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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอข้ันตอนการใหบริการ ชองทางการ
ใหบริการ เจาหนาท่ีผูใหบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรวบรวมความคิดเห็น 
ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะของประชาชนผูรับบริการตอการใหบริการของขององคการบริหาร
สวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562    

ประเด็นในการประเมินประกอบดวยความพึงพอใจในงานบริการของหนวยงาน จํานวน 4 งานบริการ 
ไดแก 1) งานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข) 2) งานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับชําระภาษี)        
3) งานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร) และ 4) งานดานสาธารณสุข (การขออนุญาต
สถานประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ)  โดยมีประเด็นการประเมิน 4 ดาน ไดแก 1) ความพึงพอใจตอ
ข้ันตอนการใหบริการ 2) ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ 3) ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
และ 4) ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก   

กลุมตัวอยางท่ีใชในการประเมิน คือ ประชาชนผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จํานวน 422 คน ไดมาโดยวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เก็บขอมูลดวย
แบบสอบถามแบบประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหความถ่ี  (Frequency) รอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (𝑋�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป และ
วิเคราะหขอเสนอแนะ โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)    

ผลของการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในภาพรวม พบวา ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.18)  โดยผลประเมินความพึงพอใจท้ัง 4 ดาน มีดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู
ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.22)  โดยมีความพึงพอใจในแตละดานดังนี้ 

ความพึงพอใจตอกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.14)  
ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.22)  
ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.30)  
ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.17) 

2. ความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับชําระภาษี) มีความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.01) โดยมีความพึงพอใจในแตละดานดังนี้ 

ความพึงพอใจตอกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.93)  
ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00)  
ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.09)  
ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.98) 
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3. ความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร)   
มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.24) โดยมีความพึงพอใจในแตละดานดังนี้ 

ความพึงพอใจตอกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.16)  
ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.24)  
ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.29)  
ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.23)  

4. ความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปน
อันตรายตอสุขภาพ) มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.26) โดยมีความพึงพอใจ       
ในแตละดานดังนี้  

ความพึงพอใจตอกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.22) 
ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.23)  
ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.32)  
ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.19)  

 
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาว

นอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีขอเสนอแนะใน
การใหบริการดังนี้ 

1. ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ และเผยแพรกิจกรรมและขาวสารตาง ๆ ของ อบต.ใหท่ัวถึงและเขาถึง
ประชาชนใหมากข้ึน  

2. ควรมีการอธิบายและชี้แจงข้ันตอนการติดตอราชการท่ีชัดเจน และสื่อสารใหงายตอการทําความ
เขาใจของประชาชน 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1  ความเปนมา 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน ตําบล พ.ศ. 2537 และ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3 
พ.ศ. 2542) กําหนดอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) วามีหนาท่ีหลักในการพัฒนาตําบลท้ัง
ในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีหนาท่ีตองจัดใหมีและบํารุงทางน้ําและทางบก  การรักษาความ
สะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การปองกันโรค
และระงับโรคติดตอ  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        
การสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและพิการ  การคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอัน
ดีของทองถ่ิน  และการปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย  โดยในมาตรา 68 อบต. มีหนาท่ีท่ีอาจทํา 
ดังนี้ จัดใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร  จัดใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  จัดใหมี
และบํารุงรักษาทางระบายน้ํา  จัดใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและ
สวนสาธารณะ  จัดใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
การหาผลประโยชนจากทรัพยสินของ อบต. จัดใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม  กิจการเก่ียวกับการ
พาณิชย  การทองเท่ียว และการผงัเมือง 

สําหรับอํานาจหนาท่ีของ อบต. ตามแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดให อบต.มีอํานาจและ
หนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองตามมาตรา 16 
ดังนี้ การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  การจัดใหมี และบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา  
การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ  การสาธารณูปโภค และการกอสรางอ่ืนๆ  
การสาธารณูปการ  การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ  คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  การสงเสริมการทองเท่ียว  การจัดการศึกษา  การสังคมสงเคราะห และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย  
การจัดใหมี และบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  การสงเสริมกีฬา  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค 
และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน  การรักษาความ
สะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย  การสาธารณสุข 
การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  การจัดใหมี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน  การควบคุมการ
เลี้ยงสัตว  การจัดใหมี และควบคุมการฆาสัตว  การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการ
อนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืนๆ  การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การผังเมือง  การขนสง และการวิศวกรรมจราจร  การดูแลรักษาท่ี
สาธารณะ  การควบคุมอาคาร  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความสงบเรียบรอย              
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การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน และกิจอ่ืนใด ท่ีเปน
ผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

ดังนั้นในฐานะท่ีองคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีบทบาทอํานาจหนาท่ี
ทางการปกครองและใหบริการแกประชาชนในทองถ่ิน และตองตอบสนองความตองการและรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนในทองถ่ิน รวมถึงการเปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินไตมีสวนรวมทางการเมืองในการ
บริหารและพัฒนาทองถ่ินของตนเองดวยนั้น  การดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการจะ
ทําใหทราบความคิดเห็น ปญหาและอุปสรรค เพ่ือหนวยงานสามารถไดนําไปพิจารณากําหนดเปนแนวทางใน
การบริหารและพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการชองประชาชนในพ้ืนท่ีตอไป 

 

1.2   วัตถุประสงคในการวิจัย 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาว

นอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้            
มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1.2.1 ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอข้ันตอนการใหบริการ ชองทางการ
ใหบริการ เจาหนาท่ีผูใหบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.2.2 รวบรวมความคิดเห็น ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะของประชาชนผูรับบริการตอ
การใหบริการของขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

1.3  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และหนวยงานที่นําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
หนวยงานท่ีจะไดรับและใชประโยชนจากผลการเชิงสํารวจนี้คือฝายบริหารขององคการบริหารสวน

ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ท้ังนี้เพ่ือนําไปพิจารณากําหนดเปน
แนวทางในการใหบริหาร และบริการใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนผูรับบริการตอไป ดังนี ้

1.3.1 ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอตอข้ันตอนการใหบริการ ชองทางการ
ใหบริการ เจาหนาท่ีผูใหบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

1.3.2 ทราบความคิดเห็น ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะของประชาชนผูรับบริการตอ
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

 
 
 

 



บทท่ี 2 

กรอบแนวคิดท่ีเก่ียวของ 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล
อาวนอย  อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีกรอบ
แนวคิดท่ีเก่ียวของดังนี้ 

2.1 แนวคิดการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการ 
2.2 บริบทขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 
รายละเอียดดังตอไปนี ้

 

2.1 แนวคิดการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการ 

ทฤษฎีเกี่ยวกบัการใหบริการสาธารณะ 
การใหบริการสาธารณะ พิทักษ ตรุษทิม (2538) ไดใหความหมายของการใหบริการสาธารณะวาเปน

การบริการในฐานะท่ีเปนหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีอํานาจกระทําเพ่ือตอบสนองตอความตองการ เพ่ือใหเกิด
ความพอใจ จากความหมายนี้จึงเปนการพิจารณาการใหบริการวา ประกอบดวยผูใหบริการ (Providers) และ
ผูรับบริการ (Recipients) โดยฝายแรกถือปฏิบัติเปนหนาท่ีท่ีตองใหบริการ เพ่ือใหฝายหลังเกิดความพึงพอใจ
โดยข้ึนอยูกับ 

1. ความรวดเรว็ในการใหบริการ สังคมปจจุบันเปนสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตางๆ อยางรวดเร็ว และ
มีการแขงขันกับสังคมอ่ืนๆ อยูตลอดเวลา ในขณะท่ีปญหาพ้ืนฐานของระบบราชการคือความลาชา ซ่ึงในดาน
หนึ่งเปนความลาