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สารบัญภาพ ภาพท่ี หน ้า ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดท่ีใช.ในการวิจัย                                                                        4               



บทที ่1 บทนํา  1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา  รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได�กําหนดให�มีการกระจายอํานาจการปกครองส�วนท�องถ่ิน เพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินมีส�วนร�วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รับผิดชอบดูแลและพัฒนาท�องถ่ินของตนเองให�เจริญก�าวหน�าและตรงตามความต�องการของสมาชิกในท�องถ่ินซ่ึงจะส�งผลให�การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีการพัฒนามากยิ่งข้ึนโครงสร�างการจัดระเบียบบริหารราชการแผ�นดินจึงกําหนดอํานาจ หน�าท่ี และการกํากับดูแลท�องถ่ินให�อยู�ในการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน  โดยให�องค6กรท่ีจัดข้ึนในท�องถ่ินหรือองค6กรปกครองท�องถ่ินมีอิสระในการดําเนินกิจการภายในท�องถ่ินของตนได� เพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินได�มีส�วนร�วมในการปกครองตนเอง รวมท้ังแบ�งเบาภาระของรัฐบาลในการบริหารและบริการประชาชน (รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 หมวด 14 การปกครองส�วนท�องถ่ิน)  การนําไปสู�ความเจริญก�าวหน�าโดยอาศัยสร�างมิติใหม�กับราชการไทย องค6การบริหารส�วนตําบลเป<นองค6กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการข้ึนต�อกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกองค6การบริหารส�วยตําบลเป<นหัวหน�าฝ>ายบริหารและฝ>ายนิติบัญญัติคอยควบคุม ตรวจสอบการทํางาน พิจารณาให�ความเห็นชอบข�อบัญญัติองค6การบริหารส�วนตําบลออกมาบังคับใช�ภายในเขตองค6การบริหารส�วนตําบล รวมท้ังต้ังกระทู�ถามฝ>ายบริหารในเรื่องต�างๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานบริหารราชการขององค6การบริหารส�วนตําบล ตลอดจนการบริหาร หรือดูแลในด�านความเป<นอยู�ของประชาชนให�กินดีอยู�ดีและสร�างคุณภาพชีวิต  ดังนั้น องค6การบริหารส�วนตําบล จึงมีภาระหน�าท่ีต�อประชาชนโดยตรงในการบริหารทุกๆด�าน เพ่ือให�เกิดประโยชน6สูงสุดให�กับประชาชนและประเทศชาติโดยไม�หยุดยั้ง ถึงแม�องค6การบริหารส�วนตําบลจะอยู�ภายใต�อํานาจจํากัดบางเรื่องก็ตาม แต�เนื่องจากเป<นองค6กรหนึ่งท่ีมีความใกล�ชิดกับประชาชน เพราะประชาชนเป<นผู�เลือกเข�ามาโดยตรงเพ่ือเป<นตัวแทนในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรงเพ่ือพัฒนาตามหลักยุทธศาสตร6ท่ีมีการระดมความคิดเห็นจากส�วนท่ีเก่ียวในสังคมไม�ว�าจะเป<นการบริการในด�านต�างๆ ของหน�วยงาน เพ่ือกําหนดแผนให�เกิดประสิทธิภาพอย�างแท�จริงอันจะนําไปสู�ความพึงพอใจ และเพ่ือคนส�วนใหญ�ในสังคมได�รับผลประโยชน6จากการจัดสรรอย�างท่ัวถึงและมีคุณธรรมควบคู�กัน   



องค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย เป<นหน�วยงานบริหารราชการส�วนท�องถ่ินรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงมีสถานะเป<นนิติบุคคล และมีหน�าท่ีในการแปลงนโยบายท่ีเป<นนามธรรมไปสู�การปฏิบัติอย�างเป<นรูปธรรม เพ่ือให�เกิดความสําเร็จข้ึนและสอดคล�องกับวัตถุประสงค6ของการบริหารงานแบบบูรณาการและยังส�งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ถ�าองค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อยมีการบริหารงานท่ีขาดประสิทธิภาพจะส�งผลเสียอย�างมากต�อการดําเนินงานขององค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อยเอง เนื่องจากองค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย เป<นหน�วยงานท่ีต�องมีการดําเนินงานด�วยกระบวนการบูรณาการร�วมกับภาคประชาชนเป<นหลัก หากขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานแล�วจะทําให�การปฏิบัติงานเกิดการล�าช�า การประสานงานเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อน และในทางกลับกันหากองค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย มีการบริหารงานท่ีดีมีประสิทธิภาพจะส�งผลให�การดําเนินงานของหน�วยงานเกิดความราบรื่น มีการประสานงานในการปฏิบัติร�วมกับประชาชนได�ดี ตลอดจนสามารถตอบสนองต�อความต�องงการของชุมชนได�อย�างตรงจุด  ดังนั้น เพ่ือให�การปฏิบัติงานสามารถบริการประชาชนได�อย�างท่ัวถึงและเป<นธรรม การรับฟCงความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อการให�บริการขององค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย จึงเป<น สิ่งจําเป<นอย�างยิ่ง เพราะนอกจากจะทําให�องค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อยได�รับทราบปCญหาและ ความต�องการของประชาชนอย�างแท�จริง ผู�วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของประชาชน  ท่ีมีต�อการให�บริการขององค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย ใน 5 ด�าน ประกอบด�วย ด�านการให�บริการอย�างเสมอภาค ด�านการให�บริการท่ีตรงเวลา ด�านกา รให�บริการอย�างเพียงพอ ด�านการให�บริการอย�างต�อเนื่อง และด�านการให�บริการอย�างก�าวหน�า ว�ามีประสิทธิภาพในการบริการมากน�อยเพียงใดจากความพึงพอใจของประชาชนผู�รับบริการ เพ่ือนําผลการศึกษาในครั้งนี้ใช�เป<นแนวทางในการดําเนินงาน และปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานของหน�วยงานต�อไป   1.2 คําถามการวิจัย การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการให�บริการขององค6การบริหาร        ส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีคําถามท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัย ดังนี้ องค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อยให�บริการแก�ประชาชนในระดับใด และประชาชนมีความพึงพอใจต�อการให�บริการขององค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อยหรือไม� มากน�อยเพียงใด 1.3 วัตถุประสงค&ของการวิจัย การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการให�บริการขององค6การบริหาร        ส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีวัตถุประสงค6ของการวิจัยดังนี้    2 



1.4 สมมติฐานการวิจัย  เพ่ือเป<นแนวทางในการวิจัย ผู�วิจัยได�ตั้งสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 1. กลุ�มตัวอย�างท่ีมีเพศต�างกัน มีความพึงพอใจต�อการให�บริการขององค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อยแตกต�างกัน  2. กลุ�มตัวอย�างท่ีมีอายุต�างกัน มีความพึงพอใจต�อการให�บริการองค6การบริหารส�วนตําบล       แม�ลาน�อยแตกต�างกัน  3. กลุ�มตัวอย�างท่ีมีสถานภาพสมรสต�างกัน มีความพึงพอใจต�อการให�บริการขององค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อยแตกต�างกัน  4. กลุ�มตัวอย�างมีระดับการศึกษาต�างกัน มีความพึงพอใจต�อการให�บริการขององค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อยแตกต�างกัน  5. กลุ�มตัวอย�างท่ีมีอาชีพต�างกัน มีความพึงพอใจต�อการให�บริการขององค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อยแตกต�างกัน 1.5 กรอบแนวคิดท่ีใช-ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มุ�งศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการให�บริการขององค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน สามารถสรุปเป<นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ได�ดังภาพท่ี 1           3 1. พ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค6การบริหาร        ส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค6การบริหาร       ส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  



    ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม         ปCจจัยส�วนบุคคล  ความพึงพอใจของประชาชน    1. เพศ   1. ด�านการให�บริการอย�างเสมอภาค    2. อายุ   2. ด�านการให�บริการท่ีตรงเวลา    3. สถานภาพ   3. ด�านการให�บริการอย�างเพียงพอ    4. ระดับการศึกษา   4. ด�านการให�บริการอย�างต�อเนื่อง    5. อาชีพ   5. ด�านการให�บริการอย�างก�าวหน�า   ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใช-ในการวิจัย 1.5.1 ตัวแปรท่ีศึกษา 1. ตัวแปรอิสระ ได�แก� 1.1 เพศ 1.2 อายุ 1.3 สถานภาพ 1.4 ระดับการศึกษา 1.5 อาชีพ 2. ตัวแปรตาม ได�แก� 2.1 ด�านการให�บริการอย�างเสมอภาค 2.2 ด�านการให�บริการท่ีตรงเวลา 2.3 ด�านการให�บริการอย�างเพียงพอ 2.4 ด�านการให�บริการอย�างต�อเนื่อง 2.5 ด�านการให�บริการอย�างก�าวหน�า     4 



1.6 ขอบเขตของการวิจัย การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการให�บริการขององค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู�วิจัยได�กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว� ดังนี้ 1.6.1 ขอบเขตด�านเนื้อหา ได�แก� ความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ใน 5 ด�าน ตามแนวความคิดและทฤษฎีของมิลเลทท6 มิลเล็ต (Millett อ�างถึงใน วิโรจน6 สัตยสัณห6สกุล 2538, 7) ได�ชี้ให�เห็นว�าคุณค�าประการแรกของการบริหารรัฐกิจท้ังหมด คือ การปฏิบัติงานด�วยการให�บริการท่ีก�อให�เกิด ความพึงพอใจ ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ 5 ประการ ได�แก� 1. การให�บริการอย�างเสมอภาค (Equitable Service)  2. การให�บริการท่ีตรงเวลา (Timely Service)  3. การให�บริการอย�างเพียงพอ (Ample Service)  4.  การให�บริการอย�างต�อเนื่อง (Continuous Service)  5.  การให�บริการอย�างก�าวหน�า (Progressive Service)  1.6.2 ขอบเขตด�านประชากรและกลุ�มตัวอย�าง ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ได�แก� ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค6การบริหาร    ส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 11 หมู�บ�าน จํานวน 5,315 คน  กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ได�แก� ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค6การบริหารส�วนตําบล   แม�ลาน�อย โดยผู�วิจัยทําการคํานวณหาค�าขนาดของกลุ�มตัวอย�างตามสูตร ยามาเน� (สืบค�นเม่ือ 29 มีนาคม 2562) ได�ขนาดจํานวนกลุ�มตัวอย�างท่ีมีความเชื่อม่ันท่ี 95% จากขนาดประชากร          จํานวน 5,315 คน ซ่ึงเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับข�อมูลจํานวนประชากรจะได�กลุ�มตัวอย�างท่ีได�จากการคํานวณเท�ากับ 371 คน    1.6.3 ขอบเขตด�านระยะเวลา ระยะเวลาท่ีใช�ในการศึกษา จํานวน 5 เดือน ต้ังแต� เดือน มีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 1.7 นิยามศัพท& ในการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการให�บริการขององค6การบริหาร   ส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู�วิจัยได�ให�คํานิยามศัพท6ท่ีใช�เฉพาะการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 1. ความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีองค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย หมายถึง  ทัศนคติทางบวกของบุคคล ท่ีมีต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป<นความรู�สึก หรือทัศนคติท่ีดีต�องานท่ีทําของบุคคลท่ี  5 



มีต�องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการ ปฏิบัติงานและได�รับผลเป<นท่ีพึงพอใจ        ทําให�บุคคลเกิดความกระตือรือร�น มีความสุข ความมุ�งม่ันท่ีจะทํางาน มีขวัญและมีกําลังใจ มีความผูกพันกับหน�วยงาน มีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงานท่ีทํา และสิ่งเหล�านี้จะส�งผลต�อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทํางาน ส�งผลต�อถึงความก�าวหน�าและความสําเร็จขององค6กรอีกด�วย ในท่ีนี้ขอกล�าวถึงประชาชนท่ีได�รับการบริการของเจ�าหน�าท่ีองค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 2. การบริการสาธารณะขององค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย หมายถึง การบริการขององค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย ท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีมีความต�องการ ได�แก� บริการด�านไฟฟjาแสงสว�าง บริการด�านทางเดินเท�า บริการด�านการปรับปรุงระบบการกําจัดน้ําเน�าเสีย บริการด�านการปลูกดูแลต�นไม� สวนหย�อม บริการด�านการปรับปรุงถนน ซอย บริการด�านการกําจัดสิ่งปฏิกูล บริการด�านการเก็บขนขยะ 1. เจ�าหน�าท่ีองค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย หมายถึง เจ�าหน�าท่ีฝ>ายต�างๆ ขององค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย 2. ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย หมายถึง ประชาชนท่ีได�รับการบริการต�างๆ ของเจ�าหน�าท่ีองค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 3. การบริการของพนักงานองค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย หมายถึง พนักงานส�วนตําบลท่ีให�บริการในงานด�านต�างๆ ท่ีประชาชนมาขอรับบริการท่ีองค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 4. องค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย หมายถึง องค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 5. ปCจจัยส�วนบุคคลของประชาชน หมายถึง ของมูลส�วนบุคคลของประชาชนองค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ได�แก� เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และอาชีพ 6. การให�บริการอย�างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานขององค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อยท่ีมีฐานคติว�า คนทุกคนเท�าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนได�รับการปฏิบัติอย�างเท�าเทียมกันในแง�มุมของกฎหมาย ไม�มีการแบ�งแยกกีดกันในการให�บริการเดียวกัน 7. การให�บริการท่ีตรงเวลา หมายถึง การบริการจะต�องมองว�าให�บริการประชาชนจะต�องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานขององค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย จะถือว�าไม�มีประสิทธิภาพเลยถ�าไม�มีการตรงเวลาซ่ึงจะสร�างความไม�พึงพอใจให�แก�ประชาชน    6 



8. การให�บริการอย�างเพียงพอ หมายถึง การให�บริการประชาชนต�องมีลักษณะ จํานวนการให�บริการ และสถานท่ีให�บริการอย�างเหมาะสมและเพียงพอ 9. การให�บริการอย�างต�อเนื่อง หมายถึง การให�บริการท่ีเป<นไปอย�างสมํ่าเสมอโดยยึดประโยชน6ของประชาชนเป<นหลัก ไม�ใช�ยึดความพึงพอใจขององค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อยท่ีให�บริการว�าจะให�หรือหยุดบริการเม่ือใดก็ได� 10. การให�บริการอย�างก�าวหน�า หมายถึง การให�บริการท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน คือ การเพ่ิม  1.8 ประโยชน&ท่ีคาดว5าจะได-รับ การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการให�บริการขององค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ในครั้งนี้เพ่ือ 1. สามารถทําให�ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค6การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย 2. สามารถนําข�อมูลท่ีได�จากการศึกษาใช�เป<นแนวทางในการดําเนินงานขององค6การบริหาร     ส�วนตําบลแม�ลาน�อย    7 



8  บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง  การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการให�บริการขององค!การบริหาร       ส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู�วิจัยได�นําเสนอแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องโดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการให�บริการ 3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการให�บริการประชาชนภาครัฐ 6. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการปกครองท�องถ่ิน 7. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 2.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 1) แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ “ความพึงพอใจ” ได�มีการศึกษามาเปAนระยะเวลานานต้ังแต�ช�วงก�อนสงครามโลกครั้งท่ี 1 โดยมุ�งท่ีจะตอบคําถามว�า ทําอย�างไรจึงจะสามารถเอาชนะความจําเจและความน�าเบ่ือของงานต�อการศึกษาความพึงพอใจจะต�องนํามาใช�ได�มากกว�าความพึงพอใจต�องานของตน โดยนําไปใช�ในทางสังคมในลักษณะการปรับปรุงงานท่ีเก่ียวข�องกับการให�บริการท่ีจะประกอบด�วยกัน 2 ฝCาย คือ ฝCายผู�มีหน�าท่ีในการบริการหรือ พนักงาน เจ�าหน�าท่ี ผู�ให�บริการ และฝCายผู�รับบริการ โดยศึกษาความพึงพอใจของผู�รับบริการท่ีมีต�อผู�ให�การบริการมีความพึงพอใจต�อการบริการมากน�อยเพียงใด ซ่ึงมีนักวิชาการหลายท�านได�ให�ความจํากัดความรวมถึงแนวคิดทาง “ความพึงพอใจ” ผู�วิจัยจึงนํามากล�าวมีดังต�อไปนี้ ความพึงพอใจหรือความพอใจ ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว�า “Satisfaction” มีความหมาย          ตามพจนานุกรมทางด�านจิตวิทยาโดย แชปลิน (Chaplin อ�างใน วันชัย แก�วศิริโกมล 2550, 6) ให�คําจํากัดความว�า เปAนความรู�สึกของผู�รับบริการต�อสถานประกอบการตามประสบการณ!ท่ีได�รับจากการเข�าไปติดต�อขอรับบริการในสถานบริการนั้นๆ   



9  ลักษณวรรณ พวงไม�ม่ิง (2545, 9-11) กล�าวว�าความพึงพอใจ หมายถึง สภาพของจิต        ท่ีปราศจากความเครียด ท้ังนี้เพราะธรรมชาติของมนุษย!นั้นมีความต�องการ ถ�าความต�องการนั้นได�รับการตอบสนองท้ังหมดหรือบางส�วนความเครียดจะน�อยลงความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน และในทางกลับกันถ�าความต�องการนั้นไม�ได�รับการตอบสนองความเครียดและความไม�พึงพอใจจะเกิดข้ึน ความพึงพอใจเปAนแนวความคิด หรือทัศนคติอย�างหนึ่ง เปAนสภาวะรับรู�ภายในซ่ึงเกิดจากความคาดหวังไว�ว�าเม่ือทํางานชิ้นหนึ่งแล�วจะได�รับรางวัล อย�างใดอย�างหนึ่งถ�าได�รับตามท่ีคาดหวัง ความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน แต�ถ�ารางวัลตํ่ากว�าอินทรีย!ท่ีคาดหวังก็จะทําให�เกิดความไม�พึงพอใจ ชาบฟ[น (Chaphin อ�างใน ชูโชค ทิพยโสตถิ 2545, 23) กล�าวว�า ความพึงพอใจตาม       คําจํากัดความของพจนานุกรมทางด�านจิตวิทา หมายถึง เปAนความรู�สึกในข้ันแรกเม่ือบรรลุถึงจุดมุ�งหมายโดยมีแรงกระตุ�น แม็คคอร!มิค (McComick อ�างใน กิตติยา เหมังค! 2548,9) กล�าวว�าความพึงพอใจ หมายถึง แรงจูงใจของมนุษย! ซ่ึงต้ังอยู�บนความต�องการข้ันพ้ืนฐาน (Basic Needs) มีความเก่ียวกันอย�างใกล�ชิดกับผลสัมฤทธิ์ และสิ่งจูงใจ (Incentive) และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีไม�ต�องการ คอทเลอร! (Kotler อ�างใน กิตติยา เหมันต! 2548, 12) ได�กล�าวว�า ความพึงพอใจว�าเปAนระดับความรู�สึกท่ีมีผลมาจากการเปรียบเทียบระหว�างการรับรู�ผลจากการทํางาน หรือประสิทธิภาพกับความคาดหวังของลูกค�า โดยลูกค�าได�รับบริการหรือสินค�าตํ่ากว�าความคาดหวังจะเกิดความไม�พึงพอใจแต�ถ�าตรงกับความคาดหวังลูกค�าจะเกิดความพอใจและถ�าสูงกว�าความคาดหวังจะเกิดความประทับใจ วรูม (Vroom อ�างใน กัลยา รุ�งเรือง 2546, 16) กล�าวว�า ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใช�แทนกันได�เพราะท้ังสองคํานี้จะหมายถึง ผลท่ีได�จากการท่ีบุคคลเข�าไปมีส�วนร�วมในสิ่งนั้น ทัศนคติด�านบวกจะแสดงให�เห็นสภาพความพึงพอใจสิ่งนั้นและทัศนคติด�านลบจะแสดงให�เห็นสภาพความไม�พอใจนั้นเอง จากความหมายของความพึงพอใจท่ีมีผู�ให�ไว�ตามกล�าวมาข�างต�น ผู�วิจัยพอสรุปได�ว�า     ความพึงพอใจเปAนความรู�สึกหรือทัศนคติทางบวกของบุคคลท่ีมีต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีความชื่นชอบพอใจต�อการท่ีบุคคลอ่ืนกระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบสนองความต�องการของบุคคลหนึ่งท่ีปรารถนาให�กระทําในสิ่งท่ีต�องการ ซ่ึงจะเกิดข้ึนก็ต�อเม่ือสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต�องการให�แก�บุคคลนั้นได� แต�ท้ังนี้ความพึงพอใจของแต�ละบุคคลย�อมมีความแตกต�างกันหรือมีความพึงพอใจมาก หรือน�อยข้ึนอยู�กับค�านิยมของแต�ละบุคคลและความสัมพันธ!ของปiจจัยท่ีทําให�เกิดความพึงพอใจตลอดจนสิ่งเร�าต�างๆ ซ่ึงอาจสามารถทําให�ระดับความพึงพอใจแตกต�างกันได� เช�น ความสะดวกสบายท่ีได�รับความสวยงาม ความเปAนกันเอง ความภูมิใจ การยกย�อง การได�รับการตอบสนองในสิ่งท่ีต�องการและความศรัทธา เปAนต�น 



10 2) ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ ผู�รับบริการจะมีความพึงพอใจมากน�อยเพียงไรข้ึนอยู�กับความต�องการของตนว�า ได�รับการตอบสนองมากน�อยเพียงไร หากได�รับการตอบสนองมากก็จะก�อให�เกิดความจงรักภักดีและเกิดการสื่อสารแบบปากต�อปากแต�ถ�าได�รับการตอบสนองน�อยก็จะรู�สึกในแง�ลบ พฤติกรรมของมนุษย!เกิดข้ึนต�องมีสิ่งจูงใจ (Motive) หรือแรงขับ (Drive) เปAนความต�องการท่ีกดดันจนมากพอท่ีจะจูงใจให�บุคคลเกิดพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต�องการของตนเองซ่ึงความต�องการของแต�ละคนไม�เหมือนกัน ความต�องการบางอย�างเปAนความต�องการทางชีววิทยา(Biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียดเช�น ความหิวกระหาย หรือความลําบากบางอย�างเปAนความต�องการทางจิตวิทยา (Psychological) เกิดจากความต�องการการยอมรับ (Recognition) การยกย�อง(Esteem) หรือการเปAนเจ�าของทรัพย!สิน (Belonging) ความต�องการส�วนใหญ�อาจจะไม�มากพอท่ีจะจูงใจให�บุคคลกระทําในช�วงเวลานั้น ความต�องการกลายเปAนสิ่งจูงใจ เม่ือได�รับการกระตุ�นอย�างเพียงพอจนเกิดเปAนความตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ีได�รับความนิยมมากท่ีสุด 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของฟรอยด! และทฤษฎีของมาสโลว! มิลเลท (Millet อ�างใน ชนินทร! ต้ังชูทวีทรัพย! 2545, 15) กล�าวว�า เปqาหมายสําคัญของการบริการ คือ การสร�างความพึงพอใจในการให�บริการสาธารณะแก�ประชาชน โดยมีหลักและแนวทางคือ การให�บริการอย�างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐท่ีมีฐานคติท่ีว�าคนทุกคนเท�าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะได�รับการปฏิบัติอย�างเท�าเทียมกันในแง�มุมของกฎหมายไม�มีการแบ�งแยกกีดกันในการให�บริการประชาชนจะได�รับการปฏิบัติในฐานะท่ีเปAนปiจเจกบุคคลท่ีใช�มาตรฐานในการให�บริการเดียวกัน การให�บริการท่ีตรงเวลา หมายถึง ในการบริการจะต�องมองว�าการให�บริการสาธารณะจะต�องตรงต�อเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน�วยงานภาครัฐจะถือว�าไม�มีประสิทธิผลเลยถ�าไม�มีการตรงต�อเวลา ซ่ึงจะต�องสร�างความไม�พอใจให�แก�ประชาชน การให�บริการอย�างเพียงพอ หมายถึง การให�บริการสาธารณะต�องมีลักษณะ มีจํานวนการให�บริการและสถานท่ีให�บริการอย�างเหมาะสม Millet เห็นว�า ความเสมอภาค หรือการตรงต�อเวลาจะไม�มีความหมายเลยถ�ามีจํานวนการให�บริการไม�เพียงพอและสถานท่ีต้ังท่ีให�บริการสร�างความไม�ยุติธรรมให�เกิดข้ึนแก�ผู�รับบริการ การให�บริการอย�างต�อเนื่อง หมายถึง การให�บริการสาธารณะท่ีเปAนไปอย�างสมํ่าเสมอ โดยยึดประโยชน!ของสาธารณะเปAนหลัก ไม�ใช�ยึดความพอใจของหน�วยงานท่ีให�บริการว�าจะให�บริการหรือหยุดบริการเม่ือใดก็ได� และการให�บริการอย�างก�าวหน�า (Progressive Service) หมายถึงการให�บริการสาธารณะท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล�าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถท่ีจะทําหน�าท่ีได�มากข้ึนโดยใช�ทรัพยากรเท�าเดิม  



