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บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของการประเมิน
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ น มี หน้า ที แ ละอํา นาจดู แ ลและจัด ทํา บริ ก ารสาธารณะและกิ จ กรรม
สาธารณะเพื อ ประโยชน์ ข องประชาชนในท้อ งถิ น ตามหลัก การพัฒ นาอย่า งยัง ยืน โดยรั ฐ มอบอํา นาจ
ให้หน่วยงานส่ วนท้องถินสามารถบริ หารจัดการท้องถินด้วยตนเองภายใต้โครงสร้างการบริ หารทีกฎหมาย
กํา หนด ซึ งในปั จ จุ บ นั การบริ ห ารราชการแผ่นดิ น ตามพระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่น ดิ น
พ.ศ.2534 และที แ ก้ไ ขเพิ ม เติ ม ได้บ ัญ ญัติ ใ ห้มี ก ารจัด ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่น ดิ น เป็ น 3 ส่ ว น คื อ
1) ระเบี ย บบริ ห ารราชการส่ ว นกลาง ประกอบด้ว ย สํา นัก นายกรั ฐ มนตรี กระทรวง ทบวง และกรม
2) ระเบียบบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค ประกอบด้วย จังหวัดและอําเภอ และ 3) ระเบียบบริ หารราชการส่ วน
ท้องถิ น ประกอบด้วย องค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัด เทศบาล และราชการส่ วนท้องถิ นอื นตามที กฎหมาย
กําหนด โดยเฉพาะในส่ วนของการบริ หารราชการส่ วนท้องถิน ซึ งประกอบด้วย 2 ระบบ คือ ระบบทัว ไป
(องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด เทศบาล องค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บล) และระบบพิเ ศษ (กรุ ง เทพมหานคร
เมืองพัทยา) ส่ งผลให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน มีบทบาทมากขึAนในการจัดบริ การสาธารณะ ซึ งแตกต่าง
จากในอดีตทีองค์กรปกครองส่ วนท้องถินมีบทบาทหลักในการพัฒนาท้องถินเฉพาะการจัดบริ การสาธารณะ
ขัAนพืAนฐานเท่านัAน สอดคล้องกับแนวคิดในการให้ประชาชนได้ปกครองและบริ หารจัดการท้องถินด้วยตนเอง
ทัAง นีA เนื องจากการปกครองส่ วนท้องถิ นสามารถสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ นได้อย่า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เพราะแต่ ล ะท้องถิ น ย่อมมี ค วามแตกต่ า งกัน ไม่ว่า ทางสภาพภูมิ ศ าสตร์
ทรัพยากร ปั ญหาและความต้องการของประชาชน ดังนัAน การบริ หารจัดการท้องถินต่างๆ ของตนเอง จึงเป็ น
การแก้ปัญหาหรื อให้บ ริ การสาธารณะต่างๆ ตรงกับ ความต้องการของประชาชน และเกิ ดความรวดเร็ ว
นอกจากนัAน การปกครองส่ วนท้องถินยังเป็ นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย แบ่งเบาภาระ
ของรัฐบาล ทําให้ประชาชนรู ้จกั การปกครองตนเอง และเป็ นแหล่งสร้างผูน้ าํ ทางการเมือง (โกวิทย์ พวงงาม,
2550) โดยส่ วนราชการส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคเป็ นผูท้ าํ หน้าทีให้คาํ ปรึ กษา สนับสนุ น และกํากับดูแล
การปฏิบตั ิงานของส่ วนราชการส่ วนท้องถิน เพือการปฏิบตั ิราชการเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นจึงตระหนักในบทบาทและหน้าทีดงั กล่าว ประกอบกับกรมส่ งเสริ ม
การปกครองส่ วนท้องถิ นได้ให้ความสําคัญของการปฏิ บ ตั ิราชการอย่างมีประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ล
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินโดยในแต่ละปี จะมีการจัดตัAงคณะกรรมการประเมินเพือรับรองมาตรฐานการ
ปฏิ บ ัติร าชการขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ น 4 ด้า น ได้แ ก่ (1) ด้า นการบริ ห ารจัด การ (2) ด้า นการ
บริ หารงานบุคคลและกิจการสภา (3) ด้านการเงินและการคลัง และ (4) ด้านการบริ การสาธารณะ ซึ งเป็ นการ
ประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิราชการตามตัวชีAวดั ใน 4 มิติ ได้แก่ (1) มิติดา้ นประสิ ทธิ ผล
(2) มิติดา้ นคุ ณภาพการให้บริ การ (3) มิติด้านประสิ ทธิ ภาพ และ (4) มิติดา้ นพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะการ
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ประเมินด้านการบริ การสาธารณะ ได้กาํ หนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถินจะต้องประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น โดยสถาบันการศึกษาของรัฐ
ทีมีการสอนในระดับปริ ญญาตรี ขA ึนไป ทีได้รับการขึA นบัญชี รายชื อจากคณะกรรมการข้า ราชการองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) และคณะกรรมการพนักงาน
ส่ วนตําบล (ก.อบต. จังหวัด) ทําการสํารวจและประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การทีมีต่อการให้บริ การ
งานบริ การสาธารณะใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1) ด้านขัAนตอนการให้บริ การ 2) ด้านช่ องทางการให้บริ การ
3) ด้านเจ้าหน้าทีผใู ้ ห้บริ การ และ 4) ด้านสิ งอํานวยความสะดวก เพือจะได้ทาํ ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
ได้ปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิราชการในด้านต่างๆ ดังกล่าวอย่างต่อเนือง
1.2 วัตถุประสงค์ ของการประเมิน
1. เพือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การสาธารณะของเทศบาลนครหาดใหญ่
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2. เพือเสนอแนะแนวทางในการให้บริ การสาธารณะของเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
1.3 ขอบเขตการประเมิน
การประเมิ นความพึง พอใจของประชาชนต่อการให้บ ริ การสาธารณะของเทศบาลนครหาดใหญ่
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีขอบเขตการประเมินดังนีA
1. ขอบเขตของเนืA อหา สํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การโดยครอบคลุมในประเด็น
ด้า นขัAน ตอนการให้ บ ริ ก าร ด้า นช่ อ งทางการให้บ ริ ก าร ด้า นเจ้า หน้า ที ผู ้ใ ห้ บ ริ ก าร และด้า นสิ ง อํา นวย
ความสะดวก โดยประเมินระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านในภาพรวมของผูใ้ ช้บริ การทัAงหมด และแยกตาม
ประเภทของงานบริ การ
2. ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการศึกษาครัAงนีA คือ ประชาชนทีใช้บริ การ
สาธารณะของเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่ มตัวอย่าง
จากประชากรดังกล่าว
3. ขอบเขตของระยะเวลา การศึกษาครัAงนีAเริ มจัดเตรี ยมข้อมูลพืAนฐาน สร้างแบบสอบถาม ดําเนินการ
สํารวจข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และจัดทํารายงานการประเมิน ตัAงแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
1.4 ประโยชน์ ของการประเมิน
เพื อ นํา ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจไปปรั บ ปรุ ง เพื อ พัฒ นากระบวนการทํา งานด้า นคุ ณ ภาพ
การให้บริ การให้ตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การให้มากยิง ขึAน
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกทีดีหรื อทัศนคติทีดีของประชาชนทีมารับบริ การซึ งเกิดจากการ
ได้รับการตอบสนองในด้านขัAนตอนการให้บริ การ ด้านช่ องทางการให้บริ การด้าน เจ้าหน้าที ผูใ้ ห้บริ การ
และด้านสิ งอํานวยความสะดวก ตรงตามทีตนต้องการ ก็จะเกิดความรู ้สึกทีดี มีความสุ ข และพอใจในสิ งนัAน
ตรงกันข้ามหากความต้องการไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึAน
ผู้รับบริ การ หมายถึง ประชาชนผูม้ ารับบริ การโดยตรงจากเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ปี งบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ น หมายถึ ง เทศบาลนครหาดใหญ่ อํา เภอหาดใหญ่ จัง หวัด สงขลา
ซึงเป็ นพืAนทีในการทําการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในครัAงนีA
งานบริ ก ารสาธารณะ หมายถึ ง บริ ก ารที จ ัดทํา ขึA น โดยภาครั ฐ หรื อองค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ น
หรื อจัด ทํา โดยเอกชนแต่ อ ยู่ใ นความควบคุ ม ของรั ฐ เพื อ สนองตอบต่ อ ความต้อ งการของประชาชน
เพือประโยชน์ตอ่ ประชาชน และเพือสาธารณะประโยชน์
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บทที 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเ กีย วข้ อง
2.1 แนวคิด และทฤษฎีทเี กีย วข้ อง
แนวคิ ด ทฤษฎี ที เ กี ย วข้อ งกับ การประเมิ น ความพึ ง พอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารที มี ต่อ การให้บ ริ ก าร
สาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น ประกอบด้วย แนวคิด และทฤษฎี ทีเกี ย วกับการจัดทํา บริ การ
สาธารณะ แนวคิดพืAนฐานเกี ยวกับคุ ณภาพการให้บริ การ แนวคิดทฤษฎี ความพึงพอใจ หลักธรรมาภิบาล
และเครื องมือทีใช้วดั ความพึงพอใจ โดยมีรายละเอียดดังนีA
2.1.1 แนวคิด และทฤษฎีทเี กีย วกับการจัดทําบริการสาธารณะ
แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวกับบริ การสาธารณะทีสาํ คัญๆ มีดงั นีA (อํานวย บุญรัตนไมตรี , 2559)
1) ขอบข่ ายและความหมายการจัดทําบริการสาธารณะ
การให้บริ การสาธารณะ (public service delivery) โดยทัว ไปจะเกียวข้องกับกิจกรรม หรื อบริ การทีรัฐ
จัด ทํา ขึA นเพื อ สนองความต้อ งการของประชาชนโดยส่ ว นรวม หรื อ การให้ บ ริ การประชาชนโดยรั ฐ
ทีดาํ เนิ นการในลักษณะของรัฐสวัสดิการ มีกฎหมายรองรับ มีความต่อเนื องไม่เปลียนแปลงไปตามสถานะ
ของรัฐบาล แต่สามารถปรับปรุ งเปลียนแปลงไปตามความต้องการของสังคม การจัดทําบริ การสาธารณะ
ของรัฐมีเป้ าหมายและมีแนวคิดเรื องการจัดทําบริ การสาธารณะทีสําคัญ สรุ ปได้ดงั นีA (1) รัฐต้องมีการบริ หาร
ด้านการจัดทําบริ การสาธารณะแบบตลาด (2) รัฐต้องสามารถจัดการบริ หารการจัดทําบริ การสาธารณะเพือให้
ผูร้ ับบริ การมีทางเลื อกใช้บริ การได้หลายช่ องทาง (3) รัฐต้องกระจายความรับผิดชอบให้มีผูจ้ ดั ทําบริ การ
สาธารณะแทน (4) รัฐต้องมีแผนงานยกระดับความสามารถในการจัดทําบริ การสาธารณะ และ (5) รัฐต้องมี
จุดมุง่ หมายแห่งความสําเร็ จในการจัดทําบริ การสาธารณะมากกว่าทีจะเน้นในเรื องกระบวนการ
สรุ ป ได้ว่า บริ การสาธารณะ คื อ บริ ก ารที จดั ทําขึA นโดยภาครัฐ หรื อองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ น
หรื อ จัด ทํา โดยเอกชน แต่ อ ยู่ใ นความควบคุ ม ของรั ฐ เพื อ สนองตอบต่ อ ความต้อ งการของประชาชน
เพือ ประโยชน์ตอ่ ประชาชนและเพือสาธารณะประโยชน์
2) หลักเกณฑ์ การจั ดทําบริ การสาธารณะ ในการจัดทําบริ ก ารสาธารณะนัAนมีหลักเกณฑ์ทีสําคัญ
อยู่ 3 ประการ มีดงั นีA
2.1) หลักความต่อเนื องและสมําเสมอ (the principle of continuous) การจัดทําบริ การต้อง
เป็ นไปอย่างสมําเสมอและต่อเนื อง เนื องจากบริ การสาธารณะเป็ นกิ จการทีมีความจําเป็ นต่อการดํารงชี พ
ของประชาชน มี ค วามต้องการใช้บ ริ ก ารตลอดเวลา การจัดทํา บริ ก ารสาธารณะ จึ ง ต้องมี ค วามต่อเนื อ ง
จะเลือกดําเนินการเป็ นเฉพาะช่วงเวลาไม่ได้ เพราะจะสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ
2.2) หลักความเสมอภาค (the principle of equal) เนื องจากการจัดทําบริ การสาธารณะไม่ได้
มีจุดมุ่งหมายเพือผูใ้ ดผูห้ นึ งเป็ นการเฉพาะ แต่มีจุดมุ่งหมายเพือประชาชนโดยส่ วนรวม ประชาชนจึงย่อม
ได้รับสิ ทธิหรื อได้รับประโยชน์จากบริ การสาธารณะนัAน อย่างเท่าเทียมกันจะเลือกปฏิบตั ิไม่ได้ รวมทัAงความ
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เสมอภาคในด้านราคาค่าบริ การและการบริ การ และองค์กรทีจดั ทําบริ การต้องทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริ การสาธารณะได้หลายช่องทางและง่ายต่อการรับบริ การไม่มีความสลับซับซ้อน
2.3) หลักว่าด้วยการปรับปรุ งเปลียนแปลง (the principle of adaptation) รัฐต้องจัดทําบริ การ
สาธารณะให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนและเพือให้มี ค วามเหมาะสมกับ สภาพเศรษฐกิ จ
และสังคมทีเปลียนแปลง รัฐจึงควรคํานึงถึงความจําเป็ นในการปรับปรุ งการจัดทําบริ การสาธารณะให้เป็ นไป
ตามวิวฒั นาการของสัง คม รวมทัAง เมื อมี เหตุ ที ค วามต้องการของประชาชนเปลี ย นแปลงไป การบริ ก าร
สาธารณะนัAนควรได้รับการเปลียนแปลงไปตามความต้องการของประชาชน
3) องค์ กรจัดทําบริการสาธารณะ
องค์กรจัดทําบริ การสาธารณะ สามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภท คือ
3.1) บริ การสาธารณะจัดทําโดยรัฐ
เป็ นบริ การสาธารณะทีรัฐจะต้องจัดทําเพือความมัน คงและความเป็ นเอกภาพของรัฐ ภารกิจ
ทีประชาชนทัว ประเทศมีส่วนได้เสี ยเหมือนกัน ภารกิจทีรัฐจัดทําแล้วมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่า หรื อเป็ นกิจการ
ทีตอ้ งใช้งบประมาณ และเทคโนโลยีชA นั สู ง รัฐจึงควรจัดทําบริ การสาธารณะประเภทนีA เช่น (1) การป้ องกัน
ประเทศ (2) การรักษาความสงบเรี ยบร้อยภายในประเทศ (3) ภารกิจด้านการคลัง และ (4) หน้าทีเป็ นตัวแทน
ของประชาชน เป็ นต้น
3.2) บริ การสาธารณะจัดทําโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
บริ การสาธารณะที องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ นต้องดํา เนิ นการมี 2 ประเภท คื อ บริ ก าร
สาธารณะระดับชาติ ซึ ง รั ฐมอบหมายให้องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ นเป็ นผูด้ าํ เนิ นการจัดทํา และบริ ก าร
สาธารณะซึ งเป็ นหน้าทีโดยตรงขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินโดยมีกฎหมายแบ่งแยกหน้าทีและประเภท
ของบริ การสาธารณะทีองค์กรปกครองส่ วนท้องถินแต่ละประเภทจะเป็ นผูจ้ ดั ทํา แบ่งได้เป็ น 4 ประเภท คือ
(1) บริ การสาธารณะทางด้านสุ ขอนามัย (2) บริ การสาธารณะทางด้านเศรษฐกิจ (3) บริ การสาธารณะทางด้าน
สังคมและการศึกษา และ (4) บริ การสาธารณะทางด้านวัฒนธรรม
3.3) บริ การสาธารณะจัดทําต่อเนืองกันระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
บริ การสาธารณะบางประเภทรัฐและองค์กรปกครองส่ วนท้องถินต้องร่ วมกันรับผิดชอบ
เนื อ งจากกิ จ การประเภทนีA เกี ย วข้อ งกั บ ผลประโยชน์ ข องมหาชนและเป็ นความต้ อ งการร่ วมกั น
ของประชาชนทัA งประเทศ เช่ น การจัด การศึ ก ษาระดั บ ประถม ซึ งมี ล ั ก ษณะเป็ นความต้ อ งการ
ของประชาชนในท้องถิ น ควรให้อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ นดํา เนิ น การจัด ทํา ส่ ว นการจัดการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาเป็ นกิจกรรมต้องใช้เงินทุนสู งจึงควรเป็ นหน้าทีของรัฐ
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3.4) บริ การสาธารณะจัดทําโดยเอกชน
วิธีการจัดทําบริ การสาธารณะโดยเอกชนแบ่งออกได้เป็ น 3 ลักษณะ ดังนีA
(1) กิจการการให้บริ การสาธารณะของรัฐบางประเภทต้องใช้เงินลงทุนมาก ต้องใช้
บุ ค ลากรที มี ค วามชํา นาญเป็ นพิ เ ศษ ซึ งรั ฐ ไม่ ส ามารถจัด ทํา บริ ก ารสาธารณะได้แ ละทัน ความต้อ งการ
ของผูใ้ ช้บริ การสาธารณะ จึงให้เอกชนซึงมีความพร้อมเป็ นผูจ้ ดั ทําบริ การสาธารณะแทนรัฐ
(2) การมอบอํา นาจ (habilitation) ให้ เ อกชนเป็ นผู ้จ ัด ทํา บริ การสาธารณะ
หมายความถึ ง การทีรัฐมอบให้เอกชนเป็ นผูจ้ ดั ทํา บริ ก ารสาธารณะทัAงหมดหรื อบางส่ วน ทัAงนีA เนื องจาก
เอกชนไม่ได้มีอาํ นาจจัดทําบริ การสาธารณะ เพราะบริ การสาธารณะเป็ นอํานาจหน้าทีของรัฐ
(3) สั ม ปทาน (concession) ได้ แ ก่ สั ญ ญาที ฝ่ ายปกครองมอบให้ เ อกชน
เป็ นผูจ้ ดั ทําบริ การสาธารณะด้วยการลงทุนและเสี ยงภัยของเอกชนเอง และเอกชนสามารถเก็บค่าบริ การ
จากผูใ้ ช้บริ การกิจการทีได้รับสัมปทานจากรัฐ
4) การแบ่ งความรับผิดชอบการจัดทําบริการสาธารณะ
เมื อ รั ฐ บาลมี น โยบายจะกระจายอํา นาจหน้า ที ใ ห้แ ก่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ น และท้อ งถิ น
มีความพร้ อมทีจะจัดทําภารกิ จต่า งๆ แล้ว รัฐบาลควรกํา หนดอํานาจหน้าที ความรั บผิดชอบในการจัดทํา
บริ การสาธารณะของท้องถิน ดังนีA
4.1) การบริ การสาธารณะที ต อบสนองความจํ า เป็ นพืA น ฐานในการดํ า รงชี วิ ต
ของประชาชน การจัดทํา บริ การสาธารณะประเภทนีA ได้แก่ การสาธารณู ปโภค และสาธารณู ปการต่างๆ
การประปา ไฟฟ้ า ถนนสะพาน การกําจัดขยะและสิ งปฏิกลู การรักษาพยาบาล การจัดการศึกษา เป็ นต้น
