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การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการฉบับน้ีสําเร็จได้ด้วยดีเพราะท่านนายกเทศมนตรีตําบล 

บ้านดอนที่ได้ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในศักยภาพผลงานคณาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิในการสํารวจและประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล
ตําบลบ้านดอน เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการในบริการประชาชนให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน คณะผู้ประเมินขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ใน ณ ที่น้ี 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งรับเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ จึงทําให้การดําเนินงาน
สํารวจและประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2562 ในครั้งน้ีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลบ้านดอน ทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินครั้งน้ี 

ขอขอบพระคุณประชาชน ผู้ใช้บริการเทศบาลตําบลบ้านดอน ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินความพึงพอใจในครั้งน้ี 
    
 

คณะผู้จัดทํา 
ตุลาคม 2562 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การสํารวจและประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลบ้านดอน 
อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ รวม 5 งาน
บริการ คือ งานด้านทะเบียน (ทะเบียนราษฎร์) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง งานด้านรายได้
หรือภาษี งานด้านสาธารณสุข และงานด้านสวัสดิการสังคม (เงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ) โดยแต่ละงาน
กําหนดกรอบการประเมิน ได้แก่ 1) ขั้นตอนการให้บริการ 2) ช่องทางการให้บริการ 3) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
และ 4) สิ่งอํานวยความสะดวก  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน คือประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ/หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงาน
เอกชน ที่มาขอรับบริการหรือเคยติดต่อกับเทศบาลตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ใน
ปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย  คือ งานด้านทะเบียน (ทะเบียนราษฎร์) จํานวน 100 คน งานด้านโยธา การ
ขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง จํานวน 17 คน งานด้านรายได้หรือภาษี จํานวน 100 คน งานด้านสาธารณสุข 
จํานวน 35 คน และงานด้านสวัสดิการสังคม (เงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ) จํานวน 100 คน สุ่มตัวอย่างโดย
ไม่คํ านึ งถึ งความน่าจะเป็นทางสถิ ติแบบบังเอิญ  เครื่องมือที่ ใช้คือ แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า 

 งานด้านทะเบียน (ทะเบียนราษฎร์) 
  มีความพึงพอใจโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  96.20 อยู่ในระดับมากที่สุด    
 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง   
  มีความพึงพอใจโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  95.20 อยู่ในระดับมากที่สุด 
   งานด้านรายได้หรือภาษี 
  มีความพึงพอใจโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  96.80 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 งานด้านสาธารณสุข 
  มีความพึงพอใจโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  96.20 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 งานด้านสวัสดิการสังคม (เงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ) 

  มีความพึงพอใจโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  95.80 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของความพึงพอใจทั้ง 5 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด และเมื่อคิดเป็น
ค่าร้อยละของความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 96.04 
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บทที่ 1 

บทนํา 

การปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government) เป็นระบบการปกครองที่ยอมรับกันว่าเป็นรากแก้ว
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งน้ี เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้เรื่อง การปกครอง
ระดับท้องถิ่นโดยการกระทําด้วยตนเองซึ่งจะอํานวยผลให้เกิดความชํานาญและมีประสบการณ์ที่สามารถจะ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองในระดับชาติในโอกาสต่อไปได้เป็นอย่างดีดังน้ันจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลใน
ระบอบประชาธิปไตยที่จะต้องสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่นโดยถือว่าจะ
เป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับชาติ 

กล่าวโดยสรุปว่าการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสําคัญ เน่ืองจาก 1) การปกครองส่วนท้องถิ่นถือ
เป็นรากฐานของประชาธิปไตย 2) การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 3) การปกครอง
ท้องถิ่นทําให้ประชาชนรู้จักปกครองตนเอง 4) การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นได้ตรงตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ 5) การปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นแหล่งการสร้างผู้นําทาง
การเมืองในระดับชาติ ต่อไปและที่สําคัญคือ 6) การปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาชนบท
แบบพ่ึงตนเอง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้จัดต้ังตามหลักการของการกระจาย
อํานาจ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หน่ึงในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐในระบบประชาธิปไตยโดยมุ่งลดบทบาท
ของรัฐบาลส่วนกลาง ลงเหลือภารกิจเท่าที่ต้องทํา เท่าที่จําเป็น และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ชุมชนท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากย่ิงขึ้น การกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นจึงเป็นการจัด
ความสัมพันธ์โครงสร้างอํานาจหน้าที่ใหม่ระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงคือมีความหลากหลายของกลุ่มคน เช้ือชาติ ศาสนา อาชีพ การศึกษา เทคโนโลยี ความต้องการ 
และความคาดหวัง จากรัฐ ที่เพ่ิมขึ้น ทั้งมีลักษณะที่แตกต่างกัน ขัดแย้งกัน ในขณะที่รัฐก็มีขีดความสามารถ 
ทรัพยากรที่จํากัดในการตอบสนองปัญหาความต้องการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นได้ทันต่อเหตุการณ์
และความต้องการของแต่ละท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้จัดต้ัง
ขึ้นตามหลักการของการกระจายอํานาจ กล่าวคือเป็นสถาบันที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองให้
ประชาชนเรียนรู้กระบวนการตามระบอบประชาธิปไตย คือมีส่วนร่วมทั้งการเลือกผู้บริหารท้องถิ่น วางแผน
พัฒนาโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่ การติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ้านดอน ซึ่งมี
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ปณิธานว่า “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพ่ือประชาชน” จึงได้จัดทําบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริงขึ้น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1)งานด้านทะเบียน(ทะเบียนราษฎร์) 2)งานด้านโยธา 
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 3)งานด้านรายได้หรือภาษี 4)งานด้านสาธารณสุข 5)งานด้านสวัสดิการสังคม 
(เงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ) 

 
ดังน้ัน เพ่ือให้ทราบว่าคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านดอน ดําเนินงานเป็นอย่างไร จึง

มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งการประเมินในครั้งน้ีจะถือเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญย่ิงต่อ
การบริหารงานของเทศบาลตําบลบ้านดอน เพราะจะเป็นเสมือนกระจกท่ีสะท้อนความคิดเห็นของผู้รับบริการ และ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ ว่ามีความพึงพอใจต่อการทํางานของหน่วยงานอย่างไร ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน จะเป็น
เข็มทิศสําหรับแก้ไขปัญหาการบริการได้อย่างตรงประเด็น อันจะนําไปสู่การบริการที่มีคุณภาพ เพ่ือสร้างความพึง
พอใจให้แก่ประชาชนผู้ซึ่งเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

การสํารวจและประเมินในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
การให้บริการในบริการสาธารณะทั้ง 5 งานของเทศบาลตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ดังน้ี 

1. งานด้านทะเบียน (ทะเบียนราษฎร์) 
2. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
3.  งานด้านรายได้หรือภาษี 
4. งานด้านสาธารณสุข 
5. งานด้านสวัสดิการสังคม (เงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ) 

ขอบเขตของการประเมิน 

ผู้ประเมินได้กําหนดขอบเขตการประเมินไว้ ดังน้ี 

  1. ขอบเขตตัวแปร 

การประเมินครั้งน้ี ผู้ประเมินมุ่งศึกษาตัวแปรความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านทะเบียน 
(ทะเบียนราษฎร์) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านสาธารณสุข 
และงานด้านสวัสดิการสั งคม (เงินสงเคราะห์ เบ้ีย ยังชีพผู้ สู งอายุ ) โดยแต่ละงานกําหนดขอบเขต
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ไว้ 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวก 

  2. ขอบเขตประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

  ประชากร คือ ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ/หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชน ที่มาขอรับ
บริการหรือเคยติดต่อกับเทศบาลตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในปีงบประมาณ 2562 
ประกอบด้วย  
  งานด้านทะเบียน (ทะเบียนราษฎร์) จํานวน 435 คน 
  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง จํานวน 21 คน 
  งานด้านรายได้หรือภาษี จํานวน 1,727 คน 
  งานด้านสาธารณสุข จํานวน 50 คน 
  งานด้านสวัสดิการสังคม (เงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ)  จํานวน 1,458 คน 

   วิธีการสุ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่าง แยกเป็นแต่ละด้านโดยใช้สูตรวิธีการคํานวณของทาโร ยามาเน่ 
(Taro Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 90 กําหนดค่าความคลาดเคล่ือน  ±10% 

 สูตรวิธีการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
 เมื่อ n คือขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
   N คือขนาดประชากร   
   e คือความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง  
 
  3. ขอบเขตระยะเวลาและพืน้ที ่

  การสํารวจและประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาปีงบประมาณ 2562 
ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 เทศบาลตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จะได้ทราบผลการปฏิบัติงาน เพ่ือนําไป
ปรับปรุงและใช้เป็นแนวทางในการให้บริการงานด้านทะเบียน (ทะเบียนราษฎร์) งานด้านโยธา การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านสาธารณสุข และงานด้านสวัสดิการสังคม (เงินสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ) ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ หมายถึง ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีต่อ
การเข้าไปขอรับบริการในด้านขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอํานวย
ความสะดวก  

2. ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ
ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว ความรวดเร็วในขั้นตอนความชัดเจนในการอธิบาย แนะนําขั้นตอนใน 
การให้บริการความเป็นธรรมของข้ันตอน วิธีการให้บริการ เรียงตามลําดับก่อน - หลัง ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ความสะดวกของขั้นตอนที่ได้รับจากการบริการระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงกับความต้องการ 

3. ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ หมายถึง ความพึงพอใจในวิธีการให้บริการ
ประชาชน การบริการประชาชน ช่องทางเลือกในการติดต่อประสานงาน เช่น ทางโทรศัพท์ โทรสาร 
อินเตอร์เน็ต เว็บบอร์ด ไปรษณีย์ การติดต่อประสานงาน ณ ที่ทําการ/สํานักงาน การบริการเชิงรุก การบริการ
เคลื่อนที่ การบริการผ่านธนาคาร วิธีการติดต่อสื่อสารกับประชาชน การติดต่อสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ  

4. ความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หมายถึง ความพึงพอใจต่อความเต็มใจในการให้บริการ 
จํานวนเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ความรู้ความเช่ียวชาญ ความใส่ใจ ความรวดเร็วในการให้บริการ ความซื่อสัตย์ 
ความรับผิดชอบ ความสุภาพ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การส่ือสาร และการรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้รับบริการ 

5. ความพึงพอใจในด้านสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง ความพึงพอใจต่อสถานที่ต้ังของ
หน่วยงาน มีความสะดวกในการเดินทางมาขอรับบริการ ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น สถานที่
จอดรถ ห้องนํ้า ที่น่ังคอยสําหรับผู้รับบริการ ความสะอาดของสถานที่ ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ใน
การบริการ คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์ การจัดสถานที่และอุปกรณ์/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีป้ายข้อความ
บอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ความชัดเจนและเข้าใจง่าย ความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือเอกสารให้
ความรู้ มีความพร้อมของยานพาหนะ แบบฟอร์มการขอรับบริการต่าง ๆ มีความเหมาะสมความกว้างขวางของ
สถานที่ที่ให้บริการ 
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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

การประเมินครั้งน้ี ได้ทําการศึกษา ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดยมีหัวข้อและรายละเอียดดังน้ี 

1. แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับการประเมินผล 
2. แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับประสิทธิภาพ 
3. แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับประสิทธิผล 
4. แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5. บริบทของเทศบาลตําบลบ้านดอน 
6. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
1. แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับการประเมินผล 

 
ในปัจจุบัน การประเมินผลเป็นความจําเป็นและมีความสําคัญในการปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและ

ภาคเอกชน ที่สําคัญหน่วยงานสามารถประยุกต์ใช้ผลการประเมิน เพ่ือพัฒนาองค์กร พัฒนานโยบาย หรือเพ่ือ 
การวางแผน ในปัจจุบันการประเมินผลครอบคลุมในหลายลักษณะด้วยกันทั้งในลักษณะการประเมินองค์รวมของ
องค์กร หรืออาจประเมินเฉพาะด้าน อาทิเช่น การประเมินผลโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ฯลฯ หน่วยงานต่าง ๆ ในปัจจุบันทั้งในระบบราชการและเอกชน จึงใช้ “การประเมินผล” เป็นกลไกในการพัฒนา
องค์กร รวมท้ังหลักวิชาการต่าง ๆ ในการประเมินผล ได้รับการพัฒนาไปตามสภาพการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา 

แนวคิดการประเมินผล ในทัศนะของนักประเมินผลมีอยู่ 2 ที่มีความหมายใกล้เคียงกันคือ คําว่า
“Assessment” และ “Evaluation” คํ าว่า “Assessment” มาจากคํ าว่า “Assess” ซึ่ งมี ความหมายตาม
ตัวอักษรว่า “to sit beside” หรือ “to assist the judge” และจากความหมายเดิมที่ปรากฏน่ีเองนักประเมินจึง
ให้ความหมายใหม่ของคําว่า “Assessment” หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้อมูลให้อยู่ในรูปที่สามารถตีความได้
เพ่ือใช้เป็นฐานสํารับการนําไปสู่การตัดสินใจในขั้นประเมินผล (Anderson, Ball & Murphy, 1975 : 26 – 27) 
นอกจากน้ีในทัศนะของการประเมินในด้านต่าง ๆ ก็มีการให้ความหมายในลักษณะต่าง ๆ กันอาทิ 

นักจิตวิทยา ได้อธิบายความหมายว่า “Assessment” หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ของการสังเคราะห์
ข่าวสารเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งนําไปสู่การประเมนิคุณค่าตามสถานการณ์ของบุคคลน้ัน ๆ เพ่ือให้สามารถอธิบายและเข้าใจ
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บุคคลน้ันได้ดีขึ้น (Brown, 1983 : 15) คําว่า “Assessment” นํามาใช้ในด้านจิตวิทยาครั้งแรกในหนังสือช่ือ 
Assessment of Men ซึ่งตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1984 ในหนังสือรายงานกิจการของสาํนักงานบริการยุทธศาสตร์ (Office of 
Strategic Service) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งทําหน้าที่คัดเลือกชายฉกรรจ์ให้กับองค์กรพิเศษระหว่างสงครามโลกคร้ังที่ 2 
 

ในด้านการศึกษาโดยทั่วไป “Assessment” เป็นกระบวนการเบ้ืองต้นที่พยายามวัดคุณภาพและ
ปริมาณการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิคของการประเมินแบบต่าง ๆ เช่น การมอบหมายงานให้ทําการประเมิน
โครงการเก่ียวกับการเรียนการสอน การใช้แบบทดสอบตามวัตถุประสงค์และการใช้แบบทดสอบมาตรฐานเป็นต้น 
(Page, Thomas & Marshall, 1977 : 26) 

 
1.1 ความหมายของการประเมินผล 
คําว่า Evaluation แปลว่า การประเมินผล นักการศึกษาได้ให้ความหมายในลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น 
1. การมีความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งหน่ึงสิ่งใด การตัดสินความเพียงพอของส่ิงหน่ึงสิ่งใด หรือการตัดสิน

คุณค่าของสิ่งหน่ึงสิ่งใด (Shertzer & Linden, 1979 : 13) 
2. การตัดสินความสอดคล้องต้องกันระหว่างการปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ (Mehrens & Lehman, 

1984 : 5) 
3. การนําจํานวนที่ได้จากการวัดมาเทียบกับเกณฑ์ เพ่ือตัดสินคุณค่าของจํานวนที่สังเกตได้ 

(Chase, 1978 : 7) 
4. กระบวนการค้นหาหรือตัดสินหรือคํานวณของบางสิ่งบางอย่าง โดยใช้มาตรฐานของการประเมิน 

รวมทั้งการตัดสินโดยอาศัยเกณฑ์ภายใน และหรือเกณฑ์ภายนอก (Good, 1973 : 220) 

ความแตกต่างระหว่าง “Assessment” และ “Evaluation” 
จากความหมายของ “Assessment” และ “Evaluation” จะเห็ นได้ ว่ า “Assessment” เป็ น

กระบวนการในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นฐานในการตัดสินใจ ส่วน “Evaluation” เป็นกระบวนการในการตัดสินใจ
โดยใช้ข้อมูลจาก“Assessment” เป็นหลัก ข้อที่น่าสังเกต ก็คือ กลุ่มประเทศที่อยู่ในเครือจักรภพอังกฤษ นิยามคําว่า 
“Assessment” และ “Evaluation” ในความหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือคํา “Assessment” จะใช้ในความหมาย
ของการหาคําตอบว่า สิ่งที่ต้องการวัดเป็นอย่างไร ได้รับผลสําเร็จอะไรและส่วน “Evaluation” ใช้หาคําตอบเพ่ือ
อธิบายผลและประสิทธิผลของสิ่งที่ต้องการวัด ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่นิยมใช้คําว่า“Assessment” มักใช้ 
คําว่า “Evaluation” ในความหมายเดียวกันกับ“Assessment” 

แนวคิดพ้ืนฐานของการประเมิน ที่ผ่านมาสามารถอิงนิยามของการประเมินที่ต่างกัน ดังต่อไปน้ี 
1. การประเมินในความหมายของการวัด (Measurement) นักประเมินในช่วง ค.ศ. 1900 – 

1930 มักใช้คําว่า “การวัด” และ “การประเมินผล” ในความหมายเดียวกัน แม้ในปัจจุบันในการเรียนการสอน 
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ก็ยังคงใช้คําทั้งสองในลักษณะใกล้เคียงกันและเป็นกระบวนการต่อเน่ือง การประเมินในความหมายของ 
การวัดผลจึงพัฒนาไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ของการวัด เน้นในด้านความเป็นปรนัยในเชิงประจักษ์ 
ความเที่ยงตรงของการวัด ความเป็นมาตรฐานของเครื่องมือที่ใช้วัด ตลอดจนการใช้สถิติวิเคราะห์ในเชิง
ปริมาณเพ่ือหาข้อสรุป รวมทั้งการค้นหาเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือการเปรียบเทียบ  

2. การประเมินในความหมายของการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งในแนวคิดดังกล่าว
มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดรวมทั้งพัฒนาวิธีการประเมิน ดังน้ี 

ในช่วงปี ค.ศ. 1887 – 1898 Joseph M. Rice (1914) ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการปฏิรูปการศึกษาได้
ทําการศึกษาโปรแกรมการสอนในโรงเรียน จากผลการศึกษาพบว่าในโรงเรียนที่มีช่ัวโมงการสอนแตกต่างกัน 
ไม่ทําให้ผลการเรียนแตกต่างกัน จากผลดังกล่าวจึงอาจสรุปได้ว่า ในโรงเรียนใช้ช่ัวโมงการสอนอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ จากข้อค้นพบดังกล่าวจึงกระตุ้นให้นักการศึกษาเกิดความสนใจในการตรวจสอบผลการเรียนรู้
ของนักเรียนอย่างจริงจัง แนวคิดของ Rice จึงมีอิทธิพลต่อการประเมินที่เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

Rossi (1982) ได้กล่าวว่า การประเมินเป็นการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีทางสังคม เพ่ือตัดสินและ
พัฒนาโครงการด้านการวางแผนและการติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการทางสังคม รวมทั้ง
การศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงจากการนํานโยบาย แผนงานไปปฏิบัติ โครงการ 

Suchman (1967) ได้กล่าวว่า กระบวนการประเมินเป็นเป็นกระบวนการต่อเน่ืองทางสังคม 
ซึ่งเก่ียวข้องระหว่างกิจกรรมที่จะถูกประเมิน กับคุณค่าส่วนบุคคลของผู้ประเมิน ดังน้ันกระบวนการ 
จึงจําเป็นต้องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับการตัดสินใจเชิงอัตนัยซึ่งซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวบุคคลที่ 
ไม่สามารถขจัดให้หมดสิ้นไปได้ 

ดังน้ันในแนวคิดเก่ียวกับการประเมินจึงอาจมองในแง่ของการประเมินในแง่ของการวัดหรืออาจใช้
กระบวนการทางการวิจัย ซึ่งมีการใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผล โดยมีลักษณะที่แตกต่างกัน 

 
หัวข้อ การประเม ิน การวิจัย 

เป้าหมายของการศึกษา ต้องการสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ต้องการความรู้ใหม่ที่เป็น 
ข้อเท็จจริง  

แนวทางการศึกษา ค้นหาผลท่ีเป็นไปได้จากข้อมูลเชิง 
ประจักษ์และเชิงตรรกะ 

ค้นหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่จะ 
ศึกษาจากข้อมลูเชิงประจักษ์ เชิง 
คุณภาพ หรือเชิงประวัติศาสตร์ 

ผลการศึกษา คุณค่าการใช้ประโยชน์ ข้อความรู้ที่สรปุได้ 
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หัวข้อ การประเม ิน การวิจัย 
การนําไปใช้ เป็นแนวทาง/ทางเลือกในทางปฏิบัติ นําไปสู่การสร้างทฤษฎีและ 

การแก้ปัญหา 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ ความเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับ 
(Creditability) และก่อให้เกิดการ 
ปรับเปลี่ยน 
 

อิงความตรงภายในและความตรง
ภายนอก (Internal Validity and 
External Validity 

ภาพท่ี 2-1 แนวคิดเก่ียวกับการประเมินหรือกระบวนการทางการวิจัย 

ในปัจจุบันความต้องการของการประเมินก็เพ่ือการตัดสินคุณค่าของงาน หรือเพ่ือเตรียม
ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมสําหรับผู้ปฏิบัติงานหรือเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานที่ต่อเน่ืองให้ได้ผลดีย่ิงขึ้น 
ดังน้ันในการประเมินจะต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญ อย่างน้อง 3 องค์ประกอบ คือ 1) เกณฑ์ 2) กระบวนการ 
3) เทคนิควิธีสําหรับอ้างอิงผลการประเมินอย่างมีระบบ 

1.2 ทฤษฎีและโมเดลการประเมิน 
พัฒนาการของแนวคิด และเทคนิควิธีของการประเมิน จนถึงปัจจุบัน ได้มีการพัฒนา

ความก้าวหน้าจนนับได้ว่า การประเมินในปัจจุบันมีหลักการท่ีชัดเจน มีความเป็นระบบ จนกระทั่งสามารถ
พัฒนารูปแบบ หรือแบบจําลอง ขึ้นหลายรูปแบบจนสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแพร่หลาย 

โมเดลการประเมินของไทเลอร์ (Tyler’s Rational and Model of Evaluation) แนวคิด
การประเมินของไทเลอร์ จัดเป็นแนวคิดการประเมินในระดับช้ันเรียน โดยมาจากแนวคิดที่ว่า การประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน จะมีส่วนช่วยอย่างมากในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนจาก
แนวคิดดังกล่าวไทเลอร์ ได้นิยามว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการท่ีมุ่งจัดขึ้นเพ่ือ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงปรารถนาในตัวผู้เรียน ด้วยเหตุน้ีจุดเน้นของการเรียนการสอนจึง
ขึ้นอยู่กับผู้เรียนที่ต้องมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหลังการสอน ดังน้ัน เพ่ือให้การสอนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในตัวผู้เรียนตามที่มุ่งหวัง กระบวนการดังกล่าวควรทีขั้นตอนในการดําเนินการดังน้ี 

ขั้นที่ 1 ต้องกําหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนลงไปว่า เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว ผู้เรียนควรเกิด
พฤติกรรมใด หรือสามารถกระทําสิ่งใด ลักษณะของวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนดังกล่าวน้ีควรมีจุดเน้น อยู่ที่การกําหนด
พฤติกรรมซึ่งสังเกตเห็นได้ชัดเจน หรือเรียกว่าวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ขั้นที่ 2 จากวัตถุประสงค์ตามข้อ 1 ต้องระบุเน้ือหาหรือสาระที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ ที่เมื่อผู้เรียน
เรียนรู้แล้ว จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ ที่ระบุในขั้นตอนที่ 1 
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ขั้นที่ 3 หารูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมะสมกับเน้ือหาซึ่งผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ตามที่
ระบุไว้ในขั้นที่1 

ขั้นที่ 4 หามาตรการในการตรวจสอบหลังจากสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนว่า ผู้เรียนได้เกิด 
การเรียนรู้และบรรลุวัตถุประสงค์ข้อใดบ้าง และมีวัตถุประสงค์ข้อใดบ้างที่ยังไม่เกิด 

 

       
วัตถุประสงค์ 

 
 
 
 

การจัดการเรียนการสอน                                         การประเมินผลผู้เรียน  
 

ภาพท่ี 2-2 โมเดลการประเมินของไทเลอร์ 
 

จากโมเดลดังกล่าวแสดงถึงการเปรียบเทียบสิ่งที่ผู้เรียนสามารถกระทําได้จริงหลังจากที่ได้
จัดการเรียนการสอนแล้ว กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งได้กําหนดไว้ก่อนที่จะจัดการเรียนการสอนน้ัน ใน
ปัจจุบันได้นําแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนา กระบวนการแปรเปล่ียนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยกําหนด
วัตถุประสงค์ในกิจกรรมและประเมินผลลัพธ์ของพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและองค์กร 

แนวคิดและโมเดลการประเมินของครอนบาค (Cronbach’s Concept and Model) ในปี 
ค.ศ. 1963 ครอนบาค ได้เขียนบทความช่ือ “Course Improvement Through Evaluation” โดยได้นิยาม
การประเมินว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดการทาง
การศึกษาซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพของครู ในแนวคิดของครอนบาค
การประเมินไม่ควรใช้แบบทดสอบเท่าน้ัน แต่ควรมีมาตรการอ่ืน ๆ ประกอบด้วย แนวทางการประเมิน 
4 แนวทาง คือ 

1. การศึกษากระบวนการ (Process Studies) ได้แก่ การศึกษาภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ช้ันเรียน เช่น การสังเกตการณ์ใช้สื่อ การซักถามนักเรียนในขณะสอน ฯลฯซึ่งสามารถนํามาเป็นข้อมูลที่ใช้เพ่ือ
การพัฒนาหรือปรับปรุงการสอน 

2. การวัดศักยภาพของผู้เรียน (Proficiency Measurement) ครอนบาคให้ความสําคัญต่อ
คะแนนรายข้อมากกว่าคะแนนจากแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยให้ทัศนะว่า คะแนนแต่ละข้อสามารถช้ีให้เห็นถึง
สิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้แล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาต่อไป ดังน้ัน การวัดสมรรถภาพของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอน 
จึงมีความสําคัญมากกว่าการสอบปลายภาคเรียน 
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3. การวัดทัศนคติ (Attitude Measurement) การวัดทัศนคติเป็นผลที่เกิดจากการจัดการเรียน 
การสอน ซึ่งมีความสําคัญเช่นกัน การวัดทัศคติสามารถวัดได้หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม 
และอ่ืน ๆ 

4. การติดตามผล (Follow-up Studies) เป็นการติดตามผลการทํางาน หรือภาวการณ์เลือก
ศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ เพ่ือช่วยพัฒนาหรือรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานในปัจจุบันได้นําแนวคิดดังกล่าวมา
ใช้ในการประเมินด้านการเรียนการสอน เพ่ือค้นหาข้อบกพร่องและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

แนวคิดและโมเดลการประเมินของสคริฟเวน (Scriven’s Evaluation Ideologies and 
Model) ใน ค.ศ. 1967 สคริฟเวนได้เขียนบทความช่ือ “The Methodology of Evaluation” ซึ่งสคริฟเวน 
ได้นิยามการประเมิน ไว้ว่า เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการรวบรวมข้อมูล การตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือเพ่ือ
เก็บข้อมูล และการกําหนดเกณฑ์ประกอบในการประเมิน เป้าหมายการประเมิน ก็คือ การตัดสินคุณค่าให้กับ
กิจกรรมที่ต้องการประเมิน การประเมินแบ่งเป็น 2 ลักษณะ 

1. การประเมินระหว่างดําเนินการ (Formative Evaluation) เป็นการประเมินงาน กิจกรรมท่ี
บ่งช้ีถึงข้อดี และข้อจํากัดที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินงานน้ัน ๆ ผลจากการประเมิน สามารถจะนําไปใช้เพ่ือ
การพัฒนางานให้ดีขึ้น จึงเรียกการประเมินดังกล่าวว่า การประเมินเพ่ือการปรับปรุง 

2. การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) เป็นการประเมินเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นลง
เพ่ือเป็นตัวบ่งช้ีถึงคุณค่าความสําเร็จของกิจกรรม หรือเพ่ือเป็นแนวทางที่ดีไปใช้กับ งานหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ  
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จึงเรียนการประเมินประเภทน้ีว่าการประเมินสรุปรวม 

นอกจากน้ีมีสิ่งสําคัญ 2 ส่วนที่มีความสําคัญ คือ 
1. การประเมินเกณฑ์ภายใน (Intrinsic Evaluation) เป็นการประเมินเก่ียวกับคุณภาพของ

เครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล รวมทั้งคุณภาพของคุณลักษณะของการดําเนินงาน เช่น เป้าหมาย โครงสร้าง
วิธีการ ตลอดจนทัศนคติของบุคลากรที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน ความเชื่อจากสาธารณชน รวมท้ังข้อมูล
อ่ืนๆ ในการดําเนินงาน 

2. การประเมินความคุ้มค่า (Pay off Evaluation) เป็นการประเมินในส่วนที่ไม่เก่ียวข้องกับ
คุณภาพของงาน/กิจกรรม หรือสิ่งอ่ืน ๆ แต่การประเมินในลักษณะน้ีเป็นการประเมินผลกระทบหรือซึ่งเป็นผล
ที่มีต่อผู้รับบริการจากการดําเนิน การประเมินความคุ้มค่าให้ความสนใจเก่ียวกับผลของงาน หรือโครงการที่ให้
ผู้รับบริการ 

 
 



 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

 

 
2-7 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  ปีงบประมาณ 2562 

แนวคิดและโมเดลการประเมินของสเตก (Stake’s Concepts and Model of Evaluation) 
การประเมินในทัศนะของ สเตก เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง เพ่ือนํามาจัดให้เป็น

ระบบระเบียบและมีความหมายในการประเมิน สเตกได้สร้างแบบจําลองเกี่ยวกับการประเมิน เรียกว่า โมเดล
เคาน์ทิแนนซ์ (Stake’s Countenance Model) ดังภาพประกอบ 

 
 ความคาดหวัง 

(Intents) 
สิ่งที่เกิดขึ้นจรงิ 
(Observation) 

มาตรฐาน 
(Standards) 

การตัดสินใจ 
(Judgments) 

หลักการ 
(Rational) 

 สิ่งที่นําหรือปัจจัยเบ้ืองต้น 
(Antecedents) 

 

  การปฏิบัติ 
(Transactions) 

 

  ผลผลิต 
(Outcomes) 

 

 เมตริกบรรยาย 
(Description Matrix) 

เมตริกตัดสินคุณค่า 
(Judgments Matrix) 

 
ภาพท่ี 2-3 โมเดลเคาน ์ทิแนนซ์ของสเตก 

 
โมเดลของสเตก มีมิติการประเมิน 2 มิติ คือ 
1. มิติในแนวตั้ง 
สิ่งนํา (Antecedents) หมายถึง ภาวะของสิ่งต่างๆ ที่เป็นอยู่ก่อน ก่อนที่จะมีกิจกรรมหรือการกระทํา

อย่างใดอย่างหน่ึงตามมา 
การปฏิบัติ (Transactions) หมายถึง ภาวะของการกระทํา การเคล่ือนไหว หรือการจัดกิจกรรม

ใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของงาน 
ผลผลิต (Outcomes) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการท่ีมีภาวะของการกระทําในโครงการ 

 
2. มิติในแนวนอน 
 2.1 ส่วนของการบรรยาย หมายถึง ภาวะที่ได้เกิดขึ้นจริงหรือต้องการจะให้เกิดขึ้นโดย

สามารถสังเกตได้ ภาวะในส่วนของการบรรยาย สามารถแบ่งเป็นส่วนย่อยได้ 2 ส่วน คือ 
 2.1.1 ความมุ่งหมายหรือความประสงค์ที่คาดหวัง หรือที่วางแผนไว้เพ่ือต้องการให้

เกิดขึ้น 
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2.1.2 ผลหรือสิ่งที่สังเกตได้จริง 
 2.2 ส่วนของการตัดสิน หมายถึง ภาวะของการตัดสินใจเชิงประเมิน ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ส่วนย่อย คือ 
 2.2.1 เกณฑ์ ได้แก่ ภาวะที่กําหนดขึ้นเพ่ือใช้เทียบกับปรากฏการณ์ใด ๆ ที่สังเกตได้

และเพ่ือระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน้ันมีคุณภาพระดับใด 
 2.2.2 การเลือกตัดสินใจ ได้แก่ ผลที่เกิดจากการนําเอาเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์

ใดๆ ที่เกิดขึ้นมาเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนด 

แนวคิดและโมเดลซิปในการประเมินของสตัฟเฟลิบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) 
ในปี ค.ศ. 1971 สตัฟเฟิลบีม และคณะ ได้เขียนหนังสือเก่ียวกับการประเมิน ช่ือ “Educational 

Evaluation and Decision Making” ซึ่งแสดงแนวคิดเก่ียวกับการและการประเมิน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้รับ 
การพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน 

สตัฟเฟิลบีม ได้นิยาม การประเมิน ว่าหมายถึง กระบวนการของการระบุ หรือกําหนดข้อมูลที่
ต้องการ รวมถึงการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และนําข้อมูลที่จัดเก็บมาแล้วน้ัน มาจัดทําให้เกิดเป็น
สารสนเทศที่มีประโยชน์ เพ่ือนําเสนอสําหรับใช้เป็นทางเลือกในการประกอบการตัดสินใจ 

สตัฟเฟิลบีม ได้แบ่งการประเมิน ออกเป็น 4 ประเภท คือ 
1. ประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมินก่อนที่จะลง

มือดําเนินการโครงการใด ๆ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือกําหนดหลักการและเหตุผล รวมทั้งเพ่ือพิจารณาความจําเป็น
การช้ีประเด็นปัญหา ตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสมของเป้าหมาย 

2. การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินความเหมาะสม ความเพียงพอ
ของทรัพยากรท่ีใช้ในการดําเนินงาน ตลอดจนแผนและเทคโนโลยีของการดําเนินงาน 

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินเพ่ือหาข้อบกพร่อง
ของการดําเนินงานโครงการ หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพ่ือการพัฒนางาน รวมทั้งบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐาน 

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจาก
การทําโครงการกับเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีกําหนดไว้แต่ต้น รวมท้ังการพิจารณาในประเด็นของ 
การยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ 
 

1.3 ชนิดของการประเมินผล 
ในแนวคิดทฤษฎีของการประเมินผล (Owen, 1993) ได้แสดงไว้ว่า การประเมินผลสามารถทํา

ได้หลายระดับ ดังน้ี 
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1. ประเมินการวางแผน การวางแผนเป็นกิจกรรมที่สําคัญในส่วนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
องค์กรและการพัฒนาโครงการ การวางแผนจะช่วยในกระบวนการกําหนดทรัพยากรและการกําหนดกิจกรรม 
ในกระบวนการวางแผนจึงต้องการหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และกําหนดระเบียบหรือวิธีการของ
การดําเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถช้ีความสัมพันธ์ของ
ระยะเวลาที่ผ่านมาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

2. ประเมินโครงการ โดยทั่วไปกระบวนการวางแผนที่สําคัญคือ การกําหนดโครงการ โดยมี 
การกําหนดโครงการเพ่ือดําเนินการโดยจะต้องมีการระบุทรัพยากรและเป้าหมายที่ต้องการ ดังน้ันโครงการจึง
ต้องกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินงานอย่างเป็นขั้น เป็นตอนและสอดคล้องสัมพันธ์กัน  
การประเมินผลโครงการ จึงหมายรวมถึงกระบวนการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอข้อมูลใน
ลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงโครงการ 

3. ประเมินนโยบาย นโยบายเป็นสิ่งที่เลือกปฏิบัติและนํามาใช้เป็นแผนในการดําเนินงาน
นโยบายจึงเป็นเคร่ืองมือชี้นําไปสู่การตัดสินใจ ในอนาคต นโยบายจึงเป็นแนวทางกว้าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย 
เป้าประสงค์ที่ต้องการและแนวทางการพัฒนาอย่างกว้าง ๆ ตามปรกติในองค์กรจะกําหนดโครงการโดย
สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร การประเมินนโยบายสามรถทําได้หลายระดับ ได้แก่ การประเมินในการกําหนด
นโยบาย การพัฒนาโครงการและการดําเนินกิจกรรมของโครงการ 

4. ประเมินองค์กร การประเมินผลองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการดําเนินงานและ
ผลผลิตหรือผลงานขององค์กรน้ัน ดังน้ันการประเมินผลจึงได้รับความสนใจและการดําเนินการอย่างกว้างขวาง 
ดังน้ัน การประเมินองค์กรจึงมีลักษณะของการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานขององค์กร 

5. ประเมินผลผลิต การประเมินผลผลิตที่พบมาก ก็คือ ในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีการประเมินผล
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานต่าง ๆ ว่ามีคุณภาพเป็นอย่างไร ปัจจุบัน ในการบริหารภาครัฐ ได้หันมาให้ความสําคัญ
ในการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การประเมินผลผลิตจึงจําเป็นต้องกําหนดเกณฑ์
มาตรฐานที่ทุกคนยอมรับ แล้วทําการรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์น้ัน ๆ ก่อนที่จะประเมินว่าผลผลิตใดตรงตามเกณฑ์ที่
กําหนดไว้มากที่สุด และนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการตัดสินใจ พัฒนาและการลงทุนต่อไป โดยทั่วไปการประเมินผลจะ
เน้นในเรื่องผลกระทบ ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจมองไปในอนาคตระยะยาว 
 
2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพ 

 
2.1 ความหมายของประสิทธิภาพ 
ความหมายของคําว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้มีผู้ให้คํานิยามความหมายไว้หลากหลาย เช่น  

John D. Millet (1954 : 4) ได้ให้ทัศนะที่เก่ียวกับประสิทธิภาพไว้ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง  
ผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพอใจแก่มวลมนุษย์และให้ผลกําไรจากการปฏิบัติงานน้ันด้วย 
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Herbert A. Simon (1960 : 80) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพไว้คล้ายคลึงกับ Millet คือ
พิจารณาว่างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดน้ัน ให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนําเข้า (input) กับผลผลิต 
(output) ที่ได้รับออกมา เพราะฉะนั้นตามทัศนะน้ีประสิทธิภาพจึงเท่ากับผลผลิตลบด้วยปัจจัยนําเข้าและเป็น
การบริการของราชการและองค์กรของรัฐ ก็ควรบวกถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการ เข้าไปด้วย ซึ่งอาจเขียน
สูตรได้ดังน้ี 
 

 E = O-I/S 
 
E = Efficiency คือ ประสิทธิภาพของงาน 
O = Output คือ ผลผลิตหรือที่ได้รับออกมา 
I = Input คือ ปัจจัยนําเข้าหรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใช้ไป 
S = Satisfaction คือ ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา 

Ryan and Smith (1954 : 276) ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพของบุคคลไว้ว่า เป็นความสัมพันธ์ใน
แง่บวกกับสิ่งที่ทุ่มเทให้กับงาน ซึ่งประสิทธิภาพในการทํางานน้ัน นอกจากแง่มุมของการทํางานของแต่ละ
บุคคลโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ให้กับงาน 

Peeterson and Plowan (อ้างถึงใน กนกรัตน์ คุ้มบัวและคนอ่ืน ๆ : 2542 : 18) ได้กล่าวถึง
ความหมายของคําว่า ประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านธุรกิจในความหมายอย่างแคบว่า หมายถึง การลด
ต้นทุนในการผลิตและในความหมายอย่างกว้างหมายรวมถึงคุณภาพ (quality) ของการมีประสิทธิผล
(effectiveness) และความสามารถ (competence and capacity) ในการผลิตการดําเนินงานทางด้าน
ธุรกิจที่ถือว่า ประสิทธิภาพสูงสุดน้ันก็เพ่ือสามารถผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณ และคุณภาพที่ต้องการใน
เวลาที่ เหมาะสม และต้นทุนน้อยที่สุดเมื่อคํานึงถึงสถานการณ์และข้อผูกพันด้านการเงินที่มีอยู่ ดังน้ัน 
แนวความคิดของคําว่า ประสิทธิภาพทางด้านธุรกิจในที่น้ี จึงมีองค์ประกอบ 5 อย่างคือ ต้นทุน คุณภาพ 
ปริมาณ เวลาและวิธีการ ในการผลิต 

สําหรับนักวิชาการไทยที่ได้ใหค้ํานิยามของประสิทธิภาพไว้มีดังน้ีคือ 
พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ (2531 : 324) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง ความสามารถ

ที่จะให้งานเกิดผลสําเร็จ ขณะที่ราชบัณฑิตยสถาน (2530 : 511) ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง
ความสามารถที่จะให้เกิดผลในการงานและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2545 : 283) ได้ให้
ความหมายของประสิทธิภาพไว้ว่า หมายถึง การเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรท่ีใช้ไป กับผลที่ได้จากการทํางานว่า 
ดีขึ้นอย่างไร แค่ไหน ในขณะที่กําลังทํางานตามเป้าหมายขององค์กร สําหรับอินทิรา หิรัญสาย (2534 : 20 
อ้างถึงใน ชาญวิทย์ ยิกุสังข์, 2545 : 16) ได้กล่าวไว้ว่า ประสิทธิภาพหมายถึง ความสามารถในการดําเนินงานที่
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ทําให้บรรลุผลสําเร็จโดยวิถีทางที่ดีที่สุด เพื่อใช้ปัจจัยต่าง ๆ น้อยที่สุด ประหยัดทั้งเวลา แรงงาน วัสดุ และ
อ่ืน ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประพันธ์ สุหาร (อ้างถึงใน กนกรัตน์ คุ้มบัว และคนอื่น ๆ, 2542 : 19) กล่าวว่า การทํางานที่
ต้องการให้ได้ประโยชน์สูงสุด และการที่จะพิจารณาว่างานใดมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นพิจารณาได้จาก
ผลงานที่ประหยัดเงิน ประหยัดแรงงาน ประหยัดเวลา และคนปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ 

ติน ปรัชญาพฤทธ์ิ และไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ (2537 : 12-14) พบว่า ความหมายของประสิทธิภาพ
อาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1. ประสิทธิภาพจากแง่มุมของค่าใช้จ่าย หมายถึง การใช้ต้นทุนน้อยกว่าผลลัพธ์ หรือการใช้
ต้นทุนอย่างคุ้มค่าหรือการทําให้มากขึ้นโดยมีการสูญเสียน้อยลง 

2. ประสิทธิภาพจากแง่มุมของกระบวนการการบริหาร หมายถึง การทํางานด้วยวิธีการหรือ
เทคนิคที่สะดวกสบายกว่าเดิม หรือทํางานด้วยความรวดเร็ว หรือการทํางานที่ถูกต้องตามระบบระเบียบ
ขั้นตอนของทางราชการ 

3. ประสิทธิภาพจากแง่มุมของผลลัพธ์ หมายถึง การทํางานท่ีมีผลกําไรหรือการทํางานให้
ทันเวลาหรือการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพหรือการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นในบรรดาข้าราชการ
ด้วยกันหรือการทํางานให้สัมฤทธ์ิผล 

ภิญโญ สาธร (2539 : 24) กล่าวว่าประสิทธิภาพหมายถึง การกระทําให้เกิดรายได้สูงสุดแต่มี
รายจ่ายตํ่าสุด ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้ตัดสินใจในการกระทําต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน
ด้วย คือ สวัสดิการต้องดี และประชาชนในสังคมต้องได้รับประโยชน์ ไม่ใช่เสียประโยชน์ ซึ่งหมายความว่า 
องค์กรจะต้องลดต้นทุนเพ่ือให้ค่าใช้จ่ายตํ่าแต่จะเอาภาษีจากสังคมมาจ่ายแทนไม่ได้ เช่น การปัญหา
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษที่เกิดจากการผลิตแต่ไม่ได้หมายความว่า เงินเดือนหรือสวัสดิการของพนักงานต้องตํ่าเพ่ือ
ลดต้นทุน 

อนันท์ งามสะอาด (2551 : 1) อธิบายว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง กระบวนการดําเนินงาน 
ที่มีลักษณะดังน้ี 

1. ประหยัด (Economy) ได้แก่ ประหยัดต้นทุน (Cost) ประหยัดทรัพยากร (Resources) และ
ประหยัดเวลา (Time) 

2. เสร็จทันตามกําหนดเวลา (Speed) 
3. คุณภาพ (Quality) โดยพิจารณาทั้งกระบวนการต้ังแต่ปัจจัยนําเข้า (Input) หรือวัตถุดิบ  

มีการคัดสรรอย่างดี มีกระบวนการดําเนินงาน กระบวนการผลิต (Process) ที่ดี และมีผลผลิต (Output) ที่ดี 
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ดังน้ัน การมีประสิทธิภาพจึงต้องพิจารณากระบวนการดําเนินงานว่า ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพของงาน 
ซึ่งเป็นกระบวนการดําเนินงานทั้งหมด 

นอกจากน้ี วรัท พฤกษากุลนันท์ (2550 : 1) ได้รวบรวมแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านแล้ว
สรุปได้แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพไว้ดังต่อไปน้ีคือ 

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542) ได้ให้ความหมายไว้ว่า
ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง การปฏิบัติงานหรือบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ใช้เทคนิคที่สะดวกสบายกว่าเดิม 
คุ้มค่า และใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดในขณะที่ต้องการผลงานมากที่สุด (efficiency is to do thing right) 

งานประกันคุณภาพวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548) ได้ให้ความหมายไว้ดังน้ี ประสิทธิภาพ 
หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทรัพยากรที่ใช้ไปกับปริมาณผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการ กล่าวคือ 
ประสิทธิภาพแสดงถึงความสามารถในการผลิต และความคุ้มค่าของการลงทุนประสิทธิผล หมายถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างผลลัพธ์ ของการทํางานกับเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้ กล่าวคือ ประสิทธิผลจะแสดงถึง 
ความ สามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วและทันเวลา เพ่ือให้ได้ผลผลิต 

ยุวนุช กุลาตี (2548) ได้ให้ความหมายไว้ดังน้ี ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่นําเข้า (input) และผลลัพธ์ที่ออกมา (output) เพ่ือสร้างให้เกิดต้นทุนสําหรับทรัพยากรตํ่าสุด 
ซึ่งเป็นการกระทําสิ่งหน่ึงที่ถูกต้อง (doing things right) โดยคํานึงถึงวิธีการ (means) ใช้ทรัพยากร (resources)  
ให้เกิดการประหยัดหรือสิ้นเปลืองน้อยที่สุด ประสิทธิผล (effectiveness) คือ ความสามารถขององค์การใน 
การดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย ที่กําหนดไว้ 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปความหมายของประสิทธิภาพได้ว่า ประสิทธิภาพ
หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยคํานึงถึงความประหยัด
ทรัพยากรในทุก ๆ ด้านแต่ก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด ประหยัดทั้งเวลา แรงงาน วัสดุ สิ่งของและอ่ืน ๆ 

นอกจากน้ีประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง ความสามารถในการลดต้นทุนหรือทรัพยากรต่อหน่วย 
ของผลผลิตที่ได้จากการดําเนินงานตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ในแผน หรือในทางกลับกัน หมายถึงความสามารถในการเพิ่ม
ผลผลิตหรือผลประโยชน์ต่อหน่วยของต้นทุนที่ใช้ในการดําเนินงานสูงกว่าที่กําหนดไว้ในแผน โดยประสิทธิภาพ 
เป็นอัตราส่วนแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตหรือผล ประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนหรือทรัพยากรที่ใช้ใน
การดําเนินงานจริงเมื่อ เปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ 
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2.2 หลักการบริหารจัดการงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
หลักการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ Edgar L, Morphet (อ้างถึงใน จันทรานี สงวนนาม, 2536 : 14) 

ได้เสนอหลักการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพไว้ 12 ประการ ดังน้ี 
1. การมีผู้บริหารเพียงคนเดียวในองค์การ 
2. การมีจุดมุ่งหมายขององค์การที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพเดียวกัน 
3. การมีเอกภาพในการบังคับบัญชา 
4. มีการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบให้แก่ผู้ร่วมงาน 
5. มีการแบ่งฝ่ายงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบให้เฉพาะเจาะจง 
6. มีการกําหนดมาตรฐานการทํางานที่ชัดเจน 
7. มีการมอบหมายการควบคุมดูและที่เหมาะสม 
8. มีความมั่นคงในเสถียรภาพการดําเนินงาน 
9. เปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆในองค์การ 
10. สามารถทําให้คนในองค์การเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจและปลอดภัย 
11. มีการยอมรับนโยบายส่วนบุคคลที่มีความสามารถ 
12. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคลและองค์การ 

สําหรับรูปแบบขององค์การท่ีมีประสิทธิภาพน้ัน Richard Beckhard (อ้างถึงใน อนุกูล เย่ียงพฤกษาวัลย์, 
2535 : 23) ได้ให้แนวคิดไว้ดังน้ี 

1. ทั้งระบบ ทุกระบบ ทุกคนทํางานโดยมีเป้าหมายตามแผน 
2. รูปแบบต้องกําหนดตามวัตถุประสงค์ 
3. การตัดสินใจอยู่ที่ผู้รู้ข้อมูลที่ดีที่สุด มิใช่ตามลําดับขั้นรับผิดชอบ 
4. วัดผู้บังคับบัญชาด้วยผลงานของหน่วยงาน ความเจริญงอกงามของผู้ใต้บังคับบัญชาและ

ทีมงานที่มีความสามารถ 
5. การสื่อสารที่ดีเย่ียม พูดกันรู้เรื่อง เปิดเผย 
6. ความร่วมมือระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มดีเย่ียม 
7. มีความขัดแย้งทางความคิดสูง แต่ปัญหาระหว่างบุคคลน้อย 
8. มีค่านิยมในการให้ความช่วยเหลือกัน 
9. คนในองค์การพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

ในการทําให้องค์การที่มีประสิทธิภาพน้ัน พะยอม แก้วกําเนิด (2532 : 2) ได้เสนอกลยุทธ์การทํางาน
ให้ประสิทธิภาพไว้ดังน้ี 

1. ควรศึกษาหรือวิเคราะห์นโยบายเพ่ือเป็นหลักหรือแนวทางปฏิบัติที่สําคัญ 
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2. ควรมีแผนงานที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบาย 
3. ควรเลือกแนวทางปฏิบัติ เทคนิควิธี โดยมุ่งวัตถุประสงค์ของงาน ใช้ทรัพยากรให้ประหยัดที่สุด 
4. การติดตามควบคุม นิเทศการปฏิบัติงาน 
5. ควรให้บุคลากรปฏิบัติงานเป็นทีมและให้เข้ารับการอบรมตามภารกิจของงาน 
6. ควรปฏิบัติงานประสานแนวคิดช่วยเหลือให้งานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
7. ควรมีการประเมินผล 
8. ควรมีการพัฒนางาน 
9. ควรมีการเผยแพร่ผลงาน รายงานและประชาสัมพันธ์ 

2.3 องค์การท่ีมีประสิทธิภาพ 
Becker and D. Neuhauser (1975 : 94) ได้เสนอตัวแบบจําลองเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ

องค์กรโดยเขากล่าวว่า ประสิทธิภาพขององค์กรนอกจากพิจารณาถึงทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ ที่
เป็นปัจจัยนําเข้าและผลผลิตขององค์กร คือบรรลุเป้าหมายแล้วองค์กรในฐานะที่เป็นองค์กรระบบเปิด (open 
system) ยังมีปัจจัยประกอบอีก ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี 

1. หากสภาพแวดล้อมในการทํางานขององค์กรที่มีความซับซ้อนตํ่า หรือมีความแน่นอน มีการกําหนด
ระเบียบปฏิบัติในการทํางานขององค์กรอย่างละเอียดถี่ถ้วนแน่ชัดจะนําไปสู่ความมีประสิทธิภาพขององค์กร
มากกว่าองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมในการทํางานยุ่งยากซับซ้อนสูงขึ้นหรือมีความไม่แน่นอน 

2. มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติให้ชัดเจนเพ่ือเพ่ิมผลการทํางานที่มองเห็นได้มีผลทําให้
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นด้วย 

3. ผลการทํางานที่มองเห็นได้ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพ 
4. หากพิจารณาควบคู่กันจะปรากฏว่า การกําหนดระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจนและการทํางานที่

มองเห็นได้มีความสัมพันธ์มากขึ้นต่อประสิทธิภาพมากกว่าตัวแปรแต่ละตัวลําพัง Becker and Neuhauser 
ยังเช่ืออีกว่า การสามารถมองเห็นผลการทํางานขององค์กรได้มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพขององค์กร 
เพราะองค์กรสามารถทดลองและเลือกระเบียบปฏิบัติและทรัพยากรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายได้ 
ฉะน้ันโครงสร้างของงานระเบียบปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานจึงมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติในปี 1978 Katz and Kahn (1978 : 226) ซึ่งเป็นนักทฤษฎีระบบเปิดได้ทําการศึกษาในเรื่อง
ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยกล่าวว่าประสิทธิภาพคือส่วนประกอบที่สําคัญใน
การปฏิบัติงานโดยกล่าวว่า ประสิทธิภาพคือส่วนประกอบที่สําคัญต่อประสิทธิผล ประสิทธิภาพขององค์การ
น้ันถ้าจะวัดจากปัจจัยนําเข้าเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้น้ันจะทําให้การวัดประสิทธิภาพคลาดเคลื่อนจาก
ความเป็นจริง ประสิทธิภาพขององค์การหมายถึง บรรลุเป้าหมายขององค์กร ในการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรน้ันปัจจัยต่าง ๆ คือ การฝึกอบรมประสบการณ์ ความรู้สึกผูกพัน ยังมีความสําคัญต่อประสิทธิภาพของ
องค์กรด้วย 
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นอกจากน้ี Thomas J. Peters & Robert H. Waterman, Jr. ได้ศึกษาวิจัยและนําเสนอในหนังสือช่ือ 
In Search of Excellence และเรียบเรียงเป็นไทยโดย วีรชัย ตันติวีระวิทยา. (2553 : 27-29) โดยใช้ช่ือหนังสือว่า 
"ด้ันด้นหาความเป็นเลิศ: ประสบการณ์จากบริษัทช้ันนําของโลก โดยได้กําหนดคุณลักษณะ 8 ประการของเชิง 
การบริหารของบริษัทอเมริกันที่ประสบความสําเร็จ คือ 

1. มุ่งเน้นการปฏิบัติ (A bias for action) บริษัทดีเด่นได้มุ่งเน้นปฏิบัติอย่างจริงจังใน 3 เรื่อง
ด้วยกัน คือ การทําองค์การให้คล่องตัว การทดลองปฏิบัติ และการทําระบบให้ง่าย 

2. มีความใกล้ชิดกับลูกค้า (Close to the customer) บริษัทดีเด่นได้ใกล้ชิดกับลูกค้าด้วยการใช้
กลยุทธ์ด้านบริการ คุณภาพ และความเช่ือถือ รวมทั้งความเป็นนักหาช่องว่างและการฟังความเห็นของลูกค้า 

3. มีความอิสระในการทํางานและความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการ (Autonomy and Entrepreneur-
ship) บริษัทได้ให้ความมีอิสระในการทํางานแก่พนักงานด้วยการกระจายอํานาจการดําเนินงานในขอบเขตที่
กว้างขวางขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ และได้พยายามส่งเสริม
สนับสนุนพนักงานให้ช่วยกันคิดค้นสินค้าหรือบริการแปลก ๆ ใหม่ ๆ อยู่เสมอ รวมทั้งมีความอดทนต่อความล้มเหลว
ที่เกิดขึ้นจากการทดลองคิด ค้นสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ อีกด้วย 

4. เพ่ิมผลผลิตโดยอาศัยพนักงาน (Productivity through people) บริษัทดีเด่นได้ถือว่า
พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์การด้วยการปฏิบัติให้พนักงานเห็นอย่างจริงจัง เช่น ให้เกียรติและ
ความไว้วางใจแก่พนักงานทุกระดับ รวมทั้งได้ใช้มาตรการต่าง ๆ ในด้านบวกในการส่งเสริมจิตใจพนักงานให้มี
ความกระตือรือร้นในการทํางานอยู่ตลอดเวลา อันเป็นผลทําให้บริษัทดีเด่นสามารถเพ่ิมผลผลิตอย่างเห็นได้ชัด 

5. สัมผัสกับงานอย่างใกล้ชิดและความเช่ือมั่นในคุณค่าเป็นแรงผลักดัน (Hands-on and Value 
driven) ผู้บริหารของบริษัทดีเด่นจะลงมาสัมผัสกับการปฏิบัติงานจริง ๆ มิใช่น่ังบริหารงานอยู่แต่ในสํานักงาน
เท่าน้ัน และพยายามปลูกฝังพนักงานให้มีความเช่ือมั่นในคุณค่าที่ ดีต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดแรงผลักดัน ร่วมใน 
การปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

6. ทําแต่ธุรกิจที่มีความเช่ียวชาญและเกี่ยวเนื่อง (Stick to the knitting) บริษัทดีเด่นจะเลือก
ทําแต่เฉพาะธุรกิจที่ตนเองมีความถนัดหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจที่ได้ทําอยู่เท่าน้ัน เพราะมีความเช่ือว่าการทํา
ธุรกิจที่ไม่เช่ียวชาญมีโอกาสที่จะประสบกับความล้มเหลวได้มาก และอาจกระทบกระเทือนธุรกิจเดิมที่ได้
ดําเนินการมาด้วยดีอยู่แล้ว จะสังเกตได้ว่าความคิดน้ีเริ่มสวนทางกับการพยายามทําให้กิจการของบริษัทที่
ครอบคลุมกว้างขวาง และอาศัยความได้เปรียบในกิจกรรมขนาดใหญ่ หรือที่เรียกกันว่า Economy of scales 
คือความเช่ือที่ว่าใหญ่กว่าก็ย่ิงทําให้ต้นทุนถูกกว่า 

7. รูปแบบเรียบง่ายธรรมดา พนักงานอํานวยการหรือส่วนกลางมีจํากัด (Simple form and 
lean staff) บริษัทดีเด่นได้จัดองค์การของหน่วยงานในระดับบนด้วยการใช้รูปแบบโครงสร้างที่มีความเรียบง่าย 
คือ สายงานท่ีจัดตามประเภทของสินค้าพร้อมกับได้กระจายอํานาจให้กับแต่ละสายงานอย่างเต็มที่ จึงทําให้
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พนักงานอํานวยการและเจ้าหน้าที่ในสํานักงานใหญ่มีจํานวนน้อยไปด้วย นอกจากน้ีบริษัทดีเด่นยังมีความมุ่งมั่น
อย่างจริงจังที่จะให้พนักงานทุกคนได้ทํางานด้านปฏิบัติการมากกว่าด้านอํานวยการ 

8. เข้มงวดและผ่อนปรนในเวลาเดียวกัน (Simultaneous loose-tight properties) บริษัทดีเด่นได้
เข้มงวดในการทําให้พนักงานเกิดความศรัทธาและเช่ือมั่นร่วมกันในคุณค่าของลูกค้า คุณภาพของสินค้าและบริการ 
การส่ือความแบบไม่มีพิธีรีตอง และการต้องคิดค้นสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ เป็นต้น ขณะเดียวกันก็ได้ผ่อนให้พนักงาน 
มีความอิสระในการทํางานอย่างเต็มที่ และได้ใช้สิ่งที่ผ่อนปรนไปให้กลับมาควบคุมการทํางานของพนักงานด้วยการมี
วินัยในการทํางานด้วยตนเองแทน 
 
3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธผิล 

 
3.1 ความหมายของประสิทธผิล 
ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า คือ ตัวการสําคัญที่จะเป็นเคร่ืองตัดสินใจ

ขั้นสุดท้ายว่าการบริหารและองค์การประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใด แต่ก็ยังมีความแตกต่างอยู่ในความเข้าใจ
ของนักวิชาการต่างสาขากันอยู่ ซึ่งความหมายโดยตรงของประสิทธิผลน้ันได้มีผู้ให้ความหมายต่าง ๆ ไว้ดังน้ี 

Yuchman, E. and Seashor; S.E. (1967 : 154) ให้ความหมายของประสิทธิผลขององค์การในแง่ของ
ตําแหน่งการต่อรองขององค์การ หมายถึง ความสามารถขององค์การในการได้มาซึ่งทรัพยากรที่หายากและมีค่า 
จากสภาพแวดล้อม อีกนัยหน่ึงก็คือความสามารถในการได้มาซึ่งทรัพยากรที่หายากและมีค่าจากสภาพแวดล้อม  
อีกนัยหน่ึงก็คือการประเมินความสามารถขององค์การในฐานะที่เป็นระบบการได้มาซึ่งทรัพยากร 