11  ผลิตภาพในการให�บริการในการเพ่ิมผลิตภาพของการให�บริการสามารถทําได�หลายวิธี คือ การให�พนักงานทํางานมากข้ึน หรือมีความชํานาญสูงข้ึนโดยจ�ายค�าจ�างเท�าเดิม เพ่ิมปริมาณการให�บริการ โดยยอมสูญเสียคุณภาพบางส�วนลง เช�น หมอตรวจคนไข�มีจํานวนมากข้ึน โดยลดเวลาท่ีใช�สําหรับแต�ละรายลง เปลี่ยนบริการนี้ให�เปAนแบบอุตสาหกรรม โดยเพ่ิมเครื่องมือเข�ามาช�วย และสร�างมาตรฐานการให�บริการ เช�น บริการขายอาหารแบบเร�งด�วนและบริการตนเอง การให�บริการท่ีไปลดการใช�บริการหรือสินค�าอ่ืนๆ เช�น บริการซักรีดเปAนการลดบริการจ�างคนใช�หรือการใช�เตารีด การออกแบบบริการให�มีคุณภาพมากข้ึน เช�น ชมรมวิ่งจsอกก้ิงจะช�วยลดการใช�บริการ การรักษาพยาบาลลง การให�สิ่งจูงใจลูกค�าให�ใช�แรงงานของเขาแทนแรงงานของบริษัท เช�น ร�านขายอาหารแบบให�ลูกค�าช�วยตัวเอง ธุรกิจท่ีให�บริการท่ีต�องการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให�บริการต�องระมัดระวังไม�ให�เกิดภาพพจน!ในแง�การลดคุณภาพของบริการ รวมท้ังรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค�า มิลเลทท! (Millet อ�างใน นพคุณ ดิลกภากรณ! 2546, 12) ได�ให�ทัศนะว�า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการบริการของหน�วยงานภาครัฐนั้น โดยได�สรุปประเด็นว�า เปqาหมายท่ีเปAนท่ีนิยมมากท่ีสุดท่ีผู�ปฏิบัติต�องยึดถือไว�เสมอในหลักการ 5 ประการ คือ 1. การให�บริการอย�างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐท่ีมีฐานของความคิดว�าทุกคนเท�าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได�รับการปฏิบัติอย�างเท�าเทียมกันในทุกแง�มุมของกฎหมาย ไม�มีการแบ�งแยกกีดกันในการให�บริการประชาชนจะได�รับการปฏิบัติในฐานะท่ีเปAนปiจเจกบุคคลท่ีใช�มาตรฐานการให�บริการเดียวกัน 2. การให�บริการท่ีตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการให�บริการจะต�องมองว�าการให�บริการจะต�องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน�วยงานภาครัฐจะถือว�าไม�มีประสิทธิผลเลยถ�าไม�มีการตรงเวลาซ่ึงจะสร�างความพึงพอใจให�แก�ประชาชน  3. ลักษณะท่ีมีจํานวนการให�บริการและสถานท่ีให�บริการอย�างเหมาะสม (The Right Quantity at the Right Geographical Location) มิลเลทท! (Millett) เห็นว�าความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไม�มีความหมายเลย ถ�ามีจํานวนการให�การบริการท่ีไม�เพียงพอและสถานท่ีต้ัง           ท่ีให�บริการสร�างความไม�ยุติธรรมให�เกิดข้ึนแก�ผู�รับบริการ 4. การให�บริการอย�างต�อเนื่อง (Continuous Service) คือ การให�บริการท่ีเปAนไปอย�างสมํ่าเสมอ โดยยึดประโยชน!ของสาธารณชนเปAนหลัก ไม�ใช�ยึดตามความพอใจของหน�วยงานท่ีให�บริการว�าจะให�หรือหยุดบริการเม่ือใดก็ได� 5. การให�บริการอย�างก�าวหน�า (Progressive Service) คือ การให�บริการท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล�าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถท่ีจะทําหน�าท่ีได�มากข้ึนโดยใช�ทรัพยากรเท�าเดิม  



12  จากความหมายของความพึงพอใจท่ีได�รวบรวมมานี้พอสรุปได�ว�าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู�สึก ความชอบ ความพอใจ และความต�องการของบุคคลท่ีมีต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความรู�สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลได�รับในสิ่งท่ีต�องการซ่ึงในท่ีนี้ได�หมายถึง การบริการท่ีดี ความรู�สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือผู�ใช�บริการได�รับตอบสนองในสิ่งท่ีต�องการหรือบรรลุเปqาหมายในระดับหนึ่ง ความรู�สึกดังกล�าวจะลดลงไม�เกิดข้ึนหากความต�องการหรือจุดหมายนั้นไม�ได�รับการตอบสนอง 2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการให�บริการ 1) ความหมายของการให�บริการ จากการศึกษาความหมายของคําว�า ให�บริการได�มีผู�ให�ความหมายในลักษณะท่ีคล�ายคลึงกัน ดังต�อไปนี้ สุนันทา ทวีผล (2550, 13) กล�าวถึงการให�บริการ สรุปได�ดังนี้ 1. หลักความสอดคล�องกับความต�องการของบุคคลส�วนใหญ� กล�าวคือ ประโยชน!และบริการท่ีองค!การจัดให�นั้นจะต�องตอบสนองความต�องการของบุคคลเปAนส�วนใหญ�หรือท้ังหมดมิใช�เปAนการจัดให�แก�บุคคลกลุ�มใดกลุ�มหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแล�วนอกจากจะไม�เกิดประโยชน!สูงสุดในการเอ้ืออํานวยประโยชน!และบริการแล�วยังไม�คุ�มค�ากับการดําเนินงานนั้นๆ 2. หลักความสมํ่าเสมอ กล�าวคือ การให�บริการต�องดําเนินการอย�างต�อเนื่องและสมํ่าเสมอมิใช�ทําๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผู�บริการหรือผู�ปฏิบัติ 3. หลักความเสมอภาค บริการท่ีจัดนั้นจะต�องให�แก�ผู�มาใช�บริการทุกคนอย�างเสมอภาคและเท�าเทียมกัน 4. หลักความประหยัด ค�าใช�จ�ายท่ีต�องใช�ในการบริการจะต�องไม�มากจนเกินกว�าผลท่ีจะได�รับ   5. หลักความสะดวก บริการท่ีจัดให�แก�ผู�รับบริการจะต�องเปAนไปในลักษณะปฏิบัติได�ง�าย สะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม�มากนัก ท้ังยังไม�เปAนการสร�างภาระ ยุ�งยากใจให�แก�ผู�บริการหรือผู�ใช�บริการมากจนเกินไป เลื่อมใส ใจแจ�ง (2546, 31-34) ได�เสนอแนวความคิด การบริการประชาชนท่ีดี และมีคุณภาพต�องอาศัยเทคนิค กลยุทธ! ทักษะท่ีจะทําให�ชนะใจผู�รับบริการ ซ่ึงสามารถกระทําได�ท้ังก�อนการติดต�อระหว�างการติดต�อและหลักการติดต�อโดยได�รับการบริการจากตัวบุคคลทุกระดับในองค!กร รวมท้ังผู�บริหารขององค!กรนั้นๆ ท้ังนี้การบริการท่ีดี จะเปAนเครื่องมือช�วยให�ผู�ติดต�อรับบริการเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา และสร�างภาพลักษณ! ซ่ึงจะมีผลในการใช�บริการต�างๆ ในโอกาสหน�าต�อไป นอกจากนี้เขาได�เสนอแนวคิดการปรับกระบวนทัศน!สู�การบริการเปAนเลิศของท�องถ่ินในการพัฒนาการให�บริการขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะประสบความสําเร็จได�จําเปAนท่ีจะต�อง มีการ  



13  ปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีทํางานของบุคลากรให�สอดคล�องกับการปรับเปลี่ยนดังกล�าวด�วย โดยยึดหลักบริการ ดังนี้ การปรับมุมมองว(าประชาชนคือลูกค�าคนสําคัญ 1. เราจะต�องกระตือรือร�นท่ีจะบริการประชาชน 2. มีจิตสานึกในการให�บริการท่ีดีต�อประชาชน (Service Mind) 3. เราจะต�องเป[ดโอกาสให�ประชาชนเสนอแนะให�แก�เรา 4. เราจะต�องสร�างค�านิยมใหม�ว�า ความพึงพอใจของประชาชน คือ ความสําเร็จของเรา การสร�างวัฒนธรรมใหม(ในการบริการ 1. มีวิสัยทัศน!ท่ีมุ�งตอบสนองความต�องการของประชาชน 2. ปรับตัวให�ทันสมัยพร�อมรบการเปลี่ยนแปลง 3. คํานึงถึงผลลัพธ!มากกว�าวิธีการ 4. ลดความเปAนทางการในการประสานงาน 5. ใช�กฎระเบียบอย�างมีดุลยพินิจ 6. มีความริเริ่มสร�างสรรค! 7. ทํางานเปAนทีม 8. ทํางานมุ�งผลสัมฤทธิ์ 9. ยึดการบริหารจัดการท่ีดี 10. มีมาตรฐานการทํางานมุ�งสู�ความเปAนเลิศการให�บริการ หลักการบริการเป0นเลิศ 1. ยิ้มแย�มแจ�มใส 2. เต็มใจบริการ 3. ทํางานฉับไว 4. ปราศรัยไพเราะ 5. เหมาะสมโอกาส 6. ไม�ขาดน้ําใจ ลักษณะท่ีดีของผู�ให�บริการ 1. แต�งกายสะอาดเรียบร�อย 2. พูดจาไพเราะอ�อนหวาน 3. ทําตนเปAนคนสุภาพสง�าผ�าเผย 4. ยิ้มอยู�เสมอ ท้ังใบหน�า ดวงตา ริมฝ}ปาก 5. หลีกเลี่ยงคํากล�าวปฏิเสธ ขณะเดียวกันหลีกเลี่ยงการรับคําท่ียังไม�แน�ใจ 



14  6. แสดงให�ปรากฏว�าเต็มใจบริการ 7. หลีกเลี่ยงการโต�แย�งฉุนเฉียว ใส�อารมณ!ต�อผู�มาติดต�อ 8. ยกให�ประชาชนเปAนผู�ชนะอยู�เสมอ 9. มองคนในทางท่ีดี ไม�ดูถูกคน 10. พัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู�เสมอท้ังบุคลิก การพูดและความรู� 11. หลีกเลี่ยงการพูดมาก เปAนนักฟiงท่ีดี 12. แสดงให�ปรากฏชัดสนใจผู�มาติดต�ออย�างจริงจัง 13. ยกย�องผู�มาติดต�อ เทคนิคในการต�อนรับประชาชน 1. ต�อนรับด�วยความคุ�นเคย เปAนกันเอง 2. ต�อนรับด�วยความสุภาพอ�อนโยนให�เกียรติอยู�เสมอ 3. ต�อนรับด�วยความยิ้มแย�มแจ�มใส 4. ต�อนรับด�วยความอบอุ�น 5. ต�อนรับด�วยความเอาใจใส 6. ต�อนรับด�วยความปฏิบัติหน�าท่ีให�ทันใจ 7. ต�อนรับด�วยความอดทน 8. ต�อนรับด�วยความเพียร 9. ต�อนรับด�วยความจริงใจ 10. ต�อนรับด�วยการให�บริการเสมอ   2) หลักการท่ีดีของงานบริการ การบริการท่ีดี ได�มีผู�แสดงความคิดเห็นไว�หลายๆ ด�าน สุนันทา ทวีผล 2550, 14-15) กล�าวถึง ลักษณะการให�บริการท่ีมีคุณภาพ โดยมีตัวแปรท่ีจะนํามาใช�ในการกําหนดคุณภาพของบริการ ดังนี้ 1. ความถูกต�องตามกฎหมาย หมายถึง บริการท่ีจัดให�มีข้ึนตามกฎหมาย โดยเฉพาะบริการท่ีบังคับให�ประชาชนต�องมาใช�บริการ เช�น บริการรับชําระภาษีอากรจําเปAนต�องควบคุมให�ถูกต�องตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข�องเปAนสําคัญ 3. ความท่ัวถึง เท�าเทียม ไม�มีข�อยกเว�น ไม�มีอภิสิทธิ์ หมายถึง บริการท่ีดีต�องเป[ดโอกาสให�ประชาชนในทุกพ้ืนท่ี กลุ�มอาชีพ เพศ วัย ได�ใช�บริการประเภทเดียวกัน คุณภาพเดียวกันได�อย�างท่ัวถึงเท�าเทียมกัน โดยไม�มีข�อยกเว�น 2.  ความเพียงพอ  หมายถึง  บริการท่ีมีจํานวนและคุณภาพเพียงพอกับความต�องการของผู�รับบริการ ไม�มีการรอคอยหรือเข�าคิวเพ่ือขอรับบริการ 



15  4.1 ผู�ใช�บริการจะต�องได�รับความสะดวก คือ สามารถใช�บริการได� ณ ท่ีต�างๆ และสามารถเลือกใช�วิธีการได�หลายแบบตามสภาพของผู�ใช�บริการ นอกจากนั้นความสะดวกอาจพิจารณาได�จากกระบวนการให�บริการ เช�น การจัดให�มีจุดให� - รับบริการเพียงจุดเดียว (One–Stop Service) 4.2 ความรวดเร็ว หมายถึง ประชาชนต�องได�รับการบริการทันที โดยไม�ต�องรอคิวคอยรับบริการนานเกินสมควร 4.3 ความน�าเชื่อถือได�ของระบบบริการ หมายถึง บริการท่ีมีคุณภาพจะต�องมีความต�อเนื่องสมํ่าเสมอ มีระเบียบแบบแผนการให�บริการท่ีแน�นอน คาดการณ!ล�วงหน�าได�แน�นอน เปAนท่ีพ่ึงพาของผู�รับบริการได�เสมอ และมีโอกาสเกิดความผิดพลาดน�อยท่ีสุด 5. ความได�มาตรฐานทางเทคนิคหรือมาตรฐานทางวิชาการ หมายถึง การให�บริการประเภทท่ีต�องอาศัยความรู�ความชํานาญทางเทคนิคหรือทางวิชาการ เช�น การเงินการบัญชี บริการทางการแพทย! เศรษฐกิจ กฎหมาย บริการดังกล�าวนี้จะมีคุณภาพดีก็ต�อเม่ือมีบุคลากรและกระบวนการให�บริการท่ีได�มาตรฐานทางเทคนิคและวิชาการ 6. การเรียกเก็บค�าบริการท่ีเหมาะสมต�นทุนการให�บริการตํ่า หมายถึง การให�บริการของรัฐประเภทท่ีมีการเรียกเก็บค�าบริการจากผู�รับบริการต�องมีค�าบริการท่ีเหมาะสมและต�องมีระบบการจัดบริการท่ีมีประสิทธิภาพ มีต�นทุนการดําเนินงานตํ่า เพ่ือให�ประชาชนได�รับบริการท่ีมีคุณภาพดี และมีค�าบริการท่ีไม�สูงเกินไป สุนันทา ทวีผล (2550, 15) กล�าวถึง การให�บริการสรุปได� ดังนี้ 1. ทําให�ผู�รับบริการเต็มใจ และไม�เกิดความทุกข!ความเครียดในการมารับบริการต�องทําให�ประชาชนเกิดความรู�สึกพอใจ หรือแปลกใจท่ีไม�เลวร�ายอย�างท่ีคิด 2. อย�าปล�อยให�ผู�รับบริการอยู�ท่ีหน�วยบริการนานเกินไป หากมีผู�รับบริการมาติดต�อก็ต�องให�ผู�รับบริการออกจากหน�วยบริการให�เร็วท่ีสุด ท้ังนี้รวมท้ังพยายามจัดบริการให�เสร็จเสียในคราวเดียวกันจะได�ไม�ต�องเปAนภาระมาติดต�ออีกในเรื่องเดิม 3. อย�าทําผิดพลาดจนผู�มารับบริการเดือดร�อน หัวหน�าหน�วยลงมาดูแล และพบปะด�วยตนเองและสร�างความพอใจด�วยการอํานวยความสะดวกเปAนพิเศษให�เท�าท่ีสามารถทําได� 4. สร�างบรรยากาศของหน�วยบริการให�น�ารื่นรมย! โดยการจัดสถานท่ีให�ร�มรื่นมีท่ีนั่งพักพนักงาน ข�าราชการ แต�งตัวเรียบร�อย สุภาพ สถานท่ีดูสะอาด 5. ทําให�ผู�รับบริการเกิดความคุ�นเคยกับบริการ โดยจัดปqายประชาสัมพันธ!แนะนํามีข้ันตอนอย�างไร มีพนักงาน เจ�าหน�าท่ีซ่ึงพร�อมจะตอบคําถาม 6. เตรียมความสะดวกให�พร�อมจัดสิ่งอํานวยความสะดวก มีคําแนะนํา         4.  ความสะดวก  รวมเร็ว  เชื่อถือได�  หมายถึง  การให�บริการท่ีดีมีคุณภาพนั้นจะต�องมีลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ 



16  3) วิธีบริการประทับใจ เม่ือพิจารณาถึงวิธีการบริการประทับใจ ซ่ึงได�มีผู�กล�าวไว�ว�า ดังนี้ สุนันทา ทวีผล (2550, 16) ได�กล�าวเก่ียวกับบริการประทับใจว�า คําว�า ประทับ หมายถึง การติด ยึดแน�น หรือฝiง  ประทับใจ หมายถึง ความรู�สึกท่ีฝiงแน�นในใจของคนเรา บริการประทับใจจึงหมายถึง บริการท่ีผู�รับเกิดความรู�สึกบางอย�างท่ีฝiงแน�น ยากท่ีจะถ�ายถอนหรือยากท่ีจะเปลี่ยนแปลงง�ายๆ หากบริการท่ีดีเปAนท่ีพึงพอใจ ก็ทําให�ผู�รับบริการเกิดความประทับใจในทางท่ีดี  คือ เกิดความสุข ความพอใจ ความชอบพอ ความชื่นชม อยากรับบริการอีก แล�วก็จะพูดชมให�ผู�อ่ืนฟiง รวมท้ังพูดปกปqองหากมีใครมาตําหนิบริการของพนักงานท่ีเขาประทับใจ นั้น ท้ังนี้ก็เพราะพนักงานบริการได�สร�างภาพลักษณ!อันเปAนท่ีประทับใจในทางท่ีชื่นชมยกย�อง โดยสรุป หลักการท่ัวไปเก่ียวกับการทําให�ประชาชนผู�ใช�บริการจะเกิดความประทับใจ เกิดความพอใจ หรือความรู�สึกท่ีดีต�อบริการได�นั้น ประชาชนต�องมีความสะดวกใจในการรับบริการ กล�าวคือ มารับบริการได�สะดวก ปราศจากข�อสงสัย หรือสบสนในการรับบริการได�รับการปฏิบัติ จากพนักงานผู�บริการด�วยความรวดเร็ว เรียบร�อย สุภาพ ได�รับความช�วยเหลือชี้แนะได�รับ ความเอาใจใส�เปAนอย�างดี รวมท้ังเกิดความสบายหูสบายตาเม่ือได�มาสัมผัสกับหน�วยบูรการและพนักงานท่ีบริการ สิ่งท่ีต�องตระหนักต้ังแต�ต�น คือความประทับใจนั้นเปAนเรื่องของความรู�สึกของแต�ละคนท่ีไม�เหมือนกัน อันเนื่องมาจากความต�องการ ความคาดหวัง และพ้ืนเพประสบการณ!ของมนุษย!ท่ีไม�เหมือนกัน และท่ีสําคัญก็คือ ความประทับใจมิได�เกิดจากการใคร�ครวญใช�เหตุผลตามข�อเท็จจริง แต�เกิดจากอารมณ!สิ่งท่ีประชาชนได�สัมผัสจากการบริการของรัฐนั้นคือ กระบวนการการบริการ และการท่ีได�รับการปฏิบัติจากพนักงานท่ีให�บริการ 1. กระบวนการบริการ ความประทับใจท่ีดีของผู�รับบริการยังข้ึนกับกระบวนการ การบริการท่ีรวดเร็ว ชัดเจน มีระเบียบ มีประสิทธิภาพ ถูกต�อง โปร�งใส และสะดวก 2. พนักงานท่ีบริการ พฤติกรรมและวิธีการบริการของพนักงานท่ีบริการมีความสําคัญ มากท่ีสุดในการสร�างความประทับใจในการบริการประชาชน ท้ังนี้เพราะประชาชนได�รับประสบการณ!โดยตรงจากการสัมผัสกับพนักงานท่ีบริการประชาชนโดยเฉพาะอย�างยิ่งในประเทศไทย ซ่ึงยังมิได�พัฒนาเทคโนโลยีบริการซ่ึงลดโอกาสสัมผัสติดต�อโดยตรงระหว�างพนักงานท่ีบริการกับประชาชน เรื่องท่ีจะทําให�ประชาชนเกิดความประทับใจท่ีดี (หรืออาจเกลียดชังประทับจิต ถ�าได�บริการไม�ดี) 4) เทคนิคการสร�างความประทับใจในการบริการ เม่ือพิจารณาถึงเทคนิคการสรางความประทับใจในการบริการ ซ่ึงได�มีผู�กล�าวไว�ว�า ดังนี้ สุนันทา ทวีผล (2550, 17) ได�กล�าวไว�ว�า เก่ียวกับวิธีการสร�างความประทับใจสําหรับประชาชนผู�รับบริการอาจทําได�หลากหลาย ข้ึนอยู�กับกําลังทรัพยากรท่ีมีและความต้ังใจท่ีจะให�บริการ



17  ท่ีดี โดยพนักงานผู�ให�บริการเปAนเรื่องสําคัญพนักงานผู�ให�บริการต�องมีจิตสานึกท่ีดี สนใจและต้ังใจพัฒนาการบริการของตนให�เกิดความประทับใจท่ีดีสําหรับประชาชนแล�วจะต�องมีขบวนการวิธีปฏิบัติท่ีสร�างความประทับใจสําหรับประชาชนผู�รับบริการ คือ 1. การจัดระบบ ในการให�บริการทีมีคุณภาพอาจทําได�หลายทาง 1.1 การให�บัตรคิวโดยรับบัตรคิวจากเจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ! หรือหยิบจากจุดวาง   บัตรคิว แต�ท้ังนี้ต�องมีการประกาศให�ทราบตลอดเวลา 1.2 การจัดแถว การจัดช�องให�ติดต�อโดยการจัดช�องหรือแถวให�ประชาชนเข�าแถว อย�างเปAนระเบียบ 1.3 การจัดหรือกําชับพนักงานผู�ให�บริการคอยดูแลเปAนครั้งคราวเพ่ือให�เกิดระเบียบ 1.4 การจัดช�องพิเศษ ในกรณีท่ีมีเรื่องท่ีติดต�อบางเรื่องสามารถดําเนินการได�รวดเร็ว     ก็ควรแยกเรื่องดังกล�าวออกจากช�องปกติ และจัดเปAนช�องทางด�วนให�โดยประชาสัมพันธ!ให�ทราบและชัดเจน เช�น 1.4.1 การจัดเวลาทําการ เริ่มจาก 08.30 น. ถึง 16.30 น.                     1.4.2 การระบุเวลาดําเนินการ หน�วยบริการท่ีดีควรระบุเวลาดําเนินการให�ชัดเจน เพ่ือท่ีประชาชนจะได�ทราบระยะเวลาในการดําเนินการ                     1.4.3 การจัดจุดรับบริการ จุดท่ีรับติดต�อควรเปAนจุดท่ีสะดวกสําหรับประชาชน ควรเปAนจุดท่ีอยู�บริเวณด�านหน�าของหน�วยงาน                     1.4.4 บริการจุดเดียว ในระบบบริการท่ีดีภาระท้ังหลายควรตกกับพนักงาน ส�วนประชาชนควรได�รับความสะดวกมากท่ีสุด การกําหนดจุดรับติดต�อควรจัดให�เหลือน�อยท่ีสุด ประชาชนควรติดต�อท่ีจุดเดียวและเจ�าหน�าท่ีจะต�องดําเนินการท้ังหมดให�แล�วเสร็จ 2. การอํานวยความสะดวก ประชาชนได�รับความสะดวกมากเท�าไหร�ก็จะยิ่งทําให�เกิดความรู�สึกและความประทับใจท่ีดีมาก โดยสามารถจัดให�แก�ประชาชน ได�ดังนี้ 2.1 ความสะดวกระหว�างรอ หน�วยบริการควรเร�งบริการให�รวดเร็ว ลดเวลาท่ี ผู�รับบริการให�น�อยลงท่ีสุด หากจําเปAนท่ีผู�รับบริการต�องรอหน�วยงานบริการ ต�องจัดให�ประชาชนเกิดความสะดวกในการรอ เช�น จัดให�มีสถานท่ีและท่ีนั่งรอเพียงพอไม�แออัด ไม�เบียดเสียด ไม�ยัดเยียด 2.2 ความสะอาดของสถานท่ี ความประทับใจของประชาชนข้ึนอยู�กับความสะอาดของสถานท่ี ความเรียบร�อยของอาคารสถานท่ีโดยเฉพาะห�องสุขา 2.3 ความสะดวกของประชาชนบางกลุ�ม ประชาชนท่ีเข�ามาติดต�อมีหลายกลุ�มหลายประเภท โดยเฉพาะคนพิการควรจัดให�มีทางเลื่อนสําหรับรถเข็น 3. การใช�เทคโนโลยียุคสมัยใหม� เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญในการเก็บและประมวลผล ข�อมูล ผ�อนแรงในการทํางาน สร�างความถูกต�อง ช�วยลดความผิดพลาดของมนุษย! ช�วยให�ทํางานได�



18  รวดเร็วและช�วยให�ผลงานมีความเรียบร�อย เทคโนโลยีสามารถนํามาใช�สาหรับงานบริการ เช�น 3.1 แบบฟอร!มไม�จําเปAนต�องเปAนแบบฟอร!มท่ีจัดพิมพ!โดยส�วนราชการ หน�วยบริการควรยินยอมให�ผู�ติดต�อสามารถพิมพ!แบบฟอร!มของตนได�เอง 3.2 การให�ข�อมูลผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส!  ปiจจุ บันมีการพัฒนาของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส! หน�วยบริการควรใช�ประโยชน!จากการพัฒนายุคใหม� เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการบริการ เช�น ผ�านระบบอินเตอร!เน็ต และให�ข�อมูลผ�านระบบโทรศัพท!อัตโนมัติ 3.3 การใช�เทคโนโลยีสนับสนุนงานบริการ เทคโนโลยีหรือเครื่องมือสมัยใหม�ช�วยในการบริการ เช�น เครื่องคอมพิวเตอร! เพ่ือช�วยในการพิมพ!หรือบันทึกผลงานแทนการลงรายการด�วยตัวบุคคล จากแนวคิดและทฤษฎีข�างต�นสามารถสรุปได�ว�า การให�บริการเพ่ือให�เกิดความประทับใจสําหรับประชาชนผู�มาติดต�อนั้นมีมากมาย หลากหมายวิธีโดยส�วนรวมแล�ว เทคนิควิธีเหล�านี้เน�นท่ีการจัดระบบท่ีเหมาะสม การใช�เทคโนโลยีสนับสนุนท่ีสําคัญ คือ พนักงานผู�ให�บริการต�องมีความสนใจ และความพยายามนํามาประยุกต!ใช�ให�เหมาะสม การให�บริการและทัศนคติ วิธีคิด วิธีทํางานของพนักงานส�วนตําบลท่ีมีเปqาหมายท่ีจะให�ประชาชนได�รับบริการท่ีควรจะได�รับอย�างครบถ�วนสมบูรณ! มีความสะดวกรวดเร็วในการให�บริการมุ�งท่ีจะให�บริการในเชิงส�งเสริม และสร�างทัศนคติและความสัมพันธ!ท่ีดีระหว�างผู�ให�บริการและผู�รับบริการ ตลอดจนเปAนการให�บริการท่ีมีความถูกต�องชอบธรรม สามารถตรวจสอบได�สร�างความเสมอภาคท้ังในการให�บริการและในการท่ีจะได�รับบริการจากพนักงานส�วนตําบลของรัฐ ทําให�เกิดความพึงพอใจสูงสุด การให�บริการเปAนกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค!ในการสนองความต�องการส�วนรวมของประชาชน โดยคํานึงถึงความสอดคล�องความต�องการของบุคคลส�วนใหญ� ความสมํ่าเสมอ ความเสมอภาค ความประหยัด ความสะดวก และตรงเวลาอย�างต�อเนื่องในการศึกษาครั้งนี้ได�ยึด การให�บริการโดยมุ�งเน�นไปท่ีพนักงานส�วนตําบลขององค!การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย ซ่ึงเปAนผู�ให�บริการสาธารณะ 2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการบริการ สํานักงานกฎหมายและคดี ได�ให�ความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับการกู�ยืมเงิน ดังนี้ 1) ความหมายของการให�บริการ เก่ียวกับเรื่องคุณภาพการบริการมีผู�ให�ความหมายไว�แตกต�างกันตามวัตถุประสงค!ของผู�ท่ีการศึกษา ดังนี้  สุนันทา ทวีผล (2550, 18-20) ให�ความหมายคําว�า การบริการตรงกับคําในภาษาอังกฤษว�า “Service” ซ่ึงเปAนคําท่ีเราคุ�นเคยและคนส�วนมากจะเรียกร�องขอรับบริการเพ่ือความพึงพอใจของตน 



19  โดยกล�าวว�า การบริการเปAนการปฏิบัติงานท่ีกระทําหรือติดต�อและเก่ียวข�องกับการใช�บริการ การให�บุคคลต�างๆ ได�ใช�ประโยชน!ในทางใดทางหนึ่ง ท้ังด�วยความพยายามใดๆ ก็ตามด�วยวิธีการหลากหลายในการทําให�คนต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องได�รับความช�วยเหลือจัดได�ว�าเปAนการให�บริการท้ังสิ้น การจัดอํานวยความสะดวกก็เปAนการให�บริการ การสนองความต�องการของผู�ใช�บริการก็เปAนการให�บริการ การให�บริการจึงสามารถดําเนินการได�หลากหลายวิธี จุดสําคัญ คือ เปAนการช�วยเหลือและอํานวยประโยชน!ให�แก�ผู�ใช�บริการการบริการเปAนสิ่งสําคัญยิ่งในงานด�านต�างๆ เพราะบริการ คือ การให�ความช�วยเหลือหรือการดําเนินการท่ีเปAนประโยชน!ต�อผู�อ่ืน ไม�มีการดําเนินงานใดๆ ท่ีปราศจากบริการท้ังในภาคราชการและภาคธุรกิจเอกชน การขายสินค�าหรือผลิตภัณฑ!ใดๆ ก็ต�องมีการบริการรวมอยู�ด�วยเสมอยิ่งเปAนธุรกิจบริการตัวบริการนั้นเอง คือ สินค�า การขายจะประสบความสําเร็จได�ต�องมีการบริการท่ีดี กิจการค�าจะอยู�ได�ต�องทําให�เกิดการ “ขายซํ้า” คือ ต�องรักษาลูกค�าเดิมและเพ่ิมลูกค�าใหม� การบริการท่ีดีจะช�วยรักษาลูกค�าเดิมไว� ทําให�เกิดการขายซํ้าแล�วซํ้าอีก และชักนําให�มีลูกค�าใหม�ๆ ตามมา เปAนความจริงว�า “เราสามารถพัฒนาคุณภาพสินค�าทีละตัวได�  แต�การพัฒนาคุณภาพบริการต�องทําพร�อมกันท้ังองค!กร” การพัฒนาคุณภาพของการบริการเปAนสิ่งจําเปAนอย�างยิ่งท่ีทุกคนในองค!กรจะต�องถือเปAนความรับผิดชอบร�วมกัน มิฉะนั้นจะเสียโอกาสแก�คู�แข�งขันหรือสูญเสียลูกค�าไป ในการพิจารณาความสําคัญของบริการอาจพิจารณาได�ใน 2 ด�าน ได�แก� 1. ถ�ามีบริการท่ีดีจะเกิดผลอย�างไร 2. ถ�าบริการไม�ดีจะมีผลเสียอย�างไร บริการท่ีดีจะส�งผลให�ผู�รับบริการมีทัศนคติ อันได�แก� ความคิด และความรู�สึก ท้ังต�อตัวผู�ให�บริการและหน�วยงานท่ีให�บริการเปAนไปในทางบวก คือ ความชอบ ความพึงพอใจ ดังนี้ 1. มีความชื่นชมในตัวผู�ให�บริการ 2. มีความนิยมในหน�วยงานท่ีให�บริการ 3. มีความระลึกถึงและยินดีมาขอรับบริการอีก 4. มีความประทับใจท่ีดีไปอีกนานแสนนาน 5. มีการบอกกล�าวไปยังผู�อ่ืนแนะนําให�มาใช�บริการเพ่ิมข้ึน 6. มีความภักดีต�อหน�วยงานท่ีให�บริการ 7. มีการพูดถึงผู�ให�บริการและหน�วยงานในทางท่ีดี บริการท่ีไม�ดีจะส�งผลให�ผู�บริการมีทัศนคติท้ังต�อตัวผู�ให�บริการ และหน�วยงานท่ีให�บริการเปAนไปในทางลบ มีความไม�ชอบและความไม�พึงพอใจ ดังนี้ 1. มีความรังเกียจตัวผู�ให�บริการ 2. มีความเสื่อมศรัทธาในหน�วยงานท่ีให�บริการ 



203. มีความผิดหวัง และไม�ยินดีมาใช�บริการอีก 4. มีความประทับใจท่ีไม�ดีไปอีกนานแสนนาน 5. มีการบอกกล�าวไปยังผู�อ่ืน ไม�แนะนําให�มาใช�บริการอีก 6. มีการพูดถึงผู�ให�บริการและหน�วยงานในทางท่ีไม�ดี 2) พฤติกรรมของผู�ท่ีจะทํางานบริการได�ดี มีดังต(อไปนี้ อัธยาศัยดี ผู�ใช�บริการล�วนมีความคาดหวังว�าผู�ให�บริการจะให�การต�อนรับด�วยอัธยาศัยอันดีท้ังด�วยสีหน�า แววตา ท�าทาง และคําพูดการต�อนรับผู�ใช�บริการด�วยใบหน�ายิ้มแย�มเปAนเสน�ห!ท่ีสําคัญมีภาษิตจีน กล�าวไว�ว�า “ยิ้มไม�เปAน อย�าค�าขายดีกว�า” การมองด�วยแววตาท่ีเปAนมิตร ฉายแสงของความเต็มใจให�การต�อนรับอย�างอบอุ�นเปAนลักษณะท่ีแสดงออกทางความคิดและความรู�สึกท่ีดี ท�าทางท่ีกระตือรือร�น กุลีกุจอ เปAนการสร�างความรู�สึกประทับใจเม่ือแรกพบกัน เม่ือรวมเข�ากับคําพูดท่ีดีมีน้ําเสียงไพเราะก็จะเปAนคุณสมบัติท่ีดีในด�านพฤติกรรมของผู�บริการ มีมิตรไมตรี พนักงานผู�ให�บริการท่ีมีการแสดงออกให�ผู�ใช�บริการเห็นว�า มีมิตรไมตรีก็เปAนการชนะใจต้ังแต�ต�น ความมีมิตรไมตรีจะนําไปสู�ความสําเร็จในการให�บริการไม�ว�าจะเปAนงานประเภทใด การบริการท่ีดีบวกกับการให�ความช�วยเหลือเล็กๆ น�อยๆ ก�อให�เกิดความพอใจและความชื่นชอบของผู�ใช�บริการ ถ�าพนักงานผู�ให�บริการแสดงมิตรไมตรีและพร�อมจะให�ความช�วยเหลือแก�ผู�ใช�บริการก็จะเกิดมนุษย!สัมพันธ!ในการให�บริการอย�างม่ันคงและเกิดมิตรภาพท่ียืนนานเอาใจใส�สนใจงาน ความมุ(งม่ันในการให�บริการ มีความสัมพันธ!กับความเอาใจใส�งานเปAนอย�างมาก เพราะหากขาดความเอาใจใส�สนใจงานแล�วก็จะเพิกเฉยละเลยในการปฏิบัติงาน หรือทํางานไปเรื่อยๆเฉ่ือยๆ เอาดีไม�ได�การพิจารณาถึงพฤติกรรมของผู�ให�บริการว�ามีความเอาใจใส�สนใจงานหรือไม�จะต�องดูว�ามีความจริงจังในการทํางานมากน�อยเพียงใด บางคนอาจแสดงออกอย�างกระตือรือร�นต�อหน�าผู�บังคับบัญชา แต�พอลับตาผู�บังคับบัญชาแล�วก็เลิกสนใจงาน หันหลังให�งานไม�คิดท่ีจะปรับปรุงพัฒนาให�เกิดความสะดวกในการบริการผู�ใช�บริการ ไม�ดูแลในเรื่องความสะอาดของสถานท่ีและผลิตภัณฑ!อยู�ในวิสัยท่ีจะทําได�โดยไม�ต�องเสียค�าใช�จ�ายมาก แต�ให�ผลเปAนการสร�างภาพลักษณ!ท่ีดีแก�หน�วยงาน แต(งกายสุภาพและสะอาดเรียบร�อย พนักงานผู�ให�บริการจะต�องมีบุคลิกภาพดีเพ่ือให�เปAนท่ีน�าเชื่อถือไว�วางใจของผู�รับบริการ การแต�งกายท่ีถูกกาลเทศะเหมาะสมท้ังต�อสถานท่ีทํางาน และสถานภาพของหน�วยงานจะช�วยให�เกิดความรู�สึกท่ีดีจากผู�ติดต�อเก่ียวข�องด�วย หากพนักงานผู�ให�บริการแต�งกายสกปรกมีกลิ่นเหม็นคงไม�เปAนท่ีน�าพอใจของประชาชนผู�รับบริการและเกิดความรู�สึกสะอิดสะเอียนในการคัดเลือกผู�เข�าทํางานจึงต�องให�ความสําคัญกับการแต�งกายเปAนพิเศษ หากแต�งกายไม�สุภาพก็จะส�องแสดงถึงความไม�ใส�ใจในความถูกต�องเหมาะสม กิริยาสุภาพ มารยาทงดงาม ประชาชนผู�ใช�บริการทุกคนต�องการติดต�อขอรับบริการจากผู�ซึ่งมีกิริยาสุภาพ และรังเกียจผู�ซึ่งมีกิริยาหยาบ การท่ีพนักงานผู�ให�การบริการมีกิริยาสุภาพอ�อนน�อม



21  จะเปAนเครื่องเชิดหน�าชูตาหรือเปAนภาพลักษณ!ท่ีดีของหน�วยงาน นอกจากมีกิริยาสุภาพแล�ว          การแสดงออกถึงความมีมารยาทรู�จักท่ีสูงท่ีตํ่า ท่ีชอบท่ีควร นับเปAนสิ่งสําคัญท่ีพนักงานผู�ให�บริการจะต�องตระหนักรู�และประพฤติปฏิบัติอย�างระมัดระวัง หากมีข�อผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึนจะนําความเสียหายมาสู�หน�วยงานมาก วาจาสุภาพ ไม�มีประชาชนผู�รับบริการคนใดชอบการพูดกระโชกโฮกฮาก พูดหยาบคายก�าวร�าว ทุกคนล�วนต�องการคําพูดท่ีสุภาพฟiงแล�วรื่นหู คนท่ีไม�ยอมรับความจริงว�าตนพูดไม�เข�าหูคน หรือคนเขารังเกียจท่ีจะฟiงจะได�รับการติฉิน โดยท่ัวไปการทํางานท่ีต�องมีการบริการเปAนการให�ความช�วยเหลือผู�อ่ืนให�เกิดความพึงพอใจจึงต�องเปAนผู�มีวาจาสุภาพ เพ่ือให�ประชาชนผู�ใช�บริการมีความสบายใจท่ีจะติดต�อขอรับบริการ การคัดเลือกผู�เข�าทํางานจึงควรจะสัมภาษณ!เพ่ือจะได�สนทนาปqอนคําถามและ ฟiงคําตอบว�าบุคคลใดมีการใช�ถ�อยคําอย�างไร วาจาสุภาพหรือไม�เพียงใด น้ําเสียงไพเราะ การแสดงออกทางน้ําเสียงของแต�ละคนจะแตกต�างกันออกไป บางคนพูดมีน้ําเสียงชวนฟiง น้ําเสียงแสดงถึงความเต็มใจในการให�ความเอ้ือเฟ��อช�วยเหลือ ในขณะท่ีบางคนมีน้ําเสียงห�วนหรือท่ีเรียกกันว�าพูดไม�มีหางเสียง หรือพูดเสียงดุดัน พูดตวัดเสียง ไม�ว�าผู�ใดจะมีธรรมชาติของเสียงท่ีเปล�งออกมาเปAนคําพูดอย�างไร การท่ีจะทํางานบริการได�ดีก็จะต�องเปAนผู�มีน้ําเสียงไพเราะแม�ว�าจะไม�ไพเราะหรือเสียงหวาน เสียงดีอย�างนักร�องแต�จะต�องมีน้ําเสียงชัดเจนและชวนฟiงจึงจะมีความเหมาะสมในการทําหน�าท่ีบริการ ควบคุมอารมณ:ได�ดี พนักงานผู�ให�การบริการจะต�องมีอารมณ!ม่ันคง เพราะอยู�ในสถานการณ!ท่ีจะต�องพบปะผู�คนมากหน�าหลายตา ซ่ึงมีภูมิหลังต�างๆ กัน ผู�รับบริการบางคนมีกิริยาดี มีความสุภาพ และมีความเปAนผู�ดี แต�บางคนอาจจะมีกิริยามารยาทไม�ดี แสดงท�าทางหยิ่งยโส พูดจาโอหัง ก�าวร�าว หรือมีอุปนิสัยใจร�อน ต�องการบริการท่ีรวดเร็วทันใจ เม่ือไม�ได�ดังใจอาจพูดตําหนิหรืออาจถึงข้ันขู�ตะคอกด�วยกิริยาหยาบคาย ในงานท่ีต�องมีการบริการไม�อาจจะแสดงอารมณ!ตอบโต�ได�พนักงานผู�ให�บริการจะต�องควบคุมอารมณ!ด�วยความอดทนอดกลั้น รับฟ<งและเต็มใจแก�ไขป<ญหา พฤติกรรมท่ีแสดงออกของพนักงานท่ีต�องให�การบริการจะต�องสนองตอบความต�องการของประชาชนผู�ใช�บริการ ดังนั้น เม่ือประชาชนผู�ใช�บริการมีปiญหาหรือข�อร�องเรียนใดๆ พนักงานผู�ให�บริการจะต�องแสดงความสนใจรับฟiงปiญหาเปAนเบ้ืองต�นจะด�วนบอกปiดหรือแสดงท�าทีไม�สนใจรับรู�ปiญหาย�อมไม�ได� นอกจากแสดงความเอาใจใส�อย�างจริงจังแล�วจะต�องมีความรู�สึกเต็มใจท่ีจะให�ความช�วยเหลือแก�ปiญหาต�างๆ ให�แก�ประชาชนผู�รับบริการด�วยเพราะการท่ีพนักงานผู�ให�บริการเพียงแต�รับฟiงปiญหาอย�างเดียวย�อมไม�เปAนการเพียงพอ ท้ังจะทําให�ประชาชนผู�ใช�บริการรู�สึกว�าเปAนการรับฟiงอย�างขอไปที แต�ถ�าเม่ือใดท่ีมีความกระตือรือร�นดําเนินการแก�ปiญหาจะทําให�ประชาชนผู�ใช�บริการเกิดความประทับใจ  



22  กระตือรือร�น อุปนิสัยท่ีแสดงออกถึงความกระตือรือร�นเปAนพฤติกรรมท่ีดีอย�างยิ่งในงานบริการ หากพนักงานผู�ทํางานบริการเปAนคนเนิบนาบเฉ่ือยแฉะแล�วย�อมมีลักษณะท่ีทําให�ประชาชนผู�ใช�บริการหมดศรัทธา และไม�คาดหวังท่ีจะได�รับบริการของงานบริการเสียไปแล�ว ยังจะเปAนผลให�การบริการล�าช�าและผิดเวลาหรือไม�ทันกําหนดท่ีควรจะเปAน มีวินัย พนักงานผู�ให�บริการท่ีมีระเบียบวินัยจะทํางานเปAนระบบมีความคงเส�นคงวาและมีนิสัยยึดม่ันในคําสัญญาเม่ือหน�วยงานมีนโยบายกําหนดไว�เปAนหลักการว�าจะให�บริการแก�ผู�รับบริการอย�างใดแล�วก็จะปฏิบัติตามกรอบหรือแนวทางท่ีกําหนดไว�โดยเคร�งครัด ดังนั้น ในการคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติในการเปAนผู�ทํางานบริการ จึงควรพิจารณาทดสอบความมีวินัยเปAนเรื่องสําคัญ ซ่ือสัตย: การให�บริการจะต�องให�ความช�วยเหลืออย�างถูกต�องตรงไปตรงมาไม�บิดพลิ้วหรือใช�เล�ห!กลฉ�อฉล ผู�รับบริการทุกคนต�องการติดต�อสัมพันธ!กับคนท่ีซ่ือสัตย!และรักษาคําพูด ไม�ชอบติดต�อกับคนพูดโปqปดมดเท็จตลบตะแลง ดังนั้น พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความซ่ือสัตย!รักษาคําพูดจึงเปAนสุดยอดปรารถนาของผู�ใช�บริการ แนวคิดและทฤษฎีข�างต�นสามารถสรุปได�ว�า นอกจากลักษณะเฉพาะตัวแล�ว คุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีดีย�อมช�วยให�การทํางานบริการดีข้ึนอีก หากได�ปฏิบัติอย�างจริงจังเปAนนิสัยก็จะเปAนพ้ืนฐานให�งานบริการสําเร็จด�วยดี และการให�บริการท่ีดีและมีคุณภาพจากตัวบุคคล ซ่ึงต�องอาศัยเทคนิคกลยุทธ! ทักษะต�างๆ ท่ีจะทําให�ชนะใจลูกค�า หรือผู�มาใช�บริการถือว�าได�มีความสําคัญยิ่งในปiจจุบันนี้ ในการท่ีจะสร�างความพึงพอใจและการกลับมารับบริการซํ้าอีกจากผู�ท่ีมาใช�บริการ 2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริการสาธารณะ คําว�าบริการสาธารณะมีผู�ให�ความหมายไว�หลายคน แต�อย�างไรก็ตามเม่ือพิจารณาจากรูปแบบและเหตุผลในการให�คําจํากัดความว�าบริการสาธารณะแล�วจะเห็นได�ว�าได�รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของ สุวัฒน! บุญเรือง (2545, 16)  การบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการท่ีอยู�ในความอํานวยการหรือในความควบคุมของฝCายการปกครองท่ีจัดข้ึน เพ่ือสนองความต�องการของประชาชน ฝCายปกครอง หมายถึง ฝCายบริหารท่ีรวมถึงข�าราชการทุกส�วนกลาง ภูมิภาคและท�องถ่ิน ท่ีมีหน�าท่ีจะต�องจัดทําบริการสาธารณะให�แก�ประชาชน โดยมีลักษณะดังนี้  เหมาะสมแก�ความจําเปAนแห�งกาลสมัย 4. ต�องจัดดําเนินการโดยสมํ่าเสมอ 5. เอกชนย�อมมีสิทธิท่ีจะได�รับประโยชน!จากบริการสาธารณะเท�าเทียมกัน 1. เปAนกิจกรรมท่ีอยู�ในการควบคุมของรัฐ 2. มีวัตถุประสงค!ในการสนองความต�องการส�วนรวมของประชาชน 3. การจัดระเบียบและวิธีดําเนินบริการสาธารณะ ย�อมแก�ไขเปลี่ยนแปลงได�เสมอ เพ่ือให�



23  สุวัฒน! บุญเรือง (2545, 18) ได�ให�ความหมายของการบริการสาธารณะว�า เปAนการบริการในฐานะท่ีเปAนหน�าท่ีของหน�วยงานท่ีมีอํานาจกระทําเพ่ือตอบสนองต�อความต�องการและเพ่ือให�เกิดความพึงพอใจจากความหมายดังกล�าวนี้สามารถพิจารณาการให�บริการสาธารณะว�าประกอบด�วยผู�ให�บริการ (Providers) และผู�รับบริการ (Recipients) โดยฝCายแรกถือปฏิบัติเปAนหน�าท่ีท่ีต�องให�บริการ เพ่ือให�ฝCายหลังเกิดความพึงพอใจ วัง (Wang อ�างใน สุวัฒน! บุญเรือง 2545, 18) ได�พิจารณาการให�บริการสาธารณะว�าเปAนการเคลื่อนย�ายเรื่องท่ีให�บริการจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง เพ่ือให�เปAนตามท่ีต�องการ การบริการมี 4 ปiจจัยสําคัญ คือ 1. ตัวบริการ (Management) 2. แหล�งหรือสถานท่ีท่ีให�บริการ (Sources) 3. ช�องทางในการให�บริการ (Channels) 4. ผู�รับบริการ (Client groups) จากแนวคิดและทฤษฎีข�างต�นสามารถสรุปได�ว�า ระบบการให�บริการเปAนระบบท่ีมีการเคลื่อนย�ายบริการอย�างคล�องตัวผ�านช�องทางท่ีเหมาะสม จากแหล�งให�บริการท่ีมีคุณภาพไปยังผู�รับบริการตรงตามเวลาท่ีกําหนดไว� ซ่ึงจากความหมายดังกล�าว การให�บริการนั้นจะต�องมีการเคลื่อนย�ายตัวบริการผ�านช�องทางและต�องตรงตามเวลาท่ีกําหนด 2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการให�บริการประชาชนภาครัฐ กุลธน  ธนาพงศธร (2528, 303-304) กล�าวว�า หลักการให�บริการท่ีสําคัญ 5 ประการ คือ 1. หลักความสอดคล�องกับความต�องการ ของบุคคลเปAนส�วนใหญ� คือ ประโยชน!และบริการท่ีองค!การจัดให�นั้น จะต�องตอบสนองความต�องการของบุคลากรส�วนใหญ� หรือท้ังหมดมิใช�เปAนการจัดการให�แก�บุคคลกลุ�มหนึ่งโดยเฉพาะ 3. หลักความเสมอภาค บริการท่ีจัดต้ังนั้นจะต�องให�แก�ผู�มาใช�บริการทุกคนอย�างสมํ่าเสมอหน�าและเท�าเทียมกัน ไม�มีการให�สิทธิพิเศษแก�บุคคลหรือกลุ�มคนใดในลักษณะแตกต�างจากกลุ�มคนอ่ืนๆ อย�างเห็นได�ชัด 2.  หลักความสมํ่าเสมอ คือการให�บริการนั้นๆ  ต�องดําเนินไปอย�างต�อเนื่องสมํ่าเสมอ มิใช�ทําๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผู�บริการหรือผู�ปฏิบัติงาน 4. หลักความประหยัดค�าใช�จ�ายท่ีจะต�องใช�ในการบริการจะต�องไม�มากจนเกินกว�าผลท่ีจะได�รับ 5. หลักความสะดวกบริการท่ีจัดให�แก�ผู�รับบริการ  จะต�องเปAนไปในลักษณะปฏิบัติง�ายสะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม�มากนัก ท้ังยังไม�เปAนการสร�างภาวะยุ�งยากใจให�แก�ผู�ให�บริการหรือผู�ใช�บริการมากจนเกินไป 



24  อมร  รักษาสัตย! (2546, 54) กล�าวว�า ความพึงพอใจของผู�รับบริการเปAนมาตรการอีกอย�างหนึ่งท่ีใช�วัดประสิทธิภาพของการให�บริการได� เพราะการจัดบริการของรัฐนั้นมิใช�สักแต�ว�าทําให�เสร็จๆ ไป แต�หมายถึง การให�บริการอย�างดีเปAนท่ีพึงพอใจของประชาชน เจิดศักด์ิ  ชีวะก�องเกียรติ (2534, 32) กล�าวว�า ในการให�บริการสาธารณะต�างๆ นั้นความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อบริการนับว�า มีความสําคัญยิ่งเพราะเปAนสิ่งท่ีบ�งชี้ว�า บริการสาธารณะดังกล�าวประสบผลสําเร็จมากน�อยเพียงใด ความพึงพอใจต�อบริการสาธารณะนี้มีนักวิชาการบางท�านได�ให�ความหมายไว� ได�แก� ไมเคิล อาร!. ฟ[ตซ!เจอรัลด! (Michael R. Fitzgerald) โรเบิร!ท เอฟ. ดูแรนด! (Robert F. Durant) และจอห!น ดี. มิลเลท (John D. Millet) ฟ[ตเจอร!รัลและดูแรนด! ได�ให�ความหมายเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อบริการสาธารณะ (Public Service Satisfaction) ว�าเปAนการประเมินผลนี้ก็จะแตกต�างกันไป ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับประสบการณ!ท่ีแต�ละบุคคลได�รับเปAนเกณฑ! (Criteria) ท่ีแต�ละบุคคลต้ังไว�รวมท้ังการตัดสินใจ (Judgement) ของบุคคลต้ังไว� โดยการประเมินผลสามารถแบ�งออกได�เปAน 2 ด�าน คือ  1. ด�านอัตวิสัย (Subjective) ซ่ึงเกิดจากการได�รับรู�การส�งมอบบริการ  2. ด�านวัตถุวิสัย (Objective) ซ่ึงเกิดจากการได�รับปริมาณและคุณภาพบริการ ปรัชญา  เวสารัชช! (2523, 251) กล�าวว�าการให�บริการของรัฐนั้น จะต�องคํานึงถึงสิ่งต�อไปนี้ 1. การให�บริการท่ีเปAนท่ีพึงพอใจแก�สมาชิกสังคม ความพึงพอใจเปAนสิ่งท่ีวัดได�ยากหรือให�คําจัดความยาก แต�อาจกล�าวได�อย�างกว�างๆ ถึงองค!ประกอบท่ีจะให�เกิดความพึงพอใจ คือ 1.1 ให�บริการท่ีเท�าเทียมกันแก�สมาชิกสังคม 1.2 ให�บริการในเวลาท่ีเหมาะสม เช�น บริการดับเพลิง บริการช�วยเหลือผู�ประสบภัยน้ําท�วม 1.3 ให�บริการโดยคํานึงถึงปริมาณความมากน�อยคือ ให�บริการไม�มากหรือน�อยเกินไป 1.4 ให�บริการโดยมีการปรับปรุงให�ทันกับความเปลี่ยนแปลงอยู�เสมอ 2. การให�บริการโดยมีความรับผิดชอบต�อประชาชนเปAนค�านิยมพ้ืนฐานสําหรับการบริหารราชการในสังคมประชาธิปไตยจะต�องทําหน�าท่ีภายใต�การชี้นําทางการเมืองจากตัวแทนของประชาชน และต�องสามารถให�บริการท่ีมีลักษณะสนองตอบต�อมติมหาชนต�องมีความยืดหยุ�นท่ีจะปรับเปลี่ยนลักษณะงาน หรือการให�บริการท่ีสามารถสนองความต�องการท่ีเปลี่ยนแปลงได�มากท่ีสุด ชูวงศ! ฉายะบุตร (2536, 11-14) ได�เสนอหลักการให�บริการครบวงจรหรือการพัฒนาการให�บริการในเชิงรุกว�าจะต�องเปAนไปตามหลักการซ่ึงอาจเรียกง�ายๆ ว�าหลัก Package Service ดังนี้ 1. ยึดการตอบสนองความต�องการจําเปAนของประชาชนเปqาหมาย การบริการของรัฐในเชิงรับจะเน�นการให�บริการตามระเบียบแบบแผนและมีลักษณะท่ีเปAนอุปสรรคต�อการให�บริการ ดังนี้    



25  1.1 ข�าราชการมีทัศนคติว�าการให�บริการจะเริ่มต�นก็ต�อเม่ือมีผู�มาติดต�อขอรับบริการมากกว�า ท่ีจะมองว�าตนเองมีหน�าท่ีท่ีจะต�องจัดบริการให�แก�ราษฎรตามสิทธิประโยชน!ท่ีเขาควรจะได�รับ 1.2 การกําหนดระเบียบปฏิบัติและการใช�ดุลยพินิจของข�าราชการมักเปAนไป เพ่ือสงวนอํานาจในการใช�ดุลยพินิจของหน�วยงานหรือปกปqองตัวข�าราชการเอง มักเปAนไปเพ่ือควบคุมมากกว�าการส�งเสริมการติดต�อราชการจึงต�องใช�เอกสารหลักฐานต�างๆ เปAนจํานวนมากและต�องผ�านการตัดสินใจหลายข้ันตอนซ่ึงบางครั้งเกินกว�าความจําเปAน 1.3 จากการท่ีข�าราชการมองว�าตนมีอํานาจในการใช�ดุลยพินิจและมีกฎระเบียบเปAนเครื่องมือท่ีจะปกปqองการใช�ดุลยพินิจของตนทําให�ข�าราชการจํานวนไม�น�อยมีทัศนคติในลักษณะของเจ�าขุนมูลนายในฐานะท่ีตนมีอํานาจท่ีจะบันดาลผลได�ผลเสียแก�ประชาชน การดําเนินความสัมพันธ!จังเปAนไปในลักษณะท่ีไม�เทียมกันและนําไปสู�ปiญหาต�างๆ เช�น ความไม�เต็มใจท่ีจะให�บริการ รู�สึกไม�พอใจเม่ือราษฎรแสดงความเห็นโต�แย�ง เปAนต�น ดังนั้น เปqาหมายแรกของการจัดบริการแบบครบวงจรก็คือ การมุ�งประโยชน!ของประชาชนผู�รับบริการ ท้ังผู�ท่ีมาติดต�อขอรับบริการ และผู�ท่ีอยู�ในฝCายท่ีควรจะได�รับบริการเปAนสําคัญซ่ึงมีลักษณะ ดังนี้ 1. ข�าราชการจะต�องถือว�าการให�บริการเปAนภาระหน�าท่ีท่ีต�องดําเนินการอย�างต�อเนื่องโดยจะต�องพยายามจัดบริการให�ครอบคลุมผู�ท่ีอยู�ในข�ายท่ีควรจะได�รับบริการทุกคน 2. การกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและการใช�ดุลยพินิจจะต�องคํานึงถึงสิทธิประโยชน!ของผู�รับบริการเปAนหลัก โดยพยายามให�ผู�รับบริการได�สิทธิประโยชน!ท่ีควรจะได�รับอย�างสะดวกและรวดเร็ว 3. ข�าราชการจะต�องมองผู�มารับบริการว�ามีหลักฐานและศักด์ิศรีเท�าเทียมกับตนมีสิทธิท่ีจะรับรู�ให�ความเห็นหรือโต�แย�งด�วยเหตุผลได�อย�างเต็มท่ี 4. ความรวดเร็วการให�บริการ สังคมปiจจุบันเปAนสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงต�างๆ อย�างรวดเร็วและมีการแข�งขันกับสังคมอ่ืนๆ อยู�ตลอดเวลาในขณะท่ีปiญหาพ้ืนฐานของระบบราชการคือ ความล�าช�า ซ่ึงเกิดจากความจําเปAนตามลักษณะของการบริหาราชการเพ่ือประโยชน!ส�วนรวมแห�งรัฐ แต�ในหลายส�วนความล�าช�าของระบบราชการเปAนเรื่องท่ีสามารถแก�ไขได� เช�น ความล�าช�าท่ีเกิดจากการปiดภาระในการตัดสินใจ ความล�าช�าท่ีเกิดจากการขาดการกระจายอํานาจหรือเกิดจากการกําหนดข้ันตอนท่ีไม�จําเปAน หรือล�าช�าท่ีเกิดข้ึนเพราะขาดการพัฒนางานหรือนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช�เปAนต�น ปiญหาตามมาก็คือ ระบบราชการถูกมองว�าเปAนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนา ความเจริญก�าวหน�าและตัวถ�วงในระบบการแข�งขันเสรี ดังนั้นระบบราชการจําเปAนท่ีต�องต้ังเปqาหมายในอันท่ีจะพัฒนาการให�บริการให�มีความความรวดเร็วมากข้ึน ซ่ึงอาจกระทําได�ใน 3 ลักษณะ คือ 



26  4.1 การพัฒนาข�าราชการให�มีทัศนคติ มีความรู�ความสามารถเพ่ือให�เกิดความชํานาญงานมีความกระตือรือร�นและกล�าตัดสินใจในเรื่องท่ีอยู�ในอํานาจของตน 4.2 การกระจายอํานาจ หรือมอบอํานาจให�มากข้ึนและปรับปรุงระบบวิธีการทํางานให�มีข้ันตอน และใช�เวลาในการให�บริการให�เหลือน�อยท่ีสุด 4.3 การพัฒนาเทคโนโลยีต�างๆ ท่ีจะทําให�สามารถให�บริการได�เร็วข้ึน 5. การพัฒนาความรวดเร็วในการให�บริการเปAนเรื่องท่ีสามารถกระทําได�ท้ังข้ันตอนก�อนการให�บริการ ได�แก� การวางแผน การเตรียมการต�างๆ ให�พร�อมท่ีจะให�บริการและการนําบริการไปสู�ผู�ท่ีสมควรท่ีจะได�รับบริการเปAนการล�วงหน�า เพ่ือปqองกันปiญหาหรือความเสียหาย เช�น การแจกจ�ายน้ําสําหรับหมู�บ�านท่ีประสบภัยแล�งนั้น หน�วยราชการไม�จําเปAนท่ีจะต�องรอให�มีการร�องแต�อาจนําน้ําไปแจกจ�ายให�แก�หมู�บ�านเปqาหมายล�วงหน�าไปเลย การพัฒนาความรวดเร็วในข้ันตอนให�บริการเม่ือมีผู�มาติดต�อขอรับบริการและการพัฒนาความรวดเร็วในข้ันตอนภายหลังการให�บริการ เช�น การรายงาน การติดตามผล การจัดเก็บเอกสารต�างๆ เปAนเพ่ือให�วงจรของการให�บริการสามารถดําเนินต�อเนื่องไปได�อย�างรวดเร็ว ตัวอย�างเช�น การให�บริการในการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ซ่ึงต�องมีการจัดส�งเอกสารหลักฐานให�ส�วนกลางเพ่ือจัดทําบัตร การแจ�งย�ายปลายทางซ่ึงสํานักทะเบียนปลายทางจะต�องรอการยืนยันหลักฐานทางการทะเบียนจากสํานักทะเบียนต�นทาง เปAนต�น 6. การให�บริการจะต�องเสร็จสมบูรณ! เปqาหมายของการให�บริการเชิงรุกแบบครบวงจร อีกประการหนึ่งก็คือ ความสําเร็จสมบูรณ!ของการให�บริการ หมายถึง การเสร็จสมบูรณ!ตามสิทธิประโยชน!ท่ีผู�รับบริการจะต�องได�รับโดยท่ีผู�รับบริการไม�จําเปAนต�องมาติดต�อบ�อยครั้งนัก ซ่ึงลักษณะท่ีดีของการให�บริการท่ีเสร็จสมบูรณ!ก็คือ การบริการท่ีแล�วเสร็จต�อเพียงครั้งเดียวหรือไม�เกิน 2 ครั้ง     คือ มารับเรื่องท่ีแล�วเสร็จอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้การให�บริการท่ีเสร็จสมบูรณ!ยังหมายถึง ความพยายามท่ีจะให�บริการในเรื่องอ่ืนๆ ท่ีผู�มาติดต�อขอรับบริการสมควรจะได�รับด�วย แม�ว�าผู�มาขอรับบริการจะไม�ได�ขอรับบริการในเรื่องก็ตาม แต�ถ�าเห็นว�าเปAนสิทธิประโยชน!ของผู�รับบริการ ก็ควรท่ีจะให�คําแนะนําและพยายามให�บริการในเรื่องนั้นๆ ด�วย เช�น มีผู�มาขอคัดสําเนาทะเบียนบ�าน หากเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการพบว�า บัตรประจําตัวประชาชนของผู�นั้นหมดอายุแล�ว ก็ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนให�ใหม�  7. ความกระตือรือร�นในการให�บริการเปAนเปqาหมายท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาการให�บริการเชิงรุก ท้ังนี้เนื่องจากประชาชนบางส�วนยังมีความรู�สึกว�าการติดต�อขอรับบริการจากทางราชการเปAนเรื่องท่ียุ�งยากและเจ�าหน�าท่ีไม�ค�อยเต็มใจท่ีจะให�บริการ ดังนั้นจึงมีทัศนคติท่ีไม�ดีต�อการบริการของรัฐและต�อเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ ซ่ึงนําไปสู�ปiญหาของการสื่อสารทําความเข�าใจกัน ดังนั้น หากเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการพยายามให�บริการด�วยความกระตือรือร�นแล�วก็จะทําให�ผู�มารับบริการเกิดทัศนะคติท่ีดียอมรับฟiงเหตุผล คําแนะนําต�างๆ มากข้ึนและเต็มใจท่ีจะมารับบริการในเรื่องอ่ืนๆ 



27อีก นอกจากนี้ความกระตือรือร�นในการให�บริการยังเปAนปiจจัยสําคัญท่ีทําให�การบริการนั้น เปAนไปอย�างรวดเร็วและมีความสมบูรณ! ซ่ึงจะนําไปสู�ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในท่ีสุด 8. การให�บริการด�วยความถูกต�องสามารถตรวจสอบได� การพัฒนาการให�บริการแบบครบวงจรนั้น  ไม�เพียงแต�จะให�บริการท่ีเสร็จสมบูรณ!เท�านั้น แต�จะต�องมีความถูกต�องชอบธรรมท้ังในแง�ของนโยบายและระเบียบแบบแผนของทางราชการและถูกต�องในเชิงศีลธรรมจรรยาด�วย ซ่ึงเก่ียวข�องกับการใช�ดุลยพินิจของข�าราชการเปAนสําคัญ เช�น ในกรณีท่ีผู�มาขออนุญาตมีและใช�อาวุธ นายทะเบียนจะต�องมีการสอบสวนข�อเท็จจริงเก่ียวกับความประพฤติและความจําเปAนของผู�รับบริการด�วยหรือในกรณีท่ีมีผู�มาขอจดทะเบียนหย�า แม�ว�านายทะเบียนจะสามารถดําเนินการให�ได�ตามวัตถุประสงค! แต�ในแง�ศีลธรรมจรรยาแล�วก็ควรท่ีจะมีการพูดจาไกล�เกลี่ยกับคู�สมรสเสียก�อน ดังนั้นการใช�ดุลยพินิจในการให�บริการประชาชนจึงต�องเปAนไปอย�างถูกต�องและสามารถตรวจสอบได�ซ่ึงการตรวจสอบความถูกต�องโดยผู�บังคับบัญชา หรืออาจเปAนการตรวจสอบจากภายนอก ซ่ึงท่ีสําคัญก็คือการตรวจสอบโดยประชาชนและประการสุดท�ายก็คือ การตรวจสอบโดยอาศัยความสํานึกรับผิดชอบในเชิงศีลธรรมและจรรยาทางวิชาชีพของตัวข�าราชการเอง 9. ความสุภาพอ�อนน�อม เปqาหมายอีกประการหนึ่งของการพัฒนาการให�บริการแบบครบวงจร คือ เจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการจะต�องปฏิบัติต�อประชาชนผู�มาติดต�อขอรับบริการด�วยความสุภาพอ�อนน�อม ซ่ึงจะทําให�ผู�มารับบริการทัศนคติท่ีดีต�อข�าราชการและการติดต�อกับทางราชการอันจะส�งผลให�การสื่อสารทําความเข�าใจระหว�างกันเปAนไปได�ง�ายยิ่งข้ึนความสุภาพอ�อนน�อมในการให�บริการนั้นจะเกิดข้ึนได�โดยการพัฒนาทัศนคติของข�าราชการให�เข�าใจว�า ตนมีหน�าท่ีในการให�บริการและเปAนหน�าท่ีท่ีมีความสําคัญรวมท้ังมีความรู�สึกเคารพให�สิทธิและศักด์ิของผู�มาติดต�อขอรับบริการ 10. ความเสมอภาคการให�บริการแบบครบวงจรจะต�องถือว�าข�าราชการมีหน�าท่ีท่ีจะต�องให�บริการแก�ประชาชนโดยเสมอภาคกัน ซ่ึงจะต�องเปAนไปตามเง่ือนไข ดังนี้ 10.1 การให�บริการจะต�องเปAนไปภายใต�ระเบียบแบบแผนเดียวกันและได�รับผลท่ีสมบูรณ!ภายใต�มาตรฐานเดียวกันไม�ว�าผู�รับบริการจะเปAนใครก็ตาม หรือเรียกว�าความเสมอภาคในการให�บริการ 10.2 การให�บริการจะต�องคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสท่ีจะได�รับบริการด�วยท้ังนี้เพราะประชาชนบางส�วนของประเทศเปAนกลุ�มบุคคลท่ีมีข�อจํากัดในเรื่องความสามารถในการท่ีจะติดต�อขอรับบริการจากรัฐ เช�น มีรายได�น�อยขาดความรู�ความเข�าใจ หรือข�อมูลข�าวสารท่ีเพียงพออยู�ในพ้ืนท่ีห�างไกลทุรกันดาร เปAนต�น ดังนั้นการจัดบริการของทางราชการจะต�องคํานึงถึงกลุ�มนี้ด�วยโดยจะต�องพยายามนําบริการไปให�ผู�รับบริการตามสิทธิประโยชน!ท่ีควรจะได�รับ เช�น การจัดหน�วยบริการเคลื่อนท่ีต�างๆ เปAนต�น การลดเง่ือนไขในการรับบริการให�เหมาะสมกับความสามารถของผู�รับบริการเช�น การออกบัตรสงเคราะห!ในการรักษาพยาบาลให�แก�ผู�มีรายได�น�อย การเรียกเก็บค�าปรับในอัตราท่ี



28  ตํ่าสุดตามท่ีกฎหมายกําหนด เม่ือเห็นว�าผู�รับบริการไม�มีเจตนาท่ีจะเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย แต�เปAนเพราะขาดข�อมูลข�าวสาร เปAนต�น ซ่ึงอาจเรียกความเสมอภาคนี้ว�าความเสมอภาคท่ีจะได�รับบริการท่ีจําเปAนจากรัฐ จากแนวคิดและทฤษฎีข�างต�นสามารถสรุปได�ว�า การบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย!ท่ีเปAนสัตว!สังคมซ่ึงจะต�องอยู�รวมกันเปAนกลุ�ม โดยจะต�องมีผู�นํากลุ�มและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ�มเพ่ือให�เกิดความสุขและความสงบเรียบร�อย ซ่ึงอาจเรียกว�าผู�บริหารและการบริหารตามลําดับ ดังนั้น ท่ีใดมีกลุ�มท่ีนั่นย�อมมีการบริหาร 2.1.6 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการปกครองท�องถ่ิน  1) ความหมายของการให�บริการสาธารณะ  ความหมายของการปกครองท�องถ่ิน การปกครองท�องถ่ินในรูปของการปกครองตนเอง (Local Self Government) นั้น ได�มีนักวิชาการให�ความหมายไว�หลายท�านด�วยกัน เช�น  โกวิทย! พวงงาม (2548, 29) ให�นิยามว�าการปกครองท�องถ่ิน คือ การปกครองท่ีรัฐบาลมอบอํานาจให�ประชาชนในท�องถ่ินท�องถ่ินหนึ่งจัดการปกครองท�องถ่ินและดําเนินกิจกรรมบางอย�าง โดยดําเนินการกันเองเพ่ือบําบัดความต�องการของตน การบริหารงานของท�องถ่ินมีการจัดเปAนองค!การ       มีเจ�าหน�าท่ีซ่ึงประชาชนเลือกต้ังข้ึนมาท้ังหมด หรือบางส�วนท้ังนี้มีความเปAนอิสระในการบริหารงาน แต�รัฐบาลต�องควบคุมด�วยวิธีต�าง ๆ ตามความเหมาะสมจะปราศจากการควบคุมจากรัฐหาได�ไม� เพราะการปกครองท�องถ่ินเปAนสิ่งท่ีรัฐทําให�เกิดข้ึน วิญ�ู อังคณารักษ! (2519, 14) ได�นิยามไว� ว�าการปกครองท�องถ่ิน หมายถึง การปกครองในรูปลักษณะการกระจายอํานาจบางอย�างท่ีรัฐได�มอบหมายให�ท�องถ่ินทํากันเอง เพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินมีโอกาสปกครองและบริหารงานท�องถ่ินด�วยตนเอง เพ่ือสนองความต�องการส�วนรวมของประชาชนในท�องถ่ินให�งานดําเนินไปอย�างประหยัด มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตรงกับความประสงค!ของประชาชนโดยเหตุท่ีว�าประชาชนในแต�ละท�องถ่ินย�อมจะทราบความต�องการของท�องถ่ินนั้นๆ ได�ดีกว�าบุคคลอ่ืน และย�อมมีความผูกพันต�อท�องถ่ินนั้น โดยมีงบประมาณของตนเองและมีอิสระ ในการบริหารงานพอสมควร  พิเชษฐ คามจังหาร (2553,42) ได�นิยามไว�ว�า การปกครองท�องถ่ินเปAนแบบการปกครองท่ีเปAนผลจากการกระจายอํานาจทางการ ปกครองของรัฐ โดยจะเกิดองค!การทําหน�าท่ีปกครองท�องถ่ินโดยคนในท�องถ่ินนั้น ๆ ถูกจัดต้ังและ ควบคุมโดยรัฐบาลแต�มีอํานาจในการกําหนดนโยบายและควบคุมให�มีการปฏิบัติเปAนไปตามนโยบายของตนเอง       จากแนวคิดและทฤษฎีข�างต�นสามารถสรุปได�ว�า การปกครองท�องถ่ิน หมายถึง การปกครองท่ีรัฐบาลกลางมอบอํานาจให�ประชาชนใน ท�องถ่ินจัดการปกครองและดําเนินการบางอย�าง เพ่ือแก�ไขปiญหาและสนองตอบความต�องการของ ตนเองหรือท่ีเรียกว�ารัฐบาลกระจายอํานาจให�



29  องค!กรปกครองท�องถ่ิน โดยมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและบริหารงานให�เปAนไปตามนโยบายหรือความต�องการของตนเอง ภายใต�ขอบเขตของกฎหมายว�าด�วยอํานาจสูงสุดของประเทศโดยมีองค!การท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชนใน ท�องถ่ินเปAนผู�ปฏิบัติหน�าท่ีตามความมุ�งหมายของท�องถ่ินนั้นๆ  2) องค:ประกอบการปกครองท�องถ่ิน 1. เปAนองค!กรท่ีมีฐานะเปAนนิติบุคคลและทบวงการเมือง 2. มีสภาและผู�บริหารระดับท�องถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ังตามหลักการท่ีบัญญัติไว�ใน กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3. มีอิสระในการปกครองตนเอง 4. มีเขตการปกครองท่ีชัดเจนและเหมาะสม  5. มีงบประมาณรายได�เปAนของตนเองอย�างเพียงพอ 6. มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง  7. มีอํานาจหน�าท่ีท่ีเหมาะสมต�อการให�บริการ  8. มีอํานาจออกข�อบังคับเปAนกฎหมายของท�องถ่ินภายใต�ขอบเขตของกฎหมายแม�บท 9. มีความสัมพันธ!กับส�วนกลางในฐานะเปAนหน�วยงานระดับรองของรัฐ 3) วัตถุประสงค:ของการปกครองท�องถ่ิน 1. ช�วยแบ�งเบาภาระของรัฐบาล ท้ังทางด�านการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาท่ีใช�ในการ ดําเนินการ  2. เพ่ือสนองตอบต�อความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินอย�างแท�จริง 3. เพ่ือให�หน�วยการปกครองท�องถ่ินเปAนสถาบันท่ีให�การศึกษาการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยแก�ประชาชน ความสําคัญของการปกครองท�องถ่ิน การปกครองส�วนท�องถ่ินมีความสําคัญอย�างยิ่งท้ังในแง�การพัฒนาชุมชนและการ ปกครองระบบประชาธิปไตย นอกจากความสําคัญแล�วการปกครองส�วนท�องถ่ินยังเปAนเรื่องจําเปAนเพราะสังคมท่ีกว�างใหญ�มีอาณาเขตใหญ�โตย�อมเปAนเรื่องยากท่ีจะให�รัฐบาลกลางดูแลได�ท่ัวถึง จึงมี ความจําเปAนท่ีจะต�องมีการกระจายอํานาจเพ่ือให�ท�องถ่ินได�ช�วยเหลือตนเอง ความสําคัญและ ความจําเปAนของการปกครองส�วนท�องถ่ินจึงสรุปได�ดังนี้ ลิขิต ธีรเวคิน (2548,335) กล�าวไว�ว�า การปกครองส�วนท�องถ่ินจะมีส�วนช�วย แบ�งเบาภาระของรัฐบาลกลางในแง�ท่ีว�า ผู�ท่ีอยู�ในท�องถ่ินและผู�นําส�วนท�องถ่ินย�อมจะเข�าใจถึง ปiญหาและความต�องการของท�องถ่ินดีกว�าคนต�างถ่ิน ดังนั้นการปกครองส�วนท�องถ่ินจึงมีผลสําคัญ คือทําให�ท�องถ่ินรู�จักการแก�ปiญหาด�วยตนเอง โดยรัฐบาลกลางเปAนแต�เพียงหน�วยส�งเสริมด�วย งบประมาณบางส�วน และด�วยความรู�ทางเทคนิคโดยเฉพาะอย�างยิ่งในด�านการพัฒนาชนบทซ่ึงเปAนนโยบายสําคัญของรัฐบาลนั้นจําเปAนจะต�องกระทําควบคู�ไปกับการปกครองส�วนท�องถ่ิน 



