุก ฯลฯ สวนทีไมีการลีๅยงละจาหนายป็นอาชีพหลักนัๅน
จะป็นการลีๅยงกุຌงขาว฿นพืๅนทีไ ซึไงมีเมกีไครัวรือน
ใี กำรปศุสัตว์
ภาคการปศุ สั ต ว์ ฿ นต าบลคู บั ว มี  พี ย งเม กีไ ค รั ว รื อ น ประกอบอาชี พ ลีๅ ย งละ
จาหนายสัตว์ เดຌก ลีๅยงสุกร เกพืๅนมือง เกนืๅอ ป็ด วัว นืๅอ ฯลฯ
ไี กำรบริกำร
ภาคการบริ ก าร฿นตาบลคู บั ว ส ว น฿หญ มีส ถานประกอบการคຌ าละการบริ การ
ทีไขายสินคຌาละบริการขัๅนพืๅนฐานทีไจาป็นตอชีวิตประจาวัน ชน รຌาคຌาขายของชา รຌานขายอาหาร
รຌานขายผักละผลเมຌ ละรຌานขายผຌ า สว น฿หญป็น ประภทกิจการขนาดลใก ประภทบใดตลใ ด
ผลิตภัณฑ์สินคຌาของชาทีไ฿หຌบริการ฿นละวกชุมชน ละ฿นดຌานการทองทีไยวภาย฿นตาบล
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5ี กำรทองที่ยว
ภาคการท อ งทีไ ย วต าบลคู บั ว มี  บราณสถานทีไ น า สน฿จละมี คุ ณ ค า ควรก
การศึกษาทีไสาคัญ เดຌก บราณสถานหมายลข แ คกนาย฿หญ ตัๅงอยูหมูทีไ โ บຌานระหนอง บราณสถาน
หมายลข แ่ วัดขลงสุวรรณคีรี ตัๅงอยู฿นวัดขลงสุ วรรณคีรี บราณสถานหมายลข โไ ละ โ5
ตัๅงอยูหมูทีไ ๆ บຌานสระบสถ์ บราณสถานหมายลข ่ วัดคูบัว ตัๅงอยูหมูทีไ 5 บຌานตะก ละยังมีศูนย์
วั ฒ นธรรมฉลิ ม ราช จิ ป าถะภั ณ ฑ์ ส ถานบຌ านคู บั ว ป็ น หล ง รี ย นรูຌ ทางประวัต ิศ าสตร์ ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ละภูมิปัญญาทຌองถิไน ของตาบลคูบัวทีไนาสน฿จอีกหงหนึไง
ๆี กำรอุตสำหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม฿นตาบลคูบัว มีสถานประกอบการอุตสาหกรรม จานวน ใ หง
เดຌก อุตสาหกรรมทอผຌา จานวน โ หง ตัๅงอยูหมูทีไ ใ หมูทีไ โ ละหมูทีไ ่ ละอุตสาหกรรมพลาสติก
จานวน แ หง ตัๅงอยูหมูทีไ แโ
็ี กำรพำณิชย์ละกลุมอำชีพ
ภาย฿นตาบลคูบัว มีรຌานจาหนายสินคຌาอุปภคบริภค ซึไงตัๅงอยูตามหมูบຌานตาง โ มี
การคຌาขายปลีก ปัຕมนๅามัน รຌานซอมรถยนต์ รຌานสริมสวย รຌายอาหาร รຌานกระจกอลูมินียม รຌานกดัง
ขายหีบศพ ป็นตຌน
นอกจากนีๅประชากรยังประกอบอาชีพหัตถกรรม฿นครัวรือน เดຌก การทอผຌาซิไนตีนจก
การทาของชารวย ละการทาผลิตภัณฑ์ปรูปจากเมຌ ป็นตຌน ละมีกลุมกิจกรรม/อาชีพ ดังนีๅ ิจากขຌอมูล
จากสภาองค์กรชุมชนี
แ. กลุมมบຌาน หมูทีไ แ
โ. กลุม อสม. หมูทีไ แ
ใ. กลุมผูຌ฿ชຌนๅาประปา หมูทีไ โ
ไ. กลุมสตรีอาสาพัฒนา หมูทีไ โ
5. กลุมฌาปนกิจสงคราะห์ หมูทีไ โ
ๆ. กลุมผูຌ฿ชຌนๅา หมูทีไ ใ
็. กลุมสตรี หมูทีไ ใ
8. กลุมกษตรกรทานา หมูทีไ โ
9. กลุมศูนย์สงสริมอาชีพทอผຌาจก
แเ. กลุมสตรีอาสาพัฒนาหมูบຌาน฿ตຌ
บຌาน฿ตຌ หมูทีไ ไ
หมูทีไ ไ
แแ. กลุมกษตรกรหมูบຌาน฿ตຌ หมูทีไ ไ
แ2. กลุมกษตรกรทานา หมูทีไ 5
แใ. กลุมกษตรกรลีๅยงสัตว์ หมูทีไ 5
14. กลุมทอผຌาจก หมูทีไ 5
แ5. กลุมบຌานตะก อาสาสมัครสาธารณสุข แๆ. กลุมอาชีพขนมเทย หมูทีไ 5
ิอสม.ี หมูทีไ 5
แ็. กลุมกษตรกร หมูทีไ ๆ
18. กลุมลีๅยงกบ หมูทีไ ๆ
แ้. กลุมพัฒนาบຌานพธิ์งาม หมูทีไ ๆ
20. กลุมจักรสานชุมชนบຌาน฿หม หมูทีไ 6
โแ. กลุมชมรมผูสຌ ูงอายุดอกลาดวน
โโ. กลุมศูนย์สงสริมละผลิตขຌาวชุมชน
รพ.สต.บຌานคูบัว หมูทีไ ่
หมูทีไ แเ
โใ. กลุมชุมชนพอพียงบຌานพธิ์
โไ. กลุมสตรีอาสาพัฒนาบຌานพธิ์
หมูทีไ แแ
หมูทีไ แแ
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โ5. กลุมทอผຌา ิผຌาจกี หมูทีไ แโ
โ็. กลุมรารักบຌานกิด หมูทีไ แใ

26. กลุมตาขຌาวซຌอมมือ

หมูทีไ แโ
28. กลุมหัตถกรรมครืไองเมຌบຌานตຌนหน
หมูทีไ แใ
โ้. กลุมกษตรผูຌทานา หมูทีไ แไ
30. กลุม อสม.ประจาหมูบาຌ น หมูทีไ แไ
ใแ. กลุมศูนย์สงสริมละผลิตขຌาวชุมชน 32. กลุมผลิตปุ๋ยชีวภาพ หมูทีไ แไ
หมูทีไ แเ
ใใ. กลุมสงสริมพัฒนากรรมการหมูบຌาน ใไ. กลุมกองบุญสวัสดิการชุมชนตาบล
หมูทีไ แ
คูบัว
35. กลุมสงสริมพัฒนาคณะกรรมการ
หมูบຌานตะก หมูทีไ 5
กำรประกอบอำชีพ ิขຌอมูลจาก จปฐ. ระดับตาบล ป โ55้ี
แ. อาชีพกษตรกรรมทานา
จานวน ใ5แ คน
โ. อาชีพกษตรกรรม ทาเร
จานวน โไ คน
ใ. อาชีพกษตรกรรม ทาสวน
จานวน ๆ่ คน
ไ. อาชีพกษตรกรรม ปศุสัตว์
จานวน ็ คน
5. อาชีพรับราชการ/จຌาหนຌาทีไของรัฐ จานวน ไ่็ คน
ๆ. อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ
จานวน ไ็ คน
็. อาชีพพนักงานบริษัท
จานวน ใ็ คน
8. อาชีพรับจຌางทัไวเป
จานวน ใุโ้เ คน
้. อาชีพคຌาขาย
จานวน 5โใ คน
แเ. อาชีพธุรกิจสวนตัว
จานวน ใเเ คน
แแ. อาชีพอืไน โ
จานวน ๆเ้ คน
ตำบลคูบัว มีหลงรายเดຌของครัวรือน จากทุกหลงของหมูบຌาน/ชุมชน จานวน
ใุ่โแุ้่5เ บาท มีรายจายของครัวรือนทัๅงหมด จานวน โแุๆ5โุเเเ บาท

จปฐ.

รำยเดຌฉลี่ยของประชำกร (ตามกณฑ์ จปฐ. ระดับตาบล ป โ55้ี
ฉลีไยจานวน ็แุแโ่ บาท/คน/ป
มีรายเดຌฉลีไยตอครัวรือน รวมจานวน โเุ้้้้ บาท/คน/ป
ครัวรือนยากจน ิรายเดຌเมถึง ใเ.เเเ บาท คน/ปี ป โ55้ เมมีครัวรือนทีไตกกณฑ์
รำยจำยฉลี่ยของประชำกร ิตามกณฑ์ จปฐ. ระดับตาบล ป โ55้ี
ฉลีไยจานวน ไแุ่เเ บาท/คน/ป
มีรายจายฉลีไยตอครัวรือน รวมจานวน แแุ่้ๆ็ บาท/คน/ป
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่ี รงงำน
รงงาน฿นตาบลคูบัวสวน฿หญป็นกลุมประชากรประกอบอาชีพทาการกษตรกรรม
ประมาณรຌอยละ ่เ ทานาปลูกขຌาว ละปลูกผัก ทีไหลือประกอบสวนตัว ละรับจຌาง รงงานสวน฿หญ
มีครอบครัวละญาติพีไนຌองการทางานรวมกัน มีปริมาณรงงานพียงพอ ละมีสถานประกอบการ฿นพืๅนทีไ
฿ชຌรงงานตางชาติ฿นกิจการรงงานอุตสาหกรรมสิไงทอ เมมีสภาพปัญหาขาดคลนรงงาน การคลืไอนยຌาย
อพยพรงงานเปทางานนอกพืๅนทีไ
ิขຌอมูล จปฐ. ระดับตาบล ป โ55้ี มีผูຌวางงาน กลุมทีไเมมีอาชีพ มีจานวน ไแใ คน
แ.็ ศรษฐกิจพอพียงทຌองถิ่น ิขຌอมูลดຌำนกำรกษตรละหลงนๅำี
แี ขຌอมูลพืๅนฐำนของหมูบຌำนหรือชุมชน
พืๅนที่
หมูบຌำน/ชุมชน
ทำนำ พืชผัก เมຌผล ประมง ปศุสัตว์ อื่น โ
ถือครอง ิเรี
บຌานตากดด
หมูทีไ แ
1,160
5ใแ แไเ แ็โ
ใ
แเ
ใเแ
บຌานระหนอง
หมูทีไ โ
1,020
ไ5เ
แเ
้
แ
แเ
5ไเ
บຌานหนองขันธ์
หมูทีไ ใ
1,250
่ไ้
เ
ไ่
้
้
ใใแ
บຌาน฿ตຌ
หมูทีไ ไ
1,000
โ5เ
ไ่ ไโ
โ
ไ
ๆ5ไ
บຌานตะก
หมูทีไ 5
736
ไ5
ใ
ใ5
้
โ5
ๆแ้
บຌานสระบสถ์
หมูทีไ ๆ
950
่ๆ่
แใ โแ
แ
โเ
ไ็
บຌาน฿หม
หมูทีไ ็
930
่็โ
เ
ๆ
เ
โไ
โ5
บຌานหนองยายกຌว
หมูทีไ ่
940
ใ5่
ไ
แโ
เ
โแ
5ไ5
บຌานฟากหຌวย
หมูทีไ ้
1,020
ไโเ
แโ แแ
เ
แใ
55ไ
บຌานทาชຌาง
หมูทีไ แเ
1,200
้ไ5
่
แโ
ๆ
้
โโเ
บຌานพธิ์
หมูทีไ แแ
1,040
แ่5
โเ ใโ
ใ
โ5
็็5
บຌานหัวนา
หมูทีไ แโ
1,250
่โไ
5
แ5
แ
็
ใ้่
บຌานตຌนหน
หมูทีไ แใ
1,208
แุแๆเ แแ
5
แ
ๆ
โไ
บຌานหนามพุงดอ
หมูทีไ แไ
1,200
แุแ5เ แเ
โ
แ
ใ
ใไ
บຌานเรตຌนมะมวง
หมูทีไ แ5
1,420
แุโ5โ โ่ แโ
่
โเ
แ็็
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โี ขຌอมูลดຌำนกำรกษตร
ขຌอมูลทำงดຌำนกำรกษตร ิทำนำี

฿นขตชลประทำน
นอกขตชลประทำน
หมูบຌำน/ชุมชน จำนวนครัวรือน ตຌนทุนฉลี่ย รำคำขำยฉลี่ย จำนวนครัวรือน ตຌนทุนฉลี่ย รำคำขำยฉลี่ย
บຌานระหนอง
30
5,000
7,000
0
0
0
บຌานสระบสถ์
46
4,600
7,000
0
0
0
บຌานหนองขันธ์
58
5,200
7,200
0
0
0
บຌานหนองยายกຌว
23
4,500
6,020
0
0
0
บຌานหนามพุงดอ
37
5,000
6,900
0
0
0
บຌานหัวนา
28
4,500
6,020
0
0
0
บຌานพธิ์
9
4,500
6,020
0
0
0
บຌาน฿ตຌ
15
5,556
6,800
0
0
0
บຌาน฿หม
37
4,600
7,000
0
0
0
บຌานเรมะมวง
50
4,400
7,000
0
0
0

ขຌอมูลรำคำขำยขຌำวฉลี่ย จำกสำนักงำนศรษฐกิจกำรกษตร
ปีอຌำงอิง
รำยกำร 2558
รำคำขำย
หนวย
ราคาขຌาวปลือกจຌา ความชืๅน 15%
7,696.48
หนวย:บาท/ตัน
ราคาขຌาวปลือกจຌาหอมมะลิ
11,980.74
หนวย:บาท/ตัน
ราคาขຌาวปลือกจຌา ความชืๅน 25%
6,563.86
หนวย:บาท/ตัน
ราคาขຌาวปลือกหนียวมลใดยาว
11,529.57
หนวย:บาท/ตัน
ราคาขຌาวปลือกจຌานาปรัง ความชืๅน15%
7,746.72
หนวย:บาท/ตัน
ราคาขຌาวปลือกหนียวมลใดสัๅน
9,768.02
หนวย:บาท/ตัน
ใี ขຌอมูลดຌำนหลงนๅำทำงกำรกษตร
หลงนๅำทำงกำรกษตร ิธรรมชำติี
หลงนๅำธรรมชำติ
พียงพอ
เมพียงพอ

มนๅา
หຌวย/ลาธาร
คลอง
หนองนๅา/บึง
นๅาตก

ทั่วถึง

เมทั่วถึง

0

0

0

0

1

8

2

7

3

5

4

4

0

2

0

2

0

0

0

0
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หลงนๅำทำงกำรกษตร (ที่มนุษย์สรຌำงี
หลงนๅำที่มนุษย์สรຌำง
พียงพอ
เมพียงพอ

กຌมลิง
อางกใบนๅา
ฝาย
สระ
คลองชลประทาน

ทั่วถึง

เมทั่วถึง

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

1

3

1

3

1

13

2

12

ไี ขຌอมูลดຌำนหลงนๅำกิน นๅำ฿ชຌ ิหรือนๅำพื่อกำรอุปภค บริภคี
หลงนๅำกิน
เมมี พียงพอ เมพียงพอ ทั่วถึง เมทั่วถึง
บอบาดาลสาธารณะ
13
0
2
0
2
บอนๅาตืๅนสาธารณะ
12
0
3
0
2
ประปาหมูบຌาน (ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนี
1
13
1
6
1
ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาคี
14
1
0
1
0
แ.่ ศำสนำ ประพณี วัฒนธรรม
แี กำรนับถือศำสนำ
ตาบลคูบัว ประชากรสวน฿หญรับถือศาสนาพุทธ รຌอยละ ้้.้ใ ละศาสนาคริสต์
รຌอยละ เ.เ็ มีวัด฿นขตตาบล ็ หง ดังนีๅ
วัดทุงราษฎร์ศรัทธาธรรม ิวัดตากดดี หมูทีไ แ
วัดคูบัว
หมูทีไ 3
วัดขลงสุวรรณคีรี
หมูทีไ 6
วัดทาชຌาง
หมูทีไ 10
วัดบຌานพธิ์
หมูทีไ 11
วัดคทราย
หมูทีไ 12
วัดหนามพุงดอ
หมูทีไ 14
มีศาลจຌา รงจปากใงตใง ิรงหีบี
หมูทีไ 15
โี ประพณีละงำนประจำปี
ตาบลคูบัว มีประพณีละงานประจาปของทุกปทีไประชาชนมีสวนรวม ดังนีๅ
ดือนมกราคม-มีนาคม งานสืบสานวัฒนธรรม เท-ยวน ตาบลคูบัว
ดือนมษายน
งานประจาปปิดทองนมัสการองค์หลวงพอดง-หลวงพอดา
ณ วัดคูบัว
งานสรงนๅาผูຌสูงอายุ ละสรงนๅาพระ
ดือนกรกฎคม
งานหทียนพรรษา
ดือนพฤศจิกายน
งานลอยกระทง

18

ใี ภูมิปัญญำทຌองถิ่น ภำษำถิ่น
ตำบลคูบัว มีภูมิปัญญำทຌองถิ่นที่ดดดน คือ
หั ต ถกรรมการทอผຌ า ดຌว ยกีไ กระตุ ก ประภทผຌ า ซิไ น ตีน จก รองลงมา ป็ นผຌ าซิไ นตา
นับป็นภูมิปัญญาการทอผຌาทีไสืบทอดมาตัๅงตบรรพบุรุษชาวเท-ยวน ลักษณะลายผຌาบราณ ชน ลายดอกซีย
ลายหักนกคู ลายกຌงกຌง ลายหนຌาหมอน ละลายนกคูกินนๅาฮวม ทีไ ป็นอกลักษณ์ฉพาะตัวป็นงาน
หัตถกรรมทีไประชาชนตาบลคูบัวมีความภาคภูมิ฿จทีไเดຌป็นผูຌสืบทอดจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ฿นการอนุรักษ์
ดຌานการทอผຌาตีนจก฿หຌคงอยูสืบเป
ภำษำถิ่น คือ ภาษาเท-ยวน ประชาชนส ว น฿หญมักจะพูดส านี ยงภาษาเท-ยวน
ซึไงป็นอกลักษณ์ทางภาษาถิไน หากทวาความจริญทางสังคม ฿นดใกละยาวชนตาบลคูบัว เมคอย
พูดภาษาถิไน เท-ยวน นืไองจากพอมผูຌปกครองมักจะพูดภาษากลาง กับบุตรหลานมากกวา
ไี สินคຌำพืๅนมืองละของที่ระลึก
สินคຌำพืๅนมืองละของที่ระลึกที่ดดดน คือ
ผลิ ตภัณฑ์ผຌ าทอมือจากหลงตาง โ ฿นตาบลคูบั ว มีศูนย์ผຌ าทอตาบลคูบั ว เดຌก
กลุมสหกรณ์การกษตรเท-ยวนราชบุรี จากัด กลุมทอผຌาจกมบຌาน ิบຌาน฿ตຌ บຌานตะก บຌานคทรายี
ศูนย์สืบทอดศิลปะผຌาจกตาบลคูบัว ละผูຌประกอบหัตถกรรมทีไอยูตามครัวรือนหมูบຌานตาง โ จะป็น
หลงผลิตละจาหนาย การสัไงทอผຌาตามความตຌองการของลูกคຌา มีการปรรูปผຌา฿หຌกับลูกคຌา ชน
สืๅอสารใจรูปสาหรับสุภาพบุรุษ สืๅอสารใจรูปสาหรับสุภาพสตรี องบุผຌาจก กระป๋าสุภาพสตรี บุผຌาจก
สาหรับ฿สกระดาษทิชชู พวงกุญจ มบาย สินคຌาละของทีไระลึกจากชุมชนเดຌรับความสน฿จจาก
บุคคลทัไวเป องค์กร หนวยงานตาง โ
แ.้ ทรัพยำกรธรรมชำติ
แี หลงนๅำ
นๅำฝน
มีปริมาณนๅาฝนทีไตกลงมาตามฤดูกาลทีไพียงพอ ฤดูฝน ชวงวลา พฤษภาคม –
ตุลาคม ปริมาณนๅาฝนฉลีไย ้โ.เ มิลลิมตร นๅาฝนอยู฿นกณฑ์ดี
กำรชลประทำน ป็นเปตามประกาศกาหนดสงนๅาละปิดนๅาชลประทาน ดยประมาณ
ดังนีๅ
ฤดูนาป
ริไมสงนๅาขຌาวนาป ชวงดือนกรกฎาคม
หยุดสงนๅาขຌาวนาป ชวงดือนธันวาคม
ฤดูนาปรัง
หยุดสงนๅาปลูกพืชฤดูลຌง ชวงดือนมิถุนายน
ริไมสงนๅาปลูกพืชฤดูลຌง ชวงดือนกรกฎาคม
ตาบลคูบัวอยู฿นขตชลประทาน มีหลงนๅาธรรมชาติพียงพอ มืไอฤดูฝนผานเป
กใยังมีหลงนๅาชลประทาน มีนๅาทา ละหลงนๅา฿ตຌดิน พอจะ฿ชຌประยชน์อยางพียงพอ เมประสบ
ปัญหาหลงนๅาขาดคลน
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โี ปຆำเมຌ
฿นพืๅนทีไตาบลคูบัว เมอยู฿นขตปຆาเมຌ
ใี ภูขำ
฿นพืๅนทีไตาบลคูบัว เมมีภูขา
ไี คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ
คุณภำพของหลงนๅำ
฿นพืๅนทีไของตาบลคูบัวบางหงมีนๅาสียปลอยจากบຌานรือน รงงาน ฟาร์มลีๅยงสัตว์
฿หຌเหลลงสูคลองชลประทาน ละหลงนๅา฿นพืๅนทีไเรนา มีลักษณะสืไอมทรม นๅาสียจากกระสนๅาชะ
ลຌางผิวดินทีไมีสารพิษ จากสารคมียาปราบศัตรูพืชจากการพราะปลูกขຌาว พืชเร ละพืชผัก สารคมี
ตกคຌางลงสูหลงนๅา กษตรกรชาระลຌางครืไองมือ฿นการฉีดสารคมีลงสูหลงนๅา ป็นตัวกอ฿หຌกิดนๅาสีย
฿นอนาคตจะมีปัญหานๅาสีย ตຌองรณรงค์฿หຌกษตรกรปลูกขຌาว พืชเร ละพืชผักปลอดสารพิษละหลงนๅา
฿นคลองชลประทาน บางหงมีผักตบชวา วัชพืชนๅาขึๅนปกคลุมหนานน ตຌองป็นหนຌาทีไของทางราชการ
ทุกสวน ละของประชาชนทุกคนตຌองรงชวยกันกຌเขปัญหาผักตบชวาตามคูคลอง฿หຌตอนืไอง
คุณภำพของดิน
สมรรถนะของพืๅนดิน฿นตาบลคูบัว สวน฿หญยังอยู฿นกณฑ์ดี ถือวายังเมมีปัญหาตละ
ชุดดินหมาะสมสาหรับทาการกษตร ตทัๅงนีๅตຌองขึๅนอยูกับพืช ละชนิดทีไนามาปลูกดຌวยวา ความตຌองการ
ปริมาณรธาตุอาหารละสภาพวดลຌอม฿นการจริญจริญติบตตกตางกัน
คุณภำพทำงอำกำศ
฿นพืๅนทีไตาบลคูบัว ยังมีรงงานอุตสาหกรรมเมมาก พราะผังมืองจะป็นตัวกาหนด
วาพืๅนทีไขตตาบลคูบัว นีๅสามารถ฿ชຌประยชน์อะเรเดຌบຌาง หຌามอะเรบຌาง พืๅนทีไเดຌจัดวางอยู฿นซนพืๅนทีไ
สีขียวจึงเมมีมลพิษทางอากาศ
กำรจัดกำรขยะมูลฝอย
มีการจัดกใบขยะมูลฝอยจากหลงตาง โ แ5 หมูบຌาน ดยจຌางหมาอกชนกาจัดขยะ
มู ลฝอย สถานทีไ ก าจั ดห างจากต าบลคู บั ว ประมาณ โแ กิ  ลมตร เม ก อ ฿หຌ  กิ ด มลพิ ษ กระทบต อ
สิไงวดลຌอม ตปริมาณขยะยังป็นปัญหาพิไมปริมาณมากขึๅน นวทางกຌเขปัญหา คือ การขอความรวมมือ
จากประชาชน฿นการทิๅงขยะรวมทัๅงการ฿ชຌมาตรการทางกฎหมาย การณรงค์ ละประชาสัมพันธ์อยาง
ตอนืไอง สงสริมละสนับสนุน฿หຌประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย฿นครัวรือนทีไถูกตຌอง
ภาย฿ตຌห ลักการคือการลดปริมาณขยะมูล ฝอยทีไหลงกานิดละการนาขยะมูล ฝอยกลับ เป฿ชຌซๅา
การน าขยะมูล ฝอยกลั บ มา฿ชຌ ฿หม การปฏิสธการ฿ชຌผ ลิ ตภั ณฑ์ทีไย ากต อการกาจั ด ละควรปลู ก
จิตสานึกของประชาชนตัๅงตวัยดใก
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โ. นวคิดกี่ยวกับกำร฿หຌบริกำร

