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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1  หลกักำรและเหตุผล 

 เทศบำลเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีบทบำทหนำ้ท่ีในกำรให้บริกำรสำธำรณะประโยชน์
ต่ำงๆ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรพื้นฐำนแก่ประชำชน ไดแ้ก่กำรพฒันำเมืองและระบบสำธำรณูปโภค  
กำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม กำรพฒันำเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและกำรจดั
กำรศึกษำ  เป็นตน้   
   จำกควำมคำดหวงัของกำรปฏิรูป  "ระบบรำชกำร" และ "ขำ้รำชกำร"  ไดแ้ก่  (1) ให้หน่วยงำน
ท ำงำนไดผ้ลส ำเร็จสูง  (2) เปล่ียนแปลงวธีิกำรท ำงำนของระบบและคน  (3) มุ่งให้ประชำชนศรัทธำ ต่อ
ระบบรำชกำร  (4) มุ่งบริกำรประชำชน  (5) ใชท้รัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และ (6) ส่วนรำชกำร
ช่วยสนับสนุนภำคประชำชนและธุรกิจเอกชนให้เข้มแข็งและเป็นพื้นฐำนของกำรพฒันำประเทศ  
ดงันั้น กำรปรับปรุงระบบบริหำรรำชกำรไทยให้ตอบสนองควำมตอ้งกำรของสังคมและประชำชน
ผูรั้บบริกำรจึงด ำเนินตำมแนวทำงกำรปฏิรูประบบบริหำรจดักำรภำครัฐท่ีเนน้ผลสัมฤทธ์ิ  ซ่ึงตอ้งอำศยั
กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรประชำชนเป็นเคร่ืองมือในกำรประเมินประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรปฏิบติัรำชกำร   
 เพื่อให้กำรบริกำรประชำชนเป็นไปตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ เทศบำลต ำบลแม่วำง          
จึงเห็นชอบให้ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  เป็นผู ้ประเมินประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรให้บริกำรประชำชน รวมทั้งศึกษำขอ้เสนอแนะ ในกำรให้บริกำรประชำชนของ
เทศบำล ตำมควำมคิดเห็นของผู ้มำรับบริกำรโดยเทศบำลต ำบลแม่วำง  ได้เลือกโครงกำรให้บริกำร
ประชำชนดำ้นกำรจดัเก็บภำษี ซ่ึงมีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่เดือนตุลำคม พ.ศ.2555 ถึง เดือนกนัยำยน พ.ศ.
2556 โดยให้ส ำนกับริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ ท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำร 
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำและก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นกรณีพิเศษส ำหรับขำ้รำชกำรหรือ
พนักงำนเทศบำล รวมทั้ ง ได้น ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จำกผูม้ำรับบริกำรมำวิเครำะห์
ประมวลผลเป็นข้อเสนอแนะส ำหรับเทศบำลในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของเทศบำล ให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อไป 
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1.2  วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรให้บริกำรประชำชนของ เทศบำล        
ต ำบลแม่วำง อ ำเภอแม่วำง จงัหวดัเชียงใหม่ ในโครงกำรใหบ้ริกำรประชำชนดำ้นกำรจดัเก็บภำษี  

1.2.2  เพื่อเสนอแนะในกำรให้บริกำรประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลแม่วำง อ ำเภอแม่วำง                
จงัหวดัเชียงใหม ่

 

1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 

1.3.1  ประชำกรและกลุ่มเป้ำหมำย 
                ประชำกรท่ีก ำหนดในกำรศึกษำ  คือ ประชำชน/กลุ่มตวัอยำ่งผูม้ำรับบริกำรในโครงกำร

ใหบ้ริกำรประชำชนดำ้นกำรจดัเก็บภำษี ของเทศบำลต ำบลแม่วำง 
         1.3.2  ขอบเขตเนือ้หำ  

    1)  ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรให้บริกำรประชำชนของเทศบำลต ำบล
แม่วำง อ ำเภอแม่วำง จงัหวดัเชียงใหม่ ในโครงกำรใหบ้ริกำรประชำชนดำ้นกำรจดัเก็บภำษี 
 1.1) ด้ำนประสิทธิภำพ วดัได้จำกระดบัควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำรตลอดจนปัญหำและ
ข้อเสนอแนะในกำรบริกำรประชำชนต่อโครงกำรให้บริกำรประชำชนด้ำนกำรจัดเก็บภำษี             
อ  ำเภอแม่วำง จงัหวดัเชียงใหม่ ในมิติท่ี 2 คือ  มิติดำ้นคุณภำพกำรให้บริกำรโดยมีประเด็นกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจ 3 ดำ้น ไดแ้ก่ 

  1.1.1)  ควำมพึงพอใจดำ้นกระบวนกำรขั้นตอนกำรใหบ้ริกำร 
  1.1.2)  ควำมพึงพอใจดำ้นเจำ้หนำ้ท่ีผูใ้หบ้ริกำร 
  1.1.3)  ควำมพึงพอใจดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  

  1.2)  ด้ำนประสิทธิผลในกำรด ำเนินโครงกำร วดัได้จำกควำมพึงพอใจ ควำมเข้ำใจ              
ควำมคิดเห็นของผูบ้ริหำรและผูป้ฏิบติังำนต่อผลงำนตำมวตัถุประสงคข์องโครงกำร 

2)  ปัญหำและขอ้เสนอแนะในกำรใหบ้ริกำรประชำชน 
2.1)  ดำ้นกระบวนกำรขั้นตอนกำรใหบ้ริกำรแก่ประชำชน 
2.2)  ดำ้นเจำ้หนำ้ท่ีผูใ้หบ้ริกำร 
2.3)  ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

 

1.3.3  ขอบเขตเวลำ 
ระหวำ่งวนัท่ี 2 ถึง วนัท่ี 30 เดือนกนัยำยน พ.ศ.2556 
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1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.4.1  ประสิทธิภำพ  หมำยถึง กำรให้บริกำรแก่ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยให้เกิดควำมพึงพอใจ             
วดัไดจ้ำกกำรสอบถำมกลุ่มเป้ำหมำยถึงระดบัควำมพึงพอใจในดำ้นกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร  
ดำ้นเจำ้หนำ้ท่ีผูใ้หบ้ริกำรและดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ตำมโครงกำรท่ีท ำกำรประเมิน 

 1)  ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร  หมำยถึง ควำมพึงพอใจ              
ของประชำชนผูรั้บบริกำรต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำรในดำ้นกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร ไดแ้ก่  
กำรส ำรวจปัญหำและควำมตอ้งกำรของประชำชนก่อนให้บริกำร กำรให้บริกำรแก่ชุมชนอยำ่งต่อเน่ือง
และทัว่ถึง กำรแจง้ถึงขั้นตอนหรือวิธีกำรในกำรปฏิบติังำน กำรจดัเตรียมแบบฟอร์มเพื่อให้รำยละเอียด
ท่ีเก่ียวขอ้ง กำรแจง้เวลำเพื่อนดัหมำยในครำวถดัไป กำรใหบ้ริกำรเสร็จตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด   

 2)  ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร หมำยถึงควำมพึงพอใจของประชำชน
ผูรั้บบริกำรต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำรในดำ้นเจำ้หนำ้ท่ีผูใ้ห้บริกำร ไดแ้ก่ ควำมแม่นย  ำในกฎ ระเบียบ
และขอ้บญัญติัเทศบำล กำรแนะน ำขั้นตอนหรือวิธีกำรให้บริกำรประสบกำรณ์ ในกำรแก้ปัญหำได้
รวดเร็ว ตรงจุด ควำมใส่ใจในกำรใหบ้ริกำร ควำมประพฤติหรือกิริยำมำรยำท ยิม้แยม้แจ่มใส กำรรับฟัง
และเขำ้ถึงปัญหำของประชำชนไดดี้ กำรก ำกบัดูแลกำรให้บริกำรของเจำ้หนำ้ท่ี ควำมเสมอภำคในกำร
ใหบ้ริกำร 

3)  ควำมพึงพอใจด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  หมำยถึง ควำมพึงพอใจของประชำชน
ผูรั้บบริกำรต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำรในดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ไดแ้ก่กำรเขำ้ถึงท่ีท ำกำรเทศบำล  
ควำมเพียงพอของกำรจดัเตรียมส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อให้บริกำรประชำชน (สถำนท่ีจอดรถ  
ห้องน ้ ำ ท่ีนัง่ น ้ ำด่ืม) ควำมสะอำดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถำนท่ี ป้ำยประชำสัมพนัธ์หรือแผนผงั
แสดงจุดบริกำรต่ำงๆ แผ่นพบัช้ีแจงประเภทกำรให้บริกำร แบบฟอร์มในกำรกรอกขอ้มูล ท่ีเก่ียวขอ้ง  
กำรใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขำ้มำช่วยงำน เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ เคร่ืองขยำยเสียงโทรศพัท ์โทรสำร  
เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 



การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปี 2556 

ส ำนกับริกำรวิชำกำร  มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 1-4 

1.4.2  ประสิทธิผล หมำยถึง กำรท่ีเทศบำลสำมำรถด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค์ของ
โครงกำรท่ีได้รับประเมินวดัได้จำกควำมพึงพอใจ ควำมเข้ำใจ ควำมคิดเห็นของผู ้บริหำรและ
ผูป้ฏิบติังำนท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อผลงำนตำมวตัถุประสงคข์องโครงกำร ไดแ้ก่ 
  1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรประชำชน ดำ้นกำรจดัเก็บภำษี 
  2) เพื่อลดกระบวนกำร/ขั้นตอน ใหบ้ริกำรประชำชน ดำ้นกำรจดัเก็บภำษี 
  3) เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจในระดบัสูงสุด ใหแ้ก่ประชำชนในฐำนะผูรั้บบริกำร 
  4) เพื่อสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนต่อกำรใหบ้ริกำรจำกทำงเทศบำล 
1.5 วธีิกำรศึกษำ 

คณะผูศึ้กษำ ไดด้ ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำรตำมมิติท่ี 2 ดำ้นคุณภำพ
กำรให้บริกำรเพื่อก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประจ ำปี 2556 ของเทศบำล           
ต ำบลแม่วำง มีวธีิกำรศึกษำดงัน้ี  

 

1.5.1 ประชำกร/กลุ่มตัวอย่ำง และผู้ให้ข้อมูลหลกั 
1) ประชำชนผูรั้บบริกำรจำกเทศบำลในให้บริกำรประชำชนด้ำนกำรจดัเก็บภำษี ของเทศบำล

ต ำบลแม่วำง อ ำเภอแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสุ่มตัวอย่ำงจำกตำรำง ของ Taro Yamane                    
(อำ้งใน www.watpon.com) ท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ 95% ซ่ึง จ  ำนวนประชำกรของเทศบำลต ำบลแม่วำง มี
ทั้งหมดจ ำนวน 4,810 คน (ขอ้มูล ณ เดือนธันวำคม 2555) โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอย่ำงผูรั้บบริกำรจำก
ผูแ้ทนครัวเรือน จ ำนวน 370 คน  

2)  ผู ้ให้ข้อมูลหลัก  ได้แ ก่  ผู ้บ ริหำรหรือ เจ้ำหน้ำ ท่ี  ท่ี เ ก่ี ยวข้องในกำรด ำ เ นิน                   
โครงกำรให้บริกำรประชำชนด้ำนกำรจัดเก็บภำษี  ของเทศบำลต ำบลแม่วำง อ ำ เภอแม่วำง                       
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
1.5.2 ขั้นตอนกำรศึกษำ 

 ขั้นตอนที ่ 1  รวบรวมและวเิครำะห์เอกสำรทีเ่กีย่วข้อง 
 คณะผูศึ้กษำรวบรวมเอกสำรเก่ียวกบัเทศบำล รวมทั้งแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ขอ้มูลประกอบดว้ย     
1)  ควำมเป็นมำของกำรก่อตั้งเทศบำล อำณำเขตและกำรปกครอง  
2)  ขอ้มูลเก่ียวกบัจ ำนวนประชำกร  และจ ำนวนครัวเรือน 
3)  แผนท่ีตั้งเทศบำล และเอกสำรโครงกำร 
 

http://www.watpon.com/
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ขั้นตอนที ่ 2  สร้ำงเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรส ำรวจคร้ังน้ี คือแบบสอบถำม

(ภำคผนวก  ค) โดยแยกประเภทของแบบสอบถำมเป็น 2 ชุด คือ   
1) แบบสอบถำมส ำหรับประชำชนผู้รับบริกำรด้ำนประสิทธิภำพในด้ำน

กระบวนกำรขั้นตอนกำรใหบ้ริกำร ดำ้นเจำ้หนำ้ท่ีผูใ้หบ้ริกำรและดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก                 
2)  ประเด็นสัมภำษณ์ส ำหรับผูบ้ริหำร หรือเจ้ำหน้ำท่ี ท่ีเก่ียวข้องในกำรด ำเนิน