4.2) การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยและความมัน คงปลอดภัย ในชุ ม ชน การรั ก ษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดทําบริ การสาธารณะประเภทนีA ได้แก่ การจัดระเบียบสังคม การรักษา
ความสงบ การรักษาความปลอดภัย การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดับเพลิง
การกูภ้ ยั
4.3) การจัด สวัส ดิ ก ารสั ง คมและการประชาสงเคราะห์ เป็ นการจัด กิ จกรรมเพื อ บุ ค คล
ด้อยโอกาส ยากไร้ พึง พาตนเองไม่ไ ด้ การจัดทํา บริ ก ารสาธารณะประเภทนีA การรั ก ษาพยาบาล อาคาร
สงเคราะห์ สถานธนานุบาล การสงเคราะห์คนพิการเด็กกําพร้า คนชรา เนืองจากการจัดทํากิจกรรมประเภทนีA
จะมีคา่ ใช้จา่ ยสู ง รัฐบาลจึงควรเข้ามามีส่วนร่ วมรับผิดชอบด้านงบประมาณด้วย
4.4) การจัดการอนุ รักษ์ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม การจัดทําบริ การสาธารณะ
ประเภทนีA เช่ น การแก้ไ ขปั ญ หามลภาวะในท้อ งถิ น เช่ น อากาศเสี ย นํAา เสี ย เสี ย งดัง รวมทัAง การจัด
สภาพแวดล้อมให้มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
4.5) การส่ งเสริ มและอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปะ วัฒ นธรรม ประเพณี และภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ น
องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ น ควรมี หน้า ที ใ นการส่ ง เสริ ม เผยแพร่ ศิ ล ปะ วัฒ นธรรม ประเพณี อนุ รั ก ษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ จัดตัAงพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิน
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4.6) การอํานวยความสะดวกและบริ การประชาชน เมือประชาชนได้รับบริ การสาธารณะ
ขัAน พืAน ฐานแล้ว ประชาชนยัง มี ค วามต้อ งการที จะมี ชี วิต ที ดีขA ึ นกว่า เดิ ม มี ค วามสะดวกสบายมากยิง ขึA น
ซึ งเป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นจึงควรมีหน้าทีตอ้ งจัดทําบริ การสาธารณะต่างๆ
เพิม ขึAนตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ น แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม การจัดทํา บริ การ
สาธารณะประเภทนีA เช่น การขนส่ งมวลชน โทรศัพท์สาธารณะ ห้องสมุด สนามเด็กเล่น สนามกีฬา กิจกรรม
สันทนาการ การจัดการแข่งขันกีฬา เป็ นต้น
5) ทางเลือกการจัดทําบริการสาธารณะ มีวธิ ีการดังนีA
การกระจายอํา นาจการคลัง ของรั ฐ สู่ อ งค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ น มี จุ ดประสงค์เพื อความผาสุ ก
ของประชาชน ลดบทบาทและอํานาจของรัฐทุกระดับ เพิมความสามารถในการสร้างผูบ้ ริ หาร และการใช้
ผูบ้ ริ หารอย่างมีประสิ ทธิภาพ สร้างระบบการบริ หารการปกครองทีดีให้เกิดการสร้างสรรค์สังคมแบบประชา
สังคม ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจทีมีประสิ ทธิภาพเพือส่ งเสริ ม และสร้างกระบวนการประชาธิ ปไตย และการ
มีส่ วนร่ วมของประชาชนในกระบวนการทางการเมื อง และสร้ างกระบวนการตัดสิ นใจเรื องการจัดสรร
ทรัพยากร องค์กรปกครองส่ วนท้องถินจึงควรปรับเปลียนพืAนฐานแนวคิดการบริ การสาธารณะ รวมทัAงวิธีการ
จัดทําบริ การสาธารณะ ดังนีA
5.1) การปรับเปลียนแนวคิดการบริ การสาธารณะ
(1) ลดความเป็ นทางการลงให้เหลื อน้อยที สุ ด มี ก ารให้บ ริ ก ารที ต รงไปตรงมา
ไม่มีขA นั ตอนมาก มีระบบการให้บริ การทีมีความพร้อมด้านฐานข้อมูล ให้ประชาชนทัว ไปสามารถเข้าถึงการ
บริ การได้ง่าย และหลายช่องทาง
(2) การให้ภาคเอกชนหรื อองค์กรภายนอกเข้าร่ วมกิจกรรมมากขึAน
(3) การใช้กลไกตลาดในการจัดทําบริ การสาธารณะ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
สามารถใช้วธิ ีการตลาดในการจัดทําบริ การสาธารณะ เช่น การเก็บค่าธรรมเนียม ค่าการใช้บริ การ
(4) การสร้างทัศนคติการบริ หารท้องถิน แบบผูป้ ระกอบการหน่วยธุ รกิจ ผูบ้ ริ หาร
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ น ต้อ งคิ ด ว่า องค์ก รเป็ นหน่ ว ยธุ ร กิ จ ประเภทหนึ ง ที มี ค วามสามารถบริ ห าร
และพัฒนาชุ มชนให้มีความเจริ ญก้าวหน้า ผูบ้ ริ หารท้องถิ นควรคิดค้นกลยุทธ์ และทางเลื อกใหม่ มีทกั ษะ
ในการบริ หารนโยบายสาธารณะและการบริ หารชุ มชน เพือพัฒนาระบบบริ หารให้มีประสิ ทธิ ภาพและไปสู่
ความเป็ นเลิศ
5.2) วิธีการจัดทําบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน มีวธิ ีการดังนีA
(1) องค์กรปกครองส่ วนท้องถินจัดทําบริ การสาธารณะเอง
(2) องค์กรปกครองส่ วนท้องถินจัดทําบริ การสาธารณะโดยการจ้าง
(3) องค์กรปกครองส่ วนท้องถินให้สัมปทาน
(4) องค์กรปกครองส่ วนท้องถินร่ วมทุนกับหน่วยงานอืน
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(5) การจัด ทํา บริ การสาธารณะโดยการร่ ว มมื อ กัน ระหว่ า งองค์ ก รปกครอง
ส่ วนท้องถิน
2.1.2 แนวคิดพืน< ฐานเกีย วกับคุณภาพการให้ บริการ
คุณภาพในการให้บริ การ หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของการให้บริ การ
ทีตรงกับความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ ซึ งจะมีระดับแตกต่างกันออกไปตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล
โดยคุณภาพการให้บริ การจะต้องคํานึงถึงประเด็นต่างๆ ดังนีA (ชัชวาล ทัตศิวชั , 2552)
1) เกณฑ์ การพิจารณาคุณภาพการให้ บริการ
เนืองจากคุณภาพเป็ นเรื องทีสลับซับซ้อนและมีองค์ประกอบหรื อปั จจัยหลายอย่างทีเข้ามาเกียวข้อง
อันส่ งผลให้การมองคุณภาพจําเป็ นต้องทําการมองจากหลายด้าน โดย กรอนรู ส (Gronroos,1984 อ้างถึงใน
ชัชวาลย์ ทัตศิวชั , 2552) ได้กล่ าวถึ ง เกณฑ์การพิจารณาคุ ณภาพการบริ ก ารว่าสามารถสร้ างให้เกิ ดขึA นได้
ตามหลัก 6 ประการ กล่าวคือ
(1) การเป็ นมืออาชีพและการมีทกั ษะของผูใ้ ห้บริ การ (professionalism and skill) เป็ นการ
พิจารณาว่า ผูร้ ับบริ การสามารถรับรู ้ ได้จากการเข้ารับบริ การจากผูใ้ ห้บริ การทีมีความรู ้ และทักษะในงาน
บริ การ ซึงสามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีระบบและแบบแผน
(2) ทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมของผู ้ใ ห้ บ ริ ก าร (attitude and behavior) ผู ้รั บ บริ ก ารจะเกิ ด
ความรู ้ สึ ก ได้จากการที ผูใ้ ห้บ ริ ก ารสนใจที จะดํา เนิ นการแก้ไ ขปั ญหาต่า งๆ ที เกิ ดขึA นด้วยท่า ที ที เป็ นมิ ตร
และดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่ งด่วน
(3) การเข้าพบได้อย่างง่ายและมีความยืดหยุน่ ในการให้บริ การ (accessibility and flexibility)
ผูร้ ับบริ การจะพิจารณาจากสถานทีตA งั ไว้ให้บริ การ และเวลาทีได้รับบริ การจากผูใ้ ห้บริ การ รวมถึงระบบการ
บริ การทีจดั เตรี ยมไว้ เพืออํานวยความสะดวกให้กบั ผูร้ ับบริ การ
(4) ความไว้วางใจและความเชือถือได้ (reliability and trustworthiness) ผูร้ ับบริ การจะทําการ
พิจารณาหลัง จากที ไ ด้รับ บริ ก ารเป็ นที เรี ยบร้ อยแล้ว ซึ ง การให้บ ริ การของผูใ้ ห้บ ริ ก ารจะต้องปฏิ บตั ิ ตาม
ทีได้รับการตกลงกัน
(5) การแก้ไขสถานการณ์ ใ ห้ก ลับสู่ ภาวะปกติ (recovery) พิจารณาจากการเกิ ดเหตุก ารณ์
ทีไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้าเกิดขึAนหรื อเกิดเหตุการณ์ทีผดิ ปกติ และผูใ้ ห้บริ การสามารถแก้ไขสถานการณ์นA นั ๆ
ได้ทนั ท่วงทีดว้ ยวิธีการทีเหมาะสม ซึงทําให้สถานการณ์กลับสู่ ภาวะปกติ
(6) ชือเสี ยงและความน่าเชือถือ (reputation and credibility) ผูร้ ับบริ การจะเชือถือในชือเสี ยง
ของผูใ้ ห้บริ การจากการทีผใู ้ ห้บริ การดําเนินกิจการด้วยดีมาตลอด
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นอกจากนีA สตีฟ และคุ๊ก (Steve and Cook, 1995 : 53 อ้างถึงใน ชัชวาลย์ ทัตศิวชั , 2552) ยังชีAให้เห็น
ว่าคุณภาพการให้บริ การของหน่วยงานหรื อองค์การทีให้บริ การยังสามารถพิจารณาได้จากเกณฑ์ 9 ประการ
ดังต่อไปนีA
(1) การเข้าถึงบริ การได้ทนั ทีตามความต้องการของผูร้ ับบริ การ
(2) ความสะดวกของทําเลทีตAงั ในการเข้ารับบริ การ
(3) ความน่าเชือถือไว้วางใจของการให้บริ การ
(4) การให้ความสําคัญต่อผูร้ ับบริ การแต่ละคน
(5) ราคาค่าบริ การทีเหมาะสมกับลักษณะของงานบริ การ
(6) คุณภาพการให้บริ การทัAงในระหว่างเข้ารับบริ การและภายหลังการเข้ารับบริ การ
(7) ชือเสี ยงของบริ การทีได้รับรวมถึงการยกย่องชมเชยในบริ การ
(8) ความปลอดภัยในการให้บริ การจากผูเ้ ชียวชาญโดยเฉพาะ
(9) ความรวดเร็ วในการให้บริ การ
สรุ ปได้ว่า คุ ณภาพการให้บริ การนัAน เป็ นเรื องทีมีความซับซ้อนและหลากหลายในแง่มุมของการ
พิจารณา แต่กระนัAนเป็ นทีประจักษ์ชัดว่าคุ ณภาพการให้บริ การเป็ นเรื องทีสําคัญซึ ง ผูบ้ ริ หารขององค์การ
พึงให้ความสําคัญและทุ่มเทความสนใจ องค์การทีตอ้ งการความสําเร็ จของการประกอบการไม่ว่าจะเป็ น
ภาครัฐหรื อเอกชน จึงต้องให้ความสนใจต่อประเด็นเรื องคุณภาพการให้บริ การทีพิจารณาหรื อทําความเข้าใจ
จากความต้องการและความคาดหวังของผูร้ ับบริ การให้ได้อย่างเด่นชัด
2) การวัดคุณภาพการให้ บริการ
การวัด คุ ณ ภาพของบริ การ จะพิ จ ารณาจากองค์ ป ระกอบ 4 ประการหลัก เป็ นสํ า คัญ ได้แ ก่
ความคาดหวังของผูบ้ ริ การ ภาวะความเป็ นผูน้ าํ การปรับปรุ งขัAนตอน และการจัดการกับแหล่งข้อมูลทีสําคัญ
และถ้าสามารถทําให้ความคาดหวังของผูร้ ับบริ การเกิดขึAนได้จริ งจะส่ งผลให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความพึงพอใจ
ในบริ การ และนําไปสู่ ความมีคุณภาพของการให้บริ การเป็ นลําดับ โดยตัวแปรหลัก 5 ตัวแปร ทีซีแทมล์
พาราซุ ร ามาน และเบอร์ รี (Ziethaml, Parasuraman, and Berry,1990 อ้า งถึ ง ใน ชัช วาลย์ ทัต ศิ ว ชั , 2552 )
ได้พ ฒ
ั นาขึA นมาเพือใช้ชA ี วดั คุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารและได้ใ ห้ค วามหมายของมิ ติหรื อมุม มองของคุ ณ ภาพ
การให้บริ การไว้ มีดงั นีA
มิติที 1 ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ (tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพทีปรากฏให้เห็ น
ถึ ง สิ ง อํา นวยความสะดวกต่ า งๆ อัน ได้แ ก่ สถานที บุ ค ลากร อุ ป กรณ์ เครื อ งมื อ เอกสารที ใ ช้ใ นการ
ติ ด ต่ อ สื อ สารและสั ญ ลัก ษณ์ รวมทัAง สภาพแวดล้อ มที ท ํา ให้ ผูร้ ั บ บริ ก ารรู ้ สึ ก ว่า ได้รั บ การดู แ ลห่ ว งใย
และความตัAงใจจากผูใ้ ห้บ ริ การ บริ ก ารที ถูก นําเสนอออกมาเป็ นรู ป ธรรมจะทําให้ผูร้ ับ บริ การรับ รู ้ ถึง การ
ให้บริ การนัAนๆได้ชดั เจนขึAน
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มิติที 2 ความเชื อถื อไว้วางใจได้ (reliability) หมายถึ ง ความสามารถในการให้บ ริ การให้ตรงกับ
สัญญาทีให้ไว้กบั ผูร้ ับบริ การ บริ การทีให้ทุกครัAงจะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และได้ผลออกมาเช่นเดิม
ในทุกจุดของบริ การ ความสมําเสมอนีAจะทําให้ผรู ้ ับบริ การรู ้สึกว่าบริ การทีได้รับนัAนมีความน่าเชือถือ สามารถ
ให้ความไว้วางใจได้
มิติที 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) พร้อมและความเต็มใจทีจะให้บริ การโดยสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การได้อย่างทันท่วงที ผูร้ ับบริ การสามารถเข้ารับบริ การได้ง่าย และได้รับ
ความสะดวกจากการใช้บริ การ รวมทัAงจะต้องกระจายการให้บริ การไปอย่างทัว ถึง รวดเร็ ว
มิติที 4 การให้ความเชื อมัน ต่อลูกค้า (assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเชื อมัน
ให้ เ กิ ด ขึA น กับ ผู ้รั บ บริ การ ผู ้ใ ห้ บ ริ การจะต้อ งแสดงถึ ง ทัก ษะความรู ้ ความสามารถในการให้ บ ริ การ
และตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การด้วยความสุ ภาพ นุ่มนวล มีกริ ยามารยาททีดี ใช้การติดต่อสื อสาร
ทีมีประสิ ทธิภาพและให้ความมัน ใจว่าผูร้ ับบริ การจะได้รับบริ การทีดีทีสุด
มิติที 5 การรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า (empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ ผรู ้ ับบริ การ
ตามความต้องการทีแตกต่างของผูร้ ับบริ การแต่ละคน
3) ตัวแปรทีม ีอิทธิพลต่ อคุณภาพการให้ บริการ
ตัวแปรทีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริ การประกอบไปด้วย
3.1) ความคาดหวังกับคุณภาพการให้ บริการ เป็ นการคาดการณ์ล่วงหน้าของผูร้ ับบริ การเกียวกับ
การบริ การทีเขาจะได้รับเมือเขาไปใช้บริ การ หากผูร้ ับบริ การไม่พึงพอใจ จะแสดงให้เห็นว่าคุณภาพในการ
ให้บ ริ ก ารมี น้อย หากผูร้ ั บ บริ ก ารมี ค วามพึง พอใจ แสดงว่า มี คุ ณ ภาพในการให้บ ริ ก าร และผูร้ ั บ บริ ก าร
มีความประทับใจ ย่อมแสดงว่าการให้บริ การนัAนมีคุณภาพสู งหรื อมีคุณภาพในการให้บริ การสู ง โดยซี แทมล์
พาราซุ ร ามาน และเบอร์ รี (Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1990 อ้า งถึ ง ใน ชัช วาลย์ ทัต ศิ ว ชั , 2552 )
ได้กาํ หนดปัจจัยทีเป็ นตัวกําหนดความคาดหวังของผูร้ ับบริ การไว้ 4 ประการด้วยกัน ดังนีA
ประการแรก การบอกแบบปากต่อปาก การคาดหวังทีเกิดจากคําบอกเล่าทีรับทราบจากคําแนะนํา
ของเพือน หรื อญาติสนิททีเคยไปรับบริ การในสถานทีแห่งนัAนมาก่อน และพบว่ามีการให้บริ การเป็ นอย่างดี
อันทําให้ผฟู ้ ังเกิดความคาดหวังทีจะได้รับบริ การเช่นนัAน
ประการทีส อง ความต้องการส่ วนบุค คลอาจจะเป็ นสิ ง ทีทาํ ให้ระดับความคาดหวังของบุคคล
อยูใ่ นระดับทีลดลงจากเดิมก็ได้
ประการทีส าม ประสบการณ์ ใ นอดี ต ความคาดหวัง อันเกิ ด จากประสบการณ์ ใ นอดี ตมี ส่ ว น
เกี ย วข้อ งกับ ประสบการณ์ ด้ า นการบริ การที เ คยได้ รั บ และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคาดหวัง ในปั จ จุ บ ัน
ของผูร้ ับบริ การ
ประการทีสี การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็ นความคาดหวังทีเกิ ดจากการติดต่อสื อสารเพือโน้ม
น้าวผูร้ ับบริ การซึงเป็ นทัAงการสื อสารทางตรงและการสื อสารทางอ้อม เพือสร้างความเชือมัน ให้แก่ผรู ้ ับบริ การ
เช่น การให้บริ การด้วยความจริ งใจ ตรงต่อเวลา เป็ นต้น
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นอกจากนีA เทนเนอร์ และเดอโทโร (Tenner and Detoro, 1992 : 68 - 69 อ้างถึงใน ชัชวาลย์ ทัตศิวชั ,
2552) ได้เสนอถึ งปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อความคาดหวังในการรับริ การของผูร้ ับบริ การไว้เช่นกัน ในทัศนะ
ของนักวิชาการทัAงสองท่าน ผูร้ ับบริ การ มีความต้องการทีจะให้ความคาดหวังของตนได้รับการตอบสนอง
หรื อ บรรลุ ผ ลอย่า งครบถ้ว น และมี แ นวโน้ม ที จ ะยอมรั บ การให้บ ริ ก ารนัAน โดยทํา การเปรี ย บเที ย บกับ
ประสบการณ์จริ งทีเคยได้รับ ก่อนทีจะชําระค่าบริ การเสมอ ซึงผูร้ ับบริ การจะเกิดความพึงพอใจก็ต่อเมือได้รับ
บริ การทีตอบสนองต่อความต้องการของเขา ดังนัAน ในหน่ วยงานทีประสบความสําเร็ จในการให้บ ริ การ
จึ ง จะต้อ งเป็ นหน่ ว ยงานที ส ามารถทํา นายความคาดหวัง ของผู ้รั บ บริ การ และสร้ า งความพึ ง พอใจ
ต่อผูร้ ับบริ การได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความคาดหวังของผูร้ ับบริ การประกอบด้วย
(1) ลักษณะบริ การทีผรู ้ ับบริ การต้องการ
(2) ระดับของการปฏิบตั ิงานหรื อการให้บริ การทีผรู ้ ับบริ การพึงพอใจ
(3) ความสัมพันธ์ของงานบริ การทีสาํ คัญ
(4) ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อผลการปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั
3.2) การรับรู้กบั คุณภาพการให้ บริการ
ในเชิ ง ทฤษฎี ท างจิ ต วิท ยาสั ง คม การรั บ รู ้ หมายถึ ง สามารถอธิ บ ายได้อย่า งสัAน ๆ คื อ วิธี ก าร
ทีบุคคลมองโลกทีอยูร่ อบๆ ตัวของบุคคล ฉะนัAนบุคคล 2 คนอาจมีความคิดต่อตัวกระตุน้ อย่างเดียวกันภายใต้
เงื อ นไขเดี ย วกัน แต่ บุ ค คลทัAง 2 อาจมี วิ ธี ก ารยอมรั บ ถึ ง ตัว กระตุ ้น (recognize) การเลื อ กสรร (select)
การประมวล (organize) และการตีความ (interpret) เกียวกับตัวกระตุน้ ดังกล่าวไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม
ยังขึAนกับพืAนฐานของกระบวนการของบุคคลแต่ละคนเกียวกับความต้องการ ค่านิยม การคาดหวัง และปั จจัย
อื น ๆ ทัAง นีA มิ ติข องการรั บ รู ้ คุ ณ ภาพในการให้บ ริ ก าร (the definition and dimensions of perceived service
