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ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผู้วิจัย นางสาวเสาวลักษณ์ ดีมั่น 
ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
พ.ศ. 2560 
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก ดร.กิตติวงค์ สาสวด 
  

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพื่อศึกษาระดับ
การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 3) เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวนทั้งสิ้น จ านวน 397 คน  
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  

ผลการศึกษา มีดังนี้ 
1) ระดับปัจจัยที ่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย ได้ดังนี้ คือ การให้บริการอย่างเสมอภาค การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการ
อย่างก้าวหน้า 

2) ระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ คือ 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกันพยากรณ์การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 46.50 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถ
เขียนเป็นสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้ 

�́�= .134X1+.346X3+.398X4+.140X5 
 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ การให้บริการสาธารณะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to study 1) the factors affecting the efficiency 
of public services delivery at local administrative organizations in Plaeng Yao District, 
Chachoengsao Province. 2) the level of public services delivery at local administrative 
organizations in Plaeng Yao District. 3) factors affecting the efficiency of public services 
delivery at local administrative organizations in Plaeng Yao  Districts of Chachoengsao 
Province. The sample was comprised of 397 members of personnel from local government 
organizations in Plaeng Yao District, Chachoengsao Province, obtained by simple random sampling. 
The tool used for data collection was a questionnaire. The statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. 

The study results were as follows: 
1) The factors which affected the efficiency of public services delivery at 

local administrative organizations in Plaeng Yao District, Chachoengsao Province, as a 
whole, were at a high level. They were put in order, based on their average descending 
scores, as follows: uniformity of the quality of services, continuity of services, and steady 
progress of services. 

2) The level of public services delivery at local government organizations in 
Plaeng Yao District, Chachoengsao Province, as a whole, was at a high level. They were put 
in order, based on their average descending scores, as follows: art, culture, traditions and 
local wisdom, the promotion of the quality of life, and management and conservation of 
natural resources and the environment. 

3) The factors which affected the efficiency of public services delivery at 
local administrative organizations in Plaeng Yao District, Chachoengsao Province, jointly 
predicted, at the percentage of 46.50, public services delivery efficiency at the local 
administrative organizations in Plaeng Yao District, Chachoengsao Province, at the .05 level 
of statistical significance. It could be written as a standard equation, as the following:          

ź  = .134X1+.346X3+.398X4+.140X5 
 

Keywords: efficiency, public services delivery, local government organization 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา” เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์จาก
อาจารย์ ดร.กิตติวงค์ สาสวด อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ ดร.ภูริวัจน์ รักษ์ธนอนันต์  รวมถึง
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาช่วยเหลือในการให้
ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ นับตั้งแต่ผู้วิจัยได้เริ่มด าเนินการวิจัยด้วยดีตลอดมา และ
ขอขอบพระคุณ ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้
ความเมตตา ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งท าให้ผู้วิจัยได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้างานนิพนธ์ครั้งนี้
ได้อย่างถูกต้อง และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาและอนุเคราะห์ ในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ในการท า วิจัย ขอขอบคุณ
ท่านนายกเทศมนตรี ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
ในพ้ืนที่ และขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวม
แบบสอบถาม 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา พี่ๆ  น้องๆ และเพื่อนๆ รวมทั้งบูรพาอาจารย์
และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์งานวิจัยเล่มนี้ให้แก่ผู้วิจัย จนเป็นผลส าเร็จด้วยดี ต ลอดจน
ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจ  
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ในระบบการปกครองของทุกประเทศล้วนแล้วแต่มีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน  คือ ต้องการ
ที่จะให้ประเทศมีความมั่นคงและประชาชนในประเทศมีความสุข ซึ่ งในอดีตการปกครองส่วนใหญ่
จะมีลักษณะการรวมศูนย์อ านาจ (centralization) ไว้ที่ศูนย์กลางของประเทศ เนื่องจากมีอาณาเขต
ยังไม่กว้างนักและพลเมืองยังมีน้อยอยู่ ท าให้กิจกรรมที่รัฐจะต้องตอบสนองต่อประชาชนยังมีไม่มากนัก  
แต่ต่อมาเมื่อประเทศมีการพัฒนามากขึ้น พลเมืองมีจ านวนมากขึ้นภารกิจที่รัฐต้องรับผิดชอบก็มีเพ่ิมมากขึ้น
ตามไปด้วย ท าให้ศักยภาพของรัฐบาลที่จะบริหารประเทศเพียงองค์การเดียว ไม่อาจสนองตอบต่อการบริการ
และการอ านวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น แนวความคิดในการกระจายอ านาจ 
(decentralization) การบริหารการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นจึงเกิ ดขึ้นเพ่ือเป็นการแบ่งเบา
ภาระหน้าที่ของรัฐบาลโดยพยายามกระจายอ านาจการปกครองเพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถท า กิจกรรมต่างๆ ได้
โดยมีความเป็นอิสระปลอดจากการชี้น าจากรัฐบาล มีความสามารถที่จะสนองความต้องการของพลเมือง
ในทอ้งถิ่นได้ (โกวิทย์ พวงงาม, 2552, หน้า 15) 

การปกครองท้องถิ่นเป็นการกระจายอ านาจการปกครองส่วนกลางของรัฐบาลให้ กับท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ทั้งทางด้านการเงิน บุคลากร ตลอดจนเวลาที่ใช้
ในการด าเนินการ และเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในห้องถิ่นได้อย่างแท้ จริง 
ลักษณะการปกครองท้องถิ่นจะเป็นการปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให้ประชาชนในห้องถิ่นใดๆ หรือ
ในหลายท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการจัดการปกครองและด าเนินกิจกรรมบางอย่าง ภายใต้ขอบเขตกิจกรรมที่
รัฐบาลมอบหมายให้กระท าโดยหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจะจัดทั้งขึ้นในรูปขององค์กร ทั้งนี้เป็นการจัดตั้งขึ้น
โดยผลแห่งกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลโดยที่หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้ งขึ้นมาจะมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นเอกภาพในการบริหาร
ในระดับหนึ่ ง ซึ่ งหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่ จัดทั้ งขึ้นมาท าหน้าที่ ในการบริหาร ท้องถิ่น  (local 
administration) เรียกว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2552, หน้า 35) 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 มาตรา 35 ก าหนดให้คณะกรรมการจัดท าแผนตามมาตรา 30 และแผนปฏิบัติการตามมาตรา 32 
ส่งผลให้มีการจัดท าแผนแม่บทกระจายอ านาจในปี พ.ศ. 2543 และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2545 ขึ้น  
โดยในแผนการกระจายอ านาจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้รัฐบาลถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ของรัฐ
ในการบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะต่างๆ เหล่านั้นแทนรัฐ 
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โดยได้มีการด าเนินการถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะที่รัฐด าเนินการให้แก่องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ านวน   ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว 5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ  ) ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น การที่ท้องถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใด จ าเป็นต้องมี
การก าหนดวิสัยทัศน์หรือภาพในอนาคต และแปลงมาสู่การปฏิบัติ ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จึงได้ก าหนดให้
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาระยะยาว ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนา
จะต้องตระหนักว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจน ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ
และแผนพัฒนาอ าเภอในระดับอ าเภอ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องมีความสอดคล้องกับอ านาจ
หน้าที่ และภารกิจในการให้บริการสาธารณะที่รัฐด าเนินการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือแปลงนโยบายมาสู่การปฏิบัติตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) มิติด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 2) มิติด้านเศรษฐกิจ 3) มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 4) มิติด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
5) มิติด้านการเมืองการบริหาร  ) มิติด้านการพัฒนาสังคม และ 7) มิติด้านการพัฒนาสังคม (สถาบัน
พระปกเกล้า, 2551, หน้า 12) 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ด าเนินการจัดท า และเผยแพร่มาตรฐานการบริการสาธารณะ 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย และ
ด้านการลงทุน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศิลปะ วัฒนธรรม รวม 48 มาตรฐาน (48 เล่ม) 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะตามภารกิจหน้าที่
และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากรัฐ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพ่ือให้ได้
มาตรฐานดังกล่าว ได้มีการน าไปใช้อย่างแพร่หลายเป็นรูปธรรม กรมส่งเสริมการปกครองจึงได้จัดท า 
“สรุปสาระส าคัญของมาตรฐานการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เล่มนี้ขึ้น เพ่ือสรุป
เนื้อหาสาระส าคัญที่มีรายละเอียดบรรจุอยู่ในหนังสือมาตรฐานแต่ละเล่ม เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการศึกษา
ค้นคว้ารายละเอียดจากมาตรฐานแต่ละเล่มต่อไป (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2550) 

อย่างไรก็ดี การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย เพ่ือให้บรรลุ
เจตนารมณ์และหลักการต่างๆ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายยังต้องอาศัยการผลักดันในทั้งระดับนโยบาย
และกฎหมายและระดับการปฏิบัติอีกมาก แม้กระบวนการกระจายอ านาจจะมีความก้าวหน้า โดยอาศัย
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
แผนการกระจายอ านาจและแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่การถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการด้วยเหตุผลหลายประการที่ส าคัญ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังขาดงบประมาณ
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เพ่ือด าเนินภารกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังไม่มีความพร้อมใน
การรับถ่ายโอนภารกิจโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่มีรายได้และงบประมาณจ ากัด และ
การถ่ายโอนบุคลากรด้านต่างๆ จากราชการส่วนกลางไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังเป็นไปอย่าง
ล่าช้า ดังค ากล่าวที่ได้ยินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่เสมอว่า “ถ่ายโอนแต่งาน แต่ไม่ถ่ายโอนเงินและ
คน” นอกจากนี้ ยังมีความไม่ชัดเจนและปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายโอน ภารกิจ เช่น มีหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง กล่าวว่า ยังไม่มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อม 
ในขณะที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบอกว่าได้ถ่ายโอนภารกิจให้แล้ว เป็นต้น ตัวอย่างต่างๆ ที่กล่าวมานี้
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาการเพ่ิมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถจัดการบริการ
สาธารณะและส่งมอบบริการสาธารณะให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การให้บริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยจึงยังต้องอาศัยการผลักดันนโยบาย และกฎหมาย
ที่เอื้ออ านวยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและมีอิสระในการปฏิบัติภารกิจได้มากขึ้น (ดิเรก 
ปัทมสิริวัฒน์ และกอบกุล รายะนาคร, 2552, หน้า 2-3) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนา
ชุมชน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการจัดการ
บริการสาธารณะประกอบด้วยด้านการจัดบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก ด้านการรักษาความสะอาดของถนน 
รวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ด้านการป้องกันและบรรเทา
สารธารณะภัย ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งแต่ละด้านมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในอันที่จะต้องจัดบริการต่างๆ ให้ทั่วถึงและครอบคลุม ด้วยความเสมอภาคและต่อเนื่อง ด้วยการนี้จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องติดตามประเมินผลการให้บริการต่อประชาชน เพื่อให้ทราบถึงระดับความคิดเห็น
ของประชาชน และทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ดังนั้น ความคิดเห็นของประชาชนจึงเป็นตัวชี้วัดส าคัญที่จะสามารถแสดง
ให้เห็นถึงความส าเร็จของการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาได้ตระหนัก และเล็งเห็นความส าคัญของการบริการสาธารณะ 
ซึ่งเป็นภารกิจหลักตามอ านาจหน้าที่ที่ต้องกระท า ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งผลของ
การศึกษาครั้งนี้จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานบริการสาธารณะต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น 
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1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งค าถามการวิจัย ดังนี้ 
1.2.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับใด 
1.2.2 การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอแปลงยาว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับใด 
1.2.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีปัจจัยใดบ้าง 
 

1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
1.3.2 เพ่ือศึกษาระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
1.3.3 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1.4 สมมติฐำนกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
1.4.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ  

1) ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค  
2) ด้านการให้บริการตรงต่อเวลา  
3) ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ  
4) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  
5) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 
 

1.5.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยก าหนดตัวแปรอิสระ ( independent variables) 
และตัวแปรตาม (dependent variables) ดังนี้  

1) ศึกษาแนวคิดประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะของ John D. Millett (1954, 
pp. 397-400); สามารถ ยิ่งค าแหง (2553, หน้า 15) และมนกานต์ มีบุญลือ (2547, หน้า 30) ประกอบด้วย 
5 ด้าน คือ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการอย่างตรงต่อเวลา ด้านการให้บริการ
อย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยก าหนดให้เป็นตวั
แปรอิสระ (independent variables) 

2) การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ศึกษาจากพระราชบัญญัติก าหนดแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2543 (ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , 2558, หน้า 18-20) 
กล่าวถึง การจัดการบริการสาธารณะไว้   ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และ
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยก าหนดให้เป็นตัวแปรตาม (dependent 
variables) 

1.5.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นประชาชนที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี อาศัยอยู่ในเขต
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีประชากรทั้งสิ้น 42,447 คน 

2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่ ประชากรในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มาจากสูตรการค านวณ โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane) โดยในการค านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัยครั้งนี้  จ านวน 397 คน ทั้งนี้
การสุ่มตัวอย่างหรือการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง ที่ระดับ 0.05 และ
ท าการสุ่มแบบชั้นภูมิ และการสุ่มแบบง่าย เพื่อหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมในแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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1.5.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ท าการวิจัยโดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูล  ระหว่าง 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 มิถุนายน 25 0 
 

1.6 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
     ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 
1.7.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ หมายถึง ประสิทธิภาพการให้บริการ

สาธารณะ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค 2) ด้านการให้บริการตรงต่อเวลา 
3) ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 4) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 5) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การให้บริการสาธารณะ 

1. ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค 
2. ด้านการให้บริการตรงต่อเวลา 
3. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ  
4. ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  
5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า  

การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ได้แก่ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ 

การรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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1.7.2 ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค หมายถึง ประชาชนในเขตอ าเภอแปลงยาวได้รับบริการ
สาธารณะอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและทั่วถึง 

1.7.3 ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว ทันเวลา หมายถึง ประชาชนในเขตอ าเภอแปลงยาว 
ได้รับการบริการสาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอแปลงยาว ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว และ
ทันเวลา 

1.7.4 ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ หมายถึง ประชาชนในเขตอ าเภอแปลงยาวได้รับบริการ
สาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว อย่างเพียงพอต่อความต้องการ 

1.7.5 ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง หมายถึง ประชาชนในเขตอ าเภอแปลงยาวได้รับบริการจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 

1.7.6 ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า หมายถึง การให้บริการมีความก้าวหน้า มีการพัฒนาที่ดีข้ึน 
1.7.7 บริการสาธารณะ ศึกษาจากพระราชบัญญัติก าหนดแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 (ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 
2558, หน้า 18-20) กล่าวถึง การจัดการบริการสาธารณะไว้ ซึ่งก าหนดภารกิจไว้   ด้าน  

1.7.8 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หมายถึงงานการให้บริการอันเกี่ยวกับการคมนาคม และการขนส่ง 
ถนนไฟฟ้า น้ าส าหรับการอุปโภค บริโภค น้ าส าหรับการเกษตร และการดูแลบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 

1.7.9 ด้านงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หมายถึง งานให้บริการอันเกี่ยวกับการส่งเสริม และพัฒนา
อาชีพ การศึกษา สาธารณสุขและการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

1.7.10 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย หมายถึง งานการให้บริการ
อันเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค การให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และการป้องกันปัญหายาเสพติด 

1.7.11 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว หมายถึง  
การให้บริการอันเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การวางแผน การท่องเที่ยวและการพาณิชยกรรม 

1.7.12 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม หมายถึง  
งานให้บริการอันเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาป่า 

1.7.13 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง งานการให้บริการ
อันเกี่ยวกับ การดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนา วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ประเพณีท้องถิ่นและ
การส่งเสริมจริยธรรมและศีลธรรมอันดี 

1.7.14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ แปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้แก่ เทศบาลต าบลทุ่งสะเดา เทศบาลต าบลแปลงยาว เทศบาลต าบลหัวส าโรง 
เทศบาลต าบลวังเย็น องค์การบริหารส่วนต าบลแปลงยาว องค์การบริหารส่วนต าบลหัวส าโรง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไม้แก่น 
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1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 
1.8.1 ทราบถึงประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ

แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
1.8.2 ทราบถึงการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
1.8.3 ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ

แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการวิจัย โดยเรียงล าดับตามหัวข้อดังนี้ 

2.1 แนวคิดที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
2.2 แนวคิดที่เกี่ยวกับการให้บริการ 
2.3 แนวคิดที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 
2.4 แนวคิดที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอแปลงยาว  
2.6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
 

2.1.1 ความหมายของประสิทธิภาพ 
นักวิชาการ และนักบริหารได้ให้ความหมาย และแสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายของค าว่า 

ประสิทธิภาพแตกต่างกันไป ดังนี้ 
จอห์น ดี มิเลส์ (John D. Millett, 1954, p. 34) ให้นิยามว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงาน

ที่ท าให้เกิดความพึงพอใจและได้รับผลก าไรจากการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจ
ในการบริการให้กับประชาชน โดยพิจารณาจาก 

1) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (equitable service) 
2) การให้บริการอย่างรวดเร็ว (timely service) 
3) การให้บริการอย่างพอเพียง (ample service) 
4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (continuous service) 
5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า (progression service) 

เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon, 1960, pp. 180-181) กล่าวว่า ถ้างานใดมีประสิทธิภาพ
สูงสุดให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า ( input) กับผลิตผล (output) ที่ได้รับออกมา ซึ่งสรุปได้ว่า 
ประสิทธิภาพเท่ากับผลผลิต 

ถ้าเป็นหน่วยงานราชการของรัฐจะบวกความพึงพอใจของผู้รับบริการเข้าไปด้วย เขียนเป็นสูตรได้
ดังนี้ 
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E = (o-i) + s 
E = ประสิทธิภาพของงาน (efficient) 
O = ผลผลิตหรือผลงานที่ได้รับออกมา (output) 
I = ปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใช้ไป (input) 
S = ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา (satisfaction) 

บี.เอ็ม. เวอร์มา (B.M. Verma, 1986, p. 1) ประสิทธิผล คือ ผลส าเร็จของงาน สามารถท าให้
ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ จ านวน 8 ข้อ มาเป็นเกณฑ์วัดประสิทธิผล ประกอบด้วย 

1) การให้บริการที่เสมอภาคกัน 
2) การให้บริการด้วยความรวดเร็ว 
3) การให้บริการอย่างเพียงพอ 
4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
5) การบริการอัตราก้าวหน้า 
6) การเข้าถึงแหล่งบริการ 
7) ความสะดวกและสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งบริการ ได้แก่ แหล่งบริการที่ผู้รับบริการ

ยอมรับว่าให้ความสะดวกและมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
8) การยอมรับในคุณภาพของการบริการ ซึ่งในที่นี้รวมถึงการยอมรับลักษณะของผู้ให้บริการด้วย 

พิทยา บวรวัฒนา (2541, หน้า 176) ได้สรุปความหมายของประสิทธิภาพขององค์การว่า 
ประสิทธิภาพขององค์การเป็นการพิจารณาค่าใช้จ่าย (cost) ที่องค์การใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายนั้นๆ องค์การที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง องค์การที่ใช้ปัจจัยน าเข้า หรือทรัพยากรอันมีอยู่จ ากัดได้
อย่างประหยัดที่สุด และสามารถท าการผลิตสินค้า หรือบริการได้มากที่สุด ประสิทธิภาพขององค์การจึงเป็น
การพิจารณาถึงอัตราส่วนระหว่างปัจจัยน าเข้า และปัจจัยน าออก องค์การที่มีประสิทธิภาพสูง คือ องค์การ
ที่สามารถผลิตปัจจัยน าออกได้มากที่สุดจากการใช้ปัจจัยน าเข้าที่น้อยที่สุด ในขณะที่ประสิทธิภาพ
เป็นการพิจารณาถึงปริมาณของปัจจัยน าออก 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546, หน้า 22) ได้ให้ความหมายของค าว่าประสิทธิภาพ หมายถึง
ความสามารถที่ท าให้เกิดผลงาน 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2549, หน้า 177-179) การเพิ่มประสิทธิภาพ คือ การลดเวลา ลดต้นทุน 
เพ่ิมผลิตภาพ และเพ่ิมความพึงพอใจ ประสิทธิภาพในการบริการ คือ ผลประโยชน์ที่จะตามมา ยิ่งธุรกิจ
สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการให้สูงขึ้นเท่าใด ก็หมายถึง ความส าเร็จที่จะตามมาสูงขึ้นเท่านั้น 
โดยกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการสามารถท าได้ ดังนี้ 

1) จัดล าดับความส าคัขของลูกค้า จัดแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่มๆ ให้ชัดเจนว่าจะให้บริการ
แก่ลูกค้ากลุ่มใดตามล าดับความส าคัขก่อนหลัง ซึ่งอาจแบ่งออกเป็นลูกค้า VIP ลูกค้าท่ีต้องการการบริการด่วน 
หรือจัดตามล าดับการมาก่อนหลัง เพ่ือไม่ให้เสียเวลามาก หรือน้อยเกินไป กับลูกค้าบางราย และสูขเสีย
ลูกค้ารายส าคัขไป 
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2) การลดต้นทุนวัตถุดิบ โดยการซื้อวัตถุดิบเป็นจ านวนมากเพื่อให้ได้ราคาถูกลง ไม่ใช่
การลดคุณภาพของวัตถุดิบ ต้องใช้ควบคู่กับการน าเสนอสินค้า หรือบริการพิเศษในรูปแบบมวล (mass) 
ไม่ให้มีรูปแบบสินค้า หรือบริการที่มีความหลากหลายมากเกินไป เพื่อใช้วัตถุดิบรูปแบบเดียวกับปริมาณมากๆ 
เพ่ือให้ต้นทุนวัตถุดิบต่ าลง ข้อเสีย คือ ขาดความหลากหลายในการบริการ 

3) การใช้แหล่งบริการจากภายนอก (outsourcing) การให้บุคคลภายนอกเข้ามาช่วย
ในการให้บริการในบางส่วนที่ธุรกิจสามารถควบคุมคุณภาพได้ จะช่วยประหยัดต้นทุนในการลงทุน
ขายการบริการ และสามารถให้บริการได้มากขึ้น 

4) ลดต้นทุนด้านแรงงาน โดยการลดจ านวนพนักงานในการให้บริการ พนักงานที่เหลือ
ต้องท างานมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ข้อเสียก็คือ ท าให้ไม่สามารถให้บริการที่มีความเฉพาะ
แก่ลูกค้าแต่ละรายในช่วงที่ลูกค้าเยอะๆ ได้ 

5) การเพ่ิมพนักงานบริการ ช่วยให้ธุรกิจสามารถให้บริการแก่ลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงได้
อย่างทั่วถึง ซึ่งจะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้มาก แต่มีต้นทุนค่าแรงงานที่สูงเช่นกัน 

6) การให้ลูกค้าเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการบริการ เป็นการให้ลูกค้าเข้ามาด าเนินการ
แทนพนักงานบริการบางส่วน หรือทัง้หมด 

(1) การให้ลูกค้าได้เข้ามาท ากิจกรรมบางอย่างด้วยตนเอง ช่วยลดจ านวนพนักงาน
ในการให้บริการได้ พนักงานที่มีเพียงคอยให้ความช่วยเหลือให้ลู กค้าใช้บริการได้สะดวกยิ่งขึ้น  เช่น 
ร้านอาหารแบบบริการตนเอง หรือปั้มน้ ามันที่ให้ลูกค้าเติมเอง เป็นต้น การท าธุรกิจต้องแน่ใจว่าลูกค้า
มีความพร้อมที่จะใช้บริการรูปแบบนี้ เพราะธรรมชาติของผู้บริโภคในประเทศของเราซื้อบริการ
เพราะต้องการความสะดวกสบาย การให้ลูกค้าจ่ายเงินมาเพื่อบริการตนเองยังไม่เป็นที่ยอมรับในธุรกิจ
บางประเภท อย่างเช่น ธุรกิจปั้มน้ ามันในหลายๆ ประเทศให้ลูกค้าเป็นผู้เติมน้ ามันด้วยตนเอง แต่ในประเทศไทย 
การให้บริการยังต้องการพนักงานในการบริการเป็นจ านวนมากอยู่ แต่สามารถใช้การส่งเสริมการตลาด
เข้ามาช่วยในการจูงใจให้ลูกค้า เข้ามาเติมน้ ามันด้วยตนเอง ด้วยการลดราคาค่าน้ ามันให้ต่ ากว่าปั้มอ่ืนๆ 
เป็นต้น 

(2) การใช้เครื่องมือเข้ามาให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ด้วยตนเอง เป็นความพยายาม
ลดการติดต่อกับพนักงานลงโดยให้ใช้เครื่องมือต่างๆ เข้ามาเป็นตัวกลาง และให้ลูกค้าเป็นผู้ด าเนินกิจกรรม
ด้วยตนเอง เช่น การใช้เว็บไซต์ในการติดต่อท าธุรกรรมต่างๆ ของธนาคารแทนการโทรศัพท์ หรือการติดต่อ
พนักงานโดยตรง ซึ่งจะช่วยให้เสียค่าใช้จ่ายต่ ากว่า แต่ต้องท าให้การใช้ เว็บไซต์ท าได้ง่าย น่าดึงดูด ให้ข้อมูล
ตามต้องการท าให้สะดวกขึ้น ไว้ใจได้และปลอดภัยต่อผู้ใช้ทั้งเรื่องข้อมูลส่วนตัว และการใช้บัตรเครดิต และ
ท าการส่งเสริมการใช้ หรือการติดต่อโดยไม่ผ่านพนักงานมากขึ้นโดยการให้รางวัลพิเศษ หรือการสะสมแต้ม 
เช่น สายการบินไทยให้แต้มสะสมระยะทางการบินเพ่ือแลกของรางวัลเพ่ิมในการใช้บัตร ROP (royal orchid 
plus) ในการท าธุรกรรมผ่านตู้อัตโนมัติ (kiosk) หรือการที่ธนาคารใช้ตู้อัตโนมัติให้ลูกค้าด าเนินการเอง 
โดยลดค่าธรรมเนียมให้ถูกกว่าการติดต่อกับพนักงานโดยตรง เพ่ีอให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการตู้อัตโนมัติเพ่ิมขึ้น 
และลดการติดต่อท าธุรกรรมกับพนักงานโดยตรง เป็นต้น ในการที่จะให้ลูกค้า เข้ามาเก่ียวข้องในกระบวนการ
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บริการธุรกิจอาจต้องให้ความรู้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะเมื่อต้อง เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือมีขั้นตอน
ในการบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่ลูกค้าอาจยังไม่คุ้นเคย เพ่ีอให้สามารถใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7) การปรับอุปสงค์ โดยการเปลี่ยนเวลาในการบริโภคบริการของลูกค้า ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 
2 ช่วงเวลา คือ 

(1) ช่วงเวลาที่ขายดีที่สุด (peak) เป็นช่วงที่ลูกค้านิยมรับบริการสูงที่สุด ถ้าลูกค้า
เข้ามามากจนเกินศักยภาพในการให้บริการที่มีคุณภาพ จะท าให้เสียลูกค้าที่ไม่สามารถเข้ารับบริการ
หรือได้รับบริการที่คุณภาพไม่ดี เช่น ร้านอาหารในช่วงเวลากลางวัน หรือโรงแรมในช่วงเทศกาลท่ องเที่ยว 
เป็นต้น ธุรกิจอาจต้องจ ากัดจ านวนการให้บริการเพ่ือรักษาคุณภาพของการบริการที่ดี แต่ต้องระวังไม่ให้เป็น
การสูขเสียลูกค้าส่วนเกินไปให้กับคู่แข่งขันได้ง่ายๆ ซึ่งธุรกิจอาจจะต้องพิจารณาขยายศักยภาพ
ในการให้บริการ 

(2) ช่วงนอกฤดูกาล หรือช่วงยอดขายต่ า (off) เป็นช่วงที่ลูกค้าไม่นิยมมารับบริการ เช่น 
สถานที่ท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝน หรือร้านอาหารในช่วงเวลา 14.00 - 16.00 น. เป็นต้น ซึ่งจะเป็นช่วง
ที่มีรายได้น้อย แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ พนักงานว่างท างาน ไม่เต็มศักยภาพ สูขเสียประโยชน์
จากทรัพยากรที่มีอาจต้องพิจารณาตัดก าลังคนในบางส่วนที่ไม่จ าเป็น แต่อาจท าให้พนักงานเกิดความไม่มั่นคง 
และสูขเสียก าลัง ใจ และอาจท าให้ไม่ต้องการกลับมาท างานในช่วงที่ธุรกิจมีความต้องการอีก  
หรือใช้การส่งเสริมการตลาดกระตุ้นให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการในช่วงนี้มากขึ้น เช่น การลดรา คาพิเศษ 
การจัดเป็นแพ็กเกจ และการให้บริการพิเศษ เป็นต้น 

เสรี กอวงษ์ (2551, หน้า 19) ประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะเป็นความสามารถ
ในการด าเนินการอย่างหนึ่งให้ส าเร็จลุล่วงโปโดยดีที่สุด โดยความหมายของค าว่า โดยดีที่สุดนั้น ก็คือ
ความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้รับบริการได้สูงสุด เพราะฉะนั้นถ้าจะพิจารณา
ความหมายของประสิทธิภาพที่จะใช้กับการจัดบริการของรัฐในที่นี้ ก็คือ ความสามารถ ในการตอบสนอง
ของผู้รับบริการได้อย่างเพียงพอเท่าเทียมกัน ต่อเนื่องกันทันต่อเวลา และก้าวหน้าทั้งในปริมาณ และคุณภาพ
ของงานนั้นๆ 

สมบูรณ์ สิริสรรหิรัข (2551, หน้า 120) ได้สรุปความหมายของประสิทธิภาพ (efficiency) 
ในรายละเอียดว่า ประสิทธิภาพมักพิจารณาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตที่ ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไป 
หรือเปรียบเทียบระหว่าง output กับ input ว่าในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
ผลที่ได้นั้นดีแค่ไหน อย่างไร ซึ่งอาจเปรียบเทียบได้หลายมิติ เช่น มิติทางเศรษฐศาสตร์ อาจพิจารณาถึง
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององค์การหากวิธีหนึ่งเสียค่าใช้จ่าย 1,000 ล้านบาท 
ส่วนวิธีสองเสียค่าใช้จ่าย 1,200 ล้านบาท ในขณะที่ทั้งสองวิธีน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายเช่นเดียวกัน เช่นนี้แล้ว
ถือว่าวิธีหนึ่ง มีประสิทธิภาพมากกว่าซึ่งเป็นการพิจารณาที่มีการประหยัดทรัพยากร โดยมิใช่เรื่องเงิน
เพียงอย่างเดียวแต่ หมายถึง ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตนั้นๆ ได้ด้วย เช่น เวลา หรือวัตถุดิบ 
เป็นต้น ส าหรับการพิจารณาประสิทธิภาพในมิติทางการบริหารขององค์การอาจพิจารณาจากความพึงพอใจ
ของสมาชิกในองค์การต่อวิธีการบริหารเพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององค์การ หรือวิธีนั้นน าไปสู่การกระจาย
อ านาจทางการบริหาร ลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อนในการท างาน เป็นต้น ส่วนการพิจารณาประสิทธิภาพในมิติ
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ทางสังคม อาจพิจารณาจากการสะท้อนกลับของสังคม เช่น มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่ให้บริการทางด้าน
การศึกษา และผลิตบัณฑิตออกไปสู่ตลาดแรงงาน แล้วตลาดสะท้อนกลับถึงความพึงพอใจในคุณภาพ
ของบัณฑิตที่สามารถท างานได้อย่างคุ้มค่า ก็อาจถือได้ว่ามีประสิทธิภาพในเชิงสังคม 

สถิต ค าลาเลี้ยง (2554, หน้า 13) ได้ให้ทัศนคติ เกี่ยวกับประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง 
ผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่มวลมนุษย์ได้รับก าไรจากกการปฏิบัติงานนั้นด้วย (human 
satisfaction and benefit produced) กล่าวถึง ความพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการ
ให้กับประชาชนโดยพิจารณาจาก 

1) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (equitable service) 
2) การให้บริการอย่างรวดเร็วและทันเวลา (timely service) 
3) การให้บริการอย่างพอเพียง (ample service) 
4) การให้บริการอย่างก้าวหน้า (progression service) 

สรุปจากแนวความคิดของนักวิชาการต่างๆ ที่กล่าวมาจะพบว่า ประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหาร หรือการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างประหยัด ไม่ว่าจะเป็น 
งบประมาณ บุคลากร เวลา วัสดุอุปกรณ์ต่ า ได้ประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ากว่าทรัพยากรที่เสียไปหรือได้ผลงาน
ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด และสามารถสร้างความพึงพอใจแค่ผู้ที่เที่ยวข้อง 

อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ (2546, หน้า 34-50) ระบบการบริการรัฐวิสาหกิจ และประชาชน 
หมายถึง ระบบที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความทั่วถึง เสมอภาค 
เป็นธรรม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้รับบริการด้วยความสะดวกสบาย 
เตรียมความพร้อมในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และด้วยความรวดเร็ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) เกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง การมีระบบบริหารในการให้บริการที่ดี ได้แก่ มีการก าหนด
วิสัยทัศน์พันธกิจ นโยบาย แผนงาน/โครงการต่างๆ ในการให้บริการด้วยความเป็นรูปธรรมปฏิบัติได้จริง  
มีการก าหนดโครงสร้าง แผนงาน คณะท างานในการมีรูปแบบในการให้บริการที่เหมาะสม มีความคล่องตัว  
มีการบริหารจัดการที่เอื้ออ านวยต่อกลไกด้านแรงจูงใจ เพื่อการประสานงานมีการก าหนดระบบรางวัล
และการลงโทษอย่างเหมาะสม และมีระบบการก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล ทั้งนี้ต้องมีการใช้
ทรัพยากรในการให้บริการอย่างประหยัดเหมาะสมภายใต้ทรัพยากรอันจ ากัด โดยมี 2 มิติ ที่ชี้วัด คือ 

(1) ความรวดเร็ว หมายถึง การมีระบบการบริการที่ ใช้ เวลาน้อยที่สุดในแ ต่ละ 
กระบวนการ หรือขั้นตอนการให้บริการ โดยอาจวัดจากระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนในการให้บริการ  
การจัดผังระบบการท างานที่ชัดเจน การจัดสายการบริการและขั้นตอนการปฏิบัติ การก าหนดประเภท และ
รูปแบบของเอกสารในระบบการให้บริการ การก าหนดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนในระบบการให้บริการ 
การก าหนดความรับผิดชอบรายบุคคล และแบ่งงานให้ชัดเจนและเปิดเผยในการให้บริการ 

(2) การให้บริการให้เปล่าหรือบริการถูก หมายถึง การให้บริการโดยประชาชนไม่มีภาระ
ผูกพันกับค่าบริการ หรือไม่เสียค่าบริการในขณะที่การบริการถูก หมายถึง การลดหย่อนอัตรา ค่าบริการ
ลงจากอัตราค่าบริการตามความเป็นจริงอาจขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของผู้ให้บริการ หรือผู้ประกอบการนั้นๆ  
ว่ามีการสนับสนุนทางการตลาด หรือการส่งเสริมทางการตลาดอย่างไร เป็นต้น อาทิเช่น เด็กที่มีความสูง



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

14 
 

ต่ ากว่า 130 ซม. ได้รับการยกเว้นค่าโดยสารส าหรับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT หรือเหรียขโดยสาร
เที่ยวเดียวประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทเด็ก/ผู้สูงอายุ เหรียขโดยสารชนิดนี้เด็ก/ผู้สูงอายุจะคิดอัตรา
โดยสารลดหย่อนตามระยะทาง นอกนั้นอัตราปกติ เป็นต้น 

2) เกณฑ์คุณภาพ หมายถึง การที่มีผลผลิตของระบบการบริการที่เหมาะสม และมุ่งเน้น
ผลลัพธ์บัน้ปลาย โดยมีตัวชี้วัด 2 ระดับ คือ 

(1) ผลผลิต สามารถวัดได้ เช่น จ านวนผู้ใช้บริการที่สามารถให้บริการได้ต่อหน่วยเวลา 
ในแต่ละประเภทการให้บริการเปรียบเทียบกับค่อนการเช้าสู่ P.S.0 อัตราค่าใช้จ่ายที่ลดลงของผู้รับบริการ 
อัตราค่าใช้จ่ายที่ลดลงของการพัฒนายกระดับการให้บริการ เป็นต้น 

(2) ผลลัพธ์ สามารถวัดได้ เช่น การพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
การลดช่องว่างการให้บริการ การบริการตรงตามวัตถุประสงค์ การบริการโดยมีมาตรฐานกลางที่ ก าหนด 
การบริการเสมอด้นเสมอปลาย การบริการที่คุ้มค่ายาวนาน ไม่ต้องมารับบริการบ่อยๆ ผู้ให้บริการรู้เป้าหมาย 
โดยสามารถเทียบเคียงผลงานได้ทุกระยะ มีระบบกลไกการตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการบริการ 
อย่างชัดเจนต่อเนื่อง มีกลไกการกระตุ้นเพ่ือสร้างจิตส านึกของการเพ่ิมคุณภาพในการให้บริการ เป็นต้น 

3) เกณฑ์ความทั่วถึง หมายถึง การให้บริการอย่างถ้วนทั่วและทั่วถึง พ้ืนที่ที่รับผิดชอบกลุ่ม
ลูกค้า ประชาชนที่ รับผิดชอบ ตลอดจนหน่วยบริการที่รับผิดชอบ โดยมีตัวชี้วัด 3 มิติ คือ 

(1) พ้ืนที่เป้าหมายโดยวัดจากร้อยละหรืออัตราความครอบคลุมพ้ืนที่ในการให้บริการ
และมีบริการที่ครบถ้วน 

(2) กลุ่มเป้าหมายโดยวัดจากร้อยละหรืออัตราความครอบคลุมเป้าหมายในการให้บริการ 
และมีการบริการที่ครบถ้วน 

(3) หน่วยงานบริการโดยวัดจากร้อยละหรืออัตราความครอบคลุมหน่วยงานบริการ
ในการให้บริการและมีการบริการที่ครบถ้วน 

4) เกณฑ์ความเสมอภาค หมายถึง การให้บริการอย่างไม่เลือกปฏิบัติและมีการขยายโอกาส
การบริการแก่ผู้ด้อยโอกาส โดยวัดจาก 

(1) การไม่เลือกปฏิบัติ วัดจากการให้บริการอย่างไม่เลือกปฏิบัติทุกพื้นที่เป้าหมาย 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และทุกหน่วยบริการ 

(2) การขยายโอกาส วัดจากการมีกลไกหรือกระบวนการการให้บริการในลักษณะ
มีการขยายโอกาสในทุกพ้ืนที่เป้าหมาย ทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกหน่วยบริการ 

5) เกณฑ์ความเป็นธรรม หมายถึง การให้บริการ โดยมีกระบวนการหรือกลไก เพ่ือสร้าง
ความเป็นธรรมอย่างถ้วน ทั่วทุกๆ พ้ืนที่ ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกเพศ และทุกชนรุ่นในทุกประเภทของการบริการ 
โดยสามารถวัดได้จาก 

(1) ความเป็นธรรมระหว่างพ้ืนที่ โดยสามารถวัดจากอัตราหรือร้อยละของการให้บริการ 
อย่างเป็นธรรมในทุกๆ พ้ืนที่ 

(2) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ โดยสามารถวัดจากอัตราร้อยละ หรือจ านวน
ของการให้บริการในทุกๆ กลุ่มอาชีพอย่างเป็นธรรมในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
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(3) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ โดยสามารถวัดจากอัตราร้อยละ หรือจ านวน
ของการ ให้บริการอย่างเป็นธรรม ทั้งเพศชายและเพศหขิง 

6) เกณฑ์สนองตอบความต้องการ หมายถึง การสร้างความสามารถในการสนองตอบ
ความต้องการต่อผู้รับบริการ เช่น การจัดล าดับความส าคัขในการสนองตอบความต้องการผู้ใช้บริการ 
การสร้างกระบวนการมีส่วน ร่วมในการก าหนดรูปแบบ และแนวทางการให้บริการ โดยมี 2 มิติ ของตัวชี้ วัด 
คือ 

(1) ปัขหาความต้องการ ซึ่งสามารถวัดจากอัตราหรือร้อยละการตอบสนองความต้องการ
ที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ การมีโครงการอบรมให้เช้าใจถึงการวิเคราะห์ ปัขหาความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

(2) การจัดล าดับความส าคัข สามารถวัดจากจ านวนการจัดล าดับความส าคัข
ในการสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ จ านวน หรือร้อยละของการสนองตอบความต้องการที่แท้จริง
ของกลุ่มเป้าหมายของผู้รับการบริการ 

7) เกณฑ์สนองตอบความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการรับบริการของกลุ่มเป้าหมาย 
หรือลูกค้า มีหลักประกันคุณภาพในการให้บริการ โดยสามารถวัดได้จาก 

(1) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า โดยสามารถวัดได้จากอัตราหรือร้อยละ 
ของความพึงพอใจของผู้รับบริการ (โดยร้อยละหรืออัตรามีที่มาจากแบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์
เป็นกลไกการวัด) 

(2) การยอมรับ โดยสามารถวัดจากอัตราหรือร้อยละของการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
ให้ค าเสนอแนะในการให้บริการ อัตราหรือร้อยละ หรือจ านวนของการน าข้อแนะน าไปพัฒนาการบริการ 

(3) ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยสามารถวัดจากอัตราหรือร้อยละของการน าข้อร้องเรียน 
ข้อร้องทุกข์ของผู้รับบริการมาแก้ไข หรือวางแผนเพื่อปรับปรุงการบริการ 

(4) การประกันความเสี่ยง โดยสามารถวัดจากอัตรา หรือร้อยละของการรักษาประกัน 
คุณภาพการให้บริการ 

8) เกณฑ์ความต่อเนื่อง หมายถึง การมีระบบบริหารในการให้บริการ และมี ระบบ
การบริการอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถวัดจาก 

(1) ช่วงระยะเวลาการให้บริการ โดยสามารถวัดจากช่วงระยะเวลาในการให้บริการ เช่น 
การให้บริการในเรื่องต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง การให้บริการในเรื่องต่างๆ ในเวลาราชการ และพักเที่ยง 
การให้บริการในเรื่องต่างๆ เฉพาะเวลาราชการ ฯลฯ 

(2) การบริการหลังการขาย หมายถึง การให้บริการภายหลังการบริการครั้งแรก  
การประเมินผล และติดตามการบริการ 

9) เกณฑ์ความสะดวกสบาย หมายถึง การสร้างกลไกหรือกระบวนการการบริการ
ที่มีลักษณะความสะดวกสบาย เรียบง่ายไม่ซับซ้อน รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพของหน่วยงาน 
โดยสามารถวัดได้จากจ านวน ทางเลือกของการรับบริการ จ านวนรูปแบบการให้บริการ รูปแบบการบริการ
ที่เรียบง่าย เช่น การมีแบบฟอร์มตัวอย่าง การกรอกข้อความ หรือความสะดวกสบายทางกายภาพ เช่น 
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ทางเข้า - ออก สะดวก การมีตัวอย่างแบบต่างๆ มีบริการน้ าดื่ม มีบริการหนังสือพิมพ์ มีการบอกขั้นตอน
การบริการ ฯลฯ 

10) เกณฑ์ความพร้อมในการให้บริการ หมายถึง การมีปัจจัยสนับสนุนต่อการบริหาร 
การบริการอย่างเหมาะสมในทุกด้าน ทั้งบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ฯลฯ โดยสามารถวัดจาก 

(1) การบริการ ตั้งแต่ 06.00 - 24.00 วัดจากการก าหนดเป็นลายลักษณ์ระบุการให้บริการ 
ตลอด 18 ชั่วโมง 

(2) ความพร้อมของหน่วยงาน วัดจากการจัดวัสดุ อุปกรณ์ที่แน่นอนในการให้บริการ 
ตลอดเวลา 18 ชั่วโมง หรือตลอดเวลาท าการ หรือตามระยะเวลา หรือสถานที่ที่ก าหนด หรือการให้บริการ
เคลื่อนที่ หรือการจัดให้มีการบริการหลายจุด 

(3) ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ วัดจากการจัดบุคลากรส าหรับการบริการในเรื่องต่างๆ 
อดิศร รุ่งสว่าง (2553, หน้า 21) การคัดสรร และสังเคราะห์เกณฑ์ประสิทธิภาพการให้บริการ

สาธารณะโดยประยุกต์จากมาตรฐานด้านการบริการ (มาตรฐาน 1107) ของสถาบันมาตรฐานสากล
ประเทศไทย (thailand international P.S.O.) ส านักงาน ก.พ.ร. ท าให้ได้เกณฑ์ประสิทธิภาพที่ใช้
ในการวิจัยดังได้แสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง 1  แสดงการคัดสรร และสังเคราะห์เกณฑ์ประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ  โดยประยุกต์
 จากมาตรฐานต้านการบริการ (มาตรฐาน 1107) เชื่อมโยงเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
 

เกณฑ์มาตรฐานด้านการบริการสาธารณะ
P.S.0.1107 จ านวน 10 เกณฑ์ 

ประยุกต์เกณฑ์ประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ
มาตรฐาน ก.พ.ร. 

1. ประสิทธิภาพคุณภาพ 1. เกณฑ์ประสิทธิภาพ 
2. ความทั่วถึง ความเสมอภาค ความเป็นธรรม 2. เกณฑ์ความท่ัวถึงเป็นธรรม 
3. การสนองตอบความต้องการ ความต่อเนื่อง 3. เกณฑ์สนองตอบความด้องการอย่างต่อเนื่อง 
4. การสนองตอบความพึงพอใจ 4. เกณฑ์สนองตอบความพึงพอใจ 
5. ความสะดวกสบาย 5. เกณฑ์ความสะดวกสบาย 
6. ความพร้อมให้บริการ 6. เกณฑ์ความพร้อมให้บริการ 

ที่มา: (อดิศร รุ่งสว่าง, 2553, หน้า 21) 
 

สรุปจากแนวความคิดของนักวิชาการต่างๆ ที่กล่าวมาจะพบว่า ประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการบริการ หรือการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เป็นระบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความทั่วถึงเสมอภาคเป็นธรรมปราศจากการเลือกปฏิบัติ และ
สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้รับบริการด้วยความสะดวกสบาย เตรียมความพร้อมในการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง และด้วยความรวดเร็ว 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
 

2.2.1 ความหมายของคุณภาพการให้บริการ 
เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการ

แก่ประชาชนผู้มาติดต่อที่เรียกว่า ผู้รับบริการนั่นเอง องค์กรของรัฐจะต้องตอบสนองความต้องการ
ของคนหลายกลุ่มการให้บริการขององค์กรหรือหน่วยงานในภาครัฐเป็นลักษณะงานที่ต้องมีการติดต่อ 
ประชาสัมพันธ์กับประชาชนที่ขอรับบริการโดยตรงเพ่ือให้ประชาชนผู้ขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
มีแนวคิดการให้บริการของนักวิชาการ โดยยกตัวอย่างพอสังเขป ดังนี้ 

จากการศึกษาความหมายของค าว่า ให้บริการได้มีผู้ให้ความหมายในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 
ดังต่อไปนี้ 

ลิวอิส และบูม (Lewis & Bloom, 1983, p. 238) ได้ให้ค านิยามของคุณภาพการให้บริการว่า
เป็นสิ่งที่ชี้วัดถึงระดับของการบริการที่ส่งมอบโดยผู้ให้บริการต่อลูกค้า หรือผู้รับบริ การว่าสอดคล้องกับ
ความต้องการของเขาได้ดีเพียงใด การส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ (delivering service quality) จึงหมายถึง 
การตอบสนองต่อผู้รับบริการบนพื้นฐานความคาดหวังของผู้รับบริการ 

พาราซุรามาน ซีแทมล์ และเบอร์รี่ (Parasuraman Zeithaml & Berry, 1990, p. 89) คุณภาพ
การให้บริการ หมายถึง การประเมินหรือการลงความเห็นเกี่ยวกับความดีเลิศของการให้บริการโดยรวม
เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบของผู้บริโภคระหว่างความคาดหวังของพวกเขาเกี่ยวกับคุณภาพ
บริการ และการที่พวกเขาได้รับจริง 

กรอนรูส (Gronroos, 1990, p. 10) ได้ให้ความหมายของคุณภาพการให้บริการว่าจ าแนกได้  
2 ลักษณะ คือ คุณภาพเชิงเทคนิค (technical quality) อันเกี่ยวกับผลลัพธ์หรือสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจาก
บริการนั้น โดยสามารถที่จะวัดได้เหมือนกับการประเมินได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (product quality) 
ส่วนคุณภาพเชิงหน้าที่ (functional quality) เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระบวนการของการประเมินนั่นเอง 

โคลเลอร์ และเบเว็ดเตอร์ (Corral & Brewetor, 1999, p. 16) ได้ให้ความหมายของคุณภาพ
การบริการไว้ว่า หมายถึง ลักษณะหรือคุณสมบัติโดยรวมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อก าหนด
หรือความคาดหวัง หรือความต้องการของผู้ใช้บริการอันจะน ามาซึ่งความรู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่มาใช้บริการ 

คอตเลอร์ (Kotler, 2000, p. 438) กล่าวว่า คุณภาพการบริการเป็นการแข่งขันทางธุรกิจบริการ 
ผู้ให้บริการต้องสร้างบริการให้เท่าเทียมกันหรือมากกว่าคุณภาพที่ผู้รับคาดหวังต่อคุณภาพบริ การ
ของผู้รับบริการมาจากประสบการณ์เดิม เมื่อผู้รับบริการมาบริการจะเปรียบเทียบบริการที่ตนได้รับจริง
กับบริการที่คาดหวังไว้ 

จารุบูณณ์ ปาณานนท์ (2550, หน้า 11-12) กล่าวถึง คุณภาพของการบริการไว้ว่า มีความหมาย
หลายประการ คือ บริการดี ราคาสมเหตุสมผล คุณภาพดี ผู้รับบริการพอใจ การบริการที่มีคุณภาพ
จะเกิดความประทับใจแก่ผู้รับบริการ ส่วนคุณภาพของการบริการ จะมีมาตรวัดระดับการให้บริการว่า  
อยู่ในระดับดีเพียงใดนั้น ได้มีการศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดคุณภาพการบริการที่อาจใช้กับการบริการ
ทั่วๆ ไป มี 10 ประการด้วยกัน ดังนี้ 
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1) ไว้ใจวางใจได้ หมายความว่า การบริการนั้นต้องคงท่ีและไว้วางใจได้ 
2) ความพร้อมให้บริการ หมายถึง การบริการที่พร้อมผู้ให้บริการมีความเต็มใจและพร้อม

ที่จะให้บริการอยู่เสมอ 
3) ความสามารถให้บริการ หมายถึง ผู้บริการจะต้องมีทักษะความรู้ ความเข้าใจในบริการนั้นๆ 

อย่างแท้จริง 
4) ความสามารถในการเข้าถึง หมายถึง จะต้องง่ายต่อการติดต่อไม่มีวิธีการที่ซับซ้อน

และไม่เสียเวลารอคอย 
5) ความมีอัธยาศัย หมายถึง ความสุภาพอ่อนน้อม เป็นมิตร และเข้าใจความรู้สึก

ของผู้รับบริการ 
6) การสร้างความสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับบริการ ด้วยภาษา

ที่เข้าใจง่ายรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
7) ความเชื่อถือได้ หมายถึง การบริการนั้นมีความซื่อตรง และวางใจได้ 
8) ความมั่งคงปลอดภัย หมายถึง การบริการจะต้องไม่เป็นที่สงสัย ปราศจากการเสี่ยง และ

อันตรายต่างๆ 
9) ความรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ หมายถึง พยายามท าความเข้าใจถึงความต้องการ

และความคาดหวังของผู้รับบริการ และให้บริการ ท าให้ผู้รับบริการคิดว่าเป็นความใส่ใจเฉพาะตัว 
10) พยายามให้ทั้งที่ผู้รับบริการสัมผัสได้ หมายถึง เน้นเป็นพิเศษในเรื่องสิ่งอ านวย

ความสะดวกท่ีเป็นรูปธรรม บุคลากร ตลอดจนทั้งแวดล้อมต่างๆ ที่สามารถสัมผัสได้ 
สุนันทา ทวีผล (2550, หน้า 13) กล่าวถึงการให้บริการ สรุปได้ดังนี้ 

1) หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหข่ กล่าวคือ ประโยชน์
และบริการที่องค์การจัดให้นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหข่หรือทั้งหมดมิใช่  
เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแล้วนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุด  
ในการเอื้ออ านวยประโยชน์และบริการแล้วยังไม่คุ้มค่ากับการด าเนินงานนั้นๆ 

2) หลักความสม่ าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
มิใช่ท าๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติ 

3) หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาค 
และเท่าเทียมกัน 

4) หลักความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการบริการจะต้องไม่มากจนเกิน 
5) หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย 

สะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาระ ยุ่งยากใจให้แก่ผู้บริการ หรือ
ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป 

สุนันทา ทวีผล (2550, หน้า 14) ให้ความหมายว่า การบริการเป็นการปฏิบัติงานที่กระท าหรือติดต่อ
เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ การให้บุคคลต่างๆ ได้ใช้ ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด้วยความพยายามใดๆ  
ก็ตามด้วยวิธีการหลากหลายในการท าให้บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือจัดได้ว่าเป็นการให้บริการ
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ทั้งสิ้น การจัดอ านวยความสะดวก การสนองความต้องการของผู้ใช้บริการก็เป็นการให้บริการ การให้บริการ
จึงสามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธี จุดส าคัข คือ เป็นการช่วยเหลือและอ านวยประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ  

จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551, หน้า 13) ให้ความหมายค าว่า การบริการ (service) โดยทั่วไป คือ 
การให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การบริการ หมายถึง 
กระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวก ด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือประโยชน์ และ
สนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ 

การให้บริการประชาชนที่ดี ควรเป็นการให้บริการแบบครบถ้วนสมบูรณ์เป็นการพัฒนาระบบ
การให้บริการและทัศนคติ วิธีคิด วิธีท างานของพนักงานส่วนต าบลที่มีเป้าหมายที่ จะให้ประชาชน
ได้รับบริการที่ควรจะได้รับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการมุ่งที่จะให้บริการ
ในเชิงส่งเสริม และสร้างทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ตลอดจน
เป็นการให้บริการที่มีความถูกต้องชอบธรรม สามารถตรวจสอบได้สร้างความเสมอภาคทั้งในการให้บริการ
และในการที่จะได้รับบริการจากพนักงานส่วนต าบลของรัฐ ท าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

2.2.2 แนวคิดทีเ่กี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
คุณภาพการให้บริการ เป็นการประเมินของผู้รับบริการโดยท าการเปรียบเทียบระหว่างการบริการ

ที่คาดหวัง (expectation service) กับการบริการที่รับรู้จริง (perception service) จากผู้ให้บริการ ซึ่งหาก
ผู้ให้บริการสามารถให้บริการที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ หรือสร้างการบริการ
ที่มีระดับสูงกว่าที่ผู้รับบริการได้คาดหวัง จะส่งผลให้การบริการดังกล่าวเกิดคุณภาพการให้บริการ ซึ่งจะท าให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่ได้รับเป็นอย่างมาก และได้มีนักวิชาการได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
คุณภาพการบริการ ดังนี้ 

กรอนรูส (Gronroos, 1984, p. 152) ได้เสนอแนวความคิดว่า คุณภาพเทคนิค (technical 
quality) และคุณภาพเชิงหน้าที่ (functional quality) เป็นภาพแห่งมิติของคุณภาพที่ส่งผลกระทบไปถึง
ทั้งความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการจะมีมากน้อยเพียงใด 
ขึ้นอยู่ระดับของคุณภาพเชิงเทคนิค และคุณภาพเชิงหน้าที่นั่นเอง ทั้งนี้ กรอนรูส ได้กล่าวถึง เกณฑ์การพิจารณา
คุณภาพการบริการว่าสามารถสร้างให้เกิดข้ึนตามหลัก 6 ประการ กล่าวคือ 

1) การเป็นมืออาชีพ และการมีทักษะของผู้ให้บริการเป็นการพิจารณาว่าผู้รับบริการรับรู้
ได้จากการเข้ารับบริการจากผู้ให้บริการที่มีความรู้  และทักษะในงานบริการ ซึ่งสามารถด าเนินการแก้ไข
ปัขหาต่างๆ ได้อย่างมีระบบ และแบบแผน 

2) ทัศคติ และพฤติกรรมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการจะเกิดความรู้สึกได้จากการที่ผู้ให้บริการ
สนใจที่จะด าเนินการแก้ไขปัขหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยท่าทีที่เป็นมิตร และด าเนินการแก้ไข ปัขหาอย่างเร่งด่วน 

3) การเข้าพบได้อย่างง่าย และมีความยืดหยุ่นในการให้บริการผู้รับบริการจะพิจารณาจาก
สถานที่ตั ้งไว้ให้บริการ และเวลาที่ได้รับบริการจากผู้ให้บริการรวมถึงระบบการบริการที่จัดเตรียมไว้  
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ 

4) ความไว้วางใจ และความเชื่อถือ ผู้รับบริการจะท าการพิจารณาหลังจากที่ ได้รับบริการ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการให้บริการของผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามที่ได้รับการตกลงกัน 
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5) การแก้ไขสถานการณ์ให้กับสู่ภาวะปกติ พิจารณาจากการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์
ล่วงหน้าเกิดขึ้น หรือเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติ และผู้ให้บริการสามารถแก้ไขสถานการณ์นั้นๆ ได้ทันท่วงที
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งท าให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 

6) ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือผู้รับบริการจะเชื่อถือในชื่อเสียงของผู้ให้บริการจากการที่
ผู้ให้บริการด าเนินกิจการด้วยดีมาตลอดนี้ 

พาราซุรามาน ซีแทมล์ และเบอร์รี่ (Parasuraman, Ziethaml & Berry, 1985, p. 44) ได้ชี้ให้เห็นด้วยว่า 
คุณภาพการให้บริการเป็นการให้บริการที่มากกว่า หรือตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการ ซึ่งเป็นเรื่อง
ของการประเมิน หรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นเลิศของการบริการในลักษณะของภาพรวม
ในมิติของการรับรู้ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการกลุ่มนี้  ช่วยให้เห็นว่าการประเมินคุณภาพการให้บริการ
ตามการรับรู้ของผู้บริโภคเป็นไปในรูปแบบของการเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อบริการที่คาดหวัง  และ
การบริการตามที่รับรู้ว่ามีความสอดคล้องกันเพียงไร ข้อสรุปที่น่าสนใจประการหนึ่ง  ก็คือ การให้บริการ
ที่มีคุณภาพนั้น หมายถึง การให้บริการที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการ  หรือผู้บริโภค
อย่างสม่ าเสมอ ดังนั้น ความพึงพอใจต่อการบริการจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการท าให้เป็นไปตาม
ความคาดหวัง หรือการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง (confirm or disconfirm expectation) ของผู้บริโภค
นั่นเอง 

ทัศนียา ชื่นนิรันดร์ (2544, หน้า 8-9) สรุปแนวคิดเก่ียวกับบริการตามหัวข้อต่อไปนี้ 
1) ความส าคัขของการบริการ ได้มีผู้เสนอแนวคิดเก่ียวกับความส าคัขของการบริการ ดังนี้ 

(1) การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพจากตัวบุคคล ซึ่งอาศัยเทคนิคกลยุทธ์ ทักษะ และ
ความแนบเนียนที่ท าให้ชนะใจลูกค้าที่มาติดต่อธุรกิจ หรือบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการ 

(2) การให้บริการสามารถกระท าได้ทั้งก่อนการติดต่อหรือในระหว่างการติดต่อ
หรือภายหลังการติดต่อ โดยได้รับการบริการจากตัวบุคคลทุกระดับในองค์กร รวมทั้งผู้บริหารด้วย 

(3) การบริการที่ดี จะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ที่มาติดต่อกับองค์กรเกิดความเชื่อถือศรัทธา
และสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งจะมีผลในการสั่งซื้อหรือใช้บริการด้านอ่ืนๆ อีกท้ังในโอกาสหน้า 

2) หลักการส าคัขในการให้บริการ เพ่ือเป็นการน าไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า 
หรือผู้มาใช้บริการ จึงมีหลักการการให้บริการ ดังนี้ 

(1) การเข้าใจความต้องการของลูกค้า เพื่อจะได้จัดบริการที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการอย่างเหมาะสม 

(2) การใช้วิธีการสื่อสารที่ดีต่อลูกค้า เพราะการสื่อสารที่ดีทั้งโดยวาจา หรือใช้สื่อที่เป็น
สัขลักษณ์ท่ีองค์กรจัดไว้สื่อสารกับลูกค้า จะท าให้เกิดความสะดวกและความเข้าใจที่ดี 

(3) การให้ความส าคัขกับลูกค้าทุกคน การให้ความส าคัขกับลูกค้าเป็นการแสดงถึง
การยอมรับ และนับถือลูกค้าจะท าให้ลูกค้า หรือผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ 

(4) การมีความรับผิดขอบ การแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้า หรือผู้มาใช้บริการในทุกกรณี 
จะท าให้ลูกค้า หรือผู้มาใช้บริการเกิดความเชื่อถือ และเชื่อม่ัน 
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สมิต สัชฌุกร (2547, หน้า 58-60) เป็นแนวคิดในการด าเนินการส าหรับองค์กรต่างๆ เกี่ยวข้องกับ
งานด้านการให้การบริการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ และก่อให้เกิดความส าเร็จต่อองค์กรนั้นๆ การให้บริการ
เป็นกระท าของบุคคล ซึ่งมีบุคลิกภาพอุปนิสัย และอารมณ์แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และแต่ละสถานการณ์ 
จึงมีการประพฤติปฏิบัติที่หลากหลายออกไป แต่อย่างไรก็ตาม การบริการที่ดีอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปมี ดังนี้ 

1) ท าด้วยความเต็มใจ การบริการเป็นเรื่องของจิตใจ ถ้ามีความรักในงานบริการก็จะท า
ทุกสิ่งทุกอย่างในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืนด้วยความตั้งใจ และเต็มใจ ผลของการกระท า ก็มักจะเกิดขึ้น
ด้วยดี 

2) ท าด้วยความรวดเร็ว ผู้รับบริการส่วนใหข่อยู่ในอาการรีบร้อนจึงต้องการความช่วยเหลือ
ที่ทันอกทันใจ การแสดงออกอย่างกุลีกุจอในการให้บริการจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้บริการมีความสุข  และ
ความพอใจ 

3) ท าถูกต้อง ดังได้กล่าวไว้ในหลักของการให้บริการว่า การให้บริการที่ครบถ้วนสมบูรณ์
จะเป็นการตอบสนองความต้องการ และท าความพอใจให้แก่ผู้รับบริการอย่างชัดแจ้ง การบริการที่ดีจึงต้อง
เน้นการท าให้ถูกต้องเป็นสิ่งส าคัข 

4) ท าอย่างเท่าเทียมกัน คนส่วนมากต้องการสิทธิพิเศษ และเรียกร้องที่จะรับบริการที่ดีกว่า
หรือเหนือกว่าผู้อ่ืน หากเราแสดงออกให้คนต่างๆ เห็นว่าเราให้แก่คนเดียว แต่ท าความไม่พอใจให้แก่คนเดียว 
แต่ท าความไม่พอใจให้แก่คนอีกจ านวนมาก 

5) ท าให้เกิดความชื่นใจ การบริการที่ดีจะต้องท าให้ผู้รับบริการมีความสุข ซึ่งทุกคน
ต่างตระหนักดีว่า เมื่อใดที่ผู้รับบริการตอบสนองความต้องการให้ความช่วยเหลืออย่างดีก็จะเกิ ดความปิติ 
ดังนั้น ผู้ให้บริการจึงต้องพยายามให้ความช่วยเหลือจนผู้รับบริการชื่นใจ 

สุนันทา ทวีผล (2550, หน้า 18) ให้ความหมายค าว่า การบริการตรงคับค าในภาษาอังกฤษว่า 
“service” ซึ่งเป็นค าท่ีเราคุ้นเคยและคนส่วนมากจะเรียกร้อง ขอรับบริการเพ่ือความพึงพอใจของตน 

โดยกล่าวว่า การบริการเป็นการปฏิบัติงานที่กระท าหรือติดต่อ  และเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ 
การให้บุคคลต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด้วยความพยายามใดๆ ก็ตามด้วย วิธีการหลากหลาย
ในการท าให้คนต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้รับความช่วยเหลือจัดได้ว่าเป็นการให้บริการ ทั้งสิ้น 

การจัดอ านวยความสะดวกก็เป็นการให้บริการ การสนองความต้องการของผู้ใช้บริการก็เป็น
การให้บริการ การให้บริการจึงสามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธี จุดส าคัข คือ เป็นการช่วยเหลือ  และ
อ านวยประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ 

การบริการเป็นสิ่งส าคัขยิ่งในงานด้านต่างๆ เพราะบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ
หรือการด าเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ไม่มีการด าเนินงานใดๆ ที่ปราศจากบริการทั้งในภาคราชการ 
และภาคธุรกิจเอกชน การขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ต้องมีการบริการรวมอยู่ด้วยเสมอยิ่งเป็นธุรกิจ
บริการตัวบริการนั้นเอง คือ สินค้า การขายจะประสบความส าเร็จได้ต้องมีการบริการที่ดี กิจการค้าจะอยู่ได้
ต้องท าให้เกิดการ “ขายซ้ า” คือ ต้องรักษาลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้าใหม่ การบริการที่ดีจะช่วยรักษา
ลูกค้าเดิมไว้ ท าให้เกิดการขายซ้ าแล้วซ้ าอีก และชักน าให้มีลูกค้าใหม่ๆ ตามมาเป็นความจริงว่า “เราสามารถ
พัฒนาคุณภาพสินค้าทีละตัวได้ แต่การพัฒนาคุณภาพบริการต้องท าพร้อมกันทั้งองค์กร” การพัฒนาคุณภาพ
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ของการบริการเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนในองค์กรจะต้องถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ไม่ฉะนั้น
จะเสียโอกาสแก่คู่แข่งขันหรือสูขเสียลูกค้าไป 

ขวัข พิพัฒนสุขมงคล (2551, หน้า 9-11) ได้ท าศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของ Parasuraman 
และคณะ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ด้าน คือ ด้านการรับรู้และด้านการคาดหวัง มีรายละเอียด ดังนี้  
ซึ่งพบว่า ปัจจัยพ้ืนฐานที่ผู้บริโภคใชใ้นการตัดสนิมี 10 ด้าน คือ 1) ความไว้วางใจได้ 2) การตอบสนองความต้องการ 
3) ความสามารถของผู้ให้บริการ 4) การเข้าถึงบริการ 5) ความมีอัธยาศัย 6) การติดต่อสื่อสาร 7) ความน่าเชื่อถือ 
8) ความปลอดภัย 9) ความเข้าใจและการรู้จักลูกค้า 10) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

2.2.3 หลักการให้บริการ 
เคทซ์ อิลิฮู และเบรนด้า แดเนท (Katz Elihu & Brenda Danet, 1973, p. 19) ได้ศึกษาการบริการ

ประชาชน เช่น หลักการที่ส าคัขของการให้บริการขององค์กรของรัฐประกอบด้วยหลักการ  3 ประการ 
คือ 

1) การติดต่อเฉพาะงาน (specificity) เป็นหลักการที่ต้องการให้บทบาทของประชาชน และ
เจ้าหน้าที่อยู่ในวงจ ากัด เพ่ือให้การควบคุมเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ และท าได้ง่าย ทั้งนี้โดยดูจากเจ้าหน้าที่
ที่ให้บริการว่าให้บริการประชาชนเฉพาะเรื่องที่ติดต่อหรือไม่ปฏิบัติ  หรือมีการสอบถามเรื่องอ่ืนหรือไม่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ติดต่อหรือไม่หากมีการให้บริการที่ไม่เฉพาะเรื่อง และสอบถามเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจาก
จะท าให้ล่าช้าแล้วยังท าให้การควบคุมเจ้าหน้าที่เป็นไปได้ยาก 

2) การให้ปริการที่มีลักษณะเป็นทางการ (universality) หมายถึง การที่ผู้ให้บริการจะต้อง
ปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเป็นทางการไม่ยึดถือความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ยึดถือการให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคน
อย่างเท่าเทียมกันในทางปฏิบัติ 

3) การวางตัวเป็นกลาง (affective neutrality) หมายถึง บริการแก่ผู้รับบริการโดยจะต้อง
ไม่น าเอาเรื่องของอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเข้ามาเกี่ยวข้อง 

กุลธน ธนาพงศธร (2548, หน้า 155-156) ได้ชี้ให้เห็นถึงหลักการให้บริการที่ส าคัขมี 5 ประการ คือ 
1) หลักการสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหข่  กล่าวคือ ประโยชน์

และบริการที่องค์การจัดให้นั้น จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคลากรส่วนใหข่ หรือทั้งหมดมิใช่
เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ  มิฉะนั้นแล้วนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการเอื้ออ านวยประโยชน์ และบริการแล้วยังไม่คุ้มค่ากับการด าเนินงานนั้นๆ อีกด้วย 

2) หลักความสม่ าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้นๆ ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ
มิใช่ท าๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติ 

3) หลักความเสมอภาคบริการที่จัดไว้นั้น จะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาค 
และเท่าเทียมกันไม่มีการใช้สิทธิพิเศษแก่บุคคล หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในลักษณะต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ อย่างเห็น
ได้ชัด 

4) หลักความประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการบริการ จะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะได้รับ 
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5) หลักความสะดวกบริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการ จะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย
สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างความยุ่งยากใจให้แก่ผู้บริการ
หรือผู้ใช้บริการมากจนเกินไป 

สมิต สัชฌุกร (2542, หน้า 173-174) ได้กล่าวถึง หลักการให้บริการไว้ว่า การให้บริการเป็นการให้
ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อื่นนั้น ต้องมีหลักยึดถือปฏิบัติมิใช่ว่าการให้ความช่วยเหลือ 
หรือการท าประโยชน์ต่อผู้อื่นจะเป็นไปตามใจของเราผู้ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ  โดยทั่วไปหลักการให้บริการ
มีข้อควรค านึง ดังนี้ 

1) สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ การให้บริการต้องค านึงถึงผู้รับบริการ
เป็นหลักจะต้องน าความต้องการของผู้รับบริการมาเป็นข้อก าหนดในการให้บริการ แม้ว่าจะเป็นการให้
ความช่วยเหลือที่เราเห็นว่าดี และเหมาะสมแก่ผู้รับบริการเพียงใด แต่ถ้าผู้รับบริการไม่สนใจไม่ให้ความส าคัข
การบริการนั้นก็อาจจะไร้ค่า 

2) ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจคุณภาพถือความพอใจของลูกค้าเป็นหลักเบื้องต้น 
เพราะฉะนั้นการบริการจะต้องมุ่งให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ และถือเป็นหลักส าคัขในการประเมินผล
การให้บริการ ไม่ว่าเราจะตั้งใจให้บริการมากมายเพียงใด แต่ก็เป็นเพียงด้านปริมาณแต่คุณภาพของบริการ
วัดได้ด้วยความพอใจของลูกค้า 

3) ปฏิบัติโดยลูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนการให้บริการ ซึ่งจะสนองตอบความต้องการและความพอใจ
ของผู้รับบริการที่เห็นได้ชัด คือ การปฏิบัติที่ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ครบถ้วน 
เพราะหากมีข้อผิดพลาดขาดตกบกพร่องแล้วก็ยากที่จะท าให้ลูกค้าพอใจ แม้จะมีค าขอโทษขออภัยก็ได้รับ
เพียงความเมตตา 

4) เหมาะสมแก่สถานการณ์การให้บริการที่รวดเร็ว ส่งสินค้า  หรือให้บริการตรงตาม
ก าหนดเวลาเป็นสิ่งส าคัข ความล่าช้าไม่ทันก าหนด ท าให้เป็นการบริการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
นอกจากการส่งสินค้าทันก าหนดเวลาแล้วยังจะต้องพิจารณาถึงความเร่งรี บของลูกค้า และสนองตอบ
ให้รวดเร็วก่อนก าหนดด้วย 

5) ไม่ก่อผลเสียหายแก่บุคคลอื่นๆ การให้บริการในลักษณะใดก็ตามจะต้องพิจารณา
โดยรอบคอบ รอบด้าน จะมุ่งแต่ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ลูกค้า และฝ่ายเราเท่านั้น ไม่เป็นการเพียงพอ จะต้อง
ค านึงถึงผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม จึงควรยึดหลักในการให้บริการว่าจะระมัดระวัง
ไม่ท าให้เกิดผลกระทบท าความเสียหายให้แก่บุคคลอ่ืนๆ ด้วย 

สรุปได้ว่า การประเมินคุณภาพการให้บริการตามการรับรู้ของผู้บริโภคเป็นไปในรูปแบบ
ของการเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อบริการที่คาดหวัง และการบริการตามท่ีรับรู้ว่ามีความสอดคล้องกันเพียงไร 
ข้อสรุปที่น่าสนใจประการหนึ่ง ก็คือ การให้บริการที่มีคุณภาพนั้น หมายถึง การให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความคาดหวังของผู้รับบริการ หรือผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้น ความพึงพอใจต่อการบริการจึงมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับการท าให้เป็นไปตามความคาดหวัง หรือการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง เพราะฉะนั้นการบริการ
จะต้องมุ่งให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 
 

2.3.1 ความหมายของการให้บริการสาธารณะ 
การให้บริการสาธารณะ (public service delivery) เป็นหน้าที่ กิจการที่รัฐจัดท าขึ้น เพ่ือสนองความต้องการ

ส่วนรวมของประชาชน โดยเป็นกิจการที่อยู่ในการอ านวยการของรัฐ ทั้งการที่รัฐเป็นผู้ด าเนินการเอง
หรือหน่วยงานเอกชนเข้ามาด าเนินการแทนในการนั้นๆ ซึ่งการให้บริการสาธารณะนั้น มีนักวิชาการ
ได้ให้ความหมาย และนิยาม ดังนี้ 

สิริชล สมพันธ์ (2551, หน้า 19) การให้บริการของภาครัฐที่รู้จักกันในค าว่า “การบริการ
สาธารณะ” นั้น จะแตกต่างกันกับการให้บริหารของภาคเอกชน ทั้งนี้ เนื่องจากภาครัฐมีเป้าหมายการให้บริการ
ประชาชนอยู่ที่ประชาชนได้รับบริการอย่างดีที่สุด สม่ าเสมอและเสมอภาค โดย ไม่หวังสิ่งตอบแทน
เพราะเป็นหน้าที่ของรัฐ แต่เป้าหมายของการบริการของเอกชนกลับอยู่ที่ผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เป็นกลุ่มแสวงหาผลก าไรจากการให้บริการ 

ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน (2554, หน้า 38) การบริการสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมบริการที่ภาครัฐ
ในฐานะผู้ให้บริการเป็นผู้จัดท าขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะของผู้รับบริการ
ให้ได้ความพึงพอใจ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความสุข และเกิดความเสมอภาคกับคนทุกกลุ่ม 

อ านวย บุขรัตนไมตรี (2554, หน้า 14) การบริการสาธารณะ คือ บริการที่จัดท าขึ้นโดยรัฐ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจัดท าโดยเอกชนแต่อยู่ในความควบคุมของรัฐ เพื่อสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชน และเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 

นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2554, หน้า 76-79) ให้ความหมายว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรม
ที่ฝ่ายปกครองท าข้ึนเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไข 2 ประการ คือ   

1) กิจกรรมที่ถือว่าเป็นบริการสาธารณะจะต้องเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล
ในกฎหมายมหาชน ซึ่งหมายความถึง การที่นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนเป็นผู้ประกอบกิจกรรมที่เป็นบริการ
สาธารณะนั้นด้วยตนเอง อันได้แก่ กิจกรรมที่รัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน หรือรัฐวิสาหกิจ
เป็นผู้ด าเนินการ และหมายความรวมถึงกรณีนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนมอบกิจการของตนบางประเภท
ให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการจัดท าแทน แต่องค์กรที่มอบยังควบคุม/ก ากับดูแลให้การด าเนินกิจกรรมนั้น 
อยู่ในสภาพเดียวกับที่องค์กรผู้มอบเป็นผู้ด าเนินการเอง (นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน หมายถึง นิติบุคคล
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ได้แก่ รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และ
วิสาหกิจมหาชน)  

2) กิจกรรมที่ถือว่าเป็นบริการสาธารณะจะต้องเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ 
สาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

อัมรินทร์ เซ็นเสถียร (2552, หน้า 21) ได้อธิบายความหมายของการให้บริการสาธารณะ คือ 
การให้บริการของหน่วยรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน ซึ่งการให้บริการ
จะต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยุติธรรมจนท าให้ประชาชนโดยส่วนรวมเกิดความพึงพอใจ 
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บุขเลิศ รักเพชร (2552, หน้า 18) ได้อธิบายความหมายของการให้บริการสาธารณะ หมายถึง 
กิจกรรมของรัฐบาลเลือกตัดสินใจแนวทางที่จะกระท าหรือไม่กระท า เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วัต ถุประสงค์
ที่ก าหนด และเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนจ านวนมาก 

แนวคิดเกี่ยวกับบริการสาธารณะ การให้บริการสาธารณะ ถือเป็นภารกิจสังคมของรัฐที่ต้องจัดให้มี 
และให้บริการอย่างทั่วถึง ข้าราชการจึงเป็นกลไกที่ส าคัขที่จะน าบริการสาธารณะไปสู่ประชาชน ข้าราชการ
จึงเป็นตัวจักรที่ส าคัข ถ้าเปรียบระบบการบริหารราชการกับการถ้าแล้ว รัฐจะเปรียบเสมือนผู้ขายบริการ  
ซึ่งผู้ที่มาขอรับบริการก็คือประชาชนนั่นเอง ผู้วิจัยขอน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับบริการสาธารณะ โดยแบ่งเป็น
หัวข้อ ตามล าดับดังนี้ 

2.3.2 ความหมายของบริการสาธารณะ 
สิริพร มณีภัณฑ์ (2538, หน้า 4) กล่าวว่า บริการสาธารณะ หมายถึง องค์กรที่มีขึ้นเพ่ือสนอง

ความต้องการส่วนรวมของประชาชน หรือท าให้เกิดความสะดวกสบายในการอยู่ร่วมกันในชุมชน เช่น 
องค์การรถไฟ องค์การแก๊ส หรือองค์การขนส่งสาธารณะ เป็นต้น โดยองค์การดังกล่าว มุ่งเน้นภาระ
ของฝ่ายปกครองที่จะต้องด าเนินการจัดท าในฐานะรัฐสวัสดิการ และมีรูปแบบในการจัดท าที่แตกต่างกันไป
ตามลักษณะของงานที่องค์กรฝ่ายปกครองนั้นๆ รับผิดชอบโดยมีกฎหมายรองรับเพื่อประโยชน์มหาชน
หรือประโยชน์สาธารณะ 

รีน ชาบัส (Rene Chapus, 1988, p. 118) กล่าวว่า กิจกรรมใดจะเป็นบริการสาธารณะได้ก็ต่อเมื่อ 
นิติบุคคลมหาชนเป็นผู้ด าเนินการหรือดูแลกิจกรรมนั้นเพื่อสาธารณะประโยชน์ 

เก็สดัน เจเซ (Geston Jeze, 1928, p. 45) กล่าวว่า การจะพิจารณาว่ากิจกรรมใดเป็นบริการ 
สาธารณะให้ดูที่จุดมุ่งหมายของการล่อตั้งองค์กรหรือกิจกรรมนั้น 

จีน เดอ โซโต (Jean de Soto, 1994, p. 35) กล่าวว่า ค านิยามของบริการสาธารณะอาจแยกเป็น 
สองลักษณะโดยพิจารณาจากลักษณะทางด้านการเมืองกับลักษณะทางด้านกฎหมาย คือ 

1) ลักษณะทางด้านการเมือง บริการสาธารณะ ได้แก่ สิ่งที่รัฐจะต้องจัดท าเพื่อสนอง
ความต้องการของคนในชาติไม่ว่าจะเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐาน เช่น ความปลอดภัย จนกระทั่งถึงความต้องการ
ทางดา้นเศรษฐกิจ โดยรัฐอาจท าเองหรือมอบให้คนอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการจัดท าก็ได้ 

2) ลักษณะทางต้านกฎหมาย บริการสาธารณะประกอบด้วยเงื่อนไขสามประการ คือ 
เกิดขึ้นจากผู้ปกครองประเทศ หรือจากแนวทางที่ผู้ปกครองประเทศวางไว้มีความต้องการจากประชาชน
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมเกิดความไม่เพียงพอหรือไม่สามารถจัดท าได้โดยเอกชนจากค าจ ากัดความดังกล่าว
ข้างต้นพอสรุปได้ว่า บริการสาธารณะประกอบไปด้วย เงื่อนไขสองประการ คือ กิจกรรมที่ถือว่าเป็นบริการ
สาธารณะจะต้องเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลมหาชน ซึ่งหมายถึง กรณีที่นิติบุคคลมหาชน
เป็นผู้ประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง ได้แก่ กิจกรรมที่รัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ
เป็นผู้ด าเนินการ และยังหมายความรวมถึงกรณีที่รัฐมอบกิจกรรมของรัฐบางประเภทให้เอกชน
เป็นผู้ด าเนินการด้วย 

ศุภชัย ยาวะประภาษ (2550, หน้า 27) ได้พิจารณานิยามและความหมายของค าว่า “บริการ
สาธารณะ” จะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ประการ คือ 
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1) บริการสาธารณะ เป็นกิจการที่อยู่ในความอ านวยการ หรือความควบคุมของฝ่ายปกครอง 
ลักษณะที่ส าคัขที่สุดของบริการสาธารณะ คือ ต้องเป็นกิจการที่รัฐจัดท าขั้นเพ่ือสนองความต้องการส่วนรวม
ของประชาชน ซึ่งก็คือ เป็นกิจการที่อยู่ในความอ านวยการของรัฐแต่เนื่องจากปัจจุบันภารกิจของรัฐมีมากขึ้น 
กิจกรรมบางอย่างต้องใช้เทคโนโลยีในการจัดท าสูง ใช้เงิน ลงทุนสูง และรัฐไม่มีความพร้อม จึงต้องมอบให้
บุคคลอ่ืน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน เป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งเมื่อรัฐมอบหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะให้บุคคลอ่ืนด าเนินการจัดท าแล้วบทบาทของรัฐในฐานะผู้จัดท าหรือผู้อ านวยการก็จะเปลี่ยนไป
เป็นผู้ควบคุม โดยรัฐจะเป็นผู้ควบคุมมาตรฐานของบริการสาธารณะ ควบคุมความปลอดภัยรวมทั้งควบคุม
ค่าบริการ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์ตอบแทนมากที่สุด และเดือดร้อนน้อยที่สุด 

2) บริการสาธารณะ จะต้องมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสาธารณะประโยชน์ โดยความต้องการส่วนรวม
ของประชาชนอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายและความต้องการ
ที่จะอยู่อย่างปลอดภัย ดังนั้น บริการสาธารณะที่รัฐจัดท าจึงต้องมีลักษณะที่สนองความต้องการของประชาชน
ทั้งสองประการดังกล่าว กิจการใดที่รัฐเห็นว่ามีความจ าเป็นต่อการอยู่อย่างปลอดภัยหรือการอยู่อย่างสุขสบาย
ของประชาชน รัฐก็จะต้องเข้าไปจัดท ากิจการนั้น และนอกจากนี้ ในการจัดท าบริการสาธารณะของรัฐ 
รัฐไม่สามารถจัดท าบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดได้ รัฐจะต้อง
จัดท าบริการสาธารณะ เพ่ือประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

เทพศักดิ์  บุณยรัตพันธุ  (2536, หน้า 225-226) มองว่า การให้บริการสาธารณะ หมายถึง 
กระบวนการให้บริการที่มีลักษณะเป็นพลวัต โดยระบบการให้บริการที่ดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบใช้ทรัพยากร และผลิตการบริการได้เป็นไปตามแผนงานและการเข้าถึงการรับบริการ 
ซึ่งจากความหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเป็นการพิจารณา โดยใช้แนวคิดเชิงระบบที่มีการมองว่าหน่วยงาน
มีหน้าที่ให้บริการใช้ปัจจัยน าเข้า ( input) เข้าสู่กระบวนการผลิต (process) และออกมาเป็นผลผลิต
หรือการบริการ (output) โดยทั้งหมดจะต้องมีแผนก าหนดไว้ และการประเมินผลจะช่วยให้ทราบว่าผลผลิต 
หรือการบริการที่เกิดข้ึนว่าเป็นเช่นใด ซึ่งจะเป็นข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เป็นปัจจัยน าเข้าต่อไป 

โดยหลักเกณฑ์ในการจัดบริการสาธารณะในการจัดท าบริการสาธารณะนั้นมีหลักเกณฑ์ที่ส าคัขอยู่ 
3 ประการ คือ 

1) บริการสาธารณะต้องด าเนินการไปอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง บริการสาธารณะเป็นกิจการ
ที่มีความจ าเป็นแก่การด ารงชีวิตของประชาชน ประชาชนทุกคนมีความต้องการในกิจการบริการสาธารณะ
อยู่ตลอดเวลา และฝ่ายปกครองก็มีหน้าที่ที่จะต้องจัดท าบริการสาธารณะให้ด าเนินไปอย่างปกติโดยต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ ดังนั้น การจัดท าบริการของฝ่ายปกครองจึงไม่สามารถด าเนินการเป็นช่วงๆ โดยไม่มีความสม่ าเสมอ 
และต่อเนื่องได ้

หลักในเรื่องที่ว่าบริการสาธารณะมีความสม่ าเสมอและต่อเนื่องนี้  มิได้ใช้บริการ 
สาธารณะเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเอกชนผู้ได้รับมอบอ านาจจากฝ่ายปกครองได้จัดท าบริการสาธารณะแทน
ไม่ว่าจะเป็นการมอบอ านาจโดยผลของกฎหมายหรือโดยสัขขาก็ตาม และหากเอกชนผู้จัดท าบริการ
สาธารณะด าเนินกิจการบริการสาธารณะไปอย่างไม่สม่ าเสมอ หรือไม่ต่อเนื่อง เอกชนผู้นั้นก็ต้องถูกลงโทษ
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ตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขของสัขขาเช่นกัน ส่วนเอกชนผู้ได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะย่อมมีสิทธิ
เรียกร้องให้ฝ่ายปกครองจัดการแก้ไขบริการสาธารณะที่ขัดข้องนั้นเพ่ือให้ด าเนินไปตามปกติ 

2) บริการสาธารณะที่จัดขึ้นต้องให้ เอกชนมีสิทธิได้รับประโยชน์ โดยเท่าเทียมกัน 
รัฐธรรมนูขแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัขขัติไว้ในมาตรา 30 ว่า บุคคลย่อมเสมอกัน
ในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน บริการสาธารณะเป็นกิจการที่รัฐจัดท าขึ้น
โดยอาศัยอ านาจทางกฎหมาย ดังนั้น ประชาชนจึงต้องมีสิทธิและโอกาสที่ได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะ
หรือเข้าสู่บริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกัน รัฐจะจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
โดยเฉพาะไม่ได้ 

3) การจัดบริการสาธารณะจะต้องปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน
ตลอดเวลา ในการจัดท่าบริการสาธารณะนั้น เนื่องจากฝ่ายปกครองสามารถท าได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม
จากบุคคลใด เพื่อฝ่ายปกครองมีอ านาจตามกฎหมายที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ฝ่ายเดียว เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาโดยฝ่ายปกครอง ต้องค านึงถึงความจ าเป็นในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะอยู่เสมอ และจะต้องปรับปรุงให้เข้ากับวิวัฒนาการของความต้องการของส่วนรวม
ของประชาชนโดยการแก้ไขปรับปรุงการจัดท าบริการสาธารณะดังกล่าวต้องท าโดยกฎหมายหรือมีกฎหมาย
ให้อ านาจกระท าได้ และแม้ว่าการแก้ไข เปลี่ยนแปลงบริการสาธารณะนั้น จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลใด
บุคคลหนึ่งก็ตาม บุคคลนั้นจะอ้างสิทธิประโยชน์ที่เคยได้รับจากบริการสาธารณะมาขัดขวางการเปลี่ยนแปลง
บริการสาธารณะโดยกฎหมายมิได้ 

จอห์น ดี มิลเล็ท (John D. Millett, 1954, pp. 397-400) เห็นว่าการให้บริการสาธารณะมีเป้าหมาย
ที่ส าคัขที่การสร้างความพึงพอใจให้และประชาชน โดยเขาเห็นว่าเป้าหมายนี้เป็นค่านิยมแรกที่ผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องยึดถือไว้เสมอพร้อมๆ กันไปกับการยึดถือค่านิยมหรือหลักการของการให้บริการสาธารณะอีก 
5 ประการ ได้แก่ ความเสมอภาค ความตรงเวลา ความเพียงพอ ความต่อเนื่อง และความก้าวหน้า 

1) การให้บริการอย่างเสมอภาค (equitable service ) หมายถึง ความยุติธรรม
ในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ดังนั้น  ประชาชนทุกคนจะต้องได้รับ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกหรือกีดกันในการให้บริการประชาชนจะต้องได้รับการปฏิบัติ
ในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ถูกใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 

2) การให้บริการที่ตรงต่อเวลา (timely service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่จะต้อง
มีความตรงต่อเวลา โดยมิลเล็ท เห็นว่า ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลย
ถ้าไม่มีการตรงเวลา ซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน 

3) การให้บริการอย่างพอเพียง (ample service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะ ต้องมีจ านวน
การให้บริการและสถานที่ที่ให้บริการที่เหมาะสมพอเพียง (the right quantity at the tight deographical 
location) ซึ่ง มิลเล็ท เห็นว่าความเสมอภาค และความตรงเวลาจะไม่มีความหมายเลย ถ้ามีจ านวน
การให้บริการที่ไม่เพียงพอ และสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ 
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4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (continuous service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะ
ที่เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงาน
ที่ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้ 

5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า (progressive pervice) หมายถึง การให้บริการสาธารณะ
ที่มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือความสามารถ
ที่จะท าหน้าที่ได้มากขึ้น โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 

สามารถ ยิ่งค าแหง (2553, หน้า 15) ได้ชี้แนะว่า การให้บริการและการต้อนรับลูกค้าให้ได้รับ
ความพอใจอยากท่ีจะมาใช้บริการอีก ควรด าเนินการ ดังนี้ 

1) พนักงานต้องแต่งกายสะอาด เรียบร้อย 
2) ต้อนรับลูกค้าทุกคนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน 
3) พนักงานมีความรอบรู้ในหน้าที่ บริการด้วยความรวดเร็วมีความกระตือรือร้น 
4) ควรมีการสืบหาข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่างๆ เพ่ือจะได้ต้อนรับอย่างเหมาะสม 
5) การให้บริการลูกค้าจะต้องดูถึงความต้องการของลูกค้าเป็นส าคัข 
6) สถานที่ท าการต้องดูแลให้สะอาด มีการจัดที่พักคอยส าหรับลูกค้า 
7) หมั่นออกเยี่ยมลูกค้าหรือธุรกิจของลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ 
8) สร้างสื่อสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าต่อลูกค้าชนิดปากต่อปากซ่ึงเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุด 
9) การพัฒนาระบบงานโดยการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา 
10) ให้ค าแนะน าด้านวิชาการและการตลาดแก่ลูกค้า 

มนกานต์ มีบุขลือ (2547, หน้า 30) ได้อธิบายว่า ความพึงพอใจในการบริการหรือความสามารถ
ในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 

1) ความสามารถในการบริการอย่างเสมอภาค (equitable service) หมายถึง ความยุติธรรม
ในการบริการงานที่มีฐานคติท่ีว่าทุกคนเท่าเทียมกัน 

2) ความสามารถในการบริการตรงเวลา (timely service) หมายถึง การให้บริการจะต้อง
ตรงเวลา รวดเร็ว และทันต่อเวลา 

3) ความสามารถในการให้บริการอย่างเพียงพอ (ample service) หมายถึง การให้บริการ
ต้องมีลักษณะที่เหมาะสม (the right geographical location) Millet เห็นว่าความเสมอภาคหรือการตรงต่อเวลา
จะไม่มีความหมาย ถา้ไม่มีการให้บริการที่เพียงพอ 

4) ความสามารถในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (continuous service) หมายถึง การให้บริการ
ที่เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก 

5) ความสามารถในการให้บริการอย่างก้าวหน้า (progressive service) หมายถึง การให้บริการ
ที่มีการปรับปรุงคุณภาพและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานโดยทรัพยากรเท่าเดิมและพัฒนา การให้บริการ
ทั้งในด้านการบริการและในด้านคุณภาพให้มีความเจริขก้าวหน้าตาม 

โกวิทย์ พวงงาม (2552, หน้า 176-180) มองพัฒนาการของชุมชนมนุษย์ย้อนกลับไปในอดีต 
ก่อนที่จะผันแปรมาสู่รูปแบบรัฐสมัยใหม่ที่รู้จักกันในรูปแบบรัฐชาติ (nation-state) อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ 
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ซึ่งเน้น 4 องค์ประกอบหลัก คือ การมีขอบเขตดินแดนที่แน่นอนมีประชากรที่มีสัขชาติเป็นสิ่งแสดงความเป็น
พลเมืองของรัฐมีรัฐบาลที่เมืองหลวงมีแต่เพียงรัฐบาลเดียวรับผิดชอบและมีอ านาจอธิปไตยเหนือดินแดนและ
ประชากรของตนและเป็นอิสระจากรัฐอ่ืนๆ) กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของผู้คนในชุมชน
มักจะด าเนินการโดยสมาชิกในชุมชนเองที่ร่วมกันสร้างสรรค์รูปแบบและวิธีการด าเนินการที่เป็นไปตามบริบท
และเงื่อนไขทางนิเวศวิทยา พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ระบบความเชื่อหรือวัฒนธรรมและปัจจัยอ่ืนๆ 
อีกหลายด้านของแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนแตกต่างกันไป และเราจะเห็นถึงความหลากหลายในกิจกรรม
ที่เป็นเรื่องของสาธารณะหรือส่วนรวมในเรื่องเดียวกันแต่มีความแตกต่างกันในระหว่างชุมชนต่างๆ เช่น  
การจัดการเรื่องน้ าซึ่งเป็นทรัพยากรหรือปัจจัยที่ส าคัขยิ่งในสังคมเกษตรกรรมสมัยก่อนจะมีความแตกต่าง
ในรูปแบบการจัดการระหว่างภาคเหนือกับภาคอีสาน หรือในเรื่องสถานฌาปนกิจศพ หรือสถานที่เผาศพ 
ในขณะที่ภาคอีสานจะจัดการภายในวัด แต่ภาคเหนือจะมีพ้ืนที่แยกไปต่างหากจากวัด เป็นต้น 

สรุปได้ว่า การให้บริการสาธารณะ หมายถึง การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวมการเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกโดยค านึงถึงลักษณะที่ตั้ง
การเดินทาง ความสะดวกสบาย และสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
ยุติธรรม ทุกคนได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกัน 

2.3.3 หลักการให้บริการสาธารณะ 
ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการให้บริการสาธารณะไว้ดังนี้ 
Katz Elihu & Brenda Danet (1973, p. 19) ได้ศึกษาการบริการประชาชน เช่น หลักการที่ส าคัข

ของการให้บริการขององค์กรของรัฐ ประกอบด้วยหลักการ 3 ประการ คือ 
1) การติดต่อเฉพาะงาน (specificity) เป็นหลักการที่ต้องการให้บทบาทของประชาชน

และเจ้าหน้าที่อยู่ในวงจ ากัด เพ่ือให้การควบคุมเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และท าได้ง่าย ทั้งนี้โดยดูจาก
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการว่าให้บริการประชาชนเฉพาะเรื่องที่ติดต่อหรือไม่ปฏิบัติ หรือมีการสอบถามเรื่องอ่ืน
หรือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ติดต่อหรือไม่ หากมีการให้บริการที่ไม่เฉพาะเรื่องและสอบถามเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง 
นอกจากจะท าให้ล่าช้าแล้วยังท าให้การควบคุมเจ้าหน้าที่เป็นไปได้ยาก 

2) การให้บริการที่มีลักษณะเป็นทางการ (universality) หมายถึง การที่ผู้ให้บริการจะต้อง
ปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเป็นทางการไม่ยึดถือความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ยึดถือการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในทางปฏิบัติ 

3) การวางตัวเป็นกลาง (affective neutrality) หมายถึง บริการแก่ผู้รับบริการโดยจะต้อง
ไม่น าเอาเรื่องของอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเข้ามาเกี่ยวข้อง 

ฐิติรัตน์ อินต๊ะพิงค์ (2555, หน้า 13-14) ได้อธิบายถึง การบริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นประเภทใด
หรือจัดท าโดยผู้ใด ย่อมต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ส าคัข 3 ประการ ดังนี้ 

1) หลักว่าด้วยความเสมอภาค หลักนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ส าคัขประการแรกในการจัดท า
บริการสาธารณะ ทั้งนี้ เนื่องจากการที่ฝ่ายปกครองเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะนั้น ฝ่ายปกครองมิได้
มีจุดมุ่งหมายที่จะจัดท าบริการสาธารณะขึ้น เพ่ือประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นการจัดท าขึ้น
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนทุกคน คือ ประชาชนทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติ หรือได้รับผลประโยชน์
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จากบริการสาธารณะอย่างเสมอภาคกัน ดังนั้น กิจการใดที่ฝ่ายปกครองจัดท าขึ้นเพื่อบุคคลใดโดยเฉพาะ
จึงไม่มีลักษณะเป็นบริการสาธารณะ 

2) หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง เนื่องจากบริการสาธารณะเป็นกิจการที่มีความจ าเป็นส าหรับ
ประชาชน ดังนั้น หากบริการสาธารณะหยุดชะงักไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามประชาชน ผู้ใช้บริการสาธารณะ
ย่อมได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายได้ ด้วยเหตุนี้บริการสาธารณะจึงต้องมีความต่อเนื่องในการจัดท า
ซึ่งหลักการที่ส าคัขของหลักว่าด้วยความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ คือ นิติบุคคลผู้มีหน้าที่จัดท าบริการ
สาธารณะจะต้องด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่องตลอดเวลา หากมีกรณีที่
เกิดการหยุดชะงักจะต้องมีการรับผิดชอบ และในกรณีที่เกิดการหยุดชะงักขององค์กรปกครองท้องถิ่น หรือ
องค์กรมหาชนอิสระ องค์กรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลจะต้องเข้าด าเนินการแทนเพ่ือเป็นหลักประกันการต่อเนื่อง
ของบริการสาธารณะ  

3) หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การบริการสาธารณะที่ ดีนั้น จะต้องสามารถ
ปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดเวลา เพ่ือให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และความจ าเป็นในทางปกครองที่จะรักษา
ประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงให้เข้ากับวิวัฒนาการของความต้องการส่วนรวมของประชาชนด้วย 
ซึ่งหลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหมายความถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบริการสาธารณะให้ทันกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการสาธารณะอยู่เสมอเพ่ือให้บริการสาธารณะที่ฝ่ายปกครองจัดท ามีความสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนหรือประโยชน์มหาชน 

สรุปได้ว่า หลักส าคัขของการให้บริการสาธารณะ มีการด าเนินการเกี่ยวข้องกับการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยมีสาระส าคัข คือ ความเสมอภาค ความเป็นกลาง  
ความต่อเนื่อง และการปรับปรุงให้มีคุณภาพยอยู่เสมอ 

2.3.4 องค์ประกอบของการให้บริการสาธารณะ 
มีนักวิชาการได้อธิบายถึงองค์ประกอบของการให้บริการสาธารณะ ไว้ดังนี้ 
วรเจตน์ ภาคีรัตน์ (2546, หน้า 28) กล่าวว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ

ประโยชน์สาธารณะ (หรือที่ต้องจัดท าขึ้นเพ่ือสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม) ที่ด าเนินการ
จัดท าขึ้นโดยบุคคลในกฎหมายมหาชนหรือโดยเอกชนซึ่งฝ่ายปกครองต้องใช้อ านาจก ากับดูแลบางประการ
และอยู่ภายใต้ระบบพิเศษ หลักเกณฑ์พ้ืนฐานของบริการสาธารณะประกอบไปด้วย 

1) เป็นกิจการที่ต้องมีความต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
2) มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของประชาชน และ  
3) เป็นกิจการที่ให้แก่คนทั่วไปโดยเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ 

พิเชฐ บัขขัติ (2549, หน้า 12-13) องค์ประกอบของบริการโดยบริการสุขภาพทั้ง 3 ประเภท
ไม่ว่าจะเป็นบริการส่วนบุคคล บริการกลุ่มคนหรือบริการสังคมจะมีองค์ประกอบส าคัขอยู่ 3 อย่าง คือ 

1) บริการซึ่งเกิดจากการปฏิบัติของบุคคลผู้ให้บริการ (personalized service) เป็นผลลัพธ์
จากการปฏิบัติงาน (เทคนิคบริการและพฤติกรรมบริการ) ที่ผู้ให้บริการกระท าให้ผู้รับบริการ เช่น  การท า
หัตถการของแพทย์หรือกริยาท่าทางค าพูดสีหน้าในการให้บริการ 
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2) บริการที่เกิดจากเครื่องมือสถานที่ที่เตรียมไว้ให้บริการ (mechanized service หรือ 
facility content in service) เป็นผลลัพธ์ของบริการที่เตรียมไว้อ านวยความสะดวก หรือประกอบ
ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เครื่องมือ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมหรือบรรยากาศ โดยที่เมื่อเสร็จสิ้น
การให้บริการแล้วไม่ได้มอบให้ลูกค้าไปด้วย 

3) ผลิตภัณฑ์ในบริการ (product content in service) เป็นสิ่งที่ประกอบในการให้บริการ
และได้ส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการไปด้วย เช่น ยา อาหาร น้ าดื่ม วัสดุการแพทย์ 

ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2549, หน้า 11-14) ได้เสนอหลักการให้บริการแบบครบวงจรหรือการพัฒนา 
ให้บริการในเชิงรุก เรียกว่าหลัก package service ซึ่งมีเป้าหมายดังนี้ 

1) การมุ่งประโยชน์ของประชาชนผู้รับบริการทั่งผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการและผู้ที่อยู่ในข่าย
ที่ควรจะได้รับบริการเป็นส าคัขมีลักษณะดังนี้ 

(1) ผู้ให้บริการ ถือว่าการให้บริการเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
โดยต้องจัดบริการให้ครอบคลุมทั่วถึง 

(2) การก าหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติและการใช้ดุลยพินิจ จะต้องค านึงถึงสิทธิประโยชน์
ของผู้รับบริการ เป็นต้น 

(3) ผู้ให้บริการจะต้องมองผู้มารับบริการว่ามีฐานะศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมตน 
2) ความรวดเร็วในการให้บริการอาจท าได้ใน 3 ลักษณะ คือ 

(1) การพัฒนาข้าราชการให้มีทัศนคติ มีความรู้ความสามารถเพ่ือให้เกิดความช านาข
งาน มีความกระตือรือร้น และกล้าที่จะตัดสินในเรื่องที่อยู่ในอ านาจของตน 

(2) การกระจายอ านาจหรือการมอบหมายอ านาจให้มากขึ้นและปรับปรุงระเบียบ 
วิธีการท างานให้มีข้ันตอนโดยใช้เวลาในการให้บริการน้อยที่สุด 

(3) การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะท าให้บริการได้รวดเร็วขึ้น 
3) การให้บริการจะต้องเสร็จสมบูรณ์ โดยความเสร็จสมบูรณ์ของการให้บริการ หมายถึง 

การเสร็จสมบูรณ์ตามสิทธิประโยชน์ที่ผู้รับบริการพึงจะได้รับซึ่งลักษณะที่ดีของการให้บริการที่เสร็จสมบูรณ์
ก็คือ การบริการที่แล้วเสร็จในการติดต่อเพียงครั้งเดียวหรือไม่เกิน 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึง 
ความพยายามที่จะให้บริการในเรื่องอ่ืนๆ ที่ผู้มาติดต่อขอรับบริการสมควรจะได้รับด้วย แม้ว่าจะไม่ได้ขอรับ
บริการในเรื่องนั้น ก็ตามแต่ถ้าเห็นว่าเป็นสิทธิประโยชน์ของผู้รับบริการก็ควรที่จะให้ค าแนะน าและพยายาม
ให้บริการในเรื่องนั้นๆ เช่น มีนักกีฬามาขอยืมอุปกรณ์กีฬา แล้วพบว่าบัตรประจ าตัวนักกีฬาใกล้หมดอายุ  
ก็ด าเนินการแนะน าให้ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนท าบัตรประจ าตัวนักกีฬาใหม่ เป็นต้น 

4) ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
5) การให้บริการด้วยความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ 
6) การให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนโยน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการจะต้องปฏิบัติต่อ

ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้วยความอ่อนน้อม ซึ่งจะท าให้ผู้มารับบริการมีทัศนคติที่ดีต่อข้าราชการ
และการติดต่อกับทางราชการ 
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7) การให้บริการด้วยความเสมอภาค ซึ่งข้าราชการมีหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน จะต้อง
ให้บริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันทุกคน 

นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2552, หน้า 43-45) สรุปไว้ว่า หลักเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานในการจัดท าบริการ
สาธารณะ ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ คือ 1) หลักว่าด้วยความเสมอภาค 2) หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง 
และ 3) หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) หลักว่าด้วยความเสมอภาค เป็นหลักเกณฑ์ที่มีความส าคัขประการแรกในการจัดท า
บริการสาธารณะ เนื่องจากการที่รัฐเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะนั้น รัฐมิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะจัดท าบริการ
สาธารณะขึ้นเพ่ือประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ แต่เป็นการจัดท าเพ่ือประโยชน์ของประชาชนทุกคน 
ประชาชนทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติหรือได้รับผลประโยชน์จากบริการสาธารณะอย่างเสมอภาคกัน 
ความเสมอภาคนี้มีหลายประเภท กล่าวโดยสรุป คือ นอกจากความเสมอภาคท่ีจะได้รับประโยชน์จากบริการ
สาธารณะอย่างเท่าเทียมกันแล้ว ยังหมายความถึง ความเสมอภาคที่จะได้รับบริการเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็น
ราคาค่าบริการหรือการบริการ ความเสมอภาคในการเข้าเป็นคู่สัขขาของรัฐที่จะต้องมีการเรียกประกวด
ราคาหรือประมูลเพื่อให้บุคคลทั่วไปมีโอกาสเข้าแข่งขันกับผู้อ่ืนเพื่อเป็นคู่สัขขาของรัฐ รวมทั้งความเสมอภาค
ในการเข้าท างานกับรัฐอย่างเท่าเทียมกันโดยการสอบแข่งขันกับบุคคลอ่ืนๆ ภายใต้เงื่อนไขบางประการ
เกี่ยวกับคุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน (กิจการใดที่รัฐจัดท าขึ้นเพ่ือบุคคลใดโดยเฉพาะจะไม่มี
ลักษณะเป็นบริการสาธารณะ) 

2) หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง การบริการสาธารณะเป็นกิจการที่มีความจ าเป็นส าหรับ
ประชาชน ดังนั้น หากบริการสาธารณะหยุดชะงักลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะ
ย่อมได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายได้ด้วยเหตุนี้บริการสาธารณะจึ งต้องมีความต่อเนื่องในการจัดท า
ความต่อเนื่องดังกล่าวนี้ไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนตายตัวว่าจะต้องมีลักษณะอย่างไรส าหรับบริการสาธารณะ
บางประเภทซึ่งจะต้องจัดท าอย่างถาวร เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและภายนอกประเทศ  
การรักษาพยาบาล การควบคุมการคมนาคมทางอากาศ ความต่อเนื่องจะหมายถึง การจัดท าบริการสาธารณะ
ประเภทนั้นๆ ตลอด 24 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 7 วัน ในขณะที่บริการสาธารณะบางประเภทซึ่งไม่จ าเป็นต้องจัดท า
อย่างถาวรแต่ต้องจัดท าอย่างสม่ าเสมอ ก็อาจจัดท าโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขบางประการ เช่น พิพิธภัณฑ์
สามารถก าหนดเวลาเปิด-ปิด ก าหนดวันหยุดได้การศึกษาสามารถก าหนดวันเวลาในการให้การศึกษา รวมทั้ง
การหยุดพักร้อนประจ าปี เป็นต้น 

3) หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบริการสาธารณะที่ดีจะต้องสามารถปรับปรุงแก้ไข
ได้ตลอดเวลา เพ่ือให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และความจ าเป็นในทางปกครองที่จะรักษาประโยชน์สาธารณะ
รวมทั้งปรับปรุงให้เข้ากับวิวัฒนาการของความต้องการส่วนรวมของประชาชนด้วย 

สรุปได้ว่า การให้บริการสาธารณะจะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ และองค์ประกอบ
ของการให้บริการสาธารณะนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ ความอ านวยการหรือคอยควบคุม
ของฝ่ายปกครองหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน โดยรัฐจะเป็นผู้ควบคุมมาตรฐานของบริการสาธารณะควบคุม
ความปลอดภัยรวมทั้งควบคุมค่าบริการทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร ค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
กิจกรรมหรือกระบวนการความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริการ 
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2.3.5 มาตรฐานการบริการ 
มีนักวิชาการได้อธิบายถึงมาตรฐานการบริการที่ดีไว้ ดังนี้ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (2547, หน้า 33-34) ตามความในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้มีบทบัขขัติและการด าเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีส า นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ท าการก าหนดวิธีการด าเนินงานตามภารกิจ โดยจ าแนกออกได้เป็น 5 กลุ่ม โดยมีเรื่องของการพัฒนาคุณภาพ
ในการให้บริการจัดอยู่ในกลุ่มภารกิจที่ทุกส่วนราชการจะต้องด าเนินการพร้อมกันในทันที (ภารกิจกลุ่มที่ 1) 
ซึ่งให้เริ่มด าเนินการนับแต่ปี พ.ศ. 2547 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และด าเนินการควบคู่ไปกับการบริหาร
ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ การลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการ การอ านวยความสะดวกในการบริการและการปรับปรุงระบบการให้บริการ
ของส่วนมาตรการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้นของหน่วยงานภาครัฐ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 บัขขัติ
ให้ส่วนราชการต้องถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1) การรับพึงความคิดเห็น และความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชน ผู้รับบริการ
เพ่ือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติการให้เหมาะสม 

2) ให้มาตรการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุขาต การอนุมัติ  
การปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

3) ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันให้ส่วนราชการ
แต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการ และปิดประกาศให้ประชาชนทราบ 

4) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ส่วนราชการร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการ ร่วมกระทรวง
ศูนย์บริการร่วมจังหวัด ศูนย์บริการร่วมอ าเภอ ให้ประชาชนสามารถติดต่อในเรื่องต่างๆ ได้ในที่เดียวกัน 

5) ให้ส่วนราชการทบทวนเพื่อด าเนินการยกเลิก ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ ทั้งนี้
โดยค านึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัข 

6) ในการบริการประชาชนหรือติดต่อระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป พร้อมกับจัดให้มีระบบเครือข่าย
สารสนเทศ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้ง่าย 

สมิต สัชฌุกร (2550, หน้า 42) มาตรฐานการบริการที่ดี ควรค านึงถึงลักษณะดังต่อไปนี้ 
1) เป็นมาตรฐานของตัวงานไม่ใช่มาตรฐานของตัวคน หมายถึง ไม่จ าเป็นต้องพิจารณาว่า

ผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัติงานนั้น 
2) มีทางบรรลุได้ หมายถึง ผู้ให้บริการนั้น ส่วนใหข่สามารถจะปฏิบัติให้บรรลุถึงมาตรฐานได้ 

มีข้อยกเว้น ส าหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ ซึ่งจะต้องเรียนรู้งานนั้น จนผ่านการทดลองปฏิบัติงานก่อน 
3) เป็นที่เข้าใจตรงกัน หมายถึง มีความหมายชัดเจน เป็นที่เข้าใจชัดเจนแจ้งทั้งผู้บังคับบัขชา

และผู้ใต้บังคับบัขชา 
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4) เป็นที่ตกลงกัน หมายถึง ทั้งผู้บังคับบัขชาและผู้ใต้บังคับบัขชาตกลงกันได้ว่า มาตรฐานนั้น
เป็นธรรม เพราะเป็นสิ่งส าคัขในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัขชายอมรับและมีความส าคัขในการน าไป
เป็นฐานของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5) มีลักษณะเฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้ หมายถึง ต้องสามารถก าหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
หรือหน่วยวัด อย่างน้อยที่สุดสามารถประเมินเป็นระดับได ้

6) มุ่งถึงเวลา หมายถึง มีก าหนดระยะเวลาได้ ชัดแจ้งว่ามาตรฐานนั้นจะบรรลุถึงในเวลา
ที่เจาะจงเมื่อใด 

7) เป็นลายลักษณ์อักษร หมายถึง ผู้บังคับบัขชาและผู้ใต้บังคับบัขชาควรมีส าเนาคนละฉบับ 
เพ่ือจะได้ไม่ต้องจ าและจะได้เป็นเครื่องช่วยเตือนความจ าทั้งสองฝ่าย 

8) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หมายถึง จะต้องมีการประเมินเป็นระยะๆ และเปลี่ยนตาม
ความจ าเป็นเพราะมาตรฐานเป็นสิ่งที่ต้องท าให้บรรลุเป็นที่ตกลงกัน ความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลง
ควรมีสาเหตุจากวิธีการใหม่ๆ อุปกรณ์เครื่องมือใหม่ๆ วัสดุใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่างๆ ที่ส าคัข 
แต่ไม่ควรเปลี่ยนเพียงเพราะว่า ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถท าตามมาตรฐานนั้นได้ 

ในประเทศนั้นค าว่าบริการสาธารณะมีผู้ให้ความหมายไว้หลายคน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
จากรูปแบบและเหตุผลในการให้ก าจ ากัดความว่าบริการสาธารณะแล้วจะเห็นได้ว่า ได้รับอิทธิพลมาจาก
แนวคิดของ สุวัฒน์ บุขเรือง (2545, หน้า 16) ที่ให้ความหมายของค าว่าบริการสาธารณะไว้ในหนังสือ 
“กฎหมายปกครอง” ว่าบริการสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่อยู่ในความอ านวยการหรืออยู่ในความควบคุม 
ของฝ่ายปกครองที่จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน 

การบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการที่อยู่ในความอ านวยการหรือในความควบคุมของฝ่ายการปกครอง
ที่จัดขึ้น เพ่ือสนองความต้องการของประชาชน ฝ่ายปกครอง หมายถึง ฝ่ายบริหาร ที่รวมถึงข้าราชการ
ทุกส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น ที่มีหน้าที่จะต้องจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน โดยมีลักษณะ 
ดังนี้ 

1) เป็นกิจกรรมที่อยู่ในการควบคุมของรัฐ 
2) มีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน 
3) การจัดระเบียบและวิธีด าเนินบริการสาธารณะ ย่อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เพ่ือให้ 

เหมาะสมแก่ความจ าเป็นแห่งกาลสมัย 
4) ต้องจัดด าเนินการโดยสม่ าเสมอ 
5) เอกชนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะเท่าเทียมกัน 

สุวัฒน์ บุขเรือง (2545, หน้า 18) ได้ให้ความหมายของการบริการสาธารณะว่า เป็นการบริการ
ในฐานะที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอ านาจกระท าเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
จากความหมาย ดังกล่าวนี้สามารถพิจารณาการให้บริการสาธารณะว่า ประกอบด้วยผู้ให้บริหาร (providers) 
และผู้บริการ (recipients) โดยฝ่ายแรกถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่ต้องให้บริการ เพ่ือให้ฝ่ายหลังเกิดความพึงพอใจ 

สุวัฒน์ บุขเรือง (2545, หน้า 18) ได้พิจารณาการให้บริการสาธารณะว่า เป็นการเคลื่อนย้ายเรื่อง 
ที่ให้บริการจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง เพ่ือให้เป็นตามที่ต้องการ การบริการมี 4 ปัจจัยส าคัข คือ 
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1) ตัวบริหาร (management) 
2) แหล่งหรือสถานที่ที่ให้บริการ (sources) 
3) ช่องทางในการให้บริการ (channels) 
4) ผู้รับบริการ (client groups) 

กุลธน ธนาพงศธร (2548, หน้า 303 - 304) กล่าวว่า หลักการให้บริการที่ส าคัข 5 ประการ คือ 
1) หลักความสอดคล้องลับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหข่ คือ ประโยชน์และบริการ

ที่องค์การจัดให้นั้น จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคลากรส่วนใหข่ หรือทั้งหมดมิใช่เป็นการจัดการ
ให้แก่บุคคลกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ 

2) หลักความสม่ าเสมอ คือ การให้บริการนั้นๆ ต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอมิใช่ 
ท าๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน 

3) หลักความเสมอภาค บริการที่จัดตั้งนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างสม่ าเสมอหน้า
และเท่าเทียมกัน ไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มคนใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มคนอื่นๆ อย่างเห็น
ได้ชัด 

4) หลักความประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผล
ที่จะได้รับ 

5) หลักความสะดวกบริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการ จะต้องเป็น ไปในลักษณะปฏิบัติง่าย 
สะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แค่ผู้ให้บริการ หรือ
ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป 

อมร รักษาสัตย์ (2546, หน้า 54) นักวิชาการอีกท่านหนึ่งเห็นว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เป็นมาตรอีกอย่างหนึ่งที่ใช้วัดประสิทธิภาพของการให้บริการได้เพราะการจัดบริการของรัฐนั้นมิใช่สักแต่ว่า
ท าให้เสร็จๆ ไป แต่หมายถึง การให้บริการอย่างดีเป็นที่พึงพอใจของประชาชน 

เจิดศักดิ์ ชีวะก้องเกียรติ (2544, หน้า 32) กล่าวว่า ในการให้บริการสาธารณะต่างๆ นั้น ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อบริการนับว่า มีความส าคัขยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่า บริการสาธารณะดังกล่าว ประสบผลส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด ความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะนั้น มีนักวิชาการบางท่านได้ให้ความหมายไว้ ได้แก่ 
Michael R.Fitzgerald, Robert F. Durant & John D. Millet ให้ความหมายเกี่ยวกับ ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะ (public service satisfaction) ว่าเป็นการประเมินผลนั้นก็จะแตกต่างกันไป 
ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับเป็นเกณฑ์ (criteria) ที่แต่ละบุคคลตั้งไว้รวมทั้งการตัดสินใจ 
(judgement) ของบุคคลตั้งไว้  โดยการประเมินผลสามารถแบ่งออกได้ เป็น 2 ด้าน คือ ด้านอัตวิสัย 
(subjective) ซึ่งเกิดจากการได้รับรู้การส่งมอบบริการ ด้านวัตถุวิสัย (objective) ซึ่งเกิดจากการได้รับปริมาณ
และคุณภาพบริการ ปรัชขา เวสารัชช์ (2543, หน้า 2551) ยังกล่าวว่า การให้บริการของรัฐนั้นจะต้อง
ค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วย 

1) การให้บริการที่เป็นที่พึงพอใจแก่สมาชิกสังคม ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก  หรือ
ให้ค าจัดความยาก แต่อาจกล่าวได้อย่างกว้างๆ ถึงองค์ประกอบที่จะให้เกิดความพึงพอใจ คือ 
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(1) ให้บริการที่เท่าเทียมกันแก่สมาชิกสังคม 
(2) ให้บริการในเวลาที่เหมาะสม เช่น บริการดับเพลิง บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

น้ าท่วม 
(3) ให้บริการโดยค านึงถึงปริมาณความมากน้อย คือ ให้บริการไม่มากหรือน้อยเกินไป 
(4) ให้บริการโดยมีการปรับปรุงให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

2) การให้บริการโดยมีความรับผิดชอบต่อประชาชนเป็นค่านิยมพ้ืนฐานส าหรับการบริหาร 
ราชการในสังคมประชาธิปไตยจะต้องท่าหน้าที่ภายใต้การชี้น าทางการเมืองจากตัวแทนของประชาชน และ
ต้องสามารถให้บริการที่มีลักษณะสนองตอบต่อมติมหาชนต้องมีความยืดหยุ่นที่จะปรับเปลี่ยนลักษณะงาน 
หรือการให้บริการที่สามารถสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้มากท่ีสุด 

ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2549, หน้า 11-14) ได้เสนอหลักการให้บริการครบวงจรหรือการพัฒนา การให้บริการ
ในเชิงรุกว่าจะต้องเป็นไปตามหลักการซึ่งอาจเรียกง่ายๆ ว่าหลัก package service ดังนี้  

1) ยึดการตอบสนองความต้องการจ าเป็นของประชาชนเป้าหมาย การบริการของรัฐในเชิงรับ
จะเน้นการให้บริการตามระเบียบแบบแผนและมีลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ดังนี้ 

(1) ข้าราชการมีทัศนคติว่าการให้บริการจะเริ่มต้นก็ต่อเมื่อมีผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
มากกว่าที่จะมองว่าตนเองมีหน้าที่ที่จะต้องจัดบริการให้แก่ราษฎรตามสิทธิประโยชน์ที่เขาควรจะได้รับ 

(2) การก าหนดระเบียบปฏิบัติและการใช้ดุลยพินิจของข้าราชการมักเป็นไป เพ่ือสงวน
อ านาจในการใช้ดุลยพินิจของหน่วยงานหรือปกป้องตัวข้าราชการเอง มักเป็นไปเพื่อควบคุมมากกว่า  
การส่งเสริมการติดต่อราชการจึงต้องใช้เอกสารหลักฐานต่างๆ เป็นจ านวนมากและต้องผ่านการตัดสินใจ
หลายขั้นตอน ซึ่งบางครั้งเกินกว่าความจ าเป็น 

(3) จากการที่ข้าราชการมองว่าตนมีอ านาจในการใช้ดุลยพินิจและมีกฎระเบียบ
เป็นเครื่องมือที่จะปกป้องการใช้ดุลยพินิจของตนท าให้ข้าราชการจ านวนไม่น้อยมีทัศนคติในลักษณะ
ของเจ้าขุนมูลนายในฐานะที่ตนมีอ านาจที่จะบันดาลผลได้ผลเสียแก่ประชาชน การด าเนินความสัมพันธ์  
ยังเป็นไปในลักษณะที่ไม่เทียมกันและน าไปสู่ปัขหาต่างๆ เช่น ความไม่เต็มใจที่จะให้บริการ รู้สึกไม่พอใจ
เมื่อราษฎรแสดงความเห็นโต้แย้ง เป็นต้น 

ดังนี้  เป้าหมายแรกของการจัดบริการแบบครบวงจร ก็คือ การมุ่งประโยชน์ของประชาชน
ผู้รับบริการ ทั้งผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ และผู้ที่อยู่ในผ่ายที่ควรจะได้รับบริการเป็นส าคัขซึ่งมีลักษณะดังนี้  
คือ 

1) ข้าราชการจะต้องถือว่าการให้บริการเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
โดยจะต้องพยายามจัดบริการให้ครอบคลุมผู้ที่อยู่ในข่ายที่ควรจะได้รับบริการทุกคน 

2) การก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและการใช้ดุลยพินิจจะต้องค านึงถึงสิทธิประโยชน์
ของผู้รับบริการเป็นหลัก โดยพยายามให้ผู้รับบริการได้สิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับอย่างสะดวกและรวดเร็ว 

3) ข้าราชการจะต้องมองผู้มารับบริการว่ามีหลักฐานและศักดิศรีเท่าเทียมกับตนมีสิทธิ
ทีจ่ะรับรู้ให้ความเห็นหรือโต้แย้งด้วยเหตุผลได้อย่างเต็มที่ 
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4) ความรวดเร็วการให้บริการ สังคมมีปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างรวดเร็ว
และมีการแข่งขันกับสังคมอ่ืนๆ อยู่ตลอดเวลาในขณะที่ปัขหาพ้ืนฐานของระบบราชการ คือ ความล่าช้า  
ซึ่งเกิดจากความจ าเป็นตามลักษณะของการบริหาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมแห่งรัฐ แต่ในหลายส่วน
ความล่าช้าของระบบราชการเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ เช่น ความล่าช้าที่เกิดจากการลดภาระในการตัดสินใจ 
ความล่าช้าที่เกิดจากการขาดการกระจายอ านาจหรือเกิดจากการก าหนดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น หรือล่าช้า
ที่เกิดขึ้นเพราะขาดการพัฒนางานหรือน าเทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาใช้ เป็นต้น ปัขหาตามมา ก็คือ ระบบ
ราชการถูกมองว่า เป็นอุปสรรคส าคัขในการพัฒนาความเจริขก้าวหน้าและตัวถ่วงในระบบการแข่งขันเสรี 
ดังนั้นระบบราชการจ าเป็นที่ต้องตั้งเป้าหมายในอันที่จะพัฒนาการให้บริการให้มีความความรวดเร็วมากขึ้น 
ซึ่งอาจกระท าได้ใน 3 ลักษณะ คือ 

(1) การพัฒนาข้าราชการให้มีทัศนคติ มีความรู้ความสามารถเพ่ือให้เกิดความช านาข
งานมีความกระดือรื้อร้นและกล้าตัดสินใจในเรื่องที่อยู่ในอ านาจของตน 

(2) การกระจายอ านาจ หรือมอบอ านาจให้มากขึ้นและปรับปรุงระบบวิธีการท างาน 
ให้มีข้ันตอน และใช้เวลาในการให้บริการให้เหลือน้อยที่สุด 

(3) การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะท าให้สามารถให้บริการได้เร็วขั้น 
5) การพัฒนาความรวดเร็วในการให้บริการเป็นเรื่องที่สามารถกระท าได้ทั้งขั้น ตอน

ก่อนการให้บริการ ซึ่งได้แก่ การวางแผน การเตรียมการต่างๆ ให้พร้อมที่จะให้บริการและการน าบริการ
ไปสู่ ผู้ที่สมควรที่จะได้รับบริการเป็นการล่วงหน้า เพ่ือป้องกันปัขหาหรือความเสียหาย เช่น การแจกจ่ายนั้น
ส าหรับหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งนั้น หน่วยราชการไม่จ าเป็นที่จะต้องรอให้มีการร้อง แต่อาจน าไปแจกจ่าย
ให้แก่หมู่บ้านเป้าหมายล่วงหน้าไปเลย การพัฒนาความรวดเร็วในขั้นตอน ให้บริการเมื่อมีผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการและการพัฒนาความรวดเร็วในขั้นตอนภายหลังการให้บริการ เช่น การรายงาน การติดตามผล 
การจัดเก็บเอกสารต่างๆ เป็นเพ่ือให้วงจรของการให้บริการสามารถด าเนินต่อเนื่องไปได้อย่างรวดเร็ว 
ตัวอย่างเช่น การให้บริการในการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งต้องมีการจัดส่งเอกสารหลักฐาน
ให้ส่วนกลางเพ่ือจัดท าบัตร การแจ้งย้ายปลายทาง ซึ่งส านักทะเบียนปลายทางจะต้องรอการยืนยันหลักฐาน
ทางการทะเบียนจากส านักทะเบียนต้นทาง เป็นต้น 

6) การให้บริการจะต้องเสร็จสมบูรณ์ เป้าหมายของการให้บริการเชิงรุกแบบครบวงจร 
อีกประการหนึ่ง ก็คือ ความส าเร็จสมบูรณ์ของการให้บริการ ซึ่งหมายถึง การเสร็จสมบูรณ์ตามสิทธิประโยชน์
ที่ผู้รับบริการจะต้องได้รับ โดยที่ผู้รับบริการไม่จ าเป็นต้องมาติดต่อบ่อยครั้งนัก ซึ่งลักษณะที่ดีของการ
ให้บริการที่เสร็จสมบูรณ์ ก็คือ การบริการที่แล้วเสร็จในการต่อต่อเพียงครั้งเดียวหรือไม่เกิน 2 ครั้ง (คือ 
มารับเรื่องที่แล้วเสร็จอีกครั้งหนึ่ง) 

นอกจากนี้การให้บริการที่เสร็จสมบูรณ์  ยังหมายถึง ความพยายามที่จะให้บริการ
ในเรื่องอ่ืนๆ ที่ผู้มาติดต่อขอรับบริการสมควรจะได้รับด้วย แม้ว่าผู้มาขอรับบริการจะไม่ได้ขอรับบริการ
ในเรื่องก็ตาม แต่ถ้าเห็นว่าเป็นสิทธิประโยชน์ของผู้รับบริการ ก็ควรที่จะให้ค าแนะน าและพยายามให้บริการ
ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เช่น มีผู้มาขอคัดส าเนาทะเบียนบ้าน หากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพบว่า บัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้นี้นั้นหมดอายุแล้ว ก็ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนให้ใหม่ เป็นต้น 
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7) ความกระตือรือร้นในการให้บริการเป็นเป้าหมายที่ส าคัขอีกประการหนึ่งในการพัฒนา 
การให้บริการเชิงรุก ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนบางส่วนยังมีความรู้สึกว่าการติดต่อขอรับบริการจากทางราชการ
เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยเต็มใจที่จะให้บริการ ดังนั้น  จึงมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการบริการของรัฐ
และต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ซึ่งน าไปสู่ปัขหาของการสื่อสารท าความเข้าใจกัน ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการพยายามให้บริการด้วยความกระตือรือร้นแล้วก็จะท าให้ผู้มารับบริการเกิดทัศนะคติที่ดียอมรับฟัง
เหตุผล ค าแนะน าต่างๆ มากขึ้น และเต็มใจที่จะมารับบริการในเรื่องอ่ืนๆ อีก นอกจากนี้ความกระตือรือร้น
ในการให้บริการยังเป็นปัจจัยส าคัขที่ท าให้การบริการนั้น เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความสมบูรณ์ ซึ่งจะน าไปสู่
ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในที่สุด 

8) การให้บริการด้วยความถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ การพัฒนาการให้บริการ
แบบครบวงจรนั้นไม่เพียงแต่จะให้บริการที่เสร็จสมบูรณ์เท่านั้น แต่จะต้องมีความถูกต้องชอบธรรมทั้งในแง่
ของนโยบายและระเบียบแบบแผนของทางราชการและถูกต้องในเชิงศีลธรรมจรรยาด้วย ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การใช้ดุลยพินิจของข้าราชการเป็นส าคัข เช่น ในกรณีที่ผู้มาขออนุขาตมีและใช้อาวุธนายทะเบียนจะต้ องมี
การสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความประพฤติและความจ าเป็นของผู้รับบริการด้วยหรือในกรณีที่มี
ผู้มาขอจดทะเบียนหย่า แม้ว่านายทะเบียนจะสามารถด าเนินการให้ได้ตามวัตถุประสงค์ แต่ในแง่ศีลธรรม
จรรยาแล้ว ก็ควรที่จะมีการพูดจาไกล่เกลี่ยกับคู่สมรสเสียก่อน ดังนั้น การใช้ดุลยพินิจในการให้บริการ
ประชาชนจึงต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งการตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้บังคับบัขชา 
หรืออาจเป็นการตรวจสอบจากภายนอก ซึ่งที่ส าคัข ก็คือ การตรวจสอบโดยประชาชนและประการสุดท้าย 
ก็คือ การตรวจสอบโดยอาศัยความส านึกรับผิดชอบในเชิงศีลธรรมและจรรยาทางวิชาชีพของตัวข้าราชการเอง 

9) ความสุภาพอ่อนน้อม เป้าหมายอีกประการหนึ่ งของการพัฒนาการให้บริการ
แบบครบวงจร คือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติต่อประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้วยความสุภาพ 
อ่อนน้อม ซึ่งจะท าให้ผู้มารับบริการทัศนคติที่ดีต่อข้าราชการและการติดต่อกับทางราชการอันจะส่งผลให้
การสื่อสารท าความเข้าใจระหว่างกันเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น ความสุภาพอ่อนน้อมในการให้บริการนั้นจะเกิดข้ึนได้
โดยการพัฒนาทัศนคติของข้าราชการให้เข้าใจว่าตนมีหน้าที่ในการให้บริการและเป็นหน้าที่ที่มีความส าคัข
รวมทั้งมีความรู้สึก เคารพให้สิทธิและศักดิของผู้มาติดต่อขอรับบริการ 

10) ความเสมอภาคการให้บริการแบบครบวงจรจะต้องถือว่าข้าราชการมีหน้าที่
ที่จะต้อง ให้บริการแก่ประชาชนโดยเสมอภาคกัน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 

(1) การให้บริการจะต้องเป็นไปภายใต้ระเบียบแบบแผนเดียวกันและได้รับผลที่สมบูรณ์
ภายใต้มาตรฐานเดียวกันไม่ว่าผู้รับบริการจะเป็นใครก็ตาม หรือเรียกว่าความเสมอภาคในการให้บริการ 

(2) การให้บริการจะต้องค านึงถึงความเสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับบริการด้วยทั้งนี้ 
เพราะประชาชนบางส่วนของประเทศเป็นกลุ่มบุคคลที่มีข้อจ ากัดในเรื่องความสามารถในการที่จะติดต่อ
ขอรับบริการจากรัฐ เช่น มีรายได้น้อยขาดความรู้ความเข้าใจ หรือข้อมูลข่าวสารที่เพียงพออยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เป็นต้น ดังนั้น การจัดบริการของทางราชการจะต้องค านึงถึงกลุ่มนี้ด้วย โดยจะต้องพยายาม
น าบริการไปให้ผู้รับบริการตามสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ เช่น การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ต่างๆ เป็นต้น 
การลดเงื่อนไขในการรับบริการให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้รับบริการ เช่น การออกบัตรสงเคราะห์



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

39 
 

ในการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้มีรายได้น้อย การเรียกเก็บค่าปรับในอัตราที่ต่ าสุดตามที่กฎหมายก าหนด 
เมื่อเห็นว่าผู้รับบริการไม่มีเจตนาที่จะเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย แต่เป็นเพราะขาดข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น 
ซึ่งอาจเรียกความเสมอภาคนี้ว่า ความเสมอภาคท่ีจะได้รับบริการที่จ าเป็นจากรัฐ 

สรุปได้ว่า มาตรฐานการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพที่ดีนั้น จะต้องเป็นมาตรฐานของตัวงาน 
ประเภทของงานมิใช่ให้บริการ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องเรียนรู้งานนั้นให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน และมีการปฏิบัติงาน
ไปในทิศทางเดียวกัน เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานก าหนดระยะเวลาได้ชัดแจ้งว่ามาตรฐานนั้นจะบรรลุ
ถึงในเวลาที่เจาะจงเมื่อใด มีการรับฟังความคิดเห็น และความพึงพอใจเพ่ือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติการให้เหมาะสม 
การปฏิบัติโดยค านึงถึงความสะดวกรวดเร็ว และลดขั้นตอน การปฏิบัติการประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  
 

2.4 ความเป็นมา และอ านาจหน้าที่ของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.4.1 ความเป็นมา และอ านาจหน้าที่ของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่การปฏิรูประบบราชการ ในสมัยรัชกาลที่ 5 

กล่าวคือ ได้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดกิจการท้องถิ่นฉบับแรก คือ กระราชก าหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ  
ร.ศ.116 โดยก าหนดให้สุขาภิบาลกรุงเทพฯ มีหน้าที่ด าเนินการรักษาความสะอาด และป้องกันโรค ท าลาย
ขยะมูลฝอย จัดสถานที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ส าหรับราษฎรทั่วไปห้ามการปลูกสร้าง หรือซ่อมแซมโรงเรือน 
ที่จะเป็นเหตุให้เกิดโรค รวมทั้งการขนย้ายสิ่งโสโครกที่ท าความร าคาขให้กับราษฎรไปทิ้ง เป็นต้น ต่อมา
ได้จัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม เมืองสมุทรสาครขึ้นในต่างจังหวัดเป็นแห่งแรก 

ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ตราธรรมนูขการปกครองคณะนคราภิบาลดุสิตธานี พ.ศ. 2461 เพ่ือทดลอง
รูปแบบเมืองจ าลอง “ดุสิตธานี” นับเป็นการปกครองในรูปเทศบาลครั้งแรก อันเป็นรูปแบบการปกครอง
อย่างประเทศอังกฤษ โดยก าหนดให้เป็นนิติบุคคล แยกจากส่วนกลาง มีรายได้ของตนเอง ดูแลการคมนาคม 
การดับเพลิง สวนสาธารณะ โรงพยาบาล สุสาน โรงฆ่าสัตว์ ดูแลโรงเรียนราษฎร์ การรักษาความสะอาด และ
การป้องกันโรค ท าบริการสาธารณะที่มีก าไร เช่น ตั้งโรงรับจ าน า ตลาด รถราง เป็นต้น ออกใบอนุขาต และ
เก็บค่าธรรมเนียมส าหรับยานพาหนะ ร้านจ าหน่ายสุรา โรงละคร โรงหนัง สถานเริงรมย์ และอื่นๆ  ต่อมา
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2475 จากระบอบสมบูรณาขาสิทธิราชย์ 
มาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูข ประเทศไทย
ได้จัดระเบียบการบริหารราชการเป็นราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัขขัติ
ว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2476 โดยในส่วนของราชการส่วนท้องถิ่น 
ได้มีการจัดตั้งเทศบาลขึ้น ตามพระราชบัขขัติเทศบาล พ.ศ. 2476 (ปัจจุบันใช้ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496) 
แต่ต่อมาปรากฏว่าการด าเนินงานของเทศบาลไม่ได้ผลเต็มที่ตามที่มุ่งหมายไว้ จึงไม่อาจขยายการตั้งเทศบาล
ออกไปทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรได้ จึงคงตั้งขึ้นได้เพียง 120 แห่ง ก็ระงับการจัดตั้งเทศบาลขึ้นใหม่ 
เป็นเวลานานหลายสิบปี และได้มีการตั้งสุขาภิบาลขึ้น เทศบาลในท้องที่ที่ยังไม่มีฐานะเป็นเทศบาล 
ตามพระราชบัขขัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 จนกระทั่งถึงปี 2500 จึงได้มีการยกฐานะสุขาภิบาลบางแห่ง 
ขึ้นเป็นเทศบาลต าบล คือ เทศบาลต าบลกระบินทร์ เทศบาลโคกส าโรง เทศบาลต าบลบัวใหข่ เป็นต้น และ
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กรณีที่มีการจัดตั้งจังหวัดใหม่ ก็ให้จัดตั้งเทศบาลเมืองขึ้น ในท้องถิ่นที่ เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด  
ตามบทบัขขัติมาตรา 10 แห่งพระราชบัขขัติเทศบาล พ.ศ. 2496 อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งเทศบาล และ
สุขาภิบาลก็ยังไม่เป็นไปโดยทั่วถึง ส่วนใหข่จึงคงอยู่ภายใต้การปกครองส่วนภูมิภาค ดังนั้น เพ่ือแก้
ความเหลื่อมล้ าในการปกครองท้องถิ่นในเขตเทศบาล และสุขาภิบาลกับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตดังกล่าว จึงได้มี
การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น โดยตราพระราชบัขขัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2498 ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการส่วนจังหวัด ภายในเขตพ้ืนที่
จังหวัดนอกเขตเทศบาล และเขตสุขาภิบาล 

นับแต่นั้นมา การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงครอบคลุมทั่วทั้งราชอาณาจักไทย กล่าวคือ ทุกพ้ืนที่
ของประเทศไทย จะอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การปกครองท้องถิ่น ไม่รูปใดก็รูปหนึ่ง ซึ่งต่อมา
ได้มีการประกาศใช้กฎหมายการปกครองท้องถิ่นรูปพิเศษ ได้แก่ พระราชบัขขัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 และพระราชบัขขัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 ทั้งนี้
เนื่องจาก กรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหข่ มีประชากรมากที่สุด ส่วนเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยว 
ที่มีลักษณะพิเศษ และใช้รูปแบบการบริหาร โดยการจ้างผู้บริหารซึ่งปรากฎว่า ไม่ประสบผลส าเร็จมากนัก 
ปัจจุบันจึงมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงให้เป็นเทศบาลนคร ในปี พ.ศ. 2537 ก็ได้มีการปรับปรุงการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นในส่วนพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการบริหารส่วนต าบลขึ้น เป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) ตามพระราชบัขขัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537 ปัจจุบัน
กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งแล้วทั่วประเทศ 6,397 แห่ง ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น
รูปแบบใหม่ที่เล็ก และใกล้ชิดประชาชนในท้องถิ่นมากท่ีสุด 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีการปรับปรุงพระราชบัขขัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
โดยก าหนดให้มีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต. ด้วย แต่ให้มีอ านาจมีหน้าที่ด าเนินการ
ในกิจการที่ อบต. ด าเนินการไม่ได้ หรือต้องประสานงานร่วมกันระหว่าง อบต. หลายแห่ง เป็นต้น 

ดังนั้น ปัจจุบันประเทศไทยจึงมีรูปแบบการปกครองท้องถิ่น ทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ 
1) กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
2) เทศบาล (แยกเป็นเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล) 
3) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
4) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

2.4.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลไกการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน 
โดยที่ “กฎหมายการปกครองท้องถิ่น แสดงให้เห็นจุดมุ่งหมายส าคัข 2 ประการ คือ ต้องการให้

การจัดท าบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ นั่นคือ จัดท าบริการสาธารณะให้ทั่วถึง และตรงกับความต้องการ
ของราษฎรในท้องถิ่น ตามความจ าเป็นในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจุดมุ่งหมายนี้จะส าเร็จลงได้ ก็ด้วยวิธีการให้ราษฎร
ในท้องถิ่นนั้นเอง เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการด้วย และต้องการให้การปกครองท้องถิ่น เป็นสถาบัน
สอนการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตย โดยผู้ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น จะต้อง
มาจากการเลือกตั้งของราษฎรในท้องถิ่นนั้น” 
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ดังนั้น “กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัขขัติขึ้น เพื่อจัดตั้งองค์การปกครอง
ท้องถิ่น จึงมีวัตถุประสงค์กระจายอ านาจบริหารไปสู่ท้องถิ่น  โดยก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่น
กับส่วนกลาง ในขอบเขตการก ากับดูแล” นั่นคือ จะไม่ก าหนดให้ราชการส่วนกลาง มีอ านาจบังคับบัขชา
เหนือคณะผู้บริหารของท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ แต่จะให้มี
อ านาจในการก ากับดูแลเพ่ือป้องกันมิให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการกระท าของราชการส่วนท้องถิ่น 
และเพ่ือเป็นหลักประกันแก่ราษฎรในท้องถิ่น ว่าจะได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
กล่าวคือ จะก ากับดูแลและตรวจสอบให้ราชการส่วนท้องถิ่น กระท าการโดยชอบด้วยกฎหมาย หากมีการกระท า
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้น ก็จะมีอ านาจในการเพิกถอน หรือยับยั้งการกระท านั้นได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม 
ที่มีกฎหมายบัขขัติให้อ านาจแก่ราชการส่วนกลางให้กระท าได้ ไว้อย่างชัดแจ้งด้วย แม้ในบทบัขขัติ
รัฐธรรมนูขแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 หมวด 9 การปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรา 282 ยังบัขขัติไว้ว่า 
“ภายใต้ยังคับมาตรา 1 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง  
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น” และมาตรา 283 วรรค 2 “การก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้องท าเท่าที่จ าเป็นตามที่กฎหมายบัขขัติ แต่ต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น หรือประโยชน์ของประเทศโดยส่วนรวม ทั้งนี้ จะกระทบถึงสาระส าคัขแห่งหลักการ
ปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือนอกเหนือจากท่ีกฎหมายบัขขัติไว้มิได้” 

ดังนั้นแนวคิดพ้ืนฐานของระบบการปกครองท้องถิ่น จึงพอสรุปได้ว่า 
1) เป็นระบบของการกระจายอ านาจทางการปกครองไปสู่ท้องถิ่น 
2) เพ่ือจัดท าการบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงตรงกับความต้องการของราษฎร และเหมาะสม

กับสภาพของแต่ละท้องถิ่น โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ 
3) เพ่ือเป็นกระบวนการให้การเรียนรู้ในระบบประชาธิปไตย แก่ประชาชนในระดับท้องถิ่น 
4) ราชการส่วนกลางต้องไม่มีอ านาจเหนือคณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่น แต่มีบทบาท

ในการก ากับดูแล และให้ความช่วยเหลือ 
5) ท้องถิ่นต้องมีอิสระในการตัดสินใจ ก าหนดทิศทางนโยบาย และการบริหารจัดการ

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ในระดับหนึ่ง และโดยการก ากับดูแลของประชาชน องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น จึงเป็นกลไกของการมีส่วนร่วมใน เชิงปกครอง หรือในเชิงโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น 

2.4.3 โครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
เมื่อกล่าวในเชิงโครงสร้างขององค์กรปกครองท้องถิ่น ก็พบว่า ตามบทบัขขัติแห่งรัฐธรรมนูข

มาตรา 285 ก าหนดให้ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจาการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น” ดังนั้น องค์กรปกครองท้องถิ่นโดยทั่วไป 
จงึจะแบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1) สภาท้องถิ่นมีบทบาทอ านาจหน้าที่ในการตราข้อก าหนดของท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นกฎหมาย
ทีม่ีผลบังคับใช้ ในระดับท้องถิ่นนั้น ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการงบประมาณประจ าปีที่ฝ่ายบริหารเสนอ และ
เรื่องอ่ืนๆ ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัขขัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัขขัติ
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การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัขขัติอ่ืนๆ ที่ก าหนดให้เป็นอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่ให้ชุมชนในท้องถิ่นนั้นได้ยึดถือปฏิบัติ หรือเป็นกติกาของสังคม เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข 

2) คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ 
กิจการต่างๆ ที่เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และด าเนินการให้เกิดการบัง คับใช้
ตามกฎหมายท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้ตราขึ้น เพื่อให้เกิดการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข และคุ้มครองประชาชน
ในท้องถิ่นนั้นๆ  

นอกจากนั้น สภาท้องถิ่นยังมีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพิจารณาอนุมัติงบประมาณแผนงาน โครงการ และการตั้งกระทู้ถาม 
กรณีท่ีสงสัย หรือให้ความเห็นข้อแนะน าแก่คณะกรรมการบริหารฯ ได้ 

2.4.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชนในฐานะผู้เป็นเจ้าของอ านาจที่แท้จริง เป็นปัจจัยที่ส าคัขอย่างยิ่งต่อการผลักดันให้กลไก 

(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่น) ด าเนินภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งที่ส าคัขท่ีสุด ซึ่งประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ดังนี้ คือ 

1) การใช้สิทธิในการเลือกสรร หรือเลือกตั้งผู้แทนของตนเอง เข้าไปเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อเป็นตัวแทน
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ และก าหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง และ
ชุมชน ทั้งนี้ หากผู้แทนข้างต้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ประชาชนในท้อ งถิ่นก็มีสิทธิที่จะไม่เลือกตั้ง
ให้เป็นผู้แทนในสมัยต่อๆ ไปได ้

2) การเสนอความต้องการต่อผู้แทนของตน เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาก าหนดเป็นนโยบาย 
แผนงาน/โครงการ ในเรื่องต่างๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน 

3) การตรวจสอบการด าเนินงานของสภาฯ และคณะกรรมการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ โดยการเฝ้ามองและติดตามการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของตน แล้วเสนอความคิดเห็นต่อสาธารณะ โดยเสนอในนามของกลุ่ม/ชมรม หรือองค์กรชุมชน
ในท้องถิ่น โดยอาจผ่านสื่อของชุมชน เช่น หอกระจายข่าว สื่อมวลชนท้องถิ่น หรือโดยวิธีการตั้งข้อสังเกต 
โดยผ่านปากต่อปากของชุมชนเอง หรือผ่านผู้แทนของตนที่ได้เลือกไป รวมทั้ งการร้องเรียนผ่านผู้บริหาร
ของหน่วยงานที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นก็ได้ 

4) การร้องเรียน หรือร้องทุกข์ต่อองค์กรปกครองท้องถิ่น ในกรณีที่ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการใดๆ ในท้องถิ่นนั้น ซึ่งเป็นสิทธิที่ประชาชนสามารถร้องเรียนได้ และ
ขณะเดียวกันเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในฐานะเจ้าพนักงานฯ ที่ต้องด าเนินการแก้ไขเรื่องดังกล่าว 
ตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 

5) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็น “กติกา” หรือ 
“หลักปฏิบัติ” ที่สภาท้องถิ่นได้ตราขึ้น เพ่ือให้ใช้บังคับในเขตท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการรักษา
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ความสะอาด และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง แล้วแต่กรณี รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือในการด าเนิน
กิจกรรม เรื่องต่างๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วย 