Bertrom M. Gross (1972 : 302-310) ให้ความหมายของประสิทธิผลว่าเป็นการสมดุลอย่างดีที่สุด
ระหว่างกิจกรรมด้านการปรับตัว และการรักษาสภาพ ดังน้ีกิจกรรมขององค์การซึ่งเป็นเครื่องตัดสินการปฏิบัติของ
องค์การว่ามีประสิทธิผลหรือไม่จึงประกอบไปด้วยกิจกรรมดังต่อไปน้ีคือ 

1. การได้มาซึ่งทรัพยากร 
2. การใช้ปัจจัยนําเข้า (Input) อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับผลผลิต (Output) 
3. การผลิตผลผลติในรูปบริการหรือสินค้า 
4. การปฏิบัติงานด้านเทคนิคและด้านการบริหารอย่างมีเหตุผล 
5. การลงทุนในองค์การ 
6. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของพฤติกรรม 
7. การสนองตอบความสนใจท่ีแตกต่างกันของบุคคลและกลุ่ม 
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อนันท์ งามสะอาด (2551 : 1) กล่าวว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึงผลสําเร็จของงานที่
เป็นไปตามความมุ่งหวัง (Purpose) ที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ (Objective) หรือเป้าหมาย (Goal) และเป้าหมาย
เฉพาะ (Target) ได้แก่ 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ จะกําหนดชนิดประเภทและจํานวนของผลผลิต สุดท้ายต้องการที่ได้รับ
เมื่อการดําเนินงานเสร็จสิ้นลง 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ จะแสดงถึงคุณค่าของผลผลิตที่ได้รับจากการดําเนินงานน้ัน ๆ 
3. มุ่งเน้นที่จุดสิ้นสุดของกิจกรรมหรือการดําเนินงานว่าได้ผลตามที่ต้ังไว้หรือ ไม่และที่สําคัญ

ต้องมีตัวช้ีวัด (Indicator) ที่ชัดเจน 

วรัท พฤกษากุลนันท์ (2550: 1) กล่าวว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้ังไว้ (Effectiveness is to do right things) หรือความสามารถในการดําเนินการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จุดสําคัญของประสิทธิผลอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ถูกคาดหวังตาม 
วัตถุประสงค์ที่วางไว้และผลผลิตจริงที่มีขึ้น 

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2545 อ้างถึงในวัชริน 
ขวัญพะงุ้น, 2553: 1) กล่าวว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง แนวทางหรือวิธีการกระบวนการหรือตัววัดน้ัน
สามารถตอบสนองจุดประสงค์ที่ ต้ังไว้ได้ดีเพียงใด การประเมินประสิทธิผลต้องประเมินว่าสามารถบรรลุ 
ความต้องการได้ดีเพียงใดด้วยการใช้แนวทางที่เลือกการนําไปปฏิบัติ 

นอกจากน้ี พรชัย เช้ือชูชาติ (2546 : 31-32) ได้กล่าวสรุปความหมายของประสิทธิผลของนักวิชาการ
หลายท่าน ดังน้ี 

Fiedler (1967 : 9) กล่าวว่าประสิทธิผล คือ การท่ีกลุ่มสามารถทํางานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ซึ่ง ถือว่าเป็นประสิทธิผลของกลุ่ม 

Steers (1977 : 55) กล่าวว่า ประสิทธิผล คือการที่ผู้นําได้ใช้ความสามารถในการแยกแยะการบริหารงาน 
และการใช้ทรัพยากรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้ โดยมีตัวบ่งช้ีความมีประสิทธิผลขององค์การ 5 อย่าง คือ 
ความสามารถในการผลิต ขวัญ การปฏิบัติตามแบบอย่าง การปรับตัวและความเป็นปึกแผ่นขององค์การ 

ธงชัย สันติวงศ์ (2535 : 3) กล่าวว่า ประสิทธิผลเป็นการทํางานที่ได้ผลโดยสามารถบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2536: 130) ระบุว่า ประสิทธิผล หมายถึง ระดับที่คนงานสามารถปฏิบัติงาน
ให้บรรลุ เป้าหมายมากน้อยเพียงใด 
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เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ (2536: 97) กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึงการที่องค์การ
สามารถดําเนินการจนบรรลุเป้าหมาย หรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ประสิทธิผล คือกระบวนการทํางานท่ีทําให้เกิดผลลัพธ์ตาม
เป้าหมายหรือ นโยบายที่กําหนดไว้ 

กล่าวโดยสรุปประสิทธิผลคือ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทรัพยากรท่ีใช้กับปริมาณผลผลิต 
1) แสดงถึงความสามารถในการผลิต 
 1.1) วัดจากแรงงาน เป็นการวัดความสัมพันธ์ของแรงงานที่ใช้กับผลผลิต ประสิทธิภาพ = 

จํานวนผลผลิต/จํานวนเจ้าหน้าที่ 
 1.2) อาจใช้ต้นทุนต่อหน่วยสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการทํางาน 
2) แสดงถึงความความคุ้มค่าของการลงทุน 
 2.1) วัดจากต้นทุน เป็นการวัดความสัมพันธ์ของต้นทุนกับผลผลิต 

ประสิทธิภาพ = จํานวนผลผลิต/ จํานวนต้นทุน 
ประสิทธิผล คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการทํางานกับวัตถุประสงค์ 
ประสิทธิผล = ผลลัพธ์ของการทํางาน/ จํานวนต้นทุน 

 2.2) ประสิทธิผลเชิงต้นทุน เป็นความสัมพันธ์ของต้นทุนหรือทรัพยากรที่ใช้กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
 2.3) ประสิทธิผล เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการทํางานกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์

ที่ต้ังไว้ 

3.2 การวัดประสิทธิผลขององค์การ 
Talcott Parsons (1964 : 44) อธิบายแนวคิดเก่ียวกับการใช้ระบบขององค์การเป็นเครื่องมือวัด

ความมีประสิทธิผลขององค์การ โดยใช้ช่ือว่า AGIL ซึ่งระบุกิจกรรม 4 ประเภทซึ่งทุกองค์การจําเป็นจะต้อง
กระทําซึ่งประกอบไปด้วย 

1. การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 
2. การบรรลุถึงเป้าหมาย 
3. การประสานเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันซึ่งนําไปสู่ความมั่นคงทางสังคม 
4. สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในซึ่งหมายถึงการรักษารูปแบบหรือการธํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ 

จากการศึกษาของ Lawrence and Lorsch (1967 : 133-134) พบว่าองค์การที่ปฏิบัติงาน
ได้ผลสูงสามารถปฏิบัติงานสนองตอบข้อเรียกร้องของสภาพแวดล้อมมากกว่าองค์กรคู่แข่ง จึงทําให้องค์กร
คู่แข่งน้ันมีประสิทธิผลน้อยกว่า ทั้งองค์การที่ประสบความสําเร็จที่สุดมีแนวโน้มที่จะสามารถรักษาสภาวะแห่ง
ความแตกต่างของโครงสร้างให้สอดคล้องกับความแตกต่างกันของส่วนต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อม ซึ่งองค์การ
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ต้องพ่ึงพาอาศัยกัน ทั้งยังมีความสามารถในการประสานความแตกต่าง ให้สามารถทํางานเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกันได้ด้วยทั้งองค์การ 

Edgar H. Schein (1970 : 18-19) ให้ความเห็นว่า ประสิทธิผลขององค์การอยู่ที่ความสามารถ
ในการผสมผสาน ส่วนย่อยขององค์การเข้าด้วยกันทั้งหมดเพ่ือไม่ให้การทํางานของแต่ละส่วนซึ่งแตกต่างกัน
ภายในองค์การเดียวกันขัดแย้งกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงระหว่างเป้าหมายของบุคคลและเป้าหมายขององค์การ 

ซึ่งแนวคิดของ Schein ก็คล้ายคลึงกันแนวคิดของ Theodore Caplow (1964 : 119-124) ที่
เขาได้สร้างสิ่งที่เรียกว่า “แบบจําลองเด่ียวทางทฤษฎี” เพ่ือนําไปสู่การคาดคะเนที่เป็นประโยชน์ให้กว้างขวาง
ขึ้น โดยเสนอแนะว่าประสิทธิผลขององค์การในระยะเวลาที่แตกต่างกันสามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้และ
ประเมินผลโดยวัดจากตัวแปร 4 ตัวได้แก่ 

1. ความมั่นคง (Stability) 
2. ความผสมผสานเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน (Integration) 
3. ความสมัครใจ (Voluntarism) 
4. ความสัมฤทธิผล (Achievement) 

Seldin (1988 : 24) ให้ความเห็นว่า การวัดและประเมินประสิทธิผลโดยทั่วไป เป็นการวัดเพ่ือดู
ความแตกต่างระหว่างความคาดหวัง และผลการปฏิบัติ ถ้ามีความแตกต่างกันน้อยก็จะมีประสิทธิผลมากแต่
ถ้ามีความแตกต่างมากจะมีประสิทธิผลน้อยหรืออาจจะดูความสอดคล้องกันระหว่างผลผลิต กับเป้าหมายที่ได้
ระบุไว้การประเมินประสิทธิผลขององค์การสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 

1. การวัดประสิทธิผลขององค์การโดยใช้ตัวบ่งช้ีเด่ียว (Single criterion measures of effectiveness) 
เป็นการพิจารณาว่าองค์การจะมีประสิทธิผลหรือไม่น้ันขึ้นอยู่กับผลที่ได้รับว่าบรรลุเป้าหมายขององค์การหรือไม่
หรือการใช้เป้าหมายขององค์การเป็นเกณฑ์ ซึ่งเป็นการใช้หลักการ อันใดอันหน่ึงในการประเมินผลขององค์การเป็น
เกณฑ์ ซึ่งเป็นการใช้หลักเกณฑ์อันใดอันหน่ึงในการประเมินประสิทธิผลขององค์การ เช่น วัดจากความสามารถใน
การผลิตวัดจากผลกําไร ฯลฯ 

2. การประเมินประสิทธิผลในแง่ของระบบ - ทรัพยากร (The system resource model of 
organization effectiveness) เป็นการประเมินโดยพิจารณาความสามารถขององค์การในแสวงหาประโยชน์จาก
สภาพแวดล้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ต้องการ อันจะทําให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งเป็นการเน้นที่ปัจจัย
ตัวป้อนเข้า (Input) มากกว่าผลผลิต (Output) 

3. ประเมินประสิทธิผลโดยหลายเกณฑ์ (The multiple criteria of effectiveness) เป็นการวิเคราะห์
ประสิทธิผลองค์การโดยใช้เกณฑ์หลายอย่างในการวัดประเมินผล ซึ่งพิจารณาจากตัวแปรที่อาจมีผลต่อความสําเร็จ
ขององค์การ และพยายามแสดงให้เห็นว่าตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์ ผู้ที่ให้แนวคิดในการประเมินองค์การโดยวิธีน้ี 
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นอกจากน้ีตามแนวคิดของนักวิชาการไทยอย่างธงชัย สันติวงษ์ (2535 : 202-213) ก็ได้สรุปวิธี
ประเมินผลงานหรือประสิทธิผลของงานไว้ดังต่อไปน้ีคือ 

กลุ่มที่ 1 เป็นวิธีการประเมินผลเฉพาะบุคคลแต่ละบุคคลใช้บุคคลประเมินผู้ที่ต้องการประเมิน 
ทีละคน โดยแยกกันในแต่ละคร้ังและไม่นําไปเปรียบเทียบโดยตรงทันทีกับผู้ที่ต้องการประเมิน 

กลุ่มที่ 2 เป็นวิธีการประเมินที่ใช้กับคนหลาย ๆ คนพร้อม ๆ กัน วิธีน้ีจะประเมินผู้ถูกประเมินจะ
ถูกประเมินพร้อม ๆ กัน โดยเปรียบเทียบกับผู้ถูกประเมินอ่ืน ๆ ในครั้งเดียวกัน 

 
กลุ่มที่ 3 วิธีประเมินอ่ืน ๆ มี 2 วิธีคือ 
1. วิธีทดสอบผลงาน (Perform test) วิธีการออกแบบผลการทดสอบผลการปฏิบัติงานเพ่ือ

นําไปใช้ในการทดสอบประเมินผล แล้วติดตามการประเมินว่ามีผลงานดีเลวอย่างไร 
2. วิธีการประเมินผลงานรอบด้าน (Field review technique) เป็นวิธีการที่ใช้ผู้ประเมินจาก

ภายนอก โดยผู้ถูกประเมินและผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกประเมิน จะต้องตอบคําถามปากเปล่าต่อผู้มาตรวจหรือ
ผู้ประเมินจากภายนอก 

ในทางปฏิบัติ วิธีวัดประสิทธิผลขององค์การจากความสามารถขององค์การในการบรรลุ
เป้าหมายเป็นวิธีที่มีปัญหาและสลับซับซ้อน กล่าวคือ (พิทยา บวรวัฒนา, 2531 : 71-77) 

1. เป้าหมายทางการขององค์การมีความแตกต่างไปจากเป้าหมายในทางปฏิบัติ (Actual goals) 
ปกติแล้ว เป้าหมายทางการขององค์การมักเขียนไว้เป็นประโยคท่ีสวยงาม 

2. การที่เราจะทราบว่าเป้าหมายขององค์การมีลักษณะประการใดกันแน่น้ันจําเป็นผู้ศึกษาต้อง
ต้ังคําถามว่าเป้าหมายขององค์การที่พิจารณาอยู่น้ันเป็นเป้าหมายของใคร ทั้งน้ีเป็นเพราะเป้าหมายองค์การ
อาจมีที่มาที่แตกต่างกันออกไป และไม่จําเป็นเสมอว่าจะต้องมาจากนักบริหารระดับสูงสุด แต่เป้าหมาย
องค์การอาจมาจากสมาชิกองค์การฝ่ายอ่ืน ๆ ก็ได้ 

3. องค์การทั่วไปมีเป้าหมายหลาย ๆ เป้าหมายไปพร้อม ๆ กัน บางครั้งเป้าหมายเหล่าน้ันอาจ
ขัดแย้งกัน 

4. การที่องค์การมีเป้าหมายหลายเป้าหมายทําให้เกิดความจําเป็นที่เราจะต้องสามารถจัดลําดับ
ความสําคัญของเป้าหมายแต่ละเป้าหมายเพ่ือกําหนดชัดเจนว่าเป้าหมายอันไหนสําคัญกว่าอันไหน มิฉะน้ันแล้ว 
การวัดประสิทธิผลขององค์การโดยดูจากเป้าหมายที่จะใช้เป็นวิธีที่ใช้ไม่ได้ในทางปฏิบัติ ปรากฏว่า การจัดลําดับ
เป้าหมายท้ังหลายซึ่งขัดแย้งกันน้ันกระทําได้ยากมาก และอาจสร้างความไม่พอใจกับคนซึ่งยึดถือเป้าหมายที่ถูกเรา
จัดให้มีความสําคัญน้อยต่อว่าได้ 

5. การพิจารณาเร่ืองเป้าหมายขององค์การจําเป็นต้องนําเอามิติของเวลามาประกอบด้วย
องค์การจะมีเป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะกลาง เป้าหมายระยะยาว จึงเกิดปัญหาว่า เป้าหมายอันใดจะมี
ความสําคัญมากกว่าในการนําไปใช้เป็นเกณฑ์เพ่ือวัดประสิทธิผลขององค์การโดยสรุปแล้ว ผู้ศึกษาที่ต้องการใช้
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วิธีการวัดประสิทธิผลขององค์การโดยคํานวณจากความสามารถขององค์การในการบรรลุเป้าหมายน้ัน 
จําเป็นต้องใช้วิธีวัดน้ีด้วยความระมัดระวังอย่างไรก็ตามวิธีวัดที่นิยมใช้กันมานาน และก็คงยังมีประโยชน์อยู่บ้าง  
แต่ผู้ใช้จําเป็นต้องตระหนักถึงปัญหาและความสลับซับซ้อนต่าง ๆ ที่แฝงอยู่ในวิธีวัดน้ี ซึ่งถ้าดูผิวเผินแล้ว ถ้าจะ
เป็นวิธีที่ง่าย 

3.3 การวัดประสิทธิผลขององค์การในรูปแบบต่างๆ 
1. การวัดประสิทธิผลขององค์การโดยใช้ความคิดระบบ (The system approach) การใช้

หลักการวัดประสิทธิผลขององค์การจากเป้าหมายขององค์การน้ัน ทําให้นักวิชาการเพ่งความสนใจไปที่ปัจจัย
นําออก (Outputs) ขององค์การการนําเอาความคิดระบบมาอธิบายองค์การทําให้เราตระหนักว่ายังมีส่วนอ่ืน
ขององค์การนอกจากปัจจัยนําออกที่มีความสําคัญต่อองค์การ และถ้าเราหันมาวัดประสิทธิผลขององค์การ
จากส่วนอ่ืน ๆ ขององค์การ เช่นปัจจัยนําเข้า กระบวนการแปรปัจจัยนําเข้ามาปัจจัยนําออกแล้วจะทําให้เรา
สามารถสร้างเกณฑ์การวัดประสิทธิผลเกณฑ์ใหมข่ึ้น 

2. วิธีวัดประสิทธิผลขององค์การโดยดูจากความสามารถขององค์การในการชนะใจผู้มีอิทธิพล 
(The strategic-constituencies approach) ข้อสมมติฐานมีว่าองค์การได้รับความกดดันและข้อเรียกร้อง
จากกลุ่มผลประโยชน์ บุคคลต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมตลอดเวลา ในจํานวนบุคคลและกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ
เหล่าน้ีมีเฉพาะบางส่วนเท่าน้ันที่มีความสําคัญย่ิงต่อองค์การเพราะเป็นบุคคลและกลุ่มที่มีอิทธิพลสามารถ
กําหนดความเป็นความตายขององค์การได้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าบุคคลและกลุ่มดังกล่าวสามารถควบคุม
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการอยู่รอดขององค์การ ดังน้ัน นักวิชาการจึงถือหลักว่า องค์การที่มีประสิทธิผล
ได้แก่ องค์การที่มีสายตาแหลมคมสามารถมองออกว่า บุคคลและกลุ่มผลประโยชน์ใดมีความสําคัญต่อ
องค์การและยังต้องเป็นองค์การท่ีสามารถชนะใจบุคคลและกลุ่มผลประโยชน์ที่สําคัญทั้งหลายเหล่าน้ี ทําให้
บุคคลและกลุ่มผลประโยชน์ที่สําคัญไม่ดําเนินการขัดขวางการทํางานขององค์การ องค์การท่ีเอาตัวรอดอยู่ได้
จะเป็นองค์การที่กําหนดเป้าหมายขององค์การให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลและกลุ่มผลประโยชน์ 
ซึ่งมีอํานาจควบคุมทรัพยากรท่ีจําเป็นต่อความอยู่รอดขององค์การ 

3. การวัดประสิทธิผลขององค์การจากค่านิยมที่แตกต่างกันของสมาชิกองค์การ (The computing – 
values approach) นักวิชาการเช่ือว่าประสิทธิผลขององค์การ เป็นเรื่องของนานาจิตตังเกณฑ์วัดประสิทธิผลของ
องค์การที่จะใช้ขึ้นอยู่กับว่า ๆ ใครเป็นใครมีตําแหน่งอะไร และมีผลประโยชน์อย่างไรน้ัน ดังน้ันจึงเป็นเรื่องธรรมดา
ที่องค์การจะมีเป้าหมายหลายเป้าหมายซึ่งขัดแย้งกันเพราะบุคคลทั้งหลายที่กําหนดเป้าหมายขององค์การน้ัน ต่างมี
ค่านิยมที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุน้ีการวัดประสิทธิผลขององค์การจึงต้องพิจารณาค่านิยมต่าง ๆ ของผู้ประเมินผล 
องค์การซึ่งจะเป็นผู้เลือกว่าจะใช้มาตรวัดประสิทธิผลขององค์การแบบไหน ตัวอย่างเช่น สมาชิกองค์การสาธารณะที่
อยู่ในฝ่ายต่างกัน (ฝ่ายนักบริหารงานระดับสูง ฝ่ายนักบริหารงานระดับกลาง ฝ่ายปฏิบัติงานหลัก ฝ่ายสนับสนุน 
ฝ่ายเสนาธิการ) จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเก่ียวกับการใช้เกณฑ์วัดประสิทธิผลขององค์การ 
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นอกจากน้ี คารมณ์ เพียรภายลุน (2548: 1) กล่าวว่า การจัดองค์การเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานสูงสุด โดยทั่วไปจะยึดหลักการการจัดองค์การดังต่อไปน้ี 

1. หลักการกําหนดวัตถุประสงค์ (Definition of objectives) ในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงจะต้อง
กําหนดหรือระบุวัตถุประสงค์ของงานอย่างชัดเจน ให้เป็นที่เข้าใจ และยอมรับโดยผู้ที่ เก่ียวข้องที่ต้อง
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์น้ัน ๆ ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์ในการจัดสํานักงาน ได้แก่ การประสานกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยมีการประมวลผลข้อมูล เพ่ือให้ต้นทุนในการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ตํ่าลง และผลผลิตจากการดําเนินการน้ัน ๆ 
สูงขึ้นโดยถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องให้ความสะดวกหรือให้บริการแก่หน้าที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในองค์การ จัดเตรียม
ข้อมูลที่ถูกต้องและมีพร้อมที่จะนํามาใช้ได้ทันทีเมื่อจําเป็นต้องใช้ 

2. หลักการของการรับผิดชอบ (Principle of responsibility) ความรับผิดชอบขององค์การ
เป็นภาระผูกพันของบุคคลในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือให้สําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังน้ัน
ผู้บริหารงานจะต้องพิจารณากําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของผู้ใต้บังคับบัญชา 

3. หลักการของการมอบอํานาจหน้าที่ควบคู่กับความรับผิดชอบ (Principle of delegate 
authority with responsibility) อํานาจหน้าที่ (Authority) หมายถึง สิทธิที่จะออกคําสั่งและอํานาจหน้าที่ที่
จะทําให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม ซึ่งอํานาจหน้าที่จะต้องได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือขึ้นไป แต่ละ
บุคคลในองค์การต้องได้รับอํานาจหน้าที่ที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบ (Responsibility) ตามหน้าที่ที่ได้รับ
และจําเป็นต้องทําควบคู่กัน เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 

4. หลักการมีผู้บังคับบัญชาคนเดียวหรือมีเอกภาพในการบังคับบัญชา (Principle of unity of 
command) หลักข้อน้ีถือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาควรปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวเท่าน้ันทั้งน้ี
เพ่ือป้องกันความสับสน โดยแต่ละบุคคลต้องทราบอย่างชัดเจนว่า ตนต้องรายงานการปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อ
ใคร หรือรับคําสั่งการปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบในการทํางานขึ้นตรงต่อผู้บังคับบัญชาคนใด 

5. หลักการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective delegation) การจัดองค์การที่มี
ประสิทธิผลจะประกอบด้วยบุคลากรที่ทํางานตามท่ีได้รับมอบหมาย การมอบหมายงานต้องระบุให้ชัดเจนว่า
บุคคลใดทําหน้าที่อะไร และจํานวนผู้ปฏิบัติงานน้ัน ๆ มีจํานวนเท่าใด ใครรับผิดชอบหรือมีหน้าที่ในส่วนใด
หรือ ระบุให้ชัดเจนลงไปว่าทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในเน้ืองานเดียวกันทั้งหมด 

6. หลักการกําหนดขนาดของการควบคุม (Principle of span of control) หมายถึง การกําหนด 
สายการบังคับบัญชาภายในหน่วยงานให้ชัดเจนว่า ใครปกครองบังคับบัญชาใครบ้าง พร้อมทั้งระบุถึงจํานวน
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสมข้ึนตรงต่อผู้บังคับบัญชาหน่ึงคน ซึ่งขึ้นอยู่กับธรรมชาติและขนาดของงานนั้น ๆ 

7. หลักของการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Unity of direction) แต่ละฝ่ายต้องมีวัตถุประสงค์หรือมี
เป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน แต่ละหน้าที่มีความสัมพันธ์กันและต้องทํางานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่สําคัญของธุรกิจร่วมกัน 
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8. หลักการกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ บุคลากร และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 
(Defining of work related relationships) การกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ บุคลากร และสิ่งอํานวย 
ความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือให้การประสานงานและการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างถูกต้องและคล่องตัว
ย่ิงขึ้น 

9. หลักการจัดแบ่งสํานักงานออกตามความเหมาะสม (Work assignment) เพ่ือให้บุคลากร
เกิดความชํานาญเฉพาะอย่าง ในการทํางาน เมื่อมีการแบ่งงานกันทําแล้วจะต้องสรรหาหรืออบรมบุคลากรให้
มีความรู้ความสามารถทํางานที่มีอยู่ และเมื่อทํางานเหล่าน้ันซ้ํา ๆ ก็จะเกิดทักษะขึ้นมา ผลงานท่ีทําได้จะ
ดีกว่าการไปทํางานหลาย ๆ ด้าน แล้วไม่เกิดทักษะในด้านหน่ึงด้านใดโดยเฉพาะ 

10. หลักการกําหนดโครงสร้างขององค์การ (Organization structure) ความสํ าคัญและ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานหลัก (Line) และหน่วยงานท่ีปรึกษา (Staff) เป็นประเด็นหน่ึงในการพิจารณา 
จัดโครงสร้างขององค์การ เป็นหลักการที่จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ในการทํางานระหว่าง
หน่วยงานหลัก และหน่วยงานท่ีปรึกษา นอกจากการจัดโครงสร้างองค์การโดยคํานึงถึงบทบาทของงานในลักษณะ
หน่วยงานหลักและหน่วยงานที่ปรึกษาแล้ว ยังมีหลักการจัดโครงสร้างองค์การในรูปแบบอ่ืนอีกเช่นกัน 

นอกจากหลักการจัดองค์การท่ีกล่าวถึงข้างต้น 10 หลักการแล้ว ยังมีหลักการจัดการองค์การอ่ืน 
ๆ อีกมากมายที่มิได้กล่าวถึงในที่น้ี ย่ิงไปกว่าน้ันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการดําเนินธุรกิจของโลกยุคดิจิตอล 
เช่นในปัจจุบันทําให้เกิดทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ อีกมากมายที่ถูกพัฒนามาจากหลักการเดิมหรือถูกคิดค้น
ขึ้นมาใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินกิจกรรมทางด้านการจัดการให้สอดคล้องกับยุคสมัย อย่างไรก็ตาม
หลักการหรือทฤษฎีที่เสนอไว้ ณ ที่นี้ เพียงพอที่จะเป็นแนวทางที่จะนําไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการจัดการ
องค์การโดยทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
 
4. แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบติัราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
4.1 หลักความชอบด้วยกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดว่าเป็นองค์กรของรัฐฝ่ายปกครองประเภทหนึ่งตามหลักการ

กระจายอํานาจปกครองทางพื้นที่หรือการกระจายอํานาจทางเขตแดน (Decentralization) ซึ่งเป็นวิธีการ
หน่ึงในการจัดการปกครองประเทศที่รัฐมอบอํานาจการปกครองบางส่วนให้กับองค์กรอ่ืนนอกจากองค์กรของ
ส่วนกลางเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะบางอย่างโดยให้มีความเป็นอิสระ (Autonomy) ในการดําเนินการและ
ไม่อยู่ในการบังคับบัญชาของส่วนกลาง แต่จะอยู่ภายใต้การกํากับดูแล (Tuttle) ของส่วนกลาง ดังน้ัน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นองค์กรปกครองทางพ้ืนที่ซึ่งมีสภาพเป็นนิติบุคคล มีการเลือกต้ังผู้บริหารมี
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เป็นอิสระจากส่วนกลางโดยไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาแต่ต้องอยู่ภายใต้อํานาจควบคุม
กํากับของส่วนกลางแทน (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2552 : 23)  
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เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นองค์กรของรัฐฝ่ายปกครองย่อมต้องตกอยู่ภายใต้หลัก
กฎหมายปกครองที่สําคัญคือ “หลักนิติรัฐ” ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานสําคัญของการปกครองของรัฐเสรีประชาชาธิปไตย 
โดยการปกครองตามหลักนิติรัฐ (Etat de droit /Rechtsstaat/Legal State/) หมายถึงการปกครองของรัฐที่ยอม
ตนอยู่ภายใต้ระบบกฎหมาย และยอมผูกพันการกระทําใด ๆ ของตนกับกฎเกณฑ์ของกฎหมายซึ่งส่วนหน่ึงได้
บัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพต่าง ๆ ของประชาชนเอาไว้ อีกส่วนหน่ึงได้บัญญัติไว้ล่วงหน้าเก่ียวกับเง่ือนไขและ
ข้อจํากัดต่าง ๆ เก่ียวกับวิธีการซึ่งฝ่ายปกครองจะกระทําได้ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
กฎหมาย (Carré de MALBERG, 1920 : 489) ด้วยเหตุน้ี นิ ติรัฐเป็นรัฐประเภทหน่ึงที่ยอมรับรองและให้ 
ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพข้ันมูลฐานของราษฎรไว้ในรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ราษฎรสามารถใช้สิทธิเสรีภาพเช่นว่าน้ี
พัฒนาบุคลิกภาพของตนได้ตามที่ราษฎรแต่ละคนจะเห็นสมควร สาระสําคัญของหลักนิติรัฐจึงมีวัตถุประสงค์ขั้น
สุดท้าย (Ultimate aim) อยู่ที่การประกันสิทธิเสรีภาพของราษฎรจากการใช้อํานาจตามอําเภอใจ (Arbitrarily) 
ของฝ่ายปกครอง ซึ่งข้อพิจารณาเก่ียวกับสาระสําคัญของหลักนิติรัฐแยกออกได้เป็นสามประการด้วยกัน ได้แก่ 
(วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2540 : 5) 

ประการแรก นิติรัฐ เป็นรัฐซึ่งมุ่งหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของประชาชนจาก 
การกระทําตามอําเภอใจและไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ปกครอง แต่ทว่าการที่รัฐยอมรับและให้ความคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของราษฎรดังกล่าวมิได้หมายความว่ารัฐจะยอมให้ราษฎรใช้สิทธิเสรีภาพของตนกระทําการต่าง ๆ ได้โดย
ปราศจากการแทรกแซงจากองค์การเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพราะภารกิจของรัฐคือการธํารงไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะ 
(Public Interest) หรือผลประโยชน์ของส่วนรวม ในบางกรณีรัฐจําต้องบังคับให้ราษฎรต้องกระทําการหรือละเว้น
ไม่กระทําการบางอย่างซึ่งเป็นการล่วงล้ําแดนสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่เน่ืองจากนิติรัฐเป็นรัฐได้ยอมตนอยู่
ภายใต้ระบบกฎหมายและยอมผูกพันการกระทําใด ๆ ของตนต่อกฎหมายที่รัฐได้ตราขึ้น จึงมีความหมายว่ารัฐให้
คํามั่นต่อราษฎรว่าองค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะกล้ํากรายสิทธิเสรีภาพของราษฎรได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้
อย่างชัดแจ้งเป็นการทั่วไปว่าให้องค์กรเจ้าหน้าที่รัฐกล้ํากรายสิทธิเสรีภาพของราษฎรได้กรณีใดและภายในขอบเขต
อย่างไร จากสาระสําคัญของนิติรัฐในแง่น้ีนําไปสู่หลักการที่เรียกว่า หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่าย
ปกครอง (Principle of legality of administrative actions) หมายความว่า รัฐบาลหน่วยงาน และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรืออยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐบาลจะกระทําการใด ๆ ที่อาจมี
ผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของเอกชนคนใดคนหนึ่งได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อํานาจ และต้องใช้
อํานาจภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไว้เท่าน้ัน (H.W.R WADE ,1980 : 23-24) จึงกล่าวได้ว่ากฎหมายเป็นทั้ง 
“แหล่งที่มา (Source)” และเป็น “ข้อจํากัด (Limitation)” อํานาจกระทําการของฝ่ายปกครอง 

ประการที่สอง สําหรับกฎหมายที่ให้อํานาจแก่องค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐกล้ํากรายสิทธิเสรีภาพ
ของราษฎรได้น้ันต้องเป็นกฎหมายตามความหมายของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วยกล่าวคือ  
หากพิจารณาในเชิงรูปแบบแล้ว กฎหมายเช่นว่าน้ีต้องเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติตาม
หลักการแบ่งแยกอํานาจซึ่งได้แก่ รัฐสภา น่ันคือ กฎหมายในรูปของพระราชบัญญัติ หากพิจารณากฎหมายใน
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เชิงเน้ือหาแล้วจะเห็นว่า กฎหมายดังกล่าวประกอบด้วยบทบัญญัติที่รับรองคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน หากรัฐเห็นสมควรว่าการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในเร่ืองใดเรื่องหน่ึงแล้วจะเป็น 
การธํารงไว้ซึ่งผลประโยชน์สาธารณะ รัฐต้องกําหนดบทบัญญัติไว้ในกฎหมายไว้ล่วงหน้าเก่ียวกับหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เง่ือนไขและข้อจํากัดต่าง ๆ เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายท้ังน้ีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญด้วย จากสาระสําคัญของนิติรัฐในแง่
น้ีนําไปสู่หลักการที่เรียกว่า หลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหมายความว่า บรรดากฎหมาย
ทั้งหลายที่ตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติจะต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างย่ิงกฎหมายที่ให้
อํานาจองค์กรฝ่ายบริหารล่วงล้ํากํ้าเกินสิทธิเสรีภาพของราษฎรจะต้องระบุข้อความไว้อย่างชัดเจนพอสมควร
ว่าให้อํานาจแก่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระทําการในกรณีใดบ้างและภายในขอบเขตอย่างไร นอกจากน้ี
จะต้องกําหนดมิให้อํานาจฝ่ายปกครองล่วงล้ําเข้าไปในแดนแห่งสิทธิและเสรีภาพของราษฎรเกินขอบเขตแห่ง
ความจําเป็นเพ่ือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะด้วย 

หลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในนิติรัฐน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากนิติรัฐเป็นรัฐที่
ยอมรับความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญตามแนวคิดทฤษฏีกฎหมายธรรมชาติอันเป็นทฤษฎีที่ยอมรับ
และให้การเคารพกฎหมายที่อยู่ในลําดับช้ันที่สูงกว่าตามหลักลําดับช้ันแห่งกฎหมายดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น
หมายความว่า รัฐธรรมนูญได้รับการยอมรับให้เป็นกฎหมายที่อยู่ในลําดับสูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐ และ
หากกฎหมายท่ีอยู่ในลําดับตํ่ากว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายน้ันย่อมไม่มีผลบังคับใช้ (เกรียงไกร 
เจริญธนาวัฒน์, 2550 : 89) การยอมรับหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญว่าเป็นสาระสําคัญส่วน
หน่ึงของหลักนิติรัฐน้ันทําให้หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการมี
ความชัดเจนย่ิงขึ้น 

จากท่ีได้กล่าวมาในข้างต้น จะพบว่าในนิติรัฐน้ันไม่เฉพาะแต่ความสัมพันธ์ระหว่างราษฎรกับราษฎร
เท่าน้ันที่จะต้องเป็นความสัมพันธ์ตามที่กฎหมายกําหนด แต่ยังหมายความรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
เจ้าหน้าที่ของรัฐกับราษฎรก็จะต้องเป็นความสัมพันธ์ตามกฎหมายด้วย จึงมีผู้กล่าวว่าผู้ปกครองที่แท้จริงในนิติรัฐ
คือ กฎหมายที่รัฐตราขึ้นและประกาศใช้โดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ องค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะอยู่ลําดับสูงตํ่า
เช่นไร ก็ไม่มีอํานาจล่วงล้ํากํ้าเกินสิทธิเสรีภาพของราษฎรได้ตามอําเภอใจ การที่องค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระทํา
การอย่างใดอย่างหน่ึงซึ่งเป็นการล่วงล้ําแดนสิทธิเสรีภาพของราษฎร องค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องแสดงได้ว่ามี
กฎหมายฉบับใดให้อํานาจแก่ตนที่จะทําการเช่นว่าน้ัน จึงกล่าวได้ว่า ในนิติรัฐน้ัน กฎหมายจึงเป็นทั้งแหล่งที่มา 
(Source) และเป็นทั้งข้อจํากัด (Limitation) แห่งอํานาจกระทําการของผู้ปกครองในขณะเดียวกัน (วรพจน์  
วิศรุตพิชญ์, 2538 : 58) 

 
ประการที่สาม เพ่ือให้การปกครองโดยกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ราษฎรซึ่งเห็นว่าตนถูก

ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพจากการใช้อํานาจขององค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมมีสิทธิโต้แย้ง
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คัดค้านการกระทําการขององค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิชอบด้วยกฎหมายได้ หรืออีกนัยหน่ึงในนิติรัฐต้องมี 
การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําขององค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทั้งน้ีเป็นไปตามหลักการคุ้มครอง
สิทธิโดยองค์กรตุลาการ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของหลักนิติรัฐเพราะเป็นการที่รัฐได้แสดงว่า รัฐน้ันยอมให้ 
ความเป็นอิสระแก่อํานาจศาลในการเข้ามาควบคุมตรวจสอบการกระทําต่าง ๆ ของรัฐว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนหรือไม่ หมายความว่า การควบคุมการกระทําของฝ่ายปกครองมิให้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ 
การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ จะต้องเป็นอํานาจหน้าที่ขององค์กรตุลาการซึ่งมีความเป็น
อิสระจากองค์กรฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ โดยองค์กรที่จะทําหน้าที่ควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของ 
การกระทําของฝ่ายบริหารก็ดี หรือควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายก็ดี อาจเป็นองค์กรตุลาการอีก
องค์กรหน่ึงแยกออกต่างหากจากองค์กรตุลาการในศาลยุติธรรมก็ได้ เช่น ศาลปกครองมีเขตอํานาจพิจารณาข้อ
พิพาททางปกครอง หรือศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอํานาจพิจารณาข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญ เป็นต้น โดยองค์กรตุลาการ
เหล่าน้ีจะต้องมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารโดยไม่จําเป็นต้องฟังคําสั่งคําบังคับ
บัญชาจากองค์กรทั้งสองแต่อย่างใด อาจกล่าวได้ว่า ความเป็นนิติรัฐของรัฐใดรัฐหน่ึงจะปรากฏก็ต่อเมื่อรัฐน้ันยอม
อยู่ภายใต้กฎหมายและอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบขององค์กรตุลาการน่ันเอง (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2547 : 328-
329) 

4.2 กฎหมายพื้นฐานเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
หากพิจารณาจากบทบาทและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จะพบว่าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรของรัฐฝ่ายปกครองซึ่งมีหน้าที่สําคัญในการจัดทําบริการสาธารณะส่วนท้องถิ่นเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการส่วนรวมของประชาชนเฉพาะในเขตท้องถิ่นน้ัน ๆ โดยมีกฎหมายเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสําคัญใน 
การจัดทําบริการสาธารณะ แต่เน่ืองจากการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเก่ียวพันกับ
กฎหมายปกครองมากมายหลายฉบับ ในที่น้ีผู้วิจัยแบ่งกลุ่มของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ โดยกลุ่มแรก คือ กฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
ราชการบ้านเมืองของฝ่ายปกครองเพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล กฎหมายกลุ่มนี้ ได้แก่ 
จริยธรรมในการบริหารราชการ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ส่วนกลุ่มที่สอง คือ กฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครอง กฎหมายที่ให้
ความคุ้มครองการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน  
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวล้วนแต่เป็นกฎหมายสําคัญในฐานะเป็นกฎหมายกลางสําหรับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น ดังรายละเอียดที่จะนําเสนอตามลําดับดังน้ี 

 4.2.1 จริยธรรมในการบริหารราชการ 
 คําว่า “จริยธรรม (Morality)” หมายถึง ธรรมท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบัติในการบริหารงาน

ราชการ เช่น การทํางานด้วยความซือ่สัตย์สจุริต มีเมตตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เป็นต้น (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2547 : 33-34) 
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จากการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครองไทยท่ีผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในการบริหารงานของหน่วยงานของ
รัฐเป็นจํานวนมากดังเช่น ปัญหาการขาดจริยธรรมของผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐบางแห่งโดยเฉพาะการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างไม่ซื่อสัตย์สุจริตและไม่บริสุทธ์ิได้ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการตามมา เช่น ปัญหาการฉ้อราษฎร์ 
บังหลวง การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้แก่ตนเองและพวกพ้อง ปัญหาการทําลายความเป็นธรรมในสังคม 
ด้วยเหตุน้ีจึงเกิดแนวคิดเก่ียวกับจริยธรรมในการบริหารราชการข้ึน โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ได้กําหนดให้รัฐมีหน้าที่จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินทั้งน้ีเพ่ือให้การปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 โดยในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติว่า 
“รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง ข้าราชการ และพนักงาน หรือลูกจ้างอ่ืนของรัฐ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่” 

 จริยธรรม 7 ประการเพ่ือนําไปสู่การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีจริยธรรมดีงาม จึงได้แก่ 
1. การนําหลักธรรมมาใช้ในการให้บริหาร 
2. การมีจิตสํานึกที่ดีงามในการให้บริการ 
3. การวางตัวให้เหมาะสม 
4. การไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ 
5. การพบปะเย่ียมเยียนและช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ 
6. การไม่ใช้และไม่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ 
7. การแสดงความรับผิดชอบในการบริหารงานที่ผิดพลาด 

 4.2.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เป็น

กฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาบนพ้ืนฐานของแนวคิดหรือวิธีการบริหารราชการเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะ
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศจะกําหนดขึ้นสําหรับ
แนวคิดของประเทศไทยนั้น ปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
มาตรา 3/1 วรรคสาม ที่บัญญัติว่า “ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

 ด้วยเหตุน้ี ในปลายปี พ.ศ. 2546 รัฐสภาจึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ขึ้นเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและ
การส่ังการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งน้ีเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายดังต่อไปน้ี คือ 
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 (1) ให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 (2) เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
 (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 (4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น หรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
 (6) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอ 
 

 4.2.3 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้ถูกตราขึ้นบนพ้ืนฐานของแนวคิด

ที่ว่า แต่เดิมน้ันการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะเรื่องทําให้มีหลักเกณฑ์วิธีการและ
เง่ือนไขการใช้อํานาจมีความหลากหลาย และส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมและความเสมอภาค  
ด้วยเหตุน้ีจึงเกิดแนวคิดให้มีกฎหมายกลางเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ 
โดยเฉพาะการออก “คําสั่งทางปกครอง” ซึ่งหมายถึง การใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้าง
นิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ
หรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือช่ัวคราว เช่น การส่ังการ การอนุญาตการอนุมัติ การวินิจฉัย
อุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎนอกจากน้ีคําสั่งทางปกครองอาจ
เป็นการอื่นที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงก็ได้ (มาตรา 5 ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539) 

 เหตุผลของการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ เพื่อให้การดําเนินการทางปกครอง 
 1. มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหมาะสม อันจะทําให้การดําเนินงานทางปกครอง

เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายฉบับน้ีได้กําหนดขั้นตอนการพิจารณาทางปกครองไว้ดังน้ี ได้แก่ 
1.1 เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ให้คู่กรณีทราบตามความจําเป็น 
1.2 เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม 
1.3 เจ้าหน้าที่ต้องเปิดโอกาสให้คู่กรณีใช้สิทธิตามกฎหมาย 
1.4 หลังจากมีกระบวนการพิจารณาทางปกครองแล้ว จึงมีการออกคําสั่งทางปกครอง 

 1.5 หากผู้รับคําสั่งทางปกครองเห็นว่าคําสั่งทางปกครองดังกล่าวเป็นคําสั่งที่ออกโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหรือขอให้เจ้าหน้าที่ผู้มี
อํานาจทําการพิจารณาทางปกครองเสียใหม่ก็ได้ ทั้งน้ีแล้วแต่กรณี 

 1.6 เพ่ือให้มีการดําเนินการตามคําสั่งทางปกครอง เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจย่อมมีอํานาจ
ใช้มาตรการต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ให้เพ่ือบังคับการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น 
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 2. มีประสิทธิภาพในการใช้บังคับกฎหมายให้สามารถรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 3. อํานวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน และ 
 4. เป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 ขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมายฉบับนี้ 
 กฎหมายฉบับน้ีมีสถานะเป็น “กฎหมายกลาง” ซึ่งหมายความว่า เป็นกฎหมายกลางที่วาง

หลักเกณฑ์เก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ ทุกฉบับ ได้แก่  
 1. ขั้นตอนการเตรียมการและดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพ่ือจัดให้มีคําสั่งทางปกครอง 
 2. ขั้นตอนการเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพ่ือการออกกฎ 
 3. การดําเนินการใด ๆ ในทางปกครองตามกฎหมายฉบับน้ี เช่น การบังคับทางปกครอง 

 
 ข้อยกเว้นไม่ใช้กฎหมายฉบับนี้ 
 1. ถ้ากฎหมายฉบับอ่ืนกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไว้โดยเฉพาะ และหลักเกณฑ์

ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ ตํ่ากว่าหลักเกณฑ์ที่ กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ก็ให้ถือตามกฎหมายฉบับอ่ืน 

 2. ถ้ากฎหมายฉบับอ่ืนกําหนดเรื่องขั้นตอนและระยะเวลาในการอุทธรณ์โต้แย้งไว้อย่างใด
ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับอ่ืนน้ัน 

 3. กฎหมายฉบับน้ีไม่ใช้กับองค์กรของรัฐ เช่น รัฐสภา คณะรัฐมนตรี องค์กรที่ใช้อํานาจ
ตามรัฐธรรมนูญ และการทํากิจกรรมบางอย่างของรัฐ เช่น การพิจารณานโยบายของนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรี เป็นต้น 

 4. กรณีบังคับทางปกครอง หากกฎหมายฉบับอ่ืนมีวิธีการบังคับทางปกครองในลักษณะที่
จะเกิดผลได้ดีกว่ากฎหมายฉบับน้ีก็ต้องบังคับตามกฎหมายฉบับอ่ืนน้ัน  

 กล่าวโดยสรุปคือ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เป็นกฎหมาย
ที่เกิดขึ้นเพ่ือเป็นกฎหมายกลาง ทั้งน้ีเพ่ืออํานวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนและทําให้การทํางานของ
เจ้าหน้าที่เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากขึ้นน่ันเอง 

 4.2.4 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ได้ถูกตราขึ้นบนพ้ืนฐาน

ของแนวคิดที่ว่า แต่เดิมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าหน้าที่น้ันจะเป็นการใช้อํานาจทาง
ปกครองหรือหน้าที่ทั่วไป หากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพย์สินของเอกชน เจ้าหน้าที่
ต้องรับผิดตามหลักเรื่องละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ น่ันคือ หากหน่วยงานของรัฐชดใช้
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ค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอก หน่วยงานดังกล่าวย่อมไล่เบ้ียเอากับเจ้าหน้าที่ผู้น้ันได้เต็มจํานวน และในกรณีมี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หลายคนให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการกระทําของเจ้าหน้าที่ผู้อ่ืนด้วย 

 การท่ีกฎหมายกําหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการละเมิดซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ทั้งที่บางกรณีเป็นความผิดพลาดเล็กน้อยหรือเกิดจากความไม่ต้ังใจ นอกจากน้ีกฎหมายยังกําหนดให้
เจ้าหน้าที่ต้องร่วมรับผิดในการกระทําของเจ้าหน้าที่คนอ่ืนด้วยทั้งน้ีตามหลักกฎหมายเร่ืองลูกหน้ีร่วมน้ันได้
สร้างปัญหาในการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครองเป็นอันมากเพราะเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่
เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบ่ันทอนขวัญและกําลังใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่อีกด้วย จนบางครั้งกลายเป็น
ปัญหาในการบริหารเน่ืองจากเจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจดําเนินงานเท่าที่ควรเพราะเกรงความรับผิดชอบที่จะ
เกิดขึ้นแก่ตนน่ันเอง (จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ และเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์, 2547 : 215-223) 

 ด้วยเหตุน้ี การกําหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดตามหลักกฎหมายแพ่งทั้งที่อาจ
เกิดขึ้นโดยความไม่ต้องใจหรือเป็นเพราะความผิดพลาดเล็กน้อยจึงไม่มีความเหมาะสม อีกทั้งการกําหนดให้
เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการกระทําของเจ้าหน้าที่ผู้อ่ืนตามหลักลูกหน้ีร่วมน้ันแม้จะมีความมุ่งหมายเพ่ือให้ได้เงิน
ครบ แต่ก็ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมที่จะมีต่อเจ้าหน้าที่แต่ละคน ดังน้ัน รัฐสภาจึงได้ตราพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ขึ้นในปี พ.ศ. 2539 โดยกําหนดหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองแก่การปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่ไว้ดังน้ี 

 
 1. เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการละเมิดซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็น 

การจงใจกระทําเพ่ือการเฉพาะตัวหรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่าน้ัน 
 2. ให้มีการแบ่งแยกความรับผิดแต่ละคน โดยมิให้นําหลักกฎหมายเรื่องลูกหน้ีร่วมมาใช้บังคับ 

 4.2.5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ถูกตราขึ้นบนพ้ืนฐานของแนวคิดที่ว่า

แต่เดิมน้ันข้อมูลข่าวสารของทางราชการถือเป็นเรื่องลับ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการของประชาชนจึง
เป็นไปโดยยาก แนวคิดในการจัดทํากฎหมายข้อมูลข่าวสารในประเทศไทยจึงเริ่มเกิดขึ้นอย่างจริงจังเป็นครั้งแรก
เมื่อนายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรีได้ต้ังคณะกรรมการปรับปรุงระบบบริหารราชการขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 
คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ยกร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ....ขึ้น ร่างกฎหมายดังกล่าว
ได้รับการแก้ไขปรับปรุงหลายครั้ง จนกระท่ังต่อมา ในปี พ.ศ. 2535 เมื่อนายชวนหลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรีได้ต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดินขึ้น คณะกรรมการดังกล่าวได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นมายก
ร่างกฎหมาย กําหนดให้เอกชนมีสิทธิได้รู้ข่าวสารต่าง ๆ ในหน่วยงานของรัฐซึ่งต่อมาก็พัฒนามาเป็นการจัดทําร่าง
กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ ร่างกฎหมายดังกล่าวประสบปัญหาและอุปสรรคหลายประการท้ังจาก
ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2540 เมื่อพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี  
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ร่างกฎหมายเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของราชการได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2540 (จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ และเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์, 2547 : 230) 

 ผลจากการท่ีข้อมูลข่าวสารของทางราชการถือเป็นเรื่องลับและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
ได้ง่าย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงเกิดขึ้นเพ่ือเปลี่ยนแปลงหลักการดังกล่าว โดยหาก
ข้อมูลข่าวสารของราชการน้ันมิใช่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ต้องเปิดเป็นหลัก ส่วนการปกปิดเป็นข้อยกเว้นหาก
พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการแล้ว จะปรากฏอยู่ในเหตุผลในการประกาศใช้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ว่า “...ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือที่ประชาชนจะสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาล
โดยประชาชนมากย่ิงขึ้น สมควรกําหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้อง
เปิดเผยท่ีแจ้งชัดและจํากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารท่ีหากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อ
ประโยชน์ที่สําคัญของเอกชน ทั้งน้ีเพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึง
สิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพ่ือที่จะปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนได้อีกประการหน่ึงด้วย ประกอบกับสมควร
คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน จึงจําเป็นต้องตรากฎหมายฉบับน้ี” 

 ผลของการประกาศใช้กฎหมายฉบับน้ีส่งผลให้การใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่เป็นไปโดย
โปร่งใส และทําให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเพ่ือเป็นประโยชน์ในการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม
ในทางการเมืองการปกครองได้เป็นอย่างดีอีกด้วย นอกจากน้ันพระราชบัญญัติฉบับน้ียังมีหลักการซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ซึ่งได้บัญญัติไว้ในส่วนที่ 10 สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน มาตรา 56 และมาตรา 
57 ถึงหลักของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ไว้ว่า 

 “มาตรา 56 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผย
ข้อมูลหรือข่าวสารน้ันจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึง
ได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 

 “มาตรา 57 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
ใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอ่ืนใดที่
เก่ียวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนําไป
ประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 
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 การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสีย
สําคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดําเนินการ” 

 
4.3. คดีปกครองเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภายใต้การปกครองตามหลักนิติรัฐน้ัน นอกจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายแล้ว การปฏิบัติราชการตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องถูกตรวจสอบได้อีกด้วย 
ซึ่งการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการตรวจสอบโดย
องค์กรตุลาการ (Rechtswegsgarantie) ทั้งน้ีเพราะองค์กรตุลาการ เป็นองค์กรที่ใช้อํานาจทางตุลาการ (Court of 
Judicial Authority) ซึ่งลักษณะสําคัญขององค์กรตุลาการต้องประกอบด้วย (วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2544: 56) 

1. องค์กรที่ใช้อํานาจทางตุลาการหรือศาลน้ันเป็นองค์กรที่มีอํานาจหน้าที่วินิจฉัยช้ีขาดข้อ
พิพาทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

2. คําวินิจฉัยขององค์กรดังกล่าวจะต้องมีลักษณะเด็ดขาดเป็นที่สุดไม่อาจถูกกลับหรือแก้ไขโดย
องค์กรใด ๆ ได้อีก แม้แต่ตัวองค์กรที่ได้ทําคําวินิจฉัยเอง ถ้าคู่ความฝ่ายใดไม่พอใจคําวินิจฉัยดังกล่าวย่อมมี
สิทธิแต่เพียงอุทธรณ์คัดค้านคําสั่งหรือคําวินิจฉัยดังกล่าวต่อองค์กรอ่ืนที่อยู่ในลําดับช้ันที่สูงกว่าขององค์กรผู้ออก
คําสั่งเดิม หากองค์กรสูงสุดได้อ่านคําสั่งตามกฎหมายแล้ว คู่ความแต่ละฝ่ายมีสิทธิและหน้าที่ต่อกันอย่างไรให้
คู่ความฟังแล้ว คําสั่งหรือคําวินิจฉัยดังกล่าวย่อม “เสร็จเด็ดขาด” หรือ “เป็นที่สุด” (Finality) 

3. กระบวนการใช้อํานาจวินิจฉัยข้อพิพาทขององค์กรน้ันจะต้องเป็นกระบวนการที่เปิดเผย 
(Publicity) คือ เปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้าฟังการพิจารณาคดีได้ การพิจารณาโดยลับจะมีได้ต่อเมื่อมี
กฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจน ซึ่งถือว่าเป็นข้อยกเว้นที่สําคัญต้องเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้คู่ความทั้ง
สองฝ่ายปกป้องสิทธิประโยชน์ของตนโดยให้แต่ละฝ่ายมีสิทธินําพยานมาสืบสนับสนุนข้ออ้างข้อเถียงของตน
และหักล้างข้ออ้างข้อเถียงของคู่ความฝ่ายตรงข้ามได้อย่างเต็มที่ 

4. คําวินิจฉัยหรือคําสั่งขององค์กรน้ันต้องมีการแสดงเหตุผลประกอบคําสั่งของตน (Duty to 
give reasons) เสมอคือ การแสดงข้อเท็จจริงและมีข้อกฎหมายที่เป็นมูลเหตุจูงใจให้องค์กรดังกล่าวมีคําสั่ง
หรือคําวินิจฉัยเช่นว่าน้ัน 

5. องค์กรน้ันต้องมีความเป็นกลาง หรืออีกนัยหน่ึงคือ “ปราศจากอคติลําเอียง” (Freedom from 
bias) ซึ่งองค์กรน้ีจะมีความเป็นกลางได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกขององค์กรน้ันๆมีความเป็นอิสระ (Independence) ไม่ตก
อยู่ภายใต้บังคับขององค์กรอ่ืนใดโดยเฉพาะฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร 

ด้วยเหตุน้ี จึงกล่าวได้ว่าหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะมีผลปฏิบัติได้อย่าง
แท้จริงก็ต่อเมื่อการกระทําของรัฐทุกองค์กรซึ่งรวมถึงการกระทําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ตรวจสอบได้โดยองค์กรตุลาการที่มคีวามเป็นกลางและเป็นอิสระจากฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารน่ันเอง 
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สําหรับปัญหาการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน้ันจัดว่าอยู่ในเขตอํานาจของศาลปกครอง ซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 กําหนดประเภทคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไว้ ดังน้ี 

“มาตรา 9 ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังต่อไปน้ี 
(1) คดีพิพาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คําสั่งหรือการกระทําอ่ืนใด เน่ืองจากกระทําโดยไม่มีอํานาจหรือ
นอกเหนืออํานาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็น
สาระสําคัญที่กําหนดไว้สําหรับการกระทําน้ัน หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จําเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือ 
เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 

(2) คดีพิพาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

(3) คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน หรือจาก
การละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

(4) คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(5) คดีที่มีกฎหมายกําหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือ

บังคับให้บุคคลต้องกระทําหรือละเว้นกระทําอย่างหน่ึงอย่างใด 
(6) คดีพิพาทเก่ียวกับเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดให้อยู่ในเขตอํานาจศาลปกครอง…” จากบทบัญญัติ

ข้างต้น สามารถจําแนกคดีปกครองเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดังต่อไปน้ี 
(ประสาท พงษ์สุวรรณ์, 2551 : 10-34) 

1. คดีฟ้องขอให้เพิกถอนคําสั่งทางปกครองหรือกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Recourse 
enannulation) ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) คดีประเภทน้ีเกิดจากการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคาํสั่งทางปกครองหรือกฎโดยไม่มีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหน้าที่ หรือไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กําหนดไว้สําหรับการกระทํา
น้ัน หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอน
โดยไม่จําเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ คดีประเภท
ฟ้องเพิกถอนคําสั่งน้ีจะมีลักษณะเป็นการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองที่มี
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ลักษณะเป็นการทํานิติกรรมทางปกครอง (การออกกฎและคําสั่งทางปกครอง) โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องกล่าวอ้าง
ว่า นิติกรรมน้ันไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเหตุต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) ตัวอย่างเช่น 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.34/2549 (พันเอก (พิเศษ) มานะ เกษรศิริ) วินิจฉัยได้ว่า
กฎหมายที่เป็นแหล่งที่มาของอํานาจไม่ได้ให้อํานาจออกข้อบัญญัติในลักษณะที่เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน ฝ่ายปกครองย่อมไม่มีอํานาจออกข้อบัญญัติในลักษณะดังกล่าว องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดออกข้อบัญญัติกําหนดให้เจ้าหน้าที่มีอํานาจเรียกผู้ควบคุมและผู้จัดการโรงแรม ผู้พักและ
ผู้เก่ียวข้องมาให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดมาเพ่ือตรวจสอบอันเป็นบทบัญญัติที่มีผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนและเม่ือไม่มีกฎหมายให้อํานาจ ข้อบัญญัติดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.61/2549 (เทศบาลนครระยอง) วินิจฉัยว่า การออก
หนังสือเวียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีเน้ือหาเกี่ยวกับการคลังและวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการกําหนดกฎเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือ
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แต่ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้กําหนดให้ผู้
ถูกฟ้องคดีที่ 1 กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการคลังและวิธีการงบประมาณได้ในรูปแบบของการตราเป็น
ระเบียบข้อบังคับ ดังน้ัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงชอบที่จะต้องปฏิบัติตามรูปแบบที่กฎหมายกําหนดไว้ ดังน้ัน  
การกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยออกเป็น
หนังสือเวียนฉบับพิพาทจึงไม่ชอบด้วยรูปแบบ นอกจากน้ี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ออก
หนังสือเวียนฉบับพิพาท โดยกําหนดหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ซึ่งจะเป็นไปตามความริเริ่ม
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 หรือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่าน้ัน ขัดต่อความเป็นอิสระ
ของเทศบาล และกระทบถึงสาระสําคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
การออกหนังสือเวียนกระทรวงมหาดไทยฉบับพิพาทในส่วนของเน้ือหาจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

2. คดีพิพาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการใด ๆ  
ซึ่งหมายถึง การใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการกระทําทางกายภาพ 
(Acte physique) หรือการปฏิบัติการ (Opération) ของฝ่ายปกครอง (ไม่ใช่นิติกรรมทางปกครอง) โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายและขอให้ศาลสั่งห้ามการกระทําดังกล่าว เช่น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารดําเนินการรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ หรือ
การที่เจ้าพนักงานจราจรใช้รถยนต์ของทางราชการยกรถยนต์ของเอกชนที่จอดอยู่ ณ ที่ห้ามจอด เป็นต้น 

3. คดีพิพาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร คดีประเภทนี้เป็นเรื่องที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้กระทําการแล้วได้ละเลยต่อ
หน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ในการพิพากษาคดีศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับ
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โดยส่ังให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาล
ปกครองกําหนด ตัวอย่างเช่น 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 106/2544 (นายใหญ่ ป่ินแก้ว) วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์ต่อผู้
ถูกฟ้องคดีที่ 1 ให้ดําเนินคดีกับนายเชนฯ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กลับไม่ดําเนินการกับนายเชนฯ กับใช้ตําแหน่ง
ให้คุณให้โทษแก่นายเชนฯ โดยไม่ดําเนินคดีที่นายเชนฯ ทําร้ายร่างกายผู้ฟ้องคดีน้ัน เป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้ง
ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
อันเป็นคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (2) 

4. คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอัน
เกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยต่อ
หน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา 9วรรคหน่ึง (3) 
องค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้คดีน้ันเป็นคดีละเมิดทางปกครองคือ จะต้องเป็นการกระทําละเมิดของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการกระทําละเมิดน้ันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายหรือ
จากการออกกฎ ออกคําสั่งทางปกครอง หรือออกคําสั่งอ่ืน หรือเป็นการกระทําละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร เช่น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ใช้อํานาจไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทําโดยใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยยาหรืออาหารใช้อํานาจในการยึด 
อายัดหรือตรวจค้นและเกิดความเสียหายขึ้นถือเป็นกรณีละเมิดทางปกครอง ตัวอย่างเช่น การกระทําละเมิดที่
เกิดจากการกระทําในกรอบอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การทําถนนขุดลอกคูคลอง 
การก่อสร้างอาคาร อยู่ในอํานาจของศาลปกครอง 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 187/2546 (พ.จ.อ.ณพรรษ พันธ์ุเอ่ียม กับพวก) วินิจฉัยว่า การที่
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเกิดว่าจ้าง บริษัท ศรีภูมิการโยธา จํากัด ให้ถมดินบริเวณหนองนํ้า
สาธารณประโยชน์ ทําให้ปิดก้ันถนนและทางน้ําที่ผู้ฟ้องคดีใช้สัญจรไปมาและผู้ฟ้องคดีไม่อาจใช้นํ้าจากหนอง
นํ้าสาธารณประโยชน์หรือระบายนํ้าออกจากท่ีดินได้ทําให้นํ้าท่วมขังที่ดินของผู้ฟ้องคดีน้ัน แม้การถมดิน
ดังกล่าวจะเกิดจากการกระทําละเมิดของบริษัท ศรีภูมิการโยธา จํากัด แต่การถมดินบริเวณหนองนํ้า
สาธารณประโยชน์น้ัน อยู่ภายใต้การควบคุมกํากับดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเกิด กรณีถือว่าเป็น
คดีที่มีข้อพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย
หรือจากคําสั่ง อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 324/2551 (นายรังสรรค์ ปิลอง กับพวก) วินิจฉัยว่า องค์การบริหาร
ส่วนตําบลโพนสว่างก่อสร้างถนนผ่านแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบแปดคนโดยไม่ได้ดําเนินการตามข้ันตอนของ
กฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบแปดคนได้รับความเดือดร้อนต้องสูญเสียที่ดินและทรัพย์สิน เป็นคดีพิพาท
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับเอกชนอันเน่ืองมาจากการใช้อํานาจทางปกครองตามกฎหมายและกระทํา
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ละเมิดซึ่ งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) และ (3) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ แม้จะมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเป็นลําดับแรกว่าที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของคู่กรณีฝ่ายใดก็ตาม แต่เมื่อประเด็นพิพาทว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และกระทําละเมิดเป็นประเด็นหลักอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ศาลปกครองย่อมมีอํานาจ
พิจารณาประเด็นเก่ียวกับสิทธิในที่ดินของคู่กรณีที่เก่ียวพันกับประเด็นหลักได้ตามข้อ 41 วรรคสอง ของระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ) 

นอกจากน้ี ยังมีการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบางกรณีซึ่ง
แต่เดิมไม่ถือเป็นการกระทําละเมิดทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) ได้แก่ กรณีที่ส่วนราชการก่อสร้าง
สะพานลอยบดบังหน้าร้านทําให้รายได้ลดลง หรือการก่อสร้างฝายทํานบหรือเขื่อนทําให้นํ้าท่วมที่ดินของ
ประชาชน แต่ปัจจุบันการกระทําเหล่าน้ีถือเป็นการกระทําละเมิดทางปกครองและอยู่ในอํานาจของศาล
ปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) เช่น 

คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลเรื่องที่ 14/2547 วินิจฉัยว่า การที่กรุงเทพมหานคร
ผู้ถูกฟ้องคดีว่าจ้างบริษัทเอกชนให้ทําการก่อสร้างเขื่อนก้ันดินริมคลองเป็นเหตุให้ที่ดินของเอกชนท่ีอยู่
ข้างเคียงทรุดตัวบ้านเรือนได้รับความเสียหาย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการบํารุงรักษา
ทางระบายนํ้า การจัดให้มีและก่อสร้างออกแบบเขื่อนก็เพ่ือประโยชน์ในการระบายนํ้าและป้องกันนํ้าท่วมของ
ผู้ถูกฟ้องคดีการก่อสร้างเขื่อนก้ันดินในกรณีน้ีจึงเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมาย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นจึง
เป็นการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 124/2545 วินิจฉัยว่า การต้ังตู้ชุมสายโทรศัพท์และเสาโทรศัพท์
ขององค์การโทรศัพท์เป็นการใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2479 
ประกอบกับพระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท์ พุทธศักราช 2477 เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าองค์การโทรศัพท์ต้ัง
ตู้ชุมสายโทรศัพท์และเสาโทรศัพท์ขวางทางเข้าออกหน้าตึกแถวของผู้ฟ้องคดีเป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความ
เสียหายเพราะไม่อาจขายตึกแถวได้ จึงเป็นคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอัน
เกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย 

นอกจากน้ัน กรณีที่ผู้เสียหายเลือกย่ืนคําขอค่าสินไหมทดแทนต่อหน่วยงานของรัฐแทนการไป
ฟ้องศาลโดยตรง หากผู้เสียหายไม่พอใจการวินิจฉัยของหน่วยงานก็สามารถฟ้องศาลปกครองหรือศาลยุติธรรม
แล้วแต่กรณี โดยมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ ได้บัญญัติให้รับกับมาตรา 9 วรรคหน่ึง
(3) ว่าถ้าการละเมิดมิได้เกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายแล้ว คดีน้ันก็ต้องไปฟ้องศาลยุติธรรม จะมาฟ้อง
ศาลปกครองไม่ได้ 

5. คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คดีประเภทน้ีเกิดจากการกระทําที่เป็นการใช้อํานาจทางปกครองฝ่ายเดียวของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือจากการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
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กําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และมีกฎหมายบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องรับ
ผิด ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับโดยส่ังให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สิน หรือให้กระทําการหรืองดเว้น
กระทําการ โดยจะกําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบ
กับมาตรา 72 วรรคหน่ึง (3) 

คดีประเภทน้ี ได้แก่ คดีเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งรัฐหรือหน่วยงานทางปกครอง
ชําระค่าทดแทนการเวนคืนโดยไม่เป็นธรรม การจ่ายเงินค่าทดแทนการรอนสิทธิในการวางสายไฟฟ้า 
สายโทรศัพท์วางท่อประปา ท่อก๊าซผ่านที่เอกชนโดยไม่เป็นธรรม หรือการเรียกค่าทดแทนความเสียหาย
เน่ืองจากความเช่ือโดยสุจริตในความคงอยู่ของคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หรือการจ่ายเงินเพ่ือเยียวยาความเสียหายแก่ประชาชนตามกฎหมายเฉพาะ
อ่ืน ๆ เป็นต้น 

6. คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) สําหรับคํา ว่าสัญญา
ทางปกครองมีความหมายเพียงใดน้ันให้ดูนิยามในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ ซึ่งบัญญัติว่า 
“สัญญาทางปกครอง หมายความรวมถึง สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง
หรือเป็นบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทําบริการสาธารณะ หรือ
จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ” 

อย่างไรก็ตามมีข้อถกเถียงเก่ียวกับความหมายของสัญญาทางปกครองมากพอสมควร ที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจึงได้พิจารณาให้คําอธิบายความหมายของสัญญาทางปกครองในการประชุมครั้งที่ 
6/2544 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2544 ว่า “สัญญาใดจะเป็นสัญญาทางปกครองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้น้ัน 

ประการแรก คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหน่ึงต้องเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับ
มอบหมายให้กระทําการแทนรัฐ 

ประการที่สอง สัญญานั้นมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทําบริการสาธารณะ หรือ
จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติหรือเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครอง
หรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเข้าดําเนินการหรือเข้าร่วมดําเนินการบริการ
สาธารณะโดยตรง หรือเป็นสัญญาที่มีข้อกําหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธ์ิของรัฐ ทั้งน้ี
เพ่ือให้การใช้อํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครองซึ่งก็คือการบริการสาธารณะบรรลุผล 
ดังน้ัน หากสัญญาใดเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐมุ่งผูกพันตนกับ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคโดยสมัครใจ และสัญญาดังกล่าวมิได้มีลักษณะเช่นที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น สัญญาน้ันย่อมเป็นสัญญาทางแพ่ง” 

คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครองนี้ ศาลปกครองกลางได้เคยวินิจฉัยว่าสัญญาสัมปทานป่า
ไม้ชายเลน (คําสั่งศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1391/2545 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) หรือ



 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

 

 
2-38 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  ปีงบประมาณ 2562 

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสํานักงานทําการของหน่วยงานราชการ (คําสั่งศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 
1096/2545 (หจก . ทรายแซมโก้) เป็นสัญญาทางปกครอง สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ
ภายในประเทศเป็นสัญญาทางปกครอง ส่วนการขอให้บังคับผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ส่งคืนเงินเดือนที่รับไปโดยไม่มี
สิทธิในช่วงที่ขาดจากราชการและหลังจากที่ถูกไล่ออกจากราชการน้ัน เป็นคดีพิพาทอันสืบเน่ืองจากคําสั่งไล่ผู้
ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออกจากราชการซึ่งเป็นคําสั่งทางปกครอง และเกี่ยวเน่ืองกับคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทาง
ปกครอง อยู่ในอํานาจศาลปกครอง (คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 43/2548) เป็นต้น 

7. คดีที่มีกฎหมายกําหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อ
บังคับให้บุคคลต้องกระทําหรือละเว้นการกระทําอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่บัญญัติในมาตรา 9 วรรคหน่ึง (5) 
คดีประเภทน้ีเป็นคดีที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองในกรณีต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านนํ้าไทย พ.ศ. 2456 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบับที่ 
14) พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคสอง ได้กําหนดให้เจ้าท่าสามารถร้องขอต่อศาลเพ่ือมีคําสั่งให้เจ้าท่าเป็น
ผู้จัดการรื้อถอนแพคนอยู่ เรือนที่ปักเสาลงในสายนํ้าในกรณีที่เจ้าของไม่รื้อถอนภายในเวลาที่เจ้าท่าหรือเจ้า
พนักงานท้องถิ่นผู้มีหน้าที่กําหนด นอกจากน้ี มาตรา 117 ตรีแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวยังได้กําหนดให้
เจ้าหน้าที่สามารถฟ้องขอให้ศาลส่ังบุคคลที่รุกล้ําลํานํ้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไป หรือคดีร้องขอให้ศาลมี
คําสั่งจับกุมและกักขังผู้ฝ่าฝืนคําสั่งให้รื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างรุกล้ําคลองสาธารณะซึ่งเป็นมาตรการบังคับ
เพ่ือให้บุคคลปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครอง อันมีลักษณะเป็นคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (5) ซึ่งศาล
ปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับได้ตามมาตรา 72 วรรคหน่ึง (5) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ 
(คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลท่ี 16/2545) เป็นต้น 

8. คดีพิพาทเก่ียวกับเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดให้อยู่ในเขตอํานาจของศาลปกครอง ตามที่
บัญญัติในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (6) คดีประเภทน้ีเป็นคดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้ผู้ที่ไม่พอใจในคําสั่งหรือคําวินิจฉัย
สามารถนําคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองได้ เช่น  

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 บัญญัติให้สิทธิผู้ซึ่งไม่พอใจคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์เก่ียวกับการสั่งรื้อย้ายอาคาร 
และการคิดค่าใช้จ่ายในการรื้อย้ายอาคารสามารถย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองได้ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแต่
วันที่ได้รับทราบแจ้งคําวินิจฉัยน้ัน 

พระราชบัญญัติระเบียบราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 ในมาตรา 29 วรรคสอง บัญญัติให้
สิทธิสมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งมีสิทธิย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคําสั่ง
ดังกล่าวได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง 

 
 
 



 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

 

 
2-39 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  ปีงบประมาณ 2562 

5. บริบทของเทศบาลตําบลบ้านดอน 
 5.1 ด้านกายภาพ 

 ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตําบล แผนท่ีสังเขปตําบลบ้านดอน 
 

 
อาณาเขตของเทศบาลตําบลบ้านดอน 
ตําบลบ้านดอน มีพ้ืนที่ครอบคลุมจํานวน 9 หมู่บ้าน ระยะทางห่างจากอําเภออู่ทอง

ประมาณ 13 กิโลเมตร  และอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ  45  กิโลเมตร ครอบคลุม
พ้ืนที่ประมาณ 36.62  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,887.50 ไร่  

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ   ตําบลยุ้งทะลายและตําบลเจดีย์  
ทิศใต้   ติดต่อกับ  ตําบลสระพังลานและตําบลดอนมะเกลือ 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  ตําบลหัวโพธ์ิ อําเภอสองพ่ีน้อง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ    ตําบลสระยายโสม 

 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีบางส่วนเป็นพ้ืนที่ดอน มีระบบ
คลองชลประทานตัดผ่าน  ( ตามโครงการชลประทาน )  มีแหล่งนํ้าธรรมชาติ   ได้แก่   คลอง  บึง  บ่อนํ้า 
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  1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ตําบลบ้านดอนมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนช้ืน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือและลมฝ่ายใต้  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ  27 – 30  องศาเซลเซียล                    
และมีอุณหภูมิสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ประมาณ  35 - 41  องศาเซลเซียล  และอุณหภูมิ
ตํ่าสุด                   ช่วงเดือนธันวาคม  -  กลางเดือนกุมภาพันธ์  ประมาณ  23 – 28  องศาเซลเซียล 

 1.4 ลักษณะของดิน 
  สภาพพ้ืนที่ของดินโดยทั่วไปเป็นดินตะกอนปนทรายและดินลูกรัง  บางพ้ืนที่มีลักษณะเป็น                   
ดินร่วนปนดินเหนียวมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง  การระบายนํ้าปานกลาง 

     2.  ด้านการเมือง / การปกครอง   
  สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านดอน  ต้ังอยู่เลขท่ี 99 หมู่ที่ 8  ตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี -  โทรศัพท์. 035 – 446-509  ต่อ 104  / โทรสาร. 035 – 446-509  ต่อ  111 
         ได้ประกาศปรับขนาดเทศบาล จากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง  ต้ังแต่
วันที่ 17 สิงหาคม 2555  แบ่งการปกครองออกเป็น  2  เขต  จํานวน 9 หมู่บ้าน  มีระยะทางห่างจากอําเภอ             
อู่ทองประมาณ 13  กิโลเมตร  และอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ  45  กิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 36.62  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,887.50 ไร่   
  2.1  เขตการปกครอง ดังนี้ 
    เทศบาลตําบลบ้านดอน แบ่งเขตการปกครอง  จํานวน  9  หมู่บ้าน  ดังน้ี 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ สกุล (ผูใ้หญ่บ้าน) เบอร์โทรติดต่อ 

1 บ้านดอน นายธิติชัย   แสงเพชรอ่อน 088-454-9535 
2 บ้านยางลาว นายสยาม   ไฝเพชร 081-193-8312 
3 บ้านยางไทย กํานันประวิง  ใจบุญ 092-458-0088 
4 บ้านหัวทํานบ นายแสวง   กันยายน 088-456-0154 
5 บ้านดอนไฟไหม้ นายสุวิน   มิ่งขวัญ 083-789-2920 
6 บ้านดอนใต้ นายสืบพงษ์   ออเพชร 098-835-9290 
7 บ้านดอนปอ นายทองหล่อ   บองเพชร 087-151-9202 
8 บ้านบ่อ นายนพพร   เพชรแอ 081-007-7317 
9 บ้านดอนไฮ นายสุเทพ   แทนเพชร 080-111-6901 
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3. ประชากร  
     3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลสาํนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลตําบลบ้านดอน  ปี 2562   ข้อมูล  ณ  เดือนเมษายน 2562   

3.1.1 ข้อมูลจํานวนครัวเรือน 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1 บ้านดอน 142 146 140 142 
2 บ้านยางลาว 358 365 372 369 
3 บ้านยางไทย 341 345 350 352 
4 บ้านหัวทํานบ 204 206 211 211 
5 บ้านดอนไฟไหม้ 85 85 82 82 
6 บ้านดอนใต้ 261 261 249 252 
7 บ้านดอนปอ 99 100 101 97 
8 บ้านบ่อ 239 242 242 244 
9 บ้านดอนไฮ 228 233 233 233 

 รวมทั้งสิน้ 1,957 1,983 1,980 1,982 

 
หมู่ที่ 

 
ชื่อหมู่บ้าน 

ปี 2562 

ชาย 
(คน) 

หญิง  
(คน) 

รวม  
(คน) 

1 บ้านดอน 263 259 522 
2 บ้านยางลาว 646 682 1,328 
3 บ้านยางไทย 750 822 1,572 
4 บ้านหัวทํานบ 420 421 841 
5 บ้านดอนไฟไหม้ 163 172 335 
6 บ้านดอนใต้ 463 479 942 
7 บ้านดอนปอ 206 208 414 
8 บ้านบ่อ 405 482 887 
9 บ้านดอนไฮ 396 416 812 
 รวมทั้งสิน้ 3,712 3,941 7,653 
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ข้อมูลจากสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลบ้านดอน ณ   เดือนธันวาคม ของทุกปี ( ปี 2562  ขอ้มูล  ณ  
เมษายน  2562 ) 

4.3 อาชญากรรม 
  ในเขตพ้ืนที่ตําบลบ้านดอนไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  หากมีก็จะเป็นเหตุการณ์ลักเล็กขโมยน้อย
ภายในชุมชนเท่าน้ัน  และได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ตํารวจประจําตําบลบ้านดอนซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของสถานี
ตํารวจภูธรสระยายโสม  โดยหากประชาชนในพ้ืนที่เกิดปัญหาจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าไปตรวจสอบให้ความ
ช่วยเหลือในเบ้ืองต้น   

4.4 ยาเสพติด   
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ของตําบลบ้านดอน  จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรสระยายโสมได้แจ้ง

ให้กับเทศบาลทราบน้ันพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่ อ่ืนถือว่าน้อย  เหตุผลก็
เน่ืองมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นํา ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลท่ีช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจํา 
การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทําได้เฉพาะตามอํานาจหน้าที่เท่าน้ัน เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์  การ
แจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้ และมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านดอน ซึ่งมีหน้าที่ในการรับแจ้งเบาะแสด้าน
ยาเสพติด ถ้านอกเหนือ               จากอํานาจหน้าที่ก็เป็นเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแล้วแต่กรณี ทั้งน้ี เทศบาลก็ได้
ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 4.5 การสงัคมสังเคราะห์  เทศบาลตําบลบ้านดอน  ดําเนินการด้านสงคมสังเคราะห์  ดังน้ี 
( 1 ) ดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
( 2 ) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

               1)  ผู้สูงอายุ *  ณ  ปัจจุบัน สามารถขึ้นทะเบียนล่วงหน้าได้ตลอดปี แต่การรับเบ้ียได้รับในปีถัดไป * 
หมู่ที่ บ้าน ผู้สูงอายุ - รับเบี้ยยังชีพ 

ปี 2560 ปี  2561 ปี 2562 
1 บ้านดอน 103 103 113 
2 บ้านยางลาว 246 248 274 
3 บ้านยางไทย 244 238 264 
4 บ้านหัวทํานบ 150 149 167 
5 บ้านดอนไฟไหม้ 50 45 50 
6 บ้านดอนใต้ 166 157 175 
7 บ้านดอนปอ 80 79 91 
8 บ้านบ่อ 170 171 196 
9 บ้านดอนไฮ 168 163 174 

รวม 1,377 1,353 1,504 
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2)  ผู้พิการ   *  ณ  ปัจจุบัน สามารถขึ้นทะเบียนล่วงหน้าได้ 1 เดือน เพ่ือรับเบ้ียในเดือนถัดไป * 
หมู่ที่ บ้าน ผู้พิการ - รับเบี้ยยังชพี 

ปี 2560 ปี  2561 ปี 2562 
1 บ้านดอน 16 16 18 
2 บ้านยางลาว 45 48 55 
3 บ้านยางไทย 52 57 66 
4 บ้านหัวทํานบ 27 32 37 
5 บ้านดอนไฟไหม้ 18 23 23 
6 บ้านดอนใต้ 37 34 35 
7 บ้านดอนปอ 13 17 18 
8 บ้านบ่อ 34 37 41 
9 บ้านดอนไฮ 50 48 54 

รวม 292 312 347 
 

  3)  ผู้ป่วยเอดส์  * ณ ปัจจบัุน สามารถขึน้ทะเบียนได้ตลอด เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น จะได้รับเบ้ียในเดือนถัดไป * 
หมู่ที่ บ้าน ผู้ป่วยเอดส์ - ที่มาแสดงตนขอรับเบี้ยยังชพี 

ปี 2560 ปี  2561 ปี 2562 
1 บ้านดอน - - - 
2 บ้านยางลาว 5 5 4 
3 บ้านยางไทย - - - 
4 บ้านหัวทํานบ 1 1 1 
5 บ้านดอนไฟไหม้ - - - 
6 บ้านดอนใต้ 1 1 1 
7 บ้านดอนปอ 1 1 1 
8 บ้านบ่อ 5 5 5 
9 บ้านดอนไฮ 2 2 2 

รวม 15 15 14 
 

ที่มา :  กองสวัสดิการและสงัคม  ณ  วันที่  7  มิถุนายน  2562  
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5. ระบบบริการพื้นฐาน  ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพืน้ฐาน  ดังนี ้
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

            -  ถนน ค.ส.ล.           จํานวน       100   สาย   
            -  ถนนลาดยาง           จํานวน          4    สาย  
   -  ถนนหินคลกุ  จํานวน          5    สาย 
          5.2   ไฟฟ้า 
            -  มีไฟฟ้าใช้ในพ้ืนที่  ร้อยละ   100    ของจํานวนครัวเรือน 
                               -  ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน    จํานวน   435    จุด 
 5.3   การประปา 
                -  ระบบประปาส่วนภูมิภาค  มี  5   หมู่บ้าน  ที่ใช้ระบบประปาส่วนภูมิภาค   
        ได้แก่  ( หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 6 , หมู่ที ่8  และ หมู่ที่ 4 ) 

            -  ระบบประปาหมู่บ้าน  2  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที ่ 3 และหมู่ที ่ 9   
          จ่ายนํ้าประปาหมู่บ้านให้แก่  หมู่ที ่2 (บางส่วน), หมู ่3 , หมู่ 5 , หมู่ 7 ,หมู่ 9  

ข้อมูลจากกองช่าง  ทต.บ้านดอน   ณ  วันที่  7  มิถุนายน  2562          
5.4 โทรศพัท ์
                   -  ในพ้ืนที่ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ  ประชาชนส่วนมากจะมีระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ

ตนเอง 
          5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
         -  ไปรษณีย์  อยู่ในเขตการจ่ายไปรษณีย์ของ  ไปรษณีย์อําเภออู่ทอง   
                  -  ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวครอบคลุมพ้ืนที่  ทัง้  9  หมู่บ้าน 
6. ระบบเศรษฐกิจ  

6.1 การเกษตร  
ประชากรในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่

สําคัญ  ได้แก่  ข้าวเจ้า  ผักบุ้งจีน  มะนาวในบ่อปูนซีเมนต์  ปลาน้ําจืดอ่ืน ๆ  พืชสมุนไพร  รายละเอียดดังน้ี 
 

ชนิดพชื หมู่ที่ 
จํานวนประชากร 

(ราย) 

เนื้อทีป่ลูก ผลผลิตเฉลี่ย       
(กก./ไร่) ไร ่ งาน ตร.วา 

ข้าวเจ้า 1 102 1482 3 90 150,752.28 
2 165 2431 0 15 279,580.00 
3 105 1448 3 5 161,319.08 
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ชนิดพชื หมู่ที่ 
จํานวนประชากร 

(ราย) 

เนื้อทีป่ลูก ผลผลิตเฉลี่ย       
(กก./ไร่) ไร ่ งาน ตร.วา 

4 226 1756 1 15 200,580.80 
5 15 173 0 0 21,623.76 
6 133 2336 2 4 255,089.02 
7 61 870 3 15 84,802.30 
8 125 1870 2 42 216,086.30 
9 127 1694 1 0 223,898.42 

ข้อมูลจากสํานักงานเกษตรอําเภออู่ทอง   
 

ข้อมูลจากสํานักงานเกษตรอําเภออู่ทอง  ณ  วันที่  20  พฤศจิกายน  2559 
พืชสมุนไพร 
ในพ้ืนที่หมู่ที ่1 เกษตรกร  จํานวน  3  ราย   

- ปลูกมะระขี้นก  เน้ือที่   2  ไร่  ผลผลิตเฉล่ีย  70  กก./ไร ่
- ปลูกมะขามป้อม  เน้ือที่  1  ไร่   
- ปลูกสมอไทย  เน้ือที่  1  งาน 

ในพ้ืนที่หมู่ที ่3 เกษตรกร  จํานวน  2  ราย   
- ปลูกมะระขี้นก  เน้ือที่   1  ไร่  ผลผลิตเฉล่ีย  70  กก./ไร ่
- ปลูกหญ้าปักก่ิง  เน้ือที่  2  งาน  ผลผลิตเฉลี่ย  8  กก./ไร ่
- ปลูกหญ้าหนวดแมว  เน้ือที่  1  งาน  ผลผลติเฉล่ีย  20  กก./ไร่   

ชนิดพชื หมู่ที่ จํานวนประชากร 
(ครัวเรือน) 

เนื้อทีป่ลูก 

ไร่ งาน ตร.วา 
ผักบุ้งจีน 9 2 1 2 0 
มะนาวในบ่อ 
ปูนซีเมนต์ 

4 1 0 1 0 

6 2 2 0 0 
7 1 2 1 0 
8 3 10 0 0 
9 3 4 0 0 

ปลาน้ําจืดอ่ืน ๆ 3 1 20 3 0 
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- ปลูกฟ้าทะลายโจร  เน้ือที่  1  งาน  ผลผลิตเฉล่ีย  4  กก./ไร่ 
 

ในพ้ืนที่หมู่ที ่6  เกษตรกร  จาํนวน  1  ราย   
- ปลูกมะระขี้นก  เน้ือที่   2  ไร่  ผลผลิตเฉล่ีย  70  กก./ไร ่
- ปลูกมะแว้งเครือ  เน้ือที่  1  งาน  ผลผลิตเฉล่ีย  8  กก./ไร่ 

ในพ้ืนที่หมู่ที ่8 เกษตรกร  จํานวน  1  ราย   
- ปลูกมะขามป้อม  เน้ือที่   2  งาน 

ในพ้ืนที่หมู่ที ่9  เกษตรกร  จาํนวน  1  ราย   
- ปลูกว่านนํ้า  เน้ือที่   1  งาน 

ข้อมูลจากเกษตรอําเภออู่ทอง  ณ  วันที ่ 20  พฤศจิกายน  2559 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 การนบัถือศาสนา 
-  ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   100 

    -   วัด  จํานวน   5   แห่ง   ได้แก่   
   1.  วัดยางสว่างอารมณ์  หมูท่ี่ 2  
   2.  วัดยางไทยเจริญผล  หมูท่ี่  3   
   3.  วัดหัวทํานบ  หมูท่ี่  4   
   4.  วัดดอนไฟไหม้  หมู่ที ่ 5 
   5.  วัดกลางบ้านดอน  หมู่ที ่ 8     

7.2 ประเพณแีละงานประจําป ี
-  งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดํา ประมาณเดือน   เมษายน 
-  งานสืบสานประเพณีเลี้ยงศาล ประจําหมู่บ้าน ประมาณเดือน เมษายน – กันยายน 
-  งานสืบสานประเพณีทําบุญตักบาตรนางฟ้า ประมาณเดือน  วันออกพรรษาของทุกปี 

    - วัฒนธรรม  ประชาชนตําบลบ้านดอน  ประกอบด้วย    
ชาวไทยทรงดํา หรือ ลาวโซ่ง  ซึ่งอพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรี ราว 100 กว่าปี  และ                 

ต้ังรกรากบริเวณท่ีดอน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9  โดยวัฒนธรรม
ของชาวไทยทรงดําจะนับถือผีบรรพบุรุษ  ซึ่งประกอบด้วย 10 สิงห์ หรือ 10 สกุล  และจะมี   ศาลเจ้าบรรพ
บุรุษ  ที่นับถือกันแต่โบราณกาลทุกหมู่บ้าน  ซึ่งในปัจจุบันจะมีประเพณีการเลี้ยงศาล ปีละ 1 ครั้ง  และมีการ
เลี้ยง  ผีเรือน  4 ปี / ครั้ง  ทั้งน้ี  ชาวไทยทรงดํายังมีวัฒนธรรมการกิน ที่เน้นการรับประทานยอดผัก 
วัฒนธรรมการแต่งกาย  แบบไทยทรงดํา ประกอบอาชีพหลักคือ การทํานาและเกษตรกรรม  มีความเป็นอยู่
แบบเรียบง่าย 
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ชาวไทยพ้ืนที่ถิ่น  เป็นผู้ที่อพยพมาจากพ้ืนที่อ่ืนในจังหวัดสุพรรณบุรี  และจังหวัดกาญจนบุรี  
อาศัยอยู่บริเวณที่ลุ่ม ริมนํ้า  หมู่ที่ 3 บ้านยางไทย  ประกอบอาชีพทํานา 

7.3  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  มีการเช่ือมโยงการดําเนินงานร่วมกันระหว่างสภาวัฒนธรรมตําบล               
บ้านดอน และเครือข่ายต่าง ๆ  ในพ้ืนที่ซึ่งประกอบด้วยศูนย์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมไตดําโบราณ กลุ่มผ้าทอก่ีกระตุก  
แตรวง  และหมอแคน  โดยมีการสร้างเครือข่ายจากคนในชุมชนตําบลบ้านดอน  ผ่านเด็ก/เยาวชน และมีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นตัวเช่ือมโยงระหว่างเครือข่ายภายในตําบลและภายนอกตําบล  เพ่ือให้
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตําบลบ้านดอน ไม่สูญหายไป 
  ภาษาถ่ิน  ในพ้ืนที่ตําบลบ้านดอนจะมีภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่ คือ ภาษาไทดํา                     
แต่ปัจจุบันก็จะใช้ภาษาไทยในการติดต่อระหว่างกัน  

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  เน่ืองด้วยประชาชนในพ้ืนที่ตําบลบ้านดอนส่วนใหญ่เป็นคนไทยเช้ือสายไทดํา  จึงทําให้
ประชาชนหมู่ที่ 2 บ้านยางลาว  ได้มีแนวคิดจัดต้ังกลุ่มทอผ้าก่ีกระตุก  ขึ้นเมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2546  
โดยเริ่มแรกมีสมาชิกกลุ่มจํานวน  15  คน  ต่อมาเพ่ิมขึ้นถึงปัจจุบัน  มีสมาชิกทั้งสิ้น  53  คน   ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ผ้าทอ  และการปักลายผ้าแบบชาวไททรงดํา  อีกทั้งเป็นการพัฒนาฝีมือของ
สมาชิกให้มีความทันสมัยมากขึ้น  ซึ่งต่อมามีการพัฒนาส่งเสริมให้เยาวชนใช้กระเป๋าที่มีลายดอกของชาวไทย
ทรงดํา  เรียกว่ากระเป๋าคุณธรรม  และทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ได้น้อมถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาและเข้าร่วมเป็นโครงการพระราชดําริ  ยังความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนตําบลบ้านดอน  ทําให้
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว สินค้าที่ได้รับความสนใจจากผู้ชอบงาน
ฝีมืออีกอย่างหน่ึงคือ  งานฝังมุกบนเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น ด้านปืน  โต๊ะหมู่บูชา  เก้าอ้ี  อาสนะพระ  กรอบรูป 
และจากการที่ในชุมชนมีกล้วยจํานวนมาก  ทําให้มีกลุ่มบุคคลเกิดแรงบันดาลใจในการนํากล้วยมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ จนได้รับการคัดเลือกเป็นสินค้าระดับหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

8. น้ํา ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นนํ้าที่ได้จากนํ้าฝน  นํ้าลําคลองธรรมชาติ  การประปาส่วน
ภูมิภาคอําเภออู่ทอง และระบบประปาหมู่บ้าน  ได้แก่                         

    - นํ้าจากระบบการประปาส่วนภูมิภาค    ได้แก่   หมู่ที่ 1 , 6 , 8 , 4  และหมู่ที่  2  บางส่วน             
    - นํ้าจากระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  3   ได้แก่   มีผู้ใช้นํ้าหมู่ที่ 3 , 5 , 7 และหมู่ที่  2  บางส่วน            

     - นํ้าจากระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 9  ได้แก่  มีผู้ใช้นํ้าหมู่ที่ 9   
    - แหล่งนํ้าธรรมชาติ   ได้แก่    
   คลองระบายนํ้า  จํานวน  7  แห่ง     

1. คลอง D ดีบ้านยาง ( หมู่ที่ 1/6/8/2 และ 3 ) 
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2. คลอง D ยุ้งทะลาย ( หมู่ที่ 8 / 9 ) 
3. คลองปู่เจื้อ  ( หมู่ที่ 1 ) 
4. คลองด้วน  ( หมู่ที่ 2 ) 
5. คลองผู้ใหญ่เส็ง ( หมู่ที่ 3 ) 
6. คลองท้องแมว  ( หมู่ที่ 4 ) 
7. คลองหนองสองบ่อ ( หมู่ที่ 7 ) 

  คลองส่งนํ้า  จาํนวน  6  สาย      
1. คลองส่งนํ้าชลประทาน ( 1R-4R-5L-2L )     
2. คลองส่งนํ้าชลประทาน 20 ( 4R-5L-2L ) 
3. คลองส่งนํ้าชลประทาน ( 2L-3R-5L-2L )  หมู่ที่  3 
4. คลองส่งนํ้าชลประทาน  ( 4R-5L-2L )  หมู่ที่  6 
5. คลองส่งนํ้าชลประทาน  ( 5L-2L-2L )  หมูท่ี่  4 
6. คลองส่งนํ้าชลประทาน  ( 5L-2L )  หมู่ที ่ 6, หมู่ที่ 9 

  สระน้ําสาธารณะ  จํานวน  9  แห่ง  ได้แก่   
1. สระน้ํา  หมูท่ี่ 1  จํานวน  2  สระ   ได้แก่  บริเวณบ้านนายสมชาย  เพชรซ้อน   

    และบริเวณหลังบ้านนายสุพิน  เพชรดําดี 
2. สระน้ํา  หมูท่ี่ 2  จํานวน  1  สระ  ได้แก่  บริเวณบ้านนางทุเรียน  ตาลเพชร 
3. สระนํ้า  หมู่ที่ 5  จํานวน  2  สระ  ได้แก่  บริเวณวัดดอนไฟไหม้  และบริเวณ

    บ้านนายสุพรรณ  มิ่งขวัญ 
4. สระน้ํา  หมูท่ี่ 6  จํานวน  1  สระ  ได้แก่  บริเวณบ้านนายสวรรค์  ช้อนเพชร 
5. สระน้ํา  หมูท่ี่ 7  จํานวน  1  สระ  ได้แก่  บริเวณบ้านนายขวัญชัย  บองเพชร 
7. สระน้ํา  หมูท่ี่ 8  จํานวน  1  สระ  ได้แก่  บริเวณวัดกลางบ้านดอน 
8. สระน้ํา  หมูท่ี่ 9  จํานวน  1  สระ  ได้แก่  บริเวณประปาหมู่บ้าน 

8.2 ป่าไม้  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ 
8.3 ภูเขา  ในเขตเทศบาลไมม่ีภูเขา 
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

  พ้ืนที่ตําบลบ้านดอนส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุม่และที่ดอน  สภาพของดินโดยทั่วไปเป็น
ดินตะกอนปนทรายและดินลกูรัง บางพ้ืนที่มีลักษณะเป็นดินร่วนบนดินเหนียวมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง
การระบายนํ้าปานกลาง  นอกจากน้ันยังมีแหล่งนํ้าธรรมชาติ 
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6. งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 

สโรชา แพร่ภาษา (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ 
การบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีค่าเฉล่ีย 4.78 คิดเป็น 95.6 
เปอร์เซ็นต์ โดยแบ่งระดับความพึงพอใจทั้ง 3 ภารกิจ ดังน้ี 

 
1. ภารกิจงานด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการรับบริการ

มากที่สุดเมื่อเทียบกับภารกิจอ่ืน โดยมีค่าเฉล่ีย 4.75 คิดเป็น 95.0 เปอร์เซ็นต์ 
2. ภารกิจงานการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการรับบริการ

ลําดับรองลงมา โดยมีค่าเฉล่ีย 4.31 คิดเป็น 86.20 เปอร์เซ็นต์ 
3. ภารกิจการให้บริการเคร่ืองจักรกล งานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ศิลปะ/กีฬา และงาน

ระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการรับบริการในลําดับสุดท้าย โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.12 คิดเป็น 82.40 เปอร์เซ็นต์ 

เสาวลักษณ์ ต้ังตระกูล และ เศกสรรค์ ยงวณิชย์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่าผู้บริหารเทศบาลนคร
ขอนแก่นมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการกระตุ้นการทางปัญญา ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ และ ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตามลําดับ ส่วนแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารเทศบาลท่ีสามารถนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จ พบว่าผู้บริหารควรมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี เป็นแบบอย่างที่ดี ให้กําลังใจ
ผู้ร่วมงาน พูดชักจูงให้เกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน รับฟังปัญหาพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้ความสําคัญและเห็นคุณค่าของผู้ร่วมงาน
มอบหมายงานอย่างชัดเจน 

ปรางทิพย์ คงสมปราชญ์ วงศ์ธีรา สุวรรณิน และ เรืองเดช เร่งเพียร (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา
วิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของเทศบาลเมืองสระบุรี ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการให้บริการของเทศบาลเมืองสระบุรีอยู่ในระดับมากโดยไม่แตกต่างกันตามปัจจัยทางประชากรศาสตร์  
เมื่อพิจารณาตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า 
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1. เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ในทุกด้าน 

2. แต่อาชีพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
3. ในด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแต่ละด้าน

พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านการให้บริการอย่างต่อเน่ืองมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการ
ให้บริการอย่างเพียงพอด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค และด้านการให้บริการ
อย่างทันเวลา ตามลําดับ 

พงษ์ไพบูลย์ ศิลาวราเวทย์ และทิฆัมพร คุ้มวงศ์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตําบลท่าล้อ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจากผลการวิจัย 
พบว่า  

1. ด้านความพึงพอใจกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากเทศบาลตําบลท่าล้อ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านการกําหนดกระบวนงาน
หรือขั้นตอนในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์อย่างชัดเจนมากที่สุด รองลงมาคือผู้รับบริการ
สามารถตรวจสอบบัญชีรายช่ือผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ซึ่งทางเทศบาลได้จัดทําเอาไว้ได้อย่างสะดวกและ
สามารถใช้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์จากเทศบาลได้ง่ายและสะดวก 

2. ด้านความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
โดยจําแนกตามลําดับ ดังน้ี เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีแก่ผู้มารับบริการ เช่น การย้ิมแย้ม
แจ่มใส พูดจาไพเราะและมีความสุภาพ เป็นลําดับมากที่สุด รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นบุคคลที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ จากการให้บริการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถาม ทุกประเด็นเก่ียวกับการสงเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจนกระทั่งหมดความสงสัย 
ตามลําดับ 

3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก พบว่าโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยจําแนกเป็นดังน้ี ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจในด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพด้วยวิธีการรับเป็นเงินสดมากที่สุด รองลงมา 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านระหว่างรอรับบริการได้รับความสะดวกในสิ่งที่เทศบาลจัดไว้เป็นอย่างดี
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านการจัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมเพ่ือให้บริการแก่ผู้รับบริการ ตามลําดับ 

4. ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการและบุคคลทั่วไปในด้านต่าง ๆ เก่ียวกับงานบริการสงเคราะห์
เพ่ือการยังชีพของเทศบาล ผู้สูงอายุมีความต้องการ ได้แก่ ให้เทศบาลดําเนินการทันทีเก่ียวกับคําขอตามที่ยื่น
เรื่องการขอรับการสงเคราะห์ ให้เทศบาลเพ่ิมเงินผู้สูงอายุให้เพ่ิมขึ้นมากกว่าเดิม และ ให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 
60 ปีขึ้นไปได้รับเงินสงเคราะห์ทุกราย ผู้พิการมีความต้องการ ได้แก่ ให้เทศบาลตําบลมอบเงินสงเคราะห์ให้ 
ผู้พิการถึงบ้าน ให้เพ่ิมงบประมาณให้มากขึ้นกว่าเดิมสําหรับผู้พิการและให้เทศบาลตําบลจัดหางานอาชีพให้
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สําหรับผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์มีความต้องการ ได้แก่ ให้เทศบาลตําบลท่าล้อออกเงินทุนให้ประกอบอาชีพ 
เน่ืองจากไม่สามารถที่จะไปสมัครงานที่ไหนได้และให้เพ่ิมงบประมาณให้มากขึ้นกว่าที่ได้รับอยู่เดิม 

สมพร เมธชนัน อาจิณวัชร ศักด์ิพิมานพร และมณฑิรา ศักด์ิพิมานพร (2548 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา
วิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเผยแพร่งานวิจัยสุขภาพในชุมชน: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และองค์การบริหารส่วนตําบลบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยจาก
ผลการวิจัย พบว่า การเผยแพร่งานวิจัยสุขภาพในชุมชนจะต้องได้รับการพัฒนารูปแบบโดยเพ่ิมฝ่ายบริการข้อมูลลงไป
ในรูปแบบการเผยแพร่งานวิจัยที่คณะทํางานเผยแพร่งานวิจัยใช้อยู่เดิม ฝ่ายบริการข้อมูลน้ีจะเป็นสื่อบุคคลที่ช่วยให้
การเผยแพร่งานวิจัยสุขภาพในชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยจะต้องได้รับการอบรมจากสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุขก่อนส่งไปประจําในชุมชน เพ่ือทําหน้าที่ประสานงานระหว่างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขกับชุมชน 

นอกจากสื่อบุคคลดังกล่าว เครื่องมือที่ช่วยในการเผยแพร่งานวิจัยสุขภาพในชุมชน คือ สื่อสิ่งพิมพ์ 
(จดหมายข่าว) และสื่อกระจายเสียง (หอกระจายข่าว) รูปแบบการเผยแพร่งานวิจัยสุขภาพในชุมชนท่ีมีลักษณะ
ต่างกัน สามารถใช้รูปแบบในการเผยแพร่แบบเดียวกันได้ โดยมีความแตกต่างเล็กน้อยในส่วนของรายละเอียด น่ัน
คือ ที่ตําบลโพธ์ิพระยา สามารถใช้แกนนําชุมชนเป็นสื่อบุคคลในการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชนได้ ส่วนที่
ตําบลบางบัวทอง ใช้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เป็นสื่อบุคคลทําหน้าที่น้ีแทน โดยทํางานประสานกับ
ฝ่ายบริการข้อมูลดังกล่าวข้างต้น 

ปัญหา/อุปสรรค ในการเผยแพร่งานวิจัยสุขภาพในชุมชน คือ พ้ืนฐานการศึกษาของคนในชุมชน 
ทําให้มีข้อจํากัดในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การไม่ให้ความร่วมมือของคนบางกลุ่มในชุมชนและงานวิจัย
สุขภาพที่เหมาะในการนําไปเผยแพร่ในชุมชนยังมีจํานวนน้อยมาก 

ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนารูปแบบการเผยแพร่งานวิจัยสุขภาพในชุมชนควรมีหน่วยงานหรือบุคคล
ที่ทําหน้าที่ประสานงานระหว่างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กับชุมชนไปประจําอยู่ในชุมชนต่าง ๆ ให้ครบ
ทุกตําบลทั่วประเทศตัวแทนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ออกไปทําหน้าที่เผยแพร่งานวิจัยสุขภาพของ
สถาบันฯในชุมชน ควรเป็นบุคคลที่มีความต้ังใจ อดทน ต้องลงพ้ืนที่อย่างสมํ่าเสมอ และมีความจริงใจที่จะนํา
ความรู้จากงานวิจัยไปเผยแพร่โดยปราศจากผลประโยชน์แอบแฝงใด ๆ ทั้งสิ้น 
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บทที่ 3 

วิธีการประเมิน 

วิธีการดําเนินการประเมินประกอบด้วย การกําหนดประชากร การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
วิธีการสุ่ม การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังน้ี 

  1. ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ที่เคยติดต่อขอรับบริการในปีงบประมาณ 2562 ในแต่ละงานดังน้ี 
  1.1 งานด้านทะเบียน (ทะเบียนราษฎร์)  จํานวนผู้ใช้บริการ       435 คน 
  1.2 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง จํานวนผู้ใช้บริการ         21 คน 
  1.3  งานด้านรายได้หรือภาษี จํานวนผู้ใช้บริการ     1,727 คน 
  1.3 งานด้านสาธารณสุข  จํานวนผู้ใช้บริการ        50 คน 

  1.4 งานด้านสวัสดิการสังคม (เงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ) 
      จํานวนผู้ใช้บริการ     1,458 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่าง การศึกษาครั้งน้ีกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยแยกแต่ละงานดังน้ี 
  ข้อพิจารณาในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างการประเมินในครั้งน้ี ผู้ประเมินกําหนดแนวทางสําหรับ
การคัดเลือกบุคคลท่ีจะเป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ/หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชน 
ที่มาขอรับบริการจากงานทั้ง 5 งานข้างต้น ในปีงบประมาณ 2562   
  วิธีการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง แยกเป็นแต่ละด้านโดยใช้สูตร
วิธีการคํานวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 90 กําหนดค่าความคลาดเคลื่อน 
±10%  

  สูตรวิธีการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
เมื่อ n คือ   ขนาดกลุม่ตัวอย่าง 

   N คือ   ขนาดประชากร   
   e คือ   ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง  

 
2.1 งานด้านทะเบียน (ทะเบียนราษฎร์) 
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 81 คน แต่เพ่ือให้ เกิดความเช่ือมั่นมากย่ิงขึ้น จึงได้ 

เพ่ิมจํานวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 100 คน ทําการสุ่มตัวอย่างโดยไม่คํานึงถึงความน่าจะเป็นทางสถิติแบบบังเอิญ 

2Ne1

N
n
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2.2 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 17 คน ทําการสุ่มตัวอย่างโดยไม่คํานึงถึงความน่าจะเป็น

ทางสถิติแบบบังเอิญ 
2.3 งานด้านรายได้หรือภาษี 
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 95 คน แต่เพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นมากย่ิงขึ้น จึงได้เพ่ิม

จํานวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 100 คน ทําการสุ่มตัวอย่างโดยไม่คํานึงถึงความน่าจะเป็นทางสถิติแบบบังเอิญ 
2.4 งานด้านสาธารณสุข 
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 33 คน แต่เพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นมากย่ิงขึ้น จึงได้เพ่ิม

จํานวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 35 คน ทําการสุ่มตัวอย่างโดยไม่คํานึงถึงความน่าจะเป็นทางสถิติแบบบังเอิญ 
2.5 งานด้านสวัสดิการสังคม (เงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ) 

 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 94 คน แต่เพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นมากย่ิงขึ้น จึงได้เพ่ิม
จํานวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 100 คน ทําการสุ่มตัวอย่างโดยไม่คํานึงถึงความน่าจะเป็นทางสถิติแบบบังเอิญ 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม จํานวน 4 ฉบับ แต่ละฉบับมี 3 ตอน 
โดยผู้ประเมินสังเคราะห์เคร่ืองมือของชมพูนุช กาศสกุล, นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ, พัณณิตา ทองไสย, บุญเลิศ  
บูรณุปกรณ์, ชรินทร์ สุวรรณภูเต และเกรียงไกร กิจประเสริฐ เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ทั้ง 4 ฉบับ แต่ละ
ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1) สอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบถาม ตอนที่ 2) สอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจ ตอนที่ 3) สอบถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะทั่วไป  
การหาค่าความถูกต้องของเครื่องมือใช้วิธีการ IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยพิจารณาค่า 
IOC เป็นรายข้อโดยค่า IOC แต่ละข้อต้องไม่ตํ่ากว่า .60 ส่วนการหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามผู้ประเมินนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรจํานวน 30 คน นํามา
วิเคราะห์หาความเช่ือมั่นโดยวัดค่าความสอดคล้องภายในหาค่าสัมประสิทธ์ิได้ = .925 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในคร้ังน้ีมหาวิทยาลัยฯให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิจัยธุรกิจ 
(Business Research) ในภาคเรียนที่ 1/2562 จํานวน 5 คน ลงพ้ืนที่จริงในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก่อนการเก็บ
รวมรวมข้อมูลได้จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับข้อความของคําถามทุกข้อรวมทั้งเทคนิคในการสัมภาษณ์และ
จริยธรรมในการเก็บข้อมูล 

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ อธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการอธิบายระดับความพึงพอใจ
และใช้ค่าความถ่ีสรุปความคิดเห็นข้อเสนอแนะทั่วไป 
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  เกณฑ์การแปลความหมายระดับความพึงพอใจ 
 ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจมาก  
 ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง  
 ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย  
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด  

เปรียบเทียบเป็นร้อยละของค่าความพึงพอใจได้ดังน้ี 
ร้อยละของความพึงพอใจคะแนน 84.01 – 100 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด 
ร้อยละของความพึงพอใจคะแนน  68.01 – 84.00 หมายถึง ความพึงพอใจมาก 
ร้อยละของความพึงพอใจคะแนน  52.01 – 68.00 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 
ร้อยละของความพึงพอใจคะแนน  36.01 – 52.00 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย 
ร้อยละของความพึงพอใจคะแนน  20.00 – 36.00 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 การเปล่ียนค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละของคะแนน กระทําได้โดย คูณด้วย 20 ยกตัวอย่างเช่น มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.81 การแปลงเป็นคะแนนร้อยละด้วยวิธีน้ีคือ 3.81×20 = ร้อยละ 76.20 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบริการสาธารณะแต่ละด้านที่ประเมิน จําแนกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล
ตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จําแนกตามเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้าน
ช่องทางการให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ 4) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  

 
งานด้านทะเบยีน (ทะเบียนราษฎร์) 

 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุม่ตัวอย่างผลการวิเคราะห์รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลส่วนบคุคล จํานวน ร้อยละ 
เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
70 
30 

 
70.00 
30.00 

รวม 100 100.00 
อายุ 
 ตํ่ากว่า 20 ปี   
 20-40 ปี 
 41-60 ปี    
 60 ปีขึ้นไป 

 
- 

23 
77 
- 

 
- 

23.00 
77.00 

- 
รวม 100 100.00 
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ข้อมูลส่วนบคุคล จํานวน ร้อยละ 
อาชีพ 
 รับข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 ผู้ประกอบการค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  
 เกษตรกรรม/ประมง  
 ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน  
 รับจ้างทั่วไป   
 นักเรียน/นักศึกษา 
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ  
 อ่ืน ๆ  

 
22 
12 
36 
13 
2 
2 
13 
- 

 
22.00 
12.00 
36.00 
13.00 
2.00 
2.00 
13.00 

- 
รวม 100 100.00 
สถานภาพของผู้รับบริการ   
 ประชาชนทั่วไป   
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ/หน่วยงานของรัฐ    
 หน่วยงานเอกชน 
 องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน 

 
100 

- 
- 
- 

 
100.00 

- 
- 
- 

รวม 100 100.00 
เคยติดต่อขอรบับริการงานด้านทะเบียน (ทะเบียนราษฎร์) จํานวนก่ี
ครั้ง/ปี     
 น้อยกว่า 3 ครัง้  
 3 – 6 ครั้ง  
 มากกว่า 6 ครัง้  

 
 

87 
13 
- 

 
 

87.00 
13.00 

- 
รวม 100 100.00 
   
   
   
   
   
   
   



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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ข้อมูลส่วนบคุคล จํานวน ร้อยละ 
ท่านได้รบัการบริการด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 งานทะเบียนราษฎร์  (การกําหนดหมายเลขประจําบ้าน , 
การแก้ไขรายการบ้าน ,การแจ้งเกิด , การแจ้งตาย , แจ้งย้ายที่อยู่ , 
การขอเพ่ิมช่ือ/จําหน่ายช่ือ รายการบุคคลในทะเบียนบ้าน , ตรวจ คัด
และรับรองเอกสารทะเบียนราษฎร , เปรียบเทียบคดีความผิดเก่ียวกับ
ทะเบียนราษฎร) 

งานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน  (การขอมีบัตร , ขอมี
บัตรใหม่ , ขอเปลี่ยนบัตร , ขอมีบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ,  
การตรวจ คัดและรับรองสําเนารายการเกี่ยวกับบัตร) 

งานทะเบียนทั่วไป (งานทะเบียนครอบครัว  จดทะเบียน
สมรส  จดทะเบียนหย่า  จดทะเบียนรับรองบุตร  ทะเบียนช่ือบุคคล  
การเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล) 

 
56 
 
 
 

 
24 
 
 

20 
 

 

 
56.00 

 
 

 
 

24.00 
 
 

20.00 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.00 มีอายุอยู่ในช่วง 41-60 ปี จํานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 77.00 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ประมง 
จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 โดยส่วนใหญ่เคยติดต่อขอรับบริการน้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี จํานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 87.00 และส่วนใหญ่
ได้รับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร์  (การกําหนดหมายเลขประจําบ้าน , การแก้ไขรายการบ้าน ,การแจ้ง
เกิด , การแจ้งตาย , แจ้งย้ายที่อยู่ , การขอเพ่ิมช่ือ/จําหน่ายช่ือ รายการบุคคลในทะเบียนบ้าน , ตรวจ คัด
และรับรองเอกสารทะเบียนราษฎร , เปรียบเทียบคดีความผิดเก่ียวกับทะเบียนราษฎร) จํานวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.00 

 

 

 

 

 



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผูร้ับบรกิารต่อการให้บริการท้ัง 4 ด้าน  
 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ จําแนกด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจด้านขัน้ตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

1. ติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมลูเก่ียวกับขั้นตอน
และระยะเวลาการให้บริการงานด้านทะเบียน 
(ทะเบียนราษฎร์) 

2. มีการลดขั้นตอนการให้บริการงานด้าน
ทะเบียน (ทะเบียนราษฎร์)เพ่ือบริการ
ประชาชน 

3. ระยะเวลาการให้บริการงานด้านทะเบียน 
(ทะเบียนราษฎร์) รวดเร็วเป็นไปตามขั้นตอนที่
ติดประกาศไว้ 

4. ให้บริการงานด้านทะเบียน (ทะเบียนราษฎร์) 
เรียงตามลําดับก่อน-หลัง มีความเสมอภาคเท่า
เทียมกัน 

5. ได้รับความสะดวกจากการให้บริการงานด้าน
ทะเบียน (ทะเบียนราษฎร์)แต่ละขั้นตอน 

4.84 
 
 

4.91 
 
 

4.86 
 
 

4.80 
 
 

4.93 
 

0.36 
 
 

0.28 
 
 

0.35 
 
 

0.40 
 
 

0.31 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 

4 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
5 
 
 
1 
 

รวม 4.86 0.18 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านทะเบียน (ทะเบียนราษฎร์)ของ
เทศบาลตําบลบ้านดอน ด้านขั้นตอนการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.86 S.D. = 0.18) 
และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าสูงสุดคือ ได้รับความสะดวกจากการให้บริการงานด้านทะเบียน 
(ทะเบียนราษฎร์)แต่ละขั้นตอน รองลงมาคือ มีการลดข้ันตอนการให้บริการงานด้านทะเบียน (ทะเบียน
ราษฎร์)เพ่ือบริการประชาชน 
 



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ รายละเอียดดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ จําแนกด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

1. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการงาน
ด้านทะเบียน (ทะเบียนราษฎร์)แก่ประชาชน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

2. มีความหลากหลายของช่องทางการให้บริการ 
ช่องทางการติดต่อประสานงาน เช่น  โทรศพัท์ 
เว็บไซต์ เว็บบอร์ด Facebook  Line บุคลากร
ของหน่วยงาน 

3. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและ
รวดเร็วทันต่อความต้องการของประชาชน 

4. ช่องทางการให้บริการประชาชนนอกสถานที่มี
ความเหมาะสม 

5. มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เปิดรับ
ข้อคิดเห็นหลายช่องทาง เช่น กล่องรับความ
คิดเห็น  แบบสอบถาม เว็บบอร์ด Facebook  
Line บุคลากรของหน่วยงาน 

4.79 
 
 

4.70 
 
 
 

4.81 
 

4.59 
 

4.67 
 

0.44 
 
 

0.52 
 
 
 

0.42 
 

0.64 
 

0.58 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

2 
 
 
3 
 
 
 
1 
 
5 
 
4 
 

รวม 4.71 0.42 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านทะเบียน (ทะเบียนราษฎร์)ของ
เทศบาลตําบลบ้านดอน ด้านช่องทางการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.71 S.D. = 0.42) และ
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าสูงสุดคือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็วทันต่อความ
ต้องการของประชาชน รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการงานด้านทะเบียน (ทะเบียน
ราษฎร์)แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ 
 
 



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ จําแนกด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

1. ความเอาใจใส่  กระตือรือร้น  มีความเต็มใจ  
และความพร้อมในการให้บรกิารอย่างสุภาพ 

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ(แต่งกาย
สุภาพ เรียบร้อย) 

3. ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น 
สามารถตอบคําถาม ช้ีแจงข้อสงสัยให้
คําแนะนําได้ 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน
ทุกราย โดยไมเ่ลือกปฏิบัติ 

5. ความซื่อสัตย์สจุริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่
รับสินบน ไม่แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.67 
 

4.74 
 
 

4.77 
 
 

4.86 
 

4.80 

0.60 
 

0.58 
 
 

0.51 
 
 

0.46 
 

0.55 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

5 
 
4 
 
 
3 
 
 
1 
 
2 
 

รวม 4.76 0.46 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านทะเบียน (ทะเบียนราษฎร์)ของ
เทศบาลตําบลบ้านดอน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.76 S.D. = 0.46) และ
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ รองลงมาคือ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ 
 
 
 
 
 
 



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกรายละเอียดดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ จําแนกด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

1. สถานที่ต้ังของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ 

2. การจัดสถานทีแ่ละอุปกรณ์ สะดวกต่อ 
การให้บริการ 

3. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์
เครื่องมือ 

4. ความพร้อมของแบบฟอร์มต่าง ๆ 
5. ความชัดเจนของป้ายแสดงช่ือส่วนงาน 

จุดบริการ 
6. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 

เช่น ที่จอดรถ ห้องนํ้า ที่น่ังขณะรอรับบริการ 
7. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ

เอกสารเผยแพร่ความรู้ 

4.84 
 

4.93 
 

4.97 
 

4.93 
4.97 

 
4.93 

 
4.93 

0.40 
 

0.31 
 

0.18 
 

0.25 
0.32 

 
0.40 

 
0.53 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 

7 
 
4 
 
1 
 
3 
2 
 
5 
 
6 
 

รวม 4.92 0.14 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านทะเบียน (ทะเบียนราษฎร์)ของ
เทศบาลตําบลบ้านดอน ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.92 S.D. = 0.14) 
และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าสูงสุดคือ คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์เครื่องมือ รองลงมาคือ 
ความชัดเจนของป้ายแสดงช่ือส่วนงานจุดบริการ 
 
 
 
 
 
 



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจโดยภาพรวมท้ัง 4 ด้าน รายละเอียดดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจจําแนกต่อการให้บริการโดยภาพรวมของงานด้านทะเบียน 

(ทะเบียนราษฎร์) 
ความพึงพอใจ 

ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 
ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

4.86 
4.71 
4.76 
4.92 

0.18 
0.42 
0.46 
0.14 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

2 
4 
3 
1 

รวม 4.81 0.19 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านทะเบียน (ทะเบียนราษฎร์)ของ
เทศบาลตําบลบ้านดอน ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.81 S.D. = 0.19) ด้านที่มีค่าสูงสุดคือ 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
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งานด้านโยธา การขออนญุาตปลูกสิง่ก่อสร้าง 
 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุม่ตัวอย่างผลการวิเคราะห์รายละเอียดดังตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลส่วนบคุคล จํานวน ร้อยละ 
เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
15 
2 

 
88.20 
11.80 

รวม 17 100.00 
อายุ 
 ตํ่ากว่า 20 ปี   
 20-40 ปี 
 41-60 ปี    
 60 ปีขึ้นไป 

 
- 
2 
11 
4 

 
- 

11.80 
64.70 
23.50 

รวม 17 100.00 
อาชีพ 
 รับข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 ผู้ประกอบการค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  
 เกษตรกรรม/ประมง  
 ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน  
 รับจ้างทั่วไป   
 นักเรียน/นักศึกษา 
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ  
 อ่ืน ๆ  

 
1 
2 
10 
- 
4 
- 
- 
- 

 
5.90 
11.80 
58.80 

- 
23.50 

- 
- 
- 

รวม 17 100.00 
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4-10 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2562 

ข้อมูลส่วนบคุคล จํานวน ร้อยละ 
สถานภาพของผู้รับบริการ   
 ประชาชนทั่วไป   
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ/หน่วยงานของรัฐ    
 หน่วยงานเอกชน 
 องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน 

 
17 
- 
- 
- 

 
100.00 

- 
- 
- 

รวม 17 100.00 
เคยติดต่อขอรบับริการงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสรา้ง 
จํานวนก่ีครั้ง/ปี     
 น้อยกว่า 3 ครัง้  
 3 – 6 ครั้ง  
 มากกว่า 6 ครัง้  

 
 

17 
- 
- 

 
 

100.00 
- 
- 

รวม 17 100.00 
ท่านได้รบัการบริการด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ขอเลขประจําบ้าน 
 ตรวจแบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง 
 ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 

ขออนุญาตดัดแปลงต่อเติมอาคาร 
ขออนุญาตรื้อถอน เคลื่อนย้าย 
อ่ืน ๆ  

 
2 
1 
12 
2 
- 
- 

 
11.80 
5.90 
70.50 
11.80 

- 
- 

 จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
88.20 มีอายุอยู่ในช่วง 41-60 ปี จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 64.70 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ประมง 
จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 58.80 ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 โดยส่วนใหญ่เคยติดต่อขอรับบริการน้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  และส่วนใหญ่
ได้รับการบริการด้านขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 70.50 

 

 

 



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผูร้ับบรกิารต่อการให้บริการท้ัง 4 ด้าน  
 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ รายละเอียดดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ จําแนกด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจด้านขัน้ตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

1. ติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมลูเก่ียวกับขั้นตอน
และระยะเวลาการให้บริการงานด้านโยธา การ
ขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

2. มีการลดขั้นตอนการให้บริการงานด้านโยธา 
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างเพ่ือบริการ
ประชาชน 

3. ระยะเวลาการให้บริการงานด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิง่ก่อสร้าง รวดเร็วเป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ติดประกาศไว้ 

4. ให้บริการงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้างเรียงตามลําดับก่อน-หลัง มคีวาม
เสมอภาคเท่าเทียมกัน 

5. ได้รับความสะดวกจากการให้บริการงานด้าน
โยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างแต่ละ
ขั้นตอน 

4.53 
 
 

4.60 
 
 

4.84 
 
 

4.70 
 
 

4.93 
 

0.50 
 
 

0.56 
 
 

0.34 
 
 

0.46 
 
 

0.25 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 

5 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
1 
 

รวม 4.72 0.23 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 8 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้างของเทศบาลตําบลบ้านดอน ด้านขั้นตอนการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.72 
S.D. = 0.23) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าสูงสุดคือ ได้รับความสะดวกจากการให้บริการงานด้าน
โยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างแต่ละขั้นตอน รองลงมาคือ ระยะเวลาการให้บริการงานด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง รวดเร็วเป็นไปตามขั้นตอนที่ติดประกาศไว้ 



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ รายละเอียดดังตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ จําแนกด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

1. มีมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการ
งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ 

2. มีความหลากหลายของช่องทางการให้บริการ 
ช่องทางการติดต่อประสานงาน เช่น  โทรศพัท์ 
เว็บไซต์ เว็บบอร์ด Facebook  Line บุคลากร
ของหน่วยงาน 

3. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและ
รวดเร็วทันต่อความต้องการของประชาชน 

4. ช่องทางการให้บริการประชาชนนอกสถานที่มี
ความเหมาะสม 

5. มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เปิดรับ
ข้อคิดเห็นหลากหลายช่องทาง เช่น กล่องรับ
ความคิดเห็น  แบบสอบถาม เว็บบอร์ด 
Facebook Line บุคลากรของหน่วยงาน 

4.67 
 
 

4.97 
 
 
 

4.90 
 

4.53 
 

4.77 
 

0.47 
 
 

0.18 
 
 
 

0.30 
 

0.62 
 

0.50 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

4 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
5 
 
3 
 

รวม 4.76 0.23 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 9 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้างของเทศบาลตําบลบ้านดอน ด้านช่องทางการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.76 
S.D. = 0.23) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าสูงสุดคือ มีความหลากหลายของช่องทางการให้บริการ ช่อง
ทางการติดต่อประสานงาน เช่น  โทรศัพท์ เว็บไซต์ เว็บบอร์ด Facebook  Line บุคลากรของหน่วยงาน 
รองลงมาคือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็วทันต่อความต้องการของประชาชน 
 
 



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

 

 
4-13 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2562 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รายละเอียดดังตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ จําแนกด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

1. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ 
และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ 

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (แต่งกาย
สุภาพ เรียบร้อย) 

3. ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น 
สามารถตอบคําถาม ช้ีแจงข้อสงสัยให้
คําแนะนําได้ 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน
ทุกราย โดยไมเ่ลือกปฏิบัติ 

5. ความซื่อสัตย์สจุริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  
ไม่รับสินบน ไม่แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.70 
 

4.80 
 
 

4.60 
 
 

4.73 
 

4.80 

0.46 
 

0.40 
 
 

0.72 
 
 

0.52 
 

0.48 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

4 
 
1 
 
 
5 
 
 
3 
 
2 
 

รวม 4.72 0.25 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 10 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้างของเทศบาลตําบลบ้านดอน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.72 S.D. 
= 0.25) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าสูงสุดคือ ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทาง
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย) รองลงมาคือ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น 
ไม่รับสินบน ไม่แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกรายละเอียดดังตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 11 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ จําแนกด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

1. สถานที่ต้ังของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ 

2. การจัดสถานทีแ่ละอุปกรณ์ สะดวกต่อ 
การให้บริการ 

3. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์
เครื่องมือ 

4. ความพร้อมของแบบฟอร์มต่าง ๆ 
5. ความชัดเจนของป้ายแสดงช่ือส่วนงาน 

จุดบริการ 
6. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 

เช่น ที่จอดรถ ห้องนํ้า ที่น่ังขณะรอรับบริการ 
7. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ

เอกสารเผยแพร่ความรู้ 

4.83 
 

4.97 
 

4.53 
 

4.83 
4.93 

 
4.97 

 
4.70 

0.46 
 

0.18 
 

0.86 
 

0.37 
0.25 

 
0.25 

 
0.59 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 

5 
 
1 
 
7 
 
4 
3 
 
2 
 
6 
 

รวม 4.82 0.16 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 11 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่ งก่อสร้างของเทศบาลตําบลบ้านดอน ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  
(X  = 4.82 S.D. = 0.16) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าสูงสุดคือ การจัดสถานที่และอุปกรณ์ สะดวกต่อ 
การให้บริการ รองลงมาคือ ความเพียงพอของส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ที่จอดรถ ห้องนํ้า ที่น่ังขณะรอ
รับบริการ 
 
 
 
 



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจโดยภาพรวมท้ัง 4 ด้าน รายละเอียดดังตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจจําแนกต่อการให้บริการโดยภาพรวมของงานด้านโยธา การขอ

อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
 

ความพึงพอใจ 
ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

4.72 
4.76 
4.72 
4.82 

0.23 
0.23 
0.25 
0.16 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

3 
2 
4 
1 

รวม 4.76 0.10 มากที่สุด  
 
 จากตารางท่ี 12 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่องานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้างของเทศบาลตําบลบ้านดอน ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.76 S.D. = 0.10) ด้านที่
มีค่าสูงสุดคือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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งานด้านรายได้หรือภาษี 

 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุม่ตัวอย่างผลการวิเคราะห์รายละเอียดดังตารางที่ 13 
 

ตารางที่ 13 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลส่วนบคุคล จํานวน ร้อยละ 
เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
40 
60 

 
40.00 
60.00 

รวม 100 100.00 
อายุ 
 ตํ่ากว่า 20 ปี   
 20-40 ปี 
 41-60 ปี    
 60 ปีขึ้นไป 

 
- 

36 
57 
7 

 
- 

36.00 
57.00 
  7.00 

รวม 100 100.00 
อาชีพ 
 รับข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 ผู้ประกอบการค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  
 เกษตรกรรม/ประมง  
 ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน  
 รับจ้างทั่วไป   
 นักเรียน/นักศึกษา 
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ  
 อ่ืน ๆ  

 
8 
34 
38 
- 

20 
- 
- 
- 

 
8.00 
34.00 
38.00 

- 
20.00 

- 
- 
- 

รวม 100 100.00 
สถานภาพของผู้รับบริการ   
 ประชาชนทั่วไป   
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ/หน่วยงานของรัฐ    

 
100 

- 

 
100.00 

- 



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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ข้อมูลส่วนบคุคล จํานวน ร้อยละ 
 หน่วยงานเอกชน 
 องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน 

- 
- 

- 
- 

รวม 100 100.00 
เคยติดต่อขอรบับริการงานด้านรายได้หรือภาษี จํานวน 
ก่ีครั้ง/ปี     
 น้อยกว่า 3 ครัง้  
 3 – 6 ครั้ง  
 มากกว่า 6 ครัง้  

 
 

95 
5 
- 

 
 

95.00 
  5.00 

- 
รวม 100 100.00 
ท่านได้รบัการบริการด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ชําระภาษีบํารุงท้องที่ 
 ชําระเสียภาษีป้าย 
 ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 ชําระค่าอากรค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
 อ่ืน ๆ 

 
38 
12 
47 
3 
- 

 
38.00 
12.00 
44.00 
  3.00 

- 

 จากตารางที่ 13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.00 มีอายุอยู่ในช่วง 41-60 ปี จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 57 .00 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ประมง 
จํานวน 38 คนคิดเป็นร้อยละ 38.00 ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 โดยส่วนใหญ่เคยติดต่อขอรับบริการน้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี จํานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00 และส่วนใหญ่
ได้รับการบริการด้านการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 

  



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผูร้ับบรกิารต่อการให้บริการท้ัง 4 ด้าน  
 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ รายละเอียดดังตารางที่ 14 
 
ตารางที่ 14 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ จําแนกด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจด้านขัน้ตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

1. ติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมลูเก่ียวกับขั้นตอน
และระยะเวลาการให้บริการงานด้านรายได้
หรือภาษี 

2. มีการลดขั้นตอนการให้บริการงานด้านรายได้
หรือภาษีเพ่ือบริการประชาชน 

3. ระยะเวลาการให้บริการงานด้านรายได้หรือ
ภาษีรวดเร็วเป็นไปตามขั้นตอนที่ติดประกาศไว้ 

4. ให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษีเรียง
ตามลําดับก่อน-หลัง มคีวามเสมอภาค 
เท่าเทียมกัน 

5. ได้รับความสะดวกจากการให้บริการงานด้าน
รายได้หรือภาษีแต่ละขั้นตอน 

4.75 
 
 

4.84 
 

4.87 
 

4.80 
 
 

4.94 

0.45 
 
 

0.40 
 

0.33 
 

0.49 
 
 

0.27 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 

5 
 
 
3 
 
2 
 
4 
 
 
1 
 

รวม 4.84 0.20 มากที่สุด  
 
 จากตารางท่ี 14 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่องานด้านรายได้หรือภาษีของเทศบาล
ตําบลบ้านดอน ด้านขั้นตอนการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.84 S.D. = 0.20) และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าสูงสุดคือ ได้รับความสะดวกจากการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษีแต่ละ
ขั้นตอน รองลงมาคือ ระยะเวลาการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษีรวดเร็วเป็นไปตามข้ันตอนที่ติดประกาศ
ไว้  
 
 
 



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ รายละเอียดดังตารางที่ 15 
 
ตารางที่ 15 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ จําแนกด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

1. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการงาน
ด้านรายได้หรือภาษีแก่ประชาชนผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ 

2. มีความหลากหลายของช่องทางการให้บริการ 
ช่องทางการติดต่อประสานงาน เช่น  โทรศพัท์ 
เว็บไซต์ เว็บบอร์ด Facebook Line บุคลากร
ของหน่วยงาน 

3. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและ
รวดเร็วทันต่อความต้องการของประชาชน 

4. ช่องทางการให้บริการประชาชนนอกสถานที่มี
ความเหมาะสม 

5. มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เปิดรับ
ข้อคิดเห็นหลากหลายช่องทาง เช่น กล่องรับ
ความคิดเห็น แบบสอบถาม เว็บบอร์ด 
Facebook Line บุคลากรของหน่วยงาน 

4.71 
 
 

4.80 
 
 
 

4.82 
 

4.70 
 

4.77 

0.49 
 
 

0.44 
 
 
 

0.41 
 

0.57 
 

0.53 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

4 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
5 
 
3 
 

รวม 4.76 0.36 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 15 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านรายได้หรือภาษีของเทศบาล
ตําบลบ้านดอน ด้านช่องทางการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.76 S.D. = 0.36) และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าสูงสุดคือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็วทันต่อความต้องการ
ของประชาชน รองลงมาคือ มีความหลากหลายของช่องทางการให้บริการ ช่องทางการติดต่อประสานงาน เช่น  
โทรศัพท์ เว็บไซต์ เว็บบอร์ด Facebook Line บุคลากรของหน่วยงาน 
 
 



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รายละเอียดดังตารางที่ 16 
 
ตารางที่ 16 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ จําแนกด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

1. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ 
และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ 

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (แต่งกาย
สุภาพ เรียบร้อย) 

3. ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น 
สามารถตอบคําถาม ช้ีแจงข้อสงสัยให้
คําแนะนําได้ 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน
ทุกราย โดยไมเ่ลือกปฏิบัติ 

5. ความซื่อสัตย์สจุริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  
ไม่รับสินบน ไม่แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.74 
 

4.87 
 
 

4.81 
 
 

4.91 
 

4.85 

0.54 
 

0.50 
 
 

0.46 
 
 

0.45 
 

0.52 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

5 
 
2 
 
 
4 
 
 
1 
 
3 
 

รวม 4.83 0.39 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 16 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านรายได้หรือภาษีของเทศบาล
ตําบลบ้านดอน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.83 S.D. = 0.39) และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าสูงสุดเจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (แต่งกายสุภาพ 
เรียบร้อย) 
 
 
 
 
 



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกรายละเอียดดังตารางที่ 17 
 
ตารางที่ 17 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ จําแนกด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

1. สถานที่ต้ังของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ 

2. การจัดสถานทีแ่ละอุปกรณ์ สะดวกต่อ 
การให้บริการ 

3. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์
เครื่องมือ 

4. ความพร้อมของแบบฟอร์มต่าง ๆ 
5. ความชัดเจนของป้ายแสดงช่ือส่วนงาน 

จุดบริการ 
6. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 

เช่น ที่จอดรถ ห้องนํ้า ที่น่ังขณะรอรับบริการ 
7. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ

เอกสารเผยแพร่ความรู้ 

4.89 
 

4.94 
 

4.98 
 

4.91 
4.96 

 
4.93 

 
4.93 

0.37 
 

0.27 
 

0.14 
 

0.28 
0.19 

 
0.36 

 
0.25 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 

7 
 
3 
 
1 
 
6 
2 
 
5 
 
4 
 

รวม 4.93 0.13 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 17 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านรายได้หรือภาษีของเทศบาล
ตําบลบ้านดอน ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.93 S.D. = 0.13) และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าสูงสุดคือ คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์เครื่องมือ รองลงมาคือ ความ
ชัดเจนของป้ายแสดงช่ือส่วนงานจุดบริการ 
 
 
 
 
 



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจโดยภาพรวมท้ัง 4 ด้าน รายละเอียดดังตารางที่ 18 
 
ตารางที่ 18 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจจําแนกต่อการให้บริการโดยภาพรวมของงานด้านรายได้หรือภาษี 
 

ความพึงพอใจ 
ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

4.84 
4.76 
4.83 
4.93 

0.20 
0.36 
0.39 
0.13 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

2 
4 
3 
1 

รวม 4.84 0.16 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 18 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านรายได้หรือภาษีของเทศบาล
ตําบลบ้านดอน ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.84 S.D. = 0.16) ด้านที่มีค่าสูงสุดคือ ด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวก รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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งานด้านสาธารณสขุ 

 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุม่ตัวอย่างผลการวิเคราะห์รายละเอียดดังตารางที่ 19 
 

ตารางที่ 19 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลส่วนบคุคล จํานวน ร้อยละ 
เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
10 
25 

 
39.00 
61.00 

รวม 35 100.00 
อายุ 
 ตํ่ากว่า 20 ปี   
 20-40 ปี 
 41-60 ปี    
 60 ปีขึ้นไป 

 
- 
6 
27 
2 

 
- 

17.10 
77.10 
5.80 

รวม 35 100.00 
อาชีพ 
 รับข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 ผู้ประกอบการค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  
 เกษตรกรรม/ประมง  
 ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน  
 รับจ้างทั่วไป   
 นักเรียน/นักศึกษา 
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ  
 อ่ืน ๆ  

 
6 
4 
23 
- 
2 
- 
- 
- 

 
17.10 
11.40 
65.70 

- 
5.80 

- 
- 
- 

รวม 35 100.00 
   
   
   



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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ข้อมูลส่วนบคุคล จํานวน ร้อยละ 
สถานภาพของผู้รับบริการ   
 ประชาชนทั่วไป   
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ/หน่วยงานของรัฐ    
 หน่วยงานเอกชน 
 องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน 

 
35 
- 
- 
- 

 
100.00 

- 
- 
- 

รวม 35 100.00 
เคยติดต่อขอรบับริการงานด้านสาธารณสขุ จํานวนก่ีครัง้/ปี     
 น้อยกว่า 3 ครัง้  
 3 – 6 ครั้ง  
 มากกว่า 6 ครัง้  

 
25 
10 
- 

 
61.00 
39.00 

- 
รวม 35 100.00 
ท่านเคยได้รบับริการด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 งานบริการสาธารณสุข 
 งานสร้างเสริมสุขภาพ 
 งานป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อ 
 งานกิจกรรมผูสู้งอายุ 
 งานกําจัดขยะมูลฝอย 

งานกําจัดขยะมีพิษ 
 อ่ืน ๆ 

 
30 
- 
- 
- 
5 
- 
- 

 
85.70 

- 
- 
- 

14.30 
- 
- 

 
 จากตารางที่ 19 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.00 มีอายุอยู่ในช่วง 41-60 ปี จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 77.10 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ประมง 
จํานวน 23 คนคิดเป็นร้อยละ 65.70 ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 โดยส่วนใหญ่เคยติดต่อขอรับบริการน้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 61.00 และส่วนใหญ่
ได้รับการบริการด้านงานบริการสาธารณสุข จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 85.70 
 
 
 
 



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผูร้ับบรกิารต่อการให้บริการท้ัง 4 ด้าน  
 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ รายละเอียดดังตารางที่ 20 
 

ตารางที่ 20 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ จําแนกด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจด้านขัน้ตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

1. ติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมลูเก่ียวกับขั้นตอน
และระยะเวลาการให้บริการงานด้าน
สาธารณสุข 

2. มีการลดขั้นตอนการให้บริการงานด้าน
สาธารณสุขเพ่ือบริการประชาชน 

3. ระยะเวลาการให้บริการงานด้านสาธารณสุข
รวดเร็วเป็นไปตามขั้นตอนที่ติดประกาศไว้ 

4. ให้บริการงานด้านสาธารณสุขเรียงตามลําดับ
ก่อน-หลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

5. ได้รับความสะดวกจากการให้บริการงานด้าน
สาธารณสุขแต่ละขั้นตอน 

4.79 
 
 

4.83 
 

4.87 
 

4.93 
 

4.87 

0.49 
 
 

0.45 
 

0.34 
 

0.25 
 

0.43 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

5 
 
 
4 
 
2 
 
1 
 
3 
 

รวม 4.85 0.17 มากที่สุด  
 

 จากตารางที่ 20 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่องานด้านสาธารณสุขของเทศบาลตําบล
บ้านดอน ด้านขั้นตอนการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.85 S.D. = 0.17) และเมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าข้อที่มีค่าสูงสุดคือ ให้บริการเรียงตามลําดับก่อน-หลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน รองลงมาคือ 
ระยะเวลาการให้บริการงานด้านสาธารณสุขรวดเร็วเป็นไปตามขั้นตอนที่ติดประกาศไว้ 
 
 
 
 
 
 



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ รายละเอียดดังตารางที่ 21 
 
ตารางที่ 21 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ จําแนกด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

1. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการงาน
ด้านสาธารณสุข แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ  

2. มีความหลากหลายของช่องทางการให้บริการ 
ช่องทางการติดต่อประสานงาน เช่น  โทรศพัท์ 
เว็บไซต์ เว็บบอร์ด Facebook  Line บุคลากร
ของหน่วยงาน 

3. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและ
รวดเร็วทันต่อความต้องการของประชาชน 

4. ช่องทางการให้บริการประชาชนนอกสถานที่มี
ความเหมาะสม 

5. มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เปิดรับ
ข้อคิดเห็นหลากหลายช่องทาง เช่น กล่องรับ
ความคิดเห็น  แบบสอบถาม เว็บบอร์ด 
Facebook  Line บุคลากรของหน่วยงาน 

4.70 
 

4.90 
 
 
 

4.90 
 

4.81 
 

4.87 
 
 

1.11 
 

0.30 
 
 
 

0.11 
 

0.62 
 

0.50 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 
 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

5 
 
2 
 
 
 
1 
 
4 
 
3 
 

รวม 4.83 0.33 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 21 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่องานด้านสาธารณสุขของเทศบาลตําบล
บ้านดอน ด้านช่องทางการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.83 S.D. = 0.33) และเมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าข้อที่มีค่าสูงสุดคือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็วทันต่อความต้องการของ
ประชาชน รองลงมาคือ มีความหลากหลายของช่องทางการให้บริการ ช่องทางการติดต่อประสานงาน เช่น 
โทรศัพท์ เว็บไซต์ เว็บบอร์ด Facebook Line บุคลากรของหน่วยงาน 
 
 
 



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รายละเอียดดังตารางที่ 22 
 
ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ จําแนกด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

1. ความเอาใจใส่  กระตือรือร้น  มีความเต็มใจ  
และความพร้อมในการให้บรกิารอย่างสุภาพ 

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ(แต่งกาย
สุภาพ เรียบร้อย) 

3. ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น 
สามารถตอบคําถาม ช้ีแจงข้อสงสัยให้
คําแนะนําได้ 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน
ทุกราย โดยไมเ่ลือกปฏิบัติ 

5. ความซื่อสัตย์สจุริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  
ไม่รับสินบน ไม่แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.90 
 

4.80 
 
 

4.80 
 
 

4.73 
 

4.80 

0.30 
 

0.40 
 
 

0.13 
 
 

0.52 
 

0.48 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

1 
 
3 
 
 
2 
 
 
5 
 
4 
 

รวม 4.80 0.21 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 22 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่องานด้านสาธารณสุขของเทศบาลตําบล
บ้านดอน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.80 S.D. = 0.21) และเมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าข้อที่มีค่าสูงสุดคือ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการอย่าง
สุภาพ รองลงมาคือ ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคําถาม ช้ีแจงข้อสงสัยให้คําแนะนํา
ได้ 
 
 
 
 
 



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกรายละเอียดดังตารางที่ 23 
 
ตารางที่ 23 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ จําแนกด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

1. สถานที่ต้ังของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ 

2. การจัดสถานทีแ่ละอุปกรณ์ สะดวกต่อ 
การให้บริการ 

3. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์
เครื่องมือ 

4. ความพร้อมของแบบฟอร์มต่าง ๆ 
5. ความชัดเจนของป้ายแสดงช่ือส่วนงาน 

จุดบริการ 
6. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 

เช่น ที่จอดรถ ห้องนํ้า ที่น่ังขณะรอรับบริการ 
7. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ

เอกสารเผยแพร่ความรู้ 

4.57 
 

4.87 
 

4.80 
 

4.83 
4.93 

 
4.83 

 
4.60 

0.56 
 

0.34 
 

0.40 
 

0.51 
0.25 

 
0.37 

 
0.81 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 

7 
 
2 
 
5 
 
4 
1 
 
3 
 
6 
 

รวม 4.77 0.17 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 23 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่องานด้านสาธารณสุขของเทศบาลตําบล
บ้านดอน ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.77 S.D. = 0.17) และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าสูงสุดคือ ความชัดเจนของป้ายแสดงช่ือส่วนงานจุดบริการ รองลงมาคือ การจัด
สถานที่และอุปกรณ์ สะดวกต่อการให้บริการ 
 
 
 
 
 



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจโดยภาพรวมท้ัง 4 ด้าน รายละเอียดดังตารางที่ 24 
 
ตารางที่ 24 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจจําแนกต่อการให้บริการโดยภาพรวมของงานด้านสาธารณสุข 
 

ความพึงพอใจ 
ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

4.85 
4.83 
4.80 
4.77 

0.17 
0.33 
0.21 
0.17 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

1 
2 
3 
4 

รวม 4.81 0.10 มากที่สุด  
 

 จากตารางที่ 24 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่องานด้านสาธารณสุขของเทศบาลตําบล
บ้านดอน ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.81 S.D. = 0.10) ด้านที่มีค่าสูงสุดคือ ด้านขั้นตอน
การให้บริการ รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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งานด้านสวัสดิการสังคม (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชพีผูสู้งอายุ) 
 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุม่ตัวอย่างผลการวิเคราะห์รายละเอียดดังตารางที่ 25 
 

ตารางที่ 25 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลส่วนบคุคล จํานวน ร้อยละ 
เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
39 
61 

 
39.00 
61.00 

รวม 100 100.00 
ท่านเคยได้รบับริการด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 รับเงินสดด้วยตนเอง 
 รับเงินสดโดยมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนหรือญาติรับแทน 
 โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร 

 
10 
 6 
84 

 
10.00 
 6.00 
84.00 

 
 จากตารางที่ 25 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.00 และส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร จํานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผูร้ับบรกิารต่อการให้บริการท้ัง 4 ด้าน  
 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ รายละเอียดดังตารางที่ 26 
 

ตารางที่ 26 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ จําแนกด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจด้านขัน้ตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

1. ติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมลูเก่ียวกับขั้นตอน
และระยะเวลาการให้บริการเงินสงเคราะห์เบ้ีย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

2. มีการลดขั้นตอนการให้บริการเงินสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

3. ระยะเวลาการให้บริการเงินสงเคราะห์เบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุรวดเร็วเป็นไปตามข้ันตอนที่ติด
ประกาศไว้ 

4. ให้บริการเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  
เรียงตามลําดับก่อน-หลัง มีความเสมอภาคเท่า
เทียมกัน 

5. ได้รับความสะดวกจากการให้บริการเงิน
สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุแต่ละขั้นตอน 

4.84 
 
 

4.87 
 

4.91 
 
 

4.84 
 
 

4.96 

0.39 
 
 

0.33 
 

0.28 
 
 

0.36 
 
 

0.24 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 

5 
 
 
3 
 
2 
 
 
4 
 
 
1 
 

รวม 4.88 0.20 มากที่สุด  
 

 จากตารางที่ 26 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านสวัสดิการสังคม (เงินสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ) ของเทศบาลตําบลบ้านดอน ด้านขั้นตอนการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  
(X  = 4.88 S.D. = 0.20) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าสูงสุดคือ ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ
เงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุแต่ละขั้นตอน รองลงมาคือ ระยะเวลาการให้บริการเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุรวดเร็วเป็นไปตามขั้นตอนที่ติดประกาศไว้ 
 
 
 



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ รายละเอียดดังตารางที่ 27 
 
ตารางที่ 27 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ จําแนกด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

1. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการเงิน
สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุแก่ประชาชนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 

2. มีความหลากหลายของช่องทางการให้บริการ 
ช่องทางการติดต่อประสานงาน เช่น  โทรศพัท์ 
เว็บไซต์ เว็บบอร์ด Facebook  Line บุคลากร
ของหน่วยงาน 

3. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและ
รวดเร็วทันต่อความต้องการของประชาชน 

4. ช่องทางการให้บริการประชาชนนอกสถานที่ 
มีความเหมาะสม 

5. มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เปิดรับ
ข้อคิดเห็นหลากหลายช่องทาง เช่น กล่องรับ
ความคิดเห็น  แบบสอบถาม เว็บบอร์ด 
Facebook Line บุคลากรของหน่วยงาน 

4.56 
 
 

4.52 
 
 
 

4.84 
 

4.55 
 

4.64 
 
 

0.51 
 
 

0.54 
 
 
 

0.39 
 

0.62 
 

0.54 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

3 
 
 
5 
 
 
 
1 
 
4 
 
2 
 

รวม 4.62 0.36 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 27 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านสวัสดิการสังคม (เงินสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ) ของเทศบาลตําบลบ้านดอน ด้านช่องทางการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  
(X  = 4.62 S.D. = 0.36) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าสูงสุดคือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก
และรวดเร็วทันต่อความต้องการของประชาชน รองลงมาคือ มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เปิดรับ
ข้อคิดเห็นหลากหลายช่องทาง เช่น กล่องรับความคิดเห็น  แบบสอบถาม เว็บบอร์ด Facebook Line 
บุคลากรของหน่วยงาน 
 