โครงกำร เพื่อประเมินประสิทธิผล โดยวดัได้จำกควำมพึงพอใจ ควำมเข้ำใจและควำมคิดเห็นของ
ผูบ้ริหำร หรือเจำ้หนำ้ท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินโครงกำร                 

ขั้นตอนที ่ 3  เกบ็รวบรวมข้อมูล 
    1) ผูเ้ก็บขอ้มูลตอ้งศึกษำค ำช้ีแจงกำรเก็บขอ้มูลภำคสนำมและปฏิบติัตำมทุกขั้นตอน

ของค ำช้ีแจง 
2) ประสำนงำนกบัผูรั้บผิดชอบโครงกำร เจำ้หน้ำท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมำยเพื่อท ำควำม

เขำ้ใจร่วมกนัเก่ียวกบัรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  
3) ท ำหนังสือถึงเทศบำลเพื่อขอควำมอนุเครำะห์เข้ำพื้นท่ีเก็บข้อมูลภำคสนำม 

ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำ ท่ีผู ้รับผิดชอบโครงกำรเพื่อนัดหมำยกลุ่มตัวอย่ำง เพื่อเก็บรวบรวม
แบบสอบถำม 

     4)  ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลพื้นท่ีภำคสนำมโดยใช้แบบสอบถำมกับกลุ่มตัวอย่ำง
จ ำนวน 370 คน ประกอบด้วยผูรั้บกำรบริกำร ในโครงกำรให้บริกำรประชำชนด้ำนกำรจดัเก็บภำษี   
ของเทศบำลต ำบลแม่วำง อ ำเภอแม่วำง จังหวดัเชียงใหม่ และประชำชนผูม้ำรับบริกำรรวมทั้งใช้
ประเด็นสัมภำษณ์กบัผูบ้ริหำร เจำ้หน้ำท่ีผูรั้บผิดชอบโครงกำรหรือผูแ้ทนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนิน
โครงกำรเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล เก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำน และควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องโครงกำรเพื่อเป็นขอ้มูลในกำรประเมินประสิทธิผลของกำรใหบ้ริกำร  

ขั้นตอนที ่ 4  วเิครำะห์ข้อมูล 
1) น ำแบบสอบถำมท่ีไดรั้บคืนมำตรวจสอบควำมสมบูรณ์ แลว้น ำมำลงรหสัขอ้มูล  
2) วิเครำะห์ขอ้มูลโดยกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติเพื่อหำควำมถ่ี ค่ำร้อยละ    

ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และสังเครำะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนำตำมควำมเหมำะสมโดยสัมพนัธ์กบั
วตัถุประสงคข์องกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำร   

3)  คณะผู้ศึกษำให้คะแนนจำกประเด็นสัมภำษณ์ในด้ำนประสิทธิผลตำม
วตัถุประสงคข์องกำรด ำเนินโครงกำร แลว้น ำมำวิเครำะห์หำค่ำเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนขอ้มูลในเชิงพรรณนำ 
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สังเครำะห์ตำมควำมเหมำะสม โดยสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคข์องกำรด ำเนินโครงกำรและวตัถุประสงค์
ของควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำร   

4) วิ เครำะห์หำผลรวมของค่ำ เฉล่ีย และค่ำร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ                      
ทั้งในแบบสอบถำมท่ีเป็นประสิทธิภำพและประเด็นสัมภำษณ์ในดำ้นประสิทธิผล 

5)  แปลผลค่ำร้อยละท่ีได ้เทียบกบัเกณฑข์องคะแนนโดยน ำเสนอในรูปของตำรำง 
 

 นอกจำกนั้น คณะผูศึ้กษำได้ท ำกำรสรุปคะแนนกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของ
ผูรั้บบริกำร ตำมเกณฑ์มำตรฐำนท่ีพิจำรณำจำกตวัช้ีวดัตำมท่ีกรมกำรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดก้ ำหนด
ข้ึนตำมมิติท่ี  2  ดำ้นคุณภำพกำรให้บริกำรจำกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.)  มีเกณฑ์พิจำรณำ
ระดบัควำมพึงพอใจดงัน้ี 
 

ระดบัควำมพึงพอใจมำกกวำ่ร้อยละ  80 ข้ึนไป ไดค้ะแนน  7 
ระดบัควำมพึงพอใจมำกกวำ่ร้อยละ  75-80  ไดค้ะแนน  6 
ระดบัควำมพึงพอใจมำกกวำ่ร้อยละ  70-75  ไดค้ะแนน  5 
ระดบัควำมพึงพอใจมำกกวำ่ร้อยละ  65-70  ไดค้ะแนน  4 
ระดบัควำมพึงพอใจมำกกวำ่ร้อยละ  60-65  ไดค้ะแนน  3 
ระดบัควำมพึงพอใจมำกกวำ่ร้อยละ  55-60  ไดค้ะแนน  2 
ระดบัควำมพึงพอใจร้อยละ             50-55  ไดค้ะแนน  1 
ระดบัควำมพึงพอใจต ่ำกวำ่ร้อยละ    50  ไดค้ะแนน  0 

ส่วนเกณฑท่ี์ใชใ้นกำรแปลผลค่ำมชัฌิมเลขคณิต  มีดงัน้ี  (อจัฉรีย ์ จนัทลกัขณำ,  2542)   
4.21 – 5.00    หมำยถึง  มำกท่ีสุด 
3.41 – 4.20  หมำยถึง  มำก 
2.61 – 3.40 หมำยถึง  ปำนกลำง 
1.81 – 2.60 หมำยถึง  นอ้ย 
1.00 – 1.80 หมำยถึง  นอ้ยท่ีสุด  

 ส่วนขอ้มูลจำกท่ีเก็บไดจ้ำกแบบสัมภำษณ์  คณะผูศึ้กษำไดจ้ดักลุ่มตำมวตัถุประสงคข์อง
โครงกำรฯ  แลว้ท ำกำรเรียบเรียงเชิงพรรณนำ 

 

  ขั้นตอนที ่ 5  จดัท ำรำยงำน 
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1.6  กรอบแนวคิดกำรศึกษำ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่1  กรอบแนวคิดกำรศึกษำ 

 

บริบทของเทศบำล / และโครงกำรที่รับกำรประเมิน 

ปัจจัยและ
กระบวนกำร 
ของโครงกำร 
ทีรั่บประเมิน 

ประสิทธิภำพ 

ระดับควำมพงึพอใจ  3 ด้ำน 

1. ดำ้นกระบวนกำรขั้นตอนกำรใหบ้ริกำร 
2. ดำ้นกำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ีผูใ้หบ้ริกำร 
3. ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

      ประสิทธิผล 

กำรด ำเนินโครงกำร  
 บรรลุวตัถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะ 
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บทที ่2  
แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 

โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำรเพื่อก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ส ำหรับขำ้รำชกำรหรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ประจ ำปี 2556 คณะผูป้ระเมิน   
ไดศึ้กษำเอกสำรเก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประเมินควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำร  
เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรศึกษำ ดงัต่อไปน้ี 

1.  แนวคิดควำมพึงพอใจ 

2.  แนวคิดกำรบริกำรประชำชน 
3.  แนวคิดกำรประเมิน 
4.  แนวคิดเก่ียวกบักำรบริกำรสำธำรณะ 
5.  แนวคิดเก่ียวกบัคุณภำพกำรบริกำร 

 
2.1  แนวคิดความพงึพอใจ  

 ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกท่ีดีของบุคคลเม่ือได้รับผลส ำเ ร็จตำมจุดมุ่งหมำย                             
ซ่ึงควำมรู้สึกพึงพอใจของแต่ละบุคคลข้ึนอยูก่บัทศันคติท่ีมีต่อส่ิงท่ีกระทบเป็นแง่ลบหรือบวก ตำมท่ีได้
ประสบและอำจเปล่ียนแปลงได ้มีผูใ้หค้วำมหมำยของควำมพึงพอใจท่ีคลำ้ยกนัหลำยท่ำน ดงัน้ี    

 มนตรี เฉียบแหลม (2536) กล่ำวว่ำ ควำมพึงพอใจเป็นควำมรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง 
ควำมรู้สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำร ซ่ึงระดบัควำมพึงพอใจจะ
แตกต่ำงกนัไปข้ึนอยูก่บัปัจจยัองคป์ระกอบของกำรบริกำร 
 วมิลสิทธ์ิ หรยำงกลู (2526) ไดนิ้ยำมควำมหมำยของควำมพึงพอใจวำ่ เป็นกำรให้ค่ำของควำมรู้สึกของ
เรำท่ีสัมผสักบัโลกทศัน์เก่ียวกบัควำมหมำยของกำรจดักำรสภำพแวดลอ้ม เช่นเดียวกบัควำมหมำยของนิยะดำ 
ชุณวงศ์ และนินนำรถ โอฬำรวุฒิ (2526) ท่ีกล่ำววำ่ ควำมพึงพอใจมีควำมสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัทศันคติ โดยถือ
เป็นขั้นพื้นฐำนของทศันคติอนัเกิดจำกควำมจูงใจท่ีดี ส่วนนิยำมของ Phillip Applewhite (1956) ไดใ้ห้กล่ำวถึง
ควำมพึงพอใจไวว้ำ่ เป็นควำมสุข ควำมสบำย ท่ีไดรั้บจำกสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพเป็นควำมสุขควำมสบำยท่ี
เกิดจำกกำรเขำ้ร่วมไดรู้้ ไดเ้ห็นในกิจกรรมนั้น  ๆ
 แน่งนอ้ย พงษส์ำมำรถ (2519) มีควำมเห็นวำ่ ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ท่ำทีทัว่ๆไปท่ีเป็นผลมำ
จำกท่ำทีท่ีมีต่อส่ิงต่ำงๆ 3 ประกำร คือ 
 



การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปี 2556 

 

ส ำนกับริกำรวิชำกำร  มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 2-2 

1) ปัจจยัท่ีเก่ียวกบักิจกรรม 
2) ปัจจยัท่ีเก่ียวกบับุคคล 
3) ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งกลุ่ม 

           Victor H.Vroom (1970) ไดใ้ห้ควำมหมำยของควำมพึงพอใจไวว้ำ่ เป็นผลจำกบุคคลนั้นๆ เขำ้
ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือเขำ้ไปรับรู้แลว้พอใจ โดยควำมหมำยของควำมพึงพอใจสำมำรถทดแทน
ควำมหมำยของทศันคติได ้ซ่ึงบำงทีเรียกวำ่ทฤษฏี V.I.E เน่ืองจำกองคป์ระกอบทฤษฎีท่ีส ำคญัคือ 

1) V   มำจำกค ำวำ่ Valance หมำยถึง ควำมพึงพอใจ 
2) I   มำจำกค ำวำ่ Instrumentality หมำยถึง ส่ือ เคร่ืองมือ วถีิทำงน ำไปสู่ควำมพึงพอใจ 
3) E  มำจำกค ำว่ำ Expectancy หมำยถึง ควำมคำดหวงัในตวับุคคลนั้น  ๆซ่ึงบุคคลมีควำม

ตอ้งกำร และมีควำมหวงัในหลำยส่ิงหลำยอย่ำง ดงันั้นจึงตอ้งกระท ำกำรวิธีหน่ึงวิธีใดเพื่อตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรหรือส่ิงท่ีคำดหวงัเอำไว ้ซ่ึงเม่ือไดรั้บกำรตอบสนองแลว้ตำมท่ีตั้งควำมหวงัหรือคำดหวงั
เอำไวบุ้คคลนั้นก็จะไดรั้บควำมพึงพอใจและในขณะก็จะคำดหวงัในส่ิงท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆซ่ึงอำจจะแสดง
ในรูปสมกำรไดด้งัน้ี 