จากบทบาท และสิทธิหน้าที่ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองท้องถิ่นดังกล่าว จึงกล่าวได้ว่า
ประชาชนเป็นองค์ประกอบ หรือปัจจัยที่ส าคัขที่จะให้องค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นองค์กรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
กับประชาชนได้เป็นที่พ่ึง และเป็นหัวหอกของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น สมดังเจตนารมณ์
ของการปกครองท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตย และการกระจายอ านาจสู่ประชาชนอย่างแท้จริง 

2.4.5 วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น 
1) ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลเป็นสิ่งที่ เห็นได้ชัดว่า ในการบริหารประเทศจ าต้องอาศัย

เงินงบประมาณเป็นหลัก หากเงินงบประมาณมีจ ากัด ภารกิจที่จะต้องบริการให้กับชุมชนต่างๆ อาจไม่เพียงพอ 
ดังนั้นหากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ จะมีรายได้มีงบประมาณของตนเอง
เพียงพอที่จะด าเนินการสร้างสรรค์ความเจริขให้กับท้องถิ่นได้ จึงเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล
ได้เป็นอย่างมาก การแบ่งเบานี้เป็นการแบ่งเบาทั้งในด้านการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ 

2) เพ่ือสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เนื่องจาก ประเทศ
มีขนาดกว้าง ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นย่อมแตกต่างกัน การรอรับการบริการจากรัฐอย่างเดียว
อาจไม่ตรงคับความต้องการที่แท้จริง หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารเท่านั้น
จึงจะสามารถสนองตอบความต้องการนั้นได้ 

3) เพื่อความประหยัด โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่
ของประชาชนก็ต่างกันด้วย การจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นขึ้นจึงจ าเป็นโดยให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเก็บภาษี เป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่นเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารกิจการของท้องถิ่น ท าให้ประหยัด
เงินงบประมาณของรัฐบาลกลางที่จะต้องจ่ายให้ท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นอันมากและแม้จะมีการจัดสรรเงิน
งบประมาณจากรัฐบาลกลางไปอยู่บ้าง ก็มีเงื่อนไขที่ก าหนดไว้อย่างรอบคอบ 

4) เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน จากการที่การปกครองเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ไม่ว่า
จะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบัขขัติ
ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นตามการปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกันนี้มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึง
กระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติ 

ส าหรับการจัดการปกครองท้องถิ่นในรูปขององค์การบริหารส่วนต าบล กองราชการส่วนต าบล 
กระทรวงมหาดไทย ได้วางวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบล ไว้ดังนี้  

1) มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานและมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาที่เหมาะสม โดยมีการจ ากัด
ทางระเบียบกฎหมาย และการก ากับดูแลที่ไม่เคร่งครัดเกินไป องค์การบริหารส่วนต าบลจึงควรมีความพร้อม
ในการด าเนินการตามหน้าที่และมีอ านาจในฐานะเจ้าพนักงานในเรื่องนั้นๆ อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องการจัดเก็บรายได้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ที่กระทบต่อประชาชนในต าบลโดยตรง 
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2) มีการบริหารงานตามระเบียบกฎหมายที่ถูกต้อง เกิดความผิดพลาดน้อยและไม่มีแนวคิด
ที่อาศัยช่องว่างของระเบียบด าเนินการในสิ่งที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐและความประสงค์ของประชาชน ทั้งนี้
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นส่วนราชการ จะต้องด าเนินการต่างๆ ตามระเบียบ
ของทางราชการ 

3) มีการบริหารงานในลักษณะที่เรียกว่า คิดเป็นโดยเรียนรู้การแก้ไขปัขหาของตนเอง และ
พ่ึงพาหน่วยงานภายนอกให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถใช้งบประมาณเพ่ือการ พัฒนาต าบล
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนด้วย จะเป็นได้ว่าภาพของการคิดเป็นนี้จะสัมพันธ์
กับอิสระทางการบริหาร หากมีอ านาจทางการบริหารแต่ไม่สามารถคิดเป็นและพึ่งพาความคิดของผู้อื่น 
ในความเป็นอิสระนี ้ย่อมหมายถึง การพ่ึงพาหน่วยงานภายนอกน้อย แต่ไม่ใช่ขาดความสัมพันธ์ไปเลย 

4) มีการมีส่วนร่วมจากประชาชนในต าบลอย่างแพร่หลาย ทั้งในขั้นการเลือกตั้ง ขั้นการบริหาร 
และการติดตามและสนับสนุนการบริหาร และที่ส าคัขคนหนุ่มคนสาวที่มีการศึกษา กลับไปร่วมพัฒนา
ในต าบลเพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรประชาชนอย่างแท้จริง 

5) มีรายได้เพียงพอ องค์การบริหารส่วนต าบลมีรายได้มากพอที่จะด าเนินการพัฒนาเขต
ที่เป็นชนบทและล้าหลังได้ด้วย และที่มาของรายได้ไม่ควรพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หรือเงินจัดสรรจาก
หน่วยงานต่างๆ จนเกินไป แต่ควรเกิดจากการบริหารงานด้านสาธารณูปโภค และการพาณิชย์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเอง 

6) มีบุคลากรที่เป็นคนในต าบล ภายใต้ความจริงที่ว่า ประชาชนในท้องถิ่นย่อมรักท้องถิ่น
ของตน องค์การบริหารส่วนต าบลควรใช้ทรัพยากรบุคคลให้มากที่สุดในฐานะที่เป็นพนักงานส่วนต าบล
หรือลูกจ้างก็ได ้

7) มีกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลควรจะมีกิจกรรมที่ เน้น
การพัฒนาคนเป็นศูนย์กลาง ได้แก่ การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ นอกจากนี้ ควรด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งค านึงถึงความคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี 

แนวคิดเกี่ยวกับบริการสาธารณะ การให้บริการสาธารณะ ถือเป็นภารกิจสังคมของรัฐที่ต้องจัดให้มี 
และให้บริการอย่างทั่วถึง ข้าราชการจึงเป็นกลไกที่ส าคัขที่จะน าบริการสาธารณะไปสู่ประชาชน ข้าราชการ
จึงเป็นตัวจักรที่ส าคัข ถ้าเปรียบระบบการบริหารราชการกับการค้าแล้วรัฐจะเปรียบเสมือนผู้ขายบริการ 
ซึ่งผู้ที่มาขอรับบริการ ก็คือ ประชาชนนั่นเอง  

อย่างไรก็ดี จุดประสงค์หลักของการกล่าวถึงเรื่องข้างต้นก็เ พ่ือใช้ให้เห็นว่าแต่เดิมมานั้น 
สิ่งที่ปัจจุบันเรียกว่า บริการสาธารณะ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับ เรื่องสุขภาพ การศึกษา การคมนาคมขนส่ง 
การสันทนาการ และอ่ืนๆ ทั้งหลาย ชุมชนดั้งเดิมเป็นผู้ด าเนินการมาก่อนทั้งสิ้นหรือถ้าจะพูดในภาษาวิชาการ
สมัยที่ก าลังเป็นที่นิยมกันอาจพูดได้ว่า สังคมก่อนการปรากฏของรัฐชาตินั้นมีความเป็น “ประชาสังคม” (civil 
society) สูงยิ่ง แต่อาจมีความด้อยในเรื่องเทคโนโลยี อย่างไรก็ดีเมื่อรัฐชาติเริ่มก่อตัวขึ้นในส่วนต่างๆ ของโลก 
เริ่มจากยุโรปในประมาณศตวรรษที่ 15 - 16 เรื่อยมาจนถึงรัฐอิสระใหม่ในกลุ่มประเทศอาณานิคม
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บรรดารัฐชาติต่างๆ เหล่านี้ ต้องการแสดงถึงอ านาจในการควบคุมเหนือดินแดน
และประชากรของตนจึงค่อยๆ ขยายปีกสร้างแขนขาต่างๆ หรือที่ต่อมาเรียกว่าระบบราชการ (bureaucracy) 
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เป็นกลไกที่แทรกซ้อน (penetration) เข้าไปด าเนินการและรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและสังคม
มากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับ แนวคิดในเรื่องความเป็นเอกภาพ (unity) ความมีมาตรฐาน (standardization) 
รวมทั้งความจ าเป็นในการใช้บริการสาธารณะร่วมกันมากขึ้น ท าให้เป็นทั้งเหตุผลักดันและความมีเหตุมีผล
ของรัฐที่จะเข้าไปดูแลและจัดการบริการสาธารณะมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้สภาวะของความเป็นประชาสังคม 
ก็ลดน้อยถอยลงไป แต่การครอบง าโดยรัฐ (state domination) กลายเป็นลักษณะเด่นขึ้นมาแทนที่  
แม้กระนั้นก็ดีการที่รัฐชาติมีขนาดค่อนข้างใหข่ รัฐบาลกลางมีเมืองหลวงซึ่งถึงแม้จะมีระบบราชการ
ที่เป็นตัวแทนส่วนกลางเป็นก าลังส าคัข แต่ก็ไม่สามารถดูแลและรับผิดชอบได้ทั่วถึงเพราะสิ่งที่จ าเป็น 
ต้องตอบสนองต่อคนในชุมชนท้องถิ่นของรัฐสมัยใหม่ก็มีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน นอกจากในแง่
ทางการเมืองโดยเฉพาะในแง่จิตวิทยา การเมืองรัฐบาลที่เมืองหลวงก็เกรงปฏิกิริยาจากชุมชนอิสระดั้งเดิม
ทั้งหลายที่รู้สึกว่าตนเองสูขเสียอ านาจ จึงต้องหารูปแบบที่ท าให้ชุมชน ท้องถิ่นรู้สึกว่าตนเองยังมีบทบาท
ในกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง และท าให้ชุมชน ท้องถิ่นพอใจในความสัมพันธ์แบบใหม่ ด้วยเหตุนี้
จึงเกิดแนวคิดว่านอกจากมีรัฐบาลกลางที่เมืองหลวงแล้วยังมีหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีอิสระ (autonomy) 
ในการบริหารและจัดบริการสาธารณะแก่ชุมชนของตนเองขึ้นในรัฐชาติสมัยใหม่ 

ในขณะที่รัฐชาติอ่ืนๆ โดยทั่วไปโดยเฉพาะรัฐเดี่ยว (unitary state) รัฐบาลกลางที่เมืองหลวง
จะเป็นผู้ก าหนดขอบเขตอ านาจและหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นว่าจะให้มีมากน้อยเพียงใด เช่น 
กิจการต ารวจในการดูแลรักษาความสงบท้องถิ่น และกระบวนการยุติธรรมในอังกฤษ นิวซีแลนด์ ขี่ปุ่น 
ยังขึ้นอยู่กับรัฐบาลกลาง ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องของท้องถิ่น เป็นต้น แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า
รัฐเดี่ยวจะไม่สามารถกระจายอ านาจหรือมีหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีอิสระได้ เพราะในกรณีของอังกฤษ
ในกิจการบริการสาธารณะจ านวนมากที่ท้องถิ่นเป็นผู้จัดท าเอง เช่น การศึกษา และบริการสาธารณูปโภค
ต่างๆ เป็นต้น เพราะฉะนั้นการกระจายอ านาจและการมีอิสระของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจึงมิได้
มีความสัมพันธ์กับการมีประมุขเป็นประธานาธิบดีหรือกษัตริย์ แต่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความเป็นมา
ทางประวัติศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทางการเมืองและอ่ืนๆ แต่ที่ส าคัข คือ ต้องมองในแง่ผลประโยชน์สูงสุด
ที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนท้องถิ่น และการได้มีบทบาทมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง (citizen) ของชุมชนท้องถิ่นนั้น
ที่จะด าเนินการในสิ่งที่เขาต้องการและสอดคล้องกับสภาวะของชุมชนท้องถิ่นตนเอง ดังนั้น การจัดท าบริการ
สาธารณะของท้องถิ่น หมายถึง กิจกรรมหรือบริการที่จัดให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วม
และตรงตามความต้องการของประชน 

สรุปได้ว่า การให้บริการสาธารณะจัดเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง 
ที่จะด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน และ
เป็นการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริขยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทหนึ่ง
ที่มีความส าคัขในการให้บริการสาธารณะ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งถือเป็นหน่วยงานย่อย
ที่มีความใกล้ชิด และรับรู้ปัขหาความต้องการของประชาชนมากที่สุด 

2.4.6 วัตถุประสงค์ของแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2558, หน้า 18-20) 

แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 
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แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 13 มีนาคม 2545 เป็นแผนที่ด าเนินการตามกรอบแนวทางของแผนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 โดยก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 245 ภารกิจ จากส่วนราชการ จ านวน 50 กรม 11 กระทรวง (ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น 
57 กรม 17 กระทรวง และ 1 หน่วยงาน ไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัขขัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545) 

แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545  
ได้ก าหนดประเภทภารกิจ ที่จะถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้จ านวน 6 ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย  
1) งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง ได้แก่  

(1) การก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนนและสะพาน เช่น งานลาดยางทางหลวงชนบท 
งานบ ารุง รักษาทางหลวงในส่วนของการดูแลเกาะกลางถนน ทางเท้า ไหล่ทาง และที่พักริมทาง ซึ่งงานเหล่านี้
จะถ่ายโอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ส่วนราชการจะหยุดท าโดยในส่วนของถนน
ที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในหมู่บ้านให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนถนน 
ที่คาบเกี่ยวระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลหรืออ าเภอ ให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ซึ่งต่อไปจะต้องมีการท าทะเบียนทางหลวงทั้งหมด เพ่ือให้ทราบว่าถนนสายใดใครเป็นผู้ดูแล และจะต้องเป็น 
ผู้ตั้งงบประมาณในการดูแลรักษา ซ่อมแซมถนนดังกล่าว 

(2) งานด้านสถานีขนส่ง ในกรณีสถานีขนส่งจังหวัดมอบให้เทศบาลนครหรือเทศบาล
เมืองด าเนินการ แต่ถ้าอยู่นอกเขตเทศบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแทน โดยให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รวมทั้งแบ่งผลประโยชน์ให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
เจ้าของพ้ืนที่ที่ตั้งสถานีขนส่งด้วย 

(3) งานด้านวิศวกรรมจราจรทางบก มอบให้เทศบาลด าเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง
สัขขาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรในเขตทางที่อยู่ในความรับผิดขอบ 

(4) งานดูแลบ ารุงรักษาทางน้ าและสถานีขนส่งทางน้ า ส าหรับบึง ล าคลอง และ
แม่น้ าภายในประเทศในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เป็นผู้ดูแลรักษาทางน้ าและตลิ่ง รวมทั้งมีอ านาจอนุขาตสิ่งล่วงล้ าล าน้ าและการสร้างสถานีขนส่งทางน้ า/
ท่าเทียบเรือสาธารณะ โดยกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี (กรมเจ้าท่าเดิม) จะเป็นผู้ก ากับควบคุม
ในด้านการก่อสร้างหรือการก าหนดมาตรฐาน 

2) งานด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ งานดูแลขุดลอกแหล่งน้ าขนาดเล็ก ขุดสระ สร้างระบบ
ประปาชนบท ถังเก็บน้ า ขุดเจาะบ่อบาดาล ซ่อมแซมปรับปรุงคลองส่งน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า และงานสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้า มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพ้ืนที่แหล่งน้ านั้นๆ รับผิดชอบดูแล ยกเว้นถ้าเป็นแหล่งน้ า
ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งจังหวัดจะถ่ายโอนไปให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการ 

3) งานด้านสาธารณูปการ ได้แก่ การจัดให้มีตลาด การควบคุมดูแลตลาด การวางและจัดท า
ผังเมือง และงานควบคุมอาคาร มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
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ด้านที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 
1) การส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ การส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ 

กลุ่มผู้ใช้น้ า กลุ่มสตรี กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน และหัตถกรรมไทย  
การพัฒนาการเลี้ยงสุกร/สัตว์ปีกเป็ด - ไก่ งานเหล่านี้ เดิมส่วนราชการรับผิดชอบด าเนินการแต่ต่อไปกลไก
การส่งเสริมอาชีพการรวมกลุ่มและการค้นหาความต้องการของประชาชนในเรื่องนี้จะเป็นหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ส่วนราชการจะท าหน้าที่เฉพาะในเรื่องของการจัดหาหลักสูตรและการเป็นผู้ให้
การอบรมเท่านั้น 

2) งานสวัสดิการสังคม ได้แก่ การสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ า
หมู่บ้าน สถานสงเคราะห์คนชรา การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ งานจัดสวัสดิการ
อาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งงานควบคุมหอพักเอกชนและการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ซึ่งงานเหล่านี้จะถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 

3) นันทนาการ ได้แก่ 
(1) การส่งเสริมกีฬา ได้แก่ งานดูแลรักษาสนามกีฬา งานก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 

การจัดหาอุปกรณ์กีฬา และโครงการลานกีฬาอเนกประสงค์ระดับต าบล โดยในส่วนของสนามกีฬาระดับ
จังหวัด มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบดูแล ส่วนสนามกีฬาในระดับรองมอบให้เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต าบลเจ้าของพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล ยกเว้นสนามกีฬาที่อยู่ในสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการให้อยู่ในความดูแลของสถานศึกษานั้นๆ ส าหรับศูนย์กีฬาในภูมิภาคของการกีฬา
แห่งประเทศไทยหรือของส่วนราชการอาจมอบให้เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลรับผิดชอบให้ 

(2) การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ การดูแลบ ารุงรักษาสวนสาธารณะ
มอบให้เทศบาลด าเนินการจัดการดูแล บ ารุงรักษา และติดตามประเมินผล เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
มากทีสุ่ด 

4) งานด้านการศึกษา ได้แก่ งานจัดการศึกษาก่อนวัยเรียนหรือปฐมวัย (อนุบาลอายุ 4-6 ปี) 
งานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการจัดการศึกษานอกระบบโดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนระดับอ าเภอ
หรือระดับเขตมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการเมื่อผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้ อม
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับการด าเนินงานที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้านและห้องสมุดประจ าต าบล 
มอบให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าของพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ส่วนห้องสมุดประจ า
อ าเภอหรือจังหวัดมอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดูแล 

5) งานด้านสาธารณสุข จะมีการถ่ายโอนใน 2 ลักษณะ คือ 
(1) กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมป้องกันดูแลรักษาสุขภาพขั้นพ้ืนฐานและการป้องกัน

ควบคุมโรคติดต่อ จะถ่ายโอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ 
(2) สถานบริการ ได้แก่ สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ 

จะถ่ายโอนไปในลักษณะของการให้บริการภายใต้การก ากับของคณะกรรมการสุขภาพระดับพ้ืนที่ (กสพ.) 
และมีผู้แทนสถานบริการในเขตจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนประชาชนร่วมเป็นกรรมการด้วย คณะกรรมการชุดนี้ 
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จะท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบสุขภาพอนามัยของประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัด รวมทั้งการอนุมัติใช้เงินเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเรื่องต่างๆ โดยกระทรวงสาธารณสุข
จะเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์ความพร้อมถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดผ่านเกณฑ์ความพร้อมก็สามารถ
โอนไปให้ได ้

6) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เป็นการด าเนินการ
เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยู่และที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัด ได้แก่ การแก้ไขปัขหาชุมชนแออัด และ
การจัดการที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย 

ด้านที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย 
1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ได้แก่ การมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นนายตรวจชั่ง 
ตวง วัด ตามพระราชบัขขัติช่าง ตวง วัด พ.ศ. 2542 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค 

2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนใหข่จะเป็นงานใช้อ านาจอนุขาตต่างๆ เช่น อ านาจเปรียบเทียบปรับคดีอาขา
ในความผิดตามข้อบัขขัติท้องถิ่นและกฎหมายอื่น  

การอนุขาตให้จัดตั้งสถานบริการ/โรงแรม และการตรวจหอพักเอกชน การอนุขาต
ให้เก็บและจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง การอนุขาตให้จ าหน่ายสุรา ยาสูบ การจัดท าทะเบียนราษฎร  และ
บัตรประจ าตัวประชาชน การรับจดทะเบียนรถยนต์และล้อเลื่อน เป็นต้น 

ด้านที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว งานนี้แบ่งเป็น
งานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท า ได้แก่ งานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการประสานการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นภายในจังหวัดและบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดแผนการถ่ายโอนภารกิจ และแผนงานโครงการ
ตามนโยบายของคณะกรรมการ การกระจายอ านาจไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น งานบริการข้อมูลนักลงทุน  
งานรับจดทะเบียนพาณิชย์ และงานก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมส่วนงานเลือกท าอิสระ ได้แก่ งานจัดตั้ง
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน และงานวางแผนการท่องเที่ยวและการปรับปรุงดูแล
บ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว 

ด้านที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม งานกลุ่มนี้
ส่วนใหข่เป็นงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ต้องท า ได้แก่ งานคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาป่า  
งานพัฒนา ป่าชุมชน งานควบคุมไฟป่า งานจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษต่างๆ ทั้งในเรื่องเสียง อากาศ 
น้ า และขยะ รวมทั้งงานดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์ประเภทที่ดินรกร้างว่างเปล่า และประเภทพลเมือง
ใช้ร่วมกัน 
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ด้านที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัขขาท้องถิ่น 
งานกลุ่มนี้ ได้แก่ งานดูแลโบราณสถานและโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์และมีความส าคัข

ในระดับชุมชน/ท้องถิ่น งานดูแลพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ เป็นงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่ต้องท า 

สรุปได้ว่า การกระจายอ านาจ เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นเพื่อปรับลดขนาดโครงสร้างของส่วนราชการ 
มีการมอบอ านาจการปกครองให้คนในท้องถิ่นโดยมีอิสระในการปกครองตนเอง มีงบประมาณของตนเอง 
มีเจ้าหน้าที่ของตนเอง และมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยเน้นในการกระจายอ านาจให้กับองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2.4.7 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 
ในระบบการปกครองของทุกประเทศล้วนแล้วแต่มีวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน คือ ต้องการที่จะให้มี

ความมั่นคงในประเทศ แต่ เติมการปกครองส่วนใหข่มีลักษณะรวมเป็นศูนย์ อ านาจที่ส่วนกลาง
เพ่ือความสะดวก เพราะในสมัยนั้นอาณาเขตประเทศยังไม่มาก พลเมืองน้อยและกิจกรรมที่รัฐต้องสนองตอบ
ต่อประชาชนมีน้อย ต่อมาเมื่อมีการพัฒนามากขึ้น ด้วยศักยภาพของรัฐบาลกลางอย่างเดียวไม่สามารถ
ตอบสนองการบริการ และอ านวยประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นแนวคิดในการกระจายอ านาจ 
การบริหารการปกครองให้ประชาชนจึงเกิดขึ้น เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของรัฐบาลและสามารถสนอง
ความต้องการของคนในท้องถิ่นได้ทั่วถึง 

2.4.8 ความหมายของการปกครองท้องถิ่น 
การปกครองท้องถิ่นในรูปของการปกครองตนเอง (local self government) เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กัน

อย่างมากกับแนวคิดและทฤษฎีในการกระจายอ านาจ (decentralization) ได้มีนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
หลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 

วิชชุกร นาคธน (2549, หน้า 2) กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่น คือ ส่วนหนึ่งของการปกครอง
ประเทศ โดยรัฐบาลกระจายอ านาจการบริหารจัดการเกี่ยวกับภารกิจการแก้ไขปัขหาต่างๆ ของชุมชน
ท้องถิ่น โดยมีกฎหมายให้อ านาจให้สามารถด าเนินกิจกรรมและบริการสาธารณะบางอย่างที่จ าเป็น และ
เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น ทั้งนี้ภายใต้หลักของความยืดหยุ่น คล่องตัว  และสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น โดยมีองค์กรทางการบริหารของท้องถิ่นนั้นเองเป็นผู้ด าเนินการ มิใช่การบริหารจัดการโดยองค์กร 
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือตัวแทนรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคประธาน 

โกวิทย์ พวงงาม (2550, หน้า 13) สรุปว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การที่องค์กรหนึ่งมีพ้ืนที่
อาณาเขตของตนเองมีประชากรและมีรายได้ตามที่หลักเกณฑ์ก าหนด โดยมีอ านาจและมี อิสระ
ในการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเอง รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่ให้บริการในด้านต่างๆ  
แก่ประชาชน ซึ่งประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าวจะมีส่วนร่วมในการบริหารและปกครองตนเอง อาทิ การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจแก้ไขปัขหาในชุมชน หรือการมีส่วนร่วมในการบริหารและปกครองตนเอง โดยผ่านตัวแทน
ที่มาจากการเลือกตั้ง เช่น การมีสภาท้องถิ่น เป็นต้น 

ผู้ศึกษาสรุปได้ว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง กิจการบางประการที่รัฐมอบหมายให้หน่วยงาน
ท้องถิ่นรับไปบริหารงานเอง ทั้งนี้ เพื่อที่จะน าเอาบริการสาธารณะไปให้บริการอย่างทั่วถึง และตรงกับ
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ความต้องการของราษฎรในแต่ละท้องถิ่น โดยค านึงถึงความจ าเป็น ความสามารถ ความเหมาะสม
ของแต่ละท้องถิ่น ทั้งยังให้ราษฎรในท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการด้วย 

2.4.9 ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น 
จากแนวความคิดในการปกครองท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของรัฐ

ที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชนโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ การปกครอง และเพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองต นเอง จึงสามารถ
สรุปความส าคัขของการปกครองท้องถิ่นดังนี้  

1) การปกครองท้องถิ่น คือ รากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (basic 
democracy) เพราะการปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันแกสอนทางการเมืองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชน
รู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบ
และหวงแหนต่อประโยชน์ที่จะเกิดต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัยอันจะน ามาซึ่งความเลื่อมใส ศรัทธาในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝ่ายนิติบัขขัติฝ่ายบริหาร การเลือกตั้งจะเป็นการฝึกฝน
ให้ประชาชน มีดุลยพินิจเลือกผู้แทนที่เหมาะสม ส าหรับผู้ได้รับเลือกเข้าไปบริหารงานท้องถิ่น นับว่าเป็นผู้น า
ในท้องถิ่นที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนในการบริหารงานท้องถิ่น เกิดความช านาขในการใช้สิทธิ
และหน้าที่ของพลเมือง ซึ่งจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติต่อไป 

2) การปกครองท้องถิ่นท าให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเอง (self government) หัวใจ
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่ง คือ การปกครองตนเอง ไม่ใช่เป็นการปกครอง
อันเกิดจากค าสั่งเบื้องบน การปกครองตนเอง ก็คือ การปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง 
ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท้องถิ่นโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
จากประชาชนแล้วต้องฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยต่างๆ 

3) การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลางเป็นหลักการส าคัข
ของการกระจายอ านาจ 

4) การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย และ
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางภูมิศาสตร์ทรัพยากรประชาชน ความต้องการ
และปัขหาย่อมต่างกัน ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัขหาที่ถูกจุดกับความต้องการของประชาชนก็ต้องรู้ถึงปัขหา
และความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี 

5) การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมืองการบริหารประเทศในอนาคต 
ผู้น าหน่วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การได้รับเลือกตั้ง การสนับสนุนจาก
ประชาชนในท้องถิ่น ย่อมเป็นพ้ืนฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตนเอง และยังแก่ทักษะการบริหารงาน
ในท้องถิ่นอีกด้วย 

6) การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเอง
การปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ท าให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเอง ทั้งทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม การด าเนินการพัฒนาชนบทที่ผ่านมายังมีอุปสรรคส าคัขประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วม
จากประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ซึ่งการพัฒนาชนบทอย่างได้ผลนั้นต้องเริ่มมาจากการช่วยตนเอง
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ของท้องถิ่น ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมแรง โดยอาศัยโครงสร้างความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง ซึ่งต้อง
มาจากการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง ไม่เช่นนั้นแล้วการพัฒนาชนบทจะเป็นลักษณะการหยิบยื่นให้ 

2.4.10 หลักการปกครองท้องถิ่น 
จากความหมายและความส าคัขของการปกครองท้องถิ่นต่างๆ ข้างต้นสามารถสรุปหลักการ

ปกครองท้องถิ่นได้สาระส าคัข ดังนี้ 
1) การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซึ่งชุมชนนั้นอาจมีความแตกต่างกันในด้านความเจริข 

จ านวนประชากรหรือขนาดของพื้นที่ เช่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นของไทยจัดเป็นองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

2) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอ านาจอิสระ (autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามความเหมาะสม กล่าวคือ อ านาจของหน่วยการปกครองอย่างแท้จริง หากมีอ านาจมากเกินไปไม่มีขอบเขต 
หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นก็จะกลายสภาพเป็นรัฐอธิปไตยเป็นผลเสียต่อความมั่นคงของรัฐบาล อ านาจ
ของท้องถิ่นนี้มีอ านาจที่แตกต่างกันออกไป ตามลักษณะความเจริข และความสามารถของประชาชน
ในท้องถิ่นนั้นเป็นส าคัข รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาการกระจายอ านาจให้หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นแต่ละระดับให้เหมาะสม 

3) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีสิทธิตามกฎหมาย (legal right) ที่จะด าเนินการ
ปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

(1) หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารตามหน้าที่และเพ่ือใช้บังคับ 

(2) สิทธิที่เป็นหลักในการด าเนินการบริหารท้องถิ่น คือ อ านาจในการก าหนดงบประมาณ 
เพ่ือบริหารกิจการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ 

4) มีองค์กรที่จ าเป็นในการบริหาร และการปกครองตนเอง องค์กรที่จ าเป็นของท้องถิ่น
จัดแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ องค์กรฝ่ายบริหารและองค์กรฝ่ายนิติบัขขัติ เช่น การปกครอง ท้องถิ่นแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก องค์การบริหารส่วนต าบล 

5) ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองจากแนวความคิดที่ว่าประชาชนในท้องถิ่น
เท่านั้นจะรู้ปัขหาและวิธีการแก้ไขของตนเองอย่างแท้จริง หน่วยการปกครองท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมี
คนในท้องถิ่นมาบริหารงาน เพ่ือให้สมเจตนารมย์และความต้องการของชุมชนและอยู่ภายใต้การควบคุม
ของประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนั้นยังเป็นการแก้ให้ประชาชนในท้องถิ่น เข้าใจในระบบและกลไก
ของประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

2.4.11 องค์ประกอบของการปกครองท้องถิ่น 
เพ่ือให้เห็นภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยการปกครองท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น จึงขอเสนอ

แนวคิด ประธาน คงฤทธิศึกษากร (2546, หน้า 7-9) ซึ่งได้ชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบส าคัขๆ ของการปกครอง
ท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
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1) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะได้รับการจัดตั้งโดยผลแห่งกฎหมายและหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นนั้นๆ จะมีสภาพเป็นนิติบุคคล 

2) หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่ ได้รับการจัดตั้ งขึ้น จะต้องไม่อยู่ในการบังคับบัขชา 
(hierarchy) ของหน่วยงานทางราชการ เพราะจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจการปกครองตนเอง 
(autonomy) 

3) หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้น ต้องมีองค์กรที่มาจากการเลือกตั้ง (election) 
โดยประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือแสดงถึงการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองประชาชน (political 
participation) 

4) หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นจะต้องมีอ านาจในการจัดเก็บรายได้ ( revenue) 
โดยการอนุขาตจากรัฐเพ่ือให้ท้องถิ่นมีรายได้น ามาท านุบ ารุงท้องถิ่นให้เจริขก้าวหน้า 

5) หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นควรมีอ านาจในการก าหนดนโยบาย และมีการควบคุม
ให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตน ตามครรลองของการปกครองที่มีประชาชน มีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น 

6) หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ ควรมีอ านาจในการออกข้อบังคับ เพื่อก ากับให้มี
การปฏิบัติไปตามนโยบายหรือความต้องการแห่งท้องถิ่นได้ แต่ทั้งนี้กฎ ข้อบังคับทั้งปวงย่อมไม่ขัดต่อกฎหมาย 
หรือข้อบังคับอ่ืนใดของรัฐ 

7) หน่วยการปกครองท้องถิ่นเมื่อได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้ว ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบ
และอยู่ในการก ากับดูแลจากรัฐ เพ่ือประโยชน์และความมั่นคงแห่งรัฐ และประชาชนในส่วนรวม 
 

2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอแปลงยาว 
 

2.5.1 ที่ตั้ง ประวัติของอ าเภอแปลงยาว 
อ าเภอแปลงยาว เดิมทีนั้นอ าภอแปลงยาวอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอบางคล้า ต่อมาในวันที่ 

16 ตุลาคม พ.ศ. 2521 ได้ตั้งเป็นกิ่งอ าเภอ ประกอบด้วยต าบล จ านวน 3 ต าบล คือ ต าบลแปลงยาว วังเย็น 
และหัวส าโรง และต่อมาในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2528 ได้รับการยกฐานะเป็นอ าเภอ โดยที่ว่าการในปัจจุบัน
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ต าบลวังเย็น 

จากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ ท าให้ทราบว่าในสมัยก่อนบริเวณส าโรง แปลงยาวนั้น เป็นป่าดงทึบ 
การเดินทางไปตลาดบางคล้า หรือจะไปตลาดพนมนั้น ต้องอาศัยการเดินทางด้วยเกวียนและเท้า สัมภาระนั้น
ใช้การแบกหามเป็นหลัก หากเป็นของที่มีน้ าหนักมากก็ต้องอาศัยช่วงฤดูฝน คือ ใช้การเคลื่อนย้ายเป็นทางน้ า
แทนทางบก ซึ่งในฤดูฝนนั้นน้ าป่าก็จะไหลบ่าลงมาเกิดเป็นคลองซอยไปเชื่อมคลองท่าลาด 

ส่วนฤดูแล้งนั้นการเดินทางจากส าโรงไปบางคล้า ก็อาศัยเส้นทางถนนพระรถที่เชื่อมต่อดงน้อย 
ราชสาสน์ พนมสารคาม สนามชัยเขต พนัสนิคม ส่วนเส้นทางจากบางคล้า แปลงยาว ส าโรง ก็จะอาศัย
เส้นทางเดินทัพของพระเจ้าตากสินที่ออกไปทะลุต าบลสระสี่เหลี่ยม (ที่นี่มีเจดีย์แบบเดียวกันกับเจดีย์
ที่ปากน้ าโจ้โล้) คนโบราณเชิ่อกันว่าเส้นทางนี้ได้ถูกใช้มานานแล้ว เหตุเพราะว่าที่หมู่บ้านปากด่าน (ปัจจุบัน
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คือ หมู่บ้านด่านเงิน) ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้เดินทางไปตลาดบางคล้าหรือตลาดพนม จะมีเสาไม้ล่อนแก่น 
ปักอยู่กลางทุ่งโล่งและท าเป็นขั้นๆ เพ่ือใช้ปีนขึ้นไปดูทางข้างหน้าให้แน่ใจว่า มีโขลงช้างป่าขวางทางอยู่หรือไม่ 
เสาสูงส าหรับปีนดูช้างนี้ ชาวบ้านเรียก เสาตระโงน เวลาที่จะสังเกตว่ามีโขลงช้างป่าหรือไม่ ก็จะอาศัยสังเกต
จากฝูงนกแซงแซวที่บินโฉบไปมา ถ้ามีฝูงนกก็จะรู้ว่ามีโขลงช้างป่าอยู่ข้างหน้า เนื่องจากนกแซงแซวนั้น
หากินอยู่กับฝูงช้าง โดยที่จะคอยบินโฉบแล้วจิกกินยุง ริ้น เหลือบ ที่เกาะอยู่ตามตัวช้าง หากพบเหตุการณ์
ที่ว่านี้ก็มั่นใจได้ว่าทางข้างหน้า มีโขลงช้างแน่นอน ซึ่งก็จะต้องอดใจรอให้โขลงช้างผ่านไปก่อน หรือถ้าเร่งรีบ
ก็ต้องอาศัยความช านาขในการเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอ่ืนที่คุ้นเคย เพ่ือหลีกเลี่ยงอันตรายอันอาจเกิดจากโขลง
ช้างป่า 

จะขอกล่าวถึงความส าคัขของอีกต าบลหนึ่งในอ าเภอแปลงยาว ก็คือ ต าบลวังเย็น กล่าวคือ ต าบลนี้
เคยเป็นต้นน้ าล าธารที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ต่อผืนแผ่นดินมาก่อน ซึ่งรัชกาลที่  5 พระองค์ท่านได้เล็งเห็นถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของต้นน้ าล าธารที่นี่ ได้ทรงโปรดให้ขุดคลองเชื่อมกันตั้งแต่วังเย็นจนถึงตลองบางไผ่ขึ้น
ในปี พ.ศ. 2420 อีกประการหนึ่ง ก็คือ วังเย็นนี้มีที่แห่งหนึ่งชื่อ “หนองพันมะคน” (คาดว่าเพ้ียนมาจาก
หนองพันคน แต่ผู้เขียนเองกลับคิดว่าน่าจะเป็นหนองพันหมื่นคนมากกว่า) กล่าวว่า ที่ได้ชื่อแบบนี้ก็เพราะ
เหตุที่เมื่อครั้ง พระเจ้าตากสินเดินทัพผ่าน ณ จุดนี้ ได้เกิดการต่อสู้กับผู้ที่ไม่ยอมอ่อนข้อเข้าร่วมด้วย 
จึงเกิดการรบกันขึ้น มีผู้ล้มตายเป็นอันมาก จึงได้ให้ทหารรวบรวมศพเหล่านั้นมาทิ้งกองรวมกันไว้ที่หนองน้ า
แห่งนี้ 

ส่วนค าว่า แปลงยาวนั้น ก็เรียกขานกันตามลักษณะของการท านาท าไร่ของที่นี่ เนื่องจากที่นี่
แปลงนาแปลงไร่นั้นจะมีพ้ืนที่ออกไปทางยาวกว่าที่อ่ืน จึงเรียกกันตามลักษณะที่สังเกตได้ง่ายว่า แปลงยาว 

2.5.2 ท้องท่ีอ าเภอแปลงยาวประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่ 
1) เทศบาลต าบลทุ่งสะเดา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของต าบลแปลงยาว  และบางส่วน

ของต าบลวังเย็น 
2) เทศบาลต าบลแปลงยาว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของต าบลแปลงยาว  และบางส่วน

ของต าบลวังเย็น 
3) เทศบาลต าบลหัวส าโรง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของต าบลหัวส าโรง 
4) เทศบาลต าบลวังเย็น ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลวังเย็น (นอกเขตเทศบาลต าบลทุ่งสะเดา และ

เทศบาลต าบลแปลงยาว) 
5) องค์การบริหารส่วนต าบลแปลงยาว  
6) องค์การบริหารส่วนต าบลหัวส าโรง 
7) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้แก่น  

 

2.6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
นวรัตน์ เทพประดิษฐ์ (2553) ศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลมะมุ อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  ผลการวิจัยพบว่า 
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลมะมุ 
อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเฉลี่ยที่ 2.49 ควรมีการปรับปรุงการด าเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี  คือ 
การบริหารงานด้านหลักนิติธรรม เฉลี่ย 2.67 และด้านหลักความโปร่งใส เฉลี่ย 2.51 ส่วนระดับการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ประชาชนเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารงาน คือ 
การบริหารงานในด้านหลักความคุ้มค่าเฉลี่ย 2.49 หลักการมีส่วนร่วมเฉลี่ย 2.48 หลักความรับผิดชอบ
เฉลี่ย 2.42 และหลักคุณธรรมเฉลี่ย 2.37 โดยความแตกต่างของความคิดเห็นของประชาชนจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านอาชีพและรายได้ที่ต่างกัน มีความเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัขทางสถิติที่ .05 ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลมะมุเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 

ปาจรีย์ สังข์วงษา (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารการพัฒนาที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่บริเวณภาคกลาง ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่บริเวณภาคกลาง พบว่า โดยรวมมีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัขขาท้องถิ่น รองลงมา คือ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
และด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามล าดับ แต่เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับค่อนข้างมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อบต. มีการพัฒนาระบบการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน 
รองลงมา คือ อบต. มีการพัฒนาและดูแลระบบระบายน้ า ตามล าดับ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผลการศึกษา
พบว่า โดยรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อบต. จัดให้
มีการให้บริการด้านงานสาธารณสุขและงานป้องกันโรคติดต่อ รองลงมา คือ อบต. จัดให้มีการจัดสวัสดิการ 
สังคม ตามล าดับ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ผลการศึกษาพบว่า 
โดยรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อบต. มีการประสาน
การปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รองลงมา คือ อบต. จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตามล าดับ ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่า โดยรวม
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อบต. มีการให้บริการ
ด้านการวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว รองลงมา คือ อบต. มีการให้บริการด้านการวางแผนส่งเสริม
พาณิชยกรรม ตามล าดับ ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษา
พบว่า โดยรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
อบต. มีการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยและป่าไม้ รองลงมา คือ อบต. มีการให้การศึกษา  และ
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ปลูกฝังอุดมการณ์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน ตามล า ดับ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี และภูมิปัขขาท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อบต. ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในท้องถิ่น  
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัขขาท้องถิ่น เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
และประสบความส าเร็จ ตรงกับความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น รองลงมา คือ อบต. 
มีการร่วมกันอนุรักษ์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัขขาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป อีกทั้ง  
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาต้นคว้าแก่อนุชนรุ่นหลัง ตามล าดับ 

เกษวดี เนื่องศรี (2555) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า การบริหารเพ่ือการพัฒนา
และด้านการพัฒนาการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมมีระดับการบริหาร
การพัฒนาอยู่ในระดับดี โดยในด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ด้านวัฒนธรรมองค์กร รองลงมา คือ 
ด้านเทคโนโลยี ส่วนในด้านที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ ด้านโครงสร้าง ผลการศึกษาการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ระดับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยในเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ด้านการก่อสร้าง 
ปรับปรุงสะพานและบ ารุงรักษาสะพาน ส่วนในเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ ด้านการจัดระบบผังเมือง 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การบริหารการพัฒนามีความสัมพันธ์กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ระดับนัยส าคัขทางสถิติ .05 โดยความสัมพันธ์
อยู่ในระดับปานกลางและทิศทางของความสัมพันธ์เป็นบวก 

ธัขขาลักษณ์ เรียนกะศิลป์ (2555) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมาก 
โดยเมื่อพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นรายด้าน พบว่า 

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
อยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย 3.98 รองลงมาคือ มีการให้บริการน้ าส าหรับอุปโภค บริโภคที่สะอาด และ
เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 3.92 มีการบ ารุงรักษาถนนภายในเขตพ้ืนที่ให้มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.89 
มีการให้บริการน้ าส าหรับการเกษตรอย่างเพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 3.88 และมีการดูแล 
บ ารุงรักษา แหล่งน้ าในความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 3.81 ตามล าดับ 

2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า มีการส่งเสริม และสนับสนุน
ด้านการศึกษาให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ด้อยโอกาส อยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย 3.82 รองลงมาคือ 
มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างอาชีพ
อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.78 มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต มีค่าเฉลี่ย 3.77 มีการส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจัดสวัสดิการ
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.72 มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา และการออกก าลังกาย
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ของเยาวชนและประชาชน มีค่าเฉลี่ย 3.70 และมีการส่งเสริมการดูแลด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน 
มีค่าเฉลี่ย 3.68 ตามล าดับ 

3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย กลุ่มตัวอย่าง
มีความเห็นว่า มีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อยู่ในระดับมาก คือ  มีค่าเฉลี่ย 3.85 รองลงมาคือ 
มีการส่งเสริมด้านประชาธิปไตยและความเสมอภาคของคนในท้องถิ่น และมีการส่งเสริมและสนับสนุน
การป้องกันปัขหายาเสพติดในเยาวชนและประชาชนทั่วไป มีค่าเฉลี่ย 3.78 มีการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ 
และบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีค่าเฉลี่ย 3.74 และมีการส่งเสริม
การให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน มีค่าเฉลี่ย 3.66 ตามล าดับ 

4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่าง
มีความเห็นว่า มีการส่งเสริมการลงทุน และการพาณิชยกรรม อยู่ในระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.39 
รองลงมาคือ มีการสนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หรือการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือการเรียนรู้และท่องเที่ยว 
มีค่าเฉลี่ย 3.24 ตามล าดับ 

5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดด้อม กลุ่มตัวอย่าง
มีความเห็นว่า มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้เพื่อเพิ่ม พ้ืนที่สีเขียว 
อยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย 3.74 รองลงมาคือ มีการส่งเสริมเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย และ
การคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ มีค่าเฉลี่ ย 3.64 และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.55 ตามล าดับ 

6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัขขาท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่า 
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม และศีลธรรมอันดีของครอบครัวและชุมชนอยู่ในระดับมาก คือ 
มีค่าเฉลี่ย 3.75 รองลงมาคือ มีการดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมศาสนาและส่งเสริมวิถีชีวิต 
ภูมิปัขขา และประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 3.72 ตามล าดับ 

อาภาณี มณีตัน (2555) ได้การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง โดยประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษา ความสงบเรียบร้อย เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว และด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่วนที่ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย คือ ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัขขาท้องถิ่น เป็นอันดับสุดท้าย 

1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางในการร่วมประสานงานด้าน การจราจรภายใน อบต. และ
การร่วมบ ารุงรักษาถนน ตามล าดับ 

2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
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เป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และการร่วมด าเนินการในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ตามล าดับ 

3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า ประชาชน
มีส่วนร่วมในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางในการร่วม
ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน และการร่วมรักษาความสงบสุขในชุมชน ตามล าดับ 

4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว พบว่า ประชาชน
มีส่วนร่วมในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางในการร่วม
พัฒนาสถานที่ส าคัขในชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการร่วมประชุมวางแผน และจัดท าโครงการบริการ
สาธารณะ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ตามล าดับ 

5) ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชน
มีส่วนร่วมในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางในการร่วม
ก าจัดขยะท าให้ชุมชนของท่านเป็นชุมชนที่สะอาด และการร่วมในการสร้างจิตส านึ ก และความตระหนัก
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ตามล าดับ 

6) ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัขขาท้องถิ่น พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม  
ในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับน้อย 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง ในการร่วมอนุรักษ์ โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ แก่อนุชนรุ่นหลัง และการร่วมสืบสานภูมิปัขขาท้องถิ่น ตามล าดับ 

บุขฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ์ (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ศักยภาพการบริหารการพัฒนาของเทศบาล 
กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพการบริหารการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
ตามโครงสร้างการบริหารเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ขอนแก่น ได้ปรับโครงสร้างที่ใช้ในปัจจุบัน โดยคณะผู้บริหารเทศบาลจัดตั้งฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ
กระจายอ านาจ เพ่ือใช้เป็นตัวการในการขับเคลื่อนนโยบายที่ส าคัข ส่วนนวัตกรรมทางการบริหารที่ส าคัข 
ได้แก่ โครงการสภาเมือง แนวคิดคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน แนวคิดเทศบาลเล็กในเทศบาลใหข่ นวัตกรรม
ที่ผู้บริหารประกาศใช้และประสบความส าเร็จ เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปนั้ น ล้วนแต่มีที่มาจาก
การใช้ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนที่ส าคัข แม้ในโครงสร้างจะไม่ปรากฏ
สายการบังคับบัขชา แต่การขับเคลื่อนนโยบายที่ส าคัขปรากฏผลงานสัมฤทธิ์ผลเชิงประจักษ์ ย่อมเป็น
ตัวชี้วัดที่ส าคัขแสดงถึงผลลัพธ์ของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลดี และสร้างสมศักยภาพ
ของเทศบาลนครขอนแก่นได้เป็นอย่างดี และในการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการเทศบาล
ได้ด าเนินการพัฒนาองค์กรรวมถึงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรและการพัฒนาประสิทธิภาพรวมตลอดถึง
วัสดุอุปกรณ์ที่จะน ามาใช้ในการปฏิบัติงานอันจะน าไปสู่การแก้ไขปัขหาและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน 
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นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่า ยุทธศาสตร์การเร่งรัดปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัขขาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการคมนาคมที่มีความเหมาะสม
กับสภาพของเมือง ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน ยุทธศาสตร์
การเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์
การพัฒนากระบวนการเรียนเของประชาชนและปฏิรูปการศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์การเร่งรัดการจัดการน้ าท่วมให้มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและการลงทุน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมเอ้ืออาทร ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพองค์กร ล้วนแต่ส่งผลให้ศักยภาพ
การบริหารการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น อยู่ในระดับสูง ส่วนการที่ผู้บริหารมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 
การปฏิบัติงานในชุมชน สามารถประเมินผลการปฏิบัติได้ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไป
ในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันมากที่สุดในเชิงบวก 

มะลิวัณ สังเกตกิจ (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ
ของกองทะเบียน เทศบาลต าบลบางพลี อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของกองทะเบียน 5 ด้าน คือ การให้บริการอย่างเสมอภาค 
การให้บริการอย่างทันเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการ
อย่างก้าวหน้า และเพื่อน าผลการศึกษาน าเสนอต่อผู้บริหารในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและพัฒนา  
การให้บริการแก่ผู้ให้บริการขององค์การให้ดียิ่งขึ้นโดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สภาพภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ 
ผู้ใช้บริการของกองทะเบียนเทศบาล ต าบลบางพลี อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 113 คน 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน เพ่ือใช้
อธิบาย ลักษณะทั่วไปของประชากร ผลจากการศึกษาพบว่า ประชากรที่ใช้ในการศึกษาส่วนมากเป็นเพศชาย 
อายุ 41 -50 ปี ขึ้นไปมีระดับการศึกษาปริขขาตรี สถานภาพโสด อาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานและมีรายได้
เฉลี่ยต่อ เดือน 10,001-20,000 บาท นอกจากนี้ผลการศึกษายังได้พบว่า ระดับความความคิดเห็น
ของผู้ใช้บริการต่อการให้ บริการของกองทะเบียน เทศบาลต าบลบางพลี อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็น อันดับที่ 1 คือ การให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง อันดับที่ 2 คือ การให้บริการอย่างก้าวหน้า อันดับที่ 3 คือ การให้บริการอย่างเสมอภาค อันดับที่ 4 
การให้บริการอย่างทันเวลา และความคิดเห็นอันดับสุดท้าย คือ การให้บริการอย่างเพียงพอ 

เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิ ปัขขา
ท้องถิ่น ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการบริหาร
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จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว ตามส าดับ 2) ผลการเปรียบเทียบการศึกษาความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และลักษณะที่อยู่อาศัยต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ส่วนผู้ตอบ 
แบบสอบถามที่มี อายุ ระยะเวลาที่อาศัย เขตต าบลที่อาศัยอยู่ ต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

เกษา ใจดี (2557) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลในการจัดท าการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลวังใต้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการจัดท าบริการสาธารณะของ อบต.วังใต้ มีการน าหลักธรรมากิบาลมาใช้
ในการจัดท าบริการสาธารณะบางครั้ง ส่วนผู้น าชุมชนมีความเห็นว่า อบต.วังใต้ มีการน าหลักธรรมากิบาล
มาในระดับค่อนข้างน้อย ส าหรับผลการศึกษาการจัดท าบริการสาธารณะของ อบต.วังใต้ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ดี พบว่า ประชาชนมีความเห็นว่าการจัดท าบริการสาธารณะของ อบต.วังใต้ ในภาพรวมทุกด้าน
เป็นไปตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะในระดับพอใช้ โดยผู้น าชุมชนเห็นว่าการจัดท าบริการสาธารณะ
ของ อบต.วังใต้ ได้ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวมแล้ว 

ในส่วนของแนวทางการปรับปรุงแก้ไข กลุ่มตัวอย่างเสนอให้ อบต.วังใต้ ควรท าการปรับปรุงแก้ไข
การจัดท าบริการสาธารณะให้ตรงกับความต้องการของประชาชนให้มากขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การบริหารของ อบต.วังใต้ ประชาชนและผู้น าชุมชนต้องการให้ อบต.วังใต้ เร่งปรับปรุงแก้ไขปัขหาขยะ  
การจัดการไฟฟ้าแสงสว่าง การปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการบริโภคและการเกษตร การส่งเสริมด้านการกีฬา 
การจัดท าห้องบริการคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ตชุมชน และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานให้ดีขึ้นว่า
ควรมีการแลกเปลี่ยนและรับฟังปัขหาของชาวบ้าน ปรับปรุงการท างานของเจ้าหน้าที่ให้ตอบสนอง
การให้บริการประชาชน และควรมีการกระจายบริการสาธารณะให้ทั่วถึง 

สุนารี แสนพยุห์ (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะของเทศบาลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากหนึ่งด้าน และระดับปานกลางสี่ด้าน 
เรียงจากด้วนที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านกา รให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา และด้านการให้บริการ
อย่างก้าวหน้า 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัขทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ประชาชนอายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ โดยรวมไม่แตกต่างกัน  3) ขอเสนอแนะที่ได้จาก
การวิจัยครั้งนี้ ล าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อยสามอันดับ คือ เทศบาลควรเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น รองลงมา เทศบาลควรจะจัดสรรงบประมาณการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ควรมาปฏิบัติงาน
ให้ตรงต่อเวลา 
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นริศรา เนตรเถื่อน (2557) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการ
สาธารณะของเทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี  จ านวน 394 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ และสถิติที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเที่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 
(t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจึงท าการวิเคราะห์
หาความแตกต่างโดยวิธีของ Scheffe โดยมีค่านัยส าคัขทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาวิจัย พบว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะของเทศบาล เมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากในทุกด้าน ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพสมรส ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะของเทศบาล
เมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี แตกต่างกัน 

กฤษฎา ให้วัฒนานุกุล (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การอิสระ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผลการวิจั ยพบว่า 1) การบริหารขององค์การอิสระ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พบว่า ปัจจุบันนี้องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้ท าหน้าที่ อย่าง
มีอิสระเพียงเฉพาะในส่วนของความคิดเห็นในการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  ด้วยความ
เป็นกลางทางวิชาการและความมีธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อถือจากชุมชนเป็นที่อ้างอิงและยุติ ข้อขัดแย้ง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพ้ืนที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง
รุนแรง แต่มิได้มีความเป็นอิสระในการบริหารงานโดยเฉพาะทรัพยากรการบริหาร (4Ms) แต่อย่างใด 
เนื่องจากยังไม่มีพระราชบัขขัติประกอบ 2) การบริหารขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
มีบทบาทที่ส าคัขต่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน  บนหลักธรร
มาภิบาล 6 ประการ ได้แก่ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักการ
มีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ และ (6) หลักความคุ้มค่า โดยมีหลักธรรมปัขขา 3 ได้แก่ (1) สุตมย
ปัขขา คือ  การรับฟังข้อมูล  (2 ) จินตามปัขขา คือ  การคิดวิเคราะห์ข้อมูลที ่ได้มา และ  (3) 
ภาวนามยปัขขา คือ การสังเคราะห์ข้อมูลสู่การตัดสินใจท าให้มีกระบวนการในการท าหน้าที่รับฟังความ
คิดเห็นจากข้อมูลต่างๆ ได้เพิ่มมากขึ้น บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือ จากการได้มาของข้อมูล เพ่ือ
น าไปใช้ประกอบการพิจารณาการให้ความเห็นต่อโครงการที่มีผลกระทบอย่างรุนแรง ส่งผลให้ได้รับ
ความเชื่อถือจากภาคประชาชน ภาครัฐ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มีความสมดุล
ของสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 3) รูปแบบการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
อิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนั้น ควรมีการออกพระราชบัขขัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ในการรับรองสถานภาพองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพ่ือการท าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
เป็นองค์กรที่สามารถร้องขอข้อมูลและรวบรวบข้อมูลที่ถูกต้องจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ ตรวจสอบ
ความจริงของข้อมูลได้ มีอ านาจทางการปกครองในการตรวจสอบและถ่วงดุล เสนอแนะ ติดตาม ประเมินผล 
และลงโทษกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกลไกทางการด าเนินการได้ โดยคณะกรรมการ มีความเป็นอิสระ
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ในการท าหน้าที่ต่อกระบวนการให้ความเห็นโครงการที่มีผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลกันเองภายใน ทั้งยังสามารถให้สังคมท าการตรวจสอบ
และถอดถอนได้ มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ครอบคลุมการท างาน ท าหน้าที่บนพื้นฐานของหลักธรรมภิบาล 
6 ประการ โดยการใช้หลักธรรมปัขขา 3 เป็นเครื่องมือในการบรูณาการของการท าหน้าที่ สามารถ
ที่จัดการบริหารทรัพยากรการบริหาร (4Ms) คือ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านการจัดการ และด้านวัสดุ
อุปกรณ์ ด้วยความเป็นอิสระ โดยค านึงถึงประโยชน์ของสังคม ประเทศชาติรวมเป็นใหข่ ด้วยความซื่อสัตย์  
มีศักดิ์ศรี ค านึงถึงหลักของสิทธิมนุษยชน ข้อเสนอแนะ คือ ควรผลักดันให้องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพให้ได้รับบัขขัติไว้ในรัฐธรรมนูขเช่นเดิม เร่งจัดน าร่างพระราชบัขขัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เข้าสู่กระบวนการออกเป็นพระราชบัขขัติ จัดท าระเบียบที่ใช้ในการบริหารให้สอดคล้อง
กับบทบาท อ านาจหน้าที่ท่ีได้ถูกก าหนดบนหลักธรรมาภิบาล โดยด าเนินการคู่ขนาน เร่งผลักดันให้ฝ่ายบริหาร 
น าองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเข้าเป็นองค์การมหาชนก่อน เพื่อความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
ในการท างานและบริหารจัดการ ก่อนที่กระบวนการจัดท าพระราชบัขขัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวด ล้อม
และสุขภาพจะแล้วเสร็จ เพ่ือการพัฒนาการบริหารองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สมบรูณ์ในการท าหน้าที่ เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศต่อไป 

2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
โบว์แมน และนอร์แมน (Bouman & Norman, 1975, p. 9) ได้ท าการศึกษาความคิดเห็น

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยไวโอมิง พบว่า การให้บริการสาธารณะโดยหน่วยงานของรัฐมีความคล่องตัว
น้อยกว่าการให้บริการสาธารณะโดยภาคเอกชน ประเด็นส าคัขที่ท าให้เกิดความแตกต่าง คือ  คุณภาพ
ของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ ให้บริการและลักษณะการปฏิบัติงาน กล่าวคื อ ผู้ ให้บริการในภาคเอกชน
จะมีความกระตือรือร้นที่ดีกว่า มีแรงจูงใจสูงกว่าสวัสดิการ ตลอดจนมีความพอใจในงานสูงกว่าด้วย อีกทั้ง
ด้านลักษณะการปฏิบัติงานส าหรับภาคเอกชนแล้วจะมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ดี มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
ในการให้บริการและไม่มีลักษณะของงานแบบประจ าวัน 

ฟิทซ์เจอร์รัลด์ และดูแรนด์ (Fitzerrald & Durant, 1980, p. 45) ได้ท าการส ารวจในความคิดเห็น
ของประชาชนในมลรัฐเทนเนสซี่ ที่มีต่อบริการสาธารณะที่ได้รับ 5 ประเภท คือ บริการด้านต ารวจ การระงับ
อัคคีภัย การสาธารณะสุข การศึกษา และการคมนาคม ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่าปัจจัยทางด้านภูมิหลัง
ของประชาชน เช่น เชื้อชาติ รายได้ อายุ และขนาดของเมือง กับปัจจัยด้านทัศนคติ เช่น ทัศนคติที่เกิดจาก
การเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายที่ตนเสียไปกับประโยชน์ที่ได้รับการบริการ โดยทั้งสองปัจจัยเป็นปัจจัย
ที่เป็นตัวก าหนดความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะที่ได้รับ และเป็นปัจจัยที่ก าหนด
ความต้องของประชาชนที่จะเข้ามามีอิทธิพลในระบบการส่งมอบบริการด้วยสมมุติฐานที่ทั้งไว้ กล่าวคือ  
ในส่วนของตัวแปรอิสระ ซึ่งประกอบด้วย เชื้อชาติ รายได้และอายุ เป็นตัวที่ท าให้เกิดทั้งคุณและโทษในสังคม
อเมริกัน ทั้งนี้ คนผิวขาว คนจน และคนแก่ เป็นคนที่ถูกมองว่าถูกกีดกันในการได้รับสาธารณะ เมื่อเปรียบเทียบ
กับคนผิวขาว คนรวย และวัยรุ่น จึงมีความพอใจต่อสาธารณะสุขน้อย และจะต้องการมีส่วนร่วม
ในการให้บริการสาธารณะมากยิ่งขึ้น ส่วนขนาดของเมืองนั้น ถ้าหากเมืองใหข่ขึ้น ความหนาแน่น  
ความหลากหลายของผู้คนก็จะเพ่ิมขึ้น ท าให้ต้องพ่ึงพาการบริการสาธารณะมากข้ึน ประการต่อมาประชาชน
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ที่มีความรู้สึกว่าหน่วยงานท้องถิ่นไม่มีความรับผิดชอบต่อพวกเขา ก็จะมีความพึงพอใจน้อยและจะต้องการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริการสาธารณะเช่นกัน รวมทั้งประชาชนที่มีความรู้สึกว่าตนเองได้รับบริการไม่คุ้มกับ
เงินภาษีท่ีเสียไป 

เฮาวัท และคณะ (Howat, et al., 1995, p. D) ได้ศึกษาคุณภาพการบริการในมุมมองของลูกค้า
ต่อการนันทนาการ และสวนสาธารณะ ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้านักจะแสดงให้เห็นจากการที่ลูกค้า
กลับเข้ามาใช้บริการอีก ในทางตรงกันข้ามลูกค้าไม่พึงพอใจมักจะบอกต่อสาธารณชนในทางลบ การวิจัยนี้
ใช้เครื่องมือ CSQ ในการตรวจสอบความคาดหวังของลูกค้า โดยเปรียบเทียบการรับรู้บริการในระดับที่ลูกค้า
ปรารถนา การวิจัยนี้อธิบายถึงเครื่องมือ CSQ ไปใช้ในการวัดคุณภาพการบริการของนันทนาการ และ
สวนสาธารณะในด้านการบริการงานระบุถึงวิธีที่ใช้ในการส ารวจ และแนะน าว่าประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการน าเครื่องมือนี้ไปใช้ขึ้นอยู่กับการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งคุณภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามระเบียบวิธีวิจัยด้วย 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิด
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะจากนักวิชาการหลายๆ ท่าน ออกมาได้ดังตาราง 
  
ตาราง 2  การสังเคราะห์แนวคิดประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ 
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1. การให้บริการอย่าง 
เสมอภาค 

      

2. การให้บริการ 
 อย่างตรงต่อเวลา 

      

3. การให้บริการ 
อย่างเพียงพอ 

      

4. การให้บริการ 
  อย่างต่อเนื่อง 

      

5. การให้บริการอย่างม ี 
คุณภาพ 

      

6. การให้บริการ 
อย่างก้าวหน้า 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
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7. การใช้ทรัพยากร 
ในการให้บริการ 
- ด้านบุคลากร 
- ด้านงบประมาณ 
- ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ 

      

8. การประชาสัมพันธ์ 
ติดต่อสื่อสาร 

      

 
จากการน าแนวคิดประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแปร  

โดยการใช้แนวคิดที่มีความคิดเห็นของนักวิชาการตรงกัน 3 ท่านขึ้นไป ได้ตัวแปร ดังนี้ 1) การให้บริการ
อย่างเสมอภาค 2) การให้บริการอย่างตรงต่อเวลา 3) การให้บริการอย่างเพียงพอ 4) การต่อเนื่อง 
5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า 
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บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 1) เพ่ือศึกษา
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการตรงต่อเวลา ด้านการให้บริการ
อย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 2) เพ่ือศึกษาระดับ
การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรั กษา
ความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) 
เป็นหลักในการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล น ามาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ถูกต้อง ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ก าหนดขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

3.1.1 ประชำกร  
ประชากรที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ที่อาศัยอยู่ในเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยประกอบด้วย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่เป็นเทศบาลต าบล จ านวน 4 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่เป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 3 แห่ง ซึ่งมีประชากรรวมกันทั้งหมด จ านวน 42,447 คน ในตาราง 2 ดังนี้ 
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ตาราง 3  แสดงจ านวนประชากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ล าดับ พ้ืนที่ ประชากร 
1. เทศบาลต าบลทุ่งสะเดา 4,079 
2. เทศบาลต าบลแปลงยาว 6,267 
3. เทศบาลต าบลหัวส าโรง 5,819 
4. เทศบาลต าบลวังเย็น 8,790 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลแปลงยาว 6,339 
6. องค์การบริหารส่วนต าบลหัวส าโรง 4,884 
7. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้แก่น 6,269 
 รวม ประชากรทั้งหมด 42,447 

ที่มา: (ข้อมูลทะเบียนราษฎร์อ าเภอแปลงยาว, 2559) 
 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยก าหนดจ านวนตัวอย่างให้มีค่า
ความคาดเคลื่อนของการสุ่ม .05 เมื่อใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)  

ค่าตามสูตร 
n = N 

1+N(e)2 
 

n = ขนาดของประชากรที่สุ่มได้มาจากการค านวณ 
N = จ านวนประชากร 
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ .05 หรือ 95% 

N = 42,447 
1+42,447(.05)2 

 

n = 396.29  
จากการค านวณท่ีค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ .05 จะได้จ านวนตัวอย่างประชากรทั้งสิ้นจ านวน 397 คน 

3.1.3 กำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงอย่ำงง่ำย (simple random sampling)  
1) ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ที่เป็นประชาชนที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ซึ่งอาศัย

อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอ าเภอแปลงยาง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 397 คน 
2) จ าแนกประชากร ซึ่งประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอ าเภอแปลงยาว 

ทั้งหมด 7 แห่ง ดังตาราง 
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3) ก าหนดจ านวนขนาดของจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 397 คน แบ่งออกเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของอ าเภอแปลงยาว ทั้งหมด 7 แห่ง โดยแบ่งตามสัดส่วนของประชาชนที่มีอายุ 18 ปี
บริบูรณ์ เพื่อให้ได้จ านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม 

4) วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้มีการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
(1) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหาอัตราส่วนของประชากร (proportional to size) 

เพ่ือหากลุ่มตัวอย่างแต่ละเทศบาล ตามสูตร ดังนี้ 
 

n1 = 𝒩𝒾×𝓃

𝒩
 

n1 = จ านวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละ อปท. 
Ni = จ านวนประชากรแต่ละ อปท. 
n = จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
N = จ านวนประชากรทั้งหมด 

ดังนั้น จึงได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแยกออกเป็นแต่ละเทศบาลตามรายละเอียดปรากฏในตาราง 4 ดังนี้ 
 
ตาราง 4  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอ าเภอแปลงยาง จังหวัด
 ฉะเชิงเทรา 
 

พ้ืนที่ 
จ านวนประชากรทั้งหมด 

(N)  
กลุ่มตัวอย่างแต่ละ อปท. 

(n1) 

1. เทศบาลต าบลทุ่งสะเดา 4,079 38 

2. เทศบาลต าบลแปลงยาว 6,267 59 

3. เทศบาลต าบลหัวส าโรง 5,819 54 

4. เทศบาลต าบลวังเย็น 8,790 82 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลแปลงยาว 6,339 59 

6. องค์การบริหารส่วนต าบลหัวส าโรง 4,884 46 

7. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้แก่น 6,269 59 

รวม 42,447 397 

 
จากการค านวณที่ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ .05 จะได้จ านวนตัวอย่างประชากรทั้งสิ้น

จ านวน 397 คน ศึกษาจากกลุ่มประชาชนที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
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วิธีการสุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ ก าหนดประชาชนที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีการสุ่ม
แบบง่าย ดังนี้ 

1) รวบรวมและแจกแจงจ านวนประชาชนที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2) คัดเลือกประชาชนที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย คือ การเดินแจกแบบสอบถาม
ตามครัวเรือน ของประชาชนที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.2.1 กำรสร้ำงเครื่องมือ  
ในการศึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือส าหรับการศึกษา
ค้นคว้า เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ แบบสอบถาม โดยการสร้างเครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
มีวิธีการ ดังนี้ 

1) ศึกษาข้อมูลจาก แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อมูลในส่วนดังกล่าวนี้
มาสร้างเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

(1) แบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นแบบเลือกตอบ (check list) เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูล
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้/เดือน 

(2) แบบสอบถามส่วนที่ 2 เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ก. การให้บริการ
อย่างเสมอภาค ข. การให้บริการอย่างตรงต่อเวลา ค. การให้บริการอย่างเพียงพอ ง. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
จ. การให้บริการอย่างก้าวหน้า 

โดยแบบสอบถามส่วนนี้มี ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ของลิเคิร์ท (Likert 
Rensis, 1967, pp. 90-95) ก าหนดน้ าหนักคะแนน (scoring) ของตัวเลือกส าหรับแบบสอบถามที่เป็นเชิงบวก 
ซึ่งให้ความหมาย ดังนี้ 

1 หมายถึง มีระดับการให้บริการ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
2 หมายถึง มีระดับการให้บริการ อยู่ในระดับน้อย 
3 หมายถึง มีระดับการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง 
4 หมายถึง มีระดับการให้บริการ อยู่ในระดับมาก 
5 หมายถึง มีระดับการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด 
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(3) แบบสอบถามส่วนที่ 3 เพ่ือวัดระดับการให้บริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ ก. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ข. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ค. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ง. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  จ. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฉ. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

โดยแบบสอบถามส่วนนี้ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ของลิเคิร์ท (Likert 
Rensis, 1967, pp. 90-95) ก าหนดน้ าหนักคะแนน (scoring) ของตัวเลือกส าหรับแบบสอบถามที่เป็นเชิงบวก 
ซึ่งให้ความหมาย ดังนี้ 

1 หมายถึง มีระดับผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
2 หมายถึง มีระดับผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับน้อย 
3 หมายถึง มีระดับผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับปานกลาง 
4 หมายถึง มีระดับผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับมาก 
5 หมายถึง มีระดับผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด 

(4) แบบสอบถามตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นค าถามปลายเปิด (open 
ended) 

3.2.2 กำรสร้ำงและกำรทดสอบเครื่องมือที่ใช้งำนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
1) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของเครื่องมือหลังจากที่ผู้วิจัย

ได้สร้างเครื่องมือแบบสอบถามขึ้นมา ได้น าแบบสอบถามไปตรวจสอบว่า เมื่อน าแบบสอบถามไปใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มประชากรวิจัยแล้ว แบบสอบถามจะสามารถวัดในส่วนของเนื้อหาที่ผู้วิจัย
ต้องการวัดได้มากน้อยเพียงใด โดยในกระบวนการตรวจสอบผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ท าการตรวจสอบ มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

(1) ดร.อัมรินทร์ นาคณัฐเศรษฐ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

(2) ดร.ธนบดี ฐานะชาลา อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

(3) ดร.ภูริวัจน์ รักษ์ธนอนันต์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

(4) ผศ.จิรวุฒิ อนุสรณ์นรการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
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(5) ดร.กานต์ เสกขุนทด อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ท าการการตรวจสอบ ประเมินโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง IOC 
(item - objective congruence index) เป็นรายบุคคลว่าข้อค าถามแต่ละข้อสามารถวัดได้ตรงกับจุดประสงค์ 
ที่ก าหนดหรือไม่ โดยให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 

ถ้าข้อค าถามวัดได้ตรงจุดประสงค์   ได้ +1 คะแนน 
ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดตรงจุดประสงค์หรือไม่ ได้ 0 คะแนน 
ถ้าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงจุดประสงค์   ได้ -1 คะแนน 

จากนั้นน าคะแนนของผู้ เชี่ยวชาญทุกท่านที่ประเมิน มากรอกลงในแบบวิเคราะห์
ความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์เพ่ือหาค่าเฉลี่ย โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกข้อค าถาม ดังนี้ 

(1) ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 คัดเลือกไว้ใช้ได ้
(2) ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ท าการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและได้ให้ค าแนะน าในการปรับ 

แก้ไข หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามค าแนะน า จนได้แบบสอบถามที่มีความตรงเชิงเนื้อหา 
โดยผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของข้อค าถามกับจุดประสงค์ผ่านเกณฑ์ที่ ก าหนดทุกข้อโดยมีค่า 
IOC เท่ากับ .94 (ภาคผนวก ง) จากนั้นน าไปสู่กระบวนการตรวจสอบความเชื่อมื่น (reliability) ต่อไป 

2) การหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของเครื่องมือแบบสอบถาม ภายหลังจากที่น าเครื่องมือ
แบบสอบถาม ไปผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว จะน าแบบสอบถามมาทดสอบ
ความเชื่อมั่น โดยผู้วิจัยได้เลือกองค์การบริหารส่วนต าบลแปลงยาว ซึ่งมีบริบทของสภาวะทางเศรษฐกิจ 
เป็นพ้ืนที่ในการทดสอบความเที่ยงของเครื่องมือ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างขึ้นมาใช้ในการตรวจสอบ
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ใช้วิธีการสุ่มจับฉลาก เพ่ือเลือกตัวอย่างขึ้นมาใช้ในการตรวจสอบเครื่องมือ และ
น าไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาความค่าความเชื่อม่ัน จ านวน 30 ชุด 

3) การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมวิจัยทางสังคมศาสตร์หาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟา (alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, L.J. 1970, p. 58) โดยเลือกข้อค าถาม
ที่มีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป ถือว่าเพียงพอส าหรับใช้เป็นมาตรฐานของมาตรวัด (บุญเรียง ขจรศิลป์, 
2541, หน้า 62) 

4) การหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามเชิงปริมาณ ผู้วิจัยหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งชุดโดยใช้วิธหีาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา พบว่า แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยชุดนี้มีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ เท่ากับ .910 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามชุดนี้มีค่าความเชื่อม่ันอยู่ในระดับสูง 
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3.3 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ยื่นเรื่องเสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ในการออกหนังสือน าถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เพ่ือขออนุญาตจัดหาข้อมูลขั้นพ้ืนฐานในด้านต่างๆ ของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว 
เรียนไปยังท่านนายกของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด 7 อปท. เพื่อท าการแจกแบบสอบถาม 
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและนัดหมาย วัน เวลา ในการเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามเป็นรายบุคคลด้วยตนเอง 
และนัดหมายวัน เวลามารับ แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง เมื่อได้แบบสอบถามกลับคืนมาครบตามจ านวน 
397 ฉบับ จากนั้นน าแบบสอบถามมาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของการตอบค าถาม และ
น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัสให้คะแนนแต่ละข้อ และบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ต่อไป 