quality) ประกอบไปด้วย
(1) เวลา หมายถึงเวลาของการตัดสิ นใจว่าจะใช้บริ การเมือใดหรื อในช่วงใด
(2) เหตุผลในการตัดสิ นใจใช้บริ การนัAนเป็ นการตัดสิ นใจทีผใู ้ ช้บริ การเปรี ยบเทียบระหว่าง
ประโยชน์ทีได้รับกับต้นทุนทีได้ลงไป
(3) การบริ การ เนืองจากคุณภาพการให้บริ การเป็ นเรื องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้บริ การ
และผูร้ ับบริ การ จึงต้องมีการประเมินหรื อการวัดคุณภาพการให้บริ การจากผูร้ ับบริ การ
(4) เนืA อ หา โดยคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารครอบคลุ ม ถึ ง ความรู ้ ความรู ้ สึ ก และแนวโน้ ม
ของพฤติกรรม ของผูร้ ับบริ การ
(5) บริ บท ซึงได้รับอิทธิพลจากบริ การหรื อปัจจัยสถานการณ์
(6) การรวม โดยทีพฤติกรรมการใช้บริ การนัAน จะได้รับการพิจารณาว่าเป็ นเรื องของการ
ทําธุรกิจ หรื อความต้องการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างผูใ้ ห้และผูร้ ับบริ การ
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3.3) ประสบการณ์ การรั บบริ การกับคุณภาพการให้ บริ การ ประสบการณ์ ในอดีตทีเกี ยวกับการ
รับบริ การในทางทฤษฎีแล้วถือได้วา่ เป็ นปั จจัยหนึงทีมีอิทธิ พลหรื อส่ งผลหรื อเป็ นตัวกําหนดความคาดหวัง
ต่อคุณภาพในการให้บริ การของผูร้ ับบริ การ
นอกจากนัAน กุลธน ธนาพงศ์ธร (2548) ได้กล่าวถึงหลักการให้บริ การ ประกอบด้วย
(1) หลักความสอดคล้องและความต้องการของบุคคลเป็ นส่ วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์และบริ การ
ทีองค์การจัดให้นA นั จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลส่ วนใหญ่หรื อทัAงหมดมิใช่เป็ นการจัดให้แก่
บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึงเฉพาะ มิฉะนัAนจะไม่คุม้ กับการดําเนินงานนัAนๆ ด้วย
(2) หลักความสมําเสมอ กล่าวคือ การให้บริ การนัAนๆต้องดําเนิ นการอย่างต่อเนื องและสมําเสมอ
มิใช่ทาํ ๆหยุดๆ ตามความพอใจของผูร้ ับบริ การหรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน
(3) หลักความเสมอภาค คือ บริ การทีจดั นัAนต้องให้แก่ผมู ้ าใช้บริ การทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการ
ให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึงในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มคนอืนๆ อย่างเห็นชัดเจน
(4) หลักความประหยัด คือ ค่าใช้จา่ ยทีตอ้ งใช้ในการบริ การ จะต้องไม่มากเกินไปกว่าผลทีได้รับ
(5) หลัก ความสะดวก หรื อ การบริ ก ารที จ ัด ให้ แ ก่ ผู ้รั บ บริ ก าร จะต้อ งมี ล ัก ษณะปฏิ บ ัติ ไ ด้ง่ า ย
และสะดวกสบาย สิA นเปลื องทรัพยากรไม่ม ากนัก ทัAงยังไม่เป็ นการสร้ างภาระยุ่งยากใจให้แก่ผูใ้ ห้บริ การ
หรื อผูใ้ ช้บริ การมากเกินไป
และธีรวรรณ รุ่ งเรื อง (2552) ได้กล่าวถึง การมีหวั ใจบริ การ ไว้ดงั นีA
หัวใจบริ การ หมายถึง การอํานวยความสะดวก การช่วยเหลือ การให้ความกระจ่าง การสนับสนุ น
การเร่ งรัดการทํางานตามสายงาน และความกระตือรื อร้นต่อการให้บริ การคนอืน รวมทัAงการยิมA แย้มแจ่มใส
ให้การต้อนรับด้วยไมตรี จิตทีดีต่อผูอ้ ืน ต้องการให้ผอู ้ ืนประสบความสําเร็ จในสิ งทีเขาต้องการ การทีบุคคลมี
หัวใจบริ การจะช่วยให้เกิดผลดีตอ่ คนอืน ต่อตนเองและต่องานทีทาํ โดยองค์ประกอบทีสําคัญของการมีหวั ใจ
บริ การ ประกอบด้วย
(1) การจัดบรรยากาศ สถานทีทาํ งาน หมายถึง การจัดสถานทีทาํ งานให้สะอาด เรี ยบร้อย บรรยากาศ
ร่ มเย็น มีสถานทีพกั ผ่อนหรื อทีพกั รอ
(2) การยิAม แย้ม แจ่ม ใส หน้า ต่า งบานแรกของหัวใจในการให้บ ริ ก ารคื อ ความรู ้ สึ ก ความเต็ม ใจ
และความกระตือรื อร้นทีจะให้บริ การ “เป็ นความรู ้สึกภายในของบุคคลว่าเราเป็ นผูใ้ ห้บริ การ จะทําหน้าทีให้ดี
ทีสุด ให้เกิ ดความประทับใจต่อผูร้ ับบริ การกลับไป” ความรู ้สึกนีA จะสะท้อนมาสู่ ภาพทีปรากฏในใบหน้า
และกิริยาท่าทางของผูใ้ ห้บริ การ คือ การยิมA แย้มแจ่มใส ทักทายด้วยไมตรี จิต การยิมA แย้มแจ่มใสจึงถือว่าเป็ น
บันไดขัAนสําคัญทีจะนําไปสู่ ผลความสําเร็ จขององค์กร อย่าลืมว่า “การยิมA คือ การเปิ ดหัวใจบริ การทีดี”
(3) ปฏิสัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ การด้วยความรวดเร็ วและเต็มใจ ด้วยการเริ มต้นทักทายผูม้ าติดต่อด้วยการ
ซักถามด้วยภาษาที สุภาพ แสดงความกระตือรื อร้ นและเป็ นมิตร เมือรั บงานแล้วต้องทํา ให้สําเร็ จโดยเร็ ว
และเกิดความสะดวก เมือผูต้ ิดต่อมาทีเดียวหรื อแห่งเดียวสามารถประสานได้ทุกจุด ความรวดเร็ วและความ
เต็มใจถือว่าเป็ นหัวใจสําคัญของการให้บริ การ ถ้าหากไม่สามารถทําได้รวดเร็ วด้วยข้อระเบียบ หรื อขัAนตอน
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ใดก็ตาม ก็ตอ้ งชีAแจงด้วยถ้อยคํา หรื อภาษาทีแสดงถึงความกังวล ความตัAงใจจะช่วยเหลือจริ งๆ แต่ไม่สามารถ
ทําได้เพราะมีขอ้ ขัดข้องหรื อความจําเป็ นตามระเบียบ
(4) การสื อสารที ดี การสื อสารที ดีจะสร้ า งภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก ร ตัAง แต่ก ารต้อนรั บ หรื อการรั บ
โทรศัพท์ ด้วยนํAาเสี ยงและภาษาทีให้ความหวัง ให้กาํ ลังใจ ภาษาทีแสดงออกไปไม่วา่ จะเป็ นการปฏิสัมพันธ์
โดยตรง หรื อการโทรศัพท์จะบ่งบอกถึงนํAาใจการบริ การข้างในจิตใจ ความรู ้สึกหรื อจิตใจทีมุ่งบริ การจะต้อง
มาก่อน แล้วแสดงออกทางวาจา
(5) การเอาใจเขามาใส่ ใจเรา นึ กถึ งความรู ้ สึกของคนมาติดต่อขอรับบริ การ เขามุ่งหวังทีจะได้รับ
ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ ว ความถูกต้อง ด้วยไมตรี จากผูใ้ ห้บริ การ การอธิ บายในสิ งทีผมู ้ ารับบริ การ
ไม่รู้ดว้ ยความชัดเจน ภาษาทีเปี ยมไปด้วยไมตรี จิต มีความเอืAออาทรติดตามงานและให้ความสนใจต่องานทีรับ
บริ การอย่างเต็มที
(6) การพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยี หมายถึง เครื องมือ และเทคนิ ควิธีการให้บริ การ เช่น การติด
ประกาศที ชัด เจน การประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ทุ ก คนในองค์ก รทราบเพื อ ช่ ว ยให้บ ริ ก าร คื อ การสร้ า งนํAา ใจ
ให้บริ การให้เกิดขึAนกับทุกคนในองค์กร ไม่ใช่เฉพาะผูท้ ีมีหน้าทีโดยตรงแต่เป็ นเรื องของทุกคนต้องช่วยกันทํา
หน้าทีให้บริ การ นอกจากนีA การใช้เทคโนโลยี เช่น Website ต่างๆ ทีจะช่วยอํานวยความสะดวกในด้านข้อมูล
ข่าวสารจะช่วยเสริ มให้บริ การเป็ นไปด้วยดี
(7) การติดตามประเมินผล และมาตรการประกันคุณภาพการให้บริ การ การบริ การควรมีการติดตาม
และประเมินความพึงพอใจจากผูร้ ับบริ การเป็ นช่วงๆ เพือรับฟั งความคิดเห็น และผลสะท้อนกลับว่ามีขอ้ มูล
ส่ ว นใดต้อ งปรั บ ปรุ งแก้ไ ข ส่ ว นมาตรการประกัน คุ ณ ภาพ คื อ การกํา หนดมาตรฐานการให้ บ ริ ก าร
ว่าจะปรั บปรุ งการให้บริ การอย่างไร เช่ น งานจะเสร็ จภายใน 3 ชัว โมง หรื อภายใน 1 วัน เป็ นต้น ดังนัAน
ผูท้ ี จ ะทํา งานด้า นบริ ก ารได้ดี ต้อ งมี หัวใจการให้บ ริ ก าร เพราะทํา ให้ผูอ้ ื นมี สุ ข และตนเองก็เ กิ ด สุ ข ด้ว ย
ทัAงนีAเพือประโยชน์ของอาชีพของท่าน รวมถึงองค์กร ภาพลักษณ์รวมของหน่วยงาน
2.1.3 แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ
ความพึงพอใจมีแนวคิดทฤษฎีตา่ งๆ สรุ ปได้ดงั นีA (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ม.ป.ป.)
1) ความสํ าคัญของความพึงพอใจในการบริการ
1.1) ความสํ าคัญต่ อผู้ให้ บริ การ องค์การบริ การจําเป็ นต้องคํานึ งถึงความพึงพอใจต่อการ
บริ การ ดังนีA
1.1.1) ความพึง พอใจของผูร้ ับ บริ การเป็ นตัวกําหนดคุ ณลักษณะของการบริ การ
ผูบ้ ริ หารการบริ การ และผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การจําเป็ นต้องสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ เพราะข้อมูล
ดังกล่าวจะบ่งบอกถึงการประเมินความรู ้สึก และความคิดเห็นของผูร้ ับบริ การต่อคุณสมบัติของการบริ การ
ทีผูร้ ับบริ การต้องการ และวิธีการตอบสนองความต้องการแต่ละอย่างในลักษณะทีผูร้ ับบริ ก ารปรารถนา
ซึ งเป็ นผลดี ต่อผูใ้ ห้บริ การในอันทีจะตระหนักถึ ง ความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ และสามารถสนองตอบ
บริ การทีตรงกับลักษณะและรู ปแบบทีผรู ้ ับบริ การคาดหวังไว้ได้จริ ง
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1.1.2) ความพึง พอใจของผูร้ ั บบริ ก ารเป็ นตัวแปรสําคัญในการประเมิ นคุ ณ ภาพ
ของการบริ ก าร หากกิ จ การใดนํา เสนอบริ การที ดี มี คุ ณ ภาพตรงกับ ความต้อ งการตามความคาดหวัง
ของผูร้ ับบริ การก็ย่อมส่ งผลให้ผูร้ ับบริ การเกิ ดความพึงพอใจต่อบริ การนัAนและมีแนวโน้มจะใช้บริ การซํAา
อีกต่อๆ ไป คุ ณภาพของการบริ การทีจะทําให้ผูร้ ับ บริ การพึง พอใจขึAนอยู่กบั ลักษณะการบริ ก ารทีปรากฏ
ให้เห็น (ได้แก่ สถานที อุปกรณ์เครื องใช้ และบุคลิกลักษณะของพนักงานบริ การ) ความน่าเชือถือไว้วางใจ
ของการบริ การ ความเต็มใจทีจะให้บริ การตลอดจนความรู ้ความสามารถในการให้บริ การด้วยความเชื อมัน
และความเข้าใจต่อผูอ้ ืน
1.1.3) ความพึง พอใจของผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านบริ ก ารเป็ นตัวชีA คุ ณ ภาพและความสํา เร็ จ
ของงานบริ การ การให้ความสําคัญกับความต้องการ และความคาดหวังของผูป้ ฏิ บตั ิงานบริ การเป็ นเรื องที
จําเป็ นไม่ยงิ หย่อนไปกว่าการให้ความสําคัญกับผูร้ ับบริ การ
1.2) ความสํ าคัญต่ อผู้รับบริการ สามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนีA
1.2.1) ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การเป็ นตัวผลักดันคุณภาพชีวิตทีดีเมือการบริ การ
ตระหนักถึงความสําคัญของความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ก็จะพยายามค้นหาปั จจัยทีกาํ หนดความพึงพอใจ
ของผู ้รั บ บริ การสํ า หรั บ นํา เสนอบริ การที เ หมาะสม ผู ้รั บ บริ การย่ อ มได้ รั บ การบริ การที มี คุ ณ ภาพ
และตอบสนองความต้องการทีตนคาดหวังไว้ได้
1.2.2) ความพึง พอใจของผูป้ ฏิ บตั ิ งานบริ การช่ วยพัฒนาคุ ณภาพของงานบริ การ
และอาชี พบริ ก าร งานเป็ นสิ งที สํา คัญต่อชี วิตของคนเราเพือให้ไ ด้มาซึ ง รายได้ในการดํา รงชี วิต และการ
แสดงออกถึ ง ความสามารถในการทํางานให้สําเร็ จลุ ล่วงไปด้วยดี เป็ นที ยอมรั บว่า ความพึง พอใจในงาน
มีผลต่อการเพิม ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลของงานในแต่ละองค์การเมือการบริ การให้ความสําคัญกับการ
สร้างความพึงพอใจในงานให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การพนักงานบริ การก็ยอ่ มทุ่มเทความพยายามในการเพิม
คุณภาพมาตรฐานของงานบริ การให้กา้ วหน้ายิงๆ ขึAนไป ในการตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ
และการสร้างสายสัมพันธ์ทีดีกบั ผูร้ ับบริ การให้ใช้บริ การต่อๆไป
สรุปได้ ว่า ความพึงพอใจในการบริ การเกียวข้องกับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อการบริ การ
และความพึงพอใจในงานของผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การซึงนับว่าความพึงพอใจทัAงสองลักษณะมีความสําคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพของการบริ การและการดําเนินงานบริ การให้ประสบความสําเร็ จ เพือสร้างและรักษาความรู ้สึก
ทีดีตอ่ บุคคลทุกคนทีเกียวข้องกับการบริ การ
2) ปัจจัยทีม ีผลต่ อความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีปัจจัยสําคัญๆ ดังนีA
2.1) ผลิตภัณฑ์ บริการ ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การจะเกิดขึAน เมือได้รับบริ การทีมีลกั ษณะ
คุณภาพ และระดับการให้บริ การตรงกับความต้องการ
2.2) ราคาค่ าบริ การ ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การขึAนอยู่กบั ราคาค่าบริ การทีผูร้ ับบริ การ
ยอมรับ หรื อพิจารณาว่าเหมาะสมกับคุณภาพของการบริ การ
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2.3) สถานทีบ ริการ การเข้าถึงบริ การได้สะดวกเมือผูร้ ับบริ การมีความต้องการย่อมก่อให้เกิด
ความพึงพอใจต่อการบริ การ ทําเลทีตA งั และการกระจายสถานทีบ ริ การให้ท วั ถึ งเพืออํานวยความสะดวก
แก่ผรู ้ ับบริ การจึงเป็ นเรื องสําคัญ
2.4) การส่ งเสริมแนะนําบริการ ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การเกิดขึAนได้จากการได้ยินข้อมูล
ข่าวสาร หรื อบุคคลอืนกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริ การไปในทางบวก
2.5) ผู้ให้ บริการ ผูป้ ระกอบการ/ผูบ้ ริ หารการบริ การและผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การล้วนเป็ นบุคคล
ทีมีบทบาทสําคัญต่อการปฏิบตั ิงานบริ การให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความพึงพอใจทัAงสิA น ผูบ้ ริ หารการบริ การทีวาง
นโยบายการบริ การโดยคํานึ งถึงความสําคัญของผูร้ ับบริ การเป็ นหลักย่อมสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูร้ ับบริ การให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย เช่นเดียวกับผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การหรื อพนักงานบริ การทีตระหนัก
ถึงผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ จะแสดงพฤติกรรมการบริ การ และสนองบริ การทีผรู ้ ับบริ การต้องการด้วยความ
สนใจเอาใจใส่ อย่างเต็มทีดว้ ยจิตสํานึกของการบริ การ
2.6) สภาพแวดล้ อมของการบริการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริ การมีอิทธิ พล
ต่อความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ผูร้ ับบริ การมักจะชืนชมสภาพแวดล้อมของการบริ การ ทีเกียวข้องกับการ
ออกแบบอาคารสถานที ความสวยงามของการตกแต่งภายใน การจัดแบ่งพืAนที เป็ นสัดส่ วนตลอดจนการ
ออกแบบวัสดุเครื องใช้ในงานบริ การ
2.7) กระบวนการบริ ก าร ประสิ ท ธิ ภ าพของการจัด การระบบการบริ ก ารส่ ง ผลให้ก าร
ปฏิบตั ิงาน เช่น บริ การมีความคล่องตัวและสนองตอบความต้องการของผูร้ ับบริ การได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ
3) องค์ ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
ความพึงพอใจในการบริ การทีเกิ ดขึAนในกระบวนการบริ การระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ
เป็ นผลของการรับรู ้และประเมินคุณภาพของการบริ การในสิ งทีผรู ้ ับบริ การคาดหวังว่าควรจะได้รับและสิ งที
ผูร้ ั บ บริ ก ารได้รั บ จริ ง จากการบริ ก ารในแต่ ล ะสถานการณ์ ก ารบริ ก ารหนึ ง ซึ ง ระดับ ของความพึง พอใจ
อาจไม่ค งทีผ นั แปรไปตามช่ วงเวลาที แตกต่า งกันได้ ทัAง นีA ค วามพึง พอใจในการบริ ก าร จะประกอบด้วย
องค์ประกอบ 2 ประการ คือ
(1) องค์ ประกอบด้ านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ผูร้ ับบริ การจะรับรู ้วา่ ผลิตภัณฑ์
บริ การทีได้รับ มีลกั ษณะตามพันธะสัญญาของกิจการบริ การแต่ละประเภทตามทีควรจะเป็ นมากน้อยเพียงใด
สิ ง เหล่ า นีA เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ริ ก ารที ผู ้รั บ บริ ก ารควรจะได้รั บ ตามลัก ษณะของการบริ ก ารแต่ ล ะประเภท
ซึงจะสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูร้ ับบริ การในสิ งทีผรู ้ ับบริ การต้องการ
(2) องค์ ประกอบด้ านการรั บรู้ คุณภาพของการนําเสนอบริ การ ผูร้ ับบริ การจะรับรู ้วา่ วิธีการ
นําเสนอบริ การในกระบวนการบริ การของผูใ้ ห้บริ การมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ไม่วา่ จะเป็ นความ
สะดวกในการเข้าถึ งบริ การ พฤติกรรมการแสดงออกของผูใ้ ห้บริ การตามบทบาทหน้าทีและปฏิ กิริยาการ
ตอบสนองการบริ การของผู ้ใ ห้ บ ริ การต่ อ ผู ้รั บ บริ การในด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งาน การใช้ ภ าษา
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สื อความหมายและการปฏิ บ ตั ิ ตนในการให้บ ริ ก าร สิ ง เหล่ านีA เกี ย วข้องกับการสร้ า งความพึงพอใจให้ก บั
ผูร้ ับบริ การด้วยไมตรี จิตของการบริ การทีแท้จริ ง
การรับรู้การบริการ
ทีค วรจะเป็ น
การรับรู้การบริการ
ทีเ กิดขึน< จริง
การรับรู้การบริการ
ทีค วรจะเป็ น
การรับรู้การบริการ
ทีเ กิดขึน< จริง

การรับรู้ คณ
ุ ภาพ
ของผลิตภัณฑ์ บริการ
ความพึงพอใจ
ในการบริการ
การรับรู้ คณ
ุ ภาพของ
การนําเสนอบริการ

แผนภาพที 1 องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริ การ
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ม.ป.ป.)
4) แนวทางการเสริมสร้ างความพึงพอใจในการบริการ
4.1) การตรวจสอบความคาดหวัง และความพึ ง พอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารและผูใ้ ห้ บ ริ ก าร
อย่างสมําเสมอ
4.2) การกําหนดเป้ าหมายและทิศทางขององค์การให้ชดั เจน
4.3) การกําหนดกลยุทธ์การบริ การทีมีคุณภาพ
4.4) การพัฒนาคุณภาพและความสัมพันธ์ในกลุ่มพนักงาน
4.5) การนํากลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจต่อผูร้ ับบริ การไปปฏิบตั ิและประเมินผล
การเสริ มสร้างความพึงพอใจในการบริ การจําเป็ นทีจะต้องคํานึ งถึงความสําคัญของการสร้างความ
พึง พอใจ ของผูร้ ั บ บริ ก ารการควบคู่ไ ปกับ ความพึง พอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารโดยการสํา รวจและตรวจสอบ
ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การในกระบวนการบริ การและการจัดการ
งานบริ การ เพือการกําหนดเป้ าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์การบริ การทีมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งจะทําให้ปัญหา
ข้อบกพร่ องของการให้บริ การทีเกิดขึAนในระบบบริ การลดน้อยลง และนําไปสู่ ความสําเร็ จขององค์การบริ การ
ในการสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดแก่ผรู ้ ับบริ การ
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2.1.4 หลักธรรมาภิบาล
“หลั ก ธรรมาภิ บ าล” หรื ออาจเรี ยกได้ ว่ า “การบริ หารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที ดี หลั ก ธรรมรั ฐ
และบรรษัทภิบาล ฯลฯ ” ซึ งเรารู ้จกั กันในนาม “Good Governance” ทีหมายถึง การปกครองทีเป็ นธรรมนัAน
ไม่ ใ ช่ แ นวความคิ ด ใหม่ที เ กิ ด ขึA น ในสั ง คม แต่เ ป็ นการสะสมความรู ้ ที เ ป็ นวัฒ นธรรมในการอยู่ร่ ว มกัน
เป็ นสังคมของมวลมนุ ษย์เป็ นพันๆปี ซึ งเป็ นหลักการเพือการอยูร่ ่ วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความ
สงบสุ ข สามารถประสานประโยชน์และคลีคลายปั ญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความ
ยัง ยืน (สื บค้นจาก www.sciubu.ac.th/document/หลักธรรมาภิบาล.pdf.เมือวันที 11 กรกฎาคม 2560)
องค์ ประกอบของหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบทีสาํ คัญ 6 ประการดังนีA
1) หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ และกติกาต่างๆ ให้ทนั สมัยและเป็ น
ธรรม ตลอดจนเป็ นที ย อมรั บ ของสั ง คมและสมาชิ ก โดยมี ก ารยิ น ยอมพร้ อ มใจและถื อ ปฏิ บ ัติ ร่ ว มกัน
อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม กล่าวโดยสรุ ป คือ สถาปนาการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่กระทํากันตาม
อําเภอใจหรื ออํานาจของบุคคล
2) หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชือมัน ในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพือสร้างค่านิยม
ทีดีงามให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานในองค์กรหรื อสมาชิ กของสังคมถือปฏิบตั ิ ได้แก่ ความซื อสัตย์สุจริ ตความเสี ยสละ
ความอดทนขยันหมัน เพียร ความมีระเบียบวินยั เป็ นต้น
3) หลักความโปร่ งใส คือ การทําให้สังคมเป็ นสังคมทีเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา
และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุ งระบบและกลไกการทํางานขององค์กรให้มีความ
โปร่ งใส มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารหรื อเปิ ดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจน
มีระบบหรื อกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลทีมีประสิ ทธิภาพ ซึงจะเป็ นการสร้างความไว้วางใจซึ งกัน
และกัน และช่วยให้การทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริ ตคอรัปชัน
4) หลักความมีส่วนร่ วม คือ การทําให้สังคมเป็ นสังคมทีประชาชนมีส่วนร่ วมรับรู ้ และร่ วมเสนอ
ความเห็นในการตัดสิ นใจสําคัญๆ ของสังคม โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่ วม
ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์การแสดงประชามติ หรื ออืนๆ และขจัดการ
ผูกขาดทัAงโดยภาครัฐหรื อโดยภาคธุ รกิจเอกชน ซึ งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่ วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
5) หลักความรับผิดชอบ ผูบ้ ริ หาร ตลอดจนคณะข้าราชการ ทัAงฝ่ ายการเมืองและข้าราชการประจํา
ต้องตัAงใจปฏิบตั ิภารกิจตามหน้าทีอย่างดียงิ โดยมุ่งให้บริ การแก่ผมู ้ ารับบริ การ เพืออํานวยความสะดวกต่างๆ
มีค วามรั บ ผิดชอบต่อความบกพร่ องในหน้าที ก ารงานทีตนรั บผิดชอบอยู่ และพร้ อมทีจะปรับ ปรุ งแก้ไ ข
ได้ทนั ท่วงที
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6) หลักความคุ้มค่ า ผูบ้ ริ หาร ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจํากัด ดังนัAนในการบริ หารจัดการ
จํา เป็ นจะต้อ งยึด หลัก ความประหยัด และความคุ ้ม ค่ า ซึ งจํา เป็ นจะต้อ งตัAง จุ ด มุ่ ง หมายไปที ผูร้ ั บ บริ ก าร
หรื อประชาชนโดยส่ วนรวม
2.1.5 เครืองมือทีใ ช้ วดั ความพึงพอใจ
การวัดความพึงพอใจโดยเกณฑ์ ของลิเคิร์ท (Likert technique) กําหนดระดับความพึงพอใจออกเป็ น
5 ระดับ คือ
5 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ มากทีสุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ มาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ น้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ น้อยทีสุด
ขั<นตอนการสร้ างแบบสอบถามตามแนวลิเคิร์ท
1. ตัAงจุดมุง่ หมายของการศึกษาว่าต้องการศึกษาความพึงพอใจของใครมีต่อสิ งใด
2.ให้ความหมายของความพึงพอใจทีจะศึกษานัAนอย่างแจ่มชัด
3.สร้างข้อความให้ครอบคลุมคุณลักษณะทีสาํ คัญๆของสิ งทีจะศึกษาให้ครบถ้วนทุกแง่มุม
ต้องมีทAงั ข้อความทีเป็ นทัAงทางบวกและทางลบ
4. ตรวจสอบข้อความทีสร้างขึAน โดยตนเองและผูท้ ีมีความรู ้ (ผูเ้ ชี ยวชาญ) ความครบถ้วน
ของคุณลักษณะทีศึกษาและความเหมาะสมของภาษาทีใช้ในการพิจารณาข้อความนัAนให้ผเู ้ ชียวชาญระบุวา่
ข้อความนัAนมีลกั ษณะเป็ นข้อความทางบวก ข้อความทางลบ หรื อมีลกั ษณะกลางๆ
5. ทําการทดลองใช้ ก่อนนําไปใช้จริ งเพือหาความเทียงตรง ค่าอํานาจจําแนก และความ
เชือมัน ของมาตราวัดทัศนคติ
6. กําหนดการให้คะแนน โดยให้มีหลักเกณฑ์ดงั นีA (บุญชม ศรี สะอาด, 2553)
ค่าเฉลีย 4.50-5.00
มีความพึงพอใจในระดับ มากทีสุด
ค่าเฉลีย 3.50-4.49
มีความพึงพอใจในระดับ มาก
ค่าเฉลีย 2.50-3.49
มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.50-2.49
มีความพึงพอใจในระดับ น้อย
ค่าเฉลีย 1.00-1.49
มีความพึงพอใจในระดับ น้อยทีสุด
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2.2 ข้ อมูลทัว ไปของเทศบาลนครหาดใหญ่
(เทศบาลนครหาดใหญ่. www.hatyaicity.go.th, สื บค้นเมือวันที 1 กันยายน 2560)
ประวัติความเป็ นมา
เทศบาลนครหาดใหญ่ ตัAงอยู่เลขที 445 ถนนเพชรเกษม อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2471
มี ฐ านะเป็ นสุ ขาภิ บ าล ตามพระราชบั ญ ญัติ สุ ขาภิ บ าล เมื อ วัน ที 29 กรกฎาคม 2471 พ.ศ.2478
กระทรวงมหาดไทยประกาศพระราชกฤษฎี ก า ยกฐานะสุ ขาภิ บ าลหาดใหญ่ เ ป็ น “เทศบาลตํา บล
หาดใหญ่” เมือวันที 10 ธันวาคม 2478 ซึ งในขณะนัAนมีเนืA อที 5 ตารางกิ โลเมตร มีประชากรประมาณ
5,000 คน รวมถึงมีรายได้ประมาณ 60,000 บาท
พ.ศ. 2492 ได้มีพ ระราชกฤษฎี กายกฐานะเทศบาลตํา บลหาดใหญ่เป็ น “เทศบาลเมืองหาดใหญ่”
เมือวันที 16 มีนาคม 2492 ตามพระราชกิ จจานุ เบกษา ลงวันที 15 มีนาคม 2492 ในขณะนัAนมีเนืA อที
5 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 19,425 คน มีรายได้ 3,745,233.33 บาท
พ.ศ. 2504 เนื องจากท้องที ใ นเขตเทศบาลเมื องหาดใหญ่ไ ด้เจริ ญขึA นและมี ป ระชากรอาศัย อยู่
อย่า งหนาแน่ น จึ งได้มีก ารเปลี ย นแปลงเขตเทศบาลเมื องหาดใหญ่ จากเนืA อที 5 ตารางกิ โลเมตร เพิม อี ก
3 ตารางกิ โ ลเมตร รวมเนืA อที 8 ตารางกิ โลเมตร ตามพระราชกฤษฎี ก า เมื อวันที 10 พฤษภาคม 2504
ประกาศราชกิ จ จานุ เ บกษา ลงวัน ที 9 พฤษภาคม 2504 ในขณะนัAน มี ป ระชากร 38,162 คน มี ร ายได้
3,854,964.17 บาท
พ.ศ. 2520 เนืองจากเขตเทศบาลได้เจริ ญขึAน มีประชากรอาศัยหนาแน่นขึAน และเพือประโยชน์ในการ
บริ หารและทํา นุ บาํ รุ งท้องถิ น จึงได้เปลี ย นแปลงเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จากเนืA อที 8 ตารางกิ โลเมตร
เพิมขึAนอีก 13 ตารางกิโลเมตร รวมเป็ นเนืA อที 21 ตารางกิโลเมตร เมือวันที 13 เมษายน 2520 ตามประกาศ
ราชกิ จ จานุ เ บกษา ลงวัน ที 12 เมษายน 2520 ในขณะนัAน มี ป ระชากร 68,142 คน มี ร ายได้ป ระมาณ
49,774,588.78 บาท
พ.ศ. 2538 หาดใหญ่เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกและทางอากาศ ทําให้ยกฐานะจากเทศบาล
เมื อ งหาดใหญ่ เ ป็ น “เทศบาลนครหาดใหญ่ ” ตามประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ฉบับ ฎี ก า เล่ ม ที 112
ตอนที 40 ก ลงวันที 24 กันยายน 2538 โดยมีผลบังคับใช้ตAงั แต่วนั ที 25กันยายน 2538
พืน< ทีแ ละอาณาเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ มี พAื น ที 21 ตารางกิ โ ลเมตร ร้ อ ยละ 3.18 ของพืA น ที อ ํา เภอหาดใหญ่
(อําเภอหาดใหญ่มีพAืนที 660 ตารางกิโลเมตร) ร้อยละ 0.30 ของพืAนทีจงั หวัดสงขลา (จังหวัดสงขลามีพAืนที
7,150 ตารางกิโลเมตร) อยูห่ ่ างจากกรุ งเทพมหานคร ตามเส้นทางรถไฟ ระยะทาง 945 กิโลเมตร ตามทาง
หลวงแผ่น ดิ น ประมาณ 1,125 กิ โ ลเมตร ตามทะเล ประมาณ 755 กิ โลเมตร และทางเครื องบิ นใช้เ วลา
ประมาณ 1.10 ชัว โมง

20

อาณาเขตติดต่ อ ดังนีA
ทิศเหนือ
ติดต่อกับเทศบาลเมืองคลองแห
ทิศใต้
ขนานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407, เทศบาลเมืองคอหงส์
ทิศตะวันออก ติดต่อคลองอีตาํ และคลองอูต่ ะเภา, เทศบาลเมืองควนลัง
ทิศตะวันตก ติดต่อทางรถไฟสุ ไหงโก-ลก,คลองอูต่ ะเภา,เทศบาลเมืองคอหงส์
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
หาดใหญ่เป็ นศูนย์กลางทางธุ รกิจการค้าและการบริ การของภาคใต้ ประชาชนส่ วนใหญ่ประกอบ
อาชี พ พาณิ ชยกรรม (รองรับ กิ จกรรมการท่องเทีย ว) และอุตสาหกรรม ได้แก่ อาชี พ ค้าขาย ธุ รกิ จบริ ก าร
และเป็ นลู กจ้า งในสถานประกอบการ ลักษณะของเมืองมี ขนาดกระชับ ตัวมาก มี ศูนย์ก ลางเมื องกว้า ง
ประมาณ 1 กิโลเมตร ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ตัAงอยูป่ ระชิ ดทางรถไฟ สภาพเมืองขยายตัวออกไปทางทิศ
ตะวันออก ลักษณะของอาคารสิ งปลูกสร้างส่ วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นตึกแถวพาณิ ชย์ชA นั ล่าง และอยูอ่ าศัยชัAนบน
อาคารลักษณะเดียวมีนอ้ ยและกระจายตัวอยูป่ ระปราย
2.3 งานวิจัยทีเ กีย วข้ อง
สุ ธ รรม ขนาบศั ก ดิC (2560) ศึ ก ษาระดับ และเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารต่ อการ
ให้บริ การขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินในภาคใต้ ปี งบประมาณ พ.ศ.2558 โดยศึกษาข้อมูลจากองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ น ที อยู่ในรู ปแบบองค์การบริ หารส่ วนตําบล และเทศบาล ซึ ง ได้ท าํ การสํา รวจความ
พึงพอใจของผูร้ ับบริ การทีมีต่อการให้บริ การขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน จํานวน 194 องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิน ในเขตพืAนที 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดนครศรี ธรรมราช จังหวัดกระบี
จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิ วาส และจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยสํารวจด้านคุณภาพการให้บริ การ
ใน 4 ประเด็นหลัก คื อ ด้านขัAนตอนการให้บริ ก าร ด้า นช่ องทางการให้บ ริ ก าร ด้า นเจ้าหน้าที ผูใ้ ห้บริ การ
และด้านสิ งอํานวยความสะดวก ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
( x = 4.49) โดยพึงพอใจด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ มากทีสุด ( x = 4.60) รองลงมาคือ ด้านขัAนตอนการ
ให้บ ริ ก าร ( x = 4.47) ด้า นช่ องทางการให้บ ริ การ และด้า นสิ งอํา นวยความสะดวก ( x = 4.44) ส่ วนการ
เปรี ยบเทียบความพึงพอใจ พบว่า ผูร้ ับบริ การทีอาศัยอยูใ่ นจังหวัดต่างกัน และรู ปแบบองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถินทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจทีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทีระดับ 0.05
รัฐกิจ หิมะคุณ (2557) ศึกษาเรื อง การบริ หารจัดการกิจการสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
หนองเต่า จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมากทีสุด (4.20) เมือพิจารณา
เป็ นรายด้านโดยเรี ยงลําดับจากมากทีสุดไปหาน้อยทีสุด จะได้ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา
ความสงบเรี ยบร้ อ ย ค่ า เฉลี ย อยู่ ใ นระดับ มากที สุ ด ( x = 4.36) ด้า นศิ ล ปวัฒ นธรรม จารี ตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิน ค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมากทีสุด ( x = 4.28) ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต ค่าเฉลียอยูใ่ น
ระดับ มากที สุ ด ( x = 4.20) ด้า นการบริ หารจัดการและการอนุ รักษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ และสิ ง แวดล้อม
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ค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก ( x = 3.91) ด้านโครงสร้ างพืAนฐาน ค่าเฉลี ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.89) ด้านการ
บริ หารจัดการและสนับสนุนการปฏิบตั ิภารกิจของส่ วนราชการและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ค่าเฉลียอยู่
ในระดับปานกลาง ( x = 3.40) และด้านการวางแผน การส่ งเสริ มการลงทุน พาณิ ชกรรมและการท่องเทียว
ค่าเฉลี ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 2.94) ตามลําดับ ส่ วนความสําเร็ จของการปฏิ บตั ิราชการขององค์การ
บริ หารส่ ว นตํา บลหนองเต่ า โดยรวมค่ า เฉลี ย ความสํ า เร็ จ อยู่ ใ นระดับ มากที สุ ด ( x = 4.33) โดยมิ ติ
ด้า นประสิ ท ธิ ผ ลตามแผนปฏิ บ ัติ ร าชการ และมิ ติ ด้า นประสิ ท ธิ ภ าพขอการปฏิ บ ัติ ร าชการ มี ค่ า เฉลี ย
ความสําเร็ จอยูใ่ นระดับมากทีสุด ( x = 4.35) รองลงมาคือ มิติดา้ นคุณภาพการให้บริ การ ค่าเฉลียความสําเร็ จ
อยู่ใ นระดับ มากที สุ ด ( x = 4.24) และมิ ติ ด้า นการพัฒนาองค์ก าร ค่ า เฉลี ย ความสํา เร็ จ อยู่ใ นระดับ มาก
( x = 3.58)
ชนะดา วีระพันธ์ (2555) ได้ศึกษาเรื องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การขององค์การ
บริ หารส่ ว นตํา บลบ้า นเก่ า อํา เภอพานทอง จัง หวัดชลบุ รี โดยรวมอยู่ใ นระดับ ความพึ ง พอใจมากที สุ ด
เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ด้านการให้บริ การอย่างเพียงพอ รองลงมาคือ
ด้านการให้บริ การอย่างเสมอภาคและด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้า โดยในด้านการให้บริ การอย่างเพียงพอ
ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื องอาคารสถานทีให้บริ การมีความเหมาะสม ในด้านการให้บริ การอย่างเสมอ
ภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื องเจ้าหน้าทีบริ การด้วยความยิมA แย้มแจ่มใส และในด้านการให้บริ การ
อย่า งก้า วหน้า ประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ เจ้า หน้า ที ผูใ้ ห้บ ริ ก ารมี ค วามรั บ ผิด ชอบและมุ่ ง มัน ในการ
ปฏิบตั ิงาน ส่ วน เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และอาชีพ ทีต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน
สมบั ติ บุ ญ เลี< ย ง และคณะ (2555) ศึ ก ษาเรื องความพึ ง พอใจของผู ้รั บ บริ การด้ า นคุ ณ ภาพ
การให้บริ การขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจ
ของประชาชนทีมีต่อการให้บริ การขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในระดับ
พอใจ มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 3.88 เมือพิจารณาคะแนนเฉลี ยความพึงพอใจ จําแนกเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีมี
ค่า เฉลี ย ความพึ ง พอใจมากที สุ ด คื อ ด้า นสิ ง อํา นวยความสะดวกของการให้บ ริ ก าร และด้า นเจ้า หน้า ที
และบุค ลากรผูใ้ ห้บ ริ ก าร มี คะแนนเฉลี ย 4.06 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและขัAนตอนการให้บริ การ
มีคะแนนเฉลียเท่ากับ 3.79 และด้านผลจากการให้บริ การ มีคะแนนเฉลียเท่ากับ 3.61 ตามลําดับ
กิตติศักดิC ชนะจันทร์ และคณะ (2551) ศึกษาเรื องความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการให้บริ การ
ของเจ้าหน้า ทีผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านทะเบีย นราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน ศึก ษาเฉพาะกรณี สํา นักงาน
เทศบาลตําบลสู งเม่น อําเภอสู งเม่น จังหวัดแพร่ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากทีสุด
ที ไ ด้รั บ ความสะดวกในการติ ดต่อราชการเป็ นอย่า งดี มี ค่ า เฉลี ย เท่า กับ 4.02 ด้า นมนุ ษ ยสั ม พันธ์ ใ นการ
ให้บริ การดี มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.01 และด้านการเตรี ยมเอกสารหลักฐานในการติดต่อราชการได้อย่างถูกต้อง
มีคา่ เฉลียเท่ากับ 3.97
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ขวัญเรือน ทองกลาง และคณะ (2551) ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การทีวา่ การอําเภอทุ่งเสลียม
จัง หวัด สุ โ ขทัย ผลการวิ จ ัย พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจด้า นกระบวนการให้ บ ริ การ
เรื องความตรงต่อเวลามากทีสุด ค่าเฉลีย 3.62 รองลงมา คือ ความชัดเจนของแผนผังการให้บริ การ ค่าเฉลีย
3.59 ด้านพนักงานเจ้าหน้าทีผใู ้ ห้บริ การมีความพึงพอใจเรื องความกระตือรื อร้น เต็มใจให้บริ การมากทีสุด
ค่าเฉลีย 3.55 รองลงมาคือ การให้คาํ แนะนําและตอบข้อซักถามได้เป็ นอย่างดี ค่าเฉลีย 3.50 และด้านสถานที
และสิ งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจเรื องทีนงั พักสําหรับ ผูม้ าติดต่อ มากทีสุด ค่าเฉลีย 3.73 รองลงมา
คือ อุปกรณ์และเครื องมือทีทนั สมัยในการให้บริ การ ค่าเฉลีย 3.62
สโรชา แพร่ ภาษา (2549) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการ
ให้บริ การขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน กรณี ศึกษา องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฉะเชิ งเทรา อําเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการบริ การขององค์การบริ หารส่ วน
จัง หวัดฉะเชิ ง เทรา อยู่ใ นระดับ มากที สุ ด คื อ มี ค่า เฉลี ย 4.78 คิ ดเป็ นร้ อยละ 95.60 โดยแบ่ง ระดับ ความ
พึงพอใจทัAง 3 ภารกิจ ดังนีA 1) ภารกิจงานด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การรับบริ การมากทีสุดเมือเทียบกับภารกิจอืน มีค่าเฉลีย 4.75 คิดเป็ นร้อยละ 95.00 2) ภารกิจงานด้านการ
ให้บริ การจดทะเบียนพาณิ ชย์ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการรับบริ การลําดับรองลงมา มีค่าเฉลี ย 4.31
คิดเป็ นร้อยละ 86.20 และ 3) ภารกิจการให้บริ การเครื องจักรกล งานส่ งเสริ มประเพณี วฒั นธรรม ศิลปะ/กีฬา
และงานระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการรับบริ การในลําดับสุ ดท้าย
มีคา่ เฉลีย 4.12 คิดเป็ นร้อยละ 82.40
2.4 กรอบแนวคิดของการประเมินความพึงพอใจ
การประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนที ม ารั บ บริ การจากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ น
มีกรอบแนวคิดตามแผนภาพดังนีA
งานบริการสาธารณะ
- งานด้านบริ การกฎหมาย
- งานด้านทะเบียน
- งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ งก่อสร้าง
- งานด้านสิ งแวดล้อมและสุ ขาภิบาล
- งานด้านการรักษาความสะอาดในทีสาธารณะ
- งานด้านการศึกษา
- งานด้านเทศกิจ หรื อป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
- งานด้านรายได้หรื อภาษี
- งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
- งานด้านสาธารณสุ ข
- งานด้านอืนๆ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ด้านขัAนตอนการให้บริ การ
- ด้านช่องทางการให้บริ การ
- ด้านเจ้าหน้าทีผใู ้ ห้บริ การ
- ด้านสิ งอํานวยความสะดวก
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บทที 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
3.1 วิธีดําเนินการประเมิน
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การงานบริ การสาธารณะของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวธิ ีการดําเนินการประเมินในหัวข้อต่างๆ ดังนีA
3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ ช้ ในการประเมิน
ประชากรทีใช้ในการประเมิน คือ ประชาชนทีใช้บริ การงานด้านทะเบียน งานด้านป้ องกันบรรเทา
สาธารณภัย งานด้า นรายได้หรื อภาษี และงานด้า นพัฒ นาชุ ม ชนและสวัส ดิ ก ารสัง คม ของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปี งบประมาณ พ.ศ.2560
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการรวบรวมข้อมูลทีใช้ในการประเมินคือ ตัวแทนของผูใ้ ช้บริ การจากประชากร
ทัAงหมด ณ ระดับความเชือมัน ร้อยละ 95 ซึงกลุ่มตัวอย่างได้มาจากสู ตร ดังนีA
n=

โดยที

z2
4e 2

คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีนอ้ ยทีสุดทียอมรับได้ในเชิงสถิติ
z คือ คะแนนมาตรฐานทีระดับความเชือมัน ทีกาํ หนด
e คือ ค่าความคลาดเคลือนของการสุ่ มตัวอย่าง
n

โดยการคํานวณครัAงนีAไม่ทราบจํานวนประชากร ค่าความคลาดเคลือนของการสุ่ มตัวอย่างกําหนดไว้
ในระดับร้อยละ 5 หรื อ 0.05 ซึงแทนค่าในสู ตรดังกล่าวได้ดงั นีA
(1.96) 2
n=
4(0.05) 2
= 384.16

ดังนัAน กลุ่ มตัวอย่า งที น้อยที สุดเชิ ง สถิ ติต้องมีจาํ นวน 385 คน อย่า งไรก็ตาม ภายใต้ง บประมาณ
ทีกาํ หนดและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสุ่ มตัวอย่างในครัAงนีAจะใช้กลุ่มตัวอย่างทัAงหมด 400 คน
โดยการสุ่ ม ตัว อย่ า งประชาชนที รั บ บริ การตามสั ด ส่ ว นของผู ้รั บ บริ การในแต่ ล ะงานที จ ะประเมิ น
(Quota Sampling) และสอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง (ผูร้ ับบริ การ) ด้วยวิธี Accidental Sampling
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3.1.2 ตัวแปรและการวัดตัวแปร
ตัวแปร ทีใช้ในการประเมินมี 2 ประเภท ได้แก่ ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม นัน คือ
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
1.1 ประเภทของงานบริ การ
1.2 เพศ
1.3 อายุ
1.4 สถานภาพ
1.5 อาชีพ
1.6 การศึกษา
1.7 รายได้
1.8 เวลาทีใช้บริ การ
1.9 จํานวนการใช้บริ การ
2) ตัวแปรตาม (Dependent variables)
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การงานบริ การสาธารณะของเทศบาลนครหาดใหญ่
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การวัดตัวแปร
1) ตัวแปรอิสระ มีวธิ ีการวัดตัวแปร ดังนีA
ประเภทของงานบริ การ เพศ สถานภาพ อาชี พ การศึกษา ช่วงเวลาในการขอรับบริ การ และจํานวน
ครัAงในการรับบริ การ จะใช้การวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (nominal scale) ส่ วนตัวแปรอายุ จะใช้การวัด
ตัวแปรแบบอัตราส่ วน (ratio scale) สําหรับตัวแปรรายได้เฉลี ยต่อเดื อน จะใช้การวัด ตัวแปรแบบอันดับ
(ordinal scale)
2) ตัว แปรตาม มี วิ ธี ก ารวัด ตัว แปรในประเด็ น การประเมิ น ทัAง 4 ด้า น นัน คื อ ด้า นขัAน ตอนการ
ให้ บ ริ การ ด้า นช่ อ งทางการให้ บ ริ การ ด้า นเจ้า หน้ า ที ผู ้ใ ห้ บ ริ การ และด้า นสิ ง อํา นวยความสะดวก
โดยใช้วธิ ีการวัดตัวแปรแบบอันดับ (ordinal scale)

25

3.2 เครืองมือทีใ ช้ และการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ใช้แบบสํารวจความพึงพอใจการให้บริ การของเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ซึ งประกอบด้วย 2 ตอนได้แก่ ตอนที 1 ข้อมูลทัว ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม และตอนที 2 ระดับความ
พึงพอใจของประชาชนทีรับบริ การส่ วนการเก็บรวบรวมข้อมูลได้จดั เก็บข้อมูล 2 ประเภทดังนีA
1. ข้อ มูล ปฐมภู มิ (primary data) โดยการนํา แบบสํา รวจ สอบถามผูร้ ั บ บริ ก ารจากเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ทัA งตอนที 1 และ 2 พร้ อ มทัA งสั ม ภาษณ์ ร ายละเอี ย ดเกี ย วกั บ ปั ญหาและข้ อ เสนอแนะ
ของประชาชนทีรับบริ การ
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทีเทศบาลนครหาดใหญ่ได้รวบรวม
ไว้แล้ว นอกจากนัAนได้ค ้นคว้า เอกสารเชิ ง วิช าการในส่ วนที เ กี ย วกับ แนวคิ ด ทฤษฎี ที เกี ย วข้องกับ ความ
พึงพอใจ
3.2.1 การวิเคราะห์ ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดาํ เนินการตามขัAนตอนดังนีA
1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสํารวจ
2) วิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ทีตAงั ไว้แล้วโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows
3) นําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงในรู ปของตาราง รวมทัAงแปลผลการวิเคราะห์
3.2.2 สถิติทใี ช้ ในการประเมินและการแปลผล
ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง บรรยาย (Descriptive Statistics) ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี ย (Arithmetic Mean) ส่ ว นเบี ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D) และร้อยละ
ส่ วนการแปลผลความพึงพอใจเพือจัดอันดับความพึงพอใจ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นีA (บุญชม ศรี สะอาด,
2553)
ค่าเฉลีย 4.50 - 5.00
มีความพึงพอใจในระดับ มากทีสุด
ค่าเฉลีย 3.50 - 4.49
มีความพึงพอใจในระดับ มาก
ค่าเฉลีย 2.50 - 3.49
มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.50 - 2.49
มีความพึงพอใจในระดับ น้อย
ค่าเฉลีย 1.00 - 1.49
มีความพึงพอใจในระดับ น้อยทีสุด
3.2.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริ การของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้แบ่งเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 3 ตอน ดังนีA
ตอนที 1 ข้อมูลทัว ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ตอนที 3 สรุ ป และข้อเสนอแนะ
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บทที 4
ผลการศึกษา
4.1 ข้ อมูลทัว ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว ไปของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามตัวแปร ได้แก่ ประเภทของงาน
บริ การ เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ การศึกษา รายได้ จํานวนครัAงในการขอรับบริ การ และช่วงเวลาในการ
ขอรับบริ การ ผลปรากฏดังตารางที 1
ตารางที 1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามตัวแปร ประเภทของงานบริ การ เพศ อายุ สถานภาพ
อาชีพ การศึกษา รายได้ จํานวนครัAงในการขอรับบริ การ และช่วงเวลาในการขอรับบริ การ
รายการ
จํานวน
ร้ อยละ
ประเภทของงานบริการ
100
25.0
งานด้านทะเบียน
100
25.0
งานด้านป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
100
25.0
งานด้านรายได้หรื อภาษี
100
25.0
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
รวม
400
100.0
เพศ
114
28.5
ชาย
286
71.5
หญิง
รวม
400
100.0
อายุ
44
11.0
18 – 20 ปี
180
45.0
21 – 40 ปี
154
38.5
41 – 60 ปี
22
5.5
61 ปี ขึAนไป
รวม
400
100.0
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ตารางที 1 (ต่อ)
รายการ

จํานวน

ร้ อยละ

รวม

104
284
12
400

26.0
71.0
3.0
100.0

รวม

68
56
42
122
88
24
400

17.0
14.0
10.5
30.5
22.0
6.0
100.0

20
34
40
102
200
4
400

5.0
8.5
10.0
25.5
50.0
1.0
100.0

2
20
26
148
122
82
400

0.5
5.0
6.5
37.0
30.5
20.5
100.0

สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
อาชีพ
เกษตรกรรม
รับจ้างทัว ไป
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้าง/พนักงานบริ ษทั
ค้าขาย/อาชีพอิสระ
นักเรี ยน/นักศึกษา
การศึกษา
ประถมศึกษาหรื อตํากว่า/ไม่ได้เรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม
รายได้ ต่อเดือน
ไม่มีรายได้
1 – 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 บาทขึAนไป
รวม
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ตารางที 1 (ต่อ)
รายการ

จํานวน

ร้ อยละ

รวม

68
220
100
12
400

17.0
55.0
25.0
3.0
100.0

รวม

92
144
110
54
400

23.0
36.0
27.5
13.5
100.0

จํานวนครั<งในการขอรับบริการ
1 – 5 ครัAง/ปี
6 – 10 ครัAง/ปี
11 – 15 ครัAง/ปี
มากกว่า 15 ครัAง/ปี
ช่ วงเวลาในการขอรับบริการ
08.30 – 10.00 น.
10.01 – 12.00 น.
12.01 – 14.00 น.
14.01 น. – ปิ ดทําการ

จากตารางที 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน จากผูม้ าใช้บริ การงานด้าน
ทะเบียน งานด้านป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย งานด้านรายได้หรื อภาษี งานด้านพัฒนาชุ มชนและสวัสดิการ
สังคม ของเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ส่ วนมากเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ
71.5 ส่ วนมากมีอายุระหว่าง 21 – 40 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 45.0 รองลงมาคือ 41 – 60 ปี คิดเป็ น ร้ อยละ 38.5
ส่ วนมากมีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 71.0 รองลงมาคือโสด คิดเป็ นร้อยละ 26.0
ผลการวิเคราะห์ ด้า นอาชี พ พบว่า ผูร้ ั บ บริ ก ารส่ ว นมากประกอบอาชี พ ลู ก จ้า ง/พนัก งานบริ ษ ัท
คิดเป็ นร้ อยละ 30.5 รองลงมาคือ ค้าขาย/อาชี พอิสระ คิดเป็ นร้ อยละ 22.0 โดยส่ วนมากมีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 25.5
ผลการวิเคราะห์ดา้ นรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากมีรายได้เฉลียต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือ 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 30.5
จํา นวนครัA งในการขอรั บ บริ ก ารส่ วนมากเท่า กับ 6 – 10ครัA ง/ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 55.0 รองลงมาคื อ
11 – 15 ครัAง/ปี คิดเป็ นร้อยละ 25.0 และส่ วนมากมาขอรับบริ การในเวลา 10.01 – 12.00 น. คิดเป็ นร้อยละ
36.0 รองลงมาคือ เวลา 12.01 – 14.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 27.5
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4.2 ระดับความพึงพอใจในการให้ บริการ
ตอนที 1 ผลการวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจในการให้ บริการสาธารณะของเทศบาลนครหาดใหญ่
ในภาพรวม
ตารางที 2 ความพึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลนครหาดใหญ่แยกตามด้านต่างๆ
ด้ านทีประเมิน

1. ด้านขัAนตอนการให้บริ การ
2. ด้านช่องทางการให้บริ การ
3. ด้านเจ้าหน้าทีผใู ้ ห้บริ การ
4. ด้านสิ งอํานวยความสะดวก
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

4.78
4.76
4.74
4.77
4.76

0.42
0.46
0.47
0.42
0.44

95.60
95.20
94.80
95.40
95.20

ระดับความพึงพอใจ

มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีส ุ ด

จากตารางที 2 พบว่า ความพึ ง พอใจของประชาชนผูร้ ั บ บริ ก ารที มี ต่ อ การให้บ ริ ก ารสาธารณะ
ของเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาพรวมผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มากทีสุด มีค่าคะแนนเฉลี ยเท่ากับ 4.76 หรื อร้ อยละ 95.20 สําหรับผลการพิจารณาเป็ นรายด้านปรากฏว่า
ด้านขัAนตอนการให้บ ริ การ มีค่าคะแนนเฉลี ยเท่ากับ 4.78 หรื อร้ อยละ 95.60 รองลงมาคือ ด้านสิ งอํานวย
ความสะดวก มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.77 หรื อร้อยละ 95.40 ด้านช่องทางการให้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลีย
เท่ากับ 4.76 หรื อร้อยละ 95.20 และด้านเจ้าหน้าทีผใู ้ ห้บริ การ มีคา่ คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.74 หรื อร้อยละ 94.80
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ตารางที 3 ความพึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลนครหาดใหญ่แยกตามงานต่างๆ
งานทีประเมิน

1.งานด้านทะเบียน
2.งานด้านป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
3.งานด้านรายได้หรื อภาษี
4.งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.64
4.81
4.80
4.79
4.76

0.46
0.38
0.46
0.47
0.44

92.80
96.20
96.00
95.80
95.20

มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีส ุ ด

จากตารางที 3 พบว่า ความพึ ง พอใจของประชาชนผูร้ ั บ บริ ก ารที มี ต่ อ การให้บ ริ ก ารสาธารณะ
ของเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แยกตามงานต่างๆ ภาพรวมความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมากทีสุด มีคา่ คะแนนเฉลียรวมเท่ากับ 4.76 หรื อร้อยละ 95.20 โดยงานด้านป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
มีค่าคะแนนเฉลี ยเท่ากับ 4.81 หรื อร้ อยละ 96.20 รองลงมาคือ งานด้านรายได้หรื อภาษี มีค่าคะแนนเฉลี ย
เท่ากับ 4.80 หรื อร้อยละ 96.00 งานด้านพัฒนาชุ มชนและสวัสดิการสังคม มีค่าคะแนนเฉลี ยเท่ากับ 4.79
หรื อร้อยละ 95.80 และงานด้านทะเบียน มีคา่ คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.64 หรื อร้อยละ 92.80
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ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจในการให้ บริการงานบริการสาธารณะของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ แยกตามงานและรายข้ อ
1. งานด้ านทะเบียน
ตารางที 4 ความพึงพอใจในการบริ การงานด้านทะเบียน
ความพึงพอใจในการให้ บริการ

ด้านขัAนตอนการให้บริ การ
ด้านช่องทางการให้บริ การ
ด้านเจ้าหน้าทีผใู ้ ห้บริ การ
ด้านสิ งอํานวยความสะดวก
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.69
4.66
4.65
4.59
4.64

0.45
0.46
0.48
0.44
0.46

93.80
93.20
93.00
91.80
92.80

มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีส ุ ด

จากตารางที 4 พบว่า ความพึ ง พอใจของประชาชนผูร้ ั บ บริ ก ารที มี ต่ อ การให้บ ริ ก ารสาธารณะ
ของเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งานด้านทะเบียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากทีสุด มีค่าคะแนนเฉลี ยเท่ากับ 4.64 หรื อร้ อยละ 92.80 สําหรับผลการพิจารณาเป็ นรายด้านปรากฏว่า
ด้า นขัAนตอนการให้บ ริ ก าร มี ค่า คะแนนเฉลี ย เท่า กับ 4.69 หรื อร้ อยละ 93.80 รองลงมาคื อ ด้า นช่ องทาง
การให้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.66 หรื อร้อยละ 93.20 ด้านเจ้าหน้าทีผใู ้ ห้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลีย
เท่ากับ 4.65 หรื อร้อยละ 93.00 และด้านสิ งอํานวยความสะดวก มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.59 หรื อร้อยละ
91.80
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ตารางที 5 ความพึงพอใจในการบริ การด้านขัAนตอนการให้บริ การของงานด้านทะเบียน
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านขั<นตอนการให้ บริการ

1 . ค ว า ม ชั ด เ จ น ใ น ก า ร สื อ ส า ร ถึ ง ขัA น ต อ น
ในการให้บริ การ
2. ความถู ก ต้ อ งของขัA นตอนการให้ บ ริ การ
ทีกาํ หนด
3. ความรวดเร็ วในแต่ละขัAนตอนของการให้บริ การ
4. การจัดลําดับก่อนหลังของผูม้ ารับบริ การ
รวม

x

S.D

ร้ อยละ ระดับความพึงพอใจ

4.77

0.43

95.40

มากทีสุด

4.62

0.49

92.40

มากทีสุด

4.85
4.50
4.69

0.36
0.50
0.45

97.00
90.00
93.80

มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีส ุ ด

จากตารางที 5 พบว่า ความพึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ด้านขัAนตอนการให้บริ การ งานด้านทะเบียน แต่ละข้อผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจ
ของประชาชนผูร้ ับบริ การแตกต่างกันโดยมีความพึงพอใจความรวดเร็ วในแต่ละขัAนตอนของการให้บริ การ
มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.85 หรื อร้อยละ 97.00 รองลงมาคือ ความชัดเจนในการสื อสารถึงขัAนตอนในการ
ให้บริ การ มีคา่ คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.77 หรื อร้อยละ 95.40

33

ตารางที 6 ความพึงพอใจในการบริ การด้านช่องทางการให้บริ การของงานด้านทะเบียน
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านช่ องทางการให้ บริการ

1 . มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ที ห ล า ก ห ล า ย
และเพียงพอ
2. แต่ ล ะ ช่ อ งทา งก าร ใ ห้ บ ริ ก าร ไม่ ยุ่ ง ย า ก
ไม่ซบั ซ้อน และมีความชัดเจน
3. แต่ ล ะช่ อ งทางการให้ บ ริ การตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.55

0.50

91.00

มากทีสุด

4.80

0.40

96.00

มากทีสุด

4.63

0.49

92.60

มากทีสุด

4.66

0.46

93.20

มากทีส ุ ด

จากตารางที 6 พบว่า ความพึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ด้านช่องทางการให้บริ การงานด้านทะเบียน แต่ละข้อผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจ
ของประชาชนผูร้ ับบริ การแตกต่างกันโดยมีความพึงพอใจทีแต่ละช่องทางการให้บริ การไม่ยงุ่ ยาก ไม่ซบั ซ้อน
และมีความชัดเจน มีคา่ คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.80 หรื อร้อยละ 96.00 รองลงมาคือ แต่ละช่องทางการให้บริ การ
ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ มีคา่ คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.63 หรื อร้อยละ 92.60
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ตารางที 7 ความพึงพอใจในการบริ การด้านเจ้าหน้าทีผใู ้ ห้บริ การของงานด้านทะเบียน
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านเจ้ าหน้ าทีผ้ ูให้ บริการ

1. ความรู ้ความเข้าใจของเจ้าหน้าทีในการให้บริ การ
2. เจ้าหน้าทียมิA แย้มแจ่มใสพร้อมให้บริ การ
3. ความถูกต้องในการให้บริ การของเจ้าหน้าที
4. ความรวดเร็ วในการให้บริ การของเจ้าหน้าที
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.63
4.72
4.66
4.60
4.65

0.48
0.45
0.52
0.48
0.48

92.60
94.40
93.20
92.00
93.00

มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีส ุ ด

จากตารางที 7 พบว่า ความพึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ งานด้านทะเบียน แต่ละข้อผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจ
ของประชาชนผูร้ ั บ บริ ก ารแตกต่ า งกัน โดยมี ค วามพึ ง พอใจที เ จ้า หน้า ที ยิAม แย้ม แจ่ ม ใสพร้ อ มให้บ ริ ก าร
มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.72 หรื อร้อยละ 94.40 รองลงมาคือ ความถูกต้องในการให้บริ การของเจ้าหน้าที
มีคา่ คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.66 หรื อร้อยละ 93.20
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ตารางที 8 ความพึงพอใจในการบริ การด้านสิ งอํานวยความสะดวกของงานด้านทะเบียน
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านสิ งอํานวยความสะดวก

1. ความพร้อมของสถานทีในการให้บริ การ
2. ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ตอ่ การให้บริ การ
3. ความสะอาด ความเป็ นระเบี ย บ ของสถานที
และวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริ การ
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.50
4.60
4.67

0.39
0.45
0.47

90.00
92.00
93.40

มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด

4.59

0.44

91.80

มากทีส ุ ด

จากตารางที 8 พบว่า ความพึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ด้านสิ งอํานวยความสะดวก งานด้านทะเบียน แต่ละข้อผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจ
ของประชาชนผูร้ ับบริ การแตกต่างกันโดยมีความพึงพอใจในความสะอาด ความเป็ นระเบียบของสถานที
และวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.67 หรื อร้อยละ 93.40 รองลงมาคือ ความพร้อม
ของวัสดุอุปกรณ์ตอ่ การให้บริ การ มีคา่ คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.60 หรื อร้อยละ 92.00
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2. งานด้ านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ตารางที 9 ความพึงพอใจในการบริ การงานด้านป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
ความพึงพอใจในการให้ บริการ

ด้านขัAนตอนการให้บริ การ
ด้านช่องทางการให้บริ การ
ด้านเจ้าหน้าทีผใู ้ ห้บริ การ
ด้านสิ งอํานวยความสะดวก
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.84
4.82
4.74
4.86
4.81

0.36
0.34
0.45
0.37
0.38

96.80
96.40
94.80
97.20
96.20

มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีส ุ ด

จากตารางที 9 พบว่า ความพึ ง พอใจของประชาชนผูร้ ั บ บริ ก ารที มี ต่ อ การให้บ ริ ก ารสาธารณะ
ของเทศบาลนครหาดใหญ่ อํา เภอหาดใหญ่ จัง หวัดสงขลา งานด้านป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย มี ค วาม
พึง พอใจอยู่ใ นระดับ มากทีสุ ด มี ค่า คะแนนเฉลี ยเท่า กับ 4.81 หรื อร้ อยละ 96.20 สํา หรั บ ผลการพิจารณา
เป็ นรายด้านปรากฏว่า ด้านสิ งอํานวยความสะดวก มีคา่ คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.86 หรื อร้อยละ 97.20 รองลงมา
คือ ด้านขัAนตอนการให้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.84 หรื อร้อยละ 96.80 ด้านช่องทางการให้บริ การ
มีคา่ คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.82 หรื อร้อยละ 96.40 และด้านเจ้าหน้าทีผใู ้ ห้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.74
หรื อร้อยละ 94.80
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ตารางที 10 ความพึงพอใจในการบริ การด้านขัAนตอนการให้บริ การของงานด้านป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านขั<นตอนการให้ บริการ

1 . ค ว า ม ชั ด เ จ น ใ น ก า ร สื อ ส า ร ถึ ง ขัA น ต อ น
ในการให้บริ การ
2. ความถู ก ต้ อ งของขัA นตอนการให้ บ ริ การ
ทีกาํ หนด
3. ความรวดเร็ วในแต่ละขัAนตอนของการให้บริ การ
4. การจัดลําดับก่อนหลังของผูม้ ารับบริ การ
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.80

0.41

96.00

มากทีสุด

4.84

0.37

96.80

มากทีสุด

4.90
4.82
4.84

0.28
0.39
0.36

98.00
96.40
96.80

มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีส ุ ด

จากตารางที 10 พบว่า ความพึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ด้านขัAนตอนการให้บริ การ งานด้านป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย แต่ละข้อผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ั บบริ การแตกต่างกันโดยมี ความพึงพอใจความรวดเร็ วในแต่ล ะขัAนตอน
ของการให้บริ การ มีคา่ คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.90 หรื อร้อยละ 98.00 รองลงมาคือ ความถูกต้องของขัAนตอนการ
ให้บริ การทีกาํ หนด มีคา่ คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.84 หรื อร้อยละ 96.80
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ตารางที 11 ความพึงพอใจในการบริ การด้านช่องทางการให้บริ การของงานด้านป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านช่ องทางการให้ บริการ