ควำมหมำยของกำร฿หຌบริกำร
นืไองจากการปฏิรูประบบราชการตามนยบายรัฐบาล ซึไงมีวัตถุประสงค์หลัก฿นการ฿หຌบริการก
ประชาชนผูຌมาติดตอทีไรียกวา ผูຌรับบริการนัไนอง องค์กรของรัฐจะตຌองตอบสนองความตຌองการของคน
หลายกลุ ม การ฿หຌ บ ริ การขององค์ กรหรื อหน ว ยงาน฿นภาครั ฐป็ นลั กษณะงานทีไ ตຌ องมี การติ ดต อ
ประชาสัมพันธ์กับประชาชนทีไขอรับบริการดยตรง พืไอ฿หຌประชาชนผูຌขอรับบริการเดຌรับความสะดวกรวดรใว
จากการศึกษาความหมายของคาวา ฿หຌบริการ เดຌมีผูຌ฿หຌความหมาย฿นลักษณะทีไคลຌายคลึงกัน
ดังตอเปนีๅ
สุนันทา ทวีผล (2550, หนຌา 13) กลาวถึง การ฿หຌบริการ สรุปเดຌดังนีๅ
1. หลั ก ความสอดคลຌ อ งกั บ ความตຌ อ งการของบุ ค คลส ว น฿หญ กล า วคื อ ประยชน์  ละ
บริการทีไองค์การจัด฿หຌนัๅนจะตຌองตอบสนองความตຌองการของบุคคลป็นสวน฿หญหรือทัๅงหมด มิ฿ช
ป็นการจัด฿หຌกบุคคลกลุม฿ดกลุมหนึไงดยฉพาะ มิฉะนัๅนลຌวนอกจากจะเมกิดประยชน์สูงสุด
฿นการอืๅออานวยประยชน์ละบริการลຌว ยังเมคุຌมคากับการดานินงานนัๅน โ
2. หลักความสมไาสมอ กลาวคือ การ฿หຌบริการตຌองดานินการอยางตอนืไองละสมไาสมอ
3. หลักความสมอภาค บริการทีไจัดนัๅนจะตຌอง฿หຌกผูຌมา฿ชຌบริการทุกคนอยางสมอภาคละ
ทาทียมกัน
4. หลั กความประหยั ด คา ฿ชຌจ า ยทีไตຌ อง฿ชຌ ฿นการบริ การจะตຌ องเมมากจนกิน กว าผลทีไจ ะ
เดຌรับ
5. หลักความสะดวก บริการทีไจั ด฿หຌ กผูຌรับ บริ การจะตຌองป็นเป฿นลักษณะปฏิบัติ เดຌ งา ย
สะดวกสบาย สิๅนปลืองทรัพยากรเมมากนัก ทัๅงยังเมป็นการสรຌางภาระยุงยาก฿จ฿หຌกผูຌบริการหรือ
ผูຌ฿ชຌบริการมากจนกินเป
สมิต สัชฌุกร (2542, หนຌา 13) ฿หຌความหมายวา การบริการป็นการปฏิบัติงานทีไกระทา
หรื อติดตอกีไยวขຌองกับ ผูຌ฿ชຌบ ริ การ การ฿หຌ บุ คคลตาง โ เดຌ฿ชຌป ระยชน์ ฿นทาง฿ดทางหนึไ งทัๅงดຌว ย
ความพยายาม฿ด โ กใตามดຌว ยวิธีการหลากหลาย฿นการทา฿หຌ บุ คคลตาง โ ทีไกีไยวขຌองเดຌรับความ
ชวยหลือ จัดเดຌวาป็นการ฿หຌ บริการทัๅงสิๅน การจั ดอานวยความสะดวก การสนองความตຌองการของ
ผูຌ฿ชຌบริการกใป็นการ฿หຌบริการ การ฿หຌบริการจึงสามารถดานินการเดຌหลากหลายวิธี ดยมีจุดนຌน
สาคัญป็นการชวยหลือละอานวยประยชน์กผูຌ฿ชຌบริการ
ลืไอม฿ส ฿จจຌง (2546, หนຌา 31-34) เดຌสนอนวความคิด฿นการบริการประชาชนทีไดีละ
มีคุณภาพวา ตຌองอาศัยทคนิคกลยุทธ์ทักษะทีไจะทา฿หຌชนะ฿จผูຌรับบริการ ซึไงสามารถกระทาเดຌทัๅงกอน
การติดตอ ระหวางการติดตอ ละหลังการติดตอ ดยเดຌรับการบริการจากตัวบุคคลทุกระดับ ฿นองค์กร
รวมทัๅงผูຌบริหารขององค์กรนัๅน โ ทัๅงนีๅการบริการทีไดีจะป็นครืไองมือชวย฿หຌผูຌติดตอรับบริการกิด
ความชืไอถือศรัทธา ละสรຌางภาพลักษณ์ ซึไงจะมีผล฿นการ฿ชຌบริการตาง โ ฿นอกาสหนຌาตอเป
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กำรปรับมุมมองวำประชำชนคือลูกคຌำคนสำคัญ
฿นการปรับกระบวนทัศน์สูการบริการป็นลิศของทຌองถิไน฿นการพัฒนาการ฿หຌบริการของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจะประสบความสารใจเดຌ จาป็นทีไจะตຌองมีการปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการ
ทางานของบุคลากร฿หຌสอดคลຌองกับการปรับปลีไยนดังกลาว ดยยึดหลักการบริการ ดังนีๅ
1. กระตือรือรຌนทีไจะบริการประชาชน
2. มีจิตสานึก฿นการ฿หຌบริการทีไดีตอประชาชน
3. ปิดอกาส฿หຌประชาชนสนอนะ฿หຌกรา
4. สรຌางคานิยม฿หมทีไวาความพึงพอ฿จของประชาชนคือ ความสารใจของรา
กำรสรຌำงวัฒนธรรม฿หม฿นกำรบริกำร
1. มีวิสัยทัศน์ทีไมุงตอบสนองความตຌองการของประชาชน
2. ปรับตัว฿หຌทันสมัยพรຌอมรับการปลีไยนปลง
3. คานึงถึงผลลัพธ์มากกวาวิธีการ
4. ลดความป็นทางการ฿นการประสานงาน
5. ฿ชຌกฎระบียบอยางมีดุลยพินิจ
6. มีความคิดริริไมสรຌางสรรค์
7. ทางานป็นทีม
8. ทางานมุงผลสัมฤทธิ์
10. ยึดการบริหารจัดการทีไดี
11. มีมาตรฐานการทางานมุงสูความป็นลิศ฿นการ฿หຌบริการ
หลักกำรบริกำรป็นลิศ
1. ยิๅมยຌมจม฿ส
2. ตใม฿จบริการ
3. ทางานฉับเว
4. ปราศรัยเพราะ
5. หมาะสมอกาส
6. เมขาดนๅา฿จ
ลักษณะที่ดีของผูຌ฿หຌบริกำร
1. ตงกายสะอาดรียบรຌอย
2. พูดจาเพราะออนหวาน
3. ทาตนป็นคนสุภาพ สงาผาผย
4. ยิๅมอยูสมอ ทัๅง฿บหนຌา ดวงตา ละริมฝปาก
5. หลีกลีไยงคากลาวปฏิสธ ขณะดียวกันหลีกลีไยงการรับคา฿นรืไองทีไยังเมน฿จ
6. สดง฿หຌปรากฏวาตใม฿จบริการ
7. หลีกลีไยงการตຌยຌงฉุนฉียว฿สอารมณ์ตอผูຌมาติดตอ
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8. ยก฿หຌประชาชนป็นผูຌชนะอยูสมอ
9. มองคน฿นทางทีไดีเมดูถูกคน

10. พัฒนาปรับปรุงตัวองอยูสมอ
11. ป็นนักฟังทีไดี

ทัๅงบุคลิกการพูด ละความรูຌ

12. สน฿จผูຌมาติดตออยางจริงจัง
13. ยกยองผูຌมาติดตอ

ทคนิค฿นกำรตຌอนรับประชำชน
1. สรຌางความคุຌนคยป็นกันอง
2. ตຌอนรับดຌวยความสุภาพออนยน฿หຌกียรติอยูสมอ
3. ยิๅมยຌมจม฿ส
4. ตຌอนรับดຌวยความอบอุน
5. อา฿จ฿ส
6. ปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌทัน฿จ
7. พากพียรอดทน
8. ตຌอนรับดຌวยความจริง฿จ
9. ฿หຌบริการอยางสมไาสมอ
หลักกำรที่ดีของงำนบริกำร
จรัส สุวรรณมาลา (2539) กลาวถึง ลักษณะการ฿หຌบริการทีไมีคุณภาพ ดยมีตัวปรทีไจะ
นามา฿ชຌ฿นการกาหนดคุณภาพของการบริการ ดังนีๅ
1. ความถูกตຌองตามกฎหมาย หมายถึง บริการทีไจัด฿หຌมีขึๅนตามกฎหมาย ดยฉพาะบริการ
ทีไบังคับ฿หຌประชาชนตຌองมา฿ชຌบริการ ชน บริการรับชาระภาษีอากร จาป็นตຌองควบคุม฿หຌถูกตຌองตาม
ระบียบกฎหมายทีไกีไยวขຌอง
2. ความพี ย งพอ หมายถึง บริ การทีไมีจ านวนละคุณภาพพี ย งพอกับ ความตຌองการของ
ผูຌรับบริการ เมมีการรอคอยหรือขຌาคิวพืไอขอรับบริการ
3. ความทัไวถึงทาทียม เมมีขຌอยกวຌน เมมีอภิสิทธิ์ หมายถึง บริการทีไดีตຌองปิดอกาส฿หຌ
ประชาชน฿นทุกพืๅนทีไ กลุมอาชีพ พศ วัย เดຌ฿ชຌบริการประภทดียวกัน คุณภาพดียวกัน เดຌอยาง
ทัไวถึงทาทียมกัน ดยเมมีขຌอยกวຌน
4. ความสะดวก รวดรใว ชืไ อถือเดຌ หมายถึง การ฿หຌ บริ การทีไดี มีคุณภาพนัๅ นจะตຌ องมีลั กษณะ
ทีไสาคัญดังนีๅ
4.1 ผูຌ ฿ชຌ บ ริ การจะตຌ อ งเดຌ รั บ ความสะดวก คื อ สามารถ฿ชຌ บ ริ การเดຌ ณ ทีไ ต า ง โ ละ
สามารถลือก฿ชຌวิธีการเดຌหลายบบตามสภาพของผูຌ฿ชຌบริการ นอกจากนัๅนความสะดวกอาจพิจารณา
เดຌจากกระบวนการ฿หຌบริการ ชน การจัด฿หຌมีจุดบริการพียงจุดดียว
4.2 ความรวดรใ ว หมายถึ ง ประชาชนตຌ อ งเดຌ รั บ การบริ ก ารทั น ที  ดยเม ตຌ อ งคอยรั บ
บริการนานกินสมควร
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ความน าชืไอถือเดຌของระบบบริ การ หมายถึง บริ การทีไมีคุณภาพจะตຌองมีความ
ตอนืไองสมไาสมอ มีระบียบบบผนการ฿หຌบริการทีไนนอน คาดการณ์ลวงหนຌาเดຌนนอน ป็นทีไพึไงพา
ของผูຌรับบริการเดຌสมอ ละมีอกาสกิดความผิดพลาดนຌอยทีไสุด
5. ความเดຌมาตรฐานทางทคนิคหรือมาตรฐานทางวิชาการ หมายถึง การ฿หຌบริการประภท
ทีไตຌองอาศัยความรูຌความชานาญทางทคนิคหรือทางวิชาการ ชน การงิน การบัญชี บริการทางการพทย์
ศรษฐกิ จ กฎหมาย ฯลฯ บริ ก ารดั ง กล า วนีๅ จ ะมี คุ ณ ภาพดี กใ ต อ มืไ อ มี บุ ค ลากรละกระบวนการ
฿หຌบริการทีไเดຌมาตรฐานทางทคนิคละวิชาการ
6. การรียกกใบคาบริ การทีไหมาะสม ตຌนทุ นการ฿หຌ บริการตไา หมายถึง การ฿หຌบริการของรั ฐ
ประภททีไมีการรียกกใบคาบริการจากผูຌรับบริการ ตຌองมีคาบริการทีไหมาะสม ละตຌองมีระบบการจัด
บริการทีไมีประสิทธิภาพ มีตຌนทุนการดานินงานตไา พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับบริการทีไมีคุณภาพดีละมี
คาบริการทีไเมสูงกินเป
วิธีการสรຌางความประทับ฿จ สาหรับประชาชนผูຌรับบริการ อาจทาเดຌหลากหลายขึๅนอยูกับ
กาลังทรัพยากรทีไมี ละความตัๅง฿จทีไจะ฿หຌบริการทีไดีดยพนักงานผูຌ฿หຌบริการป็นรืไองสาคัญ พนักงาน
ผูຌ฿หຌบริการตຌองมีจิตสานึกทีไดี สน฿จ ละตัๅง฿จพัฒนาการบริการของตน฿หຌกิดความประทับ฿จทีไดี สาหรับ
ประชาชนลຌวจะตຌองมีขบวนการ วิธีปฏิบัติทีไสรຌางความประทับ฿จสาหรับประชาชนผูຌรับบริการ คือ
1. การจัดระบบ฿นการ฿หຌบริการทีไมีคุณภาพอาจทาเดຌหลายทาง เดຌก
1.1 การ฿หຌบัตรคิว ดยรับบัตรคิวจากจຌาหนຌาทีไประชาสัมพันธ์หรือหยิบจากจุดวาง
บัตรคิว ตทัๅงนีๅตຌองมีการประกาศ฿หຌทราบตลอดวลา
1.2 การจัดถว การจัดชอง฿หຌติดตอ ดยการจัดชองหรือถว฿หຌประชาชนขຌาถว
อยางป็นระบียบ
1.3 การจัด฿หຌมีผูຌ฿หຌบริการคอยดูลป็นครัๅงคราว พืไอ฿หຌกิดระบียบ
1.4 การจัดชองพิศษ ฿นกรณีทีไมีรืไองทีไติดตอบางรืไองสามารถดานินการเดຌรวดรใว
กใควรยกรืไองดังกลาวออกจากชองปกติ ละจัดป็นชองทางดวน฿หຌ ดยประชาสัมพันธ์฿หຌทราบละ
ชัดจน ชน
1.4.1 การจัดวลาทาการริไมจาก 08.30 น. ถึง 16.30 น.
1.4.2 การระบุ  วลาด านิ น การหน ว ยบริ การทีไ ดี ควรระบุ  วลาด านิ น การ฿หຌ
ชัดจนพืไอทีไประชาชนจะเดຌทราบระยะวลา฿นการดานินการ
1.4.3 การจัดจุดรับบริการ จุดทีไรับติดตอควรป็นจุดทีไสะดวกสาหรับประชาชน
ควรป็นจุดทีไอยูบริวณดຌานหนຌาของหนวยงาน
1.4.4 บริ ก ารจุ ด ดี ย ว ฿นระบบบริ การทีไ ดี ภ าระทัๅง หลายควรตกกั บ พนั ก งาน
สว นประชาชนควรเดຌรั บ ความสะดวกมากทีไสุ ด การกาหนดจุ ดรั บ ติดตอควรจัด฿หຌหลื อนຌอยทีไสุ ด
ประชาชนควรติดตอทีไจุดดียว ละจຌาหนຌาทีไจะตຌองดานินการทัๅงหมด฿หຌลຌวสรใจ
2. การอานวยความสะดวก ประชาชนเดຌรับความสะดวกมากทาเหรกใจะยิไงทา฿หຌกิด
ความรูຌสึก ละความประทับ฿จทีไดีมาก ดยสามารถจัด฿หຌกประชาชนเดຌ ดังนีๅ
4.3
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ความสะดวกระหวางรอหนวยบริการ หากจาป็นทีไผูຌรับบริการตຌองรอหนวยงาน
บริการ ตຌองจัด฿หຌประชาชนกิดความสะดวก฿นการรอ ชน จัด฿หຌมีสถานทีไละทีไนัไงรอ฿หຌพียงพอ
เมออัด
2.2 ความสะอาดของสถานทีไ ความประทับ฿จของประชาชนขึๅนอยูกับความสะอาด
ของสถานทีไ ความรียบรຌอยของอาคารสถานทีไ ดยฉพาะหຌองสุขา
2.3 ความสะดวกของประชาชนบางกลุ ม ประชาชนทีไ  ขຌ า มาติ ด ต อ มี ห ลายกลุ ม
หลายประภทดยฉพาะคนพิการควรจัด฿หຌมีทางลืไอนสาหรับรถขใน
3. การ฿ชຌทคนลยี ยุคสมัย฿หมทคนลยีมีบทบาทสาคัญ฿นการกใบละประมวลผล
ขຌอมูล ผอนรง฿นการทางาน สรຌางความถูกตຌอง ชวยลดความผิดพลาดของมนุษย์ ชวย฿หຌทางานเดຌ
รวดรใว ละชวย฿หຌผลงานมีความรียบรຌอย ทคนลยีสามารถนามา฿ชຌสาหรับงานบริการ ชน
3.1 บบฟอร์ม เมจ าป็นตຌองป็นบบฟอร์มทีไจัดพิมพ์ดยส วนราชการ หน วยบริการ
ควรยินยอม฿หຌผูຌติดตอสามารถพิมพ์บบฟอร์มของตนเดຌอง
3.2 การ฿หຌ ขຌ อ มู ล ผ า นระบบอิ  ลใ ก ทรอนิ ก ส์ ปั จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นาของครืไ อ งมื อ
อิลใกทรอนิกส์ หนวยบริการควร฿ชຌประยชน์จากการพัฒนายุค฿หม พืไอสริมประสิทธิภาพ฿นการบริการ
ชน ผานระบบอินตอร์นใต ละ฿หຌขຌอมูลผานระบบทรศัพท์อัตนมัติ
3.3 การ฿ชຌทคนลยีสนับสนุนงานบริการ ทคนลยีหรือครืไองมือสมัย฿หมชวย฿น
การบริ การ ชน ครืไ องคอมพิวตอร์ พืไอชวย฿นการพิมพ์หรื อบั นทึกผลงานทนการลงรายการดຌวย
ตัวบุคคล
2.1

นวคิดละทฤษฎีกี่ยวกับคุณภำพกำรบริกำร
การบริการ ตรงกับคา฿นภาษาอังกฤษวา Service ป็นการปฏิบัติงานทีไกระทาหรือติดตอ
ละกีไยวขຌองกับการ฿ชຌบริการ การ฿หຌบุคคลตาง โ เดຌ฿ชຌประยชน์฿นทาง฿ดทางหนึไง ทัๅงดຌวยความพยายาม
฿ด โ กใตาม ดຌวยวิธีการหลากหลาย฿นการทา฿หຌ คนตาง โ ทีไกีไยวขຌองเดຌรับความชวยหลือ จัดเดຌวาป็น
การ฿หຌบริการทัๅงสิๅน การจัดอานวยความสะดวกกใป็นการ฿หຌบริการ ละการสนองความตຌองการของ
ผูຌ฿ชຌบริการกใป็นการ฿หຌบริการ การ฿หຌบริการจึงสามารถดานินการเดຌหลากหลายวิธี ดยรืไองสาคัญ
คือ ป็นการชวยหลือ ละอานวยประยชน์฿หຌกผูຌ฿ชຌบริการ
การ฿หຌบริการทีไมีคุณภาพจะมีลักษณะของคุณภาพของบริการ ดังนีๅ
1. ความถูกตຌองตามกฎหมาย หมายถึง บริการทีไจัด฿หຌมีขึๅนตามกฎหมาย ดยฉพาะบริการ
ทีไบังคับ฿หຌประชาชนตຌองมา฿ชຌบริการ ชน บริการรับชาระภาษีอากรจาป็นตຌองควบคุม฿หຌถูกตຌองตาม
ระบียบกฎหมายทีไกีไยวขຌองป็นสาคัญ
2. ความพีย งพอ หมายถึง บริ การทีไมีจ านวนละคุณภาพพียงพอกับ ความตຌองการของ
ผูຌรับบริการ เมมีการรอคอยหรือขຌาคิวพืไอขอรับบริการ
3. ความทัไวถึง ทาทียม เมมีขຌอยกวຌน เมมีอภิสิทธิ์ หมายถึง บริการทีไดีตຌองปิดอกาส฿หຌ
ประชาชน฿นทุกพืๅนทีไ กลุมอาชีพ พศ วัย เดຌ฿ชຌบริการประภทดียวกัน คุณภาพดียวกันเดຌอยางทัไวถึง
ทาทียมกัน ดยเมมีขຌอยกวຌน
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ทีไสาคัญ

4. ความสะดวก

รวดรใว ชืไอถือเดຌ หมายถึง การ฿หຌบริการทีไดีมีคุณภาพนัๅนจะตຌองมีลักษณะ

ผูຌ฿ชຌบริการจะตຌองเดຌรับความสะดวก คือ สามารถ฿ชຌบริการเดຌ ณ ทีไตาง โ ละ
สามารถลือก฿ชຌวิธีการเดຌหลายบบตามสภาพของผูຌ฿ชຌบริการ นอกจากนัๅนความสะดวกอาจพิจารณา
เดຌจากกระบวนการ฿หຌบริการ ชน การจัด฿หຌมีจุด฿หຌ -รับบริการพียงจุดดียว ิone -stop service)
4.2 ความรวดรใว หมายถึง ประชาชนตຌองเดຌรับการบริการทันที ดยเมตຌองรอคิวคอย
รับบริการนานกินสมควร
4.3 ความนาชืไอถือเดຌของระบบบริการ หมายถึง บริการทีไมีคุณภาพจะตຌองมีความตอนืไอง
สมไาสมอ มีระบียบบบผนการ฿หຌบริการทีไนนอน คาดการณ์ลวงหนຌาเดຌนนอนป็นทีไพึไงพาของ
ผูຌรับบริการเดຌสมอ ละมีอกาสกิดความผิดพลาดนຌอยทีไสุด
5. ความเดຌมาตรฐานทางทคนิคหรือมาตรฐานทางวิชาการ หมายถึง การ฿หຌบริการประภท ทีไ
ตຌองอาศัยความรูຌความชานาญทางทคนิคหรือทางวิชาการ ชน การงินการบัญชีบริการทางการพทย์
ศรษฐกิ จ กฎหมาย ฯลฯ บริ การดั ง กล าวนีๅ จ ะมี คุ ณภาพดี กใ ต อมืไ อ มี บุ ค ลากรละกระบวนการ
฿หຌบริการทีไเดຌมาตรฐานทางทคนิคละวิชาการ
6. การรียกกใบคาบริการทีไหมาะสม ตຌนทุนการ฿หຌบริการตาง โ หมายถึง การ฿หຌบริการของรัฐ
ประภททีไมีการรียกกใบคาบริการจากผูຌรับบริการตຌองมีคาบริการทีไหมาะสมละตຌองมีระบบการจั ด
บริการทีไมีประสิทธิภาพ มีตຌนทุนการดานินงานตางโ พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับบริการทีไมีคุณภาพดีละ
มีคาบริการทีไเมสูงกินเป
4.1

