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บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 
      การศึกษาวจิัยเร่ืองยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  เปนงานวจิัยและพัฒนา   
โดยใชระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  มวีัตถุประสงค  เพื่อศึกษาสภาพปญหาที่เกี่ยวของ
กับการใหบริการ   ในดานการขออนุญาตกอสราง   การจัดเก็บภาษี    งานทะเบยีนราษฎร    และการ
ลดขั้นตอนงานดานเอกสาร  และเพื่อพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ โดยมุงเนน
การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของผูใหบริการ  การนาํแผนยุทธศาสตรมาใชในการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการ  สามารถทําใหคุณภาพการใหบริการดีขึน้  และระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
สูงขึ้นหลังจากการใชแผนยุทธศาสตร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษา   ประกอบดวย    ผูรับบริการ  ไดแก   ประชาชนผูมาตดิตอ
รับบริการดานตางๆ  ที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลทาขาม จํานวน  7,890  คน    สวนกลุมตัวอยาง
ที่นํามาศึกษา สุมมาจากประชากรมีจํานวน 390  คน และผูใหบริการ  จํานวน  44  คน  ที่ปฏิบัติงาน
อยูที่เทศบาลตําบลทาขามในระหวางการศกึษา 
     เครื่องมือที่ใชในการวิจยัแบงเปนสองประเภท  ไดแก  แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ   
แบบสอบถาม  สวนที่ 1 เปนคุณลักษณะสวนบุคคลของผูรับบริการ  สวนที่ 2  เปนความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ  ที่มีตอการใหบริการในเรื่องของคุณภาพการใหบริการ  มีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา  5  ระดับ   ซ่ึงไดมีการตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนือ้หา  โดยผูทรงคุณวุฒิ   และ
ทดสอบหาคาความเชื่อมั่น  ไดคาความเชือ่มั่นทั้งฉบับเทากับ .86  โดยแบบสอบถามเปนชุดเดยีวกัน
ทั้งกอนและหลังการใชแผนยุทธศาสตร   และแบบสัมภาษณความคดิเห็นของผูใหบริการ  ซ่ึงเปน
แบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางมีลักษณะปลายเปด  สวนที่ 1 เปนคุณลักษณะสวนบุคคลของผู
ใหบริการ  สวนที่  2  เปนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและสาเหตุของปญหา  รวมทั้งขอเสนอแนะใน
การแกปญหาเรื่องคุณภาพการใหบริการ 
  การวิเคราะหขอมลู ในขั้นตอน  การศึกษาสภาพปญหาที่เกี่ยวของกบัการใหบริการ จาก
แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการทั้งกอนและหลังการใชแผนยุทธศาสตร โดยการหาคา
รอยละ  คาเฉลี่ย  และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน  สวนการวิเคราะหเนื้อหา ขอมูลเชิงคุณภาพทีไ่ดจาก
การสัมภาษณผูใหบริการ  เพื่อแยกประเด็นตางๆ ตามความคิดเหน็ของแตละคน  นําเสนอผลใน
ลักษณะของการบรรยายความ  ตลอดจนทดลองใชแผนยุทธศาสตร ในการพฒันาคุณภาพการ
ใหบริการของผูใหบริการ   
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
               ผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูล สรุปประเด็นได ดังนี ้

 5.1.1  จากการศึกษาสภาพปญหาที่เกี่ยวของกับการใหบริการ  สรุปไดวา 
1)  ผูรับบริการ   คือ  กลุมตัวอยางผูมารับบริการที่เทศบาล   เปนผูตอบแบบสอบถาม  

จํานวน  390  คน  เปนเพศชาย   รอยละ 55.9 เพศหญิง  รอยละ 44.1  ชวงอายุทีใ่ชบริการมากที่สุดมี
อายุระหวาง 46 - 55 ป   รอยละ 27.9  อาชีพที่ใชบริการมากที่สุด เปนอาชีพรับจาง รอยละ 20.5  
และผูรับบริการสวนใหญจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  รอยละ 28.5  เมื่อจําแนกตามลักษณะงาน
แลวใชบริการดานทะเบยีนราษฎร สํานักปลัดเทศบาลมากที่สุด  รอยละ 29.2 และจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูรับบริการ  พบวา ในภาพรวม ประชาชนรอยละ 61.5  มีความพึงพอใจในการ
ใหบริการอยูในระดับปานกลาง    (      = 3.03 , S.D.=.73)  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา 3  ขอ  
ที่มีคาเฉลี่ยนอยสุด  คือ ความรวดเร็วในการใหบริการ   ความพึงพอใจอยูในระดับนอย (    = 2.34 , 
S.D.=.83)    ขั้นตอนในการใหบริการ   ความพึงพอใจอยูในระดับนอย     (    = 2.35 , S.D.= .90)   
และการตอนรบัทักทายของเจาหนาที่  ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง (     = 2.58 , S.D.= .86) 
            2)  ผูใหบริการ   คือ  พนักงานเทศบาล ตําบลทาขาม  จํานวน  44  คน  เปนผูใหการ
สัมภาษณ  เปนเพศหญิง  รอยละ 54.5  เพศชาย  รอยละ  45.5  ชวงอายุที่ทํางานมากที่สุด 31 - 40 ป 
รอยละ 43.2  มีรายไดมากที่สุดระหวาง  5,000 - 10,000 บาท รอยละ 50   ระดับการศึกษาจบ
ปริญญาตรีมากที่สุด  รอยละ 45.5  และระยะเวลาที่ทํางานอยูระหวาง 6 - 10 ป  รอยละ  29.6   จาก
ประเด็นการใหบริการ  ที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอย  ที่เปนจุดออนในมุมมองของผูรับบริการนั้น 
ผูวิจัยไดนําไปเปนประเดน็ ประกอบการสัมภาษณผูใหบริการ  เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติมในการคนหา
สาเหตุ  และแนวทางแกไขปญหาของการใหบริการ 
                5.1.2  จากการศึกษาสาเหตุของปญหาการใหบริการ  สรุปไดวา  
                          1)  ผูรับบริการ รอยละ 55.1   ไดใหขอเสนอแนะวา    ควรมีจุดประชาสัมพันธ  มี
พนักงานใหคําแนะนําเบื้องตน  เพื่อทําใหเกิดความสะดวก รวดเรว็ แกผูรับบริการในการมาติดตอ
กับเทศบาล 
                          2)  ผูใหบริการ  รอยละ 72.7   มีความคิดเห็นถึงปญหาการใหบริการวา   เกิดจาก 
                               (1)  พนักงานขาดความรูความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับการใหบริการ   เชน  
ปจจัยที่เกี่ยวกบัคุณภาพการใหบริการ   ลักษณะการใหบริการที่ดี     คุณสมบัติของผูใหบริการที่ด ี
จิตสํานึกในอาชีพการใหบริการ     แนวทางการพัฒนาการใหบริการเชิงรุกตามหลักการใหบริการ
แบบครบวงจร    และหลักการมีมนุษยสัมพนัธ  เปนตน   

Χ

Χ

Χ

Χ
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                             (2)  พนักงานดานการใหบริการไมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
                             (3) ระบบการทํางานที่มขีั้นตอนมาก ทาํใหการดําเนนิงานลาชา  
                             (4) ไมมีจุดประชาสัมพนัธ เพื่อใหคําแนะนําเบื้องตน และอํานวยความสะดวก     
                             (5) ไมมีคูมือในการใหบริการประชาชน   ในเรื่องการเตรียมพรอมเอกสารที่มา 
ติดตอกับหนวยงานราชการ              

5.1.3 แนวทางการแกปญหาการใหบริการ  และใชแผนยทุธศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การใหบริการ  มีดังนี ้

1)  จัดโครงการฝกอบรม ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการใหบริการ  เพื่อเพิ่มเติมความรู  
ความสามารถ และทักษะ  แกผูใหบริการ  
                        2)  การใหคําปรึกษาแนะนาํแกผูใหบริการ    โดยหวัหนางาน   และเพือ่นรวมงาน 
เพื่อเปนแนวทางแกไขปญหา มีความสัมพันธระหวางบุคคลเกิดความรวมมือกัน 
                        3)  การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน   โดยการมอบอํานาจ  และกําหนดระยะเวลา
แลวเสร็จของงาน  เพื่อทําใหระยะเวลาในการปฏิบัติงานสั้นลงและขั้นตอนลดลง 
                        4)  มีจุดตอนรบัประชาสัมพันธ     เพื่อผูใหบริการจะไดใหคําแนะนําเบื้องตนใน 
การมาติดตอกบัเทศบาล 
                        5)  แจกคูมือกฎหมายเกี่ยวกบัชีวิตประจําวนั   ในการติดตอกับหนวยงานราชการ 
เพื่อจะไดเตรยีมเอกสารใหถูกตองครบถวน  ไมเสียเวลาของผูรับบริการ 
              5.1.4   การทดลองใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  มีดังนี้ 

1)  จัดโครงการฝกอบรม  ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของผูใหบริการ 
โดยมีปจจยัสําคัญที่จะทําใหการฝกอบรม สามารถเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และทักษะให
พนักงานเทศบาลในดานการใหบริการ  เพื่อทําใหการใหบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ไมวาจะ
เปน หัวขอวิชา เนื้อหา  รูปแบบ วิธีการอบรม ส่ือการสอน วิทยากร และเวลาสําหรับการฝกอบรม  
โดยเนนหวัขอที่ใชในการฝกอบรมที่ตองเกี่ยวของกับการใหบริการ  เพือ่เพิ่มเติมสิ่งที่ควรรูตางๆให
สามารถนําไปปฏิบัติในการทํางานได  โดยผานวิทยากรที่มีความสามารถ  ใชวิธีการสื่อสาร ที่สราง
ความสนใจและเขาใจ  ทําใหผูใหบริการมีความกระตือรือรนรับรูเร่ืองราวที่ไดรับ รวมทั้งกิจกรรมที่
ทําใหทุกคนมบีทบาทรวมกนั รูสึกเปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญของกลุม 

2)  จัดใหมีการใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําในองคกร  โดยจากการประชุมกลุมยอย 
กับผูบริหารที่มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ทุกทานมีความคดิเห็นวา ผูบริหารรวมทั้งเพือ่น
รวมงาน ตองควรใหคําปรึกษาหรือคําแนะนํา เพื่อชวยกนัแกไขปญหาที่เกิดขึ้น สรางความสัมพันธ
เกิดความรวมมือรวมใจกัน   ซ่ึงจะทําใหการใหบริการไดรวดเร็วขึน้ได 
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2) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   โดยลดทางเดินของเอกสารใหส้ันลง  จากมีการ 
มอบอํานาจ   เพื่อทําใหสายการบังคับบัญชาสั้นลง   รวมทั้งกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการใน
เร่ืองตางๆ ใหแลวเสร็จในเวลาที่กําหนด ซ่ึงจะทําใหระยะเวลาในการปฏิบัติงานลดลง  เปนการเพิม่
ความรวดเรว็ในการใหบริการได 

 4)  จัดใหมีจดุตอนรับประชาสัมพันธ    โดยมีพนกังานที่ทําหนาที่ตอนรับ  และให 
คําปรึกษาแนะนําเบื้องตน  รวมทั้งอาํนวยความสะดวกใหผูรับบริการ  ซ่ึงสามารถทําใหบริการได
รวดเร็วขึน้  สรางความพึงพอใจใหเพิ่มขึ้นได 