แรงจูงใจ = ผลของควำมพึงพอใจ + ควำมคำดหมำย 
 

                  นัน่หมำยถึง แรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหน่ึงต่อกำรกระท ำส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น แรงจูงใจต่อ 
กำรประเมินผลงำนขององค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตควำมเป็นอยู่ของตนหรือแรงจูงใจท่ีบุคคลจะเขำ้ไป 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์รใดจะเป็นผลท่ีเกิดจำกทศันคติองคก์รหรือกำรท ำงำนขององคก์รนั้นรวมกนั 
ควำมคำดหวัง ท่ี เขำคำดหมำยไว้ ถ้ำมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กรต่อผลงำนขององค์กรและได้รับ                     
กำรตอบสนองทั้งรูปธรรมและนำมธรรมเป็นไปตำมท่ีคำดหมำยไว ้ แรงจูงใจท่ีจะมีควำมรู้สึกพึงพอใจ
ก็จะสูงแต่ในทำงกลบักนัถำ้มีทศันคติในเชิงลบต่องำนและกำรตอบสนองไม่เป็นไปตำมท่ีคำดหมำย 
แรงจูงใจท่ีจะมีควำมรู้สึกพึงพอใจก็จะต ่ำไปดว้ย 
                  กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ ควำมพึงพอใจ เป็นควำมรู้สึกท่ีดีของบุคคลท่ีได้รับกำรตอบสนอง 
เม่ือบรรลุวตัถุประสงค์ในส่ิงท่ีต้องกำร หำกกำรตอบสนองนั้ นๆ สอดคล้องกับควำมคำดหวัง 
หรือมำกกว่ำท่ีคำดหวงัไว ้ก็จะน ำมำซ่ึงควำมรู้สึกพอใจ ดงันั้น กำรให้บริกำรประชำชนขององค์กำร
บริหำรส่วนจงัหวดัท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยอ่มสร้ำงควำมพึงพอใจใหแ้ก่ประชำชนได ้
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2.2  แนวคิดการบริการประชาชน 
 นิติยำ พงษ์พำนิช (2537) ไดนิ้ยำมควำมหมำยของกำรบริกำรประชำชนว่ำ เป็นกำรช่วยเหลือ
และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน โดยตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชนให้ไดรั้บควำมพึง
พอใจมำกท่ีสุด ส่วนปริทรรศ ศิลปะกิจ (2541) กล่ำวว่ำ กำรบริกำร คือ กำรด ำเนินกิจกรรมตำม
กระบวนกำร ขั้นตอน หรือระบบระเบียบของหน่วยงำน เพื่อประโยชน์ของผูรั้บบริกำร 
 กำรใหบ้ริกำรประชำชนยคุใหม่ คือ กำรใหบ้ริกำรดว้ยรอยยิม้ ซ่ึงท ำให้ผูรั้บบริกำรสำมำรถรับรู้
และสัมผสัไดถึ้งควำมจริงใจของผูใ้ห้บริกำร โดยผ่ำนค ำพูด ท่ำทำง สำยตำ และรอยยิม้ อนัเป็นผลให้
ประชำชนเกิดควำมพึงพอใจ ประทบัใจ และมีกำรตอบสนองท่ีแสดงถึงมิตรภำพท่ีดีต่อกนั เป้ำหมำย
ของกำรให้บริกำรประชำชนยุคใหม่ ประกอบด้วยหลกักำรบำงประกำร ไดแ้ก่ กำรบริกำรเพื่อให้เกิด
คุณค่ำทำงใจของผูรั้บบริกำร  มุ่งควำมรวดเร็ว ตรงเวลำ  ควำมถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์  และประกำรส ำคญั 
คือ กำรสนองตอบควำมคำดหวงัของประชำชน  ลกัษณะของกำรให้บริกำรประชำชนยุคใหม่ สังเกตไดจ้ำก
ลกัษณะของผูใ้หบ้ริกำรและวธีิกำรบริกำร ดงัน้ี (กรมกำรปกครอง, 2547) 

1) กำรแต่งกำย 
2) กำรพดูจำและกำรใชน้ ้ำเสียง 
3) กิริยำท่ำทำงท่ีแสดงออก 
4) วธีิกำร/ขั้นตอนกำรใหบ้ริกำร 

  กำรบริกำรประชำชนท่ีดีจะเป็นไปไดน้ั้น ข้ึนอยูก่บัทศันคติท่ีดีของผูใ้ห้บริกำรต่อผูรั้บบริกำร 
ท่ีควรปลูกฝังใหเ้กิดข้ึนในขำ้รำชกำร ดงัน้ี  

1) ประชำชน คือ บุคคลส ำคญัท่ีสุดท่ีมำเยอืนท่ำน ณ ท่ีน้ี 
2) ประชำชน คือ ผูท่ี้มำบอกควำมตอ้งกำรแก่ท่ำน 
3) ประชำชน มิไดม้ำพึ่งท่ำน แต่ท่ำนต่ำงหำกท่ีตอ้งพึ่งเขำ 
4) ประชำชน มิไดม้ำขดัจงัหวะในกำรท ำงำนของท่ำน 
5) ประชำชน คือ เพื่อนมนุษยท่ี์อยูร่่วมสังคมเดียวกนั 
6) ประชำชน มีสิทธิอนัชอบธรรมท่ีจะไดรั้บในส่ิงท่ีเขำตอ้งกำร 

  กำรอธิบำยถึงกำรบริกำรประชำชนตำมแนวคิดเก่ียวกับประโยชน์สำธำรณะ ช้ีให้เห็นว่ำ            
กำรบริกำรประชำชนเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งเจำ้หนำ้ท่ีขององคก์ำรของรัฐกบัประชำชนท่ีไดรั้บบริกำร
สำธำรณะจำกเจำ้หนำ้ท่ี  ซ่ึงมีเป้ำหมำยในกำรเอ้ืออ ำนวยประโยชน์สุขแก่ประชำชน ปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่ง
เจำ้หน้ำท่ีของรัฐกบัประชำชนนั้น องค์กำรของรัฐท่ีมีบทบำทหน้ำท่ีส ำคญั 2 ประกำร คือ เป็นกลไก
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ปกครองดูแลประชำชนใหป้ฏิบติัตำมครรลองของกฎหมำย และเป็นกลไกจดัสรรทรัพยำกรและบริกำร
พื้นฐำนทำงสังคม  
 ผูท่ี้มีส ำนึกแห่งบริกำร คือ ผูท่ี้มีจิตส ำนึกแห่งคุณธรรมท่ีมีพฤติกรรมแห่งกำรบริกำร สำมำรถ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น ซ่ึงประกอบดว้ย ควำมเอ้ืออำทร ควำมเกรงอกเกรงใจ กำรยกย่องนบัถือ มีสัมมำคำรวะ 
ยิม้แยม้แจ่มใส สุภำพ รู้กำลเทศะ และบริกำรอยำ่งเตม็ก ำลงัควำมสำมำรถ  
 หลกัในกำรบริกำรประชำชน โดยพื้นฐำนแลว้จะมีเป้ำหมำยเดียวกนั ประชำชนได้รับควำมสะดวก 
รวดเร็ว และควำมเท่ำเทียมจำกกำรมำรับบริกำรเป็นส ำคญั (กรมกำรปกครอง, 2546) 
   กำรบริกำรประชำชน สำมำรถสรุปได ้คือ กิจกำรทุกประเภทท่ีรัฐจดัท ำข้ึน เพื่อสนองควำมตอ้งกำร 
ส่วนรวมของประชำชน ซ่ึงอำจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กิจกำรท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำรได้รับ     
ควำมปลอดภยั และกิจกำรท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำรในดำ้นควำมสะดวกสบำยในกำรด ำเนินชีวิต  จึงอำจ
กล่ำวไดว้ำ่ กำรบริกำรประชำชนจึงเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงเจำ้หน้ำท่ีขององคก์ำรของรัฐกบัประชำชน               
ท่ีให้บริกำรสินคำ้สำธำรณะแก่ประชำชน ณ ส ำนกังำนซ่ึงเจำ้หน้ำท่ีเป็นสมำชิกอยู่โดยไม่ค  ำนึงถึงตวั
บุคคลท่ีขอรับบริกำร ท่ีมีประสิทธิภำพและเป็นประโยชน์ต่อประชำชนมำกท่ีสุด 
 
2.3 แนวคิดการประเมิน 

2.3.1  ความหมายของการประเมิน 
                        Stufflebeam (1971) ไดนิ้ยำมควำมหมำยของกำรประเมินไวว้่ำ กำรประเมิน หมำยถึง       
กระบวนกำรรวบรวมขอ้มูลและจดักระท ำขอ้มูลต่ำงๆ เพื่อน ำไปสู่กำรตดัสินใจในกำรแสวงแนวทำง                 
ท่ีเหมำะสม เช่นเดียวกบัค ำนิยำมของ Stake (1967) ไดว้ำ่กำรประเมินวำ่เป็นกระบวนกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
กำรตดัสินคุณค่ำของส่ิงใดส่ิงหน่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบพื้นฐำน 4 ประกำรคือ   

   1)  เป้ำหมำย / จุดมุ่งหมำย หรือส่ิงท่ีคำดหวงัของโครงกำร   
   2)  ผลท่ีเกิดจำกโครงกำร หรือส่ิงท่ีเป็นจริง   
   3)  กำรเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงกบัส่ิงท่ีคำดหวงั    
   4)  กำรตดัสินโดยอำศยัผลกำรเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงกบัส่ิงท่ีคำดหวงั  
 Provus (1971) ไดก้ล่ำวถึงกำรประเมินเพิ่มเติมวำ่เป็นกระบวนกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร

หำขอ้มูล เพื่อน ำไปใชใ้นกำรพิจำรณำในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 
  1) ควำมสอดคลอ้งของโครงกำรกบัเกณฑม์ำตรฐำนท่ีก ำหนดไว ้
     2) ควำมแตกต่ำงระหวำ่งส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงกบัเกณฑม์ำตรฐำนท่ีก ำหนดไว ้  
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     3) เม่ือพบควำมแตกต่ำงระหวำ่งส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงกบัเกณฑ์มำตรฐำนแลว้สำมำรถระบุ
ขอ้บกพร่องของโครงกำรวำ่มีอะไรบำ้ง   
  นอกจำกน้ี สมหวงั พิริยำนุวฒัน์ (2540) ยงักล่ำวถึงควำมหมำยของกำรประเมินว่ำ       
กำรประเมิน หมำยถึง กำรตดัสินคุณค่ำของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรืออีกนยัหน่ึงกำรประเมินเป็นกระบวนกำร     
ให้ไดม้ำซ่ึงขอ้สนเทศส ำหรับตดัสินคุณค่ำ ผลผลิต กระบวนกำรและจุดมุ่งหมำย ของโครงกำรหรือ
โปรแกรมหรือทำงเลือกต่ำงๆ ท่ีน ำไปปฏิบติั เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมำย จุดเนน้ของกำรประเมินคือ          
กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล และวเิครำะห์ขอ้มูลอยำ่งเป็นระบบ ตลอดจนกำรตดัสินคุณค่ำของส่ิงหน่ึงส่ิงใด  
        2.3.2 ความส าคัญของการประเมิน 
       1) กำรประเมิน ท ำให้โครงกำรต่ำงๆ สำมำรถด ำเนินกำรบรรลุวตัถุประสงค ์ท่ีตั้งไว ้
คือ กำรประเมินเป็นกำรกลัน่กรองกำรด ำเนินกำรของโครงกำรเป็นระยะๆ เพื่อระบุถึงปัญหำอุปสรรค           
หำแนวทำงปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัท่วงที 
       2) กำรประเมิน ช่วยให้ผูบ้ริหำรมีข้อมูลในกำรตัดสินใจเก่ียวกับโครงกำรว่ำจะ
ด ำเนินกำรต่อไปอยำ่งไร เช่น ควรมีกำรปรับปรุงหรือไม่ ถำ้ปรับปรุงควรปรับปรุงในส่วนใดหรือวำ่ควร
ด ำเนินกำรต่อไปหรือควรหยดุด ำเนินกำร 
       2.3.3 รูปแบบของการประเมิน 

      รูปแบบของกำรประเมินท่ีมีคนนิยมน ำมำใช้มำก ได้แก่ รูปแบบกำรประเมิน                          
ของ Stufflebeam (1971) หรือท่ีเรียกวำ่ CIPP Model เพรำะเป็นรูปแบบกำรประเมินท่ีสำมำรถน ำมำ
ประยุกตก์บักำรประเมินในเร่ืองต่ำงๆ ไดอ้ย่ำงกวำ้งขวำง เป็นกำรประเมินใน 4 ดำ้นคือ ดำ้นบริบท     
ปัจจยัป้อนเขำ้ กระบวนกำร และดำ้นผลผลิต ซ่ึงพออธิบำยไดด้งัน้ี 