ลักษณะของผูຌ฿หຌบริกำรที่ดี
สุ นั น ทา ทวี ผ ล (2550, หนຌ า 19-20) กล า วถึ ง พฤติ ก รรมของผูຌ ทีไ จ ะท างานบริ ก ารเดຌ ดี
มีดังตอเปนีๅ
แ. อัธยำศัยดี ผูຌ฿ชຌบริการลຌวนมีความคาดหวังวาผูຌ฿หຌบริ การจะ฿หຌการตຌอนรับดຌวยอัธยาศัย
อัน ดี ทัๅงดຌว ยสี หนຌ า ววตา ทาทาง ละคาพูด การตຌอนรับผูຌ ฿ชຌบริ การดຌวย฿บหนຌ ายิๅ มยຌม ป็ นสน ห์
ทีไสาคัญ มีภาษิตจีนกลาวเวຌวา ยิๅมเมป็นอยาคຌาขายดีกวา การมองดຌวยววตาทีไป็นมิตรฉายสงของ
ความตใม฿จ ฿หຌการตຌอนรับอยางอบอุนป็นลักษณะทีไสดงออกทางความคิด ละความรูຌสึกทีไดี ทาทาง
ทีไกระตือรือรຌนกุลีกุจอ ป็นการสรຌางความรูຌสึกประทับ฿จมืไอรกพบกัน มืไอรวมขຌากับคาพูดทีไดี มีนๅาสียง
เพราะ กใจะป็นคุณสมบัติทีไดี฿นดຌานพฤติกรรมของผูຌบริการ
โ. มีมิตรเมตรี พนักงานผูຌ฿หຌบริการทีไมีการสดงออก฿หຌผูຌ฿ชຌบริการหในวามีมิตรเมตรี จะป็น
การชนะ฿จตัๅงตตຌน ความมีมิตรเมตรีจะนาเปสูความสารใจ฿นการ฿หຌบริการ เมวาจะป็นงานประภท฿ด
การบริการทีไดีบวกกับการ฿หຌความชวยหลือลใก โ นຌอย โ กอ฿หຌกิดความพอ฿จละความชืไนชอบของ
ผูຌ฿ชຌบริการถຌาพนักงานผูຌ฿หຌบริการสดงมิตรเมตรีละพรຌอมจะ฿หຌความชวยหลือกผูຌ฿ชຌบริการ กใจะกิด
มนุษย์สัมพันธ์฿นการ฿หຌบริการอยางมัไนคง ละกิดมิตรภาพทีไยืนนาน อา฿จ฿ส สน฿จงาน
ใ. ควำมมุงมั่น฿นกำร฿หຌบริกำร ความมุงมัไนมีความสัมพันธ์กับความอา฿จ฿สงานป็นอยางมาก
พราะหากขาดความอา฿จ฿ส สน฿จงาน ลຌว กใจะพิกฉย ละลย฿นการปฏิบัติงาน หรื อทางานเป
รืไ อย โ ฉืไอย โ อาดีเมเดຌ การพิจารณาถึงพฤติกรรมของผูຌ ฿หຌ บริ การวามีความอา฿จ฿ส สน฿จงาน
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หรือเม จะตຌองดูวามีความจริงจัง ฿นการทางานมากนຌอยพียง฿ด บางคนอาจสดงออกอยางกระตือรือรຌน
ตอหนຌ าผูຌ บั งคับ บั ญชา ตพอลั บ ตาผูຌ บั งคับ บั ญชาลຌ ว กใลิ กสน฿จงาน หั นหลั ง฿หຌ งาน เมคิดทีไจะ
ปรั บปรุ งพัฒนา฿หຌ กิดความสะดวก฿นการบริ การ ผูຌ ฿ชຌบริ การเมดูล฿นรืไ องความสะอาดของสถานทีไ
ละผลิตภัณฑ์ ซึไงอยู฿นวิสัยทีไจะทาเดຌดยเมตຌองสียคา฿ชຌจายมาก ต฿หຌผลป็นการสรຌางภาพลักษณ์
ทีไดีกหนวยงาน
ไ. ตงกำยสุภำพละสะอำดรียบรຌอย พนักงานผูຌ฿หຌบริการจะตຌองมีบุคลิกภาพดี พืไอ฿หຌ
ป็นทีไนาชืไอถือ เวຌวาง฿จของผูຌรับบริการการตงกายทีไถูกกาลทศะ หมาะสมทัๅงตอสถานทีไทางาน
ละสถานภาพของหนวยงาน จะชวย฿หຌกิดความรูຌสึกทีไดีจากผูຌติดตอกีไยวขຌองดຌวย หากพนักงานผูຌ฿หຌ
บริการตงกายสกปรก มีกลิไนหมใน คงเมป็นทีไนาพอ฿จของประชาชนผูຌรับบริการจึงตຌอง฿หຌความสาคัญ
กับการตงกายป็นพิศษ หากตงกายเมสุภาพกใจะสอสดงถึงความเม฿ส฿จ฿นความถูกตຌองหมาะสม
5. กิริยำสุภำพมำรยำทงดงำม ประชาชนผูຌ฿ชຌบริการทุกคนตຌองการติดตอขอรับบริการจาก
ผูຌซึไงมีกิริยาสุภาพ ละรังกียจ ผูຌซึไงมีกิริยาหยาบ การทีไพนักงานผูຌ฿หຌ การบริการมีกิริ ยาสุภาพออนนຌอม
จะป็นครืไองชิดหนຌาชูตาหรือป็นภาพลักษณ์ทีไดีของหนวยงาน นอกจากมีกิริยาสุภาพลຌว การสดงออก
ถึงความมีมารยาทรูຌจักทีไสูงทีไตไา ทีไชอบทีไควร นับป็นสิไงสาคัญทีไพนักงานผูຌ฿หຌบริการจะตຌองตระหนักรูຌละ
ประพฤติปฏิบัติอยางระมัดระวัง หากมีขຌอผิดพลาด฿ด โ กิดขึๅน จะนาความสียหายมาสูหนวยงานมาก
ๆ. วำจำสุภำพ เมมีประชาชนผูຌรับบริการคน฿ดชอบการพูดหยาบคาย กຌาวรຌาว ทุกคนลຌวน
ตຌองการคาพูดทีไสุภาพ ฟังลຌวรืไนหู คนทีไเมยอมรับความจริงวาตนพูดเมขຌาหูคน หรือคนขารังกียจ
ทีไจะฟังจะเดຌรับการติฉิน ดยทัไวเปการทางานทีไตຌองมีการบริการ ป็นการ฿หຌความชวยหลือผูຌอืไน฿หຌกิด
ความพึงพอ฿จ จึงตຌองป็นผูຌมีวาจาสุภาพ พืไอ฿หຌประชาชนผูຌ฿ชຌบริการมีความสบาย฿จทีไจะติดตอขอรับ
บริการ การคัดลือกผูຌขຌาทางานจึงควรจะสัมภาษณ์ พืไอจะเดຌสนทนา ป้อนคาถาม ละฟังคาตอบวา
บุคคล฿ดมีการ฿ชຌถຌอยคาอยางเร วาจาสุภาพหรือเม พียง฿ด
็. นๅำสียงเพรำะ การสดงออกทางนๅาสียงของตละคนจะตกตางกันออกเป บางคน
พูดมีนๅาสียงชวนฟังนๅาสียงสดงถึงความตใม฿จ฿นการ฿หຌความอืๅอฟืຕอชวยหลือ ฿นขณะทีไบางคนมี
นๅาสียงหຌวน หรือทีไรียกกันวาพูดเมมีหางสียง หรือพูดสียงดุดัน พูดตวัดสียง เมวาผูຌ฿ดจะมีธรรมชาติของ
สียงทีไปลงออกมาป็นคาพูดอยางเร การทีไจะทางานบริการเดຌดีกใจะตຌองป็นผูຌมีนๅาสียงเพราะ มຌวาจะ
เมเพราะหรือสียงหวาน สียงดีอยางนักรຌอง ตจะตຌองมีนๅาสียงชัดจน ละชวนฟัง จึงจะมีความหมาะสม
฿นการทาหนຌาทีไบริการ
่. ควบคุ ม อำรมณ์ เ ดຌ ดี พนั ก งานผูຌ ฿ หຌ ก ารบริ ก ารจะตຌ อ งมี อ ารมณ์ มัไ น คง พราะอยู ฿ น
สถานการณ์ทีไจะตຌองพบปะผูຌคนมากหนຌ าหลายตา ซึไงมีภูมิหลังตาง โ กัน ผูຌรับบริ การบางคนมีกิริยาดี
มีความสุภาพ ละมีความป็นผูຌดี ตบางคนอาจจะมีกิริยามารยาทเมดี สดงทาทางหยิไงยส หรือมี
อุปนิสัย฿จรຌอน ตຌองการบริการทีไรวดรใวทัน฿จ มืไอเมเดຌดัง฿จอาจพูดตาหนิ หรืออาจถึงขัๅนขูตะคอก
ดຌวยกิริยาหยาบคาย ฿นงานทีไตຌองมีการบริการเมอาจจะสดงอารมณ์ตอบตຌเดຌ พนักงานผูຌ฿หຌบริการ
จะตຌองควบคุมอารมณ์ดຌวยความอดทน อดกลัๅน
้. รับฟังละตใม฿จกຌเขปัญหำ พฤติกรรมทีไสดงออกของพนักงานทีไตຌอง฿หຌการบริการ
จะตຌองสนองตอบความตຌองการของประชาชนผูຌ฿ชຌบริการ ดังนัๅน มืไอประชาชนผูຌ฿ชຌบริการมีปัญหา
หรือขຌอรຌองรียน฿ด โ พนักงานผูຌ฿หຌบริการจะตຌองสดงความสน฿จ รับฟังปัญหาป็นบืๅองตຌน จะดวน
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บอกปัดหรือสดงทาทีเมสน฿จรับรูຌปัญหายอมเมเดຌ นอกจากสดงความอา฿จ฿สอยางจริงจังลຌว จะตຌอง
มีความรูຌสึกตใม฿จทีไจะ฿หຌความชวยหลือ กຌปัญหาตาง โ ฿หຌกประชาชนผูຌรับบริการดຌวย พราะการทีไ
พนั กงานผูຌ ฿หຌ บริ การพียงตรั บฟังปั ญหาอย างดียว ย อมเมป็ นการพี ยงพอ ทัๅ งจะท า฿หຌ ประชาชน
ผูຌ฿ชຌบริการรูຌสึกวาป็นการรับฟังอยางขอเปที ตถຌามืไอ฿ดทีไมีความกระตือรือรຌนดานินการกຌปัญหา จะทา฿หຌ
ประชาชนผูຌ฿ชຌบริการกิดความประทับ฿จ
แเ. กระตือรือรຌน อุปนิสัยทีไสดงออกถึงความกระตือรือรຌนป็นพฤติกรรมทีไดีอยางยิไง฿นงาน
บริ การ หากพนั กงานผูຌ ท างานบริ การป็ นคนนิ บนาบ ฉืไ อยฉะ ย อมมี ลั กษณะทีไ ท า฿หຌ ประชาชน
ผูຌ฿ชຌ บริการหมดศรัทธาละเมคาดหวังทีไจะเดຌรั บบริ การ พราะจะป็นผล฿หຌการบริการลาชຌา ผิดวลา
หรือเมทันกาหนดทีไควรจะป็น
แแ. มีวินัย พนักงานผูຌ฿หຌบริการทีไมีระบียบวินัย จะทางานป็นระบบ มีความคงสຌนคงวา
ละมีนิ สั ยยึ ดมัไน ฿นคาสั ญญา มืไอหน ว ยงานมีน ยบายกาหนดเวຌป็ น หลั กการวาจะ฿หຌ บ ริ การก
ผูຌรับบริการอยาง฿ดลຌว กใจะปฏิบัติตามกรอบหรือนวทางทีไกาหนดเวຌดยครงครัด ดังนัๅน ฿นการคัดลือก
ผูຌมีคุณสมบัติ฿นการป็นผูຌทางานบริการ จึงควรพิจารณาทดสอบความมีวินัยป็นรืไองสาคัญ
แโ. ซื่อสัตย์ การ฿หຌบริการจะตຌอง฿หຌความชวยหลืออย างถูกตຌอง ตรงเปตรงมา เมบิ ดพลิๅ ว
หรือ฿ชຌลห์กลฉຌอฉล ผูຌรับบริการทุกคนตຌองการติดตอสัมพันธ์กับคนทีไซืไอสัตย์ ละรักษาคาพูด เมชอบ
ติดตอกับคนพูดป้ปด มดทใจ ตลบตะลง ดังนัๅนพฤติกรรมทีไสดงออกถึงความซืไอสัตย์ รักษาคาพูด จึงป็น
สุดยอดปรารถนาของผูຌ฿ชຌบริการ
นวคิดละทฤษฎีกี่ยวกับกำรบริกำรสำธำรณะ
บริการสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมทีไอยู฿นความอานวยการหรืออยู฿นความควบคุมของ
ฝຆ ายปกครองทีไจั ดท าขึๅน ดยมี วัตถุป ระสงค์พืไอ ตอบสนองความตຌอ งการส ว นรวมของประชาชน
ฝຆายปกครอง หมายถึง ฝຆายบริหารทีไรวมถึงขຌาราชการทุกสวน สวนกลาง สวนภูมิภาคละทຌองถิไนทีไมี
หนຌาทีไจะตຌองจัดทาบริการสาธารณะ฿หຌกประชาชน ป็นการบริการ฿นฐานะทีไป็นหนຌาทีไของหนวยงาน
ทีไมีอานาจกระทาพืไอตอบสนองตอความตຌองการละพืไอ฿หຌกิดความพึงพอ฿จ จากความหมายดังกลาวนีๅ
สามารถพิจารณาการ฿หຌบริการสาธารณะวา ประกอบดຌวย ผูຌ฿หຌบริการ (providers) ละผูຌรับบริการ
(recipients) ดยฝຆายรกถือปฏิบัติป็นหนຌาทีไทีไตຌอง฿หຌบริการ พืไอ฿หຌฝຆายหลังกิดความพึงพอ฿จ
ดยมีลักษณะดังนีๅ
1. ป็นกิจกรรมทีไอยู฿นการควบคุมของรัฐ
2. มีวัตถุประสงค์฿นการสนองความตຌองการสวนรวมของประชาชน
3. การจัดระบียบละวิธีดานินบริการสาธารณะ ยอมกຌเขปลีไยนปลงเดຌสมอ พืไอ฿หຌ
หมาะสมกความจาป็นหงกาลสมัย
4. ตຌองจัดดานินการดยสมไาสมอ
5. อกชนยอมมีสิทธิทีไจะเดຌรับประยชน์จากบริการสาธารณะทาทียมกัน
นวคิดละทฤษฎีกี่ยวกับกำร฿หຌบริกำรประชำชนภำครัฐ
Millet (แ้5ไ, หนຌา ใ้็; อຌางถึง฿น นพคุณ ดิลกภากรณ์, โ5ไๆ, หนຌา แโี เดຌกลาวถึงนวทาง
การสรຌางความพึงพอ฿จ฿นการ฿หຌบริการสาธารณะกประชาชนมีหลักละนวทาง คือการ฿หຌบริการ
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อยางสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรม฿นการบริหารงานภาครัฐทีไมีฐานคติทีไวาคนทุกคนทาทียมกัน
ดังนัๅนประชาชนทุกคนจะเดຌรับการปฏิบัติอยางทาทียมกัน฿นงมุมของกฎหมายเมมีการบง ยกกีด
กัน฿นการ฿หຌบริการประชาชนจะเดຌรับการปฏิบัติ฿นฐานะทีไป็นปัจจกบุคคลทีไ฿ชຌมาตรฐาน฿นการ฿หຌ
บริการดียวกันการ฿หຌบริการทีไตรงวลา หมายถึง ฿นการบริการจะตຌองมองวา การ฿หຌบริการสาธารณะ
จะตຌองตรงตอวลา ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะถือวาเมมีประสิทธิผลลยถຌาเมมีความ
ตรงตอวลา ซึไงจะตຌองสรຌางความเมพอ฿จ฿หຌกประชาชนการ฿หຌบริการอยางพียงพอ การ฿หຌบริการ
สาธารณะตຌองมีลั กษณะ มีจ านวนการ฿หຌ บ ริ การละสถานทีไ฿หຌ บริ การอย างหมาะสม ดยควรมี
คุณภาพการ฿หຌบริการ ดังนีๅ
1. การ฿หຌ บริ การอย างสมอภาค ิequitable service) หมายถึง ความยุ ติ ธรรม฿นการบริ หารงาน
ภาครัฐทีไมีฐานของความคิดวาทุกคนทาทียมกัน ดังนัๅนประชาชนทุกคนจะเดຌรับการปฏิบัติอยางทาทียม
กัน฿นทุกงมุมของกฎหมายเมมีการบงยกกีดกัน฿นการ฿หຌบริการประชาชนจะเดຌรับการปฏิบัติ฿น
ฐานะทีไป็นปัจจกบุคคลทีไ฿ชຌมาตรฐานการ฿หຌบริการดียวกัน
2. การ฿หຌบริการทีไตรงวลา ิtimely service) หมายถึง ฿นการ฿หຌบริการจะตຌองมองวาการ฿หຌ
บริการจะตຌองตรงวลา ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะถือวาเมมีประสิทธิผลลยถຌาเมมี
ความตรงวลาซึไงจะสรຌางความพึงพอ฿จ฿หຌกประชาชน
3. การ฿หຌบริการอยางพียงพอ ิample service) หมายถึง การ฿หຌบริการจะตຌองมีลักษณะ
ทีไมีจานวนการ฿หຌบริการละสถานทีไ฿หຌบริการอยางหมาะสม
4. การ฿หຌบริการอยางตอนืไอง ิcontinuous service) คือ การ฿หຌบริการทีไป็นเปอยางสมไาสมอ
ดยยึดประยชน์ของสาธารณชนป็นหลักเม ฿ชยึดตามความพอ฿จของหนวยงานทีไ฿หຌบริการวาจะ฿หຌ
หรือหยุดบริการมืไอ฿ดกใเดຌ
5. การ฿หຌบริการอยางกຌาวหนຌา ิprogressive service) คือ การ฿หຌบริการทีไมีการปรับปรุง
หลักกำร฿หຌบริกำรของหนวยงำนภำครัฐ
1. หลักความสอดคลຌองกับความตຌองการของบุคคลป็นสวน฿หญ คือ ประยชน์ละบริการ
ทีไองค์การจัด฿หຌนัๅนจะตຌองตอบสนองความตຌองการของบุคลากรสวน฿หญหรือทัๅงหมด มิ฿ชป็นการจัดการ
฿หຌกบุคคลกลุมหนึไงดยฉพาะ
2. หลักความสมไาสมอ คือ การ฿หຌบริการนัๅน โ ตຌองดานินเปอยางตอนืไอง สมไาสมอ
3. หลักความสมอภาค คือ บริการทีไจัดนัๅนจะตຌอง฿หຌกผูຌมา฿ชຌบริการทุกคนอยางสมอหนຌา
ละทาทียมกัน เมมีการ฿หຌสิทธิพิศษกบุคคลหรือกลุมคน฿ด฿นลักษณะตกตางจากกลุมคนอืไน
อยางหในเดຌชัด
4. หลักความประหยัด คา฿ชຌจายทีไจะตຌอง฿ชຌ฿นการบริการ จะตຌองเมมากจนกินกวาผลทีไจะ
เดຌรับ
5. หลั กความสะดวก บริ การทีไ จั ด ฿หຌ ก ผูຌ รั บ บริ ก าร จะตຌ อ งป็ น เป฿นลั ก ษณะปฏิ บั ติ ง า ย
สะดวกสบาย สิๅนปลืองทรัพยากรเมมากนัก ทัๅงยังเมป็นการสรຌางภาวะยุงยาก฿จ฿หຌกผูຌ฿หຌบริการ
หรือผูຌ฿ชຌบริการมากจนกินเป
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ขຌอควรคำนึง฿นกำร฿หຌบริกำรของภำครัฐ
การ฿หຌบริการของรัฐนัๅนจะตຌองคานึงถึงสิไงตอเปนีๅ
1. การ฿หຌบริการทีไป็นทีไพึงพอ฿จกสมาชิกของสังคม ความพึงพอ฿จป็นสิไงทีไวัดเดຌยากหรือ
฿หຌคาจากัดความยาก ตอาจกลาวเดຌอยางกวຌาง โ ถึงองค์ประกอบทีไจะ฿หຌกิดความพึงพอ฿จ ดังนีๅ
1.1 ฿หຌบริการทีไทาทียมกันกสมาชิกของสังคม
1.2 ฿หຌ บ ริ การ฿นวลาทีไ หมาะสม ช น บริ การดั บ พลิง บริ การชว ยหลื อผูຌป ระสบภั ย
นๅาทวม
1.3 ฿หຌบริการดยคานึงถึงปริมาณความมากนຌอย คือ ฿หຌบริการเมมากหรือนຌอยกินเป
1.4 ฿หຌบริการดยมีการปรับปรุง฿หຌทันกับความปลีไยนปลงอยูสมอ
2. การ฿หຌบริการดยมีความรับผิดชอบตอประชาชน ป็นคานิยมพืๅนฐานสาหรับการบริการ
ราชการ฿นสังคมประชาธิปเตย จะตຌองทาหนຌาทีไภาย฿ตຌการชีๅนาทางการดานินสะดวกจากตัวทนของ
ประชาชนละตຌองสามารถ฿หຌบริการทีไมีลักษณะสนองตอบตอมติมหาชน ตຌองมีความยืดหยุนทีไจะ
ปรับปลีไยนลักษณะงานหรือการ฿หຌบริการทีไสามารถสนองความตຌองการทีไปลีไยนปลงเดຌมากทีไสุด
กำรปรับทัศนคติ฿นกำร฿หຌบริกำรของหนวยงำนภำครัฐ
การบริการประชาชนทีไดีละมีคุณภาพตຌองอาศัยทคนิค กลยุทธ์ ทักษะทีไจะทา฿หຌชนะ฿จ
ผูຌรับบริการ ซึไงสามารถกระทาเดຌทัๅงกอนการติดตอระหวางการติดตอละหลักการติดตอดยเดຌรับการ
บริการจากตัวบุคคลทุกระดับ฿นองค์กร รวมทัๅงผูຌบริหารขององค์กรนัๅน โ ทัๅงนีๅการบริการทีไดี จะป็น
ครืไองมือชวย฿หຌผูຌติดตอรับบริการกิดความชืไอถือ ศรัทธาละสรຌางภาพลักษณ์ ซึไงจะมีผล฿นการ฿ชຌ
บริการตาง โ ฿นอกาสหนຌาตอเป
ผูຌ฿หຌบริการควรมีจตคติทีไดีตอการ฿หຌบริการประชาชน ดังนีๅ
1. กระตือรือรຌนทีไจะบริการประชาชน
2. มีจิตสานึก฿นการ฿หຌบริการทีไดีตอประชาชน ิservice mind)
3. รับฟังขຌอสนอนะของประชาชน
4. สรຌางคานิยม฿หมวา ความพึงพอ฿จของประชาชน คือ ความสารใจของรา
นอกจากการปรับจตคติลຌว ผูຌ฿หຌบริการควรสรຌางวัฒนธรรม฿หม฿นการ฿หຌบริการดังตอเปนีๅ
1. มีวิสัยทัศน์ทีไมุงตอบสนองความตຌองการของประชาชน
2. ปรับตัว฿หຌทันสมัยพรຌอมรับการปลีไยนปลง
3. คานึงถึงผลลัพธ์มากกวาวิธีการ
4. ลดความป็นทางการ฿นการประสานงาน
5. ฿ชຌกฎระบียบอยางมีดุลยพินิจ
6. มีความริริไมสรຌางสรรค์
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ใ. ควำมพึงพอ฿จตอกำร฿หຌบริกำรของหนวยงำนภำครัฐ