3.3.2 เมื่อน าแบบสอบถามที่ได้รับคืน จ านวน 397 ชุด มาตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ว ก าหนด 
ให้คะแนนตามล าดับของแต่ละข้อ เพื่อน าไปวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ น าผลค านวณมาวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดประสงค์ที่ต้องการต่อไปพิมพ์ 

 

3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการตามตอนขั้นตอนดังนี้ 
3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive 

statistics) ในการบรรยายลักษณะโดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ 
(percent) 

3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive 
statistics) ในการบรรยายลักษณะโดยทั่วไปของปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ (percent) ค่าเฉลี่ย 
(mean) ส่วนเที่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

ก าหนดค่าตัวแปร เป็นการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ 
ดังนี้ (Best, J.W., 1977, p. 182 และบุญชม ศรีสะอาด, 2546, หน้า 162) 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 2.00 หมายถึง มกีารให้บริการน้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 2.01 - 3.00 หมายถึง มกีารให้บริการน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 3.01 - 4.00 หมายถึง มกีารให้บริการมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.01 - 5.00 หมายถึง มีการให้บริการมากที่สุด 

3.4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ในการบรรยายลักษณะ
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โดยทั่วไปของผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว
ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ (percent) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

ก าหนดค่าตัวแปร เป็นการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ 
ดังนี้ (Best, J.W., 1977, p. 182 และบุญชม ศรีสะอาด, 2546, หน้า 162) 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 2.00 หมายถึง มีผลการด าเนินการน้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 2.01 - 3.00 หมายถึง มีผลการด าเนินการน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 3.01 - 4.00 หมายถึง มีผลการด าเนินการมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.01 - 5.00 หมายถึง มีผลการด าเนินการมากที่สุด  

3.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression analysis) 
เพ่ือหาชุดตัวแปรของสมการ และอิทธิพลของตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 
ด้านการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านกระบวนทัศน์ 
และด้านแรงจูงใจในการท างาน และตัวแปรตาม คือ ระดับในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน
ส่งเสริม       การลงทุน  พาณิ ชยกรรม และการท่องเที่ ยว ด้ านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

3.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี้ด าเนินการ โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทางสังคมศาสตร์ มีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

3.5.1 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าร้อยละ (percentage) และ
ค่าความถ่ี (frequency) 

3.5.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นในปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

3.5.3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยหาค่าเฉลี่ย �̅� และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) 

3.5.4 ทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะที่มีผลต่อ
ตัวแปรตาม คือ การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยใช้การหาค่าด้วยสถิติ เชิงอนุมาน ( inferential statistics) คือ การถดถอยเชิงพหุคูณ 
(multiple regression analysis) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย แบ่งออกเป็น 5 ตอน และเพ่ือให้ เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมาย
ของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสัญลักษณ์ และอักษรย่อในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
4.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
4.5 ข้อเสนอแนะปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ประชากรกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะภาพรวม 
โดยน าเสนอในรูปแบบค าบรรยาย 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
n  หมายถึง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
�̅�  หมายถงึ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
S.D. หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
X1 หมายถึง ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค 
X2 หมายถึง ด้านการให้บริการอย่างตรงต่อเวลา 
X3 หมายถึง ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 
X4 หมายถึง ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
X5 หมายถึง ด้านการให้บริการก้าวหน้า 
Y  หมายถึง การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
a  หมายถึง ค่าคงที่ของการพยากรณ์ 
t  หมายถึง ค่าสถิตทิี่ใช้ในการพิจารณา t-distribution 
∗   หมายถึง การมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

ss  หมายถึง ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง sum of square 
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df   หมายถึง ระดับชั้นความเป็นอิสระ degree of freedom 
MS   หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง 
F   หมายถึง คา่สถิติที่ใช้ในการพิจารณา F- distribution 
Sig.  หมายถึง ค่า significant (ระดับนัยส าคัญ) 
p-value หมายถึง ค่าความน่าจะเป็น (ระดับนัยส าคัญ) 
�́�   หมายถึง สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ 
�́�   หมายถึง สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
b   หมายถึง คา่สัมประสิทธิ์พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
𝛽   หมายถึง มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

R   หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์พหุคูณ 

R2   หมายถึง ค่าท่ีแสดงอิทธิพลของตัวแปรอิสระท้ังหมดที่มีต่อตัวแปรตาม 

S.E.est  หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวพยากรณ์ 
S.E.b  หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมประสิทธิ์พยากรณ์ 
 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนก
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน จ านวน 397 คน ดังแสดงในตาราง 5 ดังต่อไปนี้ 
 
ตาราง 5  จ านวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้ต่อเดือน 
 

 ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

เพศ    
 ชาย 162 40.81 
 หญิง 235 59.19 
 รวม 397 100.00 

อายุ    
 18-30 ปี 121 30.48 
 31-40 ปี 102 25.69 
 41-50 ปี 95 23.93 
 51-60 ปี 49 12.34 
 61 ปีขึ้นไป 30 7.56 
 รวม 397 100.00 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

74 
 

ตาราง 5  (ต่อ) 
 

 ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ระดับการศึกษา    
 ประถมศึกษา 112 28.21 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 86 21.66 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 
101 25.44 

 อนุปริญญา/ปวส. 49 12.34 
 ปริญญาตรี 45 11.34 
 สูงกว่าปริญญาตรี 4 1.01 
 รวม 397 100.00 

อาชีพ    
 รับจ้างทั่วไป 101 25.44 
 ค้าขาย 74 18.64 
 เกษตรกรรม  72 18.14 
 นักเรียน/นักศึกษา 33 8.31 
 พนักงานบริษัท 111 27.96 
 อ่ืนๆ 6 1.51 
 รวม 397 100.00 

รายได้ต่อเดือน    
 ต่ ากว่า 10,000 บาท 144 36.27 
 10,001 - 15,000 บาท 111 27.96 
 15,001 - 20,000 บาท 89 22.42 
 20,001 - 25,000 บาท 24 6.05 
 25,001 - 30,000 บาท 21 5.29 
  สูงกว่า 30,000  8 2.02 
 รวม 397 100.00 

 
จากตาราง 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.19 รองลงมา คือ 

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40.81 ส่วนใหญ่มีอายุ 18 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.48 รองลงมา คือ อายุ 31 - 40 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 25.69 น้อยที่สุด คือ อายุ 61 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 7.56 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา คือ 
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 28.21 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 25.44 
น้อยที่สุด คือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.01 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัท คิดเป็น
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ร้อยละ 27.96 รองลงมา คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 25.44 น้อยที่สุด คือ อาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 
1.51 และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน คือ ต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.27 รองลงมา คือ รายได้ต่อเดือน 
10,001 - 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.96 น้อยที่สุด คือ รายได้ต่อเดือน สูงกว่า 30,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.02 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้ค่าเฉลี่ย x̅ และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ปรากฎ ดังรายละเอียดในตาราง 6-11 ดังนี้ 
 
ตาราง 6  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ระดับความคิดเห็น    n = 397 

�̅� (S.D) ระดับ อันดับที่ 

1. ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค 3.54 .783 มาก 1 
2. ด้านการให้บริการตรงต่อเวลา 3.44 .846 มาก 3 
3. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 3.43 .803 มาก 4 
4. ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 3.47 .821 มาก 2 
5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 3.42 .811 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 3.46 .812 มาก  

 
จากตาราง 6 พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ ประกอบด้วย 5 ด้าน 

คือ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการอย่างตรงต่อเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 
ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และด้านการให้บริการก้าวหน้า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ( �̅�=3 .54, 

S.D. =.783) รองลงมา คือ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (�̅�=3.47, S.D.=.821) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า (�̅�=3.42, S.D.=.811) 
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ตาราง 7  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการให้บริการ
อย่างเสมอภาค 

 

ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค 
ระดับความคิดเห็น     n = 397 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอแปลงยาว 

ให้บริการโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน แก่ประชาชน
ที่เข้ามาใช้บริการทุกคน 

3.75 .810 มาก 1 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ได้มี
การจัดล าดับการให้บริการก่อน-หลังอย่างยุติธรรม 

3.53 .743 มาก 3 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ไม่มี
การเลือกปฏิบัติ 

3.41 .759 มาก 5 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวได้แจ้ง
สิทธิแก่ประชาชนในบริการอย่างเท่าเทียมกัน 

3.55 .856 มาก 2 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว  
ให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัยอย่างเท่าเทียมกัน 

3.50 .747 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.54 .783 มาก  

 
จากตาราง 7 พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ให้บริการ
โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการทุกคน  (�̅�=3.75, S.D.=0.810) รองลงมา คือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวได้แจ้งสิทธิแก่ประชาชนในบริการอย่างเท่าเทียมกัน (�̅�=3.55, 
S.D.=0.856) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ไม่มี
การเลือกปฏิบัติ (�̅�=3.41, S.D.=0.759) 
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ตาราง 8  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ า เภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิง เทรา  
ด้านการให้บริการตรงต่อเวลา 

 

ด้านการให้บริการตรงต่อเวลา 
ระดับความคิดเห็น     n = 397 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวท างาน

ได้ส าเร็จตามระยะเวลา ที่ก าหนดได้ในหลักเกณฑ์
การให้บริการ 

3.48 .875 มาก 2 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ได้ให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว 

3.65 .846 มาก 1 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอแปลงยาว 
ให้บริการได้ทันต่อความต้องการใช้งาน 

3.28 .953 มาก 5 

4. การให้บริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวสามารถปรับลดขั้นตอนได้ให้ทันต่อการ แก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน 

3.39 .733 มาก 4 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวได้
ช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่าง
รวดเร็ว 

3.43 .825 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 3.44 .846 มาก  

 
จากตาราง 8 พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการให้บริการตรงต่อเวลา โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว  
ได้ให้บริการแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว (�̅�=3.65, S.D.=0.846) รองลงมา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอแปลงยาวท างานได้ส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ในหลักเกณฑ์การให้บริการ (�̅�=3.48, 
S.D.=0.875) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ให้บริการ
ได้ทันต่อความต้องการใช้งาน (�̅�=3.28, S.D.=0.953) 
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ตาราง 9  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการให้บริการ
อย่างเพียงพอ 

 

ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 
ระดับความคิดเห็น     n = 397 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว

มีช่องทางการให้บริการที่เพียงพอ 
3.56 .813 มาก 1 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีการใช้เครื่องมือที่ช่วยให้บริการท าได้อย่างทั่วถึง 

3.28 .811 มาก 5 

3. ท่านได้รับผลงานที่มีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว 

3.49 .757 มาก 3 

4. ท่านพึงพอใจต่อผลงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอแปลงยาว 

3.36 .809 มาก 4 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีอุปกรณ์บรรเทา สาธารณภัยอย่างเพียงพอ 

3.50 .828 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.43 .803 มาก  

 
จากตาราง 9 พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ  โดยรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีช่องทาง
การให้บริการที่เพียงพอ  (�̅�=3.56, S.D.=0.813) รองลงมา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีอุปกรณ์บรรเทา สาธารณภัยอย่างเพียงพอ (�̅�=3.50, S.D.=0.828) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการใช้เครื่องมือที่ช่วยให้บริการท าได้อย่างทั่วถึง  
(�̅�=3.28, S.D.=0.811) 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

79 
 

ตาราง 10  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ า เภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิง เทรา  
ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

 

ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
ระดับความคิดเห็น     n = 397 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว  

มีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
3.55 .924 มาก 2 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวได้
มีการแก้ไขปัญหาเมื่อบริการหยุดชะงัก 

3.37 .795 มาก 4 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีความพร้อมต่อการให้บริการ 

3.66 .826 มาก 1 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีการให้บริการด้านวิสาหกิจชุมชน 

3.43 .754 มาก 3 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีการให้บริการด้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

3.36 .809 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 3.47 .821 มาก  

 
จากตาราง 10 พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีความพร้อมต่อการให้บริการ (�̅�=3.66, S.D.=0.826) รองลงมา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาว มีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (�̅�=3.55, S.D.=0.924) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการให้บริการด้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (�̅�=3.36, S.D.=0.809) 
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ตาราง 11  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ า เภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิง เทรา  
ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 

 

ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 
ระดับความคิดเห็น     n = 397 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว  

มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการ 
3.53 .839 มาก 1 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว  
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน 

3.38 .781 มาก 5 

3. คุณภาพของผลงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอแปลงยาว ที่ให้บริการมีการพัฒนาขึ้น 

3.40 .790 มาก 3 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว  
มีการลดขั้นตอนการให้บริการเพ่ือให้ประชาชน
การเข้าถึงบริการได้โดยสะดวก 

3.43 .806 มาก 2 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีการอบรมเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยทุกปี  

3.40 .840 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.42 .811 มาก  

 
จากตาราง 11 พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว 
มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการ  (�̅�=3.53, S.D.=0.839) รองลงมา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอแปลงยาว มีการลดขั้นตอนการให้บริการเพ่ือให้ประชาชนการเข้าถึงบริการได้โดยสะดวก (�̅�=3.43, 
S .D .=0 .806 ) และข้อที่มีค่า เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว  
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน (�̅�=3.38, S.D.=0.781) 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยใช้ค่าเฉลี่ย �̅� และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ปรากฏ ดังรายละเอียด

ในตาราง 12-18 ดังนี้ 
 
ตาราง 12  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง  

              ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม 
 

การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ระดับความคิดเห็น    n = 397 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3.43 .779 มาก 4 
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.44 .798 มาก 2 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 
3.43 .775 มาก 3 

4. ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

3.43 .789 มาก 5 

5. ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3.38 .789 มาก 6 

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

3.48 .820 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 3.43 .792 มาก  

 
จากตาราง 12 พบว่า ระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ

แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (�̅�=3.48, S.D.=.820) รองลงมา คือ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (�̅�=3.44, S.D.=.789) และ
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ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(�̅�=3.38, S.D.=.789) 
 
ตาราง 13  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง  
               ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระดับความคิดเห็น     n = 397 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว

มีการพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐาน 
3.56 .788 มาก 1 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีการขยายเขตไฟฟ้า การติดตั้ งไฟฟ้าแสงสว่าง
ครอบคลุมพ้ืนที ่

3.41 .725 มาก 3 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีการจัดสร้างระบบการชลประทาน และตรวจสอบ
หาแหล่งน้ า 

3.38 .741 มาก 5 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีการให้บริการการประปาในท้องถิ่น 

3.35 .856 มาก 4 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีระบบ
การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีชุมชน 

3.46 .789 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.43 .779 มาก  

 
จากตาราง 13 พบว่า ระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ

แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว  
มีการพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐาน  (�̅�=3.56, S.D.=.788) รองลงมา คือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ชุมชน (�̅�=3.46, S.D.=.789) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการจัดสร้างระบบ
การชลประทาน และตรวจสอบหาแหล่งน้ า (�̅�=3.38, S.D.=0.741) 
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ตาราง 14  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง  
               ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ระดับความคิดเห็น     n = 397 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวจัดให้มี

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  
3.42 .860 มาก 3 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวจัดให้มี
การให้บริการด้านการศึกษา 

3.34 .830 มาก 5 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวให้มี
การจัดสวัสดิการ ส าหรับผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึง  และ
มีประสิทธิภาพ 

3.61 .808 มาก 1 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จัดให้มี
การให้บริการด้านงานสาธารณะสุขและงานป้องกัน
โรคติดต่อ 

3.45 .749 มาก 2 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวจัดให้มี
การให้บริการด้านงานส่งเสริมสุขภาพ 

3.40 .744 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.44 .798 มาก  

 
จากตาราง 14 พบว่า ระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ

แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว  
ให้มีการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ (�̅�=3.61, S.D.=.808) รองลงมา คือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จัดให้มีการให้บริการด้านงานสาธารณะสุข และงานป้องกัน
โรคติดต่อ (�̅�=3.45, S.D.=.749) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวจัดให้มีการให้บริการด้านการศึกษา (�̅�=3.34, S.D.=.830) 
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ตาราง 15  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง  
               ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และ 

               การรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ระดับความคิดเห็น     n = 397 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีแผน

และการซักซ้อมแผนการรักษาความสงบเรียบร้อยและ 
ความปลอดภัย 

3.47 .827 มาก 2 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีครุภัณฑ์ทางด้านงานระงับอัคคีภัย และจัดให้มี
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

3.38 .755 มาก 4 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.56 .755 มาก 1 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย และความปลอดภัย 

3.40 .723 มาก 3 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีการติดตั้ งระบบกล้องวงจรปิด อย่างทั่วถึงและ
ตรวจสอบได้ง่าย 

3.38 .818 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 3.43 .775 มาก  

 
จากตาราง 15 พบว่า ระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ

แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  (�̅�=3.56, S.D.=.755) รองลงมา คือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีแผนและการซักซ้อมแผนการรักษาความสงบเรียบร้อย  และ
ความปลอดภัย (�̅�=3.47, S.D.=.827) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด อย่างทั่วถึงและตรวจสอบได้ง่าย (�̅�=3.38, S.D.=.818) 
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ตาราง 16  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง  

               ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน               
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

 

ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

ระดับความคิดเห็น     n = 397 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว

มีการให้บริการด้านการวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3.51 .834 มาก 2 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีการให้บริการด้านการวางแผนส่งเสริมพาณิชยกรรม 

3.30 .804 มาก 5 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ที่อยู่อาศัย และ
ป่าไม ้

3.45 .844 มาก 3 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีการให้บริการด้านวิสาหกิจชุมชน 

3.58 .718 มาก 1 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีการให้บริการด้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

3.35 .749 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.43 .789 มาก  

 
จากตาราง 16 พบว่า ระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ

แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว โดยรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีการให้บริการด้านวิสาหกิจชุมชน  (�̅�=3.58, S.D.=.718) รองลงมา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอแปลงยาวมีการให้บริการด้านการวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว (�̅�=3.51, S.D.=.834) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการให้บริการด้านการวางแผนส่งเสริม
พาณิชยกรรม (�̅�=3.30, S.D.=.804) 
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ตาราง 17  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ระดับความคิดเห็น     n = 397 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว

มีการจัดตั้งดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
3.43 .787 มาก 1 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีการตรวจสอบมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 

3.34 .812 มาก 5 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ที่อยู่อาศัย และ
ป่าไม ้

3.40 .777 มาก 3 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีการให้การศึกษาและปลูกฝังอุดมการณ์ด้านทรัพยากร 

3.34 .766 มาก 4 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีการจัดตั้งดูแลระบบก าจัดขยะ 

3.43 .806 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.38 .789 มาก  

 
จากตาราง 17 พบว่า ระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ

แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีการจัดตั้งดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย  (�̅�=3.43, S.D.=.787) รองลงมา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอแปลงยาวมีการจัดตั้งดูแลระบบก าจัดขยะ (�̅�=3.43, S.D.=.789) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการตรวจสอบมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  (�̅�=3.34, 
S.D.=.812) 
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ตาราง 18  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี           
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ระดับความคิดเห็น     n = 397 

�̅� (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว  

ได้ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ในท้องถิ่น ด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญา 

3.59 .835 มาก 2 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว  
ได้สร้างศรัทธาโดยส ารวจความพึงพอใจของประชาชน
ในท้องถิ่น ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

3.33 .798 มาก 5 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีการจัดระเบียบด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา ท้องถิ่น ให้เป็นสัดเป็นส่วนมีการจัดสรร
พื้นที่อย่างเหมาะสมเพื่อให้หมู่บ้านมีความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 

3.62 .837 มาก 1 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีการส่งเสริมด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นสัดส่วนมีการจัดสรร
พ้ืนที่อย่างเหมาะสมในการด าเนิน กิจกรรมในด้าน
ต่างๆ 

3.41 .804 มาก 4 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีการร่วมกันอนุรักษ์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
อีกท้ังเพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าแก่อนุชน
รุ่นหลัง 

3.45 .829 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 3.48 .820 มาก  

 
จากตาราง 18 พบว่า ระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ

แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก 
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เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการจัดระเบียบ
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นสัดเป็นส่วนมีการจัดสรรพ้ืนที่
อย่างเหมาะสมเพ่ือให้หมู่บ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (�̅�=3.62, S.D.=.837) รองลงมา คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ได้ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในท้องถิ่น ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา (�̅�=3.59, S.D.=.835) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ได้สร้างศรัทธาโดยส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (�̅�=3.33, S.D.=.789) 
 

4.4 ผลการสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

การสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน โดยใช้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็นเกณฑ์ ส่วนปัจจัยด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ปัจจัยด้านการให้บริการตรงต่อเวลา 
ปัจจัยด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ปัจจัยด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และปัจจัยด้านการให้บริการ
อย่างก้าวหน้า ผลปรากฏดังตาราง 19-21 
 
ตาราง 19  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยใช้ตัวแปรปัจจัยเป็นตัวพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

source of variation ss df MS F 

regression 110.575 4 27.644 642.086 
residual 16.877 392 .043  

total 127.451 396   

 *P<.05 
 

จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า มีปัจจัยอยู่อย่างน้อยหนึ่งปัจจัยของปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ จึงค านวณหาค่า
สัมประสิทธิ์พหุคูณ ค่าน้ าหนักส าคัญของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ รวมทั้งสร้างสมการพยากรณ์เชิงพหุ 
ดังแสดงในตาราง 19-20 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

89 
 

ตาราง 20  แสดงการค้นหาตัวแปรพยากรณ์ที่ใช้ในการพยากรณ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ตัวแปรพยากรณ์ 
ค่าสหสัมพันธ์

เชิงพหุ 
(R) 

ค่าสัมประสิทธิ์
แห่งการก าหนด 

(R2) 

ค่าความ
แปรปรวน 

(F) Sig 

X4 .440 .387 1358.357 .000* 

X4, X3 .461 .425 1123.616 .000* 

X4, X3, X5 .464 .430 812.967 .000* 

X4, X3, X5, X1 .465 .434 642.086 .000* 

*P<.05 

 

จากตาราง 20 พบว่า ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ตัวแปรพยากรณ์ (X) 
จ านวน 4 ปัจจัย มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณตั้งแต่ .440 ถึง .456 นั่นคือ เมื่อน าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ ปัจจัยด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (X4) เพียงด้านเดียวเข้าไป
ในสมการ จะมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .440 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์เท่ากับ .387 
เมื่อเพ่ิมปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ ปัจจัยด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ (X3) 
เข้าไปในสมการ จะมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .461 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์เท่ากับ 
.425 และเมื่อเพ่ิมปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ ปัจจัยด้านการให้บริการ
อย่างก้าวหน้า (X5) เข้าไปในสมการ จะมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .464 มีประสิทธิภาพ
ในการพยากรณ์เท่ากับ .430 ซึ่งรวมถึงการเพิ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ 
ปัจจัยด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค (X1) เข้าไปในสมการ จะมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 
.465 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์เท่ากับ .434 ทั้งนี้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า และด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค  
ส่วนด้านการให้บริการตรงต่อเวลา ไม่สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ 
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ตาราง 21  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ตัวแปรพยากรณ์ 

ค่า
สัมประสิทธิ์
การถดถอย 

(b) 

ค่าความ 

คลาดเคลื่อ
นมาตรฐาน 

(S.E.b) 

ค่าสัมประสิทธิ์
ของปัจจัย
มาตรฐาน 
(bete) 

ค่าสถิติ 
 
 

(t) 
(constant) ค่าคงท่ี (a) .343 .064  5.386 
4. ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (X4) .340 .030 .398 11.312 
3. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ (X3) .309 .030 .346 10.343 
5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า (X5) .122 .028 .140 4.397 
1. ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค (X1) .122 .028 .134 4.339 

R = .465, R2 = .434, S.E.est = .20749, F-change = 18.825, p-value = .000* 

*P<.05  
 

ตาราง 21 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ปัจจัย
ที่สามารถร่วมกันพยากรณ์การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (X4) มีค่าเท่ากับ .340 รองลงมา คือ 
ปัจจัยด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ (X3) มีค่าเท่ากับ .309 รวมถึงปัจจัยด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 
(X5) มีค่าเท่ากับ .122 และปัจจัยด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค (X1) มีค่าเท่ากับ .122 ตามล าดับ 
ส่งผลทางบวกต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 
.465 ค่าสัมประสิทธิ์ การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .434 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.est) เท่ากับ 
.20749 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการพยากรณ์ ในภาพรวม พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการ
สาธารณะ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (X4) ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ (X3) ด้านการให้บริการ
อย่างก้าวหน้า (X5) และด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค (X1) สามารถพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 
46.50  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ .340, .309, 
.122 และ.122 ตามล าดับ มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .398, .346, 
.140 และ.134 ตามล าดับ และมีค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (a) เท่ากับ .343 เขียนเป็น
สมการพยากรณ์ ได้ดังนี้ 
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สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ ดังนี้ 
ý  = a+b1X1+b3X3+b4X4+b5X5 

ý = .343+.122X1+.309X3+.340X4+.122X5 

สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
�́�   = b1X1+b3X3+b4X4+b5X5 

�́�   = .134X1+.346X3+.398X4+.140X5 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล และน าค่าสถิติต่างๆ มาสร้างพยากรณ์การให้บริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะ 
ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า และ
ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค สามารถร่วมกันพยากรณ์การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 46.50 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ส่วนด้านการให้บริการตรงต่อเวลา (X2) ไม่สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ 
 

4.5 ข้อเสนอแนะปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ประชากรกลุ่มตัวอย่างได้ให้
ข้อเสนอแนะภาพรวม โดยน าเสนอในรูปแบบค าบรรยาย 
 

ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค พบว่า ประชาชนส่วนหนึ่งต้องการให้ อปท.แปลงยาว 
เพ่ิมการให้บริการปรับปรุงการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด รวมถึงให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกว่า
จะเป็นพวกตนเองหรือไม่ และควรให้บริการอย่างเสมอภาคกัน ส่วนประชาชนอีกส่วนหนึ่งมองว่า อปท.
แปลงยาว พัฒนาด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ทุกวันนี้เหมาะสมแล้ว และดีอยู่แล้ว 

2) ด้านการให้บริการตรงต่อเวลา พบว่า ประชาชนมีความต้องการให้ทาง อปท. แปลงยาว 
ควรมีการจัดบุคลากรในด้านการบริการประชาชนให้เหมาะสม มากกว่านี้ ควรเพ่ิมการท างานให้ทันต่อ
สถานการณ์ที่ เกิดขึ้น และสอดคล้องกับความเป็นจริง รวมถึงการปรับลดขั้นตอนในการให้บริการแก่
ประชาชนอีกด้วย 

3) ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ พบว่า ประชาชนต้องการให้ อปท. แปลงยาว เพ่ิมอุปกรณ์
ที่ทันสมัยน ามาใช้ในการบริการ รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพการบริการให้ฉับไว และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และ
ควรเพ่ิมกล่องแสดงความคิดเห็นให้มากกว่านี้อีกด้วย ส่วนประชาชนอีกส่วนหนึ่งมองว่า การให้บริการ
อย่างเพียงพอ มีความเหมาะสม และบริการดีอยู่แล้ว  
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4) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พบว่า ประชาชนต้องการให้ อปท. แปลงยาว ควรมี
การจัดการฝึกอบรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนอย่างต่อเนื่อง และ
มีการจัดการด้านบริการให้มีความต่อเนื่อง และรวดเร็ว มากกว่าที่เป็นอยู่ 

5) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า พบว่า ประชาชนต้องการให้ อปท. แปลงยาว ควรมี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการให้ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมถึง
การบริการที่ก้าวหน้า ควบคู่ไปพร้อมกับแผนพัฒนาของแต่ละ อปท. แปลงยาว อีกด้วย 

ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ประชาชนส่วนหนึ่งมองว่าระบบการบริการซ่อมแซม
อยู่ในระดับที่ดีอยู่แล้ว แต่ประชาชนบางส่วนมองว่าเทศบาลควรเพ่ิมความรวดเร็วในการซ่อมแซมให้ดีกว่านี้ 
และมีการซ่อมแซมให้ทั่ว โดยมีการซ่อมแซมถนนหนทางให้ปลอดภัยอยู่เสมอ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งควรมี
การซ่อมแซม ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงอย่างสมเหตุสมผล ควรดูแลระบบน้ าประปาให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ 

2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่า ประชาชนต้องการให้ทาง อปท. แปลงยาว จัดให้มี
แพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ซ่ึงประชาชนบางส่วนต้องการให้เน้นทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่าท าเฉพาะผู้สูงอายุ และควรส่งเสริมการฝึกอาชีพ
ระยะสั้นมากกว่านี้ รวมถึงการป้องกันไข้เลือดออก โดยการฉีดสารเคมีควรมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนปฏิบัติงานจริง 
ส่วนประชาชนอีกส่วนหนึ่งเห็นว่าได้รับการบริการที่ดีจากทาง อปท. แปลงยาว โดยเฉพาะโครงการของชมรม
ผู้สูงอายุ รวมทั้งมีการบริการด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่แล้ว 

3) ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า ประชาชน
เห็นควรให้เพ่ิมไฟส่องสว่างตามซอยต่างๆ รวมถึงควรจัดให้มีสายตรวจเพ่ิมมากขึ้น ระยะเวลาในการตรวจ
ไม่ห่างกันมากจนเกินไป และอีกส่วนหนึ่งเห็นควรเพ่ิมถังดับเพลิงอย่างทั่วถึง โดยประชาชนยังเห็นว่า อปท. 
แปลงยาว มีการจัดด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย อยู่ในระดับต่ ากว่า
มาตรฐาน  

4) ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว พบว่า ประชาชน
เห็นควรให้ อปท. แปลงยาว มีการส่งเสริม OTOP ให้มีการขยายตลาด หาช่องทางการตลาดให้กับเอกชน 
และชาวบ้านที่ผลิตสินค้า จัดพ้ืนที่ท าการขายสินค้า ในแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบ สร้างรายได้จากแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หาแหล่งเงินทุนให้ประชาชนที่ค้าขาย ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และควรส่งเสริม
สนับสนุน SME อย่างจริงจัง  

5) ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พบว่า 
ประชาชนเห็นว่า อปท. แปลงยาว มีการจัดการด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมดีอยู่แล้ว แต่ยังมีประชาชนบางส่วนเห็นว่า อปท. แปลงยาว ควรเพิ่มควรเน้น
แผนแม่บทการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยองค์รวม มีการดูแลน้ าเสียที่ออกมาจากโรงเหล้า และโรงงานต่างๆ 
ที่ปล่อยน้ าเสียออกมา รวมถึงควรมีแผนการจัดการแม่น้ า คู คลอง ให้สะอาดอยู่เสมอ รวมถึงการก าจัดขยะ
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ต่อปริมาณขยะอีกด้วย ทั้งนี้  อปท. แปลงยาว ควรมีการส่งเสริมให้ความรู้แก่เด็ก 
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และเยาวชน ในการอนุรักษ์ แม่น้ า คู คลอง สนับสนุนรณรงค์สร้างจิตส านึกไม่ให้ทิ้งขยะ และร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนให้มีการปลูกต้นไม้เพ่ิมมากขึ้น ตามสวนสาธารณะ 

6) ด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า ประชาชน
เห็นควรจัดให้มีการแสดงของเด็กๆ และประชานชน ได้มีส่วนร่วมกันมากขึ้น จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ 
ตามประเพณี และเป็นประจ าทุกปี และควรมีงบประมาณสนับสนุนมากกว่านี้ รวมถึงการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีต่างๆ ให้อยู่สืบต่อไป ด ารงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามสืบต่อ 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพ่ือศึกษา
ระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
3) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มาโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (simple random 
sampling) ตามสัดส่วนของจ านวนประชากร ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 397 คน วิธีการศึกษาครั้งนี้
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะ ประกอบด้วย 
1) ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค 2) ด้านการให้บริการตรงต่อเวลา 3) ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 
4) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และ 5) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าที่มีผลต่อตัวแปรตาม คือ 
การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 
6 ด้าน คือ 1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 4) ด้านการวางแผนส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
5) ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้การหาค่านัยส าคัญทางสถิติ ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(multiple regression analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา สรุปได้ดังนี้ 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 59.19 ส่วนใหญ่มีอายุ 18-30 ปี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.48 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 28.21 ส่วนใหญ่มีอาชีพ
รับพนักงานบริษัท จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.96 และส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท 
จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.27 
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5.1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียง
อันดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้  คือ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค รองลงมา คือ ด้านการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
1) ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ให้บริการโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน
แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการทุกคน รองลงมา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
ได้แจ้งสิทธิแก่ประชาชนในบริการอย่างเท่าเทียมกัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

2) ด้านการให้บริการตรงต่อเวลา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ได้ให้บริการแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว 
รองลงมา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวท างานได้ส าเร็จตามระยะเวลา ที่ ก าหนดได้
ในหลักเกณฑ์การให้บริการ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว 
ให้บริการได้ทันต่อความต้องการใช้งาน 

3) ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีช่องทางการให้บริการที่เพียงพอ 
รองลงมา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีอุปกรณ์บรรเทา สาธารณภัยอย่างเพียงพอ 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการใช้เครื่องมือ
ที่ช่วยให้บริการท าได้อย่างทั่วถึง 

4) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีความพร้อมต่อการให้บริการ รองลงมา 
คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว มีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการให้บริการด้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

5) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการ 
รองลงมา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว มีการลดขั้นตอนการให้บริการเพ่ือให้ประชาชน
การเข้าถึงบริการได้โดยสะดวก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว 
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการขอประชาชน 
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5.1.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการวิเคราะห์ระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นรองลงมา คือ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพ
ที่ได้มาตรฐาน รองลงมา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ในพ้ืนที่ชุมชน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการจัดสร้าง
ระบบการชลประทาน และตรวจสอบหาแหล่งน้ า 

2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวให้มีการจัดสวัสดิการ ส าหรับผู้สูงอายุ 
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จัดให้มี
การให้บริการด้านงานสาธารณะสุขและงานป้องกันโรคติดต่อ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวจัดให้มีการให้บริการด้านการศึกษา 

3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รองลงมา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาว มีแผนและการซักซ้อมแผนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดอย่างทั่วถึง
และตรวจสอบได้ง่าย 

4) ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีการให้บริการด้านวิสาหกิจชุมชน รองลงมา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีการให้บริการด้านการวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการให้บริการด้านการวางแผนส่งเสริมพาณิชยกรรม 

5) ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีการจัดตั้งดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย รองลงมา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการจัดตั้ง
ดูแลระบบก าจัดขยะ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
มีการตรวจสอบมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 
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6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว 
มีการจัดระเบียบ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นสัดเป็นส่วน
มีการจัดสรรพ้ืนที่อย่างเหมาะสมเพ่ือให้หมู่บ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  รองลงมา คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ได้ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในท้องถิ่น ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอแปลงยาว ได้สร้างศรัทธาโดยส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.1.4 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรในปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะที่มีอ านาจพยากรณ์
การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
(X4) ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ (X3) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า (X5) ด้านการให้บริการ
อย่างเสมอภาค (X1) สามารถพยากรณ์การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา (y) ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรทั้งสี่ร่วมกันพยากรณ์
การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้ร้อยละ 
46.50 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.est) เท่ากับ .20749 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์
ในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
ý = .343+.122X1+.309X3+.340X4+.122X5 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
�́� = .134X1+.346X3+.398X4+.140X5 
 

5.2 อภิปรายผล 
 

จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปราย ดังนี้ 

5.2.1. ผลการศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ผลการศึกษา ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค 
2) ด้านการให้บริการอย่างตรงต่อเวลา 3) ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 4) ด้านการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง และ 5) ด้านการให้บริการก้าวหน้า พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน สามารถ
สะท้อนความคิดเห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังที่ สถิต ค าลาเลี้ยง (2554, หน้า 13) ได้ให้ทัศนคติ เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่มวลมนุษย์ได้รับก าไร
จากการปฏิบัติงานนั้นด้วย (human satisfaction and benefit produced) กล่าวถึง ความพอใจ หมายถึง 
ความพึงพอใจในการบริการให้กับประชาชน และสะท้อนความคิดเห็น จอห์น ดี มิเลส์ (John D. Millett, 
2544, p. 34) ให้นิยามว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความพึงพอใจและได้รับ
ผลก าไรจากการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการให้กับประชาชน 
โดยพิจารณาจาก 1) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (equitable service) 2) การให้บริการอย่างรวดเร็ว 
(timely service) 3) การให้บริการอย่างพอเพียง (emple service) 4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
(continuous service) 5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า (progression service) 

ทั้งนี้เนื่องจากผลการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ซึ่งสอดคล้องกับ มะลิวัณ สังเกตกิจ (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ
ของกองทะเบียน เทศบาลต าบลบางพลี อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของกองทะเบียน 5 ด้าน คือ การให้บริการอย่างเสมอภาค 
การให้บริการอย่างทันเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการ
อย่างก้าวหน้า และเพื่อน าผลการศึกษาน าเสนอต่อผู้บริหารในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและพัฒนา  
การให้บริการแก่ผู้ให้บริการขององค์การให้ดียิ่งขึ้นโดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สภาพภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  คือ 
ผู้ใช้บริการของกองทะเบียนเทศบาล ต าบลบางพลี อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 113 คน 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน เพ่ือใช้
อธิบาย ลักษณะทั่วไปของประชากร ผลจากการศึกษาพบว่า ประชากรที่ใช้ในการศึกษาส่วนมากเป็นเพศชาย 
อายุ 41 -50 ปี ขึ้นไปมีระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานและมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10 ,001-20,000 บาท นอกจากนี้ผลการศึกษายังได้พบว่า ระดับความความคิดเห็น
ของผู้ใช้บริการต่อการให้ บริการของกองทะเบียน เทศบาลต าบลบางพลี อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีความคิดเห็น อันดับที่ 1 คือ การให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง อันดับที่ 2 คือ การให้บริการอย่างก้าวหน้า อันดับที่ 3 คือ การให้บริการอย่างเสมอภาค 
อันดับที่ 4 การให้บริการอย่างทันเวลา และความคิดเห็นอันดับสุดท้าย คือ การให้บริการอย่างเพียงพอ และ
ยังสอดคล้องกับ สุนารี แสนพยุห์ (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะของเทศบาลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากหนึ่งด้าน และระดับปานกลางสี่ด้าน 
เรียงจากด้วนที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา และด้านการให้บริการ
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อย่างก้าวหน้า 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ประชาชนอายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ โดยรวมไม่แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การวิจัยครั้งนี้ ล าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อยสามอันดับ คือ เทศบาลควรเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น รองลงมา เทศบาลควรจะจัดสรรงบประมาณการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ควรมาปฏิบัติงาน
ให้ตรงต่อเวลา 

5.2.2 ผลการศึกษา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการศึกษา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากทุกด้าน 
ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถสะท้อนความความคิดเห็นระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังที่ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ (2546, หน้า 28) กล่าวว่า 
บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ (หรือที่ต้องจัดท าขึ้นเพื่อสนองความต้องการ
ของประชาชนโดยส่วนรวม) ที่ด าเนินการจัดท าขึ้นโดยบุคคลในกฎหมายมหาชน  หรือโดยเอกชน
ซึ่งฝ่ายปกครองต้องใช้อ านาจก ากับดูแลบางประการ  และอยู่ภายใต้ระบบพิเศษ หลักเกณฑ์พื้นฐาน
ของบริการสาธารณะประกอบไปด้วย 1) เป็นกิจการที่ต้องมีความต่อเนื่องสม่ าเสมอ 2) มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของประชาชน 3) เป็นกิจการที่ให้แก่คนทั่วไปโดยเสมอภาค และไม่เลือก
ปฏิบัติ ทั้งนี้ สุวัฒน์ บุญเรือง (2545, หน้า 16) ที่ให้ความหมายของก าว่าบริการสาธารณะไว้ในหนังสือ 
“กฎหมายปกครอง” ว่าบริการสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่อยู่ในความอ านวยการหรืออยู่ในความควบคุม 
ของฝ่ายปกครองที่จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน และทั้งนี้  
ศุภชัย ยาวะประภาส (2550, หน้า 27) ได้พิจารณา นิยาม และความหมายของค าว่า “บริการสาธารณะ” 
จะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ประการ คือ 1) บริการสาธารณะ เป็นกิจการที่อยู่ในความอ านวยการ 
หรือความควบคุมของฝ่ายปกครอง ลักษณะที่ส าคัญที่สุดของบริการสาธารณะ คือ ต้องเป็นกิจการที่รัฐจัดท าขึ้น 
เพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน ซึ่งก็คือ  เป็นกิจการที่อยู่ในความอ านวยการของรัฐ
แต่เนื่องจากปัจจุบันภารกิจของรัฐมีมากข้ึน กิจกรรมบางอย่างต้องใช้เทคโนโลยีในการจัดท าสูง ใช้เงินลงทุนสูง 
และรัฐไม่มีความพร้อม จึงต้องมอบให้บุคคลอ่ืน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน เป็นผู้ด าเนินการ 
ซึ่งเมื่อรัฐมอบหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้บุคคลอ่ืนด าเนินการจัดท า แล้วบทบาทของรัฐในฐานะ
ผู้จัดท าหรือผู้อ านวยการก็จะเปลี่ยนไปเป็นผู้ควบคุม โดยรัฐจะเป็นผู้ควบคุมมาตรฐานของบริการสาธารณะ 
ควบคุมความปลอดภัยรวมทั้งควบคุมค่าบริการ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ตอบแทนมากที่สุด และ
เดือดร้อนน้อยที่สุด 2) บริการสาธารณะจะต้องมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสาธารณะประโยชน์ โดยความต้องการ
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ส่วนรวมของประชาชนอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย 
และความต้องการที่จะอยู่อย่างปลอดภัย ดังนั้น บริการสาธารณะที่รัฐจัดท าจึงต้องมีลักษณะที่สนอง
ความต้องการของประชาชนทั้งสองประการดังกล่าว กิจการใดที่รัฐเห็นว่ามีความจ าเป็นต่อการอยู่อย่างปลอดภัย
หรือการอยู่อย่างสุขสบายของประชาชน รัฐก็จะต้องเข้าไปจัดท ากิจการนั้น และนอกจากนี้ ในการจัดท า
บริการสาธารณะของรัฐ รัฐไม่สามารถจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
หรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดได้ รัฐจะต้องจัดท าบริการสาธารณะ เพ่ือประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 

ทั้งนี้เนื่องจาก ผลการศึกษาระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ธัญญาลักษณ์ เรียนกะศิลป์ 
(2555) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าระดับผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นรายด้าน พบว่า 1) ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง อยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย 3.98 
รองลงมา คือ มีการให้บริการน้ า ส าหรับอุปโภคบริโภคที่สะอาดและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 3.92 มีการบ ารุงรักษา
ถนนภายในเขตพื้นที่ให้มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.89 มีการให้บริการน้ าส าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 3.88 และมีการดูแล บ ารุงรักษาแหล่งน้ าในความรับผิดชอบ 
มีค่าเฉลี่ย 3.81 ตามล าดับ 2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า มีการส่งเสริม 
และสนับสนุนด้านการศึกษาให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ด้อยโอกาส อยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย 
3.82 รองลงมา คือ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริม และ
สร้างอาชีพอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.78 มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต มีค่าเฉลี่ย 3.77 มีการส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.72 มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา 
และการออกก าลังกายของเยาวชนและประชาชน มีค่าเฉลี่ย 3.70 และมีการส่งเสริมการดูแลด้านสุขภาพ
อนามัยของประชาชน มีค่าเฉลี่ย 3.68 ตามล าดับ 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย กลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่า มีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อยู่ในระดับมาก 
คือ มีค่าเฉลี่ย 3.85 รองลงมา คือ มีการส่งเสริมด้านประชาธิปไตยและความเสมอภาคของคนในท้องถิ่น และ
มีการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนและประชาชนทั่วไป มีค่าเฉลี่ย 3.78 
มีการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
มีค่าเฉลี่ย 3.74 และมีการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน 
มีค่าเฉลี่ย 3.66 ตามล าดับ 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
กลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่า มีการส่งเสริมการลงทุน และการพาณิชยกรรม อยู่ในระดับปานกลาง คือ 
มีค่าเฉลี่ย 3.39 รองลงมา คือ มีการสนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หรือการปรับปรุงภูมิทัศน์  
เพ่ือการเรียนรู้และท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย 3.24 ตามล าดับ  5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกต้นไม้
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หรือการดูแลรักษาต้นไม้ เ พ่ือเพิ่มพื้นที่สีเขียว อยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย 3.74 รองลงมา คือ 
มีการส่งเสริมเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย และการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ มีค่าเฉลี่ย 3.64 
และมีการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.55 
ตามล าดับ 6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่า  
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม และศีลธรรมอันดีของครอบครัว และชุมชนอยู่ในระดับมาก คือ 
มีค่าเฉลี่ย 3.75 รองลงมา คือ มีการดูแลรักษาอนุรักษ์มรดกทางศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมวิถีชีวิต 
ภูมิปัญญา และประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 3.72 ตามล าดับ และยังสอดคล้องกับ เสาวนารถ 
เล็กเลอสินธุ์ (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
1) การศึกษาความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
ตามล าดับ 2) ผลการเปรียบเทียบการศึกษาความคิด เห็นต่อประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุน อ าเภอ บางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และลักษณะที่อยู่อาศัยต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีอายุ ระยะเวลาที่อาศัยเขตต าบลที่อาศัยอยู่ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับ 
ปาจรีย์ สังข์วงษา (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารการพัฒนาที่มีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นที่บริเวณภาคกลาง ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่บริเวณภาคกลาง พบว่า โดยรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามล าดับค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และถูมิปัญญาท้องถิ่น รองลงมา คือ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามล าดับ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อบต. มีการพัฒนาระบบการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน รองลงมา คือ 
อบต. มีการพัฒนาและดูแลระบบระบายน้ า ตามล าดับด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผลการศึกษาพบว่า 
โดยรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อบต. จัดให้มี
การให้บริการด้านงานสาธารณสุข และงานป้องกันโรคติดต่อ รองลงมา คือ อบต. จัดให้มีการจัดสวัสดิการ
สังคม ตามล าดับ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ผลการศึกษาพบว่า 
โดยรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อบต. มีการประสาน
การปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รองลงมา คือ อบต. จัดให้มีการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
ตามล าดับ ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่า โดยรวม
มีประสิทธิภาพอยู่ ในระดับค่อนข้างน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อบต. 
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มีการให้บริการด้านการวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว รองลงมา คือ อบต. มีการให้บริการด้านการวางแผน
ส่งเสริมพาณิชยกรรม ตามล าดับ ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ อบต. มีการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยและป่าไม้ รองลงมา คือ อบต. มีการให้
การศึกษาและปลูกฝังอุดมการณ์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน ตามล าดับ ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อบต. ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ในท้องถิ่น ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
และประสบความส าเร็จ ตรงกับความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น รองลงมา คือ อบต. 
มีการร่วมกันอนุรักษ์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป อีกทั้ง
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าแก่อนุชนรุ่นหลังตามล าดับ 

5.2.3 ผลการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่ถูกเลือก ได้แก่ ด้านการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ รวมถึงด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า และ
ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ทั้งนี้เป็นเพราะด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ
ต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ ความสามารถในการตอบสนองของผู้รับบริการได้อย่างเพียงพอ
เท่าเทียมกัน ต่อเนื่องกันทันต่อเวลา และก้าวหน้าทั้งในปริมาณ และคุณภาพของงานนั้นๆ ถ้าหากไม่มี
การให้บริการอย่างต่อเนื่องก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพได้ การให้บริการประชาชนที่ดี 
ควรเป็นการให้บริการแบบครบถ้วนสมบูรณ์เป็นการพัฒนาระบบการให้บริการ และทัศนคติ วิธีคิด วิธีท างาน
ของพนักงานส่วนต าบลที่มีเป้าหมายที่จะให้ประชาชนได้รับบริการที่ควรจะได้รับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการมุ่งที่จะให้บริการในเชิงส่งเสริม และสร้างทัศนคติ และความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ตลอดจนเป็นการให้บริการที่มีความถูกต้องชอบธรรมสามารถตรวจสอบได้ 
สร้างความเสมอภาคทั้งในการให้บริการ และในการที่จะได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ท าให้เกิด
ความพึงพอใจสูงสุด ดังที่ จอห์น ดี มิเลส์ (John D. Millett, 2544, p. 34) ให้นิยามว่า ประสิทธิภาพ 
หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความพึงพอใจและได้รับผลก าไรจากการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจ 
หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการให้กับประชาชน โดยพิจารณาจาก 1) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
(equitable service) 2) การให้บริการอย่างรวดเร็ว (timely service) 3) การให้บริการอย่างพอเพียง 
(emple service) 4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (continuous service) 5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า 
(progression service) และรวมถึงโดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .465 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .434 ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (S.E.est) เท่ากับ .20749 ตัวแปรอิสระทั้งหมด 5 ด้าน แต่สามารถท านายตัวแปรอิสระได้ทั้งหมด 
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4 ด้าน โดยสามารถท านายปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 43.40 ส่วนด้านการให้บริการตรงต่อเวลา 
ไม่สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ 

จากผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรทั้ง 5 ปัจจัย ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะ ประกอบด้วย ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการตรงต่อเวลา ด้านการให้บริการ
อย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยมีอยู่ 1 ปัจจัย 
ที่ไม่สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ คือ ด้านการให้บริการตรงต่อเวลา 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะสามารถร่วมกันพยากรณ์
การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีปัจจัย 4 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ การให้บริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ประกอบดว้ย ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการ
ตรงต่อเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และด้านการให้บริการ
อย่างก้าวหน้า สามารถร่วมกันพยากรณ์การให้บริการสาธารณะ การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น 
ผลการวิจัยเล่มนี้จะสามารถพัฒนาก าหนดนโยบาย และการวางแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ได้เป็นอย่างดีควรด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ผู้วิจัยจึงใคร่ขอเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ โดยผลการวิจัยของแต่ละด้าน ซึ่งท าการเลือกข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยอันดับที่ 3 ถึงอันดับที่ 5 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปุรงแก้ไข  และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อไป 

(1) ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว 
ควรเพ่ิมการจัดล าดับการให้บริการก่อน-หลังอย่างยุติธรรม และมีความสะดวกเพ่ิมขึ้น โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ควรให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัยอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับ
สถานการณ์ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ไม่ควรมีการเลือกปฏิบัติแก่ประชาชน 

(2) ด้านการให้บริการตรงต่อเวลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
ควรเพ่ิมความช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้มีความอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และการให้บริการ
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวสามารถปรับลดขั้นตอนได้ให้ทันต่อการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ควรเพ่ิมการให้บริการ
ได้ทันต่อความต้องการใช้งานของประชาชนอีกด้วย 

(3) ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว
ควรเพ่ิมผลงานที่มีคุณภาพตรงตามที่ต้องการจากของประชาชนต้องการ โดยให้เกิดความพึงพอใจต่อผลงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวให้มากที่สุด และยังรวมถึงการที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ควรเพ่ิมการใช้เครื่องมือที่ช่วยให้บริการท าได้อย่างทั่วถึงมากกว่าที่เป็นอยู่
อีกด้วย 

(4) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว 
ควรเพ่ิมการให้บริการด้านวิสาหกิจชุมชนอย่างจริงจัง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว 
ควรมีการแก้ไขปัญหาเมื่อบริการหยุดชะงักอย่าให้ขาดความต่อเนื่อง รวมถึงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอแปลงยาว ควรมีแผนการให้บริการด้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์อย่างยั่งยืนต่อไปด้วย 

(5) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า คุณภาพของผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอแปลงยาว ควรเพ่ิมการบริการให้พัฒนาขึ้น และมีความทันสมัยกว่าที่เป็น รวมถึงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ควรจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้
เกิดความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหา และยังรวมถึงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว 
ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

2) การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ผู้วิจัยจึงใคร่ขอเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้  
โดยผลการวิจัยของแต่ละด้าน ซึ่งท าการเลือกข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับที่ 3 ถึงอันดับที่ 5 เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไข และเพ่ิมคุณภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อไป 

(1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ควรมี
การขยายเขตไฟฟ้า การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างครอบคลุมให้ทุกพ้ืนที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาว ควรมีการให้บริการน้ าประปาในท้องถิ่น โดยน้ าประปาต้องมีคุณภาพมีมาตรฐาน ปลอดภัย
แก่ประชาชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ควรมีการจัดสร้างระบบการชลประทาน 
และตรวจสอบหาแหล่งน้ า อย่างเหมาะสม 

(2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ควรจัด
ให้มีการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาว ควรเพ่ิมการให้บริการด้านงานส่งเสริมสุขภาพแก่บุคคลทุกเพศทุกวัยอย่างทั่วถึง และยังรวมถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ควรมีแผนที่ชัดเจนต่อการให้บริการด้านการศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนด้วย 

(3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ควรจัดให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย และ
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ความปลอดภัย โดยเกิดจากความสมัครใจของประชาชนเอง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาว ควรจัดให้มีครุภัณฑ์ทางด้านงานระงับอัคคีภัย และจัดให้มีการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ที่ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ควรมีการติดตั้ง
ระบบกล้องวงจรปิด อย่างทั่วถึงและตรวจสอบได้ง่ายต่อไป 

(4) ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ควรมีการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ที่อยู่อาศัย และป่าไม้ รวมถึง
การทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จัดให้มีการให้บริการด้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ช่วยเพ่ิม
รายได้เข้าชุมชน ซึ่งยังรวมถึงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ควรมีการให้บริการ
ด้านการวางแผนส่งเสริมพาณิชยกรรม อย่างจริงจังและเหมาะสมตามล าดับ 

(5) ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ควรสร้างจิตส านึกให้แก่เด็ก และเยาวชนในการอนุรักษ์ป่าไม้ เพ่ือให้
เกิดความสมบูรณ์กับระบบนิเวศสืบต่อไป โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวต้องมีแผน 
การจัดการรักษาแม่น้ า คู คลอง ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ และยังรวมถึงการที่ เทศบาลควรมีระบบ
การตรวจสอบน้ าเสียที่ปล่อยลงสู่แม่น้ า คู คลอง จากโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการใช้
กฎหมายต้องมีความเข้มแข็ง และเข้มข้นมากกว่าปัจจุบันนี้ 

6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอแปลงยาว ควรมีการร่วมกันอนุรักษ์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไปอีกทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าแก่อนุชนรุ่นหลัง  รวมถึงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ควรมีการส่งเสริมด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้เป็นสัดส่วนมีการจัดสรรพ้ืนที่อย่างเหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ควรสร้างศรัทธาโดยส ารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่ืนๆ แล้วน ามาเปรียบเทียบ เพ่ือพัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น 
2) ควรศึกษาวิจัยความคิดเห็นของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เพ่ือจะได้มุมมอง และภาพรวมของประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ และความคาดหวังต่อการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการในปัจจุบัน 

3) ควรมีการศึกษาวิจัยสาเหตุปัญหาต่างๆ ของประสิทธิการให้บริการสาธารณะ เพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชน และสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 

4) ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการท าวิจัยเชิงปริมาณ เพราะจะท าให้ทราบถึง
ประเด็นที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณอาจไม่สามารถให้ค าตอบได้อย่างชัดเจนครบถ้วนเท่าที่ควร 
และเพ่ือเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์โดยตรงจากการให้บริการ
สาธารณะ 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเครื่องมือเพือ่การวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

116 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

117 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

118 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

119 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

120 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
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เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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ฉบับที่  
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ค าชี้แจง : 1. แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 2. โปรดตอบแบบสอบถามในแต่ละตอน โดยใช้เครื่องหมาย  ในช่องว่าง  ของแต่ละหัวข้อ
หรือกรอกข้อมูลลงในช่องว่างที่จัดเตรียมไว้ให้ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง หรือตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด เพียงค าตอบเดียว 
 3. โปรดให้ข้อคิดเห็นทุกข้อ เพราะถ้าหากขาดข้อหนึ่งข้อใดจะท าให้แบบสอบถามนี้  ไม่สมบูรณ์
และไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 4. ข้อมูลที่ท่านได้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับและไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่าน
ทัง้สิ้น 
 5. ผู้วิจัย ใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ท่านได้เสียสละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม การวิจัยในครั้งนี้ 
         
        นางสาวเสาวลักษณ์ ดีมั่น 

     นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
          มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ใน  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 
   

 1. เพศ 

   1) ชาย     2) หญิง 
 2. อายุ 

   1) 18-30 ป ี    2) 31-40 ป ี

   3) 41-50 ปี    4) 51-60 ปี 

   5) 61 ปีขึ้นไป 
 3. ระดับการศึกษา 

   1) ประถมศึกษา    2) มัธยมศึกษาตอนต้น 
   3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  4) อนุปริญญา/ปวส. 

   5) ปริญญาตรี    6) สูงกว่าปริญญาตรี 
 4. อาชีพ 

   1) รับจ้างทั่วไป    2) ค้าขาย     

   3) เกษตรกรรม     4) นักเรียน/นักศึกษา    

   5) พนักงานบริษัท    6) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 5. รายไดต่้อเดือน   

   1) ต่ ากว่า 10,000 บาท   2) 10,001 - 15,000 บาท 

   3) 15,001 - 20,000 บาท   4) 20,001 - 25,000 บาท 

   5) 25,001 - 30,000 บาท   6) สูงกว่า 30,000 บาท 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ค าชี้แจง  โปรดอ่านข้อค าถามและพิจารณาว่าข้อความใดตรงกับสภาพความเป็นจริงในพ้ืนที่ของท่านมาก
ที่สุดแล้วท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงเพียง 1 ช่องเท่านั้นในแต่ละข้อและกรุณาตอบ
แบบสอบถามทุกข้อ โดยมีระดับคะแนนและมาตรวัด ดังต่อไปนี้ 
   1 หมายถึง มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   2 หมายถึง มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อย 
   3 หมายถึง มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
   4 หมายถึง มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 
   5 หมายถึง มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ข้อที่ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ 
ระดับประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 
 1. ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค      

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ให้บริการ 
โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ 
ทุกคน 

     

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ได้มีการ
จัดล าดับการให้บริการก่อน-หลังอย่างยุติธรรม 

     

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ไม่มีการเลือก
ปฏิบัติ 

     

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวได้แจ้งสิทธิ 
แก่ประชาชนในบริการอย่างเท่าเทียมกัน 

     

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ให้ความ
ช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัยอย่างเท่าเทียมกัน 

     

 2. ด้านการให้บริการอย่างตรงต่อเวลา      
1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวท างานได้

ส าเร็จตามระยะเวลา ที่ก าหนดได้ในหลักเกณฑ์การให้บริการ 
     

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ได้ให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว 

     

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ให้บริการได้
ทันต่อความต้องการใช้งาน 
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ข้อที่ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ 
ระดับประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 
4. การให้บริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ 

แปลงยาวสามารถปรับลดขั้นตอนได้ให้ทันต่อการ แก้ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้น 

     

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวได้ช่วยเหลือ
ประชาชนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว 

     

 3. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ      
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีช่องทาง 

การให้บริการที่เพียงพอ 
     

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการใช้
เครื่องมือที่ช่วยให้บริการท าได้อย่างทั่วถึง 

     

3. ท่านได้รับผลงานที่มีคุณภาพตรงตามที่ต้องการจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว 

     

4. ท่านพึงพอใจต่อผลงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในอ าเภอแปลงยาว 

     

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีอุปกรณ์
บรรเทา สาธารณภัยอย่างเพียงพอ 

     

 4. การให้บริการด้านความต่อเนื่อง      
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว  

มีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
     

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวได้มีการแก้ไข
ปัญหาเมื่อบริการหยุดชะงัก 

     

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีความพร้อม
ต่อการให้บริการ 

     

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการให้บริการ
ด้านวิสาหกิจชุมชน 

     

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการให้บริการ
ด้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

     

 5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า      
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว มีการพัฒนา

รูปแบบการให้บริการ 
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ข้อที่ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ 
ระดับประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว  

มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ ที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการขอประชาชน 

     

3. คุณภาพของผลงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาว ทีใ่ห้บริการมีการพัฒนาขึ้น 

     

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว มีการลด
ขั้นตอนการให้บริการเพ่ือให้ประชาชนการเข้าถึงบริการได้
โดยสะดวก 

     

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการอบรม
เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยทุกปี  
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ค าชี้แจง  โปรดอ่านข้อความและพิจารณาว่าข้อความใดตรงกับสภาพความเป็นจริงในพ้ืนที่ของท่านมากที่สุด 
แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงเพียง 1 ช่องเท่านั้นในแต่ละข้อ และกรุณาตอบ
แบบสอบถามทุกข้อ โดยมีระดับคะแนนและมาตรวัด ดังต่อไปนี้ 
   1 หมายถึง มีผลการด าเนินการอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
   2 หมายถึง มีผลการด าเนินการอยู่ในระดับน้อย 
   3 หมายถึง มีผลการด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง 
   4 หมายถึง มีผลการด าเนินการอยู่ในระดับมาก 
   5 หมายถึง มีผลการด าเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ข้อที่ การให้บริการสาธารณะ 
ระดับประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการพัฒนา

ระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐาน 
     

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการขยายเขต
ไฟฟ้า การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างครอบคลุมพ้ืนที่ 

     

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการจัดสร้าง
ระบบการชลประทาน และตรวจสอบหาแหล่งน้ า 

     

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการให้บริการ
การประปาในท้องถิ่น 

     

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีระบบ 
การจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ชุมชน 

     

 2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต      
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวจัดให้มี 

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  
     

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวจัดให้มี 
การให้บริการด้านการศึกษา 

     

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวให้มีการจัด
สวัสดิการ ส าหรับผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

     

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จัดให้มี 
การให้บริการด้านงานสาธารณะสุขและงานป้องกันโรคติดต่อ 

     

 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

136 
 

ข้อที่ การให้บริการสาธารณะ 
ระดับประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวจัดให้มีการ

ให้บริการด้านงานส่งเสริมสุขภาพ 
     

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีแผนและ 

การซักซ้อมแผนการรักษาความสงบเรียบร้อยและ  
ความปลอดภัย 

     

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีครุภัณฑ์
ทางด้านงานระงับอัคคีภัย และจัดให้มีการป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัย 

     

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการประสาน
การปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

     

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวจัดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย  
และความปลอดภัย 

     

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการติดตั้ง
ระบบกล้องวงจรปิดอย่างทั่วถึงและตรวจสอบได้ง่าย 

     

4. ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการให้บริการ

ด้านการวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการให้บริการ
ด้านการวางแผนส่งเสริมพาณิชยกรรม 

     

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการส่งเสริม
การปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยและป่าไม้ 

     

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการให้บริการ
ด้านวิสาหกิจชุมชน 

     

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการให้บริการ
ด้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
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ข้อที่ การให้บริการสาธารณะ 
ระดับประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 
5. ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการจัดตั้ง
ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

     

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว 
มีการตรวจสอบมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 

     

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการส่งเสริม
การปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยและป่าไม้ 

     

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการให้
การศึกษาและปลูกฝังอุดมการณ์ด้านทรัพยากร 

     

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการจัดตั้ง
ดูแลระบบก าจัดขยะ 

     

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ไดส้่งเสริม 

ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในท้องถิ่น  
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา 

     

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว ได้สร้าง
ศรัทธาโดยส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น  
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

     

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการจัด
ระเบียบด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น ให้เป็นสัดเป็นส่วนมีการจัดสรรพ้ืนที่อย่างเหมาะสม
เพ่ือให้หมู่บ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

     

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการส่งเสริม
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ให้เป็นสัดส่วนมีการจัดสรรพ้ืนที่อย่างเหมาะสมในการด าเนิน 
กิจกรรมในด้านต่างๆ 

     

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวมีการร่วมกัน
อนุรักษ์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปอีกทั้งเพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษา 
ค้นคว้าแก่อนุชนรุ่นหลัง 
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นค าถามปลายเปิด  
 1) ขอท่านโปรดให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในด้านต่างๆ 
ดังนี้ 
 (1) การให้บริการอย่างเสมอภาค 
 ............................................................................................................................. ................................
................................................................................................... ........................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
.......................................................................................................................................... .................................
.................................................................................................. .........................................................................
.......................................................................................................................................... .................................
............................................................................................................................................... ............................ 
 (2) การให้บริการอย่างตรงต่อเวลา  
 ............................................................. ................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................................... ............................ 
 (3) การให้บริการอย่างเพียงพอ 
 ............................................................................................................................. ................................
................................................................................................... ........................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
.......................................................................................................................................... .................................
.................................................................................................. .........................................................................
............................................................................................................................................... ............................ 
 (4) การให้บริการด้านความต่อเนื่อง 
 ............................................................................................................................. ................................
.................................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
................................................................... ........................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
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 (5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า
 ............................................................................................................................. ................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
  
 2) ขอท่านโปรดให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 (1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ............................................................................................................................. ................................
................................................................................................... ........................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
.......................................................................................................................................... .................................
.................................................................................................. .........................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................................... ............................ 
 (2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ............................................................................................................................. ................................
................................................................................................... ........................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
.......................................................................................................................................... .................................
.................................................................................................. .........................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................................... ............................ 
 (3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 .............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................  
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 (4) ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 .................................................................. ...........................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................... ............................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................................... ............................
....................................................................................................... .................................................................... 
 (5) ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ....................................................................................................................... ......................................
............................................................................................................................. ..............................................
.......................................................................................................................................... .................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ........................................ 
 (6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ............................................................................................................................. ................................
................................................................................................... ........................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
.......................................................................................................................................... .................................
.................................................................................................. .........................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................................... ............................
................................................................................................. .......................................................................... 
 
      ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ท่านได้เสียสละเวลา 
        ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
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ภาคผนวก ง  
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม IOC 
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย 

เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 1) ดร.กานต์ เสกขุนทด กรรมการประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
 2) ดร.ธนบดี ฐานะชาลา กรรมการประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
 3) ดร.ภูริวัจน์ รักษ์ธนอนันต์ กรรมการประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
 4) ผศ.จิรวุฒิ อนุสรณ์นรการ กรรมการประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
 (5) ดร.อัมรินทร์ นาคณัฐเศรษฐ์ กรรมการประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
  
เกณฑ์การประเมิน มีดังนี้ 
 ให้คะแนน +1 แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 ให้คะแนน 0 ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 ให้คะแนน -1 แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด 
 

  สูตร IOC = 
∑ℛ

𝒩
 

 
  เมื่อ  ∑ℛ แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
 
   𝒩  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ค่า IOC ที่ค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อค าถามนั้นใช้ได ้
 ค่า IOC ที่ค านวณได้ต่ ากว่า 0.5 ข้อค าถามนั้นถูกตัดออกไป หรือต้องน าไปปรับปรุงแก้ไข
  ใหม่ให้ดีกว่าเดิม 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง   กรุณาท าเครื่องหมาย   ใน  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 
   
 1. เพศ 

   1) ชาย     2) หญิง 
 2. อายุ 

   1) 18-30 ป ี    2) 31-40 ป ี

   3) 41-50 ปี    4) 51-60 ปี 

   5) 61 ปีขึ้นไป 
 3. ระดับการศึกษา 

   1) ประถมศึกษา    2) มัธยมศึกษาตอนต้น 

   3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  4) อนุปริญญา/ปวส. 

   5) ปริญญาตรี    6) สูงกว่าปริญญาตรี 
 4. อาชีพ 

   1) รับจ้างทั่วไป    2) ค้าขาย     

   3) เกษตรกรรม     4) นักเรียน/นักศึกษา    

   5) พนักงานบริษัท    6) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 5. รายได้/เดือน   

   1) ต่ ากว่า 10,000 บาท   2) 10,001 - 15,000 บาท 

   3) 15,001 - 20,000 บาท   4) 20,001 - 25,000 บาท 

   5) 25,001 - 30,000 บาท   6) สูงกว่า 30,000 บาท 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ข้อที่ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

การให้บริการสาธารณะ 

ระดับความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ รวม 

ค่า 
IOC 

การ
แปรผล 

1 2 3 4 5 
 1. ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค  
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ

แปลงยาว ให้บริการโดยใช้หลักเกณฑ์
เดียวกัน แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ
ทุกคน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาว ได้มีการจัดล าดับการให้บริการ
ก่อน-หลังอย่างยุติธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาว ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวได้แจ้งสิทธิแก่ประชาชนในบริการ
อย่างเท่าเทียมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาว ให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดสา
ธารณภัยอย่างเท่าเทียมกัน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 2. ด้านการให้บริการอย่างตรงต่อเวลา 

1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวท างานได้ส าเร็จตามระยะเวลา 
ที่ก าหนดได้ในหลักเกณฑ์การให้บริการ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาว ได้ให้บริการแก่ประชาชน
อย่างรวดเร็ว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาว ให้บริการได้ทันต่อความต้องการ
ใช้งาน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 
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- 
ข้อที่ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การให้บริการสาธารณะ 

ระดับความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ รวม 

ค่า 
IOC 

การ 
แปรผล 

1 2 3 4 5 
4. การให้บริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวสามารถ
ปรับลดขั้นตอนได้ให้ทันต่อการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวได้ช่ วย เหลือประชาชน
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 3. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีช่องทางการให้บริการ
ที่เพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีการใช้เครื่องมือที่ช่วยให้บริการ
ท าได้อย่างทั่วถึง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. ท่านได้รับผลงานที่มีคุณภาพตรงตาม 
ที่ต้องการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในอ าเภอแปลงยาว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. ท่านพึงพอใจต่อผลงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย
อย่างเพียงพอ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 4. การให้บริการด้านความต่อเนื่อง 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ

แปลงยาว มีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวได้มีการแก้ไขปัญหาเมื่อบริการ
หยุดชะงัก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีความพร้อมต่อการให้บริการ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 146 

ข้อที่ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

การให้บริการสาธารณะ 

ระดับความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ รวม 

ค่า 
IOC 

การ
แปร
ผล 1 2 3 4 5 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีการให้บริการด้านวิสาหกิจ
ชุมชน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีการให้บริการด้านท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

+1 +1 +1 +1 1 5 1 ใช้ได้ 

 5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาว มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาว มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การให้บริการ ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. คุณภาพของผลงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแปลงยาวที่ให้บริการ
มีการพัฒนาขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาว มีการลดขั้นตอนการให้บริการ
เพ่ือให้ประชาชนการเข้าถึงบริการได้
โดยสะดวก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีการอบรมเจ้าหน้าที่บรรเทา
สาธารณภัยทุกปี  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- 
ข้อที่ การให้บริการสาธารณะ 

ระดับความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ รวม 

ค่า 
IOC 

การ
แปร
ผล 1 2 3 4 5 

 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีการพัฒนาระบบคมนาคม 
ให้อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีการขยายเขตไฟฟ้า การติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่างครอบคลุมพ้ืนที่ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีการจัดสร้างระบบ 
การชลประทาน และตรวจสอบ 
หาแหล่งน้ า 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีการให้บริการการประปา 
ในท้องถิ่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ในพ้ืนที่ชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวจัดให้มีการพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพ  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวจัดให้มีการให้บริการ 
ด้านการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวให้มีการจัดสวัสดิการ ส าหรับ
ผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 0 +1 5 1 ใช้ได้ 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 148 

- 
ข้อที่ การให้บริการสาธารณะ 

ระดับความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ รวม 

ค่า 
IOC 

การ
แปร
ผล 1 2 3 4 5 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาว จัดให้มีการให้บริการด้านงาน
สาธารณะสุขและงานป้องกันโรคติดต่อ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวจัดให้มีการให้บริการด้านงาน
ส่งเสริมสุขภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีแผนและการซักซ้อมแผน 
การรักษาความสงบเรียบร้อยและ  
ความปลอดภัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีครุภัณฑ์ทางด้านงานระงับ
อัคคีภัย และจัดให้มีการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีการประสานการปฏิบัติ 
กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการรักษาความสงบเรียบร้อย  
และความปลอดภัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 
อย่างทั่วถึงและตรวจสอบได้ง่าย 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 4. ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีการให้บริการด้านการวางแผน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 
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- 
ข้อที่ การให้บริการสาธารณะ 

ระดับความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ รวม 

ค่า 
IOC 

การ
แปร
ผล 1 2 3 4 5 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีการให้บริการด้านการวางแผน
ส่งเสริมพาณิชยกรรม 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ใน
พ้ืนที่ที่อยู่อาศัยและป่าไม้ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีการให้บริการด้านวิสาหกิจ
ชุมชน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีการให้บริการด้านท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 5. ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีการจัดตั้งดูแลระบบบ าบัด 
น้ าเสีย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีการตรวจสอบมลพิษ 
จากโรงงานอุตสาหกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ 
ในพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยและป่าไม้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีการให้การศึกษาและปลูกฝัง
อุดมการณ์ด้านทรัพยากร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีการจัดตั้งดูแลระบบก าจัดขยะ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อที่ การให้บริการสาธารณะ 

ระดับความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ รวม 

ค่า 
IOC 

การ
แปร
ผล 1 2 3 4 5 

 6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาว ได้ส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานในท้องถิ่น  
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
และภูมิปัญญา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาว ได้สร้างศรัทธาโดยส ารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีการจัดระเบียบด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น ให้เป็นสัดเป็นส่วนมีการจัดสรร
พ้ืนที่อย่างเหมาะสมเพื่อให้หมู่บ้าน 
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมี ก ารส่ ง เสริมด้ านศิ ลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้เป็นสัดส่วนมีการจัดสรรพ้ืนที่
อย่างเหมาะสมในการด าเนิน กิจกรรม 
ในด้านต่างๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
แปลงยาวมีการร่วมกันอนุรักษ์ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบ ไปอีกทั้ งเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าแก่อนุชนรุ่นหลัง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

หมายเหตุ ค่า IOC ที่ได้รับต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
สรุปผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชียวชาญ 51.8/55 = 0.94 (ใช้ได้) 
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ประวัติผู้วิจัย 
  

ชื่อ-ชื่อสกุล นางสาวเสาวลักษณ์ ดีมั่น 
วันเดือนปีเกิด 23 มีนาคม 2534 
สถานที่เกิด อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
ที่อยู่ 166/1 ม.8 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน พนักงานธนาคาร ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า 
สถานที่ท างาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาพนมสารคาม  

เลขที่ 1135 ม.1 ต.พนมสารคาม อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 

ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
พ.ศ. 2557 
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