30  ธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล (2550, 21) กล�าวไว�ว�า การปกครองท�องถ่ินมีความสําคัญต�อการปกครองประเทศหลายประการ กล�าวคือ  1. การปกครองท�องถ่ินจะมีส�วนช�วยแบ�งเบาภาระของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาล ส�วนกลาง เพราะการปกครองส�วนท�องถ่ินมีองค!กรกระจัดกระจายไปท่ัวพ้ืนท่ีของประเทศมีความใกล�ชิดกับประชาชนในท�องถ่ินจึงสามารถทําหน�าท่ีแทนรัฐบาลกลางได�ดี 2. การปกครองท�องถ่ินช�วยตอบสนองความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินได�ดีกว�า รัฐบาลกลาง 3. การปกครองท�องถ่ินช�วยให�การเรียนรู�ทางการเมืองแก�ประชาชน ทําให�ประชาชนได� ฝ�กฝนเรียนรู� สร�างจิตสํานึกรวมท้ังวัฒนธรรมการมีส�วนร�วมในระบอบการปกครอง การปกครอง ท�องถ่ินจึงเปAนรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 4. การปกครองท�องถ่ินช�วยเปAนแหล�งฝ�ก และสร�างผู�นําทางการเมือง การปกครอง ท�องถ่ินเป[ดโอกาสให�นักการเมืองได�ฝ�กทักษะในการบริหารและการดําเนินกิจกรรมของท�องถ่ิน ก�อนจะไปทําหน�าท่ีในระดับชาติ ดังจะเห็นได�จากการท่ีนักการเมืองท�องถ่ินจํานวนมากพัฒนา ตนเองไปเปAนนักการเมืองระดับชาติ  5. การปกครองท�องถ่ินมีความสอดคล�องกับแนวคิดในการพัฒนาท�องถ่ินชนบทเพ่ือการ พ่ึงพาตนเอง แทนท่ีจะคอยพ่ึงพิงการช�วยเหลือจากส�วนกลาง 4) หน�าท่ีความรับผิดชอบของหน(วยการปกครอง  หน�าท่ีความรับผิดชอบของหน�วยการปกครองส�วนท�องถ่ิน ควรจะต�องพิจารณาถึงกําลัง งบประมาณ กําลังเงิน กําลังคน กําลังความสามารถของอุปกรณ!เครื่องมือเครื่องใช�และหน�าท่ี ความรับผิดชอบควรเปAนเรื่องท่ีเปAนประโยชน!ต�อท�องถ่ินอย�างแท�จริง หากเกินกว�าภาระ หรือเปAน นโยบายซ่ึงรัฐบาลต�องการความเปAนอันหนึ่งอันเดียวกันท้ังประเทศก็ไม�ควรมอบให�ท�องถ่ิน ดําเนินการเช�น งานทะเบียนท่ีดิน การศึกษาในระดับอุดมศึกษา การกําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบให�หน�วยการปกครองท�องถ่ินดําเนินการ มีข�อพิจารณาดังนี้  1. เปAนงานท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล�อมของท�องถ่ิน และงานท่ีเก่ียวกับการอํานวยความ สะดวกในชีวิตความเปAนอยู�ของชุมชน ได�แก�การก�อสร�างถนน สะพาน สวนหย�อม สวนสาธารณะ การกําจัดขยะมูลฝอย เปAนต�น 2. เปAนงานท่ีเก่ียวกับการปqองกันภัย รักษาความปลอดภัย เช�น งานดับเพลิง  2.1 เปAนงานท่ีเก่ียวกับสวัสดิการสังคม ด�านนี้มีความสําคัญต�อประชาชนในท�องถ่ิน มากเช�น การจัดให�มีหน�วยบริหารทางสาธารณสุขจัดให�มีสถานสงเคราะห!เด็กและคนชรา เปAนต�น 2.2 เปAนงานท่ีเก่ียวกับการพาณิชย!ท�องถ่ิน หากปล�อยให�ประชาชนดําเนินการเองอาจ ไม�ได�รับผลดีเท�าท่ีควรจะเปAน จัดให�มีโรงรับจํานําการจัดตลาดและงานต�างๆ ท่ีมีรายได�โดยสามารถ



31  เรียกค�าบริการจากประชาชน  5) ลักษณะสําคัญขององค:กรปกครองส(วนท�องถ่ินมีดังนี้ 1. เปAนองค!กรในชุมชนท่ีมีขอบเขตพ้ืนท่ีการปกครองท่ีกําหนดไว�แน�นอน  2. มีสถานภาพเปAนนิติบุคคลจัดต้ังข้ึนโดยกฎหมาย  3. มีอิสระในการดําเนินกิจกรรม และสามารถใช�ดุลยพินิจของตนเองในการวินิจฉัยและ กําหนดนโยบาย  4. มีการจัดองค!กรเปAน 2 ฝCาย คือ ฝCายบริหาร และฝCายสภา  5. ประชาชนมีส�วนร�วมในการปกครองโดยการเลือกต้ังผู�บริหารและสภาท�องถ่ิน  6) การปกครองท�องถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห(งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540)  ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยฉบับปiจจุบัน (พ.ศ. 2540) ได�สร�างมิติใหม�ให�กับระบบการปกครองส�วนท�องถ่ินของไทยด�วยการปรับปรุงบทบาท อํานาจหน�าท่ีและโครงสร�างขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เพ่ือให�สอดคล�องกับหลักการกระจายอํานาจ การปกครองดังท่ีประเทศต�าง ๆ ปฏิบัติกันอยู� ภายหลังการประกาศใช�รัฐธรรมนูญฉบับปiจจุบัน (พ.ศ. 2540) บทบัญญัติต�างๆ ของรัฐธรรมนูญก�อให�เกิดผลกระทบต�อระบบการปกครองท�องถ่ินไทย ส�วนราชการต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องได�  พากันเสนอขอแก�ไขกฎหมายเก่ียวกับองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ให�สอดคล�องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) นันทวัฒน!  บรมานันท! (2547,90-95) ได�ประมวลความรู�แนวทางการปกครองส�วน ท�องถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักไทย (พ.ศ. 2540) ไว�ดังนี้ รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยฉบับปiจจุบัน (พ.ศ. 2540) ได�วางหลักเกณฑ!ใหม� สําหรับใช�ในการปกครองส�วนท�องถ่ินโดยมีสาระสําคัญเปAนการกระจายอํานาจเพ่ือให�ท�องถ่ิน พ่ึงตนเองและมีอิสระในการดําเนินงาน บทบัญญัติท่ีถือว�าเปAน         “หลักสําคัญ” ในการกระจายอํานาจ คือ มาตรา 78 ซ่ึงปรากฏอยู�ในหมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐโดยมีใจความสําคัญ คือ  “มาตรา 78 รัฐต�องกระจายอํานาจให�ท�องถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท�องถ่ินได� เอง พัฒนาเศรษฐกิจท�องถ่ิน และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดท้ังโครงสร�าง พ้ืนฐานสารสนเทศในท�องถ่ินให�ท่ัวถึงและเท�าเทียมกันท่ัวประเทศรวมท้ังพัฒนาจังหวัดท่ีมีความ พร�อมให�เปAนองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินขนาดใหญ�โดยคํานึงถึงเจตนารมณ!ของประชาชนใน จังหวัดนั้น”  บทบัญญัติดังกล�าวถูกกําหนดข้ึนเพ่ือให�เปAนแนวทางท่ีรัฐจะดําเนินการกระจายอํานาจ การปกครองไปสู�ท�องถ่ินเพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินได�มีส�วนในการปกครองหรือดูแลท�องถ่ินของ ตนได�มากข้ึน ซ่ึงจะมีผลตามมาคือเปAนการแบ�งเบาภาระของส�วนกลาง  



32นอกเหนือจากบทบัญญัติดังกล�าวแล�วรัฐธรรมนูญฉบับปiจจุบันยังได�บัญญัติไว�ใน หมวด 9เก่ียวกับการปกครองส�วนท�องถ่ินรวม 10 มาตราด�วยกัน คือ มาตรา 282 ถึงมาตรา 290 และต�อมาเม่ือรัฐธรรมนูญประกาศใช�บังคับก็ได�มีการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวกับการปกครองส�วน ท�องถ่ินให�สอดคล�องกับรัฐธรรมนูญ รวมท้ังท่ีมีการตรากฎหมายข้ึนมาใหม�หลายฉบับเพ่ือให� เปAนไปตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด  7) การมีส(วนร(วมของประชาชนในการปกครองส(วนท�องถ่ิน  นอกจากการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ิน และคณะผู�บริหารหรือผู�บริหารท�องถ่ินแล�วประชาชนยังมีส�วนร�วมในการปกครองส�วนท�องถ่ิน ได�ตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว�อีก 2 กรณี ด�วยกันคือ  1. การถอดถอนสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน รัฐธรรมนูญให�สิทธิแก� ประชาชนผู�มีสิทธิเลือกต้ังในองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินจํานวนไม�น�อยกว�า 3 ใน 4 ของจํานวน ผู�มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังท่ีมาลงคะแนนท่ีจะถอดถอนสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ินเม่ือเห็นว�าสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ินขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินผู�ใด ไม�สมควร ดํารงตําแหน�งต�อไป(มาตรา 286)  2. การเข�าชื่อเสนอข�อบัญญัติท�องถ่ิน รัฐธรรมนูญให�สิทธิแก�ประชาชนผู�มีสิทธิเลือกต้ัง ในองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน จํานวนไม�น�อยกว�าก่ึงหนึ่งของจํานวนผู�มีสิทธิเลือกต้ังในองค!กร ปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีจะสามารถเข�าชื่อร�องขอต�อประธานสภาท�องถ่ิน เพ่ือให�สภาท�องถ่ิน พิจารณาออกข�อบัญญัติท�องถ่ินได�แต�จะต�องจัดทําร�างข�อบัญญัติท�องถ่ินเสนอมาด�วย (มาตรา 287)  การปกครองส�วนท�องถ่ินในประเทศไทย มีรูปแบบการปกครองส�วนท�องถ่ิน 2 รูปแบบ คือ  1. การปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบท่ัวไป เปAนรูปแบบการปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีอยู�ท่ัวประเทศทุกจังหวัด มี 3 ประเภทได�แก� เทศบาล องค!การบริหารส�วนตําบล (อบต.) และองค!การบริหารส�วนจังหวัด (อบจ.)  2. การปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบพิเศษ มีการบริหารจัดการไม�เหมือนกับรูปแบบท่ัวไปจะมีข้ึนเปAนกรณีๆ ไป ส�วนใหญ�จะเปAนเขตเมืองใหญ� เช�น เมืองหลวงหรือเมืองท�องเท่ียว ซ่ึงไม�เหมาะสมท่ีจะใช�รูปแบบท่ัวไปมาใช�ในการปกครอง ปiจจุบันมีกรุงเทพมหานครและเมือง พัทยาท่ีเปAนประเภทนี้   



33  2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ชนะดา  วีระพันธ! (2554) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการของเทศบาลตําบลบ�านเก�า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว�า ความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค!การบริหารส�วนตําบลบ�านเก�า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู�ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปAนรายด�านพบว�า ด�านท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด�านการให�บริการอย�างต�อเนื่อง รองลงมาคือ ด�านการให�บริการอย�างเสมอภาค และด�านการให�บริการอย�างก�าวหน�า โดยในด�านการให�บริการอย�างต�อเนื่อง เจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการมีความรับผิดชอบและมุ�งม่ันในการปฏิบัติงาน ในด�านการให�บริการอย�างเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องเจ�าหน�าท่ีบริการด�วยความยิ้มแย�มแจ�มใส และในด�านการให�บริการอย�างก�าวหน�า ประชาชนมีความพึงพอใจต�อเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ มีความรับผิดชอบและมุ�งม่ันในการปฏิบัติงาน ผลการเปรียบเทียบความแตกต�างของความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค!การบริหารส�วนตําบลบ�านเก�า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบว�า เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และอาชีพ ต�างกัน มีความพึงพอใจต�อการให�บริการขององค!การบริหารส�วนตําบลบ�านเก�า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไม�แตกต�างกัน วรรณวิภา  ไตลังคะ (2554) ศึกษาเรื่อง การให�บริการประชาชนขององค!การบริหาร     ส�วนตําบล ผลการศึกษาพบว�า ประชาชนมีความพึงพอใจต�อการให�บริการขององค!การบริหาร       ส�วนตําบลเพ่ิมมากข้ึน เฉพาะอย�างยิ่ง  1. ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องของการจัดสถานท่ีท่ีมีความสะดวก สะอาด พร�อมการจัดโตsะท่ีนั่ง รวมถึงการจัดน้ําด่ืมท่ีสะอาดไว�บริการ แต�สิ่งท่ีควรจัดบริการเพ่ิมเติมคือ เรื่องการจัดโสตทัศนูปกรณ!ต�างๆ และการมีห�องน้ําท่ีสะอาดไว�บริการ  2. ด�านเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ โดยปกติองค!การบริหารส�วนตําบลสามารถฝ�กบุคลากรได�เปAนอย�างดี โดยเฉพาะอย�างยิ่งเรื่องการมีมนุษย!สัมพันธ!ท่ีดี และการมีความเสมอภาค แต�สิ่งท่ีควรให�ความสนใจปรับปรุงเปAนพิเศษ คือ เรื่องการทํางานได�อย�างรวดเร็ว   3. ด�านกระบวนการ สิ่งท่ีองค!การบริหารส�วนตําบลทําได�อย�างดี คือ เรื่องระยะเวลาทําการและความยุติธรรมในการให�บริการ แต�สิ่งท่ีควรให�ความสําคัญเพ่ิมมากข้ึน คือ เรื่องการจัดให�มีปqายสัญลักษณ!แสดงข้ันตอนการบริการ และเรื่องการกําหนดสถานท่ีติดต้ังตู�รับความคิดเห็น เบญจวรรณ  วรรณทวีสุข (2556) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลแสนตุ�ง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว�า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลแสนตุ�ง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  ในภาพรวมอยู�ในระดับพึงพอใจมาก โดยแยกเปAนรายด�านได�ดังนี้ ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ระดับความ



34  พึงพอใจอยู�ในระดับมาก เปAนลําดับท่ี 1 รองลงมาคือด�านการบริหารจัดการท่ีดีของเทศบาล มีความพึงพอใจอยู�ในระดับมาก ด�านสังคม/คุณภาพชีวิต มีความพึงพอใจอยู�ในระดับมาก เปAนลําดับท่ี 3 ด�านการอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม มีความพึงพอใจอยู�ในระดับมากเปAนอันดับท่ี 4 ด�านเศรษฐกิจและการท�องเท่ียว มีความพึงพอใจอยู�ในระดับมาก เปAนลําดับท่ี 5 และด�านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี มีความพึงพอใจอยู�ในระดับมากเปAนลําดับสุดท�าย  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว�าประชาชนท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพต�างกัน   มีความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการ สาธารณะของเทศบาลตําบลแสนตุ�ง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  ไม�แตกต�างกัน อมรารัตน!  บุญภา (2557) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต�อคุณภาพการให�บริการของเทศบาลตําบลพวา อําเภอแก�งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว�า ประชาชน    มีความพึงพอใจต�อคุณภาพการให�บริการของเทศบาลตําบลพวา ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด         โดยด�านความเปAนรูปธรรมของการบริการ มีระดับความพึงพอใจเปAนอันดับแรก พึงพอใจอยู�ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาด�านการตอบสนองต�อผู�รับบริการมีความพึงพอใจอยู�ใน ระดับมากท่ีสุด ด�านความน�าเชื่อถือ ไว�ใจในการบริการ มีความพึงพอใจอยู�ในระดับมากท่ีสุด ด�านความเห็นอกเห็นใจผู�รับบริการ พึงพอใจอยู�ในระดับมากท่ีสุด และอันดับสุดท�ายด�านการ ให�ความม่ันใจแก�ผู�รับบริการพึงพอใจอยู�ในระดับมาก  ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบการความพึงพอใจของประชาชนต�อคุณภาพการให�บริการของเทศบาลตําบลพวา อําเภอแก�งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามข�อมูล ส�วนบุคคล พบว�า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต�างกัน มีความพึงพอใจของ ประชาชนต�อคุณภาพการให�บริการของเทศบาลตําบลพวา อําเภอแก�งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไม�แตกต�างกัน เอมอร  พงษ!เกิดลาภ (2558)  ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการให�บริการขององค!การบริหารส�วน ตําบลเกาะเรียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว�า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการให�บริการขององค!การบริหารส�วนตําบลเกาะเรียน ในเขตอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพรวมทุกด�านอยู�ในระดับปานกลาง จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว�า เพศ อายุ การศึกษาและรายได�มีความพึงพอใจต�อการให�บริการขององค!การบริหารส�วนตําบลเกาะเรียน แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทาระดับสถิติท่ีระดับ 0.05 ส�วนสถานภาพ และอาชีพมีความพึงพอใจต�อการให�บริการขององค!การบริหารส�วนตําบลเกาะเรียน ไม�แตกต�าง  อาทิตย!  พจน!อาจ (2557) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการให�บริการขององค!การบริหารส�วนตําบลเทพนิมิต อําเภอโปCงน้ําร�อน จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว�า ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการให�บริการขององค!การบริหารส�วนตําบลเทพนิมิต อําเภอโปCงน้ําร�อน 



35  จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด สรุปได�ว�า ประชาชนมีความพึงพอใจท่ีมีต�อการให�บริการขององค!การ บริหารส�วนตําบลเทพนิมิต อําเภอโปCงน้ําร�อน จังหวัดจันทบุรี ในด�านการให�บริการอย�างต�อเนื่องอยู�ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจเปAนอันดับแรก รองมา คือ ด�านการให�บริการอย�างเสมอภาค อยู�ในระดับมาก และด�านการให�บริการอย�างก�าวหน�า อยู�ในระดับมาก เปAนอันดับสุดท�าย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว�า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุต�างกันการมีความพึงพอใจของ ประชาชนท่ีมีต�อการให�บริการขององค!การบริหารส�วนตําบลเทพนิมิต อําเภอโปCงน้ําร�อน จังหวัด จันทบุรี ไม�แตกต�างกัน ส�วนประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได�ต�อเดือน ต�างกัน           มีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการให�บริการขององค!การบริหารส�วนตําบลเทพนิมิต อําเภอ    โปCงน้ําร�อน จังหวัดจันทบุรี แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ธิดารัตน!  พังงา (2559) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค!การส�วนตําบลนาสัก อําเภอสวี จังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบว�า ความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค!การบริหารส�วนตําบลนาสัก อําเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยรวมอยู�ในระดับมาก    เม่ือพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนเปAนรายด�าน พบว�า  1. ด�านการให�บริการอย�างเพียงพอ เม่ือพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนด�านการให�บริการอย�างเพียงพอเปAนรายข�อ พบว�า มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอต�อการให�บริการ เช�น     ท่ีนั่งรอ ห�องน้ํา เปAนต�น มีค�าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ บรรยากาศและแสงสว�างมีความเหมาะสม       มีช�องทางสําหรับคนชรา และผู�พิการอย�างเพียงพอ และอาคารสถานท่ีท่ีให�บริการมีความเหมาะสม ตามลําดับ  2. ด�านการให�บริการอย�างก�าวหน�า เม่ือพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนด�านการให�บริการอย�างก�าวหน�าเปAนรายข�อ พบว�า มีตู�รับความคิดเห็น/ร�องเรียน/ร�องทุกข! มีค�าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีการใช�ทรัพยากรของ หน�วยงานอย�างคุ�มค�า มีการปรับปรุงและพัฒนาการให�บริการตลอดเวลา และเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการมีการเรียนรู�อยู�ตลอดเวลา ตามลําดับ 3. ด�านการให�บริการอย�างต�อเนื่อง เม่ือพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนด�านการให�บริการอย�างต�อเนื่องเปAนรายข�อ พบว�า ให�บริการอย�างมี ประสิทธิภาพและไม�ซํ้าซ�อน มีค�าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ!การให�บริการด�านต�างๆ เจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการมีความรับผิดชอบและมุ�งเน�นในการปฏิบัติงาน และเจ�าหน�าท่ีให�บริการด�วยความ ถูกต�องและแม�นยํา ตามลําดับ 4. ด�านการให�บริการท่ีตรงเวลา เม่ือพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนด�านการให�บริการท่ีตรงเวลาเปAนรายข�อ พบว�า มีความรวดเร็วในการ ให�บริการอย�างถูกต�อง มีค�าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีข้ันตอน/ระเบียบ/แบบฟอร!มในการให�บริการ มีระยะเวลาการให�บริการท่ีเหมาะสมกับ



36  งานและการให�คําแนะนําการแก�ไขปiญหา ความชัดเจนของข�อมูลในการให�บริการ ตามลําดับ 5. ด�านการให�บริการอย�างเสมอภาค เม่ือพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนด�านการให�บริการอย�างเสมอภาคเปAนรายข�อ พบว�า เจ�าหน�าท่ี มีความกระตือรือร�นให�บริการด�านการเอาใจใส� มีค�าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ เจ�าหน�าท่ีบริการด�วยความยิ้มแย�มแจ�มใส ระบบงานท่ีให�บริการมีความ โปร�งใส และมีการให�บริการเปAนไปตามลําดับก�อน-หลัง ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว�า ประชาชนท่ีมีเพศ และมีระดับการศึกษาสูงสุดต�างกันมีความพึงพอใจต�อการให�บริการของ องค!การบริหารส�วนตําบลนาสัก อําเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส�วนประชาชนท่ีมีอายุ สถานภาพ และอาชีพต�างกันมีความพึงพอใจต�อการให�บริการของ องค!การบริหารส�วนตําบลนาสัก อําเภอสวี จังหวัดชุมพร ไม�แตกต�างกัน บรรเทา  ไชยโคตร (2559) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการให�บริการสาธารณะขององค!การบริหารส�วนตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ! ผลการศึกษาพบว�า  1. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการให�บริการสาธารณะขององค!การบริหารส�วนตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ! โดยรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปAนรายด�าน พบว�า อยู�ในระดับมากท้ังสี่ด�าน เรียงจากด�านท่ีมีค�าเฉลี่ยมากไปหาน�อย ได�แก� ด�านเศรษฐกิจและสังคม ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ด�านการเมืองและการบริหาร และด�านสิ่งแวดล�อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  2. ผลการเปรียบเทียบพบว�า ประชาชนท่ีมีเพศอายุ และระดับการศึกษา ต�างกัน มีความ    พึงพอใจต�อการให� บริการสาธารณะขององค!การบริหารส�วนตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ! ท้ังท้ังโดยรวม และรายด�านไม�แตกต�างกัน  3. ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการให�บริการสาธารณะขององค!การบริหารส�วนตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ! เรียงตามความถ่ีสูงไปหาตํ่าสามอันดับแรก ได�แก� ควรส�งเสริมให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานโครงการต�างๆ ควรมีการอบรมและให�ความรู�ในการอนุรักษ! สิ่งแวดล�อมแก�ประชาชน และควรมีการจัดการขยะมูลฝอยอย�างเปAนระบบ วรุณี  เชาวน!สุขุม (2559) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู�รับบริการของเทศบาลนครนนทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว�า  1. ระดับความพึงพอใจของผู�รับบริการท่ีมีต�อการให�บริการของเทศบาลนครนนทบุรี ใน 4 ด�าน คือ ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ ด�านช�องทางการใช�บริการ ด�านเจ�าหน�าท่ี ผู�ให�บริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก ผลการวิเคราะห! พบว�า ผู�รับบริการมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในรายด�านพบว�า ด�านท่ีมีคะแนนสูงสุดตามลําดับ คือ ด�านเจ�าหน�าท่ีผู�  