       1) กำรประเมินดำ้นบริบทหรือปัจจยัเอ้ือหนุน เป็นกำรศึกษำปัจจยัพื้นฐำนท่ีน ำไปสู่กำร
พฒันำ เป้ำหมำยของโครงกำร ไดแ้ก่ บริบทของสภำพแวดลอ้ม นโยบำย วิสัยทศัน์ ปัญหำ แหล่งทุน 
สภำพ  ควำมผนัผวนทำงดำ้นสังคม เศรษฐกิจและกำรเมือง ตลอดจนแนวโน้มกำรก่อตวัของปัญหำท่ี
อำจจะเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินโครงกำร เป็นตน้ 
        2) กำรประเมินปัจจยัป้อนเขำ้ เพื่อคน้หำประสิทธิภำพขององคป์ระกอบท่ีน ำมำเป็นปัจจยั
ป้อน  ซ่ึงได้แก่  บุคคล งบประมำณ ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ศักยภำพกำร
บริหำรงำน  ซ่ึงแต่ละปัจจยัก็ยงัจ  ำแนกยอ่ยออกไปอีก เช่น บุคคลอำจพิจำรณำจำกเพศ อำยุ มีสถำนภำพ
ทำงสังคมและเศรษฐกิจ ควำมพึงพอใจ ควำมคำดหวงั ทศันคติ ศกัยภำพ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ควำมรู้ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ถ่ินท่ีอยูแ่ละลกัษณะกระบวนกำรกลุ่ม   
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  3) กำรประเมินกระบวนกำร เป็นกำรศึกษำต่อจำกกำรประเมินบริบทและปัจจยัป้อนวำ่
กระบวนกำรเป็นไปตำมแผนท่ีวำงไวห้รือไม่ เป็นกำรศึกษำคน้หำขอ้บกพร่อง จุดอ่อน หรือจุดแข็งของ
กระบวนกำรบริหำรจดักำร กำรด ำเนินงำนของโครงกำรวำ่มีประสิทธิภำพมำกนอ้ยเพียงใด 

      4) กำรประเมินผลิตผล เป็นกำรตรวจสอบประสิทธิผลของโครงกำรโดยเฉพำะ                           
ควำมสอดคล้องระหว่ำงว ัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ ท่ีได้ แล้วน ำ เกณฑ์ ท่ีก ำหนดไว้ไปตัดสิน                       
เกณฑม์ำตรฐำนนั้นอำจจะก ำหนดข้ึนเองหรืออำศยัเกณฑท่ี์บุคคลหรือหน่วยงำนอ่ืนก ำหนดไวก้็ได ้  

2.3.4 การประเมินผลและการประเมินประสิทธิผลขององค์กร 
  กำรประเมินผลเป็นส่ิงจ ำเป็นต่อกิจกรรม โครงกำรหรืองำนใด ๆ  บุญธรรม กิจปรีดำบริสุทธ์ิ 
(2533) กล่ำววำ่ ควำมส ำคญัของกำรประเมินผลพิจำรณำไดจ้ำกประเด็นต่ำงๆ  ดงัน้ี 

 1) กำรประเมินผล หมำยถึง กระบวนกำรอยำ่งมีระบบและต่อเน่ืองท่ีจะวดัควำมส ำเร็จ
หรือควำมลม้เหลวของงำน โดยน ำผลท่ีจะประเมินไดม้ำปรับปรุงวิธีด ำเนินงำน  เพื่อให้แผนงำนหรือ
โครงกำรบรรลุวตัถุประสงค ์

 2) กำรประเมินผลเป็นกำรพิจำรณำคุณค่ำของผลงำนท่ีได้รับด้วยกำรเปรียบเทียบ
ผลงำนท่ีเกิดข้ึนกบัควำมตอ้งกำรท่ีก ำหนดไว ้

 3) กำรประเมินผลเป็นกำรตรวจสอบว่ำงำนท่ีท ำไดผ้ลดีหรือไม่ เพียงไร ทั้งน้ีอำจจะ
เป็น   กำรประเมินผลระหว่ำงด ำเนินงำน เพื่อน ำผลไปพิจำรณำปรับปรุงแผนงำนหรือกระบวนกำร
ด ำเนินงำนใหมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึน หรืออำจจะเป็นกำรประเมินผลสรุปรวมตลอดโครงกำรวำ่ตั้งแต่ท ำ
มำจนส้ินสุดโครงกำรนั้นไดผ้ลดีหรือไม่เพียงไรก็ได ้

 4) กำรประเมินผลเป็นกระบวนกำรเชิงระบบท่ีมีควำมสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งใกล้ชิดกบั           
กำรตดัสินใจทั้งในระดบัผูป้ฏิบติังำน ผูบ้ริหำรโครงกำร และผูก้  ำหนดนโยบำย 
           กำรปฏิบติังำนขององคก์รอยำ่งมีประสิทธิผล เนน้ประเด็นส ำคญั 2 ประกำร คือ กำรบรรลุ 
เป้ำหมำยและกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพ Amitai Etzioni (1964) กล่ำววำ่กำรบรรลุถึงเป้ำหมำย
สำมำรถตดัสินควำมมีประสิทธิผลขององค์กรได้ หำกองค์กรมีเป้ำหมำยท่ีแน่นอนจะเป็นกำรง่ำย               
ท่ีจะประเมินหรือวดัควำมมีประสิทธิผล แต่ถ้ำเป้ำหมำยขององค์กรเป็นเป้ำหมำยท่ีไม่สำมำรถระบุ
มำตรฐำนไดแ้น่ชดั กำรวดัจะท ำไดย้ำก นอกจำกน้ี Friedlander และ Pickle (1971) ยงักล่ำวเพิ่มเติมว่ำ
องคก์รจะเติบโตและอยูร่อดไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัระบบภำยใน และระบบภำยนอกองคก์ร ดงันั้น เกณฑ์กำร
วดัหรือประเมินประสิทธิผลขององคก์รจึงสะทอ้นถึงควำมพึ่งพำอำศยักนัดงักล่ำว โดยประกอบไปดว้ย    
ปัจจยั 3 ประกำร คือ 
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  1) ควำมสำมำรถในกำรไดก้ ำไรขององคก์ร 
  2) ควำมมำกนอ้ยของกำรท่ีองคก์รสำมำรถสร้ำงควำมพอใจใหแ้ก่สมำชิก 
  3) ควำมมำกนอ้ยของควำมมีคุณค่ำขององคก์รท่ีมีต่อสังคมท่ีองคก์รเป็นส่วนหน่ึง   
  
2.4  แนวคิดเกีย่วกบัการบริการสาธารณะ 

บริกำรสำธำรณะ (Public Service) เป็นกิจกรรมท่ีรัฐจดัท ำข้ึนเพื่อสนองควำมตอ้งกำรส่วนรวม
ของประชำชน มีนกัวชิำกำรใหแ้นวคิดเก่ียวกบักำรใหบ้ริกำรท่ีขอน ำมำกล่ำวพอสังเขปดงัน้ี 
 เทพศกัด์ิ บุณยรัตพนัธ์ (2536) ไดไ้หค้วำมหมำยของกำรใหบ้ริกำรสำธำรณะไว ้คือ กำรท่ีบุคคล 
กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจหนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรให้บริกำรสำธำรณะ ซ่ึงอำจจะเป็นของรัฐ
หรือเอกชนท่ีมีหนำ้ท่ีกำรส่งต่อกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ประชำชนโดยส่วนรวม กำรใหบ้ริกำรสำธำรณะท่ีเป็นระบบ มีองคป์ระกอบท่ีส ำคญั 6 ส่วน ไดแ้ก่ 
  1) สถำนท่ีและบุคคลท่ีใหบ้ริกำร  
  2) ทรัพยำกร  
  3) กระบวนกำรและกิจกรรม  
  4) ผลผลิตหรือตวับริกำร  
  5) ช่องทำงกำรใหบ้ริกำร  
  6) ผลกระทบท่ีมีต่อผูรั้บบริกำร 
 กำรบริกำรสำธำรณะ สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  บริกำรสำธำรณะทำงปกครอง 
และบริกำรสำธำรณะทำงอุตสำหกรรมและพำณิชยกรรม (ศิริพงษ ์ลดำวลัย ์ณ อยธุยำ, 2543) 
  1) บริกำรสำธำรณะทำงปกครอง ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีถือเป็นงำนในหนำ้ท่ีและตอ้งอำศยั
อ ำนำจพิเศษตำมกฎหมำยมหำชนในกำรจดัท ำ 
  2) บริกำรสำธำรณะทำงอุตสำหกรรมและพำณิชยกรรม ได้แก่ กิจกรรมท่ีมีลกัษณะ
คลำ้ยคลึงกบักำรด ำเนินงำนภำคธุรกิจเอกชน ทั้งในดำ้นวตัถุประสงค ์วธีิด ำเนินงำน และแหล่งทุน 
 ส่วนแนวคิดของ ประยรู กำญจนตุล (2549) ไดก้ล่ำวถึงกำรให้บริกำรสำธำรณะวำ่มี 5 ประกำร
ท่ีส ำคญั คือ 
       1) บริกำรสำธำรณะเป็นกิจกรรมท่ีอยูใ่นกำรควบคุมดูแลของฝ่ำยปกครอง 
  2) บริกำรสำธำรณะมีวตัถุประสงคใ์นกำรสนองควำมตอ้งกำรส่วนรวมของประชำชน 
         3) กำรจดัระเบียบ และวธีิด ำเนินบริกำรสำธำรณะมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ 
เพื่อใหเ้หมำะสมแก่ควำมจ ำเป็นแห่งกำลสมยั 
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4) บริกำรสำธำรณะจะตอ้งจดัด ำเนินกำรโดยสม ่ำเสมอไม่หยุดชะงกั ถ้ำบริกำร
สำธำรณะจะตอ้งหยุดชะงกัลงดว้ยประกำรใด ๆ ประชำชนย่อมไดรั้บควำมเดือดร้อนหรือไดรั้บควำม
เสียหำย 

5) เอกชนยอ่มมีสิทธิท่ีจะไดรั้บประโยชน์จำกบริกำรสำธำรณะเท่ำเทียมกนั  
 ส ำหรับหลกัของกำรบริกำร พงศส์ัณห์ ศรีสมทรัพย์ และปิยะนุช เงินคลำ้ย (2545) ไดก้ล่ำวถึง
หลกักำรบริกำรท่ีดี ไวด้งัต่อไปน้ี  
  1) หลกัประสิทธิภำพ หมำยถึง กำรให้บริกำรท่ีไดผ้ลลพัธ์สูง แต่ใชท้รัพยำกร นอ้ยและ
คุม้ค่ำ 
  2)  หลกัควำมรับผดิชอบ หมำยถึง กำรใหบ้ริกำรไดค้รบตำมขอบข่ำยของอ ำนำจหนำ้ท่ี 

 3)  หลกักำรตอบสนอง หมำยถึง กำรท่ีประชำชนสำมำรถเขำ้ถึงกำรให้บริกำรของรัฐได้
อย่ำงไม่จ  ำกดั สำมำรถเลือกรับบริกำรไดส้อดคลอ้งกบัควำมพอใจ ไม่สำมำรถ หลีกเล่ียง หรือปฏิเสธกำร
ให้บริกำรท่ีประชำชนร้องขอ อีกทั้งควรหำช่องทำงหรือเพิ่ม โอกำสในกำรให้บริกำรประชำชนให้มำก
ท่ีสุด              

 4) หลกัควำมรวดเร็ว หมำยถึง กำรลดขั้นตอนให้นอ้ยท่ีสุด งำนใดท่ีท ำไดค้วรจะท ำ
ทนัที ถำ้ไม่สำมำรถท ำไดท้นัทีควรก ำหนดระยะเวลำและควรท ำใหเ้ร็วท่ีสุด 

 5) หลกัควำมสอดคลอ้ง หมำยถึง กำรจดับริกำรให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของ
ปัจเจกบุคคลและสภำพสังคม 

 6) หลกัควำมเช่ือถือไวว้ำงใจ หมำยถึง กำรท ำใหป้ระชำชนมีควำมศรัทธำในหน่วยงำน
ของรัฐ ไดรั้บควำมพึงพอใจในบริกำร 
  7) หลกัมนุษยสัมพนัธ์ หมำยถึง กำรให้บริกำรด้วยควำมยิ้มแยม้แจ่มใส มีควำมใส่ใจ 
สนใจ เขำ้ใจปัญหำ เอ้ืออำทรต่อผูรั้บบริกำร  
  8) หลกักำรใหเ้กียรติ กำรยอมรับ หมำยถึง กำรให้ควำมส ำคญั ไม่เลือกปฏิบติั ตอ้นรับ
ดว้ยควำมสุภำพ ไม่ดูถูกเหยยีดหยำมประชำชน ไม่ใชอ้  ำนำจข่มขู่ 
  9) หลกัควำมเตม็ใจ หมำยถึง ท ำทุกอยำ่งดว้ยใจ ไม่เสแสร้ง  
  10) หลกักำรแข่งขนั หมำยถึง กำรพฒันำหน่วยงำนท่ีท ำให้มีกำรบริกำรท่ีดีกวำ่หน่วยงำน
อ่ืน  ๆ  ในประเภทเดียวกนั ท ำใหป้ระชำชนมีควำมรู้สึกประทบัใจและอยำกมำใชบ้ริกำรอีก 
  11) หลกัควำมกระฉบักระเฉง หมำยถึง กำรต่ืนตวัในกำรท ำงำน มีควำมกระตือรือร้น 
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  12) หลกัภำพพจน์ท่ีดี หมำยถึง กำรท่ีประชำชนมีควำมมัน่ใจในกำรรับบริกำร ยอมรับ
กำรบริกำร และรับรู้หน่วยงำนในทำงท่ีดี ทั้งน้ีกำรท่ีจะสร้ำงภำพพจน์ท่ีดีนั้น จะตอ้งอำศยัองคป์ระกอบ
ของหลกักำรบริกำรดงักล่ำวไดค้รบถว้น เพื่อใหผู้รั้บบริกำรเกิดควำมพึงพอใจ และประทบัใจ 
 