ความพึงพอ฿จ หมายถึง ความรูຌสึกของบุคคลทีไมีตอการทางาน฿นทางบวก ป็นความสุขของ
บุคคลทีไกิดจากการปฏิบัติงานละเดຌรับ ผลตอบทนคือ ผลทีไป็ นความพึงพอ฿จทา฿หຌบุ คคลกิด
ความรูຌ สึ ก กระตื อ รื อ รຌ น มี ค วามมุ ง มัไ น ทีไ จ ะท างาน มี ข วั ญ ละก าลั ง ฿จ ละสิไ ง หล า นีๅ จ ะมี ผ ลต อ
ประสิทธิภาพละประสิทธิผลของการทางานรวมทัๅงสงผลตอความสารใจละป็นเปตามป้าหมายของ
องค์การ
พาวลล์ (Powell, 1983, หนຌา 17-18) เดຌสนอความหมายของความพึงพอ฿จวา หมายถึง
ความสุ ข ทีไ  กิด จากการปรั บ ตั ว ของบุ คคลต อสิไ ง วดลຌ อ มเดຌ อ ย างดี ละกิ ด ความสมดุ ล ระหว า ง
ความตຌ องการของบุ ค คลละเดຌรั บ การตอบสนอง จากความหมายของความพึง พอ฿จทีไก ล า วมา
อาจสรุปเดຌวา ความพึงพอ฿จ คือ ความรูຌสึกของบุคคลทีไสดงออก ป็นความชอบ฿จ พอ฿จ มืไอเดຌรับ
การตอบสนองอยางสมดุลกับความตຌองการของบุคคลทัๅงรางกายละจิต฿จ จะชวยลดความตึงครียด
ของมนุษย์฿หຌนຌอยลงหรือหมดเป
ชลลี (Shelly, 1975, หนຌา 252-268) กลาวถึง ทฤษฎีของความพึงพอ฿จวา ป็นความรูຌสึก
สองบบของมนุษย์ คือ ความรูຌสึกทางบวก ละความรูຌสึกทางลบ ความรูຌสึกทางบวกป็นความรูຌสึกทีไ
มืไอกิดขึๅนลຌวจะทา฿หຌกิดความสุข ความสุขนีๅป็นความรูຌสึกทีไตกตางจากความรูຌสึกทางบวกอืไน โ
กลาวคือ ป็นความรูຌสึกทีไระบบยຌอนกลับความสุขทีไสามารถทา฿หຌกิดความสุขหรือความรูຌสึกทางบวก
พิไมขึๅนเดຌอีก ดังนัๅน จะหในเดຌวาความสุขป็นความรูຌสึกทีไสลับซับซຌอน ละความสุขนีๅจะมีผลตอบุคคล
มากกวาความรูຌสึกทางบวกอืไน โ
มอร์ส (Morse, 1955, หนຌา 27 : 1967, หนຌา 81) กลาววา ความพึงพอ฿จหรือความพอ฿จ
ตรงกับคา฿นภาษาอังกฤษวา Satisfaction หมายถึง สิไงทีไตอบสนองความตຌองการขัๅนพืๅนฐานของ
มนุ ษ ย์  ป็ น การลดความตึง ครี ยดทางดຌ านร า งกายละจิ ต ฿จ หรื อ สภาพความรูຌ สึ ก ของบุ คคลทีไ มี
ความสุข ความชืไน฿จ ตลอดจนสามารถสรຌางทัศนคติ฿นทางบวกตอบุคคลตอสิไงหนึไง ซึไงจะปลีไยนปลงเป
ตามความพอ฿จตอสิไงนัๅน
ความพึงพอ฿จป็นรืไองสวนบุคคลตอสิไง฿ดสิไงหนึไง ดยอຌางอิงตามประสบการณ์ของบุคคล
ซึไงมีความตกตางละคลຌายคลึงตามตละบุคคล ซึไงความพึงพอ฿จ หมายถึง ความพอ฿จ ความชอบ฿จ
หรือความรูຌสึกชอบ พอ฿จของบุคคลทีไมีตอการทางาน ละองค์ประกอบหรือสิไงจูง฿จอืไน โ ความพึงพอ฿จ
ของตล ะบุคคลเมมีวัน สิๅ นสุ ด ปลีไยนปลงเดຌสมอตามกาลวลา ละสภาพวดลຌ อมบุ คคลจึ งมี
อกาสทีไจะเมพึงพอ฿จ฿นสิไงทีไคยพึงพอ฿จมาลຌว ความพึงพอ฿จป็นความรูຌสึกระดับบุคคลซึไงป็นผล
มาจากการปรียบทียบระหวางการรับรูຌผลจากการทางานหรือประสิทธิภาพของสินคຌ าละบริการกับ
ความคาดหวังของลูกคຌาทีไมีตอสินคຌาละบริการ กลาวคือ ถຌาผลทีไเดຌรับจากสินคຌาละบริการนัๅนตไากวา
ความคาดหวังจะทา฿หຌกิดความเมพอ฿จ ถຌาผลทีไเดຌรับจากสินคຌาละบริการนัๅนตรงกับความคาดหวังจะ
ทา฿หຌกิดความพึงพอ฿จ ละถຌาผลทีไ เดຌรั บจากสิ นคຌาละบริการนัๅ นสูงกว าความคาดหวังจะทา฿หຌกิด
ความประทับ฿จ กระบวนการของการสรຌางความพึงพอ฿จของผูຌปฏิบัติงาน คือ ถຌาผูຌปฏิบัติงานมีรงจูง฿จมาก
จะมีความพยายาม ละถຌามีความพยายามมากจะปฏิบัติงานเดຌมาก ทา฿หຌเดຌรางวัลมากขึๅน ซึไงจะ
นาเปสูความพึงพอ฿จปฏิบัติงานมากยิไงขึๅน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน , 2542 ละ Kotler,
1994; อຌางถึง฿น สุคนธ์ธาร สุรดชพิภพ, 2549)
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การศึกษาความพึงพอ฿จทีไนิยม฿ชຌสวน฿หญมีหลากหลายรูปบบ ฿นทีไนีๅเดຌจานกตามสาหตุ
ต า ง โ ทีไ ท า฿หຌ  กิ ด ความพึ ง พอ฿จ฿นการบริ  ภคสิ น คຌ า ละบริ ก ารของผูຌ บ ริ  ภค ดย฿ชຌ ห ลั ก การ
ปรี ยบทียบมาชว ย฿นการจ านกรู ป บบ ซึไงสามารถจ านกเดຌป็ น 3 รู ป บบ ดังนีๅ (กัล ยารั ตน์
คงพิบูลย์กิจ, 2549)
1. บบจำลองควำมพึงพอ฿จอันนื่องมำจำกควำมคำดหวัง
ความพอ฿จ฿นลักษณะนีๅกิดขึๅนจากผูຌบริภคปรียบทียบคุณสมบัติของสินคຌาละบริการ
ทีไกิดขึๅนจริงกับความคาดหวังทีไผูຌบริภคตຌองการ฿หຌสินคຌานัๅนมีความตกตางระหวาง 2 สิไงนีๅ ป็นทีไมา
ของระดับความพึงพอ฿จของผูຌบริภค
ความพึง พอ฿จของผูຌ บ ริ  ภค หมายถึ ง ความพึ งพอ฿จ ป็ น ความรูຌ สึ กตอบสนองของ
ผูຌบริภคตอการประมาณคา฿นการรับรูຌทีไเมตรงกันระหวางสิไงทีไคาดหวังเวຌกับผลการดานินการอันกิดขึๅน
จริงของสินคຌาหรือบริการทีไรับรูຌภายหลังการบริภค จากนิยามนีๅสามารถนามาอธิบายหลักการสรຌาง
ความพึงพอ฿จเดຌ 3 ประการ คือ
1.1 ความคาดหวังตอสินคຌาหรือผลการดานินงาน ลูกคຌามักตัๅงความหวังทีไอาจป็นเปเดຌ
ตอสิ นคຌาหรื อผลการดานิ น งาน ดยรั บรูຌ จากหลงตาง โ ชน ขຌอมูล กีไยวกับ คุณภาพของสิ นคຌา
การฆษณา หรือการบอกกลาวบบปากตอปาก ป็นตຌน
1.2 ผลการดานิน งานทีไ กิดขึๅนจริง ลู กคຌาจะประมาณคาผลการดานิ นงานของสิ นคຌา
จากผลการดานินงานทีไกิดขึๅนจริง หรือผลการดานินงานทีไรับรูຌภายหลังการบริภค
1.3 ความเมตรงกัน ความตกตางระหวางสิไงทีไคาดหวังกับสิไงทีไกิดขึๅนจริง มักทา฿หຌกิด
ความพึงพอ฿จ หากความคาดหวังมีมากกวาการรับรูຌทีไกิดขึๅนจริงจะนามาซึไงความพอ฿จของผูຌบริภค
ทีไสูงขึๅน
2. บบจำลองควำมพึงพอ฿จอันนื่องมำจำกควำมปรำรถนำ
ความพึงพอ฿จ฿นลักษณะนีๅกิดจากการทีไผูຌบริภคปรียบทียบคุณสมบัติของสินคຌาละ
บริการทีไกิดขึๅนจริงกับความปรารถนาทีไผูຌบริภคตຌองการ฿หຌสินคຌานัๅนมีความตกตางระหวางทัๅง 2 สิไง
ป็ น ทีไ มาของค านิ ยามกีไย วกั บ ระดับ ความพึง พอ฿จของผูຌ บ ริ  ภควา ความพึง พอ฿จป็ นผลมาจาก
ปฏิกิริยาของความรูຌสึกของผูຌบริภคทีไมีตอประสบการณ์จากสินคຌาละบริการนัๅน โ ดยหลักการ
ความพึงพอ฿จมีอยู 3 ประการดຌวยกัน คือ
2.1 การดานินงานทีไรับรูຌเดຌ ป็นการดานินงานทีไกิดขึๅนลຌวสามารถ฿ชຌความรูຌสึกรับรูຌเดຌ
ละสามารถจะสดงปฏิกิริยาตอความรูຌสึกทีไกิดขึๅนนัๅนเดຌ
2.2 ความคาดหวั ง ละความหวั ง ทีไ  หมาะสม ป็ น สิไ ง ทีไ ผูຌ บ ริ  ภคเดຌ มี ก ารคาดหวั ง เวຌ
ลวงหนຌา ซึไงความคาดหวังนัๅนตຌองมีความหมาะสมเมมากจนกินเป ควรพอหมาะกับคุณสมบัติของ
สินคຌาละบริการนัๅน โ
2.3 ความปรารถนาละความปรารถนาทีไหมาะสม ป็นสมือนกับความคาดหวัง ตมี
ความตกตางกันคือ ความปรารถนาป็นความรูຌสึกหรือความตຌองการ฿หຌกิด฿นสิไงทีไหมาะสมลຌว
ความปรารถนานัๅนตຌองมีความหมาะสมกับสินคຌาละบริการนัๅน โ ดຌวย
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3. บบจำลองควำมพึงพอ฿จอันนื่องมำจำกควำมยุติธรรม
ความพึงพอ฿จ฿นลักษณะนีๅป็นความคาดหวัง฿นดຌานความยุติธรรม ความถูกตຌอง฿นการ
ซืๅอขายระหวางผูຌซืๅอกับผูຌขาย คานิยามของคาวายุติธรรมนัๅน หมายถึง ความถูกตຌองทีไตละบุคคล
สมควรจะเดຌรั บ ถຌาผูຌบ ริ ภครั บรูຌ วาการซืๅอขายมีความถูกตຌอง ยุติธรรม จะน ามาซึไงความพึงพอ฿จ
ดยความยุติธรรมนีๅจะตຌองอยูบนพืๅนฐานของการประมินวลา ละงินของผูຌซืๅอวาสมควรกับวลา
ละความพยายาม฿นการซืๅอขายสินคຌาของผูຌขาย รวมถึงผลจากการซืๅอขายดຌวย
ปัจจัยที่มีผลตอควำมพึงพอ฿จของผูຌรับบริกำร
ปัจจัยสาคัญทีไมีผลตอความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ (สาทิตย์ จีนาภักดิ์, 2550, หนຌา 10)
มีดังตอเปนีๅ
1. ผลิตภัณฑ์บริการ ความพึงพอ฿จของผูຌรับบริ การจะกิดขึๅนมืไอเดຌรับบริการทีไมีลักษณะ
คุณภาพละระดับ การ฿หຌ บริ การตรงกับความตຌองการ ความอา฿จ฿ส ขององค์กร฿นการออกบบ
ผลิตภัณฑ์ดຌวยความสน฿จ฿นรายละอียดของสิไงทีไลูกคຌา ตຌองการ฿ชຌ฿นชีวิตประจาวัน วิธีการ฿ชຌหรือ
สถานการณ์ทีไลู กคຌาหรื อบริการตละอยาง ละคานึ งถึงคุณภาพของการน าสนอบริการป็นสว น
สาคัญ฿นการทีไจะสรຌางความพึงพอ฿จ฿หຌกับลูกคຌา
2. ราคาคาบริการ ความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการขึๅนอยูกับราคาคาบริการทีไผูຌรับบริการยอมรับ
หรือพิจารณาหมาะสมกับคุณภาพของการบริการตามความตใมทีไจะจาย (willingness to pay) ของ
ผูຌรับบริการ ทัๅงนีๅจตคติของผูຌรับบริการทีไมีตอราคาบริการกับคุณภาพของการบริการของตละบุคคล
อาจตกตางกันออกเป
3. สถานทีไบริการ การขຌาถึงบริการเดຌสะดวกมืไอลูกคຌามีความตຌองการ ยอมกอ฿หຌกิดความ
พึงพอ฿จตอการบริการ ทาลทีไตัๅง ละการกระจายสถานทีไบริการ฿หຌทัไวถึง พืไออานวยความสะดวกก
ลูกคຌาจึงป็นรืไองสาคัญ
4. การส ง สริ มนะน าบริ การ ความพึ ง พอ฿จของผูຌ รั บ บริ การกิด ขึๅน จากการเดຌ ยิ น ขຌอมูล
ขาวสารหรือบุคคลอืไนกลาวขานถึงคุณภาพของการบริการ฿นทางบวก ซึไงหากตรงกับความชืไอทีไมีอยู
กใจะรูຌสึกดีกับบริการดังกลาว อันป็นรงจูง฿จผลักดัน฿หຌมีความตຌองการบริการตามมาเดຌ
5. ผูຌ฿หຌบริการ ผูຌประกอบการ / ผูຌบริหาร การบริการละผูຌปฏิบัติงานบริการลຌวนป็นบุคคล
ทีไมี บ ทบาทส าคั ญต อการปฏิ บั ติ งานการบริ การ฿หຌ ผูຌ รั บ บริ การกิด ความพึง พอ฿จทัๅง สิๅ น ผูຌ บ ริ ห าร
การบริการทีไวางนยบายการบริการดยคานึงถึงความสาคัญของลูกคຌาป็นหลัก ยอมสามารถตอบสนอง
ความตຌองการของลูกคຌา฿หຌกิดความพึงพอ฿จเดຌงาย
6. สภาพวดลຌอมของการบริการ สภาพวดลຌอมละบรรยากาศของการบริการมีอิทธิพล
ตอความพึงพอ฿จของลูกคຌา ลูกคຌามักจะชืไนชมสภาพวดลຌอมของการบริการทีไกีไยวขຌองกับการออกบบ
อาคารสถานทีไ ความสวยงามของการตกตงภาย฿นดຌวยฟอร์นิจอร์ การ฿หຌสีสัน ละการจัดบงพืๅนทีไ
ป็นสัดสวน ตลอดจนการออกบบวัสดุครืไอง฿ชຌ฿นงานบริการ
7. กระบวนการบริการ วิธีการนาสนอบริการ฿นกระบวนการบริการป็นสวนสาคัญ฿นการสรຌาง
ความพึงพอ฿จ฿หຌกับลูกคຌา ประสิทธิภาพของการจัดระบบการบริการสงผล฿หຌการปฏิบัติงานบริการก
ลูกคຌามีความคลองตัว ละสนองตอบความตຌองการของลูกคຌาเดຌอยางถูกตຌอง ละมีคุณภาพ
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มิ ล ลใ ต (Millet, 1954, หนຌ า 397) เดຌ ก ล า วกีไ ย วกั บ ความพึ ง พอ฿จ฿นงานบริ ก ารหรื อ
ความสามารถทีไจะพิจารณาวาบริการนัๅนป็นทีไพอ฿จหรือเม ดยวัดจาก
1. การ฿หຌบริการอยางทาทียม (equitable service) คือ การ฿หຌบริการทีไมีความยุติธรรม
2. ความสมอภาคละสมอหนຌาเมวาจะป็น฿คร
3. การ฿หຌ บ ริ ก ารทีไ ร วดรใ ว ทั น ต อ วลา (timely service) คื อ การ฿หຌ บ ริ ก ารตามลั ก ษณะ
ความจาป็นรีบดวน
4. การ฿หຌบริการอยางพอพียง (ample service) คือ ความตຌองการพียงพอ฿นดຌานสถานทีไ
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ตาง โ
5. การ฿หຌบริการอยางตอนืไอง (continuous service) จนกวาจะบรรลุผล
6. การ฿หຌบริการทีไมีความกຌาวหนຌา (progressive service) คือ การพัฒนางานบริการดຌาน
ปริมาณละคุณภาพ฿หຌมีความจริญกຌาวหนຌาเปรืไอย โ
กำรศึกษำละกำรวัดควำมพึงพอ฿จ
ดยทัไวเปของการศึกษากีไยวกับความพึงพอ฿จนิยมศึกษากัน฿นสองมิติ คือ มิติความพึงพอ฿จ
ของผูຌปฏิบัติงาน ละมิติความพึงพอ฿จ฿นการเดຌรับบริการ
การศึก ษาความพอ฿จ฿นการบริ การ (service satisfaction) ซึไง นຌ นการประมิน คา ดย
ลูกคຌาหรือผูຌรับบริการตอการจัดบริการรืไอง฿ดรืไองหนึไงหรือชุดของบริการทีไกาหนดขึๅน ซึไงป้าหมาย
ของการศึกษามิตินีๅป็นเปพืไอคຌนหาขຌอทใจจริง฿นระดับความพึงพอ฿จละคຌนหาสาหตุปัจจัยหง
ความพึงพอ฿จนัๅน฿นกลุมป้าหมายทีไตกตางกัน ซึไงจะหในวานวความคิดกีไยวกับความพึงพอ฿จมี
ความกีไยวขຌองสัมพันธ์กับทัศนคติอยางยกกันเมออก
การวัดความพึงพอ฿จถือวาป็นรืไองทีไยากพอสมควร พราะป็นรืไองของจิต฿จซึไงตกตาง
กันเปตามตละบุคคล จึงป็นสิไงทีไยากทีไจะวัดทัศนคติดยตรง ตราสามารถวัดเดຌจากทางอຌอมดย
การวัดความคิดหในของตละบุคคล ซึไงวิธีวัดความพึงพอ฿จสามารถทาเดຌ 3 วิธี คือ
แ. การ฿ชຌบบสอบถาม ป็นวิธีทีไนิยมมากทีไสุด ดยผูຌสอบถามจะออกบบสอบถามพืไอ
ตຌองการทราบความคิดหใน ซึไงสามารถทาเดຌ฿นลักษณะทีไกาหนดคาตอบ฿หຌลือกหรือตอบคาถามอิสระ
คาถามดังกลาวอาจถามความพึงพอ฿จ฿นดຌานตาง โ ชน การบริหารละการควบคุมงาน ละงืไอนเข
ตาง โ
2. การสัมภาษณ์ ป็นวิธีวัดความพึงพอ฿จทางตรงทางหนึไง ซึไงตຌองอาศัยทคนิคละวิธีการ
ทีไดี จึงจะ฿หຌขຌอมูลทีไป็นจริงเดຌ
3. การสังกต ป็นวิธีทีไเมคอยป็นทีไนิยม ดยสังกตพฤติกรรมของบุคคลป้าหมาย เมวาจะ
สดงออกจากการพูด กิริยาทาทาง วิธีนีๅจะตຌองอาศัย การกระทาอยางจริงจังละการสังกตอยางมี
ระบียบบบผน
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4. งำนวิจัยที่กี่ยวขຌอง

เพวัลย์ ชลาลัย (2550) เดຌศึกษาความพึงพอ฿จของประชาชนตอการ฿หຌบริการของพนักงาน
ทศบาลตาบลคลอง฿หญ อาภอคลอง฿หญ จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบวา ดยภาพรวมระดับ
ความพึงพอ฿จ฿นการ฿หຌบริการของพนักงานทศบาลตาบลคลอง฿หญอยู฿นระดับมาก มืไอจานกรายดຌาน
ตามความสาคัญของการ฿ชຌบริการเดຌดังนีๅ 1ี สามารถนาระบบคอมพิวตอร์มาประยุกต์฿ชຌ฿นงานละ
สามารถบริ ก ารประชาชนเดຌร วดรใ ว ละมี ป ระสิ ทธิ ภ าพดยประชาชนมีร ะดับ ความพึง พอ฿จต อ
ความสามารถนาระบบคอมพิวตอร์มาประยุกต์฿ชຌ฿นงานละสามารถบริการประชาชนเดຌรวดรใวละ
มีประสิทธิภาพอยู฿นระดับมาก 2ี ศึกษาองค์ความรูຌ฿หม โ พืไอปฏิบัติงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ดยประชาชนมี ร ะดั บ ความพึ ง พอ฿จต อ การศึ ก ษาองค์ ค วามรูຌ ฿ หม โ พืไ อ ปฏิ บั ติ ง านเดຌ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพอยู฿นระดับมาก
ปรั ช ญากร คิ ส าลั ง ิโ55็ี ศึ ก ษาความพึ ง พอ฿จของประชาชนทีไ มี ต อ การบริ ห ารงาน
กอสรຌางละสาธารณูปภคขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตอาภอหนองค จังหวัดสระบุ รี
มีวั ต ถุ ป ระสงค์  พืไ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอ฿จของประชาชนทีไ มี ต อ การบริ ห ารงานกอ สรຌ า งละ
สาธารณูปภค ละพืไอประมินผลการบริหารงานกอสรຌางละสาธารณูปภค สรุปผลความพึงพอ฿จ
ของประชาชนทีไ มี ต อการบริ หารงานก อสรຌ างละสาธารณู ปภคขององค์ กรปกครองส วนทຌ องถิไ นทีไ
ประชาชน฿หຌความพึงพอ฿จ ไ ดຌาน เดຌก ดຌานการบริหารงานครงสรຌางพืๅนฐาน ดຌานบุคลากรกองชางหรือ
สวนยธา ดຌานความปร ง฿สตรวจสอบเดຌ ดຌานตรวจการจຌ าง ิหลั งตรวจการจຌ างี รวมถึงขຌอสนอนะ
ต าง โ พืไ อ฿ชຌ ป็ น นวทาง฿นการวางผนพั ฒนาการบริ ห ารงานก อสรຌ างละสาธารณู ป ภค฿หຌ มี
ประสิทธิภาพละสรຌางความพึงพอ฿จ฿หຌกประชาชนตอเป
สาวนารถ ลใ กลอสิ น ธุ์ ิโ55็ี ศึ กษาความคิด หใ น ต อประสิ ท ธิภ าพ฿นการ฿หຌ บ ริ ก าร
สาธารณะขององค์การบริหารสวนตาบลบางขนุน อาภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ดยมีวัตถุประสงค์
พืไอศึกษาความคิดหในตอประสิทธิภาพ฿นการ฿หຌบริการสาธารณะ ละปรียบทียบความคิดหในตอ
ประสิ ทธิ ภาพ฿นการ฿หຌ บริ การสาธารณะ ผลการวิ จั ยพบว า ระดั บความคิ ดหใ นต อประสิ ทธิ ภาพ฿น
การ฿หຌบริการสาธารณะ฿นภาพรวมมีคาฉลีไยอยู฿นระดับมาก ผลการปรียบทียบระดับความคิดหใน
ตอประสิทธิภาพ฿นการ฿หຌบริการสาธารณะ พบวา ผูຌตอบบบสอบถามทีไมีพศ ระดับการศึกษา อาชีพ
ละลักษณะทีไอยูอาศัยตางกัน มีความคิดหในตกตางกัน
สุธรรม ขนาบศักดิ์ ิโ55่ี เดຌศึกษาความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการทีไมีตอการ฿หຌบริการของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ปงบประมาณ พ.ศ. โ55่ ดยมีมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาละปรียบทียบ
ระดับความพึงพอ฿จ ตลอดจนศึกษาปัญหา ละขຌอสนอนะของผูຌรับบริการตอการ฿หຌบริการของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ปงบประมาณ พ.ศ.โ55่ ดยศึกษาขຌอมูลจากองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ทีไอยู
฿นรูปบบองค์การบริหารสวนตาบล ละทศบาล ซึไงเดຌทาการสารวจความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการทีไมีตอ
การ฿หຌบริการขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน จานวน แ้ไ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ฿นขตพืๅนทีไ
่ จังหวัด เดຌก จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสตูล จังหวัดกระบีไ จั งหวัดพัทลุ ง
จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส ละจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดยสารวจดຌานคุณภาพการ฿หຌบริการ฿น ไ ประดใน
คือ ดຌานขัๅนตอนการ฿หຌบริการ ดຌานชองทางการ฿หຌบริการ ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ ละดຌานสิไงอานวย
ความสะดวก ผลการศึกษาพบวา ฿นภาพรวมผูຌรับบริการมีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก ดยพึงพอ฿จ

35

ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการมากทีไสุด รองลงมาคือ ดຌานขัๅนตอนการ฿หຌบริการ ดຌานชองทางการ฿หຌบริการ
ละดຌานสิไงอานวยความสะดวก สาหรับการปรียบทียบความพึงพอ฿จ พบวา ผูຌรับบริการทีไอาศัย฿น
จังหวัดตางกันจะมีความพึงพอ฿จดຌานชองทางการ฿หຌบริการ ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ ละดຌานสิไงอานวย
ความสะดวกตกตางกัน ละรูปบบองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไตกตางกัน ผูຌรับบริการจะมีความพึงพอ฿จ
ทีไเมตกตางกัน อยางมีนัยสาคัญทางสถิติทีไระดับ เ.แเ
นารีรัตน์ ชูอัชฌา ิโ55้ี ศึกษาความพึงพอ฿จของประชาชนตอการ฿หຌบริการขององค์การ
บริ หารส วนต าบลบางยอ อ าภอพระประดง จั งหวั ดสมุ ทรปราการ ดยมี วั ตถุ ประสงค์ พืไ อศึ กษา
ความพึงพอ฿จของประชาชนตอการ฿หຌบริการ ผลการศึกษาพบวา การ฿หຌบริการดຌานคุณภาพการ฿หຌบริการ
ดຌานระบบสาธารณูปภคพืๅนฐาน ดຌานการติดตอสืไอสาร ดຌานการบริการสาธารณะ ดຌานการบริการจุดดียว
บใดสรใจมีความสัมพันธ์กับความพึงพอ฿จของประชาชนตอการ฿หຌบริการ ทีไระดับนัยสาคัญ .เ5 ดยผูຌ฿ชຌบริการ
฿หຌความสาคัญกับระบบสาธารณูปภคพืๅนฐาน ละการติดตอสืไอสารดังนัๅนจึงควรมีการพัฒนาระบบ
สาธารณูปภคพืๅนฐาน฿หຌตอนืไองละมีพียงพอกบผูຌมา฿ชຌบริการ ละควรจัดจຌาหนຌาทีไทีไมีความรูຌ
ฉพาะดຌาน฿หຌกบผูຌมา฿ชຌบริการ พืไอป็นการ฿หຌขຌอมูลทีไชัดจนละถูกตຌอง
อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์ ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ ละสุวิมล นภาผองกุล ิโ55้ี เดຌศึกษาความพึงพอ฿จ
ของประชาชนตอการ฿หຌบริการขององค์การบริหารสวนตาบลบางปรง อาภอมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ดยมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาความพึงพอ฿จของประชาชนตอการ฿หຌบริการขององค์การบริหารสวนตาบล
บางปรง อาภอมือง จังหวัดสมุทรปราการ ปงบประมาณ โ55้ กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ
จานวน ไเเ คน ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล฿นการศึกษาป็นบบสอบถามกีไยวกับความ
พึงพอ฿จของประชาชนตอการ฿หຌบริการ ผลการวิ จัยพบวา ความพึงพอ฿จของประชาชนตอการ฿หຌ
บริการขององค์การบริหารสวนตาบลบางปรง อาภอมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทัๅงภาพรวมละรายดຌาน
พบวา฿นภาพรวมประชาชนมีความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการขององค์การบริหารสวนตาบลบางปรง คิดป็น
รຌอยละ ้ๆ.่้ มืไอพิจารณาป็นรายดຌานพบว า ดຌานขัๅนตอนการ฿หຌบริการประชาชนมีความพึงพอ฿จ
ตอการ฿หຌบริการ คิดป็นรຌอยละ ้่.แใ ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการประชาชนมีความพึงพอ฿จตอการ฿หຌ
บริการคิดป็นรຌอยละ ้่.5้ ดຌานชองทาง฿นการ฿หຌบริการประชาชนมีความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการ
คิดป็นรຌอยละ ้เ.้โ ดຌานสิไงอานวยความสะดวกประชาชนมีความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการ คิดป็น
รຌอยละ ้็.่ใ มืไอพิจารณาป็นรายหมูบຌาน พบวา ประชาชน฿นหมูทีไ ใ ละหมูทีไ ไ มีความพึงพอ฿จ
ตอการ฿หຌบริการขององค์การบริหารสวนตาบลบางปรง อยู฿นระดับมาก มีคาฉลีไย ใ.ๆ้ ละ ใ.5้
ตามลาดับ สวนประชาชน฿นหมูทีไ แ ละหมูทีไ โ มีความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการขององค์การบริหาร
สวนตาบลบางปรงยู฿นระดับปานกลาง คาฉลีไย ใ.ไ้ ละ ใ.ใ้ ตามลาดับ
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บทที่ ใ
วิธีดำนินกำรวิจัย
฿นการศึกษาความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการตอการ฿หຌบริการขององค์การบริหารสวนตาบลคูบัว
อาภอมือง จังหวัดราชบุรี ผูຌวิจัยเดຌดานินการ฿นรายละอียดตามลาดับหัวขຌอตอเปนีๅ
แ. ตัวปรทีไศึกษา
โ. ประชากรละกลุมตัวอยาง
ใ. ครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล
ไ. การกใบรวบรวมขຌอมูล
5. การวิคราะห์ขຌอมูลละสถิติทีไ฿ชຌ

ตัวปรที่ศึกษำ

ตัวปรทีไศึกษา฿นการประมินครัๅงนีๅ คือ ความพึงพอ฿จของประชาชน฿นขตพืๅนทีไบริการทีไมี
ตอการ฿หຌบริการขององค์การบริหารสวนตาบลคูบัว฿น ไ งานบริการ คือ แี งานดຌานการจัดการศึกษา
ศูนย์ พั ฒนาดใ กลใ กก อนวัยรี ยน 2ี งานดຌ านครงสรຌ างพืๅนฐาน ิการ฿หຌ บริ การดຌ านถนนุ ดຌ านเฟฟ้ า
สงสวางุ การ฿หຌบริการดຌานประปาี ใี งานดຌานสังคม ละการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน ละ ไี งานดຌาน
การจัดกใบภาษีละรายเดຌ ดยศึกษา฿นประดในตอเปนีๅ คือ
แ.แ ความพึงพอ฿จดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ
1.2 ความพึงพอ฿จดຌานชองทางการ฿หຌบริการ
แ.ใ ความพึงพอ฿จดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ
แ.ไ ความพึงพอ฿จดຌานสิไงอานวยความสะดวก

ประชำกรละกลุมตัวอยำง

แ. ประชากร฿นการศึกษา เดຌก ประชาชน฿นขตพืๅนทีไบริการขององค์การบริหารสวนตาบลคูบัว
จานกตามงานบริการดังตอเปนีๅ
แี งานดຌานการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาดใกลใกกอนวัยรียน จานวน แุเเเ คน
2ี งานดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิการ฿หຌบริการดຌานถนนุ ดຌานเฟฟ้าสงสวางุ การ฿หຌบริการ
ดຌานประปาี จานวน แุเเเ คน
ใี งานดຌานสังคม ละการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน จานวน แุเเเ คน
ไี งานดຌานการจัดกใบภาษีละรายเดຌ จานวน แุเเเ คน
โ. ขนาดของกลุ มตัว อย างกาหนดดย฿ชຌต ารางของครจซีไ ละมอร์  กใน (Krejcie and
Morgan) (มารียม นิลพันธุ์ุ โ55ใี ดยจานกตามประภทงานบริการดังตอเปนีๅ
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แี งานดຌานการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาดใกลใกกอนวัยรียน จานวน โ็่ คน
2ี งานดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิการ฿หຌบริการดຌานถนนุ ดຌานเฟฟ้าสงสวางุ การ฿หຌบริการ
ดຌานประปาี จานวน โ็่ คน
ใี งานดຌานสังคม ละการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน จานวน โ็่ คน
ไี งานดຌานการจัดกใบภาษีละรายเดຌ จานวน โ็่ คน

วิธีกำรสุมตัวอยำง

กลุ ม ตัว อย างทีไ฿ ชຌ฿ นการศึกษา฿นครัๅ ง นีๅ เ ดຌม าดย฿ชຌก ารสุ ม ตัว อย างบบง าย (sim ple
random sam pling) ดยดานินการดังตอเปนีๅ
แ. พิจารณาวัตถุประสงค์ของการศึกษาพืไอกาหนดประชากร฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล
ตามตัวปรทีไศึกษา
โ. กาหนดกรอบของประชากร (population fram e) ดยกาหนดบัญชีประชากรทีไป็น
กลุมป้าหมายคือ ผูຌรับบริการขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นงานบริการทีไสารวจ
ใ. กาหนดขนาดของกลุมตัวอย างดย฿ชຌดย฿ชຌตารางครจซีไ ละมอร์กใน (Krejcie and
Morgan) (มารียม นิลพันธุ์ุ โ55ใี
ไ. ดานินการสุมดย฿ชຌตารางลขสุมจนเดຌจานวนกลุมตัวอยางตามสัดสวนประชากร฿นตละ
ชุมชน

ครื่องมือ฿นกำรกใบรวบรวมขຌอมูล

ลักษณะของครื่องมือ
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการขององค์กรปกครอง
ส ว นทຌ องถิไ น คือ บบสอบถามบบมาตราส ว นประมาณคา (rat ing scal e) ดย฿ชຌกณฑ์นๅ าหนั ก
คะนนจัดอันดับ 5 ระดับ ของลิคิร์ท ิLikert’s scaleี (พิชิต ฤทธิ์จรูญุ 2547, หนຌา 224) ดังนีๅ
มีความพึงพอ฿จมากทีไสุด
5
คะนน
มีความพึงพอ฿จมาก
4
คะนน
มีความพึงพอ฿จปานกลาง
3
คะนน
มีความพึงพอ฿จนຌอย
2
คะนน
มีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด
1
คะนน
บบสอบถามบงออกป็น โ ตอน ดังตอเปนีๅ
ตอนทีไ แ สอบถามขຌอมูลทัไวเปของผูຌ฿หຌขຌอมูล ประกอบดຌวย พศ ละระดับการศึกษา
ตอนทีไ โ สอบถามความพึ งพอ฿จทีไมีต อการ฿หຌ บ ริ การขององค์กรปกครองส ว นทຌองถิไ น
จานกตามงานทีไสารวจ ดยบงป็นความพึงพอ฿จดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ ความพึงพอ฿จ
ดຌานชองทางการ฿หຌบริการ ความพึงพอ฿จดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ ละความพึงพอ฿จดຌานสิไงอานวย
ความสะดวก ละตอนทຌายของบบสอบถามป็นขຌอคาถามปลายปิดสอบถามความคิดหในกีไยวกับ
การ฿หຌบริการละขຌอสนอนะ฿นการ฿หຌบริการ
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กำรสรຌำงละพัฒนำครื่องมือ
แ. ศึกษาอกสารละทฤษฎีทีไกีไยวขຌองกีไยวกับความพึงพอ฿จ฿นงานบริการ ละลักษณะ
การ฿หຌบริการ฿นงานทีไตຌองการประมินขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
2. กาหนดครงสรຌางของบบสอบถามจากการทวนอกสาร฿นขຌอทีไ แ
3. ศึกษาวิธีการสรຌางบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามบบของลิ คิร์ท
ิLikert’s Scaleี
4. สรຌ างบบสอบถามตามขอบข ายของนืๅ อหาละจ านวนตามทีไกาหนด ละน าสนอผูຌ ทรง
คุณวุฒิพืไอพิจารณาความถูกตຌอง ความครอบคลุมละความหมาะสมของภาษาตละขຌอคาถามละ
ปรับปรุงกຌเขตามขຌอนะนา
5. นาบบสอบถามบบมีครงสรຌางเป฿หຌผูຌชีไยวชาญ จานวน ใ ทาน ตรวจสอบความทีไยงตรง
ชิงนืๅอหา (content validity) ดยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลຌองของขຌอคาถามกับวัตถุประสงค์
(Index of Item – Object ive Congruence : IOC) ลือกขຌอคาถามดยพิจารณาจากคา IOC ทีไมีคา
มากกวาหรือทากับ 0.5 ขึๅนเป ซึไงสดงวาขຌอคาถามนัๅนวัดเดຌตรงกับจุดประสงค์
รายนามผูຌทรงคุณวุฒิตรวจคุณภาพของครืไองมือดຌานความตรงชิงนืๅอหา มีตอเปนีๅ
5.แี ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์
รองอธิการบดีฝຆายวิชาการ
5.2ี อ.ดร.อาคม จริญสุข
รองอธิการบดีฝຆายวิจัยละสรຌางสรรค์นวัตกรรม
5.ใี ผศ.ดร.ชฎาพร พคัยสวรรค์ ผูຌอานวยการสถาบันวิจัยละพัฒนา
ผูຌ วิ จั ย ลื อ ก฿ชຌ ขຌ อ ความ฿นบบสอบถามทีไ เ ดຌ ค า ดั ชนี ความสอดคลຌ องของขຌ อค าถามกั บ
วัตถุประสงค์ (IOC) ตัๅงต เ.ๆ็ – แ.เเ
6. หาคาความชืไอมัไน (reliability) ดยนาบบสอบถามเปทดลอง฿ชຌกับประชาชน฿นขตพืๅนทีไ
บริการอืไน จานวน ไเ คน จากนัๅนนามาหาคาสัมประสิทธิ์อลฟาของคอนบาค ิCronbach’s Alpha
Coefficient ) (พิชิต ฤทธิ์จรูญุ โ5ไ็, หนຌา 248) ซึไงเดຌคาความชืไอมัไนทากับ เ.่็
็. ดานินการจัดพิมพ์บบสอบถามฉบับจริง

กำรกใบรวบรวมขຌอมูล

การกใบรวบรวมขຌอมูลพืไอสารวจความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการตามประดในทีไศึกษา ผูຌวิจัย
ดานินการดังตอเปนีๅ
แ. ผูຌวิจัยลงพืๅนทีไทุกชุมชน฿นขตบริการขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
โ. ผูຌวิจัยจกบบสอบถาม อธิบายนะนาวัตถุประสงค์ วิธีการตอบ ละรับขຌอมูลคืนดຌวยตนอง
ใ. จัดยกบบสอบถามตามงานบริการละตรวจสอบความครบถຌวนของขຌอมูล฿นขัๅนตຌน
ไ. กใบรวบรวมขຌอมูลพิไมติม฿นกรณีทีไขຌอมูลเมครบถຌวน หรือเมสมบูรณ์

กำรวิครำะห์ขຌอมูล

แ. สถิติที่฿ชຌ฿นกำรตรวจสอบคุณภำพครื่องมือ
แ.แ การหาคาดัชนีความสอดคลຌองของขຌอคาถามกับจุดประสงค์
Object ive Congruence : IOC) (พิชิต ฤทธิ์จรูญุ 2547, หนຌา 242)

(Index of Item

–
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IOC

=

R
N

ทน ดัชนีความสอดคลຌองระหวางขຌอคาถามกับวัตถุประสงค์
 R ทน ผลรวมของคะนนความคิดหในของผูຌชีไยวชาญ
N
ทน จานวนผูຌชีไยวชาญ
แ.โ การหาคาความชืไอมัไน (reliability) ของบบสอบถามดานินการดย฿ชຌคาสัมประสิทธิ์
อลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient )
IOC

โ. สถิติที่฿ชຌ฿นกำรวิครำะห์ขຌอมูล
2.1 ฿ชຌการวิคราะห์นืๅอหา (content analysis) ดยพิจารณาความหมือนละจานก
ประภทของขຌอมูลสาหรับขຌอมูลชิงคุณภาพจากคาถามปลายปิด
2.2 วิ คราะห์ ขຌอมูล ชิ ง ปริ มาณดั ง ตอเปนีๅ คานวณค า ฉลีไย (M) ละคา ความบีไย งบน
มาตรฐาน ิ S.D.) ฿นต ล ะงานบริ ก ารดยประยุ ก ต์ ฿ ชຌ  กณฑ์ ข องบสท์ (Best, 1978; อຌ า งถึ ง ฿น
บุญชม ศรีสะอาดุ 2532, หนຌา 100) ฿นการกาหนดระดับความพึงพอ฿จจากคาฉลีไย ดังตอเปนีๅ
4.50 - 5.00
หมายถึง
มีความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด
3.50 - 4.49
หมายถึง
มีความพึงพอ฿จ฿นระดับมาก
2.50 - 3.49
หมายถึง
มีความพึงพอ฿จ฿นระดับปานกลาง
1.50 - 2.49
หมายถึง
มีความพึงพอ฿จ฿นระดับนຌอย
1.00 - 1.49
หมายถึง
มีความพึงพอ฿จ฿นระดับนຌอยทีไสุด
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บทที่ ไ
ผลกำรวิครำะห์ขຌอมูล
ผลการวิคราะห์ขຌอมูลการศึกษาความพึงพอ฿จของผูຌ รับบริการตอการ฿หຌ บริการขององค์การ
บริหารสวนตาบลคูบัว อาภอมือง จังหวัดราชบุรี นาสนอตามลาดับตอเปนีๅ
แ. ขຌอมูลพืๅนฐานของผูຌตอบบบสอบถาม
โ. ความพึงพอ฿จทีไมีตองานดຌานการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาดใกลใกกอนวัยรียน
ใ. ความพึงพอ฿จทีไมีตองานดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิการ฿หຌบริการดຌานถนนุ ดຌานเฟฟ้าสงสวาง
ุ การ฿หຌบริการดຌานประปาี
ไ. ความพึงพอ฿จทีไมีตองานดຌานสังคม ละการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน
5. ความพึงพอ฿จทีไมีตองานดຌานการจัดกใบภาษีละรายเดຌ
ๆ. ความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ฿นภาพรวม

แ. ขຌอมูลพืๅนฐำนของผูຌ฿หຌขຌอมูล

ขຌอมูลพืๅนฐานของผูຌ฿หຌขຌอมูล฿นการศึกษาครัๅงนีๅประกอบดຌวยพศ ละระดับการศึกษาของ
ผูຌ฿หຌขຌอมูล ซึไงสดงรายละอียด฿นตารางทีไ แ ละตารางทีไ โ ดังตอเปนีๅ
ตำรำงที่ แ ผูຌ฿หຌขຌอมูล จำนกตำมพศ
พศ

ชาย
หญิง
รวม

งำนบริกำร

งำนดຌำนกำรจัด
กำรศึกษำศูนย์พัฒนำ
ดใกลใกกอนวัยรียน

งำนดຌำนครงสรຌำง
พืๅนฐำนฯ

งำนดຌำนสังคม ละ
งำนดຌำนกำรจัดกใบ
กำรจัดทำผนพัฒนำ
ภำษีละรำยเดຌ
ทຌองถิ่น

จำนวน
แโไ
แ5ไ
โ็่

จำนวน
แใโ
แไๆ
โ็่

จำนวน
แโๆ
แ5โ
โ็่

รຌอยละ
ไไ.ๆ
55.ไ
แเเ

รຌอยละ
ไ็.5
5โ.5
แเเ

รຌอยละ
ไ5.ใ
5ไ.็
แเเ

จำนวน
แใไ
แไไ
โ็่

รຌอยละ
48.2
51.8

แเเ

ขຌอมูลจากตารางทีไ แ พบวา
แ. ผูຌ฿หຌขຌอมูล฿นการสารวจความพึงพอ฿จทีไมีตองานดຌานการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาดใกลใกกอน
วัยรียนป็นพศชาย จานวน แโไ คน คิดป็นรຌอยละ ไไ.ๆ ละป็นพศหญิง จานวน แ5ไ คน คิดป็น
รຌอยละ 55.ไ
โ. ผูຌ฿หຌขຌอมูล฿นการสารวจความพึงพอ฿จทีไมีตองานดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิการ฿หຌบริการดຌาน
ถนนุ ดຌานเฟฟ้าสงสวางุ การ฿หຌ บริการดຌานประปาี ป็นพศชาย จ านวน 132 คน คิดป็ นรຌอยละ
ไ7.5 ละป็นพศหญิง จานวน 146 คน คิดป็นรຌอยละ 52.5
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ใ. ผูຌ฿หຌขຌอมูล฿นการสารวจความพึงพอ฿จทีไมีตอ งานดຌานสังคม ละการจัดทาผนพัฒนา
ทຌองถิไนป็นพศชาย จานวน 126 คน คิดป็นรຌอยละ 45.3 ละป็นพศหญิง จานวน 152 คน คิดป็น
รຌอยละ 54.7
ไ. ผูຌ ฿หຌ ขຌอมูล฿นการส ารวจความพึ งพอ฿จทีไมี ตอ งานดຌานการจั ดกใ บ ภาษี ละรายเดຌ ป็ น
พศชาย จานวน แใไ คน คิดป็นรຌอยละ ไ่.โ ละป็นพศหญิง จานวน 144 คน คิดป็นรຌอยละ 5แ.่
ตำรำงที่ โ ผูຌ฿หຌขຌอมูล จำนกตำมระดับกำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำ

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตຌน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
รวม

งำนดຌำนกำรจัด
กำรศึกษำ
ศูนย์พัฒนำดใกลใก
กอนวัยรียน

งำนดຌำนครงสรຌำง
พืๅนฐำนฯ

จำนวน

รຌอยละ

จำนวน

266

95.7

270

ใ

1.1

โ

ไ

แ.ไ

โ

โ
ใ
โ็่

0.7
1.1

แเเ

งำนบริกำร

โ
โ
โ็่

รຌอยละ

งำนดຌำน
สังคม ละกำร งำนดຌำนกำรจัดกใบ
จัดทำผนพัฒนำ ภำษีละรำยเดຌ
ทຌองถิ่น

จำนวน

รຌอยละ

จำนวน

รຌอยละ

270

97.2

267

96.0

0.7

โ

เ.็

ใ

1.1

0.7

ใ

1.1

ใ

1.1

้็.2

0.7
0.7

แเเ

แ
โ
โ็่

0.3
0.7

แเเ

ใ
โ
โ็่

1.1

เ.็
แเเ

ขຌอมูลตารางทีไ โ พบวา
แ. ผูຌ ฿หຌ ขຌอมูล฿นงานดຌานการจัดการศึกษาศูนย์ พัฒนาดใกลใกกอนวัยรี ยนส วน฿หญส ารใ จ
การศึกษาระดับประถมศึกษา คิดป็นรຌอยละ 95.7 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดป็ น
รຌอยละ 1.4 ละระดับมัธยมศึกษาตอนตຌนละระดับปริญญาตรี คิดป็นรຌอยละ แ.แ ตามลาดับ
โ. ผูຌ฿หຌขຌอมูล฿นงานดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิการ฿หຌบริการดຌานถนนุ ดຌานเฟฟ้าสงสวางุ
การ฿หຌบริการดຌานประปาี สวน฿หญสารใจการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดป็นรຌอยละ ้็.โ รองลงมาคือ
ระดั บมั ธยมศึ กษาตอนตຌ น ระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลาย/ปวช.ละระดับปริ ญญาตรี คิ ดป็ นรຌ อยละ
เ.็ ตามลาดับ
ใ. ผูຌ฿หຌขຌอมูล฿นงานดຌานสังคม ละการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน สวน฿หญสารใจการศึกษา
ระดับประถมศึกษา คิดป็นรຌอยละ ้็.โ รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดป็นรຌอยละ
แ.แ ละระดับมัธยมศึกษาตอนตຌนละระดับปริญญาตรี คิดป็นรຌอยละ เ.็ ตามลาดับ
4. ผูຌ฿หຌ ขຌอมูล฿นงานดຌ านการจัด กใบ ภาษีละรายเดຌ ส วน฿หญ สารใจการศึกษาระดั บประถม
ศึกษา คิ ดป็ นรຌ อยละ ้ๆ.เ รองลงมาคื อ ระดั บมั ธยมศึกษาตอนตຌ น ระดับ มั ธ ยมศึก ษาตอนปลาย/
ปวช. ละอนุปริญญา/ปวส. คิดป็นรຌอยละ แ.แ ตามลาดับ
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2.

ควำมพึงพอ฿จของผูຌรับบริกำรตองำนดຌำนกำรจัดกำรศึกษำศูนย์พัฒนำดใกลใกกอน
วัยรียน

ผลการศึกษาความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการทีไมีตองานดຌานการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาดใกลใก
กอนวัยรียน สดง฿นตารางทีไ ใ ดังตอเปนีๅ
ตำรำงที่ ใ คำฉลี่ยละคำรຌอยละของควำมพึงพอ฿จที่มีตองำนดຌำนกำรจัดกำรศึกษำศูนย์พัฒนำดใกลใก
กอนวัยรียน
รำยกำรสำรวจ
ดຌำนกระบวนกำรขันๅ ตอนกำร฿หຌบริกำร
แ. ขัๅนตอนการขอรับบริการสะดวก เมยุงยาก
โ. การ฿หຌบริการครอบคลุมพืๅนทีไรบั ผิดชอบ
ใ. การ฿หຌบริการมีความป็นธรรมสมอภาคทาทียมกัน
ไ. การ฿หຌบริการป็นเปตามกาหนดวลา ชน การรับสมัคร
การดานินการจัดการรียนการสอน
5. การมีสวนรวมของผูຌปกครอง฿นการจัดการรียน
การสอน ละกิจกรรมอืไน โ
ๆ. การจัดการรียนการสอนนຌนพัฒนาดใกครบทุกดຌาน
เดຌก รางกาย สติปญ
ั ญา ศีลธรรม อารมณ์ สังคม
็. กิจกรรมทีไจัดมีความหมาะสมสาหรับการรียนรูຌ
ของดใก
ควำมพึงพอ฿จดຌำนกระบวนกำรขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร
ดຌำนชองทำงกำร฿หຌบริกำร
่. มีการประชาสัมพันธ์การ฿หຌบริการ ชน
บอร์ด ประชาสัมพันธ์ สียงตามสาย วใบเซต์
้. มีชองทางการรับฟังความคิดหในตอการ฿หຌบริการ
ชน ตูຌรับฟังความคิดหใน วใบเซต์
แเ. การจัด฿หຌมีสายดวนนายกฯ หรือสายดวนปลัดฯ
ควำมพึงพอ฿จดຌำนชองทำงกำร฿หຌบริกำร
ดຌำนจຌำหนຌำที่ผูຌ฿หຌบริกำร
แแ. ความสุภาพ กิริยามารยาทของครูละผูຌดูลดใก
แโ. ความหมาะสม฿นการตงกาย บุคลิกลักษณะของ
ครูละผูຌดูลดใก
แใ. ครูมีความรูຌ ความขຌา฿จ฿นนือๅ หาละวิธีการจัด
การศึกษา฿หຌกดใกลใก
แไ. ครู ผูดຌ ูลดใกมีความรักดใกมีความสัมพันธ์ทีไดี
กับดใก
แ5. ครู ผูดຌ ูลดใกมีความสัมพันธ์ทีไดีกับผูຌปกครอง

คำฉลี่ย
สวนบี่ยงบน
ควำม
มำตรฐำน
พึงพอ฿จ

ระดับ
ควำม
พึงพอ฿จ

คำรຌอยละ
ของคำฉลี่ย
ควำมพึงพอ฿จ

ไ.ๆ็
ไ.ๆ้
ไ.ๆ่

.ไๆ
.ไ้
.ไๆ

มากทีไสุด
มากทีไสุด
มากทีไสุด

ไ.ๆ้

.5เ

มากทีไสุด

93.80

ไ.ๆ่

.ไๆ

มากทีไสุด

93.60

ไ.ๆ7

.5โ

มากทีไสุด

93.40

ไ.ๆ่

.5ใ

มากทีไสุด

93.60

ไ.ๆ่

.ใแ

มำกที่สุด

93.60

ไ.ๆ้

.5ไ

มากทีไสุด

93.80

ไ.ๆ่

.5แ

มากทีไสุด

93.60

ไ.ๆ็
ไ.ๆ่

.ไๆ
.ใโ

มากทีไสุด
มำกที่สุด

ไ.ๆ่

.5แ

มากทีไสุด

93.ๆ0

ไ.ๆ็

.ไ้

มากทีไสุด

93.ไ0

ไ.ๆ็

.ไ็

มากทีไสุด

93.40

ไ.ๆ้

.ไ้

มากทีไสุด

93.80

ไ.ๆ่

.5เ

มากทีไสุด

93.60

93.40
93.80
93.60

93.40

93.60
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รำยกำรสำรวจ
แๆ. ความซือไ สัตย์สุจริต฿นการปฏิบตั ิหนຌาทีไ ชน เมรับ
สินบน เมหาประยชน์สว นตัว ฯลฯ
ควำมพึงพอ฿จดຌำนจຌำหนຌำที่ผูຌ฿หຌบริกำร
ดຌำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
แ็. ความสะดวกของสถานทีไตัๅงของศูนย์พัฒนาดใกลใก
แ่. หຌองรียนหมาะสมกับการจัดการรียนการสอน
แ้. หຌองนๅาสะอาด หมาะสมกับวัยของดใก
โเ. หຌองอาหารมีความสะอาด ถูกสุขอนามัย
โแ. สนามดใกลนละครืไองลนดใกมีความปลอดภัย
โโ. ความพียงพอของอุปกรณ์ สือไ สาหรับจัดการรียน
การสอน
โใ. สถานทีไมีความสะอาด ป็นระบียบ รียบรຌอย
ควำมพึงพอ฿จดຌำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
สรุปควำมพึงพอ฿จที่มีตองำนบริกำร

คำฉลี่ย
สวนบี่ยงบน
ควำม
มำตรฐำน
พึงพอ฿จ

ระดับ
ควำม
พึงพอ฿จ

คำรຌอยละ
ของคำฉลี่ย
ควำมพึงพอ฿จ

ไ.ๆ้

.5ใ

มากทีไสุด

93.80

ไ.ๆ่

.ใโ

มำกที่สุด

93.ๆ0

ไ.ๆ่
ไ.ๆ้
ไ.ๆ็
ไ.ๆ็
ไ.ๆ็

.5เ
.5ใ
.5เ
.ไ้
.ไ้

มากทีไสุด
มากทีไสุด
มากทีไสุด
มากทีไสุด
มากทีไสุด

ไ.ๆ่

.5โ

มากทีไสุด

ไ.ๆ็
ไ.ๆ็
ไ.ๆ่

.5เ
.ใ่
.ใเ

มากทีไสุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด

93.60
93.80
93.40
93.40
93.40
93.ๆ0
93.40

93.40
93.60

มูลจากตารางทีไ ใ พบวา ผูຌ รั บบริ การ฿นงานดຌานการจั ดการศึกษาศูนย์ พัฒนาดใกลใ กกอน
วัยรียนมีความพึงพอ฿จตอการบริการ฿นดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ ดຌานชองทางการ฿หຌ
บริการ ดຌานจຌ าหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ ละดຌานสิไงอานวยความสะดวกคิดป็นคาฉลีไยทากับ ไ.ๆ่ จาก
คะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด
ความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการทีไมีตอการ฿หຌบริการตละดຌาน มีดังตอเปนีๅ
แ. ดຌานกระบวนการขัๅน ตอนการ฿หຌ บ ริ การ พบวา ผูຌ รั บ บริ การมีคาฉลีไ ยความพึงพอ฿จ
ทากับ 4.68 จากคะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด
ดยรียงลาดับความพึงพอ฿จจากมากเปหานຌอยเดຌดังนีๅ
แี การ฿หຌบริการครอบคลุมพืๅนทีไรับผิดชอบ ละการ฿หຌบริการป็นเปตามกาหนดวลา ชน
การรับสมัคร การดานินการจัดการรียนการสอน
2ี การ฿หຌบริการมีความป็นธรรมสมอภาคทาทียมกัน การมีสวนรวมของผูຌปกครอง฿น
การจัดการรียนการสอนละกิจกรรมอืไน โ ละกิจกรรมทีไจัดมีความหมาะสมสาหรับการรียนรูຌของ
ดใก
2. ดຌานชองทางการ฿หຌบริการ พบวา ผูຌรับบริการมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จทากับ 4.ๆ่ จาก
คะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ 9ใ.ๆเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด ดยรียงลาดับ
ความพึงพอ฿จจากมากเปหานຌอยเดຌดังนีๅ
แี มีการประชาสัมพันธ์การ฿หຌบริการ ชน บอร์ดประชาสัมพันธ์ สียงตามสาย วใบเซต์
2ี มีชองทางการรับฟังความคิดหในตอการ฿หຌบริการ ชน ตูຌรับฟังความคิดหใน วใบเซต์
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ใ. ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ พบวา ผูຌรับบริการมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จทากับ 4.68 จาก
คะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ ้3.60 ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด ดยรียงลาดับ
ความพึงพอ฿จจากมากเปหานຌอยเดຌดังนีๅ
1ี ครู ผูຌดูลดใกมีความรักดใกมีความสัมพันธ์ทีไดีกับดใก ละความซืไอสัตย์สุจริต฿นการปฏิบัติ
หนຌาทีไ ชน เมรับสินบน เมหาประยชน์สวนตัว ฯลฯ
2ี ความสุภาพ กิริยามารยาทของครูละผูຌดูลดใกครู ละผูຌดูลดใกมีความสัมพันธ์ทีไดี
กับผูຌปกครอง
ไ. ดຌานสิไงอานวยความสะดวก พบวา ผูຌรั บ บริ การมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จทากับ 4.67
จากคะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ 9ใ.40 ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด ดยรียงลาดับ
ความพึงพอ฿จจากมากเปหานຌอยเดຌดังนีๅ
1ี หຌองรียนหมาะสมกับการจัดการรียนการสอน
โี ความสะดวกของสถานทีไตัๅงของศูนย์พัฒนาดใกลใก ละความพียงพอของอุปกรณ์
สืไอสาหรับจัดการรียนการสอน
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ใ. ควำมพึงพอ฿จของผูຌรับบริกำรตองำนดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำน ิกำร฿หຌบริกำรดຌำนถนนุ
ดຌำนเฟฟ้ำสงสวำงุ กำร฿หຌบริกำรดຌำนประปำี

ผลการศึกษาความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการทีไมีตองานดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิการ฿หຌบริการดຌาน
ถนนุ ดຌานเฟฟ้าสงสวางุ การ฿หຌบริการดຌานประปาี สดง฿นตารางทีไ ไ ดังตอเปนีๅ
ตำรำงที่ ไ คำฉลี่ยละคำรຌอยละของควำมพึงพอ฿จที่มีตองำนดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำน ิกำร฿หຌบริกำร
ดຌำนถนนุ ดຌำนเฟฟ้ำสงสวำงุ กำร฿หຌบริกำรดຌำนประปำี
รำยกำรสำรวจ
ดຌำนกระบวนกำรขันๅ ตอนกำร฿หຌบริกำร
แ. การจຌงผนผังขัๅนตอน ละผูรຌ บั ผิดชอบการ฿หຌ
บริการ
โ. การ฿หຌบริการครอบคลุมทุกพืๅนทีไ
ใ. ถนน฿นชุมชนมีสภาพดี ป็นเปตามมาตรฐาน
ไ. มีครือขายถนนครอบคลุมทุกพืนๅ ทีไ
5. มีเฟฟ้าสองสวางบริวณถนน
ๆ. ทางทຌาเดຌมาตรฐานละอยู฿นสภาพดี
็. คุณภาพการ฿หຌบริการเฟฟ้า ชน เฟเมตก เฟเมดับ
บอย
่. การมีเฟสองสวางครอบคลุมพืนๅ ทีไสาธารณะ
้. นๅาประปามีความสะอาด ปลอดภัย
แเ. นๅาประปามีพียงพอตอการอุปภค บริภค
แแ. ความรวดรใว฿นการซอมซมหรือกຌเขอุปกรณ์
ทีไชารุด
ควำมพึงพอ฿จดຌำนกระบวนกำรขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร
ดຌำนชองทำงกำร฿หຌบริกำร
แโ. มีการประชาสัมพันธ์การ฿หຌบริการ ชน
บอร์ดประชาสัมพันธ์ สียงตามสาย วใบเซต์
แใ. มีชองทางการรับฟังความคิดหในตอการ฿หຌ บริการ
ชน ตูຌรบั ฟังความคิดหใน วใบเซต์
แไ. การจัด฿หຌมีสายดวนนายกฯ หรือสายดวนปลัดฯ
แ5. มีการ฿หຌบริการ฿นชองทางอืไน โ ชน ทางเปรษณีย์
การบริการนอกสถานทีไ การ฿หຌบริการนอกวลา
หรือการ฿หຌบริการลวงหนຌา
ควำมพึงพอ฿จดຌำนชองทำงกำร฿หຌบริกำร

คำฉลี่ย
สวนบี่ยงบน
ควำม
มำตรฐำน
พึงพอ฿จ

ระดับ
ควำม
พึงพอ฿จ

คำรຌอยละ
ของคำฉลี่ย
ควำมพึงพอ฿จ

มากทีไสุด

93.่0

4.6้

.53

4.67

.54

4.67

.46

4.65

.55

4.66

.51

4.68

.46

มากทีไสุด
มากทีไสุด
มากทีไสุด
มากทีไสุด
มากทีไสุด

4.65

.47

มากทีไสุด

4.64

.53

4.65

.48

4.64

.52

มากทีไสุด
มากทีไสุด
มากทีไสุด

4.66

.50

มากทีไสุด

93.20

4.66

.35

มำกที่สุด

93.20

4.68

.49

มากทีไสุด

93.60

4.67

.50

มากทีไสุด

93.40

4.63

.49

มากทีไสุด

92.60

4.66

.47

มากทีไสุด

93.20

4.66

.34

มำกที่สุด

93.20

93.40
93.40
9ใ.เเ
93.20
93.60
93.00
92.80
93.00
92.80
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รำยกำรสำรวจ
ดຌำนจຌำหนຌำที่ผูຌ฿หຌบริกำร
แๆ. ความสุภาพ กิริยามารยาทของจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌ
บริการ
แ็. ความหมาะสม฿นการตงกาย บุคลิกลักษณะของ
จຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ
แ่. ความอา฿จ฿ส กระตือรือรຌน ละความพรຌอม
฿นการ฿หຌบริการ
แ้. จຌาหนຌาทีมไ ีความรูຌ ความสามารถ฿นการ฿หຌบริการ
ชน การตอบคาถาม ชีๅจงขຌอสงสัย ฿หຌคานะนา
ชวยกຌปัญหาเดຌ
โเ. จຌาหนຌาทีไ฿หຌบริการตอผูຌรับบริการหมือนกัน
ทุกราย ดยเมลือกปฏิบตั ิ
โแ. ความซือไ สัตย์สุจริต฿นการปฏิบตั ิหนຌาทีไ ชน เมรับ
สินบน เมหาประยชน์สวนตัว ฯลฯ
ควำมพึงพอ฿จดຌำนจຌำหนຌำที่ผูຌ฿หຌบริกำร
ดຌำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
โโ. ความสะดวกของสถานทีไตัๅง฿นการดินทาง
มารับบริการ
โใ. ความพียงพอของอุปกรณ์ ครืไองมือ฿นการ฿หຌ
บริการ
โไ. ครืไองมืออุปกรณ์ทีไ฿ชຌมีคุณภาพหมาะสมกับงาน
โ5. จุดหรือชองการ฿หຌบริการมีความหมาะสมละ
สะดวก
ควำมพึงพอ฿จดຌำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
สรุปควำมพึงพอ฿จที่มีตองำนบริกำร

คำฉลี่ย
สวนบี่ยงบน
ควำม
มำตรฐำน
พึงพอ฿จ

ระดับ
ควำม
พึงพอ฿จ

คำรຌอยละ
ของคำฉลี่ย
ควำมพึงพอ฿จ

4.67

.51

มากทีไสุด

93.40

4.66

.52

มากทีไสุด

93.20

4.65

.51

มากทีไสุด

93.00

4.65

.48

มากทีไสุด

93.00

4.66

.48

มากทีไสุด

93.20

4.67

.54

มากทีไสุด

93.40

4.66

.3็

มำกที่สุด

93.20

4.68

.48

มากทีไสุด

93.60

4.66

.54

มากทีไสุด

93.20

4.67

.46

มากทีไสุด

93.40

4.66

.47

มากทีไสุด

93.20

4.6็

.34

4.66

.32

มำกที่สุด
มำกที่สุด

93.40
93.20

ขຌอมูลจากตารางทีไ ไ พบวา ผูຌรับบริการ฿นงานดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิการ฿หຌบริการดຌานถนนุ
ดຌานเฟฟ้าสงสวางุ การ฿หຌบริการดຌานประปาี มีความพึงพอ฿จตอการบริการ฿นดຌานกระบวนการขัๅนตอน
การ฿หຌบริการ ดຌานชองทางการ฿หຌบริการ ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ ละดຌานสิไงอานวยความสะดวกคิดป็น
คาฉลีไยทากับ ไ.ๆๆ จากคะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ 9ใ.โเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับ
มากทีไสุด
ความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการทีไมีตอการ฿หຌบริการตละดຌาน มีดังตอเปนีๅ
แ. ดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ พบวา ผูຌรับบริการมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จทากับ
4.ๆๆ จากคะนนตใม 5.เเ หรื อคิดป็ นรຌอยละ 93.โเ ซึไ งป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด ดยรียง
ลาดับความพึงพอ฿จจากมากเปหานຌอยเดຌดังนีๅ
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แี การจຌงผนผังขัๅนตอน ละผูຌรับผิดชอบการ฿หຌบริการ
2ี ทางทຌาเดຌมาตรฐานละอยู฿นสภาพดี
2. ดຌานชองทางการ฿หຌบริการ พบวา ผูຌรับบริการมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จทากับ 4.ๆๆ จาก
คะนนตใม 5.เเ หรื อคิดป็ นรຌ อยละ 9ใ.โ0 ซึไ งป็ นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุ ด ดยรี ยงล าดั บ
ความพึงพอ฿จจากมากเปหานຌอยเดຌดังนีๅ
แี มีการประชาสัมพันธ์การ฿หຌบริการ ชน บอร์ดประชาสัมพันธ์ สียงตามสาย วใบเซต์
2ี มีชองทางการรับฟังความคิดหในตอการ฿หຌบริการ ชน ตูຌรับฟังความคิดหใน วใบเซต์
ใ. ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ พบวา ผูຌรับบริการมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จทากับ 4.ๆๆ จาก
คะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ 9ใ.20 ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด ดยรียงลาดับ
ความพึงพอ฿จจากมากเปหานຌอยเดຌดังนีๅ
1ี ความสุภาพ กิริยามารยาทของจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ ละความซืไอสัตย์สุจริต฿นการ
ปฏิบัติหนຌาทีไ ชน เมรับสินบน เมหาประยชน์สว นตัว ฯลฯ
2ี ความหมาะสม฿นการตงกาย บุคลิ กลักษณะของจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ ละจຌาหนຌาทีไ
฿หຌบริการตอผูຌรับบริการหมือนกันทุกราย ดยเมลือกปฏิบัติ
ไ. ดຌานสิไงอานวยความสะดวก พบวา ผูຌรับบริการมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จทากับ 4.ๆ็ จาก
คะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ 93.40 ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด ดยรียงลาดับ
ความพึงพอ฿จจากมากเปหานຌอยเดຌดังนีๅ
1ี ความสะดวกของสถานทีไตัๅง฿นการดินทางมารับบริการ
โี ครืไองมืออุปกรณ์ทีไ฿ชຌมีคุณภาพหมาะสมกับงาน
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ไ. ควำมพึงพอ฿จของผูຌรับบริกำรตองำนดຌำนสังคม ละกำรจัดทำผนพัฒนำทຌองถิ่น

ผลการศึกษาความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการทีไมีตอ งานดຌานสังคม ละการจัดทาผนพัฒนา
ทຌองถิไน สดง฿นตารางทีไ 5 ดังตอเปนีๅ

ตำรำงที่ 5 คำฉลี่ยละคำรຌอยละของควำมพึงพอ฿จที่มีตองำนดຌำนสังคม ละกำรจัดทำผนพัฒนำ
ทຌองถิ่น
รำยกำรสำรวจ
ดຌำนกระบวนกำรขันๅ ตอนกำร฿หຌบริกำร
แ. ประชาชนมีสวนรวม฿นการจัดทาผน ชน การสะทຌอน
ปัญหา การวิคราะห์สภาพของชุมชน การกาหนด
ป้าหมาย
โ. มีการดานินการอยางป็นขัๅนตอน ชน มีการศึกษา
ความตຌองการของประชาชน การยกราง การขอ
ความหในชอบ การประกาศ฿ชຌ
ใ. ผนมีความชัดจน฿นดຌานป้าหมาย บอกนวทาง
฿นการดานินการ ระบุตัวชีๅวัดความสารใจของ
การปฏิบัติงาน
ไ. การดานินการป็นเปตามระบียบขຌอบังคับของ
กรมสงสริมการปกครองสวนทຌองถิไน
5. การดานินการเมลาชຌา ป็นเปตามวลาทีไกาหนด
ๆ. ผนพัฒนาตอบสนองความตຌองการของประชาชน
ป็นประยชน์ตอชุมชน
ควำมพึงพอ฿จดຌำนกระบวนกำรขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร
ดຌำนชองทำงกำร฿หຌบริกำร
็. มีการประชาสัมพันธ์การดานินการจัดทาผน ชน
บอร์ดประชาสัมพันธ์ สียงตามสาย วใบเซต์
่. มีชองทางการรับฟังความคิดหในตอการ฿หຌบริการ
ชน ตูຌรับฟังความคิดหใน วใบเซต์
้. การจัด฿หຌมสี ายดวนนายกฯ หรือสายดวนปลัดฯ
ควำมพึงพอ฿จดຌำนชองทำงกำร฿หຌบริกำร
ดຌำนจຌำหนຌำที่ผูຌ฿หຌบริกำร
แเ. จຌาหนຌาทีสไ ามารถตอบคาถาม ชีๅจงขຌอสงสัย
฿หຌคานะนา ฿นรืไองผนพัฒนาเดຌ
แแ. จຌาหนຌาทีดไ านินการดຌวยความซืไอสัตย์ ปรง฿ส
เมสวงหาประยชน์สวนตัวหรือพวกพຌอง
แโ. จຌาหนຌาทีมไ ีพียงพอตอดานินการ

คำฉลี่ย
ควำม
พึงพอ฿จ

สวนบี่ยงบน
มำตรฐำน

ระดับ
ควำม
พึงพอ฿จ

คำรຌอยละ
ของคำฉลี่ย
ควำมพึงพอ฿จ

ไ.ๆ็

.ไ็

มากทีไสุด

93.40

ไ.ๆ7

.5โ

มากทีไสุด

93.40

ไ.ๆ่

.ไ็

มากทีไสุด

93.60

ไ.ๆ้

.ไ่

มากทีไสุด

93.80

ไ.ๆ้

.ไ่

มากทีไสุด

93.80

ไ.ๆ่

.ไๆ

มากทีไสุด

93.60

ไ.ๆ่

.ใแ

มำกที่สุด

93.60

ไ.ๆ้

.ไ้

มากทีไสุด

93.80

ไ.ๆ่

.ไ่

มากทีไสุด

93.60

ไ.ๆ็
ไ.ๆ่

.ไ่
.ใโ

มากทีไสุด
มำกที่สุด

ไ.ๆ่

.ไ้

มากทีไสุด

93.ๆ0

ไ.ๆ็

.ไ็

มากทีไสุด

93.ไ0

ไ.ๆ็

.ไๆ

มากทีไสุด

93.40

93.40

93.60
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รำยกำรสำรวจ
แใ. จຌาหนຌาทีมไ ีความรูคຌ วามสามารถ฿นการดานินงาน
ดຌานผนปฏิบัติงาน
ควำมพึงพอ฿จดຌำนจຌำหนຌำที่ผูຌ฿หຌบริกำร
ดຌำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
แไ. สถานทีไ฿นการดานินการจัดทาผนมีความสะดวก
ตอการขຌารวมของประชาชน
แ5. ความพียงพอของอุปกรณ์ ครืไองมือ฿นการ฿หຌ
บริการ
แๆ. มีการ฿ชຌทคนลยีคอมพิวตอร์฿นการอานวย
ความสะดวก฿นการดานินการ
ควำมพึงพอ฿จดຌำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
สรุปควำมพึงพอ฿จที่มีตองำนบริกำร

คำฉลี่ย
ควำม
พึงพอ฿จ

สวนบี่ยงบน
มำตรฐำน

ระดับ
ควำม
พึงพอ฿จ

คำรຌอยละ
ของคำฉลี่ย
ควำมพึงพอ฿จ

ไ.ๆ่

.ไ้

มากทีไสุด

93.60

ไ.ๆ่

.ใ3

มำกที่สุด

93.ๆ0

ไ.ๆ็

.5เ

มากทีไสุด

93.40

ไ.ๆๆ

.ไ่

มากทีไสุด

93.โ0

ไ.ๆ็

.ไ้

มากทีไสุด

93.40

ไ.ๆ็
ไ.ๆ่

.ใ่
.ใเ

มำกที่สุด
มำกที่สุด

93.40
93.60

ขຌอมูลจากตารางทีไ 5 พบวา ผูຌรับบริการ฿นงานดຌานสังคม ละการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน
มีความพึงพอ฿จตอการบริการ฿นดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ ดຌานชองทางการ฿หຌบริการ
ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ ละดຌานสิไงอานวยความสะดวก คิดป็นคาฉลีไยทากับ 4.ๆ่ จากคะนนตใม
5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ 9ใ.ๆเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด
ความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการทีไมีตอการ฿หຌบริการตละดຌาน มีดังตอเปนีๅ
แ. ดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ พบวา ผูຌรับบริการมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จทากับ
4.68 จากคะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ 93.60 ซึไ งป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุ ด ดยรีย ง
ลาดับความพึงพอ฿จจากมากเปหานຌอยเดຌดังนีๅ
แี การดานินการป็นเปตามระบียบขຌอบังคับของกรมสงสริมการปกครองสวนทຌองถิไน
ละการดานินการเมลาชຌา ป็นเปตามวลาทีไกาหนด
2ี ผนมี ค วามชั ด จน฿นดຌ า นป้ า หมาย บอกนวทาง฿นการด านิ น การ ระบุ ตั ว ชีๅ วั ด
ความสารใจของการปฏิบัติงาน ละผนพัฒนาตอบสนองความตຌองการของประชาชน ป็นประยชน์ตอ
ชุมชน
2. ดຌ านช องทางการ฿หຌ บริ การ พบว า ผูຌ รั บบริ การมี ค าฉลีไ ยความพึ งพอ฿จท ากั บ ไ.68 จาก
คะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ 93.60 ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด ดยรียงลาดับ
ความพึงพอ฿จจากมากเปหานຌอยเดຌดังนีๅ
แี มีการประชาสัมพันธ์การ฿หຌบริการ ชน บอร์ดประชาสัมพันธ์ สียงตามสาย วใบเซต์
ใี มีชองทางการรับฟังความคิดหในตอการ฿หຌบริการ ชน ตูຌรับฟังความคิดหใน วใบเซต์
ใ. ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ พบวา ผูຌรับบริการมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จทากับ 4.6่ จาก
คะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ 93.60 ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด ดยรียงลาดับ
ความพึงพอ฿จจากมากเปหานຌอยเดຌดังนีๅ
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1ี

จຌาหนຌาทีไสามารถตอบคาถาม ชีๅจงขຌอสงสัย ฿หຌคานะนา ฿นรืไองผนพัฒนาเดຌ ละ
จຌาหนຌาทีไมีความรูຌความสามารถ฿นการดานินงานดຌานผนปฏิบัติงาน
โี จຌาหนຌาทีไดานินการดຌวยความซืไอสัตย์ ปรง฿ส เมสวงหาประยชน์สวนตัวหรื อ
พวกพຌอง ละจຌาหนຌาทีไมีพียงพอตอดานินการ
ไ. ดຌานสิไงอานวยความสะดวก พบวา ผูຌรับบริการมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จทากับ 4.67 จาก
คะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ 93.40 ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด ดยรียงลาดับ
ความพึงพอ฿จจากมากเปหานຌอยเดຌดังนีๅ
1ี สถานทีไ฿นการดานินการจัดทาผนมีความสะดวกตอการขຌารวมของประชาชน ละ
มีการ฿ชຌทคนลยีคอมพิวตอร์฿นการอานวยความสะดวก฿นการดานินการ
โี ความพียงพอของอุปกรณ์ ครืไองมือ฿นการ฿หຌบริการ
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5. ควำมพึงพอ฿จของผูຌรับบริกำรตองำนดຌำนกำรจัดกใบภำษีละรำยเดຌ

ผลการศึกษาความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการทีไมีตองานดຌานการจัดกใบภาษีละรายเดຌ สดง฿น
ตารางทีไ ๆ ดังตอเปนีๅ
ตำรำงที่ ๆ คำฉลี่ยละคำรຌอยละของควำมพึงพอ฿จที่มีตองำนดຌำนกำรจัดกใบภำษีละรำยเดຌ
รำยกำรสำรวจ
ดຌำนกระบวนกำรขันๅ ตอนกำร฿หຌบริกำร
แ. ขัๅนตอนการ฿หຌบริการเมยุงยาก สะดวก คลองตัว
โ. การ฿หຌบริการป็นเปตามระยะวลาทีไกาหนด
ใ. การ฿หຌบริการป็นเปตามระบียบทีไกาหนด
ไ. การจຌงผนผังขัๅนตอนการ฿หຌบริการ
5. บบฟอร์มมีความชัดจน ละมีตัวอยางการกรอก
บบฟอร์มหรือคารຌอง
ๆ. ความป็นธรรมของการบริการ ชน รียงตามลาดับ
กอนหลัง มีความสมอภาคทาทียมกัน
็. ความครบถຌวนถูกตຌองของการ฿หຌบริการ
ควำมพึงพอ฿จดຌำนกระบวนกำรขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร
ดຌำนชองทำงกำร฿หຌบริกำร
่. มีการประชาสัมพันธ์การ฿หຌบริการ ชน บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ สียงตามสาย วใบเซต์
้. มีชองทางการรับฟังความคิดหในตอการ฿หຌบริการ
ชน ตูຌรับฟังความคิดหใน วใบเซต์
แเ. การจัด฿หຌมีสายดวนนายกฯ หรือสายดวนปลัดฯ
แแ. มีการ฿หຌบริการ฿นชองทางอืไน โ ชน ทางเปรษณีย์
การบริการนอกสถานทีไ การ฿หຌบริการนอกวลา
หรือการ฿หຌบริการลวงหนຌา
ควำมพึงพอ฿จดຌำนชองทำงกำร฿หຌบริกำร
ดຌำนจຌำหนຌำที่ผูຌ฿หຌบริกำร
แโ. ความสุภาพ กิริยามารยาทของจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌ
บริการ
แใ. ความหมาะสม฿นการตงกาย บุคลิกลักษณะของ
จຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ
แไ. ความอา฿จ฿ส กระตือรือรຌน ละความพรຌอม
฿นการ฿หຌบริการ
แ5. จຌาหนຌาทีมไ ีความรูຌ ความสามารถ฿นการ฿หຌบริการ
ชน การตอบคาถาม ชีๅจงขຌอสงสัย ฿หຌคานะนา
ชวยกຌปัญหาเดຌ

คำฉลี่ย
ควำม
พึงพอ฿จ

สวนบี่ยงบน
มำตรฐำน

ระดับ
ควำม
พึงพอ฿จ

คำรຌอยละ
ของคำฉลี่ย
ควำมพึงพอ฿จ

ไ.็โ
ไ.็เ
ไ.็แ
ไ.็เ

.ไๆ
.5เ
.ไ5
.5เ

มากทีไสุด
มากทีไสุด
มากทีไสุด
มากทีไสุด

้ไ.ไเ
้ไ.เเ
้ไ.โเ
้ไ.เเ

ไ.็โ

.ไ5

มากทีไสุด

้ไ.ไเ

ไ.็แ

.ไๆ

มากทีไสุด

้ไ.โเ

ไ.็แ
ไ.็แ

.ไ5
.โ้

มากทีไสุด
มำกที่สุด

้ไ.โเ
้ไ.โเ

ไ.ๆ่

.5โ

มากทีไสุด

้ใ.ๆเ

ไ.ๆ้

.5โ

มากทีไสุด

้ใ.่เ

ไ.ๆ่

.5โ

มากทีไสุด

้ใ.ๆเ

ไ.ๆ็

.5ใ

มากทีไสุด

้ใ.ไเ

ไ.ๆ่

.ใโ

มำกที่สุด

้ใ.ๆเ

ไ.็5

.ไไ

มากทีไสุด

้5.เเ

ไ.็ไ

.ไ5

มากทีไสุด

้ไ.่เ

ไ.็โ

.ไ5

มากทีไสุด

้ไ.ไเ

ไ.็แ

.5เ

มากทีไสุด

้ไ.โเ
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รำยกำรสำรวจ
แๆ. จຌาหนຌาทีไ฿หຌบริการตอผูຌรับบริการหมือนกัน
ทุกราย ดยเมลือกปฏิบตั ิ
แ็. ความซืไอสัตย์สุจริต฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ ชน เมรบั
สินบน เมหาประยชน์สวนตัว ฯลฯ
ควำมพึงพอ฿จดຌำนจຌำหนຌำที่ผูຌ฿หຌบริกำร
ดຌำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
แ่. ความสะดวกของสถานทีไตัๅง฿นการดินทางมารับ
บริการ
แ้. ความพียงพอของสิไงอานวยความสะดวก ชน นๅาดืมไ
ทีไจอดรถ หຌองนๅา ทีไนัไงคอยรับริการ
โเ. ความสะอาดของสถานทีไ฿หຌบริการดยรวม
โแ. ความพียงพอของอุปกรณ์ ครืไองมือ฿นการ฿หຌ
บริการ
โโ. สถานทีไมีความป็นระบียบ สะดวกตอการติดตอ
ขอรับบริการ
โใ. ป้ายขຌอความ ป้ายประชาสัมพันธ์กีไยวกับการ฿หຌ
บริการมีความชัดจน ขຌา฿จงาย
โไ. มีสืไอประชาสัมพันธ์/คูมือละอกสาร฿หຌความรูຌ
โ5. จุดหรือชองการ฿หຌบริการมีความหมาะสมละ
ขຌาถึงเดຌสะดวก
ควำมพึงพอ฿จดຌำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
สรุปควำมพึงพอ฿จที่มีตองำนบริกำร

คำฉลี่ย
ควำม
พึงพอ฿จ

สวนบี่ยงบน
มำตรฐำน

ระดับ
ควำม
พึงพอ฿จ

คำรຌอยละ
ของคำฉลี่ย
ควำมพึงพอ฿จ

ไ.็โ

.ไ้

มากทีไสุด

้ไ.ไเ

ไ.็ไ

.5เ

มากทีไสุด

้ไ.่เ

ไ.็ใ

.ใเ

มำกที่สุด

้ไ.ๆเ

ไ.็โ

.5แ

มากทีไสุด

้ไ.ไเ

ไ.็เ

.5เ

มากทีไสุด

้ไ.เเ

ไ.็โ

.ไ้

มากทีไสุด

้ไ.ไเ

ไ.็เ

.5เ

มากทีไสุด

้ไ.เเ

ไ.็แ

.ไ5

มากทีไสุด

้ไ.โเ

ไ.็เ

.5โ

มากทีไสุด

้ไ.เเ

ไ.็โ

.ไไ

มากทีไสุด

้ไ.ไเ

ไ.็แ

.5ไ

มากทีไสุด

้ไ.โเ

ไ.็แ
ไ.็แ

.ใไ
.โ่

มำกที่สุด
มำกที่สุด

้ไ.โเ
้ไ.โเ

ขຌอมูลจากตารางทีไ ๆ พบวา ผูຌรับบริการ฿นงานดຌานการจัดกใบภาษีละรายเดຌมีความพึงพอ฿จตอ
การบริการ฿นดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ ดຌานชองทางการ฿หຌบริการ ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ
ละดຌานสิไงอานวยความสะดวก คิดป็นคาฉลีไยทากับ ไ.็แ จากคะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ
้ไ.โเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด
ความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการทีไมีตอการ฿หຌบริการตละดຌาน มีดังตอเปนีๅ
แ. ดຌานกระบวนการขัๅน ตอนการ฿หຌ บ ริ การ พบวา ผูຌ รั บ บริ การมีคาฉลีไ ย ความพึงพอ฿จ
ทากับ 4.็แ จากคะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ ้ไ.โเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด
ดยรียงลาดับความพึงพอ฿จจากมากเปหานຌอยเดຌดังนีๅ
แี ขัๅนตอนการ฿หຌบริการเมยุงยาก สะดวก คลองตัว ละบบฟอร์มมีความชัดจน ละ
มีตัวอยางการกรอกบบฟอร์มหรือคารຌอง
โี ความป็นธรรมของการบริการ ชน รียงตามลาดับกอนหลัง มีความสมอภาคทาทียมกัน
ละความครบถຌวนถูกตຌองของการ฿หຌบริการ
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2.