37  ให�บริการ ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ ด�านช�องทางการใช�บริการ และด�านสิ่งอํานวยความสะดวก  2. ระดับความพึงพอใจของผู�รับบริการท่ีมีต�อการให�บริการของเทศบาลนครนนทบุรี ใน 4 งาน ได�แก� งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจําบ�าน งานบริการเชิงรุกด�านปqองกัน และ บรรเทาสาธารณภัย งานศูนย!บริการสาธารณสุขท่ี 2 และงานศูนย!พัฒนาเด็กเล็ก ผลการวิเคราะห! พบว�า ผู�รับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมท้ัง 4 งาน อยู�ในระดับมากท่ีสุดท้ัง 4 งาน เม่ือพิจารณา ในรายด�านพบว�า งานท่ีมีคะแนนสูงสุดตามลําดับ คือ งานศูนย!บริการสาธารณสุขท่ี 2 งานบริการ    เชิงรุก ด�านปqองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานศูนย!พัฒนาเด็กเล็ก และงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจําบ�าน 3. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว�า ผู�รับบริการท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได�ต� าง กันมีความพึงพอใจต�อการให�บริการของเทศบาลนครนนทบุรี ใน 4 ด� าน คือ               ด�านกระบวนการ ข้ันตอนการให�บริการ ด�านช�องทางการใช�บริการ ด�านเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก ไม�แตกต�างกัน อามีเนsาะ  ยะมา (2559) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค!การบริหารส�วนตําบลท�าสาป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ผลการศึกษาพบว�า ความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค!การบริหารส�วนตําบลท�าสาป อําเภอเมืองจังหวัดยะลา โดยรวมอยู�ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปAนรายด�านพบว�า ด�านท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด�านการให�บริการอย�างเสมอภาค รองลงมาคือ ด�านการให�บริการอย�างต�อเนื่อง และด�านการให�บริการท่ีตรงเวลา โดยในด�านการให�บริการอย�างเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจใน เรื่องเจ�าหน�าท่ีบริการด�วยความยิ้มแย�ม แจ�มใส ในด�านการให�บริการอย�างต�อเนื่อง ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องเจ�าหน�าท่ีให�บริการด�วยความถูกต�องและแม�นยํา และในด�านการให�บริการท่ีตรงเวลา ประชาชนมีความพึงพอใจ ในเรื่องมีความรวดเร็วในการให�บริการอย�างถูกต�อง ศุภลักษณ!  ขวัญทองยิ้ม (2560) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต�อการบริการและความสําเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค!การบริหารส�วนตําบลคลองลุ อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง ผลการศึกษาพบว�า ส�วนของความพึงพอใจของประชาชนต�อการบริการและความสําเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค!การบริหารส�วนตําบลคลองลุ ผู�รับบริการเปAนเพศหญิงมากกว�าเพศชาย มีอายุอยู�ในช�วงวัยกลางคนช�วงปลาย (46-60 ป}) ส�วนใหญ�มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท�า ประกอบอาชีพเกษตรกรมากท่ีสุด และมีรายได�อยู�ในช�วง 5,00110,000 บาท และส�วนของความสําเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค!การบริหารส�วนตําบล คลองลุ บุคลากรเปAนเพศชายมากกว�าเพศหญิง มีอายุอยู�ในช�วงวัยกลางคนช�วงต�น (36-45 ป}) และวัยกลางคนช�วงปลาย (46-60 ป}) ส�วนใหญ�มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดับ



38  ปริญญาตรี มีประเภทตําแหน�งเปAนลูกจ�างชั่วคราวมากท่ีสุด โดยสังกัดฝCายงานสํานักงานปลัด          มีระยะเวลาการทํางานอยู� ในช�วง 5 - 10 ป} และมีรายได�อยู�ในช�วง 10,001-15,000 บาท ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผู�รับบริการรวม 4 งาน ประกอบด�วย งานบริการ ด�านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก�อสร�าง งานบริการด�านเทศกิจหรือปqองกันบรรเทาสาธารณภัย งานบริการด�านรายได�หรือภาษี และงานบริการด�านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในภาพรวม ผู�รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คิดเปAนร�อยละของระดับความพึงพอใจเท�ากับ 85.20 งานท่ีผู�รับบริการมีความ        พึงพอใจสูงท่ีสุดถึงตํ่าท่ีสุด เรียงตามลําดับ คือ 1) ด�านพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคม 2) ด�านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก�อสร�าง 3) ด�านรายได�หรือภาษี และ4) ด�านเทศกิจหรือปqองกันบรรเทา         สาธารณภัย และเม่ือพิจารณาเปAนรายด�านพบว�า ด�านท่ีได�รับความพึง พอใจสูงท่ีสุดไปถึงตํ่าท่ีสุดเรียงตามลําดับ คือ เจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ สิ่งอํานวยความสะดวก ช�องทางการให�บริการ และข้ันตอนการให�บริการ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค!การบริหารส�วนตําบลคลองลุ พบว�า ในภาพรวมประเด็นต�างๆ มีผลต�อความสําเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยู�ในระดับมาก ท่ีสุด คิดเปAนร�อยละ 85.40 ประเด็นหลักท่ีมีผลต�อความสําเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน องค!กรสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ 1) เป[ดช�องทางการสื่อสาร 2) องค!กรมีการอบรมแก�บุคลากร และ   3) เป[ดโอกาสในการเลื่อนตําแหน�ง และประเด็นย�อยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของการพัฒนาทรัพยากร บุคคลในองค!กรสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ 1) หน�วยงานของท�านมีการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานอย�างสมํ่าเสมอ 2) หน�วยงานของท�านมีช�องทางการสื่อสารท่ีเพียงพอและหลากหลาย เช�น บอร!ดประชาสัมพันธ! อีเมล! เสียงตามสาย เครือข�ายสังคมออนไลน! เปAนต�น และ     3) ได�รับข�าวสารของ หน�วยงานท่ีถูกต�องอย�างครบถ�วนและรวดเร็ว สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2561) ศึกษาเรื่อง โครงการสํารวจความพึงพอใจในการให�บริการขององค!การบริหารส�วนตําบลเขวา อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว�า ประชาชนมีความพึงพอใจในการให�บริการขององค!การบริหารส�วน ตําบลเขวา อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ในภาพรวมทุกด�าน อยู�ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค�าเฉลี่ยความพึงพอใจร�อยละ 93.99 เม่ือพิจารณาเปAนรายด�าน พบว�า ด�านเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ มีค�าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค�าเฉลี่ยความพึงพอใจร�อยละ 94.29 รองลงมาคือ ด�านช�องทางการให�บริการ โดยมีค�าเฉลี่ยความพึงพอใจร�อยละ 94.02 ด�านข้ันตอนการให�บริการ โดยมีค�าเฉลี่ยความพึงพอใจร�อยละ 93.84 และด�านสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมีค�าเฉลี่ยความพึงพอใจร�อยละ 93.80 ซ่ึงจัดอยู�ในระดับมากท่ีสุดเช�นกัน เม่ือพิจารณางานบริการ 4 ด�าน พบว�า ความพึงพอใจในงานบริการท่ี 2      งานด�านรายได�หรือภาษีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค�าเฉลี่ยความพึงพอใจร�อยละ 94.16 รองลงมา ความพึงพอใจในงานบริการท่ี 1 งานด�านการศึกษา โดยมีค�าเฉลี่ยความพึงพอใจร�อยละ 94.02 ความพึงพอใจในงานบริการท่ี 4 งานด�านบริการกฎหมาย โดยมีค�าเฉลี่ยความพึงพอใจร�อยละ 93.91 และ 



39  ความพึงพอใจในงานบริการท่ี 3 งานด�านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยมีค�าเฉลี่ยความพึงพอใจร�อยละ 93.85 ตามลําดับ ซ่ึงจัดอยู�ในระดับมากท่ีสุดเช�นกัน 2.3 สรุป การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง พบว�า ในการพัฒนาความสามารถทางการบริหารจัดการขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ผู�บริหารท�องถ่ินและองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินจําเปAนต�องพัฒนาความสามารถในการบริหารขององค!กรอย�างน�อย 4 ด�าน ประกอบด�วย ความสามารถด�านการพัฒนาท�องถ่ิน ความสามารถด�านพัฒนาองค!กร ความสามารถด�านการบริหารการเงินการคลัง และความสามารถในการบริหารการมีส�วนร�วมของประชาชน ซ่ึงมิติท้ัง 4 ด�านนี้มีความสัมพันธ!เชื่อมโยงซ่ึงกันและ กัน  และ ถือ เปA นหั ว ใ จของการบริ ห า รจั ดกา รองค! ก รปกครองท� อ ง ถ่ิ นยุ ค ใหม� นอกจากนี้ ความสําเร็จในการบริหารจัดการขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินยังจะต�องเกิดข้ึนใน 2 ระดับ ได�แก�  1. ปiจจัยแห�งความสําเร็จในระดับองค!กร ประกอบด�วย มีการกําหนดวิสัยทัศน! พันธกิจและยุทธศาสตร!ในการพัฒนา การสร�างความรู� ความเข�าใจและถ�ายทอดประสบการณ!ให�แก�บุคลากรในองค!กร การส�งเสริมให�เกิดการทํางานร�วมกัน ลักษณะผู�บริหารมีภาวะความเปAนผู�นํา บุคลากรในองค!กรมีความรู�ความสามารถและมีความรับผิดชอบ การบริหารงานท่ีมีความคล�องตัว และการรับฟiงความคิดเห็นจากภายนอก 2. ปiจจัยแห�งความสําเร็จในระดับองค!กร ประกอบด�วย การให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนินโครงการ การร�วมมือกันทํางานอย�างใกล�ชิดระหว�างองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินและประชาชน การแปลงวิสัยทัศน! นโยบาย และยุทธศาสตร!สู�การปฏิบัติงานอย�างแท�จริง การติดตามและประเมินผลโครงการ และความเพียงพอของงบประมาณ ความสําเร็จท้ัง 2 ระดับนี้ จะมีส�วนเก้ือหนุนและส�งเสริมกันและกัน กล�าวคือ หากสร�างความสําเร็จในระดับโครงการได�ก็จะมีผลทําให�การบริหารจัดการในระดับองค!กรประสบความสําเร็จตามไปด�วย และในขณะเดียวกัน หากมีความสามารถในการบริหารระดับองค!กรภาพรวมประสบความสําเร็จ ก็จะมีผลให�การบริหารโครงการต�างๆ ท่ีองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดทําข้ึนมีผลสําเร็จลุล�วงได�ง�ายเช�นกัน 



40บทที่ 3วิธีดําเนินการวิจัยการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการให บริการขององค"การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน อย อําเภอแม�ลาน อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีวัตถุประสงค"เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต�อการให บริการขององค"การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน อย อําเภอแม�ลาน อยจังหวัดแม�ฮ�องสอน และเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต�อการให บริการขององค"การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน อย อําเภอแม�ลาน อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน เป.นการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซ่ึงผู วิจัยได ดําเนินการตามข้ันตอน ดังต�อไปนี้1. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง2. เครื่องมือท่ีใช ในการเก็บรวบรวมข อมูล3. ข้ันตอนการสร างเครื่องมือวิจัย4. การเก็บรวบรวมข อมูล5. การวิเคราะห"ข อมูล6. สถิติท่ีใช ในการวิเคราะห"ข อมูล3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�างประชากรท่ีใช ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค"การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน อย จํานวน 5,315 คน (องค"การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน อย, 2562)กลุ�มตัวอย�างท่ีใช ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีมาใช บริการขององค"การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน อย จํานวน 5,315 คน ผู ศึกษาได คํานวณขนาดของกลุ�มตัวอย�าง โดยคํานวณจากสูตรยามาเน� โดยกําหนดระดับความคลาดเคลื่อนท่ี 0.05 ดังนี้  



41  n   =         N       1 + Ne 2 N  =  ขนาดของประชากรท้ังหมด n   =  ขนาดของกลุ�มตัวอย�าง e   =  ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ซ่ึงกําหนดไว เท�ากับ 0.05  แทนค�า n  =        5,315     1 + 5,315(.05) 2         =      5,315   1+13.29 n    =    371 คน  ดังนั้น ขนาดของกลุ�มตัวอย�าง เท�ากับ 371 คน 3.2 เครื่องมือท่ีใช%ในการเก็บรวบรวมข%อมูล การวิจัยครั้งนี้ เป.นการศึกษาวิจัยท่ีเน นการดําเนินงานท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือท่ีเรียกว�าการวิจัยแบบผสมผสาน ดังนั้นเครื่องมือท่ีใช ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด วย เครื่องมือท่ีใช ในการศึกษาครั้งนี้ เป.นแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการให บริการขององค"การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน อย อําเภอแม�ลาน อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยแบ�งเป.น 3 ตอน ประกอบด วย  ตอนท่ี 1 เป.นแบบสอบถามเก่ียวกับข อมูลท่ัวไปของผู ตอบแบบสอบถาม ได แก� เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ                ตอนท่ี 2 เป.นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนต�อการให บริการขององค"การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยแบ�งระดับคะแนนออกเป.น 5 ระดับ ดังนี้ 5 คะแนน หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด               4 คะแนน       หมายถึง  พึงพอใจมาก               3 คะแนน    หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง               2 คะแนน หมายถึง  พึงพอใจน อย               1 คะแนน หมายถึง  พึงพอใจน อยท่ีสุด    



42  ข อมูลท่ีวิเคราะห"จากแบบสอบถามโดยใช มาตราส�วนประมาณค�า ตามแนวทางของลิเคิร"ท       5 ระดับ ดังนี้               4.50 - 5.00 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด               3.50 - 4.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก               2.50 - 3.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง               1.50 - 2.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน อย               1.00 - 1.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน อยท่ีสุด ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปRด เพ่ือให ประชาชนผู มาใช บริการตอบแบบสอบถามได ให ข อเสนอแนะเก่ียวกับปSญหาและอุปสรรคของประชาชนผู มาใช บริการขององค"การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 3.3 ข้ันตอนการสร%างเครื่องมือวิจัย การสร างเครื่องมือ ผู วิจัยได ดําเนินการสร างเครื่องมือท่ีใช ในการวิจัยเป.นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ"โดยมีข้ันตอนการสร างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ"ตามลําดับดังนี้ 1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข อง แล วนําผลการศึกษามาสร างแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารย"ท่ีปรึกษา 2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสร างเครื่องมือ 3. สร างเครื่องมือในการวิจัย 4. เสนอร�างเครื่องมือต�ออาจารย"ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและให ข อเสนอแนะ 5. นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแล วเสนอให ผู เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) หรือความสอดคล องระหว�างข อความท่ีเขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพท"ท่ีกําหนดไว  โดยหาค�าดัชนีความสอดคล อง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีค�าIOC ต้ังแต� .67–1.00 6. นําเครื่องมือไปทดลองใช  (Try out) กับประชากรท่ีไม�ใช�กลุ�มตัวอย�างจํานวน 30 คน แล วนําผลการทดลองมาใช คํานวณเพ่ือหาค�าความเท่ียง (Reliability) ด วยวิธีการหาค�าโดยการวิเคราะห"หาค�าสัมประสิทธิ์แอลฟkา (Alfa Coefficient) ด วยวิธีการของครอนบาค เท�ากับ .97    7. นําเครื่องมือท่ีทดลองใช แล วเสนอท่ีอาจารย"ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือให ถูกต องสมบูรณ" และจัดพิมพ"แบบสอบถามฉบับสมบูรณ"เก็บรวบรวมข อมูลต�อไป 



43  3.4 การเก็บรวบรวมข%อมูล ผู วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข อมูลตามแนวทางท่ีใช ในการวิจัยครั้งนี้คือการเก็บรวบรวมปริมาณโดยผู วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข อมูลด วยตนเอง 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหน�วยงานท่ีเก่ียวข องเพ่ือขอความอนุเคราะห"ในการเก็บรวบรวมข อมูล 2. ผู วิจัยรวบรวมข อมูล 3. ตรวจสอบความสมบูรณ"ของคําตอบ 4. จัดหมวดหมู�ของข อมูล เพ่ือศึกษาวิเคราะห"ต�อไป 3.5 การวิเคราะห.ข%อมูล ผู วิจัยทําการวิจัยเชิงปริมาณได เก็บรวบรวมข อมูลจากแบบสอบถาม และทําการวิเคราะห"ตามวิธีการทางสถิติโดยใช  โปรแกรมคอมพิวเตอร"สําเร็จรูปมีข้ันตอนการวิเคราะห" ดังต�อไปนี้  1. ข อมูล พ้ืนฐานของกลุ�มตัวอย�าง โดยทําการวิ เคราะห"ด วยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค�าร อยละ (Percentage)  2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต�อการให บริการขององค"การบริหารส�วนตําบล        แม�ลาน อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน วิเคราะห"โดยหาค�าเฉลี่ย (Mean) และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต�อการให บริการขององค"การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามปSจจัยส�วนบุคคล ใช  t-test และ F-test โดยใช ค�าสถิติ     t-test วิเคราะห"เปรียบเทียบความแตกต�างปSจจัยส�วนบุคคลของข อมูล 2 กลุ�ม ได แก� เพศ และใช ค�าสถิติ F-test วิเคราะห"เปรียบเทียบความแตกต�างปSจจัยส�วนบุคคลของข อมูลต้ังแต� 3 กลุ�มข้ึนไป ได แก� อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และอาชีพ เม่ือผลการวิเคราะห" F-test เกิดความแตกต�างใช ค�าสถิติ LSD ในการทดสอบความแตกต�าง 3.6 สถิติท่ีใช%ในการวิเคราะห.ข%อมูล การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค�าร อยละ (Percentage) ค�าเฉลี่ย (Mean) ค�าส�วน เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) t-test และ F-test   



บทที่ 4 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบล แม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีผลการวิเคราะห�ข�อมูลนําเสนอตามวัตถุประสงค�ของการวิจัยและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ในการวิเคราะห�ข�อมูลครั้งนี้ผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห�ข�อมูลตามลําดับ ดังนี้ 4.1 สัญลักษณ�ท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล เพ่ือให�เกิดความเข�าใจตรงกันชัดเจนในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห�ข�อมูล ผู�วิจัยได�กําหนดสัญลักษณ�ท่ีใช�ในการแปลผล ดังนี้ F แทน ความถ่ี 
X

แทน ค�าเฉลี่ยของกลุ�มตัวอย�าง (Average) N แทน จํานวนประชากรท้ังหมด N แทน จํานวนประชากรในกลุ�มตัวอย�าง S.D. แทน ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ�มตัวอย�าง (Standard Deviation) T แทน ค�าสถิติท่ีคํานวณจาก t-test F แทน ค�าสถิติท่ีคํานวณจาก F-test SS แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง MS แทน ค�าความแปรปรวน Df แทน ค�าระดับชั้นแห�งความอิสระ 4.2  ผลการวิเคราะห�ข�อมูล การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู�วิจัยแบ�งการนําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณออกเปIน 3 ส�วน ได�แก� ตอนท่ี 1 วิเคราะห�รายละเอียดของกลุ�มตัวอย�าง ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค�การบริหาร ส�วนตําบลแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 



45 ตอนท่ี 1 วิเคราะห�รายละเอียดของกลุ�มตัวอย�าง ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม รายการ จํานวน (คน) ร�อยละ เพศ  ชาย  หญิง 206 165 55.53 44.47 รวม 371 100 อายุ  20 - 30 ปS  31 - 40 ปS  41 - 50 ปS  51 - 60 ปS  61 ปSข้ึนไป 40 98 107 111 15 10.78 26.42 28.84 29.92 4.04 รวม 371 100 สถานภาพ  โสด  สมรส  หม�าย/หย�า/แยกกันอยู� 54 287 30 14.56 77.35 8.09 รวม 371 100 ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อนุปริญญา    ปริญญาตรี  สูงกว�าปริญญาตรี 110 216 17 28 0 29.65 58.22 4.58 7.35 0 รวม 371 100 อาชีพ  รับราชการ  เกษตรกรรม  รับจ�างท่ัวไป 15 305 43 4.04 82.21 11.59 



46  รายการ จํานวน (คน) ร�อยละ  ค�าขาย/ประกอบธุรกิจส�วนตัว 8 2.16 รวม 371 100 จากตารางท่ี 1 พบว�า ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เปIนเพศชายคิดเปIนร�อยละ 55.53 มีอายุระหว�าง 51-60 ปS มากท่ีสุด คิดเปIนร�อยละ 29.92 รองลงมามีอายุระหว�าง 41-50 ปS คิดเปIนร�อยละ 28.84 อายุระหว�าง 31-40 ปS คิดเปIนร�อยละ 26.42 อายุระหว�าง 20-30 ปS คิดเปIนร�อยละ 10.78 และอายุ 61 ปSข้ึนไป คิดเปIนร�อยละ 4.04 ตามลําดับ สถานภาพการสมรส มากท่ีสุด คิดเปIนร�อยละ 77.35 รองลงมา มีสถานะภาพโสด คิดเปIนร�อยละ 14.56 และสถานะภาพหม�าย/หย�า/แยกกันอยู� คิดเปIนร�อยละ 8.09 ตามลําดับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา มากท่ีสุด คิดเปIนร�อยละ 58.22 รองลงมามีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปIนร�อยละ 29.65 ระดับปริญญาตรี คิดเปIนร�อยละ 7.55 และระดับอนุปริญญา คิดเปIนร�อยละ 4.58 ตามลําดับ อาชีพเกษตรกรรม มากท่ีสุด คิดเปIนร�อยละ 82.21 รองลงมาอาชีพรับจ�างท่ัวไป คิดเปIนร�อยละ 11.59 อาชีพรับราชการ คิดเปIนร�อยละ 4.04 และอาชีพค�าขาย/ประกอบธุรกิจส�วนตัว คิดเปIนร�อยละ 2.16 ตามลําดับ 



47 ตอนท่ี 2 การศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  ตารางท่ี 2 ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ความพึงพอใจของประชาชนต0อการ ประชาชน (n=371) ให�บริการของ อบต.แม0ลาน�อย อันดับท่ี 
X

S.D. ระดับ 1. ด�านการให�บริการอย�างเสมอภาค 2 4.50 .16 มากท่ีสุด 2. ด�านการให�บริการท่ีตรงเวลา 3 4.50 .20 มาก 3. ด�านการให�บริการอย�างเพียงพอ 5 4.36 .15 มาก 4. ด�านการให�บริการอย�างต�อเนื่อง 1 4.56 .26 มากท่ีสุด 5. ด�านการให�บริการอย�างก�าวหน�า 4 4.39 .15 มาก ภาพรวม 4.46 .09 มาก จากตารางท่ี 2 พบว�า ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (X = 4.46) สามารถเรียงลําดับระดับความพึงพอใจ ได�ดังนี้ ด�านการให�บริการอย�างต�อเนื่อง (X = 4.56) ด�านการให�บริการอย�างเสมอภาค (X = 4.50)   ด�านการให�บริการท่ีตรงเวลา (X = 4.50) ด�านการให�บริการอย�างก�าวหน�า (X = 4.39) และด�านการให�บริการอย�างเพียงพอ (X = 4.36)  



48  ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนด�านการให�บริการอย�างเสมอภาค ต�อการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย  จังหวัดแม�ฮ�องสอน ท่ี ด�านการให�บริการอย0างเสมอภาค 
X

S.D. แปลผล 1 เจ�าหน�าท่ีมีความกระตือรือร�นให�บริการด�วยการเอาใจใส� ด�วยความเต็มใจ 4.90 .30 มากท่ีสุด 2 มีการให�บริการเปIนไปตามลําดับ ก�อน – หลัง 4.20 .40 มาก 3 เจ�าหน�าท่ีบริการประชาชนด�วยความยิ้มแย�มแจ�มใส 4.71 .63 มากท่ีสุด 4 มีการประชาสัมพันธ�ข�อมูลข�าวสาร ให�แก� ประชาชนท่ีมาใช�บริการอย�างท่ัวถึง 4.01 .70 มาก 5 เจ�าหน�าท่ีให�บริการด�วยความสุภาพ เปIนมิตร และไม�เลือกปฏิบัติกับทุกคน 4.69 .46 มากท่ีสุด ภาพรวม 4.50 .16 มากท่ีสุด จากตารางท่ี 3 พบว�า ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนด�านการให�บริการอย�างเสมอภาคต�อการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.50) สามารถเรียงลําดับจากระดับความพึงพอใจ ได�ดังนี้ เจ�าหน�าท่ีมีความกระตือรือร�นให�บริการด�วยการเอาใจใส� ด�วยความเต็มใจ มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.90) รองลงมา คือ เจ�าหน�าท่ีบริการประชาชนด�วยความยิ้มแย�มแจ�มใส (X = 4.71) เจ�าหน�าท่ีให�บริการด�วยความสุภาพ เปIนมิตร และไม�เลือกปฏิบัติกับทุกคน (X = 4.69) มีการให�บริการเปIนไปตามลําดับ ก�อน – หลัง (X = 4.20) และมีการประชาสัมพันธ�ข�อมูลข�าวสาร ให�แก� ประชาชนท่ีมาใช�บริการอย�างท่ัวถึง  มีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด (X = 4.01)  