 5)  แจกคูมือกฎหมายเกี่ยวกบัชีวิตประจําวนัของประชาชน    เพื่อใหประชาชนได 
ทราบวากรณทีี่จะตองไปตดิตอจะตองจัดเตรียมเอกสารใดบางเพื่อยื่นแสดงตอเจาหนาที่ ซ่ึงจะทําให
การติดตอสะดวก รวดเร็ว ไมเสียเวลา  ซ่ึงจะเกิดประโยชนตอทั้งผูรับและผูใหบริการ 
                5.1.5  ผลจากการทดลองใชแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ หลังจาก 
การใชแผนยุทธศาสตร   พบวา 
                         1)  ผูรับบริการ  มีความพึงพอใจสูงขึ้น  ในประเดน็ของการใหบริการ  ที่ไดคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจนอยที่สุด 3 ประเด็น กอนการใชแผนยุทธศาสตรและมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ที่ดีขึ้นหลังจากใชแผนยุทธศาสตร  เปนเรื่อง   ความรวดเร็วในการใหบริการ  ขั้นตอนการใหบริการ   
และการตอนรบัทักทายของเจาหนาที่   
                         2)  ผูใหบริการ  ที่เขาฝกอบรม   มีการเรียนรูและรับรูในเรื่องการใหบริการ   พบวา 
หลังการฝกอบรม    ผูใหบริการ  มีความรูและความเขาใจในเรื่องที่ไดรับการฝกอบรมเพิ่มมากขึ้น 
มากกวากอนการฝกอบรม   
                         3)  คุณภาพการใหบริการดขีึ้น    หลังการนําแผนยุทธศาสตร    มาใชในการพัฒนา 
คุณภาพการใหบริการ  เหน็ไดจาก   ภาพรวมการใหบริการ    มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
สูงขึ้น สอดคลองกับการรับรูของหัวหนางานแตละกองที่ใหความคดิเหน็ โดยใหสัมภาษณหลังการ
ฝกอบรมวา   พฤติกรรมของผูใหบริการบางคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จากความคิดเห็นของ
ผูใหบริการที่เขารับการฝกอบรม ที่วา  การฝกอบรมทําใหไดรับความรูเชิงวิชาการ  ในเรื่องของการ
ใหบริการที่ควรรูมากขึ้น  สามารถนําขอมูลที่ไดจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ไดจริง  ทั้งเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพ   การสรางมนุษยสัมพันธ  เพื่อใหเปนไปตามลักษณะของ
การใหบริการที่ดี  หรือ  เรื่องของเอกสารที่ตองจัดเปนระบบใหคนหางายเพื่อความรวดเร็วในการ
ทํางาน  เปนตน  และจากการสังเกต  ของผูวิจัยทั้งกอนและหลังการใชแผนยุทธศาสตร  โดยสังเกต
แบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม   ไดเหน็ความกระตือรือรนในการทาํงาน    การตอนรับทักทาย  
ผูรับบริการ  และเต็มใจทีจ่ะใหบริการมากขึ้น   



