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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
                การบริหารราชการสวนทองถ่ิน เทศบาล  เปนหนวยการปกครองทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง
ของไทย ปจจบุันมี พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 เปนกฎหมายแมบท กําหนดใหมีฐานะเปนนติิบุคคล 
โดยการปกครองทองถ่ิน  หมายถึง  การปกครองที่รัฐบาลใหอํานาจหรือการกระจายอํานาจไปให
หนวยปกครองทองถ่ินเพื่อเปดโอกาสให ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวม  ในการปกครองทองที่
และชุมชนโดยมีองคกรผูรับผิดชอบมีอิสระในการใชดุลยพินิจ มีเจาหนาที่ และงบประมาณในการ
ดําเนินงานแยกออกจากราชการสวนภูมภิาค  แตองคกรปกครองทองถ่ินก็มิไดมีอธิปไตยในตัวเอง 
ยังตองอยูภายใตการควบคุมของรัฐบาลกลางตามวิธีที่เหมาะสม   การปกครองทองถ่ินโดยเทศบาล
เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความใกลชิดประชาชน มีบทบาทหนาที่ที่จะพัฒนาชุมชน เพื่อ
ความอยูดีมีสุขของประชาชน โดยยึดหลักพัฒนาแบบองครวม มีกระบวนการพฒันาที่เชื่อมโยงกัน
ในทุกเรื่อง เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน (พระราชบัญญัติเทศบาล. 2541 : 10) 
และสวนหนึ่งที่จะทําใหการพัฒนาประสบความสําเร็จ    คือ  ผูใหบริการขององคกรที่จะทําใหการ
ใหบริการมีคณุภาพ   สามารถสรางความพึงพอใจใหประชาชนผูมารับบริการ   โดยมีภารกจิสําคัญ
ในการปฏิบัติเพื่อใหคณุภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ินดีขึ้น   
                  ดวยเหตุที่เทศบาลเปนหนวยงานที่ตองเกีย่วของกับประชาชน จึงควรไดรับการพัฒนาให
เปนหนวยงานที่มีคุณภาพ ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบกับองคกรธุรกิจ ซึ่ง ทองใบ สุดชารี (2545 : 103)     
มีแนวคดิวา  องคกรที่มีความเปนเลิศ   เกดิขึ้นจากแรงผลักดันเพื่อผูรับบริการ   องคกรจะพยายาม
ใหความสนใจแกผูรับบริการ  เพราะถือวาเปนคนสําคัญที่สุด ตองสรางความพึงพอใจให  โดยการ
ตอบสนองความตองการ   แกไขปญหาตางๆ ใหอยางรวดเรว็    และพยายามปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานอยางตอเนื่อง  และแนวคิดของ บรรยงค โตจินดา  (2543 : 17) ที่วา ปจจยัที่สงผลตอคุณภาพ
การใหบริการขององคกร คือ คน  เพราะคนเปนปจจยัที่สําคัญของการจัดการ   คนเปนผูปฏิบัติงาน
ทุกอยางขององคกร  ถาหากคนไมมีคุณภาพ ก็ไมสามารถจัดการงานในองคกรใหบรรลุเปาหมายได 
การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของผูใหบริการ จึงเปนภารกิจที่ยิ่งใหญ ยุงยากของผูบริหาร  เพราะ
บุคคลเปนผูใชปจจัยการผลิตตัวอ่ืนๆ  คนมีชีวิตจิตใจ  มีความรูสึกนกึคิด   ตองคัดเลือกทรัพยากร
มนุษยที่มีคณุภาพมาใชในการใหบริการ แลวพัฒนายกระดับคุณภาพใหดีขึ้นเรื่อยๆ  
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  จากการศึกษาสภาพและสาเหตุของปญหา โดยเทศบาลไดสํารวจความพึงพอใจ ในการใช 
บริการของประชาชน    โดยการใชแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจในระหวางเดอืน มกราคม 
2548  ถึง  เดือน มิถุนายน  2548  จํานวน 420 คน  ของประชาชนที่มารบับริการ  ซ่ึงพบวารอยละ 70 
มีความพึงพอใจนอยในเรื่องบริการที่ไมสะดวกรวดเรว็  มีความลาชาจากการใหบริการดานทะเบยีน
ราษฎร การใหบริการบางสวนมีปญหาดานขออนุญาตกอสราง และงานดานเอกสารที่มีขั้นตอนมาก    
ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเหน็ของ  ชูวงศ   ฉายะบุตร  (2536 : 11)  ที่ระบุวา  ปญหาพื้นฐานของ
ระบบราชการ   เปนความลาชาที่เกิดจากความจําเปนของระบบราชการ  บางเรื่องสามารถแกไขได  
เชน   การปดภาระในการตดัสินใจ   ขาดการกระจายอํานาจ    ขั้นตอนที่ไมจําเปน  ระบบราชการจึง
เปนอุปสรรคในการพัฒนาความเจริญกาวหนา จําเปนทีจ่ะตองตั้งเปาหมายพัฒนาการใหบริการ ให
มีความรวดเรว็มากขึ้น  ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ  จรัส  สุวรรณมาลา  (2539 : 8)  ที่วา   การใหบริการ
ของรฐัขาดคุณภาพลาชา ผิดพลาด ไมเปนไปตามกฎหมาย  ไมสนใจประชาชนที่มารับบริการ 
ประชาชนจํานวนไมนอยมองบริการของรัฐอยางเปนปฏิปกษ  เห็นการบริการของรัฐเปนตัวถวง
ความเจริญของสังคม  การรีบเรงพัฒนาการใหบริการของรัฐใหมีคุณภาพเปนหนาที่ของหนวยงาน
ภาครัฐที่ตองใหบริการแกประชาชน  จําเปนตองพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนใหมีคณุภาพ
ในระดับสากลเพื่อความอยูรอดขององคกรและเพื่อประโยชนสุขของประชาชนผูใชบริการ 

  จากสภาพดังกลาว ผูวิจยัในฐานะผูบริหารคนหนึ่ง  จึงมีความสนใจที่จะพฒันาคณุภาพ
การใหบริการของเทศบาลตําบลทาขามใหเปนที่ประทับใจของผูรับบริการ เพิ่อพัฒนาการใหบริการ
ไดอยางมีคณุภาพ  ทําใหเกดิความพึงพอใจสูงสุดในการใหบริการ ตองสอดคลองกับความตองการ 
และ ความคาดหวังของผูรับบริการ   เพราะผูใหบริการที่มีความรู  ความสามารถ จะมีความพรอม
และตั้งใจทําใหการใหบริการมีคุณภาพ    สอดคลองกับแนวคดิของ ลิขิต ธีรเวคิน (2539 : 2) ที่วา 
ขาราชการยุคใหมจะตองมีคณุภาพ  ความรูและความชํานาญอยางแทจริง ตองมีความรูรอบดาน  
ตองสามารถปฏิบัติงานไดอยางแข็งขันและรวดเร็ว  เนนการใหบริการประชาชนเปนหลัก   
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.2.1  เพื่อศึกษาสภาพปญหาที่เกี่ยวของกบัการใหบริการของผูใหบริการในดาน 
การขออนุญาตกอสราง    การจัดเก็บภาษี   งานทะเบยีนราษฎร  และการลดขั้นตอนงานเอกสาร   

1.2.2  เพื่อพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของผูใหบริการ  
1.2.3 เพื่อเปรียบเทยีบความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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   1.3  สมมติฐานการวิจัย 
 

    1.3.1  การนาํแผนยุทธศาสตรมาใชในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ   ทําให 
คุณภาพการใหบริการดีขึ้น 

    1.3.2  ระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการสูงขึ้นหลังจากการใชแผนยุทธศาสตร 
 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 

 
     ประชากร  ที่ใชในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ม ี  2   กลุม  คือ   ผูรับบริการ   เปนประชาชน      
ผูมาติดตอรับบริการดานตางๆ  ที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลทาขาม จํานวน  7,890  คน    สวน
กลุมตัวอยางทีน่ํามาศึกษา สุมมาจากประชากร  มีจํานวน 390  คน และผูใหบริการ  เปนพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  44   คน ในระหวางเดือน   กรกฎาคม  2548   ถึง   เดือน  มีนาคม  2549 
 