49 ตารางท่ี 4  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนด�านการให�บริการท่ีตรงเวลาต�อการ         ให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อยจังหวัดแม�ฮ�องสอน ท่ี ด�านการให�บริการท่ีตรงเวลา                   
X  S.D. แปลผล 1 มีระยะเวลาการให�บริการท่ีเหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา 4.44 .67 มาก 2 มีข้ันตอน/ระเบียบ/แบบฟอร�ม ในการให�บริการ 4.25 .86 มาก 3 ให�ความสะดวกในการให�บริการด�วยความถูกต�อง 4.47 .50 มาก 4 มีระยะเวลาการให�บริการท่ีเหมาะสมกับงาน  4.72 .46 มากท่ีสุด 5 เจ�าหน�าท่ีให�บริการตรงตามเวลาท่ีกําหนดตามระเบียบข้ันตอน และแบบฟอร�ม 4.60 .67 มากท่ีสุด ภาพรวม 4.50 .20 มาก จากตารางท่ี 4 พบว�า ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนด�านการให�บริการท่ีตรง เวลาต�อการให�บริ การขององค� การบริหารส� วน ตํ าบลแม�ล าน� อย  อํ า เภอแม� ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (X = 4.50) สามารถเรียงลําดับจากระดับความพึงพอใจ ได�ดังนี้ มีระยะเวลาการให�บริการท่ีเหมาะสมกับงาน มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.72) รองลงมา คือ เจ�าหน�าท่ีให�บริการตรงตามเวลาท่ีกําหนดตามระเบียบข้ันตอน และแบบฟอร�ม (X = 4.60) ให�ความสะดวกในการให�บริการด�วยความถูกต�อง(X = 4.47) ระยะเวลาการให�บริการท่ีเหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา (X = 4.44) และ มีข้ันตอน/ระเบียบ/แบบฟอร�ม ในการให�บริการ มีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด (X = 4.25) 



50 ตารางท่ี 5 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนด�านการให�บริการอย�างเพียงพอ ต�อการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ท่ี ด�านการให�บริการอย0างเพียงพอ 
X

S.D. แปลผล 1 อาคารสถานท่ีมีความเหมาะสม มีจุดรองรับผู�มารอรับบริการอย�างเพียงพอ 4.55 .84 มากท่ีสุด 2 มีช�องทางสําหรับคนชราและผู�พิการอย�างเพียงพอ 4.02 .14 มาก 3 มีเจ�าหน�าท่ีเพียงพอต�อการให�บริการ 4.89 .31 มากท่ีสุด 4 มีน้ําด่ืมให�บริการอย�างเพียงพอต�อผู�มารับบริการ 4.15 .64 มาก 5 มีห�องน้ําสะอาดบริการอย�างเพียงพอ 4.21 .41 มาก ภาพรวม 4.36 .15 มาก จากตารางท่ี 5 พบว�า ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนด�านการให�บริการอย�างเพียงพอต�อการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (X = 4.36) สามารถเรียงลําดับจากระดับความพึงพอใจ ได�ดังนี้ มีเจ�าหน�าท่ีเพียงพอต�อการให�บริการ มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.89) รองลงมา คือ อาคารสถานท่ีมีความเหมาะสม มีจุดรองรับผู�มารอรับบริการอย�างเพียงพอ (X = 4.55) มีห�องน้ําสะอาดบริการอย�างเพียงพอ (X = 4.21) มีน้ําด่ืมให�บริการอย�างเพียงพอต�อผู�มารับบริการ (X = 4.15) และมีช�องทางสําหรับคนชราและผู�พิการอย�างเพียงพอมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด (X = 4.02) ตารางท่ี 6 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนด�านการให�บริการอย�างต�อเนื่อง ต�อการ         ให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย  จังหวัดแม�ฮ�องสอน ท่ี ด�านการให�บริการอย�างต�อเนื่อง                  
X  S.D. แปลผล 1 มีการให�บริการนอกสถานท่ี/นอกเวลาราชการ/ วันหยุดราชการ 4.20 .51 มาก 2 มีการประชาสัมพันธ�การให�บริการด�านต�างๆ 4.60 .52 มากท่ีสุด 3 เจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการมีความรับผิดชอบและมุ�งม่ันในการปฏิบัติงาน 4.76 .58 มากท่ีสุด 4 เจ�าหน�าท่ีให�บริการด�วยความถูกต�องและแม�นยํา 4.73 .44 มากท่ีสุด 5 มีเจ�าหน�าท่ีบริการไม�หยุดพักกลางวัน 4.50 .85 มากท่ีสุด ภาพรวม 4.56 .26 มากท่ีสุด 



51 จากตารางท่ี 6 พบว�า ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนด�านการให�บริการอย�างต�อเนื่องต�อการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.56 ) สามารถเรียงลําดับจากระดับความพึงพอใจ ได�ดังนี้ เจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการมีความรับผิดชอบและมุ�งม่ันในการปฏิบัติงาน   มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.76) รองลงมา คือ เจ�าหน�าท่ีให�บริการด�วยความถูกต�องและแม�นยํา (X = 4.73) มีการประชาสัมพันธ�การให�บริการด�านต�างๆ (X =4.60) มีเจ�าหน�าท่ีบริการไม�หยุดพักกลางวัน (X = 4.50) และมีการให�บริการนอกสถานท่ี/นอกเวลาราชการ/ วันหยุดราชการ มีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด (X = 4.20)        ตารางท่ี 7 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนด�านการให�บริการอย�างก�าวหน�า ต�อการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย  จังหวัดแม�ฮ�องสอน ท่ี ด�านการให�บริการอย0างก�าวหน�า 
X

SD แปลผล 1 มีช�องทางการติดต�อท่ีหลากหลาย 4.71 .70 มากท่ีสุด 2 มีตู�รับความคิดเห็น/ร�องเรียน/ร�องทุกข� 4.00 .05 มาก 3 มีการปรับปรุงและพัฒนาการให�บริการตลอดเวลา 4.84 .36 มากท่ีสุด 4 มีอุปกรณ�เครื่องมือต�างๆ สําหรับการให�บริการมีความทันสมัยเหมาะสม และมีความพร�อมสําหรับการให�บริการ ผู�มารับบริการ 4.33 .62 มาก 5 มีเอกสาร/แผ�นพับ/สื่อประชาสัมพันธ�ต�างๆ แนะนําข�อมูล แก�ผู�รับบริการอย�างท่ัวถึง 4.09 .29 มาก ภาพรวม 4.39 .15 มาก จากตารางท่ี 7 พบว�า ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนด�านการให�บริการอย�างก�าวหน�าต�อการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (X = 4.39) สามารถเรียงลําดับจากระดับความพึงพอใจ ได�ดังนี้ มีการปรับปรุงและพัฒนาการให�บริการตลอดเวลา (X = 4.84) รองลงมา คือ มีช�องทางการติดต�อท่ีหลากหลาย (X = 4.71) มีอุปกรณ�เครื่องมือต�างๆ สําหรับการให�บริการมีความทันสมัยเหมาะสม และมีความพร�อมสําหรับการให�บริการผู�มารับบริการ (X =4.33) มีเอกสาร/แผ�นพับ/สื่อประชาสัมพันธ�ต�างๆ แนะนําข�อมูลแก�ผู�รับบริการอย�างท่ัวถึง (X = 4.09) และมีตู�รับความคิดเห็น/ร�องเรียน/ร�องทุกข� มีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด (X = 4.00) 



52  ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  ตารางท่ี 8 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  เพศ n 
X  S.D. t ชาย หญิง 206 165 4.46 4.47 .08 .09 .359 *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 8 เม่ือทําการทดสอบความแตกต�างของความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ระหว�างเพศชายกับเพศหญิงแล�ว พบว�า ได�ค�าทีเท�ากับ .359 ซ่ึงค�าทีดังกล�าวไม�มีนัยสําคัญทางสถิติ จึงสรุปได�ว�า ความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย ระหว�างเพศชายกับเพศหญิงไม�มีความแตกต�างกัน  ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห�ความแปรปรวนของความพึงพอใจแยกตามอายุของประชาชนต�อการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  แหล0งความแปรปรวน .df  SS MS F ระหว�างกลุ�ม ภายในกลุ�ม 19 351 21.628 322.022 1.1138 .917 1.241 รวม 370 343.650   *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 9 พบว�า อายุต�างกันไม�มีผลทําให�ความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย แตกต�างกัน     



53  ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห�ความแปรปรวนของความพึงพอใจแยกตามสถานภาพของประชาชนต�อการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  แหล0งความแปรปรวน .df  SS MS F ระหว�างกลุ�ม ภายในกลุ�ม 19 351 2.782 79.666 .146 .227 .645 รวม 370 82.447   *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 10 พบว�า สถานะภาพต�างกันไม�มีผลทําให�ความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย แตกต�างกัน  ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห�ความแปรปรวนของความพึงพอใจแยกตามการศึกษาของประชาชนต�อการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แหล0งความแปรปรวน .df  SS MS F ระหว�างกลุ�ม ภายในกลุ�ม 19 351 9.456 225.854 .498 .643 .773 รวม 370 235.310   *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 11 พบว�า ระดับการศึกษาต�างกันไม�มีผลทําให�ความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย แตกต�างกัน  ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห�ความแปรปรวนของความพึงพอใจแยกตามอาชีพของประชาชนต�อการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แหล0งความแปรปรวน .df  SS MS F ระหว�างกลุ�ม ภายในกลุ�ม 19 351 3.808 80.974 .200 .231 .869 รวม 370 84.782   *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 12 พบว�า อาชีพต�างกันไม�มีผลทําให�ความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย แตกต�างกัน 



54  บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ  การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน และเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ประชากรท่ีใช�ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีมาใช�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย จํานวน 5,315 คน กําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�างโดยการใช�สูตรกําหนดขนาดตัวอย�างของยามาเน� ได�จํานวนกลุ�มตัวอย�าง จํานวน 371 คน และสุ�มตัวอย�างมาวิจัยโดยวิธีการสุ�มตัวอย�างแบบบังเอิญ (Haphazard or Accidental Sampling) เครื่องมือท่ีใช�รวบรวมข�อมูล คือ ใช�แบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติท่ีใช�วิเคราะห ข�อมูล ได�แก� ค�าความถ่ี (Frequency) ค�าร�อยละ (Percentage) ค�าเฉลี่ย (Mean) ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค�าสถิติ t-test และค�าสถิติ F-test  5.1 สรุปผลการวิจัย  1. ปZจจัยส�วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เป\นเพศชาย คิดเป\นร�อยละ 55.53 มีอายุระหว�าง 51-60 ป_ คิดเป\นร�อยละ 29.92 มีสถานะภาพสมรส คิดเป\นร�อยละ 77.45 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป\นร�อยละ 58.22 และมีอาชีพเกษตรกรรม คิดเป\นร�อยละ 82.21  2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (X = 4.46) สามารถเรียงลําดับระดับความพึงพอใจ ได�ดังนี้ ด�านการให�บริการอย�างต�อเนื่อง (X = 4.56) ด�านการให�บริการอย�างเสมอภาค (X = 4.50)   ด�านการให�บริการท่ีตรงเวลา (X = 4.50) ด�านการให�บริการอย�างก�าวหน�า (X = 4.39) และด�านการให�บริการอย�างเพียงพอ (X = 4.36) สามารถสรุปเป\นรายด�าน ดังนี้ ด�านการให�บริการอย�างเสมอภาค ระดับความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย  จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.50) สามารถเรียงลําดับจากระดับความพึงพอใจ ได�ดังนี้ เจ�าหน�าท่ีมีความกระตือรือร�นให�บริการด�วยการเอาใจใส� ด�วยความเต็มใจ มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.90) รองลงมา คือ  



55  เจ�าหน�าท่ีบริการประชาชนด�วยความยิ้มแย�มแจ�มใส (X = 4.71) เจ�าหน�าท่ีให�บริการด�วยความสุภาพ เป\นมิตร และไม�เลือกปฏิบัติกับทุกคน (X = 4.69) มีการให�บริการเป\นไปตามลําดับ ก�อน – หลัง (X = 4.20) และมีการประชาสัมพันธ ข�อมูลข�าวสาร ให�แก� ประชาชนท่ีมาใช�บริการอย�างท่ัวถึงมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด (X = 4.01) การให�บริการท่ีตรงเวลาระดับความพึงพอใจของประชาชนต�อการให� บริการขององค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (X = 4.50) สามารถเรียงลําดับจากระดับความพึงพอใจ ได�ดังนี้ มีระยะเวลาการให� บริการท่ีเหมาะสมกับงาน มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.72) รองลงมา คือ เจ�าหน�าท่ีให�บริการตรงตามเวลาท่ีกําหนดตามระเบียบข้ันตอน และแบบฟอร ม (X = 4.60) ให�ความสะดวกในการให�บริการด�วยความถูกต�อง(X = 4.47) ระยะเวลาการให�บริการท่ีเหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา (X = 4.44) และมี ข้ันตอน/ระเบียบ/แบบฟอร ม ในการให�บริการ มีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด (X = 4.25) ด�านการให�บริการอย�างเพียงพอ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย  จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (X = 4.36) สามารถเรียงลําดับจากระดับความพึงพอใจ ได�ดังนี้ มีเจ�าหน�าท่ีเพียงพอต�อการให�บริการ มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.89) รองลงมา คือ อาคารสถานท่ีมีความเหมาะสม มีจุดรองรับผู�มารอรับบริการอย�างเพียงพอ (X = 4.55) มีห�องน้ําสะอาดบริการอย�างเพียงพอ (X = 4.21) มีน้ําด่ืมให�บริการอย�างเพียงพอต�อผู�มารับบริการ (X = 4.15) และมีช�องทางสําหรับคนชราและผู�พิการอย�างเพียงพอมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด (X = 4.02) ด�านการให�บริการอย�างต�อเนื่อง ระดับความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.56 ) สามารถเรียงลําดับจากระดับความพึงพอใจ ได�ดังนี้ เจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการมีความรับผิดชอบและมุ�งม่ันในการปฏิบัติงาน   มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.76) รองลงมา คือ เจ�าหน�าท่ีให�บริการด�วยความถูกต�องและแม�นยํา (X = 4.73) มีการประชาสัมพันธ การให�บริการด�านต�างๆ (X =4.60) มีเจ�าหน�าท่ีบริการไม�หยุดพักกลางวัน (X = 4.50) และมีการให�บริการนอกสถานท่ี/นอกเวลาราชการ/ วันหยุดราชการ มีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด (X = 4.20)        ด�านการให�บริการอย�างก�าวหน�า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (X = 4.39) สามารถเรียงลําดับจากระดับความพึงพอใจ ได�ดังนี้ มีการปรับปรุงและพัฒนาการให�บริการตลอดเวลา (X = 4.84) รองลงมา คือ มีช�องทางการติดต�อท่ีหลากหลาย (X = 4.71) มีอุปกรณ เครื่องมือต�างๆ สําหรับการให�บริการมีความทันสมัยเหมาะสม และมีความพร�อมสําหรับการให�บริการผู�มารับบริการ (X =4.33) มีเอกสาร/แผ�นพับ/สื่อประชาสัมพันธ ต�างๆ แนะนําข�อมูลแก� 



56   ผู�รับบริการอย�างท่ัวถึง (X = 4.09) และมีตู�รับความคิดเห็น/ร�องเรียน/ร�องทุกข  มีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด (X = 4.00) 3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน เม่ือทําการทดสอบความแตกต�างของความพึงพอใจของประชาชน พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีมีปZจจัยส�วนบุคคลด�าน เพศ อายุ สถานะภาพ การศึกษา และอาชีพ แตกต�างกันมีความพึงพอใจต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย     ด�านการให�บริการอย�างเสมอภาค ด�านการให�บริการท่ีตรงเวลา ด�านการให�บริการอย�างเพียงพอ    ด�านการให�บริการอย�างต�อเนื่อง และด�านการให�บริการอย�างก�าวหน�า ไม�มีความแตกต�างกัน  5.2 อภิปรายผล  จากผลการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีประเด็นท่ีน�าสนใจ ดังนี้ 1. ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน พบว�าระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู�ในระดับมาก อาจเป\นเพราะองค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อยมีการให�บริการประชาชนอย�างต�อเนื่อง และเสมอภาค ตรงเวลา และให�บริการอย�างเพียงพอ สอดคล�องกับผลงานวิจัยของชนะดา วีระพันธ  (2554) พบว�า ความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลบ�านเก�า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู�ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป\นรายด�านพบว�า ด�านท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด�านการให�บริการอย�างต�อเนื่อง รองลงมาคือ ด�านการให�บริการอย�างเสมอภาค และด�านการให�บริการอย�างก�าวหน�า นอกจากนี้ยังสอดคล�องกับงานวิจัยของอาทิตย  พจน อาจ (2557) พบว�า ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลเทพนิมิต อําเภอโปlงน้ําร�อน จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด สรุปได�ว�า ประชาชนมีความพึงพอใจท่ีมีต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลเทพนิมิต อําเภอโปlงน้ําร�อน จังหวัดจันทบุรี ในด�านการให�บริการอย�างต�อเนื่องอยู�ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจเป\นอันดับแรก รองมา คือ ด�านการให�บริการอย�างเสมอภาค อยู�ในระดับมาก และด�านการให�บริการอย�างก�าวหน�า อยู�ในระดับมาก เป\นอันดับสุดท�าย และสอดคล�องกับงานวิจัยของอามีเนmาะ ยะมา (2559) พบว�า ความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลท�าสาป อําเภอเมืองจังหวัดยะลา โดยรวมอยู�ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป\นรายด�านพบว�า ด�านท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด�านการให�บริการอย�างเสมอภาค รองลงมาคือ ด�านการให�บริการอย�างต�อเนื่อง และด�านการให�บริการท่ีตรงเวลา โดยในด�านการให�บริการอย�างเสมอภาค  



57  สามารถอภิปรายเป\นรายด�าน ดังนี้ ด�านการให�บริการอย�างเสมอภาค จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด อาจเป\นเพราะว�าเจ�าหน�าท่ีมีความกระตือรือร�นให�บริการด�วยการเอาใจใส�ด�วยความเต็มใจ และเจ�าหน�าท่ีบริการประชาชนด�วยความยิ้มแย�มแจ�มใส ซ่ึงสอดคล�องกับผลงานวิจัยของชนะดา วีระพันธ  (2554) พบว�า ความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลบ�านเก�า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ด�านการให�บริการอย�างเสมอภาคประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องเจ�าหน�าท่ีบริการด�วยความยิ้มแย�มแจ�มใส นอกจากนี้ยังสอดคล�องกับงานวิจัยของอามีเนmาะ ยะมา (2559) พบว�า  ความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลท�าสาป อําเภอเมืองจังหวัดยะลา ด�านการให�บริการอย�างเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจใน เรื่องเจ�าหน�าท่ีบริการด�วยความยิ้มแย�ม แจ�มใส ด�านการให�บริการท่ีตรงเวลาจากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน อยู�ในระดับมาก อาจเป\นเพราะว�า มีระยะเวลาการให�บริการท่ีเหมาะสมกับงาน เช�น การชําระภาษี การข้ึนทะเบียนผู�สูงอายุ คนพิการ เด็กแรกเกิด เป\นต�น รวมถึงเจ�าหน�าท่ีให�บริการตรงตามเวลาท่ีกําหนดตามระเบียบข้ันตอน และแบบฟอร ม สอดคล�องกับงานวิจัยของวรรณวิภา ไตลังคะ (2554) พบว�า ประชาชนมีความพึงพอใจต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบล ด�านกระบวนการ สิ่งท่ีองค การบริหารส�วนตําบลทําได�อย�างดี คือ เรื่องระยะเวลาทําการและความยุติธรรมในการให�บริการ แสดงให�เห็นว�าเจ�าหน�าท่ีองค การบริหารส�วนตําบลมีการบริหารเวลาในการทํางานได�อย�างเหมาะสม การให�บริการไม�ล�าช�า    ตรงตามเวลาท่ีพึงเป\น ด�านการให�บริการอย�างเพียงพอ จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน อยู�ในระดับมาก อาจเป\นเพราะว�ามีเจ�าหน�าท่ีเพียงพอต�อการให�บริการ และอาคารสถานท่ีมีความเหมาะสม มีจุดรองรับผู�มารอรับบริการอย�างเพียงพอ สอดคล�องกับผลงานวิจัยของวรรณวิภา ไตลังคะ (2554) พบว�า ประชาชนมีความพึงพอใจต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลเพ่ิมมากข้ึน ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องของการจัดสถานท่ีท่ีมีความสะดวก สะอาด พร�อมการจัดโตmะท่ีนั่ง รวมถึงการจัดน้ําด่ืมท่ีสะอาดไว�บริการ นอกจากนี้ยังสอดคล�องกับงานวิจัยของสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2561) พบว�า ประชาชนมีความพึงพอใจในการให�บริการขององค การบริหารส�วน  ตําบลเขวา อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ในภาพรวมทุกด�าน อยู�ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป\นรายด�าน พบว�า ด�านเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ มีค�าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค�าเฉลี่ยความพึงพอใจร�อยละ 94.29 รองลงมาคือ ด�านช�องทางการให�บริการ โดยมีค�าเฉลี่ยความพึง 



58   พอใจร�อยละ 94.02 และด�านสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมีค�าเฉลี่ยความพึงพอใจร�อยละ 93.80 ซ่ึงจัดอยู�ในระดับมากท่ีสุดเช�นกัน  ด�านการให�บริการอย�างต�อเนื่องจากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน พบว�าอยู�ในระดับมาก  อาจเป\นเพราะว�า มีเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการมีความรับผิดชอบและมุ�งม่ันในการปฏิบัติงาน และเจ�าหน�าท่ีให�บริการด�วยความถูกต�องและแม�นยํา สอดคล�องกับงานวิจัยของอามีเนmาะ ยะมา (2559) พบว�า ความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลท�าสาป อําเภอเมืองจังหวัดยะลา ในด�านการ ให�บริการอย�างต�อเนื่อง ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องเจ�าหน�าท่ีให�บริการด�วยความถูกต�องแม�นยํา ด�านการให�บริการอย�างก�าวหน�าจากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  พบว�าอยู�ในระดับมาก อาจเป\นเพราะ มีการปรับปรุงและพัฒนาการให�บริการตลอดเวลา และมีช�องทางการติดต�อท่ีหลากหลาย (ตนเอง/โทรศัพท /เว็บไซต /LINE/Facebook) สอดคล�องกับงานวิจัยของชนะดา วีระพันธ  (2554) พบว�า ความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลบ�านเก�า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู�ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป\นรายด�านพบว�า ในด�านการให�บริการอย�างก�าวหน�า ประชาชนมีความพึงพอใจต�อเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ มีความรับผิดชอบและมุ�งม่ันในการปฏิบัติงาน และสอดคล�องกับงานวิจัยของธิดารัตน  พังงา (2559) พบว�า ด�านการให�บริการอย�างก�าวหน�า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนด�านการให�บริการอย�างก�าวหน�าเป\นรายข�อ พบว�า มีการปรับปรุง และพัฒนาการให�บริการตลอดเวลา มีการใช�ทรัพยากรของหน�วยงานอย�าง คุ�มค�า เจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการมีการเรียนรู�อยู� ตลอดเวลา และมีตู�รับความคิดเห็น/ร�องเรียน/ร�องทุกข  ท้ังนี้อาจเป\นเพราะว�าองค การบริหารส�วนตําบลนาสัก อําเภอสวี จังหวัดชุมพร มีการปรับปรุงการให�บริการอย�างสมํ่าเสมอ ประชาชนจึงมีความพึงพอใจ ด�านการให�บริการอย�างก�าวหน�าอยู�ในระดับมาก 2. เม่ือทําการทดสอบความแตกต�างของความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน พบว�า ปZจจัยส�วนบุคคลของประชาชนด�านเพศ อายุ สถานะภาพ การศึกษา และอาชีพท่ีแตกต�างกัน ไม�มีผลทําให�ความ      พึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกัน สอดคล�องกับงานวิจัยของชนะดา วีระพันธ  (2554) พบว�า ผลการเปรียบเทียบความแตกต�างของความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลบ�านเก�า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี แยกตามปZจจัยส�วนบุคคล ได�แก�เพศ อายุ สถานภาพ



59  สมรส การศึกษา และอาชีพท่ีต�างกัน ประชาชนมีความพึงพอใจต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลบ�านเก�า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไม�แตกต�างกัน นอกจากนี้ยังสอดคล�องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ วรรณทวีสุข (2556) พบว�า ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต�างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลแสนตุ�ง อําเภอ  เขาสมิง จังหวัดตราด ไม�แตกต�างกัน และสอดคล�องกับงานวิจัยของอมรารัตน  บุญภา (2557) พบว�า ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบการความพึงพอใจของประชาชนต�อคุณภาพการให�บริการของเทศบาลตําบลพวา อําเภอแก�งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามข�อมูลส�วนบุคคล ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต�างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนต�อคุณภาพการให�บริการของเทศบาลตําบลพวา อําเภอแก�งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไม�แตกต�างกัน  เนื่องจากองค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย มีการให�บริการแก�ประชาชนท่ีตรงจุดเน�น ความพึงพอใจประชาชาชนเป\นหลัก และผู�บริหารมีนโยบายแบบเชิงรุกเพ่ือให�ประชาชนสะดวกสบาย ง�ายแก�การติดต�อขอรับบริการงานด�านต�างๆ ขององค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย จึงทําให�ประชาชนไม�ว�าเพศชายหรือเพศหญิง อายุเท�าไหร� ประกอบอาชีพอะไร จบการศึกษาระดับไหน        มีรายได�มากหรือน�อย ท่ีรับบริการจากองค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย มีความพึงพอใจต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย ไม�แตกต�างกัน   5.3 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้  การศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู�ศึกษาขอเสนอข�อคิดเห็นและมีข�อเสนอแนะจากผลการศึกษาเพ่ือนําไปใช�ประโยชน  ดังนี้ 1. ผู�บริหารขององค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย ควรใช�ผลการศึกษาในครั้งนี้ในการรักษาหรือการปรับปรุงคุณภาพการให�บริการสาธารณะ โดยพิจารณาผลการประเมินในแต�ละประเด็นของงานบริการ เพ่ือจะได�จัดบริการสาธารณะให�เป\นไปตามมาตรฐานท่ีประชาชนคาดหวัง  2. ผู�บริหารขององค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย ควรกําหนดระบบและกลไกการบริหารจัดการให�เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีบริการ เพ่ิมเติมรายละเอียดเก่ียวกับมาตรฐานด�านคุณภาพการติดตามกํากับดูแลการบริหารงาน และคุณภาพของการให�บริการสาธารณะของท�องถ่ินไว�ในแผน พัฒนาและแผนปฏิบัติงานประจําป_  3. องค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย ควรมีการดําเนินการให�ความรู�และสร�างความตระหนักให�แก�ประชาชนเก่ียวกับการมี ส�วนร�วมในการควบคุม ตรวจสอบการบริหารกิจการสาธารณะของท�องถ่ิน เพ่ือให�การบริหารและการให�บริการดําเนินไปอย�างโปร�งใสตามหลักการบริหารบ�านเมืองท่ีดี 