2.5  แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพการบริการ 
 มีนกัวชิำกำรหลำยท่ำนไดนิ้ยำมควำมหมำยของคุณภำพกำรบริกำรไวด้งัน้ี  
 ยุพำวรรณ วรรณวำณิชย ์(2548) ได้กล่ำวถึงคุณภำพของกำรให้บริกำรว่ำ เร่ิมจำกกำรมอง        
ควำมแตกต่ำงของกำรวดัคุณภำพของงำนบริกำรกบักำรวดัควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำร ซ่ึงคุณภำพ
ของงำนบริกำรนั้นเป็นทัศนคติท่ีเกิดจำกกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนในระยะยำว ส่วนสิทธิศักด์ิ       
พฤกษ์ปิติกุล (2544) ได้แสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภำพกำรบริกำรไว ้คือ กำรตอบสนองควำม
ตอ้งกำรท่ีจ ำเป็นของผูรั้บบริกำรบนพื้นฐำนของวชิำชีพ รวมทั้งเคำรพสิทธิและศกัด์ิศรีของผูรั้บบริกำร  
 กำรบริกำรท่ีดีมีคุณภำพควรเป็นกำรด ำเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจธุระตำมควำมประสงค์
ของผูรั้บบริกำร ในขณะเดียวกนักิจกรรมเหล่ำนั้นตอ้งเป็นพฤติกรรมท่ีดีงำม น ำมำซ่ึงควำมสุขควำม
พอใจ ควำมช่ืนชมยนิดี แก่ผูรั้บบริกำรดว้ย (ปริทรรศ ศิลปะกิจ, 2538) 
 นอกจำกน้ี สมิต สัชณุกร (2542) ไดก้ล่ำวถึงกำรบริกำรท่ีดีอนัเป็นท่ียอมรับแก่บุคคลทัว่ไปไว ้       
5 ประกำร ดงัน้ี 
  1) กำรท ำดว้ยควำมเตม็ใจ 
  2) กำรท ำดว้ยควำมรวดเร็ว 
  3) กำรท ำดว้ยควำมถูกตอ้ง 
  4) กำรท ำอยำ่งเท่ำเทียมกนั 
  5) กำรท ำใหเ้กิดควำมช่ืนใจ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัคุณภำพของกำรบริกำรวำ่สำมำรถพิจำรณำได้
จำกตวัก ำหนดคุณภำพท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ 
  1) ควำมพึ่ งพำได้ หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนในลักษณะท่ีเช่ือถือได้ ถูกต้อง และ
สม ่ำเสมอ 
  2) ควำมพร้อมในกำรตอบสนอง หมำยถึง ควำมเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริกำรอยำ่งรวดเร็ว 
  3) ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั หมำยถึง ทกัษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีเป็นไปอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 
  4) กำรเขำ้ถึงง่ำย หมำยถึง ควำมสะดวกในกำรติดต่อเขำ้พบไดง่้ำย 
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  5) กำรมีมำรยำทท่ีดี หมำยถึง ควำมสุภำพ อ่อนนอ้ม  
  6) กำรติดต่อส่ือสำรท่ีดี หมำยถึง กำรตั้งใจฟังและกำรใหข้อ้มูลท่ีสำมำรถเขำ้ใจง่ำย 
  7) ควำมน่ำเช่ือถือ หมำยถึง ควำมไวว้ำงใจไดแ้ละมีควำมซ่ือสัตย ์
  8) ควำมปลอดภยั หมำยถึง กำรปกป้องผูรั้บบริกำรจำกอนัตรำย ควำมเส่ียง และเคำรพ    
ในควำมลบัท่ีเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของผูรั้บบริกำร 
  9) ควำมเขำ้ใจ หมำยถึง ควำมเขำ้ใจในควำมตอ้งกำรและควำมจ ำเป็นของผูรั้บบริกำร 
  10) กำรสัมผสัได้ หมำยถึง ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก เคร่ืองมือ อุปกรณ์ รวมถึง
บุคลิกภำพของพนกังำนดว้ย 
 กำรให้บริกำรดว้ยรอยยิ้ม (กรมกำรปกครอง, 2547) เป็นกำรให้บริกำรท่ีผูรั้บบริกำรสำมำรถ
สัมผสัไดถึ้งควำมจริงใจของผูใ้หบ้ริกำร โดยผำ่นค ำพดู ท่ำทำง สำยตำ และรอยยิม้ 
 Service Mind  “กำรมีหวัใจบริกำร”   

 โดยแยกอกัษรของ ค ำวำ่ “Service” ออกเป็นควำมหมำยดงัน้ี  
S = Smile    แปลวำ่ ยิม้แยม้  
E = Enthusiasm แปลวำ่ ควำมกระตือรือร้น  
R = Rapidness  แปลวำ่ ควำมรวดเร็ว ครบถว้น มีคุณภำพ  
V = Value   แปลวำ่ มีคุณค่ำ  
I = Impression  แปลวำ่ ควำมประทบัใจ  
C = Courtesy   แปลวำ่ มีควำมสุภำพอ่อนโยน  
E = Endurance  แปลวำ่ ควำมอดทน เก็บอำรมณ์ 

  ส ำหรับค ำวำ่ “Mind” ก็ไดใ้หค้วำมหมำยไวด้งัน้ี  
M = Make believe   แปลวำ่ มีควำมเช่ือ  
I = Insist   แปลวำ่ ยนืยนั/ยอมรับ  
N = Necessitate  แปลวำ่ กำรใหค้วำมส ำคญั  
D = Devote    แปลวำ่ อุทิศตน 

ค ำวำ่ “Service” แปลวำ่ กำรบริกำร ค ำวำ่ “Mind” แปลวำ่ “จิตใจ” รวมค ำแลว้แปลวำ่            
“มีจิตใจในกำรให้บริกำร” สรุปไดว้ำ่กำรบริกำรท่ีดี ผูใ้ห้บริกำรตอ้งมีจิตใจในกำรให้บริกำร คือ ตอ้งมี
จิตใจหรือมีใจรัก มีควำมเต็มใจในกำรบริกำร โดยกำรท ำงำนดว้ยควำมยิม้แยม้ แจ่มใส มีอำรมณ์ร่ืนเริง 
และควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้ ไม่ข้ึนเสียงกบัประชำชนหรือผูม้ำรับบริกำร ค ำว่ำ Service Mind             
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มีควำมหมำยทำงกวำ้ง อำจหมำยถึง กำรบริกำรท่ีดีแก่ลูกคำ้ หรือกำรท ำให้ลูกคำ้ไดรั้บควำมพึงพอใจ          
มีควำมสุข และไดรั้บผลประโยชน์ อยำ่งเต็มท่ี ดงันั้น กำรให้บริกำรอยำ่งดีนั้นมกัจะไดค้วำมส ำคญักบั
แนวทำงในกำรใหบ้ริกำรสองแนวทำง ดงัน้ี ประกำรแรก คือ ลูกคำ้เป็นผูถู้กเสมอ หรือเห็นวำ่ลูกคำ้ตอ้ง
ไดรั้บกำรเอำอกเอำใจถือวำ่ถูกตอ้งและเป็นหน่ึงเสมอ หำกตอ้งกำรให้บริกำรท่ีดีตอ้งให้ควำมสะดวก       
ใช้วำจำไพเรำะ ให้ค  ำแนะน ำดว้ยกำรยกย่องลูกคำ้ตลอดเวลำ ประกำรท่ีสอง คือ ตอ้งให้เกียรติลูกคำ้       
ตอ้งไม่เป็นกำรบงัคบัขู่เขญ็ใหลู้กคำ้ มีควำมพึงพอใจ เกิดควำมเช่ือถือจำกพฤติกรรมของเรำ  

 ปัจจุบนับุคลำกรในหน่วยงำนไม่วำ่ของรัฐหรือเอกชน ไดมี้กำรต่ืนตวัในกำรให้บริกำร                  
อยำ่งกวำ้งขวำง คน้หำกลยุทธ์ต่ำงๆ มำให้บริกำร และถือหลกักำรกำรให้บริกำรท่ีดีต่อผูท่ี้มำใชบ้ริกำร   
โดยปลูกฝังให้ทุกคนภำยในองค์กรมีหัวใจบริกำร (Sevice mind) เป็นหลกัยึดส ำหรับสร้ำงควำม
ตระหนกัใหเ้กิดในจิตใจของผูใ้หบ้ริกำรทุกคน 

 ผลดีต่อคนอ่ืนในกำรให้บริกำร คือ ผูรั้บบริกำรมีควำมพึงพอใจ ผูรั้บบริกำรทุกคน           
มีควำมตอ้งกำรตรงกนัในกำรติดต่อรับบริกำรไม่วำ่จะเป็นหน่วยงำนของรำชกำรหรือเอกชน คือ 

 1) ต้องกำรควำมรวดเร็ว ควำมรวดเร็วของกำรปฏิบัติงำน ควำมรวดเร็วของกำร
ใหบ้ริกำรจำกกำรติดต่อจะเป็นท่ีพึงประสงคข์องทุกฝ่ำย 

 2) ประหยดัเงินและเวลำ กำรใหบ้ริกำรท่ีรวดเร็ว ช่วยให้ประหยดัเงิน เช่น แทนท่ีจะใช้
เงินจำ้งบุคคลท ำงำน 3 วนั ก็เหลือ 2 วนั เน่ืองจำกผูใ้ห้บริกำรท ำงำนด้วยน ้ ำใจ ให้บริกำรด้วยควำม
ซ่ือสัตยร์วดเร็ว ท ำใหก้ำรใชจ่้ำยเงินนอ้ยลง เพรำะงำนเสร็จเร็วกวำ่ปกติ 

 3) เกิดควำมรู้ท่ีดีต่อผูใ้หบ้ริกำร ผูม้ำติดต่อขอรับบริกำร เม่ือผลลพัธ์เกิดข้ึนเร็วและดว้ย
น ้ ำใจบริกำรท่ีดี จะสร้ำงสัมพนัธ์ท่ีดีซ่ึงกนัและกนั ระหวำ่งผูใ้ห้บริกำรอีกในคร้ังต่อๆ ไป และยงัจะน ำ
ผลท่ีเกิดข้ึนหรือควำมประทบัใจท่ีมีไปบอกต่อเป็นกำรช่วยประชำสัมพนัธ์อีกทำงหน่ึง 

 เกิดผลดีต่อตนเอง  หมำยถึง ผูใ้ห้บริกำรจะไดรั้บผลจำกกำรให้บริกำรดว้ยกำรมีหวัใจ
บริกำร คือ 

 1) ควำมส ำเร็จของงำน เม่ือผูใ้หบ้ริกำรท ำงำนดว้ยควำมรวดเร็ว และดว้ยควำมเต็มใจท่ี
รับผิดชอบจะท ำให้งำนประสบควำมส ำเร็จไดร้วดเร็ว ท ำให้งำนไม่คัง่คำ้ง และยงัส่งผลให้ผูม้ำติดต่อ        
พึงพอใจท่ีเห็นควำมกระตือรือร้นของผูใ้ห้บริกำรและไม่ละทิ้งหรือหลงลืมงำนได ้เม่ืองำนไม่คัง่คำ้ง 
สุขภำพจิตในกำรท ำงำนก็ดีดว้ย 

 2) เกิดภำพสะทอ้นท่ีดีต่อบุคคลและองค์กร ท่ีเรียกว่ำ “ภำพลกัษณ์” กำรให้บริกำรท่ีดี
จะสะทอ้นเป็นภำพควำมส ำเร็จ ควำมพึงพอใจ ผูม้ำใชบ้ริกำรจะบอกต่อๆ ขยำยออกไปอยำ่งนอ้ย 5 เท่ำ 
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หรือบอกต่อถึงควำมประทบัใจต่อคนอ่ืนๆ อีก 5 คน แต่ในทำงตรงกนัขำ้มหำกเกิดกำรไม่ประทบัใจ                   
ก็จะบอกควำมไม่ดีออกไปอีก 10 เท่ำ หรือ 10 คน 

 3) มีก ำลงัใจ เน่ืองจำกให้บริกำรท่ีดี จะได้ภำพสะทอ้นท่ีดี ท ำให้เกิดบรรยำกำศท่ีดี 
น ้ำเสียงหรือกำรพูดจำจะเป็นไปดว้ยบรรยำกำศท่ีดี ไม่มีกำรต่อวำ่ หรือใชถ้อ้ยค ำท่ีรุนแรง อนัก่อให้เกิด
ผลกระทบตำมมำในส่ิงท่ีไม่ดี 

 4) คิดสร้ำงงำนต่อ เป็นไปตำมหลกัผลกำรท ำดี ท ำให้ผูป้ฏิบติัมีก ำลงัใจท ำงำนมำกข้ึน
ท ำงำนไดม้ำกและมีคุณภำพ ผลตอบแทนจะมำกตำมไปดว้ย  ท ำใหเ้กิดควำมคิดสร้ำงสรรค ์คิดสร้ำงงำน
ต่อไป ซ่ึงจะเกิดผลดีต่อตนเอง 

 ผลท่ีเกิดต่องำนในกำรใหบ้ริกำรท่ีดี คือ 
 1) งำนเป็นท่ีพึงพอใจ เพรำะมำจำกควำมตั้งใจของผูใ้ห้บริกำร งำนจึงมีคุณภำพอีกทั้ง

ยงัจะเป็นกำรเพิ่มคุณค่ำของงำน 
 2) งำนเกิดกำรพฒันำต่อ เพรำะมีผูส้นใจน ำไปใช ้เน่ืองจำกผลงำนท่ีบุคลำกรพึงพอใจ

เป็นเพียงส่วนหน่ึง และอีกส่วนหน่ึงคือ กำรใหบ้ริกำรท่ีดี จะไดรั้บควำมพึงพอใจมำกมำย 
 3) งำนช่วยใหอ้งคก์รประสบควำมส ำเร็จ เพรำะควำมส ำเร็จจะท ำให้เกิดควำมกำ้วหนำ้

ขององค์กรท่ีข้ึนอยูก่บัผลผลิตหรือผลงำน เม่ือผลผลิตไดรั้บกำรยอมรับ จะมีคนบอกต่อ และขยำยกำร
ใช้บริกำรต่อ ท ำให้งำนส ำเร็จ และมีควำมประทบัใจจำกกำรให้บริกำร จะทวีควำมนิยมอย่ำงต่อเน่ือง 
องคก์รจะประสบควำมส ำเร็จ  ควำมส ำเร็จขององคก์รจะเก่ียวเน่ืองเร่ิมตั้งแต่ผลิตผล กำรให้บริกำร กำร
น ำไปใช้เกิดผลดีประทบัใจและกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเน่ืองตลอดเวลำ จะเป็นสำยใยเช่ือมโยงให้เกิด
ควำมส ำเร็จยิง่ๆ ข้ึนต่อไป 

 องคป์ระกอบท่ีส ำคญัของกำรมีหวัใจบริกำร คือ 
 1) กำรจัดบรรยำกำศ สถำนท่ีท ำงำน หมำยถึง กำรจัดสถำนท่ีท ำงำนให้สะอำด 

เรียบร้อย บรรยำกำศร่มเยน็  มีสถำนท่ีพกัผอ่นหรือท่ีพกัรอ 
 2) กำรยิ้มแยม้แจ่มใส หน้ำต่ำงบำนแรกของหัวใจในกำรให้บริกำร คือ ควำมรู้สึก           

ควำมเต็มใจและควำมกระตือรือร้นท่ีจะให้บริกำร “เป็นควำมรู้สึกภำยในของบุคคลว่ำเรำเป็นผู ้
ใหบ้ริกำรจะท ำหนำ้ท่ีใหดี้ท่ีสุด ใหเ้กิดควำมประทบัใจต่อผูรั้บบริกำรกลบัไป” 

 3) ปฏิสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริกำรดว้ยควำมรวดเร็ว และเต็มใจ ดว้ยกำรเร่ิมตน้ทกัทำยผูม้ำ
ติดต่อดว้ยกำรซกัถำมดว้ยภำษำท่ีสุภำพ แสดงควำมกระตือรือร้นและเป็นมิตร  

 4) กำรส่ือสำรท่ีดี กำรส่ือสำรท่ีดีจะสร้ำงภำพลกัษณ์ขององคก์รตั้งแต่กำรตอ้นรับหรือ  
กำรรับโทรศพัท์ด้วยน ้ ำเสียงและภำษำท่ีให้ควำมหวงั ให้ก ำลงัใจ ภำษำท่ีแสดงออกไปไม่ว่ำจะเป็น         
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กำรปฏิสัมพนัธ์โดยตรง  หรือกำรโทรศพัท์จะบ่งบอกถึงน ้ ำใจกำรบริกำรขำ้งในจิตใจ  ควำมรู้สึกหรือ
จิตใจท่ีมุ่งบริกำรจะตอ้งมำก่อน แลว้แสดงออกทำงวำจำ 

 5) กำรเอำใจเขำมำใส่ใจเรำ นึกถึงควำมรู้สึกของคนมำติดต่อขอรับบริกำร เขำมุ่งหวงัท่ี
จะไดรั้บควำมสะดวกสบำย ควำมรวดเร็ว  ควำมถูกตอ้ง  ดว้ยไมตรีจิตจำกผูใ้ห้บริกำร กำรอธิบำยในส่ิง
ท่ีผูม้ำรับบริกำรไม่รู้ดว้ยควำมชดัเจน ภำษำท่ีเป่ียมไปดว้ยไมตรีจิต มีควำมเอ้ืออำทร ติดตำมงำนและให ้       
ควำมสนใจต่องำนท่ีรับบริกำรอยำ่งเตม็ท่ี 

 6) กำรพฒันำเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือและเทคนิควิธีกำรให้บริกำร เช่น กำรติด
ประกำศท่ีชดัเจน  กำรประชำสัมพนัธ์ให้ทุกคนในองค์กรทรำบเพื่อช่วยให้บริกำร คือ กำรสร้ำงน ้ ำใจ
ให้บริกำรให้เกิดข้ึนกับทุกคนในองค์กร  ไม่ใช่เฉพำะผูท่ี้มีหน้ำท่ีโดยตรงเป็นเร่ืองของทุกคนต้อง
ช่วยกนัท ำหน้ำท่ีให้บริกำร นอกจำกน้ี กำรใช้เทคโนโลยี เช่น Web site ต่ำงๆ ท่ีจะช่วยอ ำนวยควำม
สะดวกในดำ้นขอ้มูลข่ำวสำรจะช่วยเสริมใหบ้ริกำรเป็นไปดว้ยดี 

 7) กำรติดตำมประเมินผล และมำตรกำรประกนัคุณภำพกำรให้บริกำร กำรบริกำรควร
มีกำรติดตำมและประเมินควำมพึงพอใจจำกผูรั้บบริกำรเป็นช่วงๆ เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นและผล
สะท้อนกลบัว่ำมีข้อมูลส่วนใดต้องปรับปรุงแก้ไข  ส่วนมำตรกำรประกันคุณภำพ คือ กำรก ำหนด
มำตรฐำนกำรให้บริกำรว่ำจะปรับปรุงกำรให้บริกำรอย่ำงไร เช่น งำนจะเสร็จภำยใน 3 ชั่วโมง หรือ
ภำยใน 1 วนัเป็นตน้ 

 ดงันั้น ผูท่ี้จะท ำงำนดำ้นบริกำรไดดี้ ตอ้งมีหัวใจในกำรให้บริกำร เพรำะท ำให้ผูอ่ื้นมี
สุขและตนเองก็เกิดสุขดว้ย  ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของอำชีพ รวมถึงองคก์ร และภำพลกัษณ์โดยรวมของ
หน่วยงำน 
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บทที ่3 
 ผลการศึกษา 

              กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำรตำมมิติท่ี 2 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร  
ประจ ำปี 2556  มีวตัถุประสงค ์เพื่อประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผล ในกำรให้บริกำรประชำชน
ของเทศบำลต ำบลแม่วำง ในโครงกำรให้บริกำรประชำชนด้ำนกำรจัดเก็บภำษี และเพื่อจัดท ำ
ขอ้เสนอแนะในกำรใหบ้ริกำรประชำชน ซ่ึงคณะผูศึ้กษำ ขอน ำเสนอผลกำรศึกษำออกเป็น  3 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของเทศบำลและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 
  ตอนท่ี 2 ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใหบ้ริกำรประชำชนของเทศบำล 
  ตอนท่ี  3  ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ 
 
ตอนที ่ 1 ข้อมูลเบือ้งต้นของเทศบาลและข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เทศบำลต ำบลแม่วำง เดิมเป็นสุขำภิบำลแม่วำง อ ำเภอแม่วำง จงัหวดัเชียงใหม่ ตำมประกำศ
กระทรวงมหำดไทย เม่ือวนัท่ี 3 มกรำคม 2523 ต่อมำได้รับยกฐำนะจำกสุขำภิบำลเป็นเทศบำล                 
ตำมพระรำชบญัญติัเปล่ียนแปลงฐำนะของสุขำภิบำลเป็นเทศบำล พ.ศ. 2542 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่
วนัท่ี 25 พฤษภำคม 2542  

เทศบำลต ำบลแม่วำง ตั้งอยู่ทำงทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องจงัหวดัเชียงใหม่ ไปตำมถนนทำง
หลวงแผน่ดิน หมำยเลข 108 (ถนนเชียงใหม่ – ฮอด) และแยกไปตำมทำงหลวงแผน่ดิน หมำยเลข 1013 
(ถนนสำยสันป่ำตอง – แม่วำง – แม่วิน) ระยะทำงห่ำงจำกจงัหวดัเชียงใหม่ 30 กิโลเมตร อำณำเขต    
ของเทศบำลต ำบลแม่วำง มีพื้นท่ี 4.6 ตำรำงกิโลเมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีรำบอยู่ติดกับภูเขำ 
ครอบคลุมพื้นท่ี 2 ต ำบล 8 หมู่บำ้น ต ำบลบำ้นกำด หมู่ท่ี 3 บำ้นก่ิวแลป่ำเป้ำ หมู่ท่ี 4 บำ้นมะกำยยอน หมู่
ท่ี 5 บำ้นกำด หมู่ท่ี 6 บำ้นน ้ำตน้ หมู่ท่ี 8 บำ้นอมัพำรำม  บำ้นดอนเปำ หมู่ท่ี 3 บำ้นสันโป่ง หมู่ท่ี 4 บำ้น
ดอนเปำ หมู่ท่ี 5 บำ้นป่ำต้ิว มีจ ำนวน 1,875 ครัวเรือน ( ขอ้มูล ณ เดือน ธนัวำคม 2555) ประชำกรร้อยละ 
70 ประกอบอำชีพเกษตรกรรม และรับจำ้ง  

เทศบำลต ำบลต ำบลแม่วำง ได้จัดท ำโครงกำรให้บริกำรประชำชนด้ำนกำรจัดเก็บภำษี             
ของเทศบำลต ำบลแม่วำง เพื่อให้กำรบริกำรประชำชน ดำ้นกำรจดัเก็บภำษีเกิดควำมคล่องตวั กระชบั 
รวดเร็ว ต่อกำรบริกำรประชำชน และมุ่งสัมฤทธ์ิให้ประชำชนเกิดควำมพึงพอใจสูงสุด ทั้ ง น้ี                   
คณะผูศึ้กษำได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นจำกผูรั้บบริกำร ในโครงกำรซ่ึงมีข้อมูลทัว่ไปของผู ้            
ตอบแบบสอบถำม ดงัน้ี 
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ตำรำงท่ี 3.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 

รายการ ความถี่ ร้อยละ 

1. เพศ                      
        1) ชำย 

 
130 

 
35.14 

2) หญิง 240 64.86 
รวม 370 100.00 

2. อายุ 
1) ต ่ำกวำ่ 20 ปี 

 
13 

 
3.51 

2) 20 - 30 ปี 32 8.65 
3) 31 - 40 ปี 71 19.19 
4) 41 - 50 ปี 104 28.11 
5) มำกกวำ่ 50 ปี 150 40.54 

รวม 370 100.00 
3. ระดับการศึกษา 

1) ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 
 

175 
 

47.30 
        2) มธัยมศึกษำตอนตน้ 78 21.08 
        3) มธัยมศึกษำตอนปลำย 72 19.46 

4) อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 18 4.86 
5) ปริญญำตรี 25 6.76 
6) ปริญญำโท 2 0.54 
7) อ่ืน ๆ  - - 

 รวม 370 100.00 
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รายการ ความถี่ ร้อยละ 

4. ระยะเวลาทีอ่าศัยในเขตเทศบาลจนถึงปัจจุบัน 
1) ต ่ำกวำ่ 1 ปี 

 
5 

 
1.35 

2) 1 - 5 ปี  21 5.68 
3) 6 - 10 ปี  42 11.35 
4) 11 - 20 ปี  60 16.22 
5) มำกกวำ่ 20 ปี  242 65.41 

                                                รวม 370 100.00 
5. ส่วนงานที่เคยรับบริการจากเทศบาล   

1) งำนทะเบียนรำษฎร 51 13.78 
2) งำนภำษีรำยได ้ 305 82.43 
3) งำนช่ำง 13 3.51 
4) งำนสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 99 26.76 
5) งำนบรรเทำสำธำรณภยั 62 16.76 
6) งำนกำรศึกษำ 16 4.23 
7) งำนศำสนำ ศิลปวฒันธรรม 20 5.41 
 8) งำนสวสัดิกำรสังคม 107 28.92 
9) อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ประชุม ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของเทศบำล 4 1.08 

 
ในกำรศึกษำคร้ัง น้ี  คณะผู ้ศึกษำได้ใช้แบบสอบถำมกับกลุ่มตัวอย่ำงผู ้มำรับบริกำร                  

โครงกำรให้บริกำรประชำชนดำ้นกำรจดัเก็บภำษี ของเทศบำลต ำบลแม่วำง จ ำนวน 370 คน พบวำ่ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.86 มีอำยุมำกกวำ่ 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.54 ปี ระดบักำรศึกษำอยู่
ในระดบัประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ  คิดเป็นร้อยละ 47.30 ส่วนใหญ่อำศยั อยู่ในเขตเทศบำลมำกกว่ำ            
20 ปี  คิดเป็นร้อยละ 65.41 และส่วนงำนที่เคยรับบริกำรจำกเทศบำลต ำบลแม่วำง มำกท่ีสุด               
คือ งำนภำษีรำยไดคิ้ดเป็นร้อยละ 82.43  (ตำรำงท่ี 3.1) 
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ตอนที ่ 2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนของเทศบาล  
2.1  ประสิทธิภาพ  ในกำรให้บริกำรประชำชน คณะผูศึ้กษำประเมินจำกควำมพึงพอใจ      

ของประชำชนผูรั้บบริกำรของเทศบำลต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำรให้บริกำรประชำชนด้ำนกำรจดั          
เก็บภำษี ของเทศบำลต ำบลแม่วำง ในกำรบริกำรประชำชน 3 ดำ้นคือ ดำ้นกระบวนกำร ขั้นตอนกำร
ใหบ้ริกำร ดำ้นเจำ้หนำ้ท่ีผูใ้หบ้ริกำร และดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  
 
ต ำรำงท่ี 3.2 ระดบัควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำรและผลกำรประเมินเทศบำลต่อกำรด ำเนินงำน  
                     ในดำ้นกระบวนกำรขั้นตอนกำรใหบ้ริกำร 

 
รายการ 

ผลการประเมิน 

X  S.D. คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ
คะแนน 

1. กำรส ำรวจปัญหำก่อนใหบ้ริกำรแก่ประชำชน 3.98 0.89 79.60 6 
2. กำรบริกำรทัว่ถึงในชุมชน 3.88 0.87 77.60 6 
3. กำรบริกำรอยำ่งต่อเน่ือง 3.94 0.87 78.80 6 
4. กำรสอบถำมควำมตอ้งกำรมำรับบริกำรของประชำชน 3.96 0.88 79.20 6 
5. กำรแจง้ถึงขั้นตอนหรือวธีิกำรในกำรปฏิบติังำน 3.98 0.89 79.60 6 
6. กำรจดัเตรียมแบบฟอร์มเพื่อใหร้ำยละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง 3.96 0.89 79.20 6 
7. กำรแจง้เวลำ เพื่อนดัหมำยในครำวถดัไป 3.96 0.89 79.20 6 
8. กำรใหบ้ริกำรเสร็จตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 3.95 0.89 79.00 6 

โดยภาพรวม 3.95 0.79 79.00 6 
 
                โดยภำพรวมผูต้อบแบบสอบถำม มีควำมพึงพอใจกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำรอยูใ่น
ระดบัมำก คิดเป็นร้อยละ 79.00 ซ่ึงผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัคะแนน 6 (ตำรำงท่ี 3.2)  
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ต ำรำงท่ี 3.3 ระดบัควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำร และผลกำรประเมินเทศบำลต่อกำรด ำเนินงำน 
                    ในดำ้นเจำ้หนำ้ท่ีผูใ้หบ้ริกำร 

 
รายงาน 

ผลการประเมิน 

X  S.D. คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ
คะแนน 

1. ควำมแม่นย  ำในกฎ ระเบียบ และขอ้บญัญติัเทศบำล 4.16 0.80 83.20 7 
2. กำรแนะน ำขั้นตอน หรือวิธีกำรใหบ้ริกำร 4.23 0.76 84.60 7 
3. ประสบกำรณ์ในกำรแกปั้ญหำไดร้วดเร็วตรงจุด 4.22 0.76 84.40 7 
4. ควำมใส่ใจในกำรใหบ้ริกำร 4.32 0.72 86.40 7 
5. ควำมประพฤติ หรือกริยำมำรยำท 4.37 0.70 87.40 7 
6. สำมำรถรับฟังและเขำ้ถึงปัญหำของประชำชนไดดี้ 4.29 0.74 85.80 7 
7. ยิม้แยม้แจ่มใสระหวำ่งกำรบริกำร 4.35 0.71 87.00 7 
8. ควำมสำมำรถในกำรก ำกบัดูแลกำรใหบ้ริกำรของเจำ้หนำ้ท่ี 4.37 0.71 87.40 7 
9. ควำมเสมอภำคในกำรใหบ้ริกำร 4.29 0.78 85.80 7 
10. ควำมเสมอตน้เสมอปลำยในกำรใหบ้ริกำร 4.33 0.77 86.60 7 

โดยภาพรวม 4.29 0.61 85.80 7 
 
                โดยภำพรวมผูต้อบแบบสอบถำม มีควำมพึงพอใจในดำ้นเจำ้หนำ้ท่ีผูใ้หบ้ริกำร อยูใ่นระดบั
มำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.80 ซ่ึงผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัคะแนน 7 (ตำรำงท่ี 3.3)  
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ตำรำงท่ี 3.4 ระดบัควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำร และผลกำรประเมินเทศบำลต่อกำรด ำเนินงำน  
                    ในดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

 
รายการ 

ผลการประเมิน 

X  S.D. คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ
คะแนน 

1. กำรเขำ้ถึงท่ีท ำกำรเทศบำล 4.28 0.75 85.60 7 
2. มีสถำนท่ีจอดรถเพียงพอ ควำมร่มร่ืนของสถำนท่ีจอดรถ 4.18 0.57 83.60 7 
3. มีหอ้งน ้ำสะอำดเพียงพอ 4.18 0.60 83.60 7 
4. มีท่ีนัง่เพียงพอ 4.15 0.58 83.00 7 
5. มีบริกำรน ้ำด่ืม 4.15 0.61 83.00 7 
6. ควำมสะอำดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถำนท่ี 4.12 0.60 82.40 7 
7. มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูพ้ิกำร 4.11 0.62 82.20 7 
8. มีป้ำยประชำสัมพนัธ์หรือแผนผงัแสดงจุดบริกำรต่ำง ๆ 4.13 0.59 82.60 7 
9. แผน่พบัช้ีแจงประเภทกำรใหบ้ริกำร 4.12 0.64 82.40 7 
10. แบบฟอร์มในกำรกรอกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 4.11 0.63 82.20 7 
11. กำรใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขำ้มำช่วยงำน เช่น ระบบ
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองขยำยเสียง โทรศพัท ์โทรสำร เป็นตน้ 

3.88 0.58 77.60 6 

โดยภาพรวม 4.13 0.47 82.60 7 
 
                โดยภำพรวมผูต้อบแบบสอบถำม มีควำมพึงพอใจในดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก อยูใ่นระดบั
มำก คิดเป็นร้อยละ 82.60 ซ่ึงผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัคะแนน 7 (ตำรำงท่ี 3.4)  
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ตำรำงท่ี 3.5 ประสิทธิภำพของกำรใหบ้ริกำรในภำพรวม 

รายการ ค่าเฉลีย่ 
ของความพงึพอใจ 

คิดเป็นร้อยละ ระดับคะแนน 

1. ดำ้นกระบวนกำรขั้นตอนกำรใหบ้ริกำร  3.95 79.00 7 
2. ดำ้นเจำ้หนำ้ท่ีผูใ้หบ้ริกำร  4.29 85.80 7 
3. ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  4.13 82.60 7 

รวม 4.12 82.40 7 
                
  ผูต้อบแบบสอบถำม มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรในภำพรวมทั้ง 3 ดำ้น คือ อยูใ่นระดบั 
มำก คิดเป็นร้อยละ 82.40 และสรุปผลกำรประเมินอยู่ในระดบัคะแนน 7 โดยมีควำมพึงพอใจ      
ในดำ้นเจำ้หนำ้ท่ีผูใ้ห้บริกำร มีค่ำเฉล่ียมำกที่สุด  รองลงมำคือ ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก และดำ้น
กระบวนกำรขั้นตอนกำรใหบ้ริกำร ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 3.5) 

2.2  ประสิทธิผล  คณะผู้ศึกษำประเมินจำกควำมสำมำรถของเทศบำลต ำบลแม่วำง                     
ท่ีได้ด ำเนินงำนให้บรรลุวตัถุประสงค์ของโครงกำร โดยพิจำรณำจำกควำมเขำ้ใจและควำมคิดเห็น                  
ของผูบ้ริหำรและผูป้ฏิบติังำนต่อผลงำน ตำมวตัถุประสงคท์ั้ง 4 ขอ้ ของโครงกำรให้บริกำรประชำชน
ดำ้นกำรจดัเก็บภำษี ของเทศบำลต ำบลแม่วำง คือ 
  1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรประชำชน ดำ้นกำรจดัเก็บภำษี 
  2) เพื่อลดกระบวนกำร/ขั้นตอน ใหบ้ริกำรประชำชน ดำ้นกำรจดัเก็บภำษี 
  3) เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจในระดบัสูงสุด ใหแ้ก่ประชำชนในฐำนะผูรั้บบริกำร 
  4) เพื่อสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนต่อกำรใหบ้ริกำรจำกทำงเทศบำล 
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ตำรำงท่ี  3.6 ประสิทธิผลของกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมของเทศบำลตำมควำมคิดเห็น                        
                   ของผูใ้หข้อ้มูลหลกั  

วตัถุประสงค์ของโครงการ 
ผลการประเมิน 

ระดับ 
ความพงึพอใจ 

การบรรลุ
วตัถุประสงค์ 

ค่าเฉลีย่ ร้อยละ คะแนน 

1.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ใหบ้ริกำรประชำชน ดำ้นกำรจดัเก็บ
ภำษี 

5 5 5.00 100.00 7 

2.  เพื่อลดกระบวนกำร/ขั้นตอน 
ใหบ้ริกำรประชำชน ดำ้นกำรจดัเก็บ
ภำษี 

5 5 5.00 100.00 7 

3. เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจในระดบั
สูงสุด ใหแ้ก่ประชำชนในฐำนะ
ผูรั้บบริกำร 

5 5 5.00 100.00 7 

4.  เพื่อสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนต่อกำรใหบ้ริกำรจำก
ทำงเทศบำล 

5 5 5.00 100.00 7 

โดยภาพรวม 5.00 100.00 7 
 

ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั มีควำมพึงพอใจต่อประสิทธิผลในกำรให้บริกำรประชำชนของเทศบำล             
ในภำพรวม อยู่ในระดบัมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงผลกำรประเมินอยู่ในระดบัคะแนน 7   
(ตำรำงท่ี 3.6) 
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ตำรำงท่ี 3.7 ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรใหบ้ริกำรประชำชนของเทศบำลโดยรวม  
รายการ ค่าเฉลีย่ของความพงึพอใจ คิดเป็นร้อยละ ระดับคะแนน 

1. ดำ้นประสิทธิภำพ  4.12 82.40 7 
2. ดำ้นประสิทธิผล 5.00 100.00 7 

รวม 4.56 91.20 7 

                โดยภำพรวม กลุ่มตัวอย่ำงและผู ้ให้ข้อมูลหลัก มีควำมพึงพอใจต่อประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรให้บริกำรประชำชนของเทศบำล อยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.20 และ
สรุปผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัคะแนน 7 (ตำรำงท่ี 3.7)  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็นอืน่ ๆ 
 3.1 การด าเนินโครงการนีเ้กดิผลทีด่ีต่อชุมชน  
  โครงกำรช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรจดัเก็บภำษี และรำยไดข้องเทศบำลต ำบลแม่วำง 
มำกข้ึนอยำ่งครบถว้น และอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัประชำชนในพื้นท่ีเทศบำลต ำบลในกำรเสียภำษี
ใหก้บัทอ้งถ่ิน ประชำชนเกิดควำมรู้สึกมีส่วนไดส่้วนเสียในกำรบริหำรท่ีตนเองเป็นส่วนร่วม 
 3.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ  
   กำรให้บริกำรของเทศบำลในบำงคร้ังยงัไม่ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน                    
มีกำรด ำเนินงำนของโครงกำรล่ำชำ้ เน่ืองจำกผูรั้บผดิชอบโครงกำรไดโ้อนถ่ำยงำนไปยงัฝ่ำยงำนอ่ืน  
 3.3ข้อเสนอแนะ 
  3.3.1 ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการแก่ประชาชน  