1 . มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ที ห ล า ก ห ล า ย
และเพียงพอ
2. แต่ ล ะ ช่ อ งทา งก าร ใ ห้ บ ริ ก าร ไม่ ยุ่ ง ย า ก
ไม่ซบั ซ้อน และมีความชัดเจน
3. แต่ ล ะช่ อ งทางการให้ บ ริ การตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.79

0.30

95.80

มากทีสุด

4.82

0.38

96.40

มากทีสุด

4.86

0.35

97.20

มากทีสุด

4.82

0.34

96.40

มากทีส ุ ด

จากตารางที 11 พบว่า ความพึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ด้านช่ องทางการให้บริ การ งานด้านป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย แต่ละข้อผลการวิเคราะห์
ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การแตกต่างกันโดยมีความพึงพอใจทีแต่ละช่องทางการให้บริ การ
ตรงตามความต้อ งการของผูใ้ ช้บ ริ ก าร มี ค่ า คะแนนเฉลี ย เท่ า กับ 4.86 หรื อ ร้ อ ยละ 97.20 รองลงมาคื อ
แต่ล ะช่ องทางการให้บริ ก ารไม่ยุ่ง ยาก ไม่ซับ ซ้อน และมี ค วามชัดเจน มี ค่า คะแนนเฉลี ย เท่า กับ 4.82
หรื อร้อยละ 96.40
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ตารางที 12 ความพึงพอใจในการบริ การด้านเจ้าหน้าทีผใู ้ ห้บริ การของงานด้านป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านเจ้ าหน้ าทีผ้ ูให้ บริการ

1. ความรู ้ความเข้าใจของเจ้าหน้าทีในการให้บริ การ
2. เจ้าหน้าทียมิA แย้มแจ่มใสพร้อมให้บริ การ
3. ความถูกต้องในการให้บริ การของเจ้าหน้าที
4. ความรวดเร็ วในการให้บริ การของเจ้าหน้าที
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.76
4.65
4.74
4.79
4.74

0.44
0.50
0.45
0.41
0.45

95.20
93.00
94.80
95.80
94.80

มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีส ุ ด

จากตารางที 12 พบว่า ความพึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ด้านเจ้าหน้าทีผใู ้ ห้บริ การ งานด้านป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย แต่ละข้อผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ั บบริ การแตกต่างกันโดยมี ความพึงพอใจความรวดเร็ วในการให้บ ริ ก าร
ของเจ้าหน้าที มีคา่ คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.79 หรื อร้อยละ 95.80 รองลงมาคือ ความรู ้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที
ในการให้บริ การ มีคา่ คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.76 หรื อร้อยละ 95.20
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ตารางที 13 ความพึงพอใจในการบริ การด้านสิ งอํานวยความสะดวกของงานด้านป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านสิ งอํานวยความสะดวก

1. ความพร้อมของสถานทีในการให้บริ การ
2. ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ตอ่ การให้บริ การ
3. ความสะอาด ความเป็ นระเบี ย บ ของสถานที
และวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริ การ
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.93
4.84
4.81

0.40
0.29
0.43

98.60
96.80
96.20

มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด

4.86

0.37

97.20

มากทีส ุ ด

จากตารางที 13 พบว่า ความพึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ด้านสิ งอํานวยความสะดวก งานด้านป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย แต่ละข้อผลการวิเคราะห์
ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การแตกต่างกันโดยมีความพึงพอใจในความพร้อมของสถานที
ในการให้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.93 หรื อร้อยละ 98.60 รองลงมาคือ ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์
ต่อการให้บริ การ มีคา่ คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.84 หรื อร้อยละ 96.80
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3. งานด้ านรายได้ หรือภาษี
ตารางที 14 ความพึงพอใจในการบริ การงานด้านรายได้หรื อภาษี
ความพึงพอใจในการให้ บริการ

ด้านขัAนตอนการให้บริ การ
ด้านช่องทางการให้บริ การ
ด้านเจ้าหน้าทีผใู ้ ห้บริ การ
ด้านสิ งอํานวยความสะดวก
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.80
4.78
4.82
4.81
4.80

0.40
0.56
0.42
0.45
0.46

96.00
95.60
96.40
96.20
96.00

มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีส ุ ด

จากตารางที 14 พบว่า ความพึง พอใจของประชาชนผูร้ ั บ บริ ก ารที มี ต่อ การให้บ ริ ก ารสาธารณะ
ของเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งานด้านรายได้หรื อภาษี มีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมากทีสุด มีคา่ คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.80 หรื อร้อยละ 96.00 สําหรับผลการพิจารณาเป็ นรายด้านปรากฏว่า
ด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลี ยเท่ากับ 4.82 หรื อร้อยละ 96.40 รองลงมาคือ ด้านสิ งอํานวย
ความสะดวก มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.81 หรื อร้อยละ 96.20 ด้านขัAนตอนการให้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลีย
เท่ากับ 4.80 หรื อร้อยละ 96.00 และด้านช่องทางการให้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.78 หรื อร้อยละ
95.60
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ตารางที 15 ความพึงพอใจในการบริ การด้านขัAนตอนการให้บริ การของงานด้านรายได้หรื อภาษี
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านขั<นตอนการให้ บริการ

1 . ค ว า ม ชั ด เ จ น ใ น ก า ร สื อ ส า ร ถึ ง ขัA น ต อ น
ในการให้บริ การ
2. ความถู ก ต้ อ งของขัA นตอนการให้ บ ริ การ
ทีกาํ หนด
3. ความรวดเร็ วในแต่ละขัAนตอนของการให้บริ การ
4. การจัดลําดับก่อนหลังของผูม้ ารับบริ การ
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.75

0.49

95.00

มากทีสุด

4.83

0.40

96.60

มากทีสุด

4.82
4.81
4.80

0.39
0.33
0.40

96.40
96.20
96.00

มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีส ุ ด

จากตารางที 15 พบว่า ความพึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จัง หวัด สงขลา ด้า นขัAน ตอนการให้ บ ริ ก าร งานด้า นรายได้ห รื อ ภาษี แต่ ล ะข้อ ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล
ความพึ ง พอใจของประชาชนผูร้ ั บ บริ ก ารแตกต่ า งกันโดยมี ค วามพึ ง พอใจในความถู ก ต้องของขัAนตอน
การให้บริ การทีกาํ หนด มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.83 หรื อร้อยละ 96.60 รองลงมาคือ ความรวดเร็ วในแต่ละ
ขัAนตอนของการให้บริ การ มีคา่ คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.82 หรื อร้อยละ 96.40
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ตารางที 16 ความพึงพอใจในการบริ การด้านช่องทางการให้บริ การของงานด้านรายได้หรื อภาษี
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านช่ องทางการให้ บริการ

1 . มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ที ห ล า ก ห ล า ย
และเพียงพอ
2. แต่ ล ะ ช่ อ งทา งก าร ใ ห้ บ ริ ก าร ไม่ ยุ่ ง ย า ก
ไม่ซบั ซ้อน และมีความชัดเจน
3. แต่ ล ะช่ อ งทางการให้ บ ริ การตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.74

0.59

94.80

มากทีสุด

4.80

0.53

96.00

มากทีสุด

4.79

0.56

95.80

มากทีสุด

4.78

0.56

95.60

มากทีส ุ ด

จากตารางที 16 พบว่า ความพึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จัง หวัด สงขลา ด้า นช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร งานด้า นรายได้ห รื อ ภาษี แต่ ล ะข้อ ผลการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล
ความพึง พอใจของประชาชนผูร้ ั บ บริ ก ารแตกต่า งกันโดยมี ความพึง พอใจทีแต่ละช่ องทางการให้บริ ก าร
ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน และมีความชัดเจน มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.80 หรื อร้อยละ 96.00 รองลงมาคือ
แต่ละช่องทางการให้บริ การตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.79 หรื อร้อยละ
95.80
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ตารางที 17 ความพึงพอใจในการบริ การด้านเจ้าหน้าทีผใู ้ ห้บริ การของงานด้านรายได้หรื อภาษี
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านเจ้ าหน้ าทีผ้ ูให้ บริการ

1. ความรู ้ความเข้าใจของเจ้าหน้าทีในการให้บริ การ
2. เจ้าหน้าทียมิA แย้มแจ่มใสพร้อมให้บริ การ
3. ความถูกต้องในการให้บริ การของเจ้าหน้าที
4. ความรวดเร็ วในการให้บริ การของเจ้าหน้าที
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.77
4.85
4.87
4.80
4.82

0.55
0.37
0.36
0.40
0.42

95.40
97.00
97.40
96.00
96.40

มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีส ุ ด

จากตารางที 17 พบว่า ความพึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จัง หวัด สงขลา ด้า นเจ้า หน้า ที ผู ้ใ ห้ บ ริ ก าร งานด้า นรายได้ห รื อภาษี แต่ ล ะข้อ ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล
ความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การแตกต่างกันโดยมีความพึงพอใจในความถูกต้องในการให้บริ การ
ของเจ้าหน้าที มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.87 หรื อร้ อยละ 97.40 รองลงมาคือ เจ้าหน้าทียิมA แย้มแจ่มใส
พร้อมให้บริ การ มีคา่ คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.85 หรื อร้อยละ 97.00
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ตารางที 18 ความพึงพอใจในการบริ การด้านสิ งอํานวยความสะดวกของงานด้านรายได้หรื อภาษี
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านสิ งอํานวยความสะดวก

1. ความพร้อมของสถานทีในการให้บริ การ
2. ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ตอ่ การให้บริ การ
3. ความสะอาด ความเป็ นระเบี ย บ ของสถานที
และวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริ การ
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.79
4.78
4.86

0.47
0.50
0.38

95.80
95.60
97.20

มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด

4.81

0.45

96.20

มากทีส ุ ด

จากตารางที 18 พบว่า ความพึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จัง หวัด สงขลา ด้า นสิ ง อํา นวยความสะดวก งานด้า นรายได้ห รื อ ภาษี แต่ ล ะข้อ ผลการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล
ความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การแตกต่างกันโดยมีความพึงพอใจในความสะอาด ความเป็ นระเบียบ
ของสถานที และวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.86 หรื อร้อยละ 97.20 รองลงมาคือ
ความพร้อมของสถานทีในการให้บริ การ มีคา่ คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.79 หรื อร้อยละ 95.80
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4. งานด้ านพัฒนาชุ มชนและสวัสดิการสั งคม
ตารางที 19 ความพึงพอใจในการบริ การงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ความพึงพอใจในการให้ บริการ

ด้านขัAนตอนการให้บริ การ
ด้านช่องทางการให้บริ การ
ด้านเจ้าหน้าทีผใู ้ ห้บริ การ
ด้านสิ งอํานวยความสะดวก
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.80
4.83
4.73
4.81
4.79

0.45
0.48
0.53
0.40
0.47

96.00
96.60
94.60
96.20
95.80

มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีส ุ ด

จากตารางที 19 พบว่า ความพึง พอใจของประชาชนผูร้ ั บ บริ ก ารที มี ต่อ การให้บ ริ ก ารสาธารณะ
ของเทศบาลนครหาดใหญ่ อํา เภอหาดใหญ่ จัง หวัดสงขลา งานด้า นพัฒ นาชุ ม ชนและสวัส ดิ ก ารสัง คม
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุด มีคา่ คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.79 หรื อร้อยละ 95.80 สําหรับผลการพิจารณา
เป็ นรายด้านปรากฏว่า ด้านช่องทางการให้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.83 หรื อร้อยละ 96.60 รองลงมา
คือ ด้านสิ งอํานวยความสะดวก มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.81 หรื อร้อยละ 96.20 ด้านขัAนตอนการให้บริ การ
มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.80 หรื อร้อยละ 96.00 ด้านเจ้าหน้าทีผใู ้ ห้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.73
หรื อร้อยละ 94.60
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ตารางที 20 ความพึงพอใจในการบริ การด้านขัAนตอนการให้บริ การของงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านขั<นตอนการให้ บริการ

1 . ค ว า ม ชั ด เ จ น ใ น ก า ร สื อ ส า ร ถึ ง ขัA น ต อ น
ในการให้บริ การ
2. ความถู ก ต้ อ งของขัA นตอนการให้ บ ริ การ
ทีกาํ หนด
3. ความรวดเร็ วในแต่ละขัAนตอนของการให้บริ การ
4. การจัดลําดับก่อนหลังของผูม้ ารับบริ การ
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.78

0.55

95.60

มากทีสุด

4.82

0.36

96.40

มากทีสุด

4.85
4.76
4.80

0.38
0.49
0.45

97.00
95.20
96.00

มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีส ุ ด

จากตารางที 20 พบว่า ความพึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ด้านขัAนตอนการให้บริ การงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม แต่ละข้อผลการวิเคราะห์
ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การแตกต่างกันโดยมีความพึงพอใจความรวดเร็ วในแต่ละขัAนตอน
ของการให้บริ การ มีคา่ คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.85 หรื อร้อยละ 97.00 รองลงมาคือ ความถูกต้องของขัAนตอนการ
ให้บริ การทีกาํ หนด มีคา่ คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.82 หรื อร้อยละ 96.40
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ตารางที 21 ความพึงพอใจในการบริ การด้านช่องทางการให้บริ การของงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านช่ องทางการให้ บริการ

1 . มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ที ห ล า ก ห ล า ย
และเพียงพอ
2. แต่ ล ะ ช่ อ งทา งก าร ใ ห้ บ ริ ก าร ไม่ ยุ่ ง ย า ก
ไม่ซบั ซ้อน และมีความชัดเจน
3. แต่ ล ะช่ อ งทางการให้ บ ริ การตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.85

0.49

97.00

มากทีสุด

4.83

0.47

96.60

มากทีสุด

4.81

0.48

96.20

มากทีสุด

4.83

0.48

96.60

มากทีส ุ ด

จากตารางที 21 พบว่า ความพึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ด้านช่องทางการให้บริ การงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม แต่ละข้อผลการวิเคราะห์
ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การแตกต่างกันโดยมีความพึงพอใจทีมีช่องทางการให้บริ การ
ทีหลากหลายและเพียงพอ มีค่าคะแนนเฉลี ยเท่ากับ 4.85 หรื อร้ อยละ 97.00 รองลงมาคือ แต่ละช่ องทาง
การให้บริ การไม่ยงุ่ ยาก ไม่ซบั ซ้อน และมีความชัดเจน มีคา่ คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.83 หรื อร้อยละ 96.60
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ตารางที 22 ความพึงพอใจในการบริ การด้านเจ้าหน้าทีผใู ้ ห้บริ การของงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านเจ้ าหน้ าทีผ้ ูให้ บริการ

1. ความรู ้ความเข้าใจของเจ้าหน้าทีในการให้บริ การ
2. เจ้าหน้าทียมิA แย้มแจ่มใสพร้อมให้บริ การ
3. ความถูกต้องในการให้บริ การของเจ้าหน้าที
4. ความรวดเร็ วในการให้บริ การของเจ้าหน้าที
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.75
4.68
4.73
4.76
4.73

0.55
0.52
0.49
0.56
0.53

95.00
93.60
94.60
95.20
94.60

มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีส ุ ด

จากตารางที 22 พบว่า ความพึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ด้านเจ้าหน้าทีผใู ้ ห้บริ การงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม แต่ละข้อผลการวิเคราะห์
ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การแตกต่างกันโดยมีความพึงพอใจความรวดเร็ วในการให้บริ การ
ของเจ้าหน้าที มีคา่ คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.76 หรื อร้อยละ 95.20 รองลงมาคือ ความรู ้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที
ในการให้บริ การ มีคา่ คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.75 หรื อร้อยละ 95.00
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ตารางที 23 ความพึงพอใจในการบริ การด้านสิ งอํานวยความสะดวกของงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
ด้ านสิ งอํานวยความสะดวก

1. ความพร้อมของสถานทีในการให้บริ การ
2. ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ตอ่ การให้บริ การ
3. ความสะอาด ความเป็ นระเบี ย บ ของสถานที
และวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริ การ
รวม

x

S.D

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.79
4.84
4.80

0.42
0.38
0.40

95.80
96.80
96.00

มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด

4.81

0.40

96.20

มากทีส ุ ด

จากตารางที 23 พบว่า ความพึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จัง หวัดสงขลา ด้า นสิ ง อํา นวยความสะดวก งานด้า นพัฒนาชุ ม ชนและสวัสดิ ก ารสัง คม แต่ล ะข้อผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การแตกต่างกันโดยมีความพึงพอใจความพร้อมของวัสดุ
อุป กรณ์ ต่อการให้บ ริ ก าร มีค่าคะแนนเฉลี ยเท่า กับ 4.84 หรื อร้ อยละ 96.80 รองลงมาคื อ ความสะอาด
ความเป็ นระเบียบของสถานที และวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริ การ มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.80 หรื อร้อยละ
96.00