60   4. องค การบริหารส�วนตําบลแม�ลาน�อย ควรนําผลการศึกษาดังกล�าวไปใช�สําหรับการรายงานการปฏิบัติราชการต�อหน�วยงานต�นสังกัด รวมท้ังประชาสัมพันธ แก�ประชาชน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกฝlาย      5.4 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต'อไป  1. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรในด�านการให�บริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการดําเนินการอย�างบรรลุเปvาหมายตามภารกิจ 2. ควรมีการศึกษาด�านปZจจัยท่ีส�งผลต�อคุณภาพของการให�บริการ เพ่ือใช�ประกอบการดําเนินการยกระดับคุณภาพการให�บริการขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 3. ควรมีการศึกษาแนวทางการให�ความรู�และการสร�างความตระหนักในการมีส�วนร�วมของ ประชาชนในกิจการสาธารณะ เพ่ือให�เกิดการดําเนินการท่ีเป\นรูปธรรมในการสร�างการมีส�วนร�วม    ในการบริหารราชการของประชาชน 
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ภาคผนวก 



 ภาคผนวก ก : แบบสอบถามในการวิจัย 



 แบบสอบถามเพ่ือการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต#อการให%บริการขององค&การบริหารส#วนตําบลแม#ลาน%อย อําเภอแม#ลาน%อย จังหวัดแม#ฮ#องสอน  คําช้ีแจง แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนต%อการให'บริการขององค(การบริหารส%วนตําบลแม%ลาน'อย อําเภอแม%ลาน'อย จังหวัดแม%ฮ%องสอน และใช'เป,นส%วนหนึ่งของการศึกษา  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร( คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการจัดการแห%งแปซิฟ3กเท%านั้น ผู'ศึกษาจะเก็บข'อมูลของท%านไว'เป,นความลับ และไม%เผยแพร%ข'อมูลเป,นส%วนบุคคล  จึงไม%มีผลกระทบใดๆ ต%อท%านท้ังสิ้น ดังนั้นขอความกรุณาตอบข'อมูลหรือความคิดเห็นตามความเป,นจริงให'ครบทุกข'อ แบบสอบถามแบ%งออกเป,น 3 ส%วน ประกอบด'วย  1. แบบสอบถามฉบับนี้ เป,นแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต%อการให'บริการขององค(การบริหารส%วนตําบลแม%ลาน'อย 2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ%งออกเป,น 3 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 เป,นแบบสอบถามข'อมูลท่ัวไปของผู'ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เป,นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนต%อการให'บริการของ อบต. แม%ลาน'อย ใน 5 ด'าน ตอนท่ี 3  ข'อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนต%อการให'บริการขององค(การบริหารส%วนตําบลแม%ลาน'อย อําเภอแม%ลาน'อย จังหวัดแม%ฮ%องสอน   กรุณาตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นของท%านตามความเป,นจริงให'ครบทุกข'อ ผู'วิจัยหวังเป,นอย%างยิ่งว%าจะได'รับความอนุเคราะห(จากท%านด'วยดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้                                                           นางนันทกา  สายสวาท       67 



 แบบสอบถามเพ่ือการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต#อการให%บริการขององค&การบริหารส#วนตําบลแม#ลาน%อย อําเภอแม#ลาน%อย จังหวัดแม#ฮ#องสอน คําช้ีแจง แบบสอบถามแบ%งออกเป,น 3 ส%วน ประกอบด'วย  ตอนท่ี 1 เป,นแบบสอบถามข'อมูลท่ัวไปของผู'ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เป,นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนต%อการให'บริการของ    อบต. แม%ลาน'อย ใน 5 ด'าน ตอนท่ี 3  ข'อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนต%อการให'บริการขององค(การบริหารส%วนตําบลแม%ลาน'อย อําเภอแม%ลาน'อย จังหวัดแม%ฮ%องสอน                                                            ตอนท่ี 1 ข'อมูลท่ัวไป คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √  ลงใน � เพ่ือแสดงข'อมูลเก่ียวกับผู'ตอบแบบสอบถาม 1. เพศ 1.  ชาย  2.  หญิง 2. อายุ   1.  อายุ 20 -30 ปF 2.  อายุ 31 - 40 ปF  3.  อายุ 41 - 50 ปF 4.  อายุ 51 - 60 ปF   5.  อายุ 60 ข้ึนไป 3. สถานภาพสมรส   1.  โสด  2.  สมรส  3.  หม'าย/ หย%า/แยกกันอยู% 4. ระดับการศึกษาสูงสุด   1.  ประถมศึกษา 2.  มัธยมศึกษา 3.  อนุปริญญา  4.  ปริญญาตรี  5.  สูงกว%าปริญญาตรี 5. อาชีพ 1.  รับราชการ 2.  เกษตรกรรม  3.  รับจ'างท่ัวไป  4.  ค'าขาย/ประกอบธุรกิจส%วนตัว  5.  อ่ืน ๆ...............    68 



 ตอนท่ี 2 เป,นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนต%อการให'บริการขององค(การบริหารส%วนตําบลแม%ลาน'อย อําเภอแม%ลาน'อย จังหวัดแม%ฮ%องสอน คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  √ ลงในช%องระดับความพึงพอใจ  ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ มากท่ีสุด (5)  มาก (4)  ปานกลาง (3) น%อย  (2) น%อยท่ีสุด (1) ด%านการให%บริการอย#างเสมอภาค 1. เจ'าหน'าท่ีมีความกระตือรือร'นให'บริการด'วยการเอาใจใส%ด'วยความเต็มใจ      2. มีการให'บริการเป,นไปตามลําดับ ก%อน - หลัง      3. เจ'าหน'าท่ีบริการประชาชนด'วยความยิ้มแย'มแจ%มใส       4. มีการประชาสัมพันธ(ข'อมูลข%าวสาร ให'แก% ประชาชนท่ีมาใช'บริการอย%างท่ัวถึง       5. เจ'าหน'าท่ีให'บริการด'วยความสุภาพ เป,นมิตร และไม%เลือกปฏิบัติกับทุกคน      ด%านการให%บริการท่ีตรงเวลา 1. มีระยะเวลาการให'บริการท่ีเหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา      2. มีข้ันตอน/ระเบียบ/แบบฟอร(ม ในการให'บริการ      3. ให'ความสะดวกในการให'บริการด'วยความถูกต'อง      4. มีระยะเวลาการให'บริการท่ีเหมาะสมกับงาน เช%น การชําระภาษี การข้ึนทะเบียนผู'สูงอายุ คนพิการ เด็กแรกเกิด เป,นต'น      5. เจ'าหน'าท่ีให'บริการตรงตามเวลาท่ีกําหนดตามระเบียบข้ันตอน และแบบฟอร(ม      ด%านการให%บริการอย#างเพียงพอ 1. อาคารสถานท่ีมีความเหมาะสม มีจุดรองรับผู'มารอรับบริการอย%างเพียงพอ      2. มีช%องทางสําหรับคนชราและผู'พิการอย%างเพียงพอ      3. มีเจ'าหน'าท่ีเพียงพอต%อการให'บริการ      4. มีน้ําด่ืมให'บริการอย%างเพียงพอต%อผู'มารับบริการ      5. มีห'องน้ําสะอาดบริการอย%างเพียงพอ       69 



   ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ มากท่ีสุด (5)  มาก (4)  ปานกลาง (3) น%อย  (2) น%อยท่ีสุด (1) ด%านการให%บริการอย#างต#อเนื่อง 1. มีการให'บริการนอกสถานท่ี/นอกเวลาราชการ/ วันหยุดราชการ เช%น การรับชําระภาษี การฉีดวัคซีนปMองกันโรคพิษสุนัขบ'า เป,นต'น      2. มีการประชาสัมพันธ(การให'บริการด'านต%างๆ เช%น การชําระภาษี การดําเนินกิจกรรมหรือโครงการต%างๆ การจัดซ้ือจัดจ'าง       3. เจ'าหน'าท่ีผู'ให'บริการมีความรับผิดชอบและมุ%งม่ันในการปฏิบัติงาน      4. เจ'าหน'าท่ีให'บริการด'วยความถูกต'องและแม%นยํา      5. มีเจ'าหน'าท่ีบริการไม%หยุดพักกลางวัน       ด%านการให%บริการอย#างก%าวหน%า 1. มีช%องทางการติดต%อท่ีหลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท( / เว็บไซต(/ LINE/ Facebook)      2. มีตู'รับความคิดเห็น/ร'องเรียน/ร'องทุกข(      3. มีการปรับปรุงและพัฒนาการให'บริการตลอดเวลา      4. มีอุปกรณ(เครื่องมือต%างๆ สําหรับการให'บริการมีความทันสมัยเหมาะสม และมีความพร'อมสําหรับการให'บริการผู'มารับบริการ      5. มีเอกสาร/แผ%นพับ/สื่อประชาสัมพันธ(ต%างๆ แนะนําข'อมูลแก%ผู'รับบริการอย%างท่ัวถึง             70 
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          ภาคผนวก ข : รายนามผู%เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย                     



 รายนามผู%เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย ดร.นพปฎล  บุญพงษ( ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ%างทอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ%างทอง  ดร.สมปอง  คงอ%อน ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ%างทอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ%างทอง  นายโกเมท  ธนรัตน(พิศาล สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร() มหาวิทยาลัยเชียงใหม% รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ'านสมเด็จเจ'าพระยา ปลัดองค(การบริหารส%วนตําบลแม%ลาน'อย   องค(การบริหารส%วนตําบลแม%ลาน'อย              73 



        ภาคผนวก ค : หนังสือขอความอนุเคราะห&เป9นผู%เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย 



  



  ภาคผนวก ง : หนังสือขอความอนุเคราะห&ในการเก็บรวบรวมข%อมูล        



                                



                                ภาคผนวก จ : ข%อมูลองค&การบริหารส#วนตําบลแม#ลาน%อย  



  ข%อมูลท่ัวไป องค(การบริหารส%วนตําบลแม%ลาน'อย ต้ังอยู%ท่ี 105 หมู%ท่ี 10 ตําบลแม%ลาน'อย อําเภอ       แม%ลาน'อย จังหวัดแม%ฮ%องสอน เดิมองค(การบริหารส%วนตําบลแม%ลาน'อยมีฐานะเป,น "สภาตําบล" โดยใช'ชื่อว%า "สภาตําบลแม%ลาน'อย" ต%อมาได'ยกฐานะเป,นองค(การบริหารส%วนตําบล เม่ือปF พ.ศ. 2542 โดยใช'ชื่อว%า "องค(การบริหารส%วนตําบลแม%ลาน'อย" ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ     สภาตําบล มีฐานะเป,นนิติบุคคลและเป,นหน%วยงานบริหารราชการส%วนท'องถ่ิน องค(การบริหาร     ส%วนตําบลแม%ลาน'อย มีเนื้อท่ีประมาณ 365 ตารางกิโลเมตร 288,125 ไร%  องค(การบริหารส%วนตําบลแม%ลาน'อยมีอาณาเขตติดต%อ ดังนี้ - ทิศเหนือ  ติดต%อ ตําบลสันติคีรี และตําบลแม%ลาหลวง อําเภอแม%ลาน'อย - ทิศใต'   ติดต%อ   ตําบลท%าผาปุMม  อําเภอแม%ลาน'อย - ทิศตะวันออก  ติดต%อ   ตําบลห'วยห'อม อําเภอแม%ลาน'อย - ทิศตะวันตก   ติดต%อ   ตําบลเสาหิน อําเภอแม%สะเรียง  ภูมิประเทศส%วนใหญ%ของตําบลแม%ลาน'อย เป,นเทือกเขาสูงชัน มีหมู%บ'านต้ังอยู%ระหว%าง     หุบเขา จํานวน 9 หมู%บ'าน และเป,นพ้ืนท่ีราบจํานวน 2 หมู%บ'าน อากาศเย็นตลอดท้ังปF และมีช%วงฤดูฝนยาวนานประมาณ 5 เดือน ระหว%างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดท้ังปFอยู%ท่ี 22 องศาเซลเซียส มี 3 ฤดู ได'แก% ฤดูฝน เริ่มเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน ฤดูหนาว เริ่มเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ( และฤดูร'อน เริ่มเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน ในพ้ืนท่ีองค(การบริหารส%วนตําบลแม%ลาน'อย มีจํานวนประชากรรวมท้ังหมด 5,315 คน แยกเป,น ชาย 2,725 คน หญิง 2,590 คน 1,847 ครัวเรือน มีความหนาแน%นเฉลี่ย 13.07 คน/ตารางกิโลเมตร มีหมู%บ'านท้ังหมดจํานวน 11 หมู%บ'าน ได'แก% 1. บ'านแม%สะปbcงเหนือ หมู%ท่ี 3 (มีหมู%บ'านบริวารคือบ'านพะตะบอคี) 2. บ'านแม%ฮุ หมู%ท่ี 4 (มีหมู%บ'านบริวารคือบ'านหว%าสุดี) 3. บ'านแม%แลบ หมู%ท่ี 6 (มีหมู%บ'านบริวารคือบ'านขุนแม%แลบ) 4. บ'านแม%งะ หมู%ท่ี 7 (มีหมู%บ'านบริวารคือบ'านมอร(เดย() 5. บ'านท%าสองแคว หมู%ท่ี 8  6. บ'านทุ%งรวงทอง หมู%ท่ี 10 7. บ'านละมอง หมู%ท่ี 11 8. บ'านแม%ลาง้ิว หมู%ท่ี 12 9. บ'านพระบาทห'วยผึ้ง หมู%ท่ี 13 79 องค&การบริหารส#วนตําบลแม#ลาน%อย อําเภอแม#ลาน%อย จังหวัดแม#ฮ#องสอน 



 10. บ'านห'วยริน หมู%ท่ี 14 (มีหมู%บ'านบริวารคือบ'านห'วยมะไฟ) 11. บ'านแม%สะปbcงใต' หมู%ท่ี 15 ประชาชนส%วนใหญ%ร'อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร'อยละ 10 ประกอบอาชีพ ค'าขาย/รับจ'าง ศาสนาร'อยละ 70 นับถือศาสนาคริสต( ร'อยละ 30 นับถือศาสนาพุทธและนับถือผีเล็กน'อย โครงสร%างการบริหารองค&การบริหารส#วนตําบลแม#ลาน%อย โครงสร'างและอัตราการกําลังในการบริหารงานขององค(การบริหารส%วนตําบลแม%ลาน'อย ประกอบด'วย  1. สภาองค(การบริหารส%วนตําบล ทําหน'าท่ีเป,นฝdายนิติบัญญัติและควบคุมฝdายบริหาร ประกอบด'วย สมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกต้ัง จํานวน 22 คน อยู%ในตําแหน%งคราวละ 4 ปF ฝ>ายการเมือง  ประธานสภาองค(การบริหารส%วนตําบล  จํานวน  1  คน รองประธานสภาองค(การบริหารส%วนตําบล    จํานวน  1  คน เลขานุการสภาองค(การบริหารส%วนตําบล จํานวน  1  คน สมาชิกองค(การบริหารส%วนตําบลแม%ลาน'อย จํานวน  20 คน ประกอบด'วย 1. นายณรงค(ชัย สุนันตeะกุล ประธานสภาฯ                     2. น.ส.สุทธิภา  ป3ติรัช   รองประธานสภาฯ                     3. นายโกเมท  ธนรัตน(พิศาล  เลขานุการสภาฯ                    4. นายวราวุธ  นโคทรรักษา  สมาชิกสภาฯ หมู% 3                     5. นายวิบูลย(  นาทีพิทักษ(ไพร  สมาชิกสภาฯ หมู% 3                     6. นายประชัน  ศศิศรีสกุล  สมาชิกสภาฯ หมู% 4                     7. นายอาคม  โชติสันติพร  สมาชิกสภาฯ หมู% 6                     8. นายบุญมี  รสชูจิตต(  สมาชิกสภาฯ หมู% 6                    9. นายอัสดง  นโคทรธํารง  สมาชิกสภาฯ หมู% 7                     10. นายวิโรจน(  ธนากรเดช  สมาชิกสภาฯ หมู% 7                     11. นายอานัน ประเสริฐแดนไพร สมาชิกสภาฯ หมู% 8                     12. นายอํานาจ  วารีพงศ(พันธ(  สมาชิกสภาฯ หมู% 8                     13. นายบุญชู  สุนันตา   สมาชิกสภาฯ หมู% 10                     14. นายคํารณ  ยานะกุล  สมาชิกสภาฯ หมู% 11                     15. นายชยพล  ลํายองยุคลธร  สมาชิกสภาฯ หมู% 11            16. นายมุชิ  ครองธารา  สมาชิกสภาฯ หมู% 12 80 



                     17. นายธนัท  กิตติคุณถาวร  สมาชิกสภาฯ หมู% 12                     18. นายโพควา  ตันธนรุ%งเรือง  สมาชิกสภาฯ หมู% 13                     19. นายปราการ โฆษิตบรรพต  สมาชิกสภาฯ หมู% 13                     20. น.ส.นรัญญา  บรรพตขจรเวช  สมาชิกสภาฯ หมู% 14           21. นายทองอยู%  บรรพตคุณา  สมาชิกสภาฯ หมู% 14           22. นายภานุวัตร วิจิตรไพรสนธ(  สมาชิกสภาฯ หมู% 15           23. นายเสน%ห(  ธรรมทัศนสกุล  สมาชิกสภาฯ หมู% 15  2. นายกองค(การบริหารส%วนตําบล ทําหน'าท่ีบริหารกิจการขององค(การบริหารส%วนตําบล ตามกฎหมายโดยได'รับการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายว%าด'วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท'องถ่ินหรือบริหารท'องถ่ินและมีรองนายกองค(การบริหารส%วนตําบล 2 คน เป,นผู'ช%วยเหลือในการบริหารราชการขององค(การบริหารส%วนตําบลตามท่ีนายกองค(การบริหารส%วนตําบลมอบหมาย ท้ังนี้โดยมีปลัดองค(การบริหารส%วนตําบลเป,นผู'บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานประจําท่ัวไปขององค(การบริหารส%วนตําบล อยู%ในตําแหน%งคราวละ 4 ปF ดังนี้  ฝ>ายบริหาร นายชัยรัฐ  ประสิทธิรัตนา   นายกองค(การบริหารส%วนตําบลแม%ลาน'อย                   นายสมบูรณ(   ชนะภัยพาล   รองนายกองค(การบริหารส%วนตําบลแม%ลาน'อย นายพัฒนา ตระการพรรณงาม  รองนายกองค(การบริหารส%วนตําบลแม%ลาน'อย นายบุญเรียง  ประพันธ(  เลขานุการนายกองค(การบริหารส%วนตําบลฯ ศักยภาพขององค&การบริหารส#วนตําบลแม#ลาน%อย 1. จํานวนสมาชิกสภาองค(การบริหารส%วนตําบลและคณะผู'บริหารท'องถ่ิน จํานวน 27 คน  1.1 ประธานสภาองค(การบริหารส%วนตําบล  จํานวน 1 คน  1.2 รองประธานสภาองค(การบริหารส%วนตําบล  จํานวน 1 คน  1.3 เลขานุการสภาองค(การบริหารส%วนตําบล  จํานวน 1 คน  1.4 นายกองค(การบริหารส%วนตําบล   จํานวน 1 คน  1.5 รองนายกองค(การบริหารส%วนตําบล  จํานวน 2 คน  1.6 เลขานุการนายกองค(การบริหารส%วนตําบล  จํานวน 1 คน  1.7 สมาชิกสภาองค(การบริหารส%วนตําบล  จํานวน 20 คน  2. หัวหน'าส%วนราชการองค(การบริหารส%วนตําบลแม%ลาน'อย จํานวน 5 คน  2.1 ปลัดองค(การบริหารส%วนตําบลแม%ลาน'อย 2.2 หัวหน'าสํานักงานปลัดองค(การบริหารส%วนตําบลแม%ลาน'อย    81 



 2.3 หัวหน'าสํานักปลัดองค(การบริหารส%วนตําบลแม%ลาน'อย รักษาการผู'อํานวยการกองช%าง 2.4 นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการผู'อํานวยการกองคลัง 2.5 นักวิชาการศึกษา รักษาการผู'อํานวยการกองการศึกษา ส#วนการบริหารขององค&การบริหารส#วนตําบลแม#ลาน%อย แบ#งออกเป9น  1. สํานักงานปลัดองค(การบริหารส%วนตําบล มีหน'าท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปขององค(การบริหารส%วนตําบล ท่ีมิได'กําหนดไว'ว%าเป,นหน'าท่ีของส%วนราชการใด หรืองานอ่ืนท่ีได'รับมอบหมาย ประกอบด'วย  1.1 หัวหน'าสํานักงานปลัดองค(การบริหารส%วนตําบล 1.2 นักวิเคราะห(นโยบายและแผน 1.3 นักจัดการงานท่ัวไป 1.4 เจ'าพนักงานพัฒนาชุมชน 1.5 เจ'าพนักงานธุรการ 1.6 เจ'าพนักงานธุรการ 1.7 ผู'ช%วยเจ'าหน'าท่ีนักวิเคราะห(นโยบายและแผน 1.8 ผู'ช%วยเจ'าหน'าท่ีส%งเสริมการเกษตร 1.9 นักการภารโรง 1.10 ลูกจ'างท่ัวไป 2. กองคลัง มีหน'าท่ีเก่ียวกับการเงินและบัญชี การพัสดุและทรัพย(สิน การงบประมาณงาน ผลประโยชน(และงานอ่ืนท่ีเก่ียวข'องหรือตามท่ีได'รับมอบหมาย ประกอบด'วย 2.1 นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการผู'อํานวยการกองคลัง 2.2 เจ'าพนักงานการเงินและบัญชี 2.3 เจ'าพนักงานพัสดุ 2.4 เจ'าพนักงานจัดเก็บรายได' 2.5 เจ'าพนักงานธุรการ 2.6 ลูกจ'างท่ัวไป 2.7 คนงานท่ัวไป 3. กองช%าง มีหน'าท่ีเก่ียวกับผังเมืองและโยธา การสาธารณูปโภค และงานอ่ืนหรือตามท่ีได'รับมอบหมาย ประกอบด'วย  3.1 หัวหน'าสํานักปลัดองค(การบริหารส%วนตําบลแม%ลาน'อย รักษาการผู'อํานวยการกองช%าง    82 



3.2 ผู'ช%วยนายช%างเขียนแบบ 3.3 ผู'ช%วยช%างโยธา 3.4 พนักงานสูบน้ํา 3.5 พนักงานสูบน้ํา 3.6 ช%างกําเนิดไฟฟMา 3.7 พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน'าท่ีเก่ียวกับงานการศึกษาและงานอ่ืนท่ีเก่ียวข'อง หรือตามท่ี ได'รับมอบหมาย ประกอบด'วย  4.1 นักวิชาการศึกษา รักษาการผู'อํานวยการกองการศึกษา 4.2 เจ'าพนักงานส%งเสริมการท%องเท่ียว 4.3 เจ'าพนักงานธุรการ 4.4 ครูผู'ดูแลเด็กเล็กศูนย(วัดทุ%งรวงทอง 4.5 ครูผู'ดูแลเด็กเล็กศูนย(บ'านแม%แลบ 4.6 ผู'ดูแลเด็กเล็กศูนย(บ'านแม%ฮุ                  83



ช่ือ นามสกุล นางนันทกา  สายสวาท วัน เดือน ป?เกิด วันท่ี 3 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2522 ท่ีอยู#ป@จจุบัน 113  หมู% 10  บ'านทุ%งรวงทอง  ตําบลแม%ลาน'อย อําเภอแม%ลาน'อย  จังหวัดแม%ฮ%องสอน  58120 โทร. 09-3132-1606 ตําแหน#งหน%าท่ีการงานป@จจุบัน นักจัดการงานท่ัวไป จํานวนป?ประสบการณ&การทํางาน 13 ปF ท่ีอยู#ท่ีทํางาน องค(การบริหารส%วนตําบลแม%ลาน'อย  105 หมู% 10  ตําบลแม%ลาน'อย อําเภอแม%ลาน'อย จังหวัดแม%ฮ%องสอน 58120 โทร. 0-5306-2053 ประวัติการศึกษา 2528  - 2533 ประถมศึกษา  โรงเรียนบ'านแม%ปาง 2534  - 2537 มัธยมศึกษาตอนต'น  โรงเรียนแม%ลาน'อยดรุณสิกข( 2538 - 2540 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม%ลาน'อยดรุณสิกข( 2550 - 2552 อนุปริญญา สาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนหน%วยจดัแม%ลาน'อย 2554 - 2556 ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย มหาวิยาลัยราชภัฎสวนดุสิต   84ประวัติผู%วิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต