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 113 

5.2 อภิปรายผล 
 
                   การวิจัย ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลทาขาม  
มีประเด็นทีจ่ะนํามาอภิปราย  ดังนี ้
                  5.2.1  การศึกษาสภาพปญหาที่เกี่ยวกับการใหบริการ จากการวิจัย พบวา ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการอยูระดับปานกลาง   โดย   คาเฉลี่ยของปญหาความพึงพอใจนอยที่สุด  3   ประการ  
เปนปญหาเรื่อง  ความรวดเรว็ในการใหบริการ   ขั้นตอนในการใหบริการ   และการตอนรับทักทาย
ของเจาหนาที่   แสดงใหเห็นถึงจุดออนการใหบริการในมมุมองของผูรับบริการ   ดังนี้ 
                           1) ปญหาในเรื่อง  ความรวดเร็วในการใหบริการ เนือ่งจากผูใหบริการ ขาดความรู
ความเขาใจ  และความตัง้ใจในการใหบริการ  จึงทําใหเกดิปญหาในเรื่องความรวดเร็วในการ
ใหบริการ  ซ่ึงตรงกับแนวคดิของ จรัส  สุวรรณมาลา (2539 : 8)  ที่วาแตไหนแตไรมาประชาชน มัก
ตําหนิบริการของรัฐวา ขาดคุณภาพ  ลาชา   ผิดพลาด  ไมเปนไปตามกฎหมาย  ไมสนใจผูรับบริการ 
สอดคลองกับแนวคดิของ  ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ (2547 : 106)  ที่วา ความรวดเร็วเปนความตัง้ใจ
ที่จะชวยเหลือ โดย ใหบริการอยางรวดเรว็  ไมใหรอคิวนาน  รีบใหการตอนรับ และ  สอบถามถึง
การมาใชบริการโดยมีกระบวนการในการใหบริการอยางมีคุณภาพ    มีแนวคดิที่สนบัสนุนปญหานี้
ของวิภาพร  มาพบสุข (2545 : 40)  ที่วา การใหบริการอยางรวดเร็วทนัใจ เปนหนาที่ของผูใหบริการ
ที่ตองมีความกระตือรือรนทํางาน และพรอมจะชวยเหลือผูรับบริการเสมอ  แสดงใหเห็นวาปญหา
ของความรวดเร็วในการใหบริการมีความสําคัญ  ที่องคกรจําเปนตองรีบดําเนินการพัฒนา 
                        2)  ปญหาในเรื่องขั้นตอนในการใหบริการ   เพราะระบบราชการที่ลาชา ตองปรับให
เขากับ สังคมปจจุบัน  ที่ตองมีความสะดวก  รวดเรว็  ในการใหบริการ   เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ผูรับบริการมากที่สุด  สังคมเปลี่ยนแปลงไป  จาํเปนตองมีการพัฒนาใหทันกับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น  ซ่ึงตรงกับแนวคิด  ของ  ชูวงศ  ฉายะบุตร  (2536 : 11)  ที่วา   สังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
ปญหาพื้นฐานของระบบราชการ   คือ  ความลาชาจากระบบราชการ   ที่ไมสอดคลองกับพัฒนาการ
ของสังคมในยคุปจจุบันที่ตองรวดเร็ว  ซ่ึงเปนลักษณะสําคัญของความลาหลังระบบที่มีขั้นตอนมาก  
ขาดการปรับปรุงเปนอุปสรรคในการพัฒนา   
                        3)  ปญหาเรื่องการตอนรับทักทาย   ที่พบวา  ไมมีจุดตอนรับประชาสัมพันธ  ทําให
ไมมีเจาหนาทีใ่หคําแนะนําเบื้องตน  ทําใหเกิดความลาชาในการมาตดิตอ    ซ่ึงควรตองมีเจาหนาที่ 
ผูใหบริการชี้แจง  แนะนํา เพือ่ใหเขาใจถึงขั้นตอนวิธีการติดตอเบื้องตน  สอดคลองกับแนวคดิของ
จินตนา  บุญบงการ  (2545 : 46)  ที่วา  ตองจัดแผนกประชาสัมพันธ เพื่อแนะนํา  ผูรับบริการ  เร่ือง
ขั้นตอน วิธีการ  ชวยเขยีน  ชวยจดัขั้นตอนเอกสาร  เพือ่ใหเกดิความสะดวก รวดเร็ว ไมเสียเวลา 
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              5.2.2  การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการใหบริการตามแผนยุทธศาสตร    หลังจากรับรู
ปญหาจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ  มีดังนี ้
                        1) จัดโครงการฝกอบรม  เพื่อพัฒนาคณุภาพการใหบริการ   เนื่องจากผูใหบริการ
ขาดความรู  ความเขาใจ  และความตั้งใจในการใหบริการ  จึงทําใหเกิดปญหาในการใหบริการ       
จําเปนตองฝกอบรมเพื่อสรางจิตสํานึกในการใหบริการ  พัฒนาใหมีทศันคติในทางที่ดีในเรื่องของ
การใหบริการ   เพิ่มความรู   ความสามารถ   และทักษะ    ซ่ึงสอดคลองกับแนวคดิของ  จินตนา  
บุญบงการ (2545 : 46)  ที่เสนอแนะวา  ควรมีโครงการสรางจิตสํานึกการใหบริการที่ดี  อบรมผู
ใหบริการทุกดานเรื่องการใหบริการ  จัดสมัมนาใหรูจกัวธีิการใหบริการที่ดี  โดยมุงเนนใหความรู
เร่ืองเกี่ยวกับคณุภาพการใหบริการ  ใหความสําคัญกับหัวขอในการฝกอบรม  ซ่ึงมีเร่ืองที่เกี่ยวของ
กับการใหบริการ เชน ปจจัยเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ  คุณสมบัติของผูใหบริการที่มี
ประสิทธิภาพ   ลักษณะของการใหบริการที่ดี  การสรางจิตสํานึกในอาชีพใหบริการ   หลักการสราง
มนุษยสัมพนัธ  พัฒนา บุคลิกภาพ   และ กลยุทธการบริหารระดับองคกร  เปนตน   เพื่อแกปญหา
เร่ืองความรวดเร็วในการใหบริการ  และพฒันาประสิทธิภาพการทํางานของผูใหบริการ   สอดคลอง
กับ  งานวิจัยของ   นพมาศ    ชวยนุกูล   (2547 : 130)   ที่พบวา  พนักงานในสํานักงาน  มีความ
จําเปนตองไดรับการพัฒนาความรู  ความสามารถในการปฏิบัติงานของตนเองในดานตางๆ ที่
แตกตางกนั  โดยโครงการฝกอบรม    รวมทั้งตรงกับ งานวิจยัของ พนม  วัจนสุนทร  (2541 : 101)  
ที่พบวา   การฝกอบรม  นอกจากจะเปนการพัฒนาผูใหบริการในดานความรูวิชาการ  ความสามารถ  
ใหมีจิตใจ ทีเ่สียสละตอการทํางานของสวนรวมแลว  ยงัเปนการบํารุงขวัญใหเกิดความรูสึกที่ดีขึ้น   
ซ่ึงผลที่ไดจากการฝกอบรมโดยตรง  เปนผูเขารับการฝกอบรมที่ไดรับความรู   ความสามารถ  และ
ทักษะ นําไปใชพัฒนาการทาํงานใหเต็มทีย่ิ่งขึ้น                                     
                    การฝกอบรม   ทําใหผูใหบริการมีความรู  ความเขาใจ และตั้งใจในการใหบริการ ทําให
คุณภาพในการใหบริการดีขึน้  รับรูไดจากระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ซ่ึงโดยรวมการ
ใหบริการสูงขึ้น  (    = 2.78 , S.D. = .84  เพิ่มเปน      = 3.63 , S.D. = 1.03)  และผูทีเ่ขาฝกอบรม  มี
ความรู  ความเขาใจที่จะพฒันาทักษะในเรื่องการใหบริการ อีกทั้งเพือ่ความเจริญกาวหนาในหนาที่
เมื่อทํางานดวยความทุมเท  ผลงานมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับ  ทฤษฎีความคาดหวังของ  วรูม 
(Vroom  Theory.  อางถึงใน  ชูชัย  สมิทธิไกร.  2544 : 112) ที่พบวา โครงการฝกอบรมที่ดําเนินการ
จะประสบผลสําเร็จได   ผูใหบริการตองมคีวามเชื่อวา  การเขารวมฝกอบรมมีประโยชนจะนําไปสู
ผลลัพธที่ดี  มีทักษะในการทํางานดีขึ้น  มีโอกาสกาวหนา  การไดขึ้นเงินเดือน  ไดเล่ือนตําแหนง  
หรือการยอมรบั  และผลการฝกอบรมที่ดีนัน้จะมีผลตอหนาที่การงานดวย    และจากการสัมภาษณ 