  ควรประชำสัมพนัธ์ข่ำวสำรกำรจดัเก็บภำษีและค่ำธรรมเนียมให้กบัประชำชน
อยำ่งกวำ้งขวำงและทัว่ถึงก่อนด ำเนินโครงกำร ท ำให้ชำวบำ้นได้ขอ้มูลข่ำวสำร ทั้งน้ี ควรเพิ่มจ ำนวน
เจำ้หน้ำท่ีในกำรปฏิบติัโครงกำรในกิจกรรมเทศบำลต ำบลสัญจร เพื่อให้บริกำรประชำชนอย่ำงทัว่ถึง
และ จดักิจกรรมสร้ำงแรงจูงใจใหป้ระชำชนมำเสียภำษีอยำ่งเตม็ใจ 

  3.3.2 ด้านเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ 
เจำ้หน้ำท่ีมีจิตบริกำรสำมำรถตอบขอ้ซักถำมได้อย่ำงชดัเจน แต่ทั้งน้ี เจำ้หน้ำท่ี

ปฏิบติังำนไม่เพียงพอต่อประชำชนท่ีเขำ้รับบริกำร ควรจดัเจำ้หน้ำท่ีคอยบริกำรตอบค ำถำม อธิบำย
ขั้นตอนกำรช ำระภำษี หรือตรวจสอบควำมถูกตอ้งของเอกสำรก่อนรับบริกำรใหแ้ก่ผูม้ำติดต่อรำชกำร 
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  3.3.3 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
 เทศบำลควรจดัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเหมำะสมและเพียงพอต่อสำมำรถรองรับ

ผูเ้ขำ้มำใชบ้ริกำร และปรับปรุงภูมิทศัน์สร้ำงควำมร่มร่ืนใหก้บัอำคำรสถำนท่ีของเทศบำล  

  3.3.4 อืน่ ๆ 
เทศบำลควรให้ควำมส ำคญัและติดตั้งไฟฟ้ำเพิ่มแสงสวำ่งในพื้นท่ี ตรวจสอบและ

ซ่อมแซมจุดไฟฟ้ำท่ีช ำรุด เพื่อให้ควำมอุ่นใจและเกิดควำมปลอดภยัของประชำชน อีกทั้งควรมีกำร
บริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มจดัให้มีกำรจดัเก็บขยะท่ีครอบคลุมพื้นท่ี และมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง
สม ่ำเสมอ 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  
เอกสารประกอบการด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข   
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค   
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
 
 
 
 
 

 



 

แบบประเมินประสิทธิผลการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ในภาพรวม                                 

 ของเทศบาลต าบลแม่วาง  อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ส าหรับผู้ให้ข้อมูลหลักระดับผู้บริหาร 

---------------------------------------------------------------------- 

ค าชีแ้จง  แบบสอบถามนี้จัดท าขึน้เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลใน

โครงการให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษี ของเทศบาลต าบลแม่วาง จึงขอความร่วมมือท่านกรุณาตอบ

แบบสอบถามด้านประสิทธิผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการดังตอ่ไปนี้ 

ประสิทธิผล  หมายถึง  การที่เทศบาลสามารถด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับประเมิน  

วัดได้จากความพึงพอใจ ความเข้าใจและความคิดเห็นของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงานต่อผลงานตามวัตถุประสงค์ 

1.ท่านเข้าใจและพอใจระดับใดต่อวัตถุประสงค์การด าเนินงานตามโครงการท่ีเทศบาลให้บรกิารแก่กลุ่มเป้าหมาย 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ระดับความพึงพอใจ การบรรลุวัตถุประสงค ์

น้อย

ที่สุด 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ที่สุด 

น้อย

ที่สุด 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ที่สุด 

1.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ให้บริการประชาชน ด้านการ

จัดเก็บภาษี 

          

2.  เพื่อลดกระบวนการ/ขั้นตอน 

ให้บริการประชาชน ด้านการ

จัดเก็บภาษี 

          

3. เพื่อสร้างความพึงพอใจใน

ระดับสูงสุด ให้แก่ประชาชนใน

ฐานะผู้รับบริการ 

          

4.  เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชนต่อการ

ให้บริการจากทางเทศบาล 

          

 

2. ข้อคิดเห็นท่ัวไป 

1. การด าเนินโครงการนี้เกิดผลที่ดีต่อชุมชนอย่างไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………

…...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

 

ล าดับที่  12  เทศบาลต าบลแม่วาง 

 



2. ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินโครงการ 

……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………

…...…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………............... 

3. ข้อเสนอแนะ  

 1. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………

…...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

 2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………

…...…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………............... 

 3. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………

…...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

4. อื่นๆ 

……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………

…...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 

ส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

 

โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบรกิาร ตามมิติที่ 2  ด้านคุณภาพการให้บริการ  

(ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร) โดยการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การปฏิบัติราชการ เพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพีิเศษ ประจ าปี 2556 

ของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่             

ค าชี้แจง 

 

ด้วยส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่ได้ให้ควำมรว่มมอืกับคณะกรรมกำรพนักงำน 

เทศบำลจังหวัดเชยีงใหม่ ด ำเนนิกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผูร้ับบริกำรตำมมติิที่ 2 ด้ำนคุณภำพ  

กำรให้บริกำร (ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของผูร้ับบริกำร) ของกำรประเมินประสทิธิภำพ 

และประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำร เพื่อก ำหนดประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  

ประจ ำปี 2556 ของเทศบำลในพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม ่จ ำนวน 3 ด้ำน ได้แก่ 

1.    ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร 

2. ดำ้นเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 

3. ด้ำนสิง่อ ำนวยควำมสะดวก 

            คณะผู้ประเมนิขอควำมกรุณำท่ำนตอบแบบสอบถำม โดยข้อมูลที่ได้จะน ำไปวิเครำะห์ ในภำพรวม 

เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำกิจกำรของเทศบำลและชุมชนต่อไป  และขอขอบคุณเป็นอย่ำงยิ่งในกำร 

ให้ควำมร่วมมอืตอบแบบสอบถำมในครั้งนี้ 

  

 

                                 ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

                                            มหำวิทยำลัยเชียงใหม่                

 

 

 

ล ำดับที่  12  เทศบาลต าบลแม่วาง 

โครงการให้บรกิารประชาชนด้านการจัดเก็บภาษี ของเทศบาลต าบลแม่วาง 
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แบบสอบถาม 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

เพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปี 2556 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

ค าชี้แจง  กรุณำท ำเครื่องหมำย  /  ลงใน  ตำมควำมเป็นจรงิ 

1.  เพศ       1) ชำย               2) หญิง 

2.  อำยุ        1)  ต่ ำกว่ำ 20 ปี   2) 20-30 ปี     3) 31-40 ปี     4) 41-50 ปี    5) มำกกว่ำ  50 ปี   

3.  ระดับกำรศกึษำ    

    1) ประถมศึกษำหรือต่ ำกว่ำ     2) มัธยมศึกษำตอนตน้   3) มัธยมศกึษำตอนปลำย 

    4) อนุปริญญำหรอืเทียบเท่ำ   5) ปริญญำตร ี    6) ปริญญำโท      7) อื่นๆ ............................. 

4.  ระยะเวลำที่อำศัยในเขตเทศบำลจนถึงปัจจุบัน  

      1)  ต่ ำกว่ำ 1 ปี   2)  1-5 ปี   3) 6-10 ปี   4) 11-20  ปี   5)  มำกกว่ำ 20 ป ี

5. ส่วนงำนที่ท่ำนเคยรับบริกำรจำกเทศบำลคือส่วนใดบ้ำง 

  1) งำนทะเบียนรำษฎร    2) งำนภำษีรำยได้       3) งำนช่ำง   4) งำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

       5) งำนบรรเทำสำธำรณภัย    6) งำนกำรศกึษำ    7) งำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม    

      8) งำนสวัสดิกำรสังคม          9) อื่น ๆ ............................... 

 

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพการให้บริการ 

           ประสิทธิภาพ หมำยถึง กระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำรแก่ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยจนเกิดควำมพึง

พอใจวัดได้จำกกำรสอบถำมกลุ่มเป้ำหมำยคือ  ระดับควำมคิดเห็นในด้ำนควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำร

ให้บริกำรด้ำนเจ้ำหนำ้ที่             ผูใ้ห้บริกำร และด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

ตอนที่ 2 .1 ความพึงพอใจต่อการให้บรกิารของเทศบาล   

            ค าชี้แจง  กรุณาท าเคร่ืองหมาย  /  ลงใน  ตามระดับความพึงพอใจต่อการให้บรกิาร   

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

2.1.1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  

   1) มีกำรส ำรวจปัญหำก่อนให้บริกำรแก่ประชำชน      

   2)  กำรบริกำรทั่วถึงในชุมชน         

   3)  บริกำรอย่ำงตอ่เนื่อง      
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รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

   4)  กำรสอบถำมควำมต้องกำรมำรับบริกำรของ ประชำชน      

   5)  กำรแจง้ถึงขัน้ตอนหรือวิธีกำรในกำรปฏิบัติงำน      

   6)  กำรจัดเตรียมแบบฟอร์มเพื่อให้รำยละเอียดที่เกี่ยวข้อง      

   7)  กำรแจ้งเวลำ เพื่อนัดหมำยในครำวถัดไป      

   8)  กำรให้บริกำรเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด      

2.1.2 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร 

   1)   ควำมแม่นย ำในกฎ ระเบียบ และขอ้บัญญัติเทศบำล      

   2)  กำรแนะน ำขั้นตอน หรอืวิธีกำรให้บริกำร      

   3)  ประสบกำรณ์ในกำรแก้ปัญหำได้รวดเร็ว ตรงจุด      

   4)  ควำมใส่ใจในกำรให้บริกำร       

   5)  ควำมประพฤติ หรอืกิริยำมำรยำท      

6) สำมำรถรับฟังและเข้ำถึงปัญหำของประชำชนได้ดี      

7) ยิ้มแย้มแจ่มใส      

   8) ควำมสำมำรถในกำรก ำกับดูแลกำรให้บริกำรของเจำ้หน้ำที่      

   9)  ควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำร      

10) มีควำมเสมอต้นเสมอปลำยในกำรบริกำร       

2.1.3.  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

   1)  กำรเข้ำถึงที่ท ำกำรเทศบำล      

   2)  มีสถำนที่จอดรถเพียงพอ ควำมร่มรื่นของสถำนที่จอดรถ      

   3)  มีห้องน้ ำสะอำดเพียงพอ      

   4)  มีที่นั่งเพียงพอ      

   5)  มีบริกำรน้ ำดื่ม      

   6)  ควำมสะอำดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถำนที่       

   7)  มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้พิกำร      

   8)  ป้ำยประชำสัมพันธ์หรอืแผนผังแสดงจุดบริกำรต่ำง ๆ        

   9) แผน่พับชี้แจงประเภทกำรให้บริกำร      

   10) แบบฟอร์มในกำรกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง      

   11) กำรใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ำมำช่วยงำน เช่น ระบบ

คอมพิวเตอร์ เครื่องขยำยเสียง  โทรศัพท์  โทรสำร  เป็นต้น 
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ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นอื่น ๆ  

1. กำรด ำเนินโครงกำรนี้เกิดผลที่ดีต่อชุมชนอย่ำงไรบ้ำง 

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

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

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

 

2. ปัญหำและอุปสรรคกำรด ำเนนิโครงกำร 

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

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

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

 

3. ข้อเสนอแนะ 

 3.1   ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 

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

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

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

 3.2  ด้ำนเจำ้หน้ำที่ผู้ใหบ้ริกำร 

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

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

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

 3.3  ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

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

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

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

 3.4  อื่นๆ  

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

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

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

 

 ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ใหค้วำมรว่มมอื  



 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง  
บริบทของเทศบาล 

 
 
 
 
 
 















 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ  
ประมวลภาพกจิกรรม 

 
 
 
 
 

 
 



ประมวลภาพกจิกรรม 
 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติัราชการ 
เพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปี 2556 

เทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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