1.5 กรอบแนวคดิการวิจัย 
 
     1.5.1  กรอบแนวคดิเชิงทฤษฎีที่ใชในการศึกษาวจิัย  ไดแก   แนวคดิเกี่ยวกบัคุณภาพ 
การใหบริการ   (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคนอื่นๆ. 2545 : 342)   ซ่ึงประกอบดวย 
                           1)  ความเชือ่ถือได  ใหบริการถูกตอง  รักษาคํามั่นสัญญา ไววางใจได 
                           2)  การตอบสนอง  การตั้งใจ  มีความพรอมในการใหบริการดวยความรวดเร็ว 
                           3)  ขีดความสามารถ   ทักษะความรูที่ตองใชในการใหบริการ 
                           4)  การเขาถึงได  งายตอการติดตอ 
                           5)  อัธยาศัย  ความสุภาพ  เคารพ  เกรงใจ  เปนมิตรในการตอนรับ 
                           6)  การสื่อสาร  การรับฟงขอมูล และความคิดเห็นที่เปนมิตรดวยวาจาสุภาพ 
                           7)  ความนาเชื่อถือ  ความไววางใจ เชื่อถือ และซ่ือสัตย 
                           8)  ความมัน่คง  ความปลอดภัยจากความเสี่ยงหรือความของใจทั้งหลาย 
                           9)  ความเขาใจ   ถึงความตองการที่แทจริงของลูกคา 
                          10) ลักษณะทางกายภาพทีสั่มผัสได   กิริยาทาทางทั้งหมดในการใหบรกิาร 
                1.5.2  กรอบแนวคิดในการดําเนนิการวจิัย  เร่ิมจาก  ปญหาคณุภาพการใหบริการ  ศึกษา
สภาพปญหา   คนหาสาเหตุของปญหา   วางแนวทางการแกปญหา   สรางและทดลองยุทธศาสตร   
ดําเนินการแกปญหา   สรุปผลการแกปญหา   และประเมินผลยุทธศาสตร    ดังแสดงในภาพ  1 
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กรอบแนวคดิการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
      
 
 
 
      
 
 
           
 
 
 
           
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคดิการวจิยั 

วางแนวทางแกปญหา  (สรางยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ) 

การใหบริการท่ีมีคุณภาพท่ีมีคุณภาพ  
 

ศึกษาสภาพปญหา / คนหาสาเหตุของปญหา 

 

ปญหาคุณภาพการใหบริการ 

ดําเนินการแกปญหา 
(ทดลองใชยุทธศาสตร) 

สรุปผลการแกปญหา   (ประเมินผลยุทธศาสตร) 

ความพึงพอใจ 
ของผูรับบริการ 
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1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 
 1.6.1  ทราบถึงสภาพปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของผูใหบริการ 
 1.6.2  ผลการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ    สามารถชวยใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นตอการใหบริการของผูใหบริการ   
              1.6.3  ไดยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพการใหบริการของผูใหบริการ 
  

1.7  นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 

 
  1.7.1   การพฒันาคุณภาพการใหบริการ  หมายถึง   วิธีการเพิ่มพูนความรู  ความสามารถ 
ทักษะ และประสบการณ  ทีจ่ะทําใหผูใหบริการสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  1.7.2   คุณภาพการใหบริการ  หมายถึง   การใหบริการทีม่ีลักษณะดังนีค้ือ  ความเชื่อถือได 
ใหบริการถูกตอง  ตอบสนองรวดเร็ว   ขดีความสามารถสูง   อัธยาศัยดมีีความสุภาพ   มีความเขาใจ
ถึงความตองการ  และสามารถทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ 
  1.7.3   เทศบาล  หมายถึง   เทศบาลตําบลทาขาม  อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 1.7.4   ผูรับบริการ  หมายถงึ  ประชาชนผูมาติดตอรับบริการดานตางๆ  จากเทศบาล 
               1.7.5   ผูใหบริการ   หมายถึง   พนกังานเทศบาลที่ใหบริการ  ในงานขออนุญาตปลูกสราง
อาคาร  งานตรวจแบบแปลน  งานจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม  งานดานสิ่งปฏิกูลและสิ่งแวดลอม         
งานเกีย่วกับการทําบัตรประชาชน    งานทะเบียนบานและงานทะเบียนราษฎร    ในระหวางที่
ดําเนินการศึกษา 

1.7.6   อายุ   หมายถึง  อายุเตม็ป   ของ  ผูรับบริการ  หรือ   ผูใหบริการ  
 1.7.7   อาชีพ  หมายถึง  กิจการหรืองานทีป่ระกอบอาชพีของผูรับบริการ แบงเปน  6  กลุม

ไดแก  คาขาย  รับจาง  เกษตรกรรม/ประมง  บริษัทเอกชน  รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ  และอ่ืนๆ 
1.7.8  ระดับการศึกษา  หมายถึง  วฒุิการศึกษาสูงสุดของผูรับบริการและผูใหบริการ 
1.7.9  รายได  หมายถึง  คาตอบแทนที่ผูใหบริการไดรับเปนประจําทุกเดือน 
1.7.10 ระยะเวลาทํางาน  หมายถึง  จํานวนปที่ทํางานของผูใหบริการ 
1.7.11 หนวยงานที่สังกัด  หมายถึง  แผนกงานที่ผูใหบริการปฏิบัติงานในระหวางศกึษา 
 
 
 