Χ Χ
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ผูใหบริการภายหลังการฝกอบรม  พบวา  ผูใหบริการมคีวามรู  ความเขาใจในเรื่องการใหบริการ
มากขึ้น  และนําความรูที่ไดในเรื่อง  หลักการทํางานรวมกับผูอ่ืน  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การมี
มนุษยสัมพนัธ   ลักษณะของผูใหบริการที่ดี  หรือการจัดเอกสารใหคนหางาย  ไปปฏิบัติและ
ประยุกตใชในการทํางานไดจริง   รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแนวคิดของผูใหบริการบางคนที่คิดวา  การ
ฝกอบรม ไมไดประโยชนทําใหเสียเวลา  เพราะผลการฝกอบรมที่ไดดาํเนินการแลว ทําใหคุณภาพ
การใหบริการดีขึ้นได   สอดคลองกับแนวคิด  ของ สุนนัทา  เลาหนนัทน  (2542 : 233)   ที่ระบุวา  
การฝกอบรม   เปนกระบวนการพัฒนาคณุภาพทรัพยากรมนุษยในองคการที่ไดมีการวางแผนอยาง
เปนระบบ เพือ่ใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู  ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรม   ที่
เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน  อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในตัวผูใหบริการ โดยการฝกอบรมเปน
การพัฒนาใหมีพฤติกรรมตามที่ตองการได สวนผลที่ไดจากการฝกอบรม ทําใหไดรับความรู    
สามารถนําไปปฏิบัติในการทํางานไดจริง  และจากแนวคิดของ   วิจิตร  อาวะกุล (2540 : 9) ที่วา 
การฝกอบรมที่ดี  ที่ถูกตองตามปรัชญาของการฝกอบรมนั้น จะตองสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
ทัศนคติ  ทักษะ  และความเฉลียวฉลาดดานสมอง  ไดรับความรู  ความเขาใจใหม  เรียนรูไดจริง 
และส่ิงสําคัญตองนําไปปฏิบัติไดผล  มีประโยชนในการเปลี่ยนแปลงองคกรได   
  โดยการฝกอบรมที่ดําเนินการแลวจากงานวิจยันี้   ถือเปนยุทธศาสตรที่ดีอยางหนึ่งใน
การพัฒนาผูใหบริการ  เพราะสามารถพัฒนาคุณภาพการบริการใหด ี   ทําใหผูรับบริการพึงพอใจ
มากขึ้น  รับรูไดจากคาเฉลีย่ที่เพิ่มขึ้นจากแบบสอบถามความพึงพอใจ   และจากการฝกอบรมที่ใช
หลักสูตรที่เกี่ยวของเฉพาะตรงตามลักษณะงานที่เกี่ยวกบัการใหบริการ  ทําใหผูเขาอบรมเชื่อมโยง
การทํางานดวยกันได  แตมขีอตองระมัดระวัง  คือ  คาใชจายที่คอนขางสูงในการฝกอบรมแตละครั้ง 
เพราะการฝกอบรมควรตองทําอยางตอเนือ่งสม่ําเสมอ เนื่องจากผูใหบริการจะรูสึกกระตือรือรนใน
ระยะแรกที่ไดรับการฝกอบรม  จึงตองมีการวางแผนงานใหเหมาะสมและหัวขอในการฝกอบรม  
ตองเนนใหเกีย่วของกับเรื่องที่ตองการจะพัฒนา ซ่ึงเพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการของผูใหบริการ
ใหรอบรู   ใหทันกับความเปลี่ยนแปลง  เปนการกระตุนใหมกีารรับรูสิ่งใหมๆ   ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคดิของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547 : 115) ที่วา  การฝกอบรมจะพัฒนาความรู ความสามารถ  
และเสริมสรางประสบการณการทํางาน  หรือ วิธีการทํางานใหมใหผูใหบริการ  ซ่ึงการฝกอบรม
ควรจะทําอยางสม่ําเสมอ   โดยมีหลักสูตรแตกตางกนัไปตามลักษณะงานที่แตกตางกัน   และแมวา
มีผูใหบริการที่มีประสิทธิภาพเพียงใด   การฝกอบรมก็ยงัเปนสิ่งที่จําเปน   เนื่องจากผูใหบริการควร
จะตองไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ เพื่อตอบสนองใหทันความตองการที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  
ซ่ึงตรงกับแนวคิด  ของ   ชูชัย   สมิทธิไกร  (2544 : 29)  ที่วา   การฝกอบรม  จะพฒันาความรู เพิ่ม
ทักษะของผูใหบริการ  สนบัสนุนผูใหบริการมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขีึ้น  
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         2) การใหคําปรึกษาแนะนํา จากหัวหนางาน หรือเพื่อนรวมงาน เพื่อชวยใหผู
ใหบริการมีแนวทาง ในการตัดสินใจเพื่อแกไขปญหาทีเ่กิดขึ้นได  ซ่ึงพบวา ผูใหบริการมีความรูสึก
ที่ดี เนื่องจากมั่นใจวา  มีผูจะใหความชวยเหลือ   เกิดความมั่นใจในการทํางาน   มีสัมพันธภาพทีด่ี
ตอกัน  อันจะทําใหเกดิความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงตรงกับ ทฤษฎีสองปจจยัของเฮอซเบิรก 
(Herzberg’s Two-Factor Theory.  อางถึงในสมยศ  นาวกีาร. 2545 : 169 ) ที่พบวา  ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลมีความสําคัญในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงไมวาจะเปน ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน  
ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา  หรือผูรับบริการ เพราะทําใหเกิดความพึงพอใจถามีสัมพันธกันดี  
และมาตรฐานการทํางานของแตละคนจะดหีรือไม ขึ้นอยูกับความสัมพนัธระหวางกันดวย   แตผูให
คําปรึกษา แนะนํา  จะตองมีความรูในเรือ่งที่ใหคําปรึกษาแนะนํา  และจะตองมีความเต็มใจในการ
ใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อไมใหเกดิความไมสะดวกใจในการมาขอรับการปรึกษา ซ่ึงสอดคลองกับ 
แนวคดิของ มาลินี  จุฑะรพ (2542 : 80) ที่วา การใหคําปรึกษา แนะนาํ  เปนกระบวนการกลุมของ
ความสัมพันธระหวางบุคคลเพื่อใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสูการแกปญหาและ
พัฒนาพฤติกรรมของผูใหบริการในองคกร   ใหสามารถปรับตัวเองเขากับสังคม  ส่ิงแวดลอม และ
บรรยากาศในการทํางานไดเปนอยางดี  ซ่ึงจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึน้    
เพราะผูใหบริการจะมีที่พึ่งทางใจ   ชวยผอนคลายปญหาจากหนักเปนเบา  ทําใหเกิดความพอใจ  มี
ความตั้งใจทํางาน  ทําใหเพิม่ประสิทธิภาพในการใหบริการขององคกร                 
         3)  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เพราะขั้นตอนมากจะทําใหเกิดความลาชา   มี
ปญหาในการใหบริการ  ซ่ึงการมอบอํานาจ และการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัตงิานใหชดัเจน 
เปนแนวทางหนึ่งที่นํามาใชในการปฏิบัติงาน พบวา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสั้นลง และขั้นตอน
ลดลง ทําใหเกิดความสะดวก รวดเรว็ จากการที่มีสายการบังคับบัญชาสั้นลงจากการมอบอํานาจ  
และการกําหนดระยะเวลาใหแลวเสร็จของงาน  ซ่ึงการปฏิบัติงานเพื่อใหเกดิความรวดเรว็  และ
อํานวยความสะดวกในการใหบริการ สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาทีว่าดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารจัดการที่ดี  พ.ศ. 2546   การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน   ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
สามารถดําเนินการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   ในการพิจารณา    การสั่งการ  การอนุญาต  หรือการ
อนุมัติลง  เพื่อใหการพจิารณามีความรวดเร็ว  โดยการกระจายอํานาจการตัดสินใจ   สอดคลองกับ
กรมการปกครอง (2539 : 18)  ที่วา  การปรับปรุงงานดานการใหบริการที่ตระหนักถึงความสําคัญ
ในงานดานการใหบริการ  เพื่อเปนการกระตุนและสรางตัวอยางการเรียนรู   เพื่อเปนการสะทอนให
เห็นจดุการเปลี่ยนแปลงวา  การที่จะใหบริการเพื่อใหเกิดความพึงพอใจนั้น    ขึ้นอยูกบัความจริงใจ  
และตั้งใจดําเนนิงาน  พัฒนาระบบงาน ปรับขั้นตอนใหส้ันที่สุด รวมขั้นตอนตางๆเปนขั้นตอนเดยีว  
มอบอํานาจใหหัวหนาสวน  และนําเทคโนโลยีเสริมกระบวนการใหบริการเพื่อใหเกดิความรวดเร็ว 
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                  ซ่ึงสอดคลองกับ  ทฤษฎีความคาดหวังของ  วรูม (Vroom  Theory.  อางถึงใน  ชูชัย  
สมิทธิไกร.  2544 :112)  ที่พบวา  งานใดที่เปดโอกาสใหบุคคลไดใชความรู   ความสามารถ  และ
ความชํานาญมผีลทําใหบุคคลเกิดความพอใจ   จะทํางานอยางเต็มที่เตม็ความสามารถ  สอดคลอง
กับทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of  Needs. อางถึงใน พยอม วงศสารศรี. 
2545 : 236   และทฤษฎีสองปจจัยของเฮอซเบิรก   (Herzberg’s  Two-Factor  Theory.  อางถึงใน 
สมยศ  นาวีการ.  2545 : 169)  ที่พบวา  การมอบอํานาจใหรับผิดชอบในหนาที่งานสําคัญ   เปนการ
ใหความไววางใจ  ทําใหไดรับการยอมรับวาเปนผูมีความสําคัญตอองคกร  ทําใหเกดิความมั่นใจ มี
ความพึงพอใจในการทํางาน  รูสึกตองการทํางานดวยความทุมเทและเต็มใจ เนื่องจากมีส่ิงกระตุน
ใหเปนไปตามความตองการ อันจะสงผลใหการใหบริการมีคุณภาพเพิม่ขึ้น   และจากการสัมภาษณ
ผูใหบริการ   ที่ไดเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมวา  การลดขั้นตอนโดยใหมีการมอบอาํนาจ    ทําให
การปฏิบัติงานมีความรวดเรว็ข้ึน  ซ่ึงเปนสวนด ี    แตบางครั้งการดําเนนิการอาจจะมปีญหาไดบาง
จากการมอบอาํนาจ    เพราะอาจทําใหผูมอบอํานาจเกดิความรูสึกวาถูกแบงอํานาจ  และความสําคัญ
ลดลง  แตในความเปนจริง เปนการกระจายอํานาจ  แสดงถึงการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพใน
องคกร   รวมทั้งผูบริหารตองสอดสอง  ดูแล  เอาใจใสผูใหบริการในองคกรใหมากขึน้  เพราะผูวจิยั
คิดวา  คุณภาพการใหบริการที่ดีขึ้นนั้น  ส่ิงสําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ ผูบริหารทุกระดับในหนวยงาน
ใหความสนใจ  เนื่องจากเปนผูมีอํานาจในการสั่งการ  มีการบังคับบัญชาสามารถใหคุณใหโทษได 
      4) จัดใหมจีุดตอนรับประชาสัมพันธ   เพราะผูรับบริการมีปญหาในเรื่องการตดิตอจึง
ควรมีพนักงานที่ทําหนาที่ตอนรับ และใหคําปรึกษาแนะนําเบื้องตน  ซ่ึงพบวา  เกิดความสะดวก 
รวดเร็วมากขึน้  เนื่องจากมผูีใหคําแนะนํา และดําเนินการในขั้นตอนตางๆ ที่เกี่ยวของใหในเบื้องตน  
รับรูไดจากการสอบถามผูรับบริการ  ซ่ึงมจีํานวนถึงรอยละ  87  ที่มีความพึงพอใจมากตอจุดตอนรบั
ประชาสัมพันธที่จัดขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ แนวคดิของ จนิตนา  บุญบงการ  (2545 : 46)  ที่วา ตองมี
การเปลี่ยนแปลงภายในองคการใหดีขึน้ตลอดเวลา  ตองจัดแผนกประชาสัมพันธแนะนําประชาชน
เร่ืองขั้นตอน วิธีการ และชวยจัดขั้นตอนเอกสาร  เพื่อใหประชาชนไดรับบริการอยางมั่นใจ  สะดวก 
ไมเสียเวลา  ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ  ลิขิต ธีรเวคิน (2539 : 2) ที่วา ขาราชการยุคใหมตองสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางแข็งขันและรวดเรว็  โดยเนนการรับใชสังคม  และการใหบริการสังคม   ตัดกฎที่
หยุมหยิมออกเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนมากทีสุ่ด ปฏิบัติตอประชาชนอยางเสมอภาคกัน 
และกระทรวงมหาดไทย (2541 : 12)  ไดใหหลักในการปฏิบัติงานวา ผูใหบริการควรชี้แจง  แนะนาํ 
เพื่อใหผูรับบรกิารเขาใจขั้นตอน วิธีการ  ระยะเวลา  การใหบริการตองรวดเร็ว  ถูกตอง  เปนธรรม  
โปรงใส   ถามีการรอนานควรสังเกตรีบเขาไปสอบถาม   พยายามลดขัน้ตอนการทํางานใหมากที่สุด   
โดยตองสรางศรัทธา  ความเชื่อถือ และความประทับใจ 
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                    5)  การแจกคูมอืกฎหมายเกีย่วกับชวีิตประจําวันของประชาชน  เนื้อหาเปนรายละเอยีด
เกี่ยวกับหลักฐานและสิ่งที่จะตองดําเนินการ รวมทั้งเงื่อนไขตางๆที่มี  เชน   การแจงเกิด  แจงตาย  
แจงยายที่อยู  การจดทะเบียน  ทําบัตรประชาชน  เปล่ียนชื่อ  การเสียภาษีแตละชนดิ หรือ การขอ