ดຌานชองทางการ฿หຌบริการ พบวา ผูຌรับบริการมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จทากับ 4.ๆ่ จาก
คะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ 9ใ.ๆเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด ดยรียงลาดับ
ความพึงพอ฿จจากมากเปหานຌอยเดຌดังนีๅ
1ี มีชองทางการรับฟังความคิดหในตอการ฿หຌบริการ ชน ตูຌรับฟังความคิดหใน วใบเซต์
โี มีการประชาสัมพันธ์การ฿หຌบริการ ชน บอร์ดประชาสัมพันธ์ สียงตามสาย วใบเซต์
ละการจัด฿หຌมีสายดวนนายกฯ หรือสายดวนปลัดฯ
ใ. ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ พบวา ผูຌรับบริการมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จทากับ 4.็ใ จาก
คะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ ้ไ.ๆเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด ดยรียงลาดับ
ความพึงพอ฿จจากมากเปหานຌอยเดຌดังนีๅ
1ี ความสุภาพ กิริยามารยาทของจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ
โี ความหมาะสม฿นการตงกาย บุคลิกลักษณะของจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ ละความซืไอสัตย์
สุจริต฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ ชน เมรับสินบน เมหาประยชน์สวนตัว ฯลฯ
ไ. ดຌานสิไ งอานวยความสะดวก พบวา ผูຌ รั บบริ การมีคาฉลีไ ยความพึงพอ฿จทากับ 4.71
จากคะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ ้ไ.โเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด ดยรียงลาดับ
ความพึงพอ฿จจากมากเปหานຌอยเดຌดังนีๅ
1ี ความสะดวกของสถานทีไตัๅง฿นการดินทางมารับบริการ ความสะอาดของสถานทีไ฿หຌ
บริการดยรวม ละมีสืไอประชาสัมพันธ์/คูมือละอกสาร฿หຌความรูຌ
2ี สถานทีไมีความป็นระบียบ สะดวกตอการติดตอขอรับบริการ หรือจุดหรือชองการ฿หຌ
บริการมีความหมาะสมละขຌาถึงเดຌสะดวก
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ๆ. ระดับควำมพึงพอ฿จ฿นภำพรวม

ผลการศึกษาความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการทีไมีตอการ฿หຌบริการขององค์การบริหารสวนตาบล
คู บั ว อ าภอมื อง จั งหวั ดราชบุ รี ฿นงานทีไ ส ารวจ ไ งาน พบว า มี ระดั บความพึ งพอ฿จ฿นภาพรวม
ตามประดในของการ฿หຌบริการละความพึงพอ฿จ฿นตละงาน฿นตารางทีไ ็ ละตารางทีไ ่ ดังตอเปนีๅ
ตำรำงที่ ็ สรุประดับควำมพึงพอ฿จตำมประดในของกำร฿หຌบริกำร
งำนที่฿หຌบริกำร

แ. งานดຌานการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาดใกลใก
กอนวัยรียน
โ. งานดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิการ฿หຌบริการดຌานถนนุ
ดຌานเฟฟ้าสงสวางุ การ฿หຌบริการดຌานประปาี
ใ. งานดຌานสังคม ละการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน
ไ. งานดຌานการจัดกใบภาษีละรายเดຌ
คำฉลี่ยควำมพึงพอ฿จ
คำรຌอยละของควำมพึงพอ฿จ
ระดับควำมพึงพอ฿จ

คำฉลี่ย
ควำมพึงพอ฿จ
ตอขัๅนตอน
กำร฿หຌบริกำร

คำฉลี่ย
ควำมพึงพอ฿จ
ตอชองทำง
กำร฿หຌบริกำร

คำฉลี่ย
ควำมพึงพอ฿จ
ตอจຌำหนຌำที่
ผูຌ฿หຌบริกำร

คำฉลี่ย
ควำมพึงพอ฿จ
ตอสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก

ไ.ๆ่

ไ.ๆ่

ไ.ๆ่

ไ.ๆ็

ไ.ๆๆ

ไ.ๆๆ

ไ.ๆๆ

ไ.ๆ็

ไ.ๆ่
ไ.็แ

ไ.ๆ่
ไ.ๆ่

ไ.ๆ่
ไ.็ใ

ไ.ๆ็
ไ.็แ

4.68

4.67

4.68

4.68

้ใ.ๆเ
มำกที่สุด

้ใ.ไเ
มำกที่สุด

้ใ.ๆเ
มำกที่สุด

้ใ.ๆเ
มำกที่สุด

ขຌอมู ลจากตารางทีไ ็ พบว า ผูຌ รั บบริ การมี ความพึ งพอ฿จต อการ฿หຌ บริการ฿นงานทีไส ารวจ
ทัๅง ไ งาน ดยมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จ฿นดຌ านกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริ การ ดຌานชองทางการ฿หຌ
บริการ ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ ละดຌานสิไงอานวยความสะดวก ดังตอเปนีๅ
1. ดຌานกระบวนการละขัๅนตอนการ฿หຌบริการ พบวา ผูຌรับบริการมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จ
ทากับ ไ.ๆ่ หรือคิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด
2. ดຌานชองทางการ฿หຌบริการ พบวา ผูຌรับบริการมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จทากับ ไ.ๆ็ หรือ
คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ไเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด
3. ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ พบวา ผูຌรับบริการมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จทากับ ไ.ๆ่ หรือ
คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด
4. ดຌานสิไงอานวยความสะดวก พบวา ผูຌรับบริการมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จทากับ ไ.ๆ่ หรือ
คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด
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ตำรำงที่ 8 สรุประดับควำมพึงพอ฿จ฿นภำพรวม
รำยกำร

แ. งานดຌานการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาดใกลใก
กอนวัยรียน
โ. งานดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิการ฿หຌบริการดຌานถนนุ
ดຌานเฟฟ้าสงสวางุ การ฿หຌบริการดຌานประปาี
ใ. งานดຌานสังคม ละการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน
ไ. งานดຌานการจัดกใบภาษีละรายเดຌ
สรุปควำมพึงพอ฿จ฿นภำพรวม

คำฉลี่ย
ควำมพึงพอ฿จ

คำรຌอยละ
ของคำฉลี่ย
ควำมพึงพอ฿จ

ระดับ
ควำมพึงพอ฿จ

ไ.ๆ่

้ใ.ๆเ

มากทีไสุด

ไ.ๆๆ

้ใ.โเ

มากทีไสุด

ไ.ๆ่
ไ.็แ
ไ.ๆ่

้ใ.ๆเ
้ไ.โเ
้ใ.ๆเ

มากทีไสุด
มากทีไสุด
มำกที่สุด

ขຌอมูลจากตารางทีไ ่ พบวา ผูຌรับบริการมีความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการ฿นงานทีไสารวจ
จานวน ไ งาน ดังนีๅ
1. ภาพรวมของงานทีไ฿หຌบริการทัๅง ไ งาน พบวา ผูຌรับบริการมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จทากับ
ไ.ๆ่ จากคะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด
2. งานดຌ านการจั ดการศึ กษาศู นย์ พั ฒนาดใ กลใ กก อนวั ยรี ยน พบว า ผูຌ รั บบริ การมี ค าฉลีไ ย
ความพึงพอ฿จทากับ ไ.ๆ่ จากคะนนตใม 5.เเ หรื อคิดป็ นรຌ อยละ 93.ๆเ ซึไงป็ นความพึงพอ฿จ
฿นระดับมากทีไสุด
ใ. งานดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิการ฿หຌบริการดຌานถนนุ ดຌานเฟฟ้าสงสวางุ การ฿หຌบริการ
ดຌานประปาี พบวา ผูຌรับบริการมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จทากับ ไ.ๆๆ จากคะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็น
รຌอยละ 9ใ.โเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด
4. งานดຌานสังคม ละการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน พบวา ผูຌรับบริการมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จ
ทากับ ไ.ๆ่ จากคะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด
5. งานดຌ า นการจั ด กใบ ภาษี  ละรายเดຌ พบว า ผูຌ รั บบริ การมี ค าฉลีไ ยความพึ งพอ฿จท า กั บ
ไ.็แ จากคะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ ้ไ.โเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด
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7.

ควำมพึงพอ฿จของประชำชนตอกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของผูຌบริหำร
ทຌองถิ่น อบต.คูบัว

ผลการศึกษาความพึงพอ฿จของผูຌ รั บบริ การทีไ มี ตอ การบริ หารงานตามหลั กธรรมาภิบาลของ
ผูຌบริหารทຌองถิไน อบต.คูบัว สดง฿นตารางทีไ ้ ดังตอเปนีๅ
ตำรำงที่ ้ คำฉลี่ยละคำรຌอยละของควำมพึงพอ฿จที่มีตอกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของ
ผูຌบริหำรทຌองถิ่น อบต.คูบัว
รำยกำรสำรวจ
แ. หลักประสิทธิผล ิeffectiveness)
แ.แ มีผลการปฏิบัติงานทีไบรรลุวตั ถุประสงค์/
ป้าหมายของผนการปฏิบตั ิงานตามงบประมาณ
ทีไเดຌรับ
แ.โ มีกระบวนการปฏิบัติงานละระบบงานทีไป็น
มาตรฐาน
แ.ใ มีการติดตาม ประมินผล ละพัฒนา ปรับปรุง
อยางตอนืไองละป็นระบบ
ควำมพึงพอ฿จดຌำนหลักประสิทธิผล
โ. หลักประสิทธิภำพ (efficiency)
2.1 มีการบริหารจัดการทีไเดຌผลงานทีไคุຌมคา
มืไอทียบกับป้าหมายงบประมาณ ละวลา
ทีไ฿ชຌเป
โ.โ มีการนาขຌอมูลสารสนทศป็นหลักสาคัญ
฿นการบริหารงาน
โ.ใ สามารถนะนวทาง/กຌเขปัญหาการทางาน
หรือกຌเขปัญหาฉพาะหนຌาทีไกิดขึๅนจาก
การทางานของหนวยงาน
ควำมพึงพอ฿จดຌำนหลักประสิทธิภำพ
ใ. หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness)
3.1 สามารถดานินการดຌานการ฿หຌบริการเดຌภาย฿น
ระยะวลาทีไกาหนดเวຌ
ใ.โ สามารถสรຌางความชืไอมัไน ความเวຌวาง฿จ฿หຌก
ผูຌรับบริการ
ใ.ใ สามารถตอบสนองความคาดหวัง/ความตຌองการ
ของผูຌรับบริการ ละผูຌมสี วนเดຌสวนสียทีไมี
ความหลากหลาย ละมีความตกตางเดຌ
ควำมพึงพอ฿จดຌำนหลักกำรตอบสนอง

คำฉลี่ย
ควำม
พึงพอ฿จ

สวนบี่ยงบน
มำตรฐำน

ระดับ
ควำม
พึงพอ฿จ

คำรຌอยละ
ของคำฉลี่ย
ควำมพึงพอ฿จ

4.50

.68

มากทีไสุด

90.00

4.48

.77

มาก

89.60

4.49

.76

มาก

89.80

4.49

.64

มำก

89.80

4.51

.73

มากทีไสุด

90.20

4.48

.77

มาก

89.60

4.49

.76

มาก

89.80

4.50

.72

มำกที่สุด

90.00

4.51

.73

มากทีไสุด

90.20

4.48

.77

มากทีไสุด

89.60

4.49

.76

มากทีไสุด

89.80

4.50

.72

มำกที่สุด

90.00

57

รำยกำรสำรวจ
ไ. หลักภำระควำมรับผิดชอบ (Accountability)
4.1 สดงความรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ
ละผลงานตอป้าหมายทีไกาหนดเวຌ
ไ.โ มีความรับผิดชอบตอความคาดหวังของ
บุคลากรละผูຌมสี วนกีไยวขຌอง
ไ.ใ มีสานึก฿นการรับผิดชอบตอปัญหาสาธารณะ
ควำมพึงพอ฿จดຌำนหลักภำระควำมรับผิดชอบ
5. หลักควำมปรง฿ส (Transparency)
5.1 มีกระบวนการทางานทีไปิดผย ตรงเปตรงมา
สามารถตรวจสอบเดຌ ละสามารถชีๅจงเดຌ
มืไอมีขຌอสงสัย
5.โ บุคลากรสามารถขຌาถึงขຌอมูลขาวสารของ
องค์กรเดຌอยางทัไวถึง ละขຌอมูลมีความถูกตຌอง
ควำมพึงพอ฿จดຌำนหลักควำมปรง฿ส
ๆ. หลักกำรมีสวนรวม (Participation)
6.1 ปิดอกาส฿หຌบุคลากรเดຌขຌารวม฿นการรับรูຌ
รียนรูຌ ทาความขຌา฿จ รวมสดงทัศนะ
รวมสนอปัญหา/ประดในทีสไ าคัญทีไกีไยวขຌอง
ๆ.โ รับฟังความคิดหในจากผูຌมสี วนกีไยวขຌอง
พืไอรวมคิดนวทาง หรือรวมการกຌเขปัญหา
ๆ.ใ ปิดอกาส฿หຌบุคลากรมีสวนรวม฿น
กระบวนการตัดสิน฿จละกระบวนการพัฒนา
ผนงานหรืองานดຌานตาง โ
ควำมพึงพอ฿จดຌำนหลักกำรมีสวนรวม
็. หลักกำรกระจำยอำนำจ (Decentralization)
็.แ มีการกาหนดภาระหนຌาทีไหรือขัๅนตอนการ
ดานินงานของหนวยงานละมอบหมายงาน
กบุคลากร฿นหนวยงานเดຌอยางหมาะสมกับ
ปริมาณงานละคุณภาพของงานทีไทา
็.โ มีการถายอนอานาจ การตัดสิน฿จ การ฿ชຌ
ทรัพยากร ละภารกิจจากผูຌบริหาร฿หຌ
รองผูຌบริหารทຌองถิไน หัวหนຌาสวนราชการ
พืไอ฿หຌดานินการทนดยอิสระตามสมควร

คำฉลี่ย
ควำม
พึงพอ฿จ

สวนบี่ยงบน
มำตรฐำน

ระดับ
ควำม
พึงพอ฿จ

คำรຌอยละ
ของคำฉลี่ย
ควำมพึงพอ฿จ

4.51

.73

มากทีไสุด

90.20

4.48

.77

มากทีไสุด

89.60

4.49

.76

4.50

.72

มากทีไสุด
มำกที่สุด

4.51

.73

มากทีไสุด

้เ.โเ

4.48

.77

มาก

่้.ๆเ

4.50

.72

มำกที่สุด

้เ.เเ

4.50

.76

มากทีไสุด

90.00

4.52

.73

มากทีไสุด

้เ.ไเ

4.50

.75

มากทีไสุด

้เ.เเ

4.51

.71

มำกที่สุด

้เ.โเ

4.51

.75

มากทีไสุด

้เ.โเ

4.52

.73

มากทีไสุด

90.40

89.80

90.00
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รำยกำรสำรวจ
มีการถายอนอานาจละความรับผิดชอบ฿น
การตัดสิน฿จ ละการดานินการ฿หຌกบุคลากร
ดยมุงนຌนการสรຌางความพึงพอ฿จ฿นการ฿หຌ
บริการ ละผูมຌ ีสวนเดຌสวนสีย การปรับปรุง
กระบวนการละพิมไ ผลิตภาพ พืไอผล
การดานินงานทีไดี
ควำมพึงพอ฿จดຌำนหลักกำรกระจำยอำนำจ
่. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
8.แ มีการ฿ชຌอานาจตามกฎระบียบ ขຌอบังคับของ
หนวยงาน฿นการบริหารงานดຌวยความป็นธรรม
เมลือกปฏิบัติ
่.โ มีการ฿ชຌอานาจ฿นการปฏิบตั ิงานอยางหมาะสม
ควำมพึงพอ฿จดຌำนหลักนิติธรรม
้. หลักควำมสมอภำค (Equity)
้.แ ผูຌรับบริการเดຌรับการปฏิบัติละเดຌรับบริการ
อยางทาทียมกัน
้.โ มีการ฿หຌบริการทีผไ ูຌรับบริการพึงพอ฿จ
ควำมพึงพอ฿จดຌำนหลักควำมสมอภำค
แเ. หลักมุงนຌนฉันทำมติ (Consensus Oriented)
แเ.แ มีการรับฟังขຌอคิดหในจากกลุมบุคคลทีไเดຌรับ
ประยชน์ละสียประยชน์หรือกลุมทีไเดຌรับ
ผลกระทบดยตรง
แเ.โ มีการ฿ชຌกระบวนการตัดสิน฿จพืไอสรุป
ขຌอคิดหใน
แเ.ใ มีการบริหารงานดยยึดหลักฉันทามติ
ควำมพึงพอ฿จดຌำนหลักหลักมุงนຌนฉันทำมติ
สรุปควำมพึงพอ฿จ฿นภำพรวม

คำฉลี่ย
ควำม
พึงพอ฿จ

สวนบี่ยงบน
มำตรฐำน

ระดับ
ควำม
พึงพอ฿จ

คำรຌอยละ
ของคำฉลี่ย
ควำมพึงพอ฿จ

4.50

.75

มากทีไสุด

้เ.เเ

4.51

.71

มำกที่สุด

้เ.โเ

4.49

.76

มาก

่้.่เ

4.50

.74

4.50

.72

มากทีไสุด
มำกที่สุด

้เ.เเ
้เ.เเ

4.48

.77

มากทีไสุด

89.60

4.49

.76

4.48

.75

มากทีไสุด
มำกที่สุด

4.50

.74

มากทีไสุด

้เ.เเ

4.48

.77

มากทีไสุด

่้.ๆเ

4.49

.76

4.49

.72

ไ.50

.70

มากทีไสุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด

่้.่เ
่้.่เ
้เ.เเ

7.3

89.80

89.60

ขຌอมูลจากตารางทีไ ้ พบวา ประชาชนมีความพึงพอ฿จตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูຌบริหารทຌองถิไน อบต.คูบัว฿นภาพรวม คิดป็นคาฉลีไยทากับ ไ.5เ จากคะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็น
รຌอยละ ้เ.เเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด
ความพึงพอ฿จของประชาชนทีไมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูຌบริหารทຌองถิไน
อบต.คูบัว จานกป็นรายดຌาน ดยรียงลาดับความพึงพอ฿จจากมากเปหานຌอย มีดังตอเปนีๅ
แี ดຌานหลักการมีสวนรวม ละดຌานหลักการกระจายอานาจ มีคาฉลีไยทากับ ไ.5แ หรือคิดป็น
รຌอยละ ้เ.โเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด
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โี ดຌานหลักประสิทธิผ ล ดຌานหลักประสิ ทธิภ าพ ดຌานหลักการตอบสนอง ดຌานหลักภาระ
ความรับผิดชอบ ดຌานหลักความปรง฿ส ละดຌานหลักนิติธรรม มีคาฉลีไยทากับ ไ.5เ หรือคิดป็น
รຌอยละ ้เ.เเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด
3ี ดຌานหลักมุงนຌนฉันทามติ มีคาฉลีไยทากับ ไ.ไ้ หรือคิดป็นรຌอยละ ่้.่เ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ
฿นระดับมาก
ไี ดຌานหลักความสมอภาค มีคาฉลีไยทากับ ไ.ไ่ หรือคิดป็นรຌอยละ ่้.ๆเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ
฿นระดับมาก
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บทที่ 5
สรุปผลกำรศึกษำละขຌอสนอนะ
สรุปผลกำรศึกษำ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา฿นครัๅงนีๅ คือ พืไอศึกษาความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการตอการ฿หຌ
บริการขององค์การบริหารสวนตาบลคูบัว อาภอมือง จังหวัดราชบุรี ฿นงานบริการทีไสารวจ 4 งาน คือ
งานดຌานการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาดใกลใกกอนวัยรียน งานดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิการ฿หຌบริการ
ดຌานถนนุ ดຌานเฟฟ้าสงสวางุ การ฿หຌบริการดຌานประปาี งานดຌานสังคม ละการจัดทาผนพัฒนา
ทຌองถิไน ละงานดຌานการจัดกใบภาษีละรายเดຌ ดยศึกษาความพึงพอ฿จดຌานกระบวนการขัๅนตอน
การ฿หຌบริการ ดຌานชองทางการ฿หຌบริการ ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ ละดຌานสิไงอานวยความสะดวก
กลุมตัวอยาง฿นการศึกษาครัๅงนีๅ เดຌก ผูຌรับบริการ฿นงานบริการ ไ งาน คือ แี งานดຌานการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาดใกลใกกอนวัยรียน จานวน โ็่ คน 2ี งานดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิการ฿หຌ
บริ การดຌานถนนุ ดຌานเฟฟ้าสงสวา งุ การ฿หຌ บ ริ การดຌา นประปาี จ านวน โ็่ คน ใี งานดຌา น
สังคม ละการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน จานวน โ็่ คน ละ ไี งานดຌานการจัดกใบภาษีละรายเดຌ
จานวน โ็่ คน พืๅนทีไ฿นการศึกษา เดຌก พืๅนทีไ฿หຌบริการขององค์การบริหารสวนตาบลคูบัว อาภอมือง
จังหวัดราชบุรี ดานินการสารวจ฿นดือนสิงหาคม พ.ศ. โ5ๆแ
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล คือ บบสอบถามบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ดยมีการตรวจสอบคุณภาพดຌานความทีไยงตรงชิงนืๅอหา (content validity) เดຌคาดัชนีความสอดคลຌอง
ระหวางขຌอคาถามกับวัตถุประสงค์ทีไศึกษา (IOC) ทากับ เ.ๆ็ – แ.เเ ละมีคาความชืไอมัไนทากับ 0.87
สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล เดຌก คาฉลีไย (M) คาความบีไยงบนมาตรฐาน (S.D.) ละ
คารຌอยละ (percent age) ละ฿ชຌการวิคราะห์นืๅอหาสาหรับขຌอมูลชิงคุณภาพ

ผลกำรศึกษำ

ผลการสารวจความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการทีไมีตอคุณภาพการ฿หຌบริการขององค์การบริหาร
สวนตาบลคูบัว อาภอมือง จังหวัดราชบุรี มีดังตอเปนีๅ
แ. คุณภาพการ฿หຌบริการ฿นภาพรวม ผูຌรับบริการมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จทากับ ไ.ๆ่ จาก
คะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด ดยมีคาฉลีไย
ความพึงพอ฿จ฿นตละดຌานดังตอเปนีๅ
แ.แ ดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.ๆ่ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ
แ.โ ดຌานชองทางการ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.ๆ็ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ไเ
แ.ใ ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.ๆ่ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ
แ.ไ ดຌานสิไงอานวยความสะดวก฿นระดับ ไ.ๆ่ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ
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โ. การ฿หຌบริ การ฿นงานดຌานการจัดการศึกษาศูนย์ พัฒนาดใกลใกกอนวัยรี ยน พบวา ผูຌรั บ
บริการมีคาฉลีไย ความพึงพอ฿จทากับ ไ.ๆ่ จากคะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ 93.ๆเ ซึไงป็น
ความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด ดยมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จ฿นตละดຌานดังตอเปนีๅ
โ.แ ดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.ๆ่ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ
โ.โ ดຌานชองทางการ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.ๆ่ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ
โ.ใ ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.ๆ่ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ
โ.ไ ดຌานสิไงอานวยความสะดวก฿นระดับ ไ.ๆ็ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ไเ
ใ. การ฿หຌบริการ฿นงานดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิการ฿หຌบริการดຌานถนนุ ดຌานเฟฟ้าสงสวางุ
การ฿หຌ บ ริ การดຌานประปาี พบวา ผูຌ รั บบริ การมีคาฉลีไ ยความพึงพอ฿จทากับ ไ.ๆๆ จากคะนนตใม
5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ 9ใ.โเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด ดยมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จ฿น
ตละดຌานดังตอเปนีๅ
ใ.แ ดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.ๆๆ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.โเ
ใ.โ ดຌานชองทางการ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.ๆๆ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.โเ
ใ.ใ ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.ๆๆ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.โเ
ใ.ไ ดຌานสิไงอานวยความสะดวก฿นระดับ ไ.ๆ็ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ไเ
ไ. การ฿หຌบริการ฿นงานดຌานสังคม ละการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน พบวา ผูຌรับบริการมีคาฉลีไย
ความพึงพอ฿จทากับ ไ.ๆ่ จากคะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับ
มากทีไสุด ดยมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จ฿นตละดຌานดังตอเปนีๅ
ไ.แ ดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.ๆ่ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ
ไ.โ ดຌานชองทางการ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.ๆ่ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ
ไ.ใ ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.ๆ่ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ
ไ.ไ ดຌานสิไงอานวยความสะดวก฿นระดับ ไ.ๆ็ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ไเ
5. งานดຌานการจัดกใบภาษีละรายเดຌ พบวา ผูຌรับบริการมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จทากับ
ไ.็แ จากคะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ ้ไ.โเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด ดยมี
คาฉลีไยความพึงพอ฿จ฿นตละดຌานดังตอเปนีๅ
5.แ ดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.็แ คิดป็นรຌอยละ ้ไ.โเ
5.โ ดຌานชองทางการ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.ๆ่ คิดป็นรຌอยละ ้ใ.ๆเ
5.ใ ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ฿นระดับ ไ.็ใ คิดป็นรຌอยละ ้ไ.ๆเ
5.ไ ดຌานสิไงอานวยความสะดวก฿นระดับ ไ.็แ คิดป็นรຌอยละ ้ไ.โเ
สาหรับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูຌบริหารทຌองถิไน อบต.คูบัว พบวา ประชาชน
มีคาฉลีไยความพึงพอ฿จทากับ ไ.5เ จากคะนนตใม 5.เเ หรือคิดป็นรຌอยละ ้เ.เเ ซึไงป็นความพึงพอ฿จ
฿นระดับมากทีไสุด
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ขຌอสนอนะ฿นกำรนำผลกำรศึกษำเป฿ชຌ

แ. ผูຌบริหารขององค์การบริหารสวนตาบลคูบัวควรนาผลการประมิน฿นครัๅงนีๅพืไอศึกษา
นวทางการพิไมคุณภาพการ฿หຌบริการตามความตຌองการละความคาดหวังของประชาชนผูຌรับบริการ
ดยจัดทาป็นผนการพัฒนาอยางป็นรูปธรรม
โ. ควรรายงานผลละสนอความหในซึไงเดຌจากการติดตามละประมินผลคุณภาพของการ฿หຌ
บริการตอสภาทຌองถิไน ผูຌบริหารทຌองถิไน คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน ละประกาศผลการประมิน
฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบดยทัไวกัน
ใ. ควร฿ชຌผลประมิน฿นการพิจารณานวทางการนานยบายเปปฏิบัติ ละความสามารถ
฿นการตอบสนองวัตถุประสงค์ทีไเดຌกาหนดเวຌ฿นผนพัฒนาหรือผนปฏิบัติการของหนวยงาน
ไ. ควร฿ชຌผลการประมิน฿นครัๅงนีๅ พืไอกาหนดมาตรการชิงยุทธศาสตร์฿นการกຌปัญหา
หรือนวทางการพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการ ละการริริไมบริการ฿หม โ ทีไตอบสนองความตຌองการ
ของประชาชนทัๅงมาตรการระยะสัๅนละระยะยาว
5. ควรกาหนดนวทางทีไป็นรูปธรรมอยางชัดจน฿นการปิดชองทาง฿หຌสาธารณชนเดຌรับทราบ
ละมีสวนรวม฿นการตรวจสอบประสิทธิภาพละประสิทธิผล฿นการกຌปัญหา ละการตรวจสอบ
พืไอ฿หຌน฿จวามีการดานินการทีไ฿ส฿จตอปัญหาของประชาชนอยางตอนืไอง