51

4.3 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูร้ ับบริ การมีความคิดเห็นเกียวกับการปฏิบตั ิงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ สรุ ปได้ดงั นีA
1. อาคารสถานที ทัAงในอาคารและนอกอาคารเอืAออํานวยความสะดวกดีมากต่อผูเ้ ข้ามาติดต่อราชการ
ทีสาํ นักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
2. เจ้าหน้าทีและประชาสัมพันธ์ของสํานักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ มีการแนะนําผูเ้ ข้ามาติดต่อ
ราชการด้วยอัธยาศัยไมตรี และมีจิตบริ การดีมาก
3. ขัAนตอนต่างๆ ในการให้บริ การเป็ นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ วดีมาก
4. ควรขุดลอกทางระบายนํAา/ท่อระบายนํAา เพือ ป้ องกันปัญหานํAาท่วม
5. ควรจัดทํา ลานกี ฬ าและติดตัAง อุป กรณ์ กีฬ า เพือให้เยาวชนและชาวบ้า นได้ออกกําลังกาย ทัAง นีA
เพือลดปัญหาของเยาวชนให้นอ้ ยลง
6. ควรจัดระเบียบการค้าขายบนทางเท้าให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย จะได้ไม่ก่อให้เกิดปั ญหาแก่ผใู ้ ช้
ทางเท้าในการสัญจร
7. ควรวางแผน/เตรี ยมการในการแก้ปัญหาจราจรทัAงในระยะสัAนและระยะยาว
8. ควรอบรม/ให้ความรู ้ดา้ นการคัดแยกขยะของครัวเรื อนเป็ นประจําทุกปี เพือจะได้ลดปริ มาณขยะ
รวมทัAงควรให้หา้ งร้านต่างๆ รณรงค์ให้กบั ผูบ้ ริ โภคให้ลดการใช้ถุงพลาสติก
9. แหล่ ง ค้า ขายที อ ยู่ใ กล้ถ นน มัก จะมี พ่อ ค้า แม่ ค ้า รวมทัAง ผู ้บ ริ โ ภค ตัAง วางสิ น ค้า /ขนส่ ง สิ น ค้า
กีดขวางทางเท้าและบนถนน ทําให้เกิดปัญหาการจราจร
10. ควรจัด ทํา โครงการพัฒนาอาชี พ ให้ก ับ เยาวชนและชาวบ้า นในชุ ม ชนต่า งๆ ที มี ร ายได้น้อ ย
เพือให้มีงานทําตลอดปี รวมทัAงจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์
11. ควรส่ งเสริ มและพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที ย วใ นรู ปแบบใหม่ ๆ ที หลากหล ายมากขึA น
เพือให้นกั ท่องเทียวทัAงชาวไทยและต่างชาติได้มาท่องเทียวได้ตลอดปี
12. ควรซ่ อ มแซม/ติ ด ตัAง กล้ อ งวงจรปิ ดตามแหล่ ง ชุ ม ชนที สํ า คัญ ๆ เพิ ม ขึA น เพื อ ทํา ให้ เ กิ ด
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
13. ควรมีการประเมินแผนยุทธศาสตร์เป็ นประจําทุกปี
14. ควรเร่ งรัดแก้ปัญหาจราจรและปัญหานํAาท่วม รวมทัAงอัคคีภยั ในอาคารสู ง
15. ควรร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า ในการแก้ปัญหาทีอยู่
อาศัยในแหล่งเสื อมโทรม
16. ควรเร่ งรัดในการแก้ปัญหายาเสพติดให้มากขึAน
17. ควรให้ ป ระชาชนที มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ได้เ ข้า มามี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งแท้จ ริ ง ในการจัด ทํา แผน
รวมทัAงการตรวจรับงานจ้างดําเนินการสาธารณูปโภค
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บทที 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการประเมิน
ตารางที 24 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ในประเด็น ด้านขัAนตอนการให้บริ การ
ด้านช่องทางการให้บริ การ ด้านเจ้าหน้าทีผใู ้ ห้บริ การ และด้านสิ งอํานวยความสะดวก
รายการ
ค่ าเฉลีย
S.D ร้ อยละ
ระดับ
งานด้ านทะเบียน
4.64
0.46 92.80
มากทีส ุ ด
1. ด้านขัAนตอนการให้บริ การ
4.69
0.45 93.80
มากทีสุด
2. ด้านช่องทางการให้บริ การ
4.66
0.46 93.20
มากทีสุด
3. ด้านเจ้าหน้าทีผใู ้ ห้บริ การ
4.65
0.48 93.00
มากทีสุด
4. ด้านสิ งอํานวยความสะดวก
4.59
0.44 91.80
มากทีสุด
งานด้ านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4.81
0.38 96.20
มากทีส ุ ด
1. ด้านขัAนตอนการให้บริ การ
4.84
0.36 96.80
มากทีสุด
2. ด้านช่องทางการให้บริ การ
4.82
0.34 96.40
มากทีสุด
4.74
0.45 94.80
มากทีสุด
3. ด้านเจ้าหน้าทีผใู ้ ห้บริ การ
4. ด้านสิ งอํานวยความสะดวก
4.86
0.37 97.20
มากทีสุด
งานด้ านรายได้ หรือภาษี
4.80
0.46 96.00
มากทีส ุ ด
1. ด้านขัAนตอนการให้บริ การ
4.80
0.40 96.00
มากทีสุด
2. ด้านช่องทางการให้บริ การ
4.78
0.56 95.60
มากทีสุด
3. ด้านเจ้าหน้าทีผใู ้ ห้บริ การ
4.82
0.42 96.40
มากทีสุด
4. ด้านสิ งอํานวยความสะดวก
4.81
0.45 96.20
มากทีสุด
งานด้ านพัฒนาชุ มชนและสวัสดิการสั งคม
4.79
0.47 95.80
มากทีส ุ ด
1. ด้านขัAนตอนการให้บริ การ
4.80
0.45 96.00
มากทีสุด
2. ด้านช่องทางการให้บริ การ
4.83
0.48 96.60
มากทีสุด
3. ด้านเจ้าหน้าทีผใู ้ ห้บริ การ
4.73
0.53 94.60
มากทีสุด
4. ด้านสิ งอํานวยความสะดวก
4.81
0.40 96.20
มากทีสุด
รวม
4.76
0.44 95.20
มากทีส ุ ด
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จากตารางที 24 พบว่า ความพึง พอใจของประชาชนผูร้ ั บ บริ ก ารที มี ต่อ การให้บ ริ ก ารสาธารณะ
ของเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความพึงพอใจต่องานด้านป้ องกันบรรเทาสา
ธารณภัยมีคา่ คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.81 หรื อร้อยละ 96.20 รองลงมาคือ งานด้านรายได้หรื อภาษี มีค่าคะแนน
เฉลียเท่ากับ 4.80 หรื อร้อยละ 96.00 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.79
หรื อร้อยละ 95.80 และงานด้านทะเบียน มีคา่ คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.64 หรื อร้อยละ 92.80 ตามลําดับ
5.2 อภิปรายผล
ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุด มีคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.76 หรื อร้อยละ
95.20 ซึ งแสดงให้ เ ห็ น ได้ว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้บ ริ ห ารจัด การตามหลัก การให้ บ ริ ก าร นัน คื อ
(1) หลักความสอดคล้องตามความต้องการของประชาชน หรื อกล่าวอีกนัยหนึง คือ ประโยชน์ทีจดั ให้จะต้อง
ตอบสนองตามความต้องการของประชาชนส่ วนใหญ่ หรื อทัAง หมด มิ ใช่ เป็ นการจัดให้แก่ บุ ค คลกลุ่ ม ใด
กลุ่ ม หนึ ง เฉพาะ (2) หลัก ความสมํา เสมอ คื อ เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ใ ห้บ ริ ก ารนัAน ๆ อย่า งต่ อ เนื อ ง
และสมําเสมอ (3) หลักความเสมอภาค คือ บริ การทีเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดให้แก่ผมู ้ าใช้บริ การทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน ไม่มีการให้สิทธิ พิเศษแก่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดเป็ นกรณี พิเศษ และ (4) หลักความสะดวก
หรื อ การให้บ ริ ก ารที จ ัด ให้ แ ก่ ผูร้ ั บ บริ ก ารได้จ ัด ในลัก ษณะที ป ฏิ บ ัติ ไ ด้ง่ า ย ไม่ ส ร้ า งภาระยุ่ง ยากให้แ ก่
ผูใ้ ช้บริ การ ซึงตรงกับความต้องการของประชาชนทีใช้บริ การทีตอ้ งการความสะดวก ความรวดเร็ ว ประหยัด
เงินและเวลา รวมทัAงเกิดความรู ้สึกทีดีต่อผูใ้ ห้บริ การหรื อองค์กร รวมทัAงเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ให้บริ การ
ทีใ ห้ความสํา คัญกับปั จจัย ที ส่ งผลต่อความพึง พอใจของผูร้ ับ บริ ก าร กล่า วคือ ได้ใ ห้ความสํา คัญเกี ย วกับ
(1) งานบริ ก ารสาธารณะต่ า งๆ (2) สถานที ใ ห้บ ริ ก าร (3) การส่ ง เสริ ม แนะนํา บริ ก าร (4) ผูใ้ ห้บ ริ ก าร
(5) สภาพแวดล้อมของการบริ การ และ (6) กระบวนการบริ การนอกจากนัAนยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สุ ธรรม ขนาบศักดิ (2560) รัฐกิจ หิ มะคุณ (2557) ชนะดา วีระพันธ์ (2555) สมบัติ บุญเลีAยง และคณะ (2555)
กิตติศกั ดิ ชนะจันทร์ และคณะ (2551) ขวัญเรื อน ทองกลาง และคณะ(2551) และสโรชา แพร่ ภาษา (2549)
ส่ วนรายละเอียดแต่ละด้านเป็ นดังนีA
1. ด้ านขั<นตอนการให้ บริการ
ผูร้ ั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ มากที สุ ด มี ค่ า คะแนนเฉลี ย 4.78 หรื อ ร้ อ ยละ 95.60
(ตารางที 2) หากพิจารณาตามประเภทของงานพบว่า ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจต่องานด้านป้ องกันบรรเทา
สาธารณภัย มากที สุ ด มี ค่า คะแนนเฉลี ย 4.84 หรื อร้ อยละ 96.80 รองลงมาเป็ นงานด้า นรายได้ห รื อภาษี
และงานด้า นพัฒนาชุ ม ชนและสวัส ดิ การสังคม มีค่า คะแนนเฉลี ย 4.80 หรื อร้ อยละ 96.00 (ตารางที 24)
จะเห็ นได้ว่า ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด แสดงว่าเทศบาลนครหาดใหญ่
มีขA นั ตอนในการให้บริ การมีความชัดเจน มีความสะดวกรวดเร็ ว มีการจัดลําดับก่อนหลังของผูม้ ารับบริ การ
ก่อให้เกิ ดความพึงพอใจแก่ผูม้ ารับบริ การ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ งก็คือ กระบวนการบริ การมีประสิ ทธิ ภาพ
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ในการจัดการระบบการบริ ก ารที ส่ ง ผลให้ก ารปฏิ บ ัติง านมี ค วามคล่ องตัวและตอบสนองความต้องการ
ของผูร้ ับบริ การได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ วและมีคุณภาพ
2. ด้ านช่ องทางการให้ บริการ
ผูร้ ั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ มากที สุ ด มี ค่ า คะแนนเฉลี ย 4.76 หรื อ ร้ อ ยละ 95.20
(ตารางที 2) หากพิจารณาตามประเภทของงานพบว่า ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจต่องานด้านพัฒนาชุ มชน
และสวัสดิการสังคมมากทีสุด มีคา่ คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.83 หรื อร้อยละ 96.60 รองลงมาเป็ นงานด้านป้ องกัน
บรรเทาสาธารณภัยมีค่าคะแนนเฉลีย 4.82 หรื อร้อยละ 96.40 (ตารางที 24) จะเห็นได้วา่ ผูร้ ับบริ การมีความ
พึ ง พอใจในภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มากที สุ ด แสดงว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ มี ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร
ทีหลากหลาย ไม่ยงุ่ ยาก ไม่ซบั ซ้อน มีความชัดเจน และตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ ทําให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ วในการให้บริ ก าร กล่ า วคื อ การให้บ ริ ก ารประชาชนในงานบางงาน เช่ น งานด้า นรายได้
หรื อภาษี งานด้านสาธารณสุ ข งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็ นต้น มีการให้บริ การนอกสถาน
ทีตA งั ของสํา นัก งาน นอกจากนัAนการติ ดต่อสื อสารระหว่างผูใ้ ห้บริ ก ารกับผูร้ ั บ บริ ก าร มี การเปิ ดช่ องทาง
อินเตอร์ เน็ตโดยให้ผูร้ ั บบริ การแจ้งเรื องต่างๆ ผ่าน website ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้อย่า งสะดวก
ประหยัดและรวดเร็ ว
3. ด้ านเจ้ าหน้ าทีผ ้ ใู ห้ บริการ
ผูร้ ั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ มากที สุ ด มี ค่ า คะแนนเฉลี ย 4.74 หรื อ ร้ อ ยละ 94.80
(ตารางที 2) หากพิจารณาตามประเภทของงานพบว่า ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจต่องานด้านรายได้หรื อภาษี
มากทีสุด มีค่าคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.82 หรื อร้อยละ 96.40 รองลงมาเป็ นงานด้านป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
มีค่าคะแนนเฉลีย 4.74 หรื อร้อยละ 94.80 (ตารางที 24) จะเห็นได้วา่ ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมากทีสุด แสดงว่าเทศบาลนครหาดใหญ่ มีเจ้าหน้า ที ทีมีค วามรู ้ ค วามเข้าใจในการให้บริ การ
มีใบหน้าทียิAมแย้มแจ่มใส เป็ นกันเอง ทํางานเป็ นระบบระเบียบ และถูกต้องตามขัAนตอน ทําให้เกิ ดความ
สะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การ สอดคล้องกับแนวคิดของคุณภาพการให้บริ การทีเกียวกับการมีหวั ใจบริ การ
ของเจ้าหน้าทีผใู ้ ห้บริ การ โดยผูใ้ ห้บริ การจะต้องมีบุคลิกภาพเกียวกับ (1) การยิมA แย้มแจ่มใส (2) ปฏิสัมพันธ์
กับ ผูร้ ั บ บริ ก ารด้ว ยความรวดเร็ ว และเต็ม ใจ (3) มี ก ารสื อ สารที ดี และ (4) มี ก ารเอาใจเขามาใส่ ใ จเรา
นึกถึงความรู ้สึกของผูม้ าติดต่อขอรับบริ การ
4. ด้ านสิ งอํานวยความสะดวก
ผูร้ ั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ มากที สุ ด มี ค่ า คะแนนเฉลี ย 4.77 หรื อ ร้ อ ยละ 95.40
(ตารางที 2) หากพิจารณาตามประเภทของงานพบว่า ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจต่องานด้านป้ องกันบรรเทา
สาธารณภัย มากทีสุด มีคา่ คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.86 หรื อร้อยละ 97.20 รองลงมาเป็ นงานด้านรายได้หรื อภาษี
และงานด้า นพัฒนาชุ ม ชนและสวัส ดิ การสังคม มีค่า คะแนนเฉลี ย 4.81 หรื อร้ อยละ 96.20 (ตารางที 24)
จะเห็ นได้วา่ ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด แสดงว่า เทศบาลนครหาดใหญ่
มีส ถานที ที ส ะดวกสบายในการให้บ ริ ก าร ในตัวอาคารมี ก ารแบ่ง พืAนที เป็ นสัดส่ วน มี ค วามเป็ นระเบี ย บ
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เรี ย บร้ อ ย มี อุ ป กรณ์ ที ท ัน สมัย และเพี ย งพอต่ อ การใช้ง าน ส่ ง ผลให้ ผู ้ม ารั บ บริ การเกิ ด ความพึ ง พอใจ
ซึงสอดคล้องกับแนวคิดเกียวกับคุณภาพการให้บริ การทีกล่าวถึงองค์ประกอบทีสําคัญของการมีหวั ใจบริ การ
จะต้องมีการจัดบรรยากาศ สถานทีทาํ งานให้สะอาด เรี ยบร้อย บรรยากาศร่ มเย็น มีสถานทีพกั ผ่อนหรื อทีพกั
รอ การตกแต่งภายในและภูมิทศั น์ ทีสวยงาม จัดแบ่งพืAนทีเป็ นสัดส่ วน รวมทัAงจัดสถานทีจอดรถ เจ้าหน้าที
ประชาสัมพันธ์ และทีนงั รอรับบริ การไว้รองรับผูเ้ ข้ามาใช้บริ การ
5.3 ข้ อเสนอแนะ
1. จากการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของผูร้ ับบริ การทีมีต่อการให้บริ การงานบริ การ
สาธารณะของเทศบาลนครหาดใหญ่ อยูใ่ นระดับมากทีสุด แสดงให้เห็นถึงการบริ หารจัดการทีคาํ นึงถึงความ
ต้องการของผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ อย่างไรก็ตาม ผูร้ ับบริ การมักจะมีความคาดหวังในการให้บริ การทีดียงิ ขึAน
เรื อยๆ องค์กรจึงจําเป็ นจะต้องพัฒนาการบริ หารจัดการเพือให้ยุทธศาสตร์ ในแต่ละด้านบรรลุวตั ถุประสงค์
ตามทีตอ้ งการ โดยต้องผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ ไปสู่ การปฏิบตั ิดว้ ยการใช้เครื องมือทางการบริ หารต่างๆ
อาทิ ลิขิตสมดุล (Balanced Scorecard) เพือกําหนดปั จจัยทีมีผลต่อความสําเร็ จอย่างยิง ยวด (Critical Success
Factor) จัดทําแผนงานโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework) และกําหนดเนืAอหาให้ครอบคลุม
ภารกิจทีมีผลต่อความสําเร็ จในการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์
2. การจัด ทํา แผนจะต้อ งให้ อ งค์ก รภาคประชาชนในท้อ งถิ น ได้เ ข้า มามี ส่ ว นร่ ว มอย่า งจริ ง จัง
โดยจะต้องจัดลําดับความสําคัญของโครงการทีจะดําเนินการให้ชดั เจนมากทีสุด
3. ควรมี ก ารฝึ กอบรมเจ้า หน้า ที อย่า งต่ อเนื อง ซึ ง ไม่ค วรเน้นเฉพาะเรื องระเบี ย บปฏิ บ ัติราชการ
ของกรมส่ งเสริ มปกครองส่ วนท้ อ งถิ น เท่ า นัA น แต่ ค วรให้ ค วามสํ า คัญ กั บ การวางแผนการตลาด
ตามความต้องการของประชาชน เทคนิคการบริ หารจัดการองค์กร และการบริ หารองค์กรเชิงธุรกิจ
4. ควรให้ความสําคัญกับ การพัฒนาเศรษฐกิ จท้องถิ นให้ม ากขึAน โดยวางแผนพัฒนาบนพืAนฐาน
ของทรัพยากรในท้องถินให้มากทีสุด เพือก่อให้เกิดรายได้กบั ท้องถินและการพัฒนาเศรษฐกิจทียงั ยืน
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