อนุญาตเรื่องตางๆ  เปนตน   เพื่อใหประชาชนไดทราบวามีกรณใีดบางที่จะตองไปติดตอแจงและ
ขออนุญาตตอเจาหนาทีห่นวยงานราชการ  และจะตองจดัเตรียมเอกสารใดบาง  เพื่อจะยืน่แสดงตอ
เจาหนาที่  ถาไมไปจะมีโทษอยางไร ซ่ึงทําใหการตดิตอกับหนวยงานราชการนัน้ๆ เปนไปโดย  
สะดวก  รวดเร็ว ถูกตอง   เปนการประหยัดเวลาและคาใชจายของประชาชน    เพราะไดจดัเอกสาร
มาถูกตอง ครบถวน   โดย กระทรวงมหาดไทย  (2541 : 12)  แนะนําในการปฏิบัติงานวา ตองมีคูมอื
การใหบริการ  เอกสารแนะนํา  มีประกาศ หรือปายประชาสัมพันธใหชัดเจน  ซ่ึงเปนลักษณะที่
หนวยงานตองจัดใหเปนผลประโยชนของผูรับบริการ    นอกเหนือจากการใหบริการเปนอยางดทีี่
สรางความพึงพอใจใหผูรับบริการ 
    จากการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  พบวา ผูใหบริการตองมีโอกาสไดเรียนรู เพื่อจะ
เพิ่มพูนความรู  ทักษะ และมีศักยภาพในการทํางาน  โดยมีการจูงใจ  เสริมสรางขวัญกําลังใจ   
สงเสริมใหมีสวนรวมในการชวยคิด ชวยทาํ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ลดปญหาในเรื่อง
การใหบริการเพราะปญหาเกดิขึ้นจากคนที่เปนผูใหบริการ ที่ตองมีความรับผิดชอบ ตองตั้งใจ
ทํางาน ที่สําคัญผูใหบริการจําเปนตองมีปจจัยเพื่อความอยูรอด   ความมั่นคง  ความกาวหนา  เชน  
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน การเลื่อนตําแหนง ซ่ึงความตองการเหลานี้ สามารถเปนสิ่งจูงใจให
ผูใหบริการเกดิความทุมเทในการทํางานได แตถึงแมวามีแรงจูงใจในการทํางาน แตถาขาดความรู
ความสามารถก็จะทําใหการทํางานนั้นแยลงได  หรือถามีความรู  ความสามารถ  แตขาดการจูงใจ 
การทํางานนั้นก็ไมสามารถดําเนินไปดวยดไีดเชนกัน  ดงันั้นการเสริมความรู  ความสามารถ ตอง
เสริมการจูงใจดวย ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of  
Needs. อางถึงใน  พยอม วงศสารศรี.  2545 : 236)  ที่พบวา  การตอบสนองใหกับความตองการใน
แตละขั้นจะเปนสิ่งหนึ่งที่ใชจูงใจคนได  เพราะคนมีชีวติจิตใจ   มีความตองการที่แตกตางกัน ถาให
ตรงกับความตองการได  จะมีความมัน่ใจในการทํางาน  และจะทํางานอยางเตม็ความสามารถ  
ความบกพรองสวนตัวจะนอยลง ตรงกับแนวคิดของ อรุณ รักธรรม (2533 : 26) ที่วา ความไม
รับผิดชอบงาน ไมสนใจผูรับบริการเปนความบกพรองสวนตัวของผูใหบริการ อีกทั้งไมวาจะเปน
ความเกยีจคราน ความสะเพรา ปญญาออน ความไมรูหรืออะไรก็ตาม    แตก็มีผลทําใหเร่ืองที่ควร
จะดําเนินไปเร็วกลับชาลง   ฉะนั้นการแกปญหาโดยพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีอยู   จึงนับวามี
ความสําคัญมาก  วิธีการอาจกระทําโดยการฝกอบรมในระดับตางๆเพือ่ใหรูวัตถุประสงคขององคกร 
รูจักงานหนวยอ่ืนหรือคนอื่น โดยการประสานงาน    ใหอํานาจผูทํางานในการตดัสินใจ และทํางาน
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เปนทีมมากขึน้  ซ่ึงอาจชวยลดการทํางานที่เฉื่อยชา   โดยควรตองใชคนใหตรงเหมาะสมกับงาน  มี
การเสริมขวัญกําลังใจ เพราะผูใหบริการเปนคนที่มีความรูสึก มีชีวิตจติใจ ตองมีการสรางแรงจูงใจ
ใหเกดิความกระตือรือรนในการทํางาน  การพัฒนาทรพัยากรมนษุย   เพื่อใหมีแนวทางการทําให
เกิดความตั้งใจในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ   การเสริมสรางขวัญกําลังใจสรางแรงจูงใจ  
จะสอดคลองกับแนวคิด ของ พรนพ  พกุกะพันธ (2544 : 195)  ที่วา  การจูงใจเปนสิ่งสําคัญของ
มนุษย   เปนสิ่งที่ทําใหผูใหบริการทํางานอยางเต็มที่เตม็ใจ  และทุมเทกําลังเต็มความสามารถ   ซ่ึง
ตรงกับ ทฤษฎีเสริมแรงของ สกินเนอร (Skinner’s  Reinforcement  Theory.  อางถึงใน  ศิริวรรณ  
เสรีรัตน  และคนอื่นๆ. 2545 : 322)  ที่พบวา  ผลจากสภาพแวดลอมเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของ
คน   คือเมื่อพฤติกรรมใดทําแลวเกดิผลดีในทางบวก  บุคคลนั้นจะกระทําพฤติกรรมนั้นซ้ําอีกการ
เสริมแรงจูงใจเพื่อสงเสริมหรือเพิ่มพฤติกรรมที่ตองการ  โดยการใหรางวัลตอบแทนตามผลของ
พฤติกรรมนั้น เพื่อเปนการกระตุนใหบุคคลมีกําลังใจ ที่จะปฏิบัติงานเตม็ที่อยางมีประสิทธิภาพ 
   5.2.3  ผลที่ไดจากงานวิจยั   ทําใหไดทราบถึงสภาพปญหา   โดยที่ผลการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการสามารถชวยใหผูรับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น     ไดยุทธศาสตรเพื่อนํามาพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ    สนับสนุนสมมติฐานการวจิัยที่ตั้งไว   ดังนี้   
                          1)   การนําแผนยุทธศาสตรมาใชในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ทําใหคุณภาพ
การใหบริการดีขึ้น  เหน็ไดจากระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสูงขึ้น 
                          2) ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสูงขึ้น หลังจากใชแผนยุทธศาสตร เห็นได
จาก  คาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยสุด 3 ประเด็น  หลังจากใชแผนยุทธศาสตร  คือ เร่ืองความรวดเรว็
การใหบริการเพิ่มขึ้น (      = 3.69 , S.D. = 1.07) เร่ือง ขั้นตอนในการใหบริการเพิ่มขึ้น(      = 3.56 , 
S.D. = 1.09)   และการตอนรบัทักทายของเจาหนาที่เพิ่มขึน้ (     = 3.67 , S.D. = 1.03)    ซ่ึงตรงกับ
แนวคดิของ จรัส  สุวรรณมาลา (2539 : 12)  ที่กลาววา   ดานหนึ่งของคณุภาพการใหบริการ   คือ  
ความพึงพอใจของผูรับบริการ  และการใหบริการที่มีคุณภาพนัน้  จะตองเปนที่พึงพอใจและเปนที่
ไววางใจของผูรับบริการสวนใหญ   