ขຌอสนอนะ฿นกำรศึกษำครัๅงตอเป

แ. ควรมีการศึกษากีไยวกับกณฑ์การตอบสนองความตຌองการของประชาชน฿นดຌานการกาหนด
ประดในปัญหา นวทางทีไเดຌผล฿นการรับฟังความคิดหในละขຌอสนอนะของประชาชนผูຌรับบริการ
โ. ควรมีการศึกษาดຌานปัจจัยทีไสงผลตอคุณภาพของการ฿หຌบริการ พืไอ฿ชຌประกอบการ
ดานินการยกระดับคุณภาพการ฿หຌบริการขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ใ. ควรมีการศึกษานวทางการ฿หຌความรูຌละการสรຌางความตระหนัก฿นการมีสวนรวมของ
ประชาชน฿นกิจการสาธารณะ พืไอ฿หຌกิดการดานินการทีไป็นรูปธรรม฿นการสรຌางการมีสวนรวม
฿นการบริหารราชการของประชาชน
ไ. ควรมีการศึกษากีไยวกับ กณฑ์ประสิ ทธิภาพ ิEfficiency) ฿นดຌานสั ดส วนผลผลิ ตตอ
คา฿ชຌจาย ผลิตภาพตอกาลังคน ผลิตภาพตอหนวยวลา ละการประหยัดทรัพยากรการจัดการ
5. ควรมีการศึกษากณฑ์ประสิทธิผลอืไน โ นอกหนือจากการศึกษาความพึงพอ฿จของ
ผูຌรับบริการ ชน ระดับการบรรลุป้าหมาย ระดับการมีสวนรวม ระดับความพึงพอ฿จ ละความสีไยง
ของการดานินงานตามครงการ
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ภำคผนวก ก

ครื่องมือกใบรวบรวมขຌอมูล

บบสอบถำมควำมพึงพอ฿จของประชำชนทีม่ ีตอกำร฿หຌบริกำร
งำนดຌำนกำรจัดกำรศึกษำศูนย์พฒ
ั นำดใกลใกกอนวัยรียน
ขององค์กำรบริหำรสวนตำบลคูบัว อำภอมือง จังหวัดรำชบุรี

คำชีๅจง ปรดทาครืไองหมาย  ลง฿นชองทีไตรงกับความป็นจริง ตามความคิดหในของทาน พืไอนาขຌอมูลทีไเดຌมา
ปรับปรุงการ฿หຌบริการละกຌเขขຌอบกพรอง฿นการ฿หຌบริการดຌานตาง โ
ตอนที่ 1 ขຌอมูลทั่วเป
1. พศ
 แ. ชาย
 2. หญิง
2. จบการศึกษาชัๅนสูงสุด
 แ. เมเดຌรียนหนังสือ  โ. ประถมศึกษา  ใ. มัธยมศึกษาตอนตຌน  ไ. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 5. อนุปริญญา / ปวส.  6. ปริญญาตรี  7. สูงกวาปริญญาตรี  ่. อืไนโ ิปรดระบุี..........
ตอนที่ 2 ควำมพึงพอ฿จ฿นกำร฿หຌบริกำรขององค์กำรบริหำรสวนตำบลคูบัว อำภอมือง จังหวัดรำชบุรี
ระดับควำมพึงพอ฿จ
ประดใน
มำก
ปำน
มำก
นຌอย
ที่สุด
กลำง
ดຌำนกระบวนกำรขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร
แ. ขัๅนตอนการขอรับบริการสะดวก เมยุงยาก
โ. การ฿หຌบริการครอบคลุมพืๅนทีไรับผิดชอบ
ใ. การ฿หຌบริการมีความป็นธรรมสมอภาคทาทียมกัน
ไ. การ฿หຌบริการป็นเปตามกาหนดวลา ชน การรับสมัคร การดานินการจัดการรียนการสอน
5. การมีสวนรวมของผูຌปกครอง฿นการจัดการรียนการสอน ละกิจกรรมอืไน โ
ๆ. การจัดการรียนการสอนนຌนพัฒนาดใกครบทุกดຌาน เดຌก รางกาย สติปัญญา
ศีลธรรม อารมณ์ สังคม
็. กิจกรรมทีไจัดมีความหมาะสมสาหรับการรียนรูຌของดใก
ดຌำนชองทำงกำร฿หຌบริกำร
่. มีการประชาสัมพันธ์การ฿หຌบริการ ชน บอร์ดประชาสัมพันธ์ สียงตามสาย วใบเซต์
้. มีชองทางการรับฟังความคิดหในตอการ฿หຌบริการ ชน ตูຌรับฟังความคิดหใน วใบเซต์
แเ. การจัด฿หຌมีสายดวนนายกฯ หรือสายดวนปลัดฯ
ดຌำนจຌำหนຌำที่ผูຌ฿หຌบริกำร
แแ. ความสุภาพ กิริยามารยาทของครูละผูຌดูลดใก
แโ. ความหมาะสม฿นการตงกาย บุคลิกลักษณะของครูละผูຌดูลดใก
แใ. ครูมีความรูຌ ความขຌา฿จ฿นนืๅอหาละวิธีการจัดการศึกษา฿หຌกดใกลใก
แไ. ครู ผูຌดูลดใกมีความรักดใก มีความสัมพันธ์ทีไดีกับดใก
แ5. ครู ผูຌดูลดใกมีความสัมพันธ์ทีไดีกับผูຌปกครอง
แๆ. ความซืไอสัตย์สุจริต฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ ชน เมรับสินบน เมหาประยชน์สวนตัว ฯลฯ
ดຌำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
แ็. ความสะดวกของสถานทีไตัๅงของศูนย์พัฒนาดใกลใก
แ่. หຌองรียนหมาะสมกับการจัดการรียนการสอน
แ้. หຌองนๅาสะอาด หมาะสมกับวัยของดใก
โเ. หຌองอาหารมีความสะอาด ถูกสุขอนามัย
โแ. สนามดใกลนละครืไองลนดใกมีความปลอดภัย
โโ. ความพียงพอของอุปกรณ์ สืไอสาหรับจัดการรียนการสอน
โใ. สถานทีไมีความสะอาด ป็นระบียบ รียบรຌอย

นຌอย
ที่สุด

ตอนที่ 3 ควำมคิดหในละขຌอสนอนะ฿นกำร฿หຌบริกำร…………………………………………………………………..........................................
…………………………………………………........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………......................................................................................................................................
ขอขอบคุณ฿นควำมควำมรวมมือ฿นกำรตอบบบสอบถำม

บบสอบถำมควำมพึงพอ฿จของประชำชนที่มีตอกำร฿หຌบริกำร
งำนดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำน ิกำร฿หຌบริกำรดຌำนถนนุ ดຌำนเฟฟ้ำสงสวำงุ กำร฿หຌบริกำรดຌำนประปำี
ขององค์กำรบริหำรสวนตำบลคูบัว อำภอมือง จังหวัดรำชบุรี

คำชีๅจง ปรดทาครืไองหมาย  ลง฿นชองทีไตรงกับความป็นจริง ตามความคิดหในของทาน พืไอนาขຌอมูลทีไเดຌมา
ปรับปรุงการ฿หຌบริการละกຌเขขຌอบกพรอง฿นการ฿หຌบริการดຌานตาง โ

ตอนที่ 1 ขຌอมูลทั่วเป
1. พศ
 แ. ชาย
 2. หญิง
2. จบการศึกษาชัๅนสูงสุด
 แ. เมเดຌรียนหนังสือ  โ. ประถมศึกษา  ใ. มัธยมศึกษาตอนตຌน  ไ. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 5. อนุปริญญา / ปวส.  6. ปริญญาตรี
 7. สูงกวาปริญญาตรี  ่. อืไนโ ิปรดระบุี..........
ตอนที่ 2 ควำมพึงพอ฿จ฿นกำร฿หຌบริกำรขององค์กำรบริหำรสวนตำบลคูบัว อำภอมือง จังหวัดรำชบุรี
ระดับควำมพึงพอ฿จ
ประดใน
มำก
ปำน
นຌอย
มำก
นຌอย
ที่สุด
กลำง
ที่สุด
ดຌำนกระบวนกำรขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร
แ. การจຌงผนผังขัๅนตอน ละผูຌรับผิดชอบการ฿หຌบริการ
โ. การ฿หຌบริการครอบคลุมทุกพืๅนทีไ
ใ. ถนน฿นชุมชนมีสภาพดี ป็นเปตามมาตรฐาน
ไ. มีครือขายถนนครอบคลุมทุกพืๅนทีไ
5. มีเฟฟ้าสองสวางบริวณถนน
ๆ. ทางทຌาเดຌมาตรฐานละอยู฿นสภาพดี
็. คุณภาพการ฿หຌบริการเฟฟ้า ชน เฟเมตก เฟเมดับบอย
่. การมีเฟสองสวางครอบคลุมพืๅนทีไสาธารณะ
้. นๅาประปามีความสะอาด ปลอดภัย
แเ. นๅาประปามีพียงพอตอการอุปภค บริภค
แแ. ความรวดรใว฿นการซอมซมหรือกຌเขอุปกรณ์ทีไชารุด
ดຌำนชองทำงกำร฿หຌบริกำร
แโ. มีการประชาสัมพันธ์การ฿หຌบริการ ชน บอร์ดประชาสัมพันธ์ สียงตามสาย วใบเซต์
แใ. มีชองทางการรับฟังความคิดหในตอการ฿หຌบริการ ชน ตูຌรับฟังความคิดหใน วใบเซต์
แไ. การจัด฿หຌมีสายดวนนายกฯ หรือสายดวนปลัดฯ
แ5. มีการ฿หຌบริการ฿นชองทางอืไน โ ชน ทางเปรษณีย์ การบริการนอกสถานทีไ การ฿หຌ
บริการนอกวลา หรือการ฿หຌบริการลวงหนຌา
ดຌำนจຌำหนຌำที่ผูຌ฿หຌบริกำร
แๆ. ความสุภาพ กิริยามารยาทของจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ
แ็. ความหมาะสม฿นการตงกาย บุคลิกลักษณะของจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ
แ่. ความอา฿จ฿ส กระตือรือรຌน ละความพรຌอม฿นการ฿หຌบริการ
แ้. จຌาหนຌาทีไมีความรูຌ ความสามารถ฿นการ฿หຌบริการ ชน การตอบคาถาม ชีๅจง
ขຌอสงสัย ฿หຌคานะนา ชวยกຌปัญหาเดຌ
โเ. จຌาหนຌาทีไ฿หຌบริการตอผูຌรับบริการหมือนกันทุกราย ดยเมลือกปฏิบัติ
โแ. ความซืไอสัตย์สุจริต฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ ชน เมรับสินบน เมหาประยชน์สว นตัว ฯลฯ
ดຌำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
โโ. ความสะดวกของสถานทีไตัๅง฿นการดินทางมารับบริการ
โใ. ความพียงพอของอุปกรณ์ ครืไองมือ฿นการ฿หຌบริการ
โไ. ครืไองมืออุปกรณ์ทีไ฿ชຌมีคุณภาพหมาะสมกับงาน
โ5. จุดหรือชองการ฿หຌบริการมีความหมาะสมละสะดวก
ตอนที่ 3 ควำมคิดหในละขຌอสนอนะ฿นกำร฿หຌบริกำร…………………………………………………………………..........................................
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ขอขอบคุณ฿นควำมควำมรวมมือ฿นกำรตอบบบสอบถำม

บบสอบถำมควำมพึงพอ฿จของประชำชนที่มีตอกำร฿หຌบริกำร
งำนดຌำนสังคม ละกำรจัดทำผนพัฒนำทຌองถิ่น
ขององค์กำรบริหำรสวนตำบลคูบัว อำภอมือง จังหวัดรำชบุรี

คำชีๅจง ปรดทาครืไองหมาย  ลง฿นชองทีไตรงกับความป็นจริง ตามความคิดหในของทาน พืไอนาขຌอมูลทีไเดຌมา
ปรับปรุงการ฿หຌบริการละกຌเขขຌอบกพรอง฿นการ฿หຌบริการดຌานตาง โ
ตอนที่ 1 ขຌอมูลทั่วเป
1. พศ
 แ. ชาย
 2. หญิง
2. จบการศึกษาชัๅนสูงสุด
 แ. เมเดຌรียนหนังสือ  โ. ประถมศึกษา  ใ. มัธยมศึกษาตอนตຌน  ไ. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 5. อนุปริญญา / ปวส.  6. ปริญญาตรี
 7. สูงกวาปริญญาตรี  ่. อืไนโ ิปรดระบุี..........
ตอนที่ 2 ควำมพึงพอ฿จ฿นกำร฿หຌบริกำรขององค์กำรบริหำรสวนตำบลคูบัว อำภอมือง จังหวัดรำชบุรี
ระดับควำมพึงพอ฿จ
ประดใน
มำก
ปำน
นຌอย
มำก
นຌอย
ที่สุด
กลำง
ที่สดุ

ดຌำนกระบวนกำรขันๅ ตอนกำร฿หຌบริกำร
แ. ประชาชนมีสวนรวม฿นการจัดทาผน ชน การสะทຌอนปัญหา การวิคราะห์
สภาพของชุมชน การกาหนดป้าหมาย
โ. มีการดานินการอยางป็นขัๅนตอน ชน มีการศึกษาความตຌองการของ
ประชาชน การยกราง การขอความหในชอบ การประกาศ฿ชຌ
ใ. ผนมีความชัดจน฿นดຌานป้าหมาย บอกนวทาง฿นการดานินการ ระบุ
ตัวชีๅวัดความสารใจของการปฏิบัตงิ าน
ไ. การดานินการป็นเปตามระบียบขຌอบังคับของกรมสงสริมการปกครอง
สวนทຌองถิไน
5. การดานินการเมลาชຌา ป็นเปตามวลาทีไกาหนด
ๆ. ผนพัฒนาตอบสนองความตຌองการของประชาชน ป็นประยชน์ตอชุมชน
ดຌำนชองทำงกำร฿หຌบริกำร
็. มีการประชาสัมพันธ์การดานินการจัดทาผน ชน บอร์ดประชาสัมพันธ์
สียงตามสาย วใบเซต์
่. มีชองทางการรับฟังความคิดหในตอการ฿หຌบริการ ชน ตูຌรับฟังความคิดหใน
วใบเซต์
้. การจัด฿หຌมสี ายดวนนายกฯ หรือสายดวนปลัดฯ
ดຌำนจຌำหนຌำที่ผูຌ฿หຌบริกำร
แเ. จຌาหนຌาทีสไ ามารถตอบคาถาม ชีๅจงขຌอสงสัย ฿หຌคานะนา ฿นรือไ ง
ผนพัฒนาเดຌ
แแ. จຌาหนຌาทีดไ านินการดຌวยความซืไอสัตย์ ปรง฿ส เมสวงหาประยชน์สวนตัว
หรือพวกพຌอง
แโ. จຌาหนຌาทีมไ ีพียงพอตอดานินการ
แใ. จຌาหนຌาทีมไ ีความรูคຌ วามสามารถ฿นการดานินงานดຌานผนปฏิบตั ิงาน
ดຌำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
แไ. สถานทีไ฿นการดานินการจัดทาผนมีความสะดวกตอการขຌารวมของ
ประชาชน
แ5. ความพียงพอของอุปกรณ์ ครืไองมือ฿นการ฿หຌบริการ
แๆ. มีการ฿ชຌทคนลยีคอมพิวตอร์฿นการอานวยความสะดวก฿นการดานินการ
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ขอขอบคุณ฿นควำมควำมรวมมือ฿นกำรตอบบบสอบถำม

บบสอบถำมควำมพึงพอ฿จของประชำชนทีม่ ีตอกำร฿หຌบริกำร
งำนดຌำนกำรจัดกใบภำษีละรำยเดຌของ อบต.คูบัว
ขององค์กำรบริหำรสวนตำบลคูบัว อำภอมือง จังหวัดรำชบุรี

คำชีๅจง ปรดทาครืไองหมาย  ลง฿นชองทีไตรงกับความป็นจริง ตามความคิดหในของทาน พืไอนาขຌอมูลทีไเดຌมา
ปรับปรุงการ฿หຌบริการละกຌเขขຌอบกพรอง฿นการ฿หຌบริการดຌานตาง โ
ตอนที่ 1 ขຌอมูลทั่วเป
1. พศ
 แ. ชาย
 2. หญิง
2. จบการศึกษาชัๅนสูงสุด
 แ. เมเดຌรียนหนังสือ  โ. ประถมศึกษา  ใ. มัธยมศึกษาตอนตຌน  ไ. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 5. อนุปริญญา / ปวส.  6. ปริญญาตรี  7. สูงกวาปริญญาตรี  ่. อืไนโ ิปรดระบุี..........
ตอนที่ 2 ควำมพึงพอ฿จ฿นกำร฿หຌบริกำรขององค์กำรบริหำรสวนตำบลคูบัว อำภอมือง จังหวัดรำชบุรี
ระดับควำมพึงพอ฿จ
ประดใน
มำก
ปำน
นຌอย
มำก
นຌอย
ที่สุด
กลำง
ที่สุด
ดຌำนกระบวนกำรขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร
1. ขัๅนตอนการ฿หຌบริการมีความคลองตัว สะดวก รวดรใว
2. การ฿หຌบริการป็นเปตามระยะวลาทีไกาหนด
3. การ฿หຌบริการป็นเปตามระบียบทีไกาหนด
4. การจຌงผนผังขัๅนตอนละผูຌรับผิดชอบ฿นการ฿หຌบริการ
5. บบฟอร์มการยืไนภาษีมีความชัดจน ละมีตัวอยางการกรอกบบฟอร์มหรือคารຌอง
6. ความป็นธรรมของการบริการ ชน รียงตามลาดับกอนหลัง มีความสมอภาค ทาทียมกัน
7. ความครบถຌวนถูกตຌองของการ฿หຌบริการ
ดຌำนชองทำงกำร฿หຌบริกำร
8. มีการประชาสัมพันธ์การ฿หຌบริการ ชน บอร์ดประชาสัมพันธ์ สียงตามสาย วใบเซต์
9. มีชองทางการรับฟังความคิดหในตอการ฿หຌบริการ ชน ตูຌรับฟังความคิดหใน วใบเซต์
10. การจัด฿หຌมีสายดวนนายกฯ หรือสายดวนปลัดฯ
11. มีการ฿หຌบริการ฿นชองทางอืไน โ ชน การบริการนอกสถานทีไ การ฿หຌบริการนอกวลา
ดຌำนจຌำหนຌำที่ผูຌ฿หຌบริกำร
12. จຌาหนຌาทีไ฿หຌบริการดຌวยความสุภาพ มีกิริยามารยาททีไดี
13. ความหมาะสม฿นการตงกาย บุคลิกลักษณะของจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ
14. ความอา฿จ฿ส กระตือรือรຌน ละความพรຌอม฿นการ฿หຌบริการ
15. จຌาหนຌาทีไมีความรูຌ ความสามารถ฿นการ฿หຌบริการ ชน การตอบคาถาม ชีๅจง
ขຌอสงสัย ฿หຌคานะนา ชวยกຌปัญหาเดຌ
16. จຌาหนຌาทีไ฿หຌบริการตอผูຌรับบริการหมือนกันทุกราย ดยเมลือกปฏิบัติ
17. ความซืไอสัตย์สุจริต฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ ชน เมรับสินบน เมหาประยชน์สวนตัว ฯลฯ
ดຌำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
18. ความสะดวกของสถานทีไตัๅง฿นการดินทางมารับบริการ
19. ความพียงพอของสิไงอานวยความสะดวก ชน นๅาดืไม ทีไจอดรถ หຌองนๅา ทีไนัไงคอยรับบริการ
20. ความสะอาดละความป็นระบียบของสถานทีไ฿หຌบริการ
21. ความพียงพอของอุปกรณ์ ครืไองมือ฿นการ฿หຌบริการ
22. สถานทีไมีความป็นระบียบ สะดวกตอการติดตอขอรับบริการ
23. ป้ายขຌอความ ป้ายประชาสัมพันธ์กีไยวกับการ฿หຌบริการมีความชัดจน ขຌา฿จงาย
24. มีสืไอประชาสัมพันธ์/คูมือละอกสาร฿หຌความรูຌ
25. จุดหรือชองการ฿หຌบริการมีความหมาะสมละขຌาถึงเดຌสะดวก
ตอนที่ 3 ควำมคิดหในละขຌอสนอนะ฿นกำร฿หຌบริกำร…………………………………………………………………..........................................
…………………………………………………........................................................................................................................................................
…………………………………………………........................................................................................................................................................
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บบสอบถำมควำมพึงพอ฿จของประชำชนที่มีตอ
กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของผูຌบริหำรทຌองถิ่น
ขององค์กำรบริหำรสวนตำบลคูบัว อำภอมือง จังหวัดรำชบุรี

คำชีๅจง ปรดทาครืไองหมาย  ลง฿นชองทีไตรงกับความป็นจริง ตามความคิดหในของทาน พืไอนาขຌอมูลทีไเดຌมา
ปรับปรุงการ฿หຌบริการละกຌเขขຌอบกพรอง฿นการ฿หຌบริการดຌานตาง โ
ตอนที่ 1 ขຌอมูลทั่วเป
1. พศ
 แ. ชาย
 2. หญิง
2. จบการศึกษาชัๅนสูงสุด
 แ. เมเดຌรียนหนังสือ  โ. ประถมศึกษา  ใ. มัธยมศึกษาตอนตຌน  ไ. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 5. อนุปริญญา / ปวส.  6. ปริญญาตรี
 7. สูงกวาปริญญาตรี  ่. อืไนโ ิปรดระบุี..........
ตอนที่ 2 ควำมพึงพอ฿จตอกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของผูຌบริหำรทຌองถิ่น อบต.คูบัว
ประดในธรรมำภิบำล
แ. หลักประสิทธิผล ิeffectiveness)
แ.แ มีผลการปฏิบัติงานทีไบรรลุวัตถุประสงค์/ป้าหมายของผนการปฏิบัติงานตาม
งบประมาณทีไเดຌรับ
แ.โ มีกระบวนการปฏิบัติงานละระบบงานทีไป็นมาตรฐาน
แ.ใ มีการติดตาม ประมินผล ละพัฒนา ปรับปรุงอยางตอนืไองละป็นระบบ
โ. หลักประสิทธิภำพ (efficiency)
2.1 มีการบริหารจัดการทีไเดຌผลงานทีไคุຌมคามืไอทียบกับป้าหมายงบประมาณ ละ
วลาทีไ฿ชຌเป
โ.โ มีการนาขຌอมูลสารสนทศป็นหลักสาคัญ฿นการบริหารงาน
โ.ใ สามารถนะนวทาง/กຌเขปัญหาการทางาน หรือกຌเขปัญหาฉพาะหนຌา
ทีไกิดขึๅนจากการทางานของหนวยงาน
ใ. หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness)
3.1 สามารถดานินการดຌานการ฿หຌบริการเดຌภาย฿นระยะวลาทีไกาหนดเวຌ
ใ.โ สามารถสรຌางความชืไอมัไน ความเวຌวาง฿จ฿หຌกผูຌรับบริการ
ใ.ใ สามารถตอบสนองความคาดหวัง/ความตຌองการของผูຌรับบริการ ละผูຌมีสวนเดຌ
สวนสียทีไมีความหลากหลาย ละมีความตกตางเดຌ
ไ. หลักภำระควำมรับผิดชอบ (Accountability)
4.1 สดงความรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ ละผลงานตอป้าหมายทีไกาหนดเวຌ
ไ.โ มีความรับผิดชอบตอความคาดหวังของบุคลากรละผูຌมีสวนกีไยวขຌอง
ไ.ใ มีสานึก฿นการรับผิดชอบตอปัญหาสาธารณะ
5. หลักควำมปรง฿ส (Transparency)
5.1 มีกระบวนการทางานทีไปิดผยตรงเปตรงมา สามารถตรวจสอบเดຌ ละสามารถ
ชีๅจงเดຌมืไอมีขຌอสงสัย
5.โ บุคลากรสามารถขຌาถึงขຌอมูลขาวสารขององค์กรเดຌอยางทัไวถึง ละขຌอมูล
มีความถูกตຌอง
ๆ. หลักกำรมีสวนรวม (Participation)
6.1 ปิดอกาส฿หຌบุคลากรเดຌขຌารวม฿นการรับรูຌ รียนรูຌ ทาความขຌา฿จ รวมสดง
ทัศนะ รวมสนอปัญหา/ประดในทีไสาคัญทีไกีไยวขຌอง
ๆ.โ รับฟังความคิดหในจากผูຌมีสวนกีไยวขຌองพืไอรวมคิดนวทาง หรือรวมการกຌเข
ปัญหา
ๆ.ใ ปิดอกาส฿หຌบุคลากรมีสวนรวม฿นกระบวนการตัดสิน฿จละกระบวนการพัฒนา
ผนงานหรืองานดຌานตาง โ
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ประดในธรรมำภิบำล
็. หลักกำรกระจำยอำนำจ (Decentralization)
็.แ มีการกาหนดภาระหนຌาทีไหรือขัๅนตอนการดานินงานของหนวยงานละ
มอบหมายงานกบุคลากร฿นหนวยงานเดຌอยางหมาะสมกับปริมาณงานละ
คุณภาพของงานทีไทา
็.โ มีการถายอนอานาจ การตัดสิน฿จ การ฿ชຌทรัพยากร ละภารกิจจากผูຌบริหาร
฿หຌรองผูบຌ ริหารทຌองถิไน หัวหนຌาสวนราชการ พืไอ฿หຌดานินการทนดยอิสระ
ตามสมควร
7.3มีการถายอนอานาจละความรับผิดชอบ฿นการตัดสิน฿จ ละการดานินการ
฿หຌกบุคลากรดยมุงนຌนการสรຌางความพึงพอ฿จ฿นการ฿หຌบริการ ละผูຌมีสวนเดຌ
สวนสีย การปรับปรุงกระบวนการละพิไมผลิตภาพ พืไอผลการดานินงานทีไดี
่. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
8.แ มีการ฿ชຌอานาจตามกฎระบียบ ขຌอบังคับของหนวยงาน฿นการบริหารงานดຌวย
ความป็นธรรม เมลือกปฏิบัติ
่.โ มีการ฿ชຌอานาจ฿นการปฏิบัติงานอยางหมาะสม
้. หลักควำมสมอภำค (Equity)
้.แ ผูຌรับบริการเดຌรับการปฏิบัติละเดຌรับบริการอยางทาทียมกัน
้.โ มีการ฿หຌบริการทีไผูຌรับบริการพึงพอ฿จ
แเ. หลักมุงนຌนฉันทำมติ (Consensus Oriented)
แเ.แ มีการรับฟังขຌอคิดหในจากกลุมบุคคลทีไเดຌรับประยชน์ละสียประยชน์หรือ
กลุมทีไเดຌรับผลกระทบดยตรง
แเ.โ มีการ฿ชຌกระบวนการตัดสิน฿จพืไอสรุปขຌอคิดหใน
แเ.ใ มีการบริหารงานดยยึดหลักฉันทามติ
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ตอนที่ 3 ขຌอมูลกี่ยวกับขຌอคิดหในละขຌอสนอนะอื่น โ
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