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รายละเอียดดังตารางที่ 28 
 
ตารางที่ 28 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ จําแนกด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

1. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ 
และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ 

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (แต่งกาย
สุภาพ เรียบร้อย) 

3. ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น 
สามารถตอบคําถาม ช้ีแจงข้อสงสัยให้
คําแนะนําได้ 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน
ทุกราย โดยไมเ่ลือกปฏิบัติ 

5. ความซื่อสัตย์สจุริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  
ไม่รับสินบน ไม่แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.69 
 

4.81 
 
 

4.86 
 
 

4.92 
 

4.79 

0.61 
 

0.50 
 
 

0.42 
 
 

0.36 
 

0.51 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

5 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 
 
4 
 

รวม 4.81 0.39 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 28 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านสวัสดิการสังคม (เงินสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ)ของเทศบาลตําบลบ้านดอน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  
(X  = 4.81 S.D. = 0.39) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ
เหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ รองลงมาคือ ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบ
คําถาม ช้ีแจงข้อสงสัยให้คําแนะนําได้ 
 
 
 
 
 



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกรายละเอียดดังตารางที่ 29 
 
ตารางที่ 29 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ จําแนกด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

1. สถานที่ต้ังของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ 

2. การจัดสถานทีแ่ละอุปกรณ์ สะดวกต่อ 
การให้บริการ 

3. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์
เครื่องมือ 

4. ความพร้อมของแบบฟอร์มต่าง ๆ 
5. ความชัดเจนของป้ายแสดงช่ือส่วนงาน 

จุดบริการ 
6. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 

เช่น ที่จอดรถ ห้องนํ้า ที่น่ังขณะรอรับบริการ 
7. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ

เอกสารเผยแพร่ความรู้ 

4.62 
 

4.95 
 

4.98 
 

4.96 
4.82 

 
4.94 

 
4.69 

0.50 
 

0.26 
 

0.14 
 

0.19 
0.55 

 
0.23 

 
0.67 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 

7 
 
3 
 
1 
 
2 
5 
 
4 
 
6 
 

รวม 4.85 0.21 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 29 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านสวัสดิการสังคม (เงินสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ) ของเทศบาลตําบลบ้านดอน ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X  
= 4.85 S.D. = 0.21) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าสูงสุดคือ คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์
เครื่องมือ รองลงมาคือ ความพร้อมของแบบฟอร์มต่าง ๆ 
 
 
 
 
 



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจโดยภาพรวมท้ัง 4 ด้าน รายละเอียดดังตารางที่ 30 
 
ตารางที่ 30 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจจําแนกต่อการให้บริการโดยภาพรวมของงานด้านสวัสดิการสังคม 
(เงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ) 

ความพึงพอใจ 
ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

4.88 
4.62 
4.81 
4.85 

0.20 
0.36 
0.39 
0.21 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

1 
4 
3 
2 

รวม 4.79 0.16 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 30 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านสวัสดิการสังคม (เงินสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ) ของเทศบาลตําบลบ้านดอน ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.79 S.D. = 
0.16) ด้านที่มีค่าสูงสุดคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ รองลงมาคือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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ตารางที่ 31 แสดงการสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานทั้ง 5 ด้าน 
 

งานบริการสาธารณะ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
อันดับ 

1. งานด้านทะเบียน (ทะเบียนราษฎร)์ 
2. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก

สิ่งก่อสร้าง 
3. งานด้านรายได้หรือภาษี 
4. งานด้านสาธารณสุข 
5. งานด้านสวัสดิการสังคม (เงิน

สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ) 

4.81 
4.76 

 
4.84 
4.81 
4.79 

96.20 
95.20 

 
96.80 
96.20 
95.80 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

2 
4 
 
1 
2 
3 

รวม  96.04 มากที่สุด  
 

สรุปผลการประเมินในคร้ังน้ี พบว่า ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 5 งานบริการ คือ งานด้านทะเบียน (ทะเบียนราษฎร์) 
งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านสาธารณสุข และงานด้าน
สวัสดิการสังคม (เงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนนร้อย
ละ 96.04 สําหรับด้านที่มีค่าสูงสุดคือ งานด้านรายได้หรือภาษี รองลงมาคือ งานด้านทะเบียน (ทะเบียนราษฎร์) 
และงานด้านสาธารณสุข 
 
 
 
 



 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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บทที่ 5 

สรุปผลการประเมิน 

การสํารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อบริการสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 
2562 ของเทศบาลตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ครอบคลุม 5 งานบริการประกอบด้วย 1) งาน
ด้านทะเบียน (ทะเบียนราษฎร์) 2) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 3) งานด้านรายได้หรือภาษี 4)
งานด้านสาธารณสุข และ 5) งานด้านสวัสดิการสังคม (เงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ) โดยแต่ละงานกําหนด
กรอบการประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านช่องทางการให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 4) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ผู้ประเมินขอสรุปผลการประเมินโดยเรียงตามลําดับภาระงาน ทั้ง 4 
ด้าน ดังนี้ 

1. งานด้านทะเบียน (ทะเบียนราษฎร์) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการภาพรวมท้ัง 
4 ด้าน ผลการประเมินพบว่า ภาพรวมผู้รับบริการพึงพอใจระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 
ดังน้ี ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านช่องทางการ
ให้บริการ  

2. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ผลการประเมินพบว่า ภาพรวมผู้รับบริการพึงพอใจระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับจากมากไปหา
น้อย ดังน้ี ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ  

 3. งานด้านรายได้หรือภาษี ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการภาพรวมท้ัง 4 ด้าน  
ผลการประเมินพบว่า ภาพรวมผู้รับบริการพึงพอใจระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี  
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการ 

4. งานด้านสาธารณสุข ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการภาพรวมท้ัง 4 ด้าน ผลการ
ประเมินพบว่า ภาพรวมผู้รับบริการพึงพอใจระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

5. งานด้านสวัสดิการสังคม (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการภาพรวมท้ัง 4 ด้าน ผลการประเมินพบว่า ภาพรวมผู้รับบริการพึงพอใจระดับมากที่สุด โดย



 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการ 

สรุปได้ว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการสาธารณะทั้ง 5 งานบริการของเทศบาลตําบลบ้าน
ดอน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปีงบประมาณ 2562 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับคะแนนจาก
มากไปน้อยตามลําดับ คือ งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านทะเบียน (ทะเบียนราษฎร์) งานด้านสาธารณสุข 
งานด้านสวัสดิการสังคม (เงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ) และงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
ตามลําดับ ภาพรวมคิดเป็นค่าร้อยละเท่ากับ 96.04 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

งานด้านทะเบยีน (ทะเบียนราษฎร์) 
 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความทีต่รงกับข้อมูลของท่าน 

1. เพศ   ชาย     หญิง 

2. อายุ    ตํ่ากว่า 20 ปี   20-40 ปี 
   41-60 ปี    60 ปีขึ้นไป 

3. อาชีพ    รับข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   ผู้ประกอบการค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  
   เกษตรกรรม/ประมง    ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน  
   รับจ้างทั่วไป     นักเรียน/นักศึกษา 
   ไม่ได้ประกอบอาชีพ    อ่ืน ๆ ระบุ ..................... 

4. สถานภาพของผู้รับบริการ   ประชาชนทั่วไป   เจ้าหน้าทีข่องรัฐ/หน่วยงานของรัฐ 
     หน่วยงานเอกชน   องคก์รชมุชน/เครอืขา่ยองคก์รชมุชน  

5. เคยติดต่อขอรับบริการงานด้านทะเบียน (ทะเบียนราษฎร์)  จํานวนก่ีครั้ง/ปี   
  น้อยกว่า 3 ครั้ง    3 – 6 คร้ัง    มากกว่า 6 ครั้ง 

6. ท่านเคยติดต่อขอรับบริการงานทะเบียนประเภทใด  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  งานทะเบยีนราษฎร ์ (การกําหนดหมายเลขประจําบ้าน , การแก้ไขรายการบ้าน ,การแจ้ง

เกิด , การแจ้งตาย , แจ้งย้ายท่ีอยู่ , การขอเพ่ิมชื่อ/จําหน่ายชื่อ 
รายการบุคคลในทะเบียนบ้าน , ตรวจ คัดและรับรองเอกสาร
ทะเบียนราษฎร , เปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร)  

 งานทะเบยีนบัตรประจําตัวประชาชน  (การขอมีบัตร , ขอมีบัตรใหม่ ,  

ขอเปลี่ยนบัตร , ขอมีบัตรประจําตัวคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย ,  
การตรวจ คัดและรับรองสําเนารายการเกี่ยวกับบัตร) 

 งานทะเบยีนทั่วไป (งานทะเบียนครอบครัว  จดทะเบียนสมรส  จดทะเบียนหย่า   

จดทะเบียนรับรองบุตร  ทะเบียนชื่อบุคคล  การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล)  
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจ  ให้ท่านทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ท่านพึงพอใจ 

ความหมายของระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด  คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจควรปรับปรุง 

 
 

รายการความพึงพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ ไม่มี/ 

ไม่พบ 
ในการ

ให้บริการ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
ด้านขัน้ตอนการให้บริการ 
1.ติดป้ายประกาศหรือแจ้งขอ้มูลเก่ียวกับขัน้ตอนและระยะเวลา
การให้บริการงานด้านทะเบียน (ทะเบียนราษฎร์) 

      

2.มีการลดขั้นตอนการให้บริการงานด้านทะเบียน (ทะเบียน
ราษฎร์)เพ่ือบริการประชาชน 

      

3.ระยะเวลาการให้บริการงานด้านทะเบียน (ทะเบียนราษฎร์) 
รวดเร็วเป็นไปตามขั้นตอนที่ติดประกาศไว้ 

      

4.ให้บริการงานด้านทะเบียน (ทะเบียนราษฎร์) เรียงตามลําดับ
ก่อน-หลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

      

5.ได้รับความสะดวกจากการให้บริการงานด้านทะเบียน 
(ทะเบียนราษฎร์)แต่ละขั้นตอน 

      

ด้านช่องทางการให้บริการ 
1.มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการงานด้านทะเบียน 
(ทะเบียนราษฎร์)แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ 

      

2.มีความหลากหลายของช่องทางการให้บริการ ช่องทางการ
ติดต่อประสานงาน เช่น  โทรศัพท์ เว็บไซต์ เว็บบอร์ด 
Facebook  Line บุคลากรของหน่วยงาน 

      

3.ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็วทันต่อความ
ต้องการของประชาชน 

      

4.ช่องทางการให้บริการประชาชนนอกสถานที่มีความเหมาะสม       
5.มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เปิดรับข้อคิดเห็นหลาย
ช่องทาง เช่น กล่องรับความคิดเห็น  แบบสอบถาม เว็บบอร์ด 
Facebook  Line บุคลากรของหน่วยงาน 
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รายการความพึงพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ ไม่มี/ 
ไม่พบ 
ในการ

ให้บริการ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 
1.ความเอาใจใส่  กระตือรือรน้  มีความเต็มใจ  
และความพร้อมในการให้บรกิารอย่างสุภาพ 

      

2.ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลกัษณะท่าทางของ
เจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ(แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย) 

      

3.ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบ
คําถาม ช้ีแจงขอ้สงสัยให้คําแนะนําได้ 

      

4.เจ้าหน้าที่ใหบ้ริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย   
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

      

5.ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่
แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ 

      

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
1.สถานที่ต้ังของหน่วยงาน  สะดวกในการเดินทาง 
มารับบริการ 

      

2.การจัดสถานที่และอุปกรณ์ สะดวกต่อการให้บริการ       
3.คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์เครื่องมือ       
4.ความพร้อมของแบบฟอร์มต่าง ๆ       
5.ความชัดเจนของป้ายแสดงช่ือส่วนงานจุดบริการ       
6.ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  
เช่น ที่จอดรถ ห้องนํ้า ที่น่ังขณะรอรับบริการ 

      

7.ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสาร 
เผยแพร่ความรู้ 

      

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  

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

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

........................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

งานด้านโยธา การขออนญุาตปลูกสิง่ก่อสร้าง 
 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความทีต่รงกับข้อมูลของท่าน 

1. เพศ   ชาย    หญิง 

2. อายุ    ตํ่ากว่า 20 ปี   20-40 ปี 
   41-60 ปี    60 ปีขึ้นไป 

3. อาชีพ    รับข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   ผู้ประกอบการค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  
   เกษตรกรรม/ประมง    ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน  
   รับจ้างทั่วไป     นักเรียน/นักศึกษา 
   ไม่ได้ประกอบอาชีพ    อ่ืน ๆ ระบุ ..................... 

4. สถานภาพของผู้รับบริการ   ประชาชนทั่วไป   เจ้าหน้าทีข่องรัฐ/หน่วยงานของรัฐ 
     หน่วยงานเอกชน   องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน  

5. เคยติดต่อขอรับบริการงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  จาํนวนก่ีครั้ง/ปี   
  น้อยกว่า 3 ครั้ง    3 – 6 คร้ัง    มากกว่า 6 ครั้ง 

6. ท่านได้รับการบริการด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
 ขอเลขประจําบ้าน  
 ตรวจแบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง 
 ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  
 ขออนุญาตดัดแปลงต่อเติมอาคาร 
 ขออนุญาตร้ือถอน เคลือ่นย้าย 

 อ่ืน ๆ ……………………………………… 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจ  ให้ท่านทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ท่านพึงพอใจ 

ความหมายของระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด  คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจควรปรับปรุง 
 

 
รายการความพึงพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ ไม่มี/ 
ไม่พบ 
ในการ

ให้บริการ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
ด้านขัน้ตอนการให้บริการ 
1.ติดป้ายประกาศหรือแจ้งขอ้มูลเก่ียวกับขัน้ตอนและระยะเวลา
การให้บริการงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

      

2.มีการลดขั้นตอนการให้บริการงานด้านโยธา การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้างเพ่ือบริการประชาชน 

      

3.ระยะเวลาการให้บริการงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง รวดเร็วเป็นไปตามข้ันตอนที่ติดประกาศไว้ 

      

4.ให้บริการงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างเรียง
ตามลําดับก่อน-หลัง มคีวามเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

      

5.ได้รับความสะดวกจากการให้บริการงานด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิง่ก่อสร้างแต่ละขั้นตอน 

      

ด้านช่องทางการให้บริการ 
1.มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการงานด้านโยธา  
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างแก่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ 

      

2.มีความหลากหลายของช่องทางการให้บริการ ช่องทางการ
ติดต่อประสานงาน เช่น  โทรศัพท์ เว็บไซต์ เว็บบอร์ด 
Facebook  Line บุคลากรของหน่วยงาน 

      

3.ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็วทันต่อความ
ต้องการของประชาชน 

      

4.ช่องทางการให้บริการประชาชนนอกสถานที่มีความเหมาะสม       
5.มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เปิดรับข้อคิดเห็นหลากหลาย
ช่องทาง เช่น กล่องรับความคิดเห็น  แบบสอบถาม เว็บบอร์ด 
Facebook  Line บุคลากรของหน่วยงาน 
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รายการความพึงพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ ไม่มี/ 
ไม่พบ 
ในการ

ให้บริการ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 
1.ความเอาใจใส่  กระตือรือรน้  มีความเต็มใจ  
และความพร้อมในการให้บรกิารอย่างสุภาพ 

      

2.ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลกัษณะท่าทางของ
เจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ(แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย) 

      

3.ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคําถาม 
ช้ีแจงข้อสงสัยให้คําแนะนําได้ 

      

4.เจ้าหน้าที่ใหบ้ริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย   
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

      

5.ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่
แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ 

      

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
1.สถานที่ต้ังของหน่วยงาน  สะดวกในการเดินทาง 
มารับบริการ 

      

2.การจัดสถานที่และอุปกรณ์ สะดวกต่อการให้บริการ       
3.คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์เครื่องมือ       
4.ความพร้อมของแบบฟอร์มต่าง ๆ       
5.ความชัดเจนของป้ายแสดงช่ือส่วนงานจุดบริการ       
6.ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  
เช่น ที่จอดรถ ห้องนํ้า ที่น่ังขณะรอรับบริการ 

      

7.ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสาร 
เผยแพร่ความรู้ 

      

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  

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

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

........................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

งานด้านรายได้หรือภาษี 
 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความทีต่รงกับข้อมูลของท่าน 

1. เพศ   ชาย    หญิง 

2. อายุ    ตํ่ากว่า 20 ปี   20-40 ปี 
   41-60 ปี    60 ปีขึ้นไป 

3. อาชีพ    รับข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   ผู้ประกอบการค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  
   เกษตรกรรม/ประมง    ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน  
   รับจ้างทั่วไป     นักเรียน/นักศึกษา 
   ไม่ได้ประกอบอาชีพ    อ่ืน ๆ ระบุ ..................... 

4. สถานภาพของผู้รับบริการ   ประชาชนทั่วไป   เจ้าหน้าทีข่องรัฐ/หน่วยงานของรัฐ 
     หน่วยงานเอกชน   องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน  

5. เคยติดต่อขอรับบริการงานด้านรายได้หรือภาษี จํานวนก่ีครั้ง/ปี   
 เช่น  การประเมินเพ่ือกําหนดค่าภาษี  การย่ืนแบบแสดงรายการชาํระภาษี ชําระค่าอากรและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ค่าอากรฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมจําหน่ายเนื้อสัตว์  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบการค้า  ค่าตรวจแบบแปลนตามกฎหมายควบคุมอาคาร)   

   น้อยกว่า 3 ครั้ง    3 – 6 คร้ัง    มากกว่า 6 ครั้ง 

6. ท่านได้รับการบริการด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ชําระภาษีบํารุงท้องที่   
  ชําระเสียภาษีป้าย   
  ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  ชําระค่าอากรค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
  อ่ืน ๆ .................................................. 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจ  ให้ท่านทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ท่านพึงพอใจ 
ความหมายของระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด  คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจควรปรับปรุง 
 

 
รายการความพึงพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ ไม่มี/ 
ไม่พบ 
ในการ

ให้บริการ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
ด้านขัน้ตอนการให้บริการ 
1.ติดป้ายประกาศหรือแจ้งขอ้มูลเก่ียวกับขัน้ตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี 

      

2.มีการลดขั้นตอนการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี 
เพ่ือบริการประชาชน 

      

3.ระยะเวลาการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษีรวดเร็วเป็นไป
ตามข้ันตอนที่ติดประกาศไว้ 

      

4.ให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษีเรียงตามลําดับก่อน-หลัง มี
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

      

5.ได้รับความสะดวกจากการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี 
แต่ละขั้นตอน 

      

ด้านช่องทางการให้บริการ 
1.มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการงานด้านรายได้หรือ
ภาษีแก่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ 

      

2.มีความหลากหลายของช่องทางการให้บริการ ช่องทางการติดต่อ
ประสานงาน เช่น  โทรศัพท ์เว็บไซต์ เว็บบอร์ด Facebook  Line 
บุคลากรของหน่วยงาน 

      

3.ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็วทันต่อความ
ต้องการของประชาชน 

      

4.ช่องทางการให้บริการประชาชนนอกสถานที่มีความเหมาะสม       
5.มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เปิดรับข้อคิดเห็นหลากหลาย
ช่องทาง เช่น กล่องรับความคิดเห็น  แบบสอบถาม เว็บบอร์ด 
Facebook  Line บุคลากรของหน่วยงาน 
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รายการความพึงพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ ไม่มี/ 
ไม่พบ 
ในการ

ให้บริการ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 
1.ความเอาใจใส่  กระตือรือรน้  มีความเต็มใจ  
และความพร้อมในการให้บรกิารอย่างสุภาพ 

      

2.ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลกัษณะท่าทางของ
เจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ(แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย) 

      

3.ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคําถาม 
ช้ีแจงข้อสงสัยให้คําแนะนําได้ 

      

4.เจ้าหน้าที่ใหบ้ริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย   
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

      

5.ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน  
ไม่แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ 

      

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
1.สถานที่ต้ังของหน่วยงาน  สะดวกในการเดินทาง 
มารับบริการ 

      

2.การจัดสถานที่และอุปกรณ์ สะดวกต่อการให้บริการ       
3.คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์เครื่องมือ       
4.ความพร้อมของแบบฟอร์มต่าง ๆ       
5.ความชัดเจนของป้ายแสดงช่ือส่วนงานจุดบริการ       
6.ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  
เช่น ที่จอดรถ ห้องนํ้า ที่น่ังขณะรอรับบริการ 

      

7.ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสาร 
เผยแพร่ความรู้ 

      

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  

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

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

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



รอบระยะเวลาการสํารวจประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

 

- 1 - 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

งานด้านสาธารณสขุ 
 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความทีต่รงกับข้อมูลของท่าน 

1. เพศ   ชาย    หญิง 

2. อายุ    ตํ่ากว่า 20 ปี   20-40 ปี 
   41-60 ปี    60 ปีขึ้นไป 

3. อาชีพ    รับข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   ผู้ประกอบการค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  
   เกษตรกรรม/ประมง    ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน  
   รับจ้างทั่วไป     นักเรียน/นักศึกษา 
   ไม่ได้ประกอบอาชีพ    อ่ืน ๆ ระบุ ..................... 

4. สถานภาพของผู้รับบริการ   ประชาชนทั่วไป   เจ้าหน้าทีข่องรัฐ/หน่วยงานของรัฐ 
     หน่วยงานเอกชน   องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน  

5. เคยติดต่อขอรับบริการงานด้านสาธารณสุข จํานวนก่ีครั้ง/ปี   
   น้อยกว่า 3 ครั้ง    3 – 6 คร้ัง    มากกว่า 6 ครั้ง 

6. ท่านได้รับการบริการงานด้านสาธารณสุขใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 งานบริการสาธารณสุข   
 งานสร้างเสริมสุขภาพ  
 งานป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อ 
 งานกิจกรรมผู้สูงอายุ 
 งานกําจัดขยะมูลฝอย 
 งานกําจัดขยะมีพิษ   
 อ่ืน ๆ ระบุ.............................................. 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจ  ให้ท่านทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ท่านพึงพอใจ 
ความหมายของระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด  คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจควรปรับปรุง 
 

 
รายการความพึงพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ ไม่มี/ 
ไม่พบ 
ในการ

ให้บริการ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
ด้านขัน้ตอนการให้บริการ 
1.ติดป้ายประกาศหรือแจ้งขอ้มูลเก่ียวกับขัน้ตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการงานด้านสาธารณสุข 

      

2.มีการลดขั้นตอนการให้บริการงานด้านสาธารณสุข 
เพ่ือบริการประชาชน 

      

3.ระยะเวลาการให้บริการงานด้านสาธารณสุขรวดเร็วเป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ติดประกาศไว้ 

      

4.ให้บริการงานด้านสาธารณสุขเรียงตามลําดับก่อน-หลัง มีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน 

      

5.ได้รับความสะดวกจากการให้บริการงานด้านสาธารณสุข 
แต่ละขั้นตอน 

      

ด้านช่องทางการให้บริการ 
1.มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการงานด้านสาธารณสุข 
แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ 

      

2.มีความหลากหลายของช่องทางการให้บริการ ช่องทางการติดต่อ
ประสานงาน เช่น  โทรศัพท ์เว็บไซต์ เว็บบอร์ด Facebook  Line 
บุคลากรของหน่วยงาน 

      

3.ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็วทันต่อความ
ต้องการของประชาชน 

      

4.ช่องทางการให้บริการประชาชนนอกสถานที่มีความเหมาะสม       
5.มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เปิดรับข้อคิดเห็นหลากหลาย
ช่องทาง เช่น กล่องรับความคิดเห็น  แบบสอบถาม เว็บบอร์ด 
Facebook  Line บุคลากรของหน่วยงาน 
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รายการความพึงพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ ไม่มี/ 
ไม่พบ 
ในการ

ให้บริการ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 
1.ความเอาใจใส่  กระตือรือรน้  มีความเต็มใจ  
และความพร้อมในการให้บรกิารอย่างสุภาพ 

      

2.ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลกัษณะท่าทางของ
เจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ(แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย) 

      

3.ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคําถาม 
ช้ีแจงข้อสงสัยให้คําแนะนําได้ 

      

4.เจ้าหน้าที่ใหบ้ริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย   
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

      

5.ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน  
ไม่แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ 

      

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
1.สถานที่ต้ังของหน่วยงาน  สะดวกในการเดินทาง 
มารับบริการ 

      

2.การจัดสถานที่และอุปกรณ์ สะดวกต่อการให้บริการ       
3.คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์เครื่องมือ       
4.ความพร้อมของแบบฟอร์มต่าง ๆ       
5.ความชัดเจนของป้ายแสดงช่ือส่วนงานจุดบริการ       
6.ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  
เช่น ที่จอดรถ ห้องนํ้า ที่น่ังขณะรอรับบริการ 

      

7.ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสาร 
เผยแพร่ความรู้ 

      

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  

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

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

........................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

งานด้านสวัสดิการสังคม (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชพีผูสู้งอายุ) 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

โปรดทําเคร่ืองหมาย หน้าข้อความทีต่รงกับข้อมูลของท่าน 

1. เพศ  ชาย   หญิง 

2. ได้รับเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีใด 
  รับเงินสดด้วยตนเอง  
  รับเงินสดโดยมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนหรอืญาติรับแทน 
  โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจให้ท่านทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ท่านพึงพอใจ 
ความหมายของระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด  คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจควรปรับปรุง 
 

 
รายการความพึงพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ ไม่มี/ 
ไม่พบ 
ในการ

ให้บริการ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
ด้านขัน้ตอนการให้บริการ 
1.ติดป้ายประกาศหรือแจ้งขอ้มูลเก่ียวกับขัน้ตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

      

2.มีการลดขั้นตอนการให้บริการเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ       
3.ระยะเวลาการให้บริการเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุรวดเร็ว
เป็นไปตามขั้นตอนที่ติดประกาศไว้ 

      

4.ให้บริการเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  
เรียงตามลําดับก่อน-หลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

      

5.ได้รับความสะดวกจากการให้บริการเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุแต่ละขั้นตอน 
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รายการความพึงพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ ไม่มี/ 
ไม่พบ 
ในการ

ให้บริการ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
ด้านช่องทางการให้บริการ 
1.มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการเงินสงเคราะห์เบ้ีย 
ยังชีพผู้สูงอายุแก่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ 

      

2.มีความหลากหลายของช่องทางการให้บริการ ช่องทางการติดต่อ
ประสานงาน เช่น  โทรศัพท ์เว็บไซต์ เว็บบอร์ด Facebook  Line 
บุคลากรของหน่วยงาน 

      

3.ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็วทันต่อความ
ต้องการของประชาชน 

      

4.ช่องทางการให้บริการประชาชนนอกสถานที่มีความเหมาะสม       
5.มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เปิดรับข้อคิดเห็นหลากหลาย
ช่องทาง เช่น กล่องรับความคิดเห็น  แบบสอบถาม เว็บบอร์ด 
Facebook  Line บุคลากรของหน่วยงาน 

      

ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 
1.ความเอาใจใส่  กระตือรือรน้  มีความเต็มใจ  
และความพร้อมในการให้บรกิารอย่างสุภาพ 

      

2.ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลกัษณะท่าทางของ
เจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ(แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย) 

      

3.ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคําถาม 
ช้ีแจงข้อสงสัยให้คําแนะนําได้ 

      

4.เจ้าหน้าที่ใหบ้ริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย   
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

      

5.ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน  
ไม่แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ 

      

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
1.สถานที่ต้ังของหน่วยงาน  สะดวกในการเดินทาง 
มารับบริการ 

      

2.การจัดสถานที่และอุปกรณ์ สะดวกต่อการให้บริการ       
3.คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์เครื่องมือ       
4.ความพร้อมของแบบฟอร์มต่าง ๆ       
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รายการความพึงพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ ไม่มี/ 
ไม่พบ 
ในการ

ให้บริการ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ควร
ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
5.ความชัดเจนของป้ายแสดงช่ือส่วนงานจุดบริการ       
6.ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  
เช่น ที่จอดรถ ห้องนํ้า ที่น่ังขณะรอรับบริการ 

      

7.ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสาร 
เผยแพร่ความรู้ 

      

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  

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

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

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



 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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1. ภาระงานด้านทะเบียน (ทะเบียนราษฎร์) ของเทศบาลตําบลบ้านดอน 
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2. ภาระงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสรา้งของเทศบาลตําบลบ้านดอน 
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3. ภาระงานด้านรายได้หรือภาษีของเทศบาลตําบลบ้านดอน 
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4. ภาระงานด้านสาธารณสขุของเทศบาลตําบลบ้านดอน 
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รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  ปีงบประมาณ 2562 

5. ภาระงานงานด้านสวัสดิการสังคม (เงนิสงเคราะห์เบี้ยยังชพีผูสู้งอายุ) 
ของเทศบาลตําบลบ้านดอน 

   



 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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ตัวอย่างบุคคลท่ีแสดงถึงความพึงพอใจ 
 
งานด้านทะเบยีน (ทะเบียนราษฎร์) 
 นางสาวประทุม  แสนชา   หมู่  3  บ้านยางไทย 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 06-4093-9383 
 
งานด้านโยธา การขออนญุาตปลูกสิง่ก่อสร้าง 
 นางสาวสิริกาญจน์ พันธ์เพชร  หมู่  9  บ้านดอนไฮ 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 06-2283-7556 
 
งานด้านรายได้หรือภาษี 
 นางบุญมา  ไฝเพชร   หมู่  2  บ้านยางลาว 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 08-7981-2376 
 
งานด้านสาธารณสขุ 
 นางสาวสําเภา  เทียนเพชร  หมู่  9  บ้านดอนไฮ 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 09-2638-1840 

 
งานด้านสวัสดิการสังคม (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชพีผูสู้งอายุ) 
 นางไท้   ไฝเพชร   หมู่  2  บ้านยางลาว 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 08-5952-7536 
 



 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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รายช่ือคณะผู้จัดทํา 
 

ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี ประธานที่ปรึกษาโครงการ 

ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญม ี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

  และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษาโครงการ 

อาจารย์ทศพล ปรีชาศิลป์ นักวิจัย 

นายวสันต์ โชคพรเจริญ ผู้ช่วยนักวิจัย 

นาอภิชาติ บุตรสามี ผู้ช่วยนักวิจัย 

นางสาวสริตา ทองปลี ผู้ช่วยนักวิจัย 

นางสาววริษฐา นาควัน ผู้ช่วยนักวิจัย 

นางสาวศิริลักษณ์ ใจแสน ผู้ช่วยนักวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
www.rmutsb.ac.th 