     ผลการวิจัยพบวา   การฝกอบรมในเรื่องคุณภาพการใหบริการเปนแผนยุทธศาสตรหนึ่ง  
ที่สามารถนําไปพัฒนาคุณภาพการใหบริการได      การใหคําปรึกษาแนะนํา   การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน   การมีจุดตอนรบัประชาสัมพันธ   และการแจกคูมือกฎหมายเกีย่วกับชวีิตประจําวันของ
ประชาชน  สามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาคณุภาพการใหบริการได  โดยจะประยุกตใช
กับองคกรที่ตองการพัฒนาความรู  ความสามารถ  เพิ่มทักษะ  เปล่ียนแปลงพฤติกรรมบางอยางของ 
ผูใหบริการในองคกรใหดีขึน้ได   แตตองมีวิธีการดําเนินการใหเหมาะสมกับปญหาและความ
ตองการ   เนื่องจากปญหาการใหบริการของผูใหบริการในแตละสถานที่  ยอมมีความแตกตางกนั  

Χ Χ

Χ
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ดังนั้น ยุทธศาสตรที่ใชในการพัฒนา จะตองปรับปรุงใหเปนไปตามสภาพและสาเหตุของปญหาที่
เกิดขึ้นในแตละองคกร  เพราะยุทธศาสตรที่ใชไดผลกบัองคกรนี้ อาจจะใชไมไดผลกับอีกองคกร
หนึ่งก็ได    คณุภาพการใหบริการควรตองไดรับการพฒันาอยางตอเนื่อง  เพื่อสรางความพึงพอใจที่
เปล่ียนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยที่เกี่ยวของ 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 
                    5.3.1  ขอเสนอแนะ 
 การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  จากงานวจิัย พบวา  การใหบริการที่มคีุณภาพ
จะประสบความสําเร็จ ขึ้นอยูกับปจจยัตางๆ ที่ควรคํานึงถึง  ดังนี ้
 1)  การฝกอบรมบุคลากร  ควรมีการฝกอบรมอยางตอเนือ่ง  จากการวิจยั  พบวา 
 เมื่อไดรับการฝกอบรม   บุคลากรจะมีความกระตือรือรน   ตั้งใจในการใหบริการ ในชวงเดือนแรก
หลังจากไดรับการฝกอบรม  

2)  ผูบริหารทุกระดับ   มีสวนสําคัญที่จะชวยในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 
เนื่องจาก  มีอํานาจในการสั่งการ   ทําใหตองปฏิบัติตามคําสั่ง  

      3)  ความพรอมของวัสดุ   อุปกรณ  และเทคโนโลยี   ซ่ึงผลจากงานวจิัย   พบวา 
การขาดเทคโนโลยี คอมพิวเตอร จะไมสามารถปฏิบัติงานตอเนื่องได   

4)  การสรางขวัญกําลังใจใหบุคลากร    ผลจากงานวิจยัพบวา    ถาบุคลากรไมมี 
แรงจูงใจทั้งทางตรงและทางออม  จะทําใหขาดความกระตือรือรนในการทํางาน 
        5)  การประเมินผล  จะทําใหรูถึงผลที่ไดดําเนนิการไปแลว  เปนการตรวจสอบ
ถึงการใหบริการเพื่อปรับปรุงแกไขได 
   5.3.2   ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1)   ประเด็นการวิจัยที่ควรไดรับการศึกษาวิจยัตอเนื่องจากงานวิจยันี้    ไดแก   
เร่ือง  แนวทางการพัฒนานโยบายเพื่อสงเสริมคุณภาพการใหบริการ     

2)   ประเด็นการวิจัยที่ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมจากงานวจิัยนี้    ไดแก     เร่ือง  
ยุทธศาสตรที่เปนปจจยัสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ    เชน    ศึกษาระยะเวลาในการ 
ฝกอบรมวามผีลตอระดับคุณภาพการใหบริการมากนอยเพยีงใด   หรือศึกษาประเดน็การใหบริการ
ที่ผูรับบริการเห็นวามีความสําคัญมากที่สุด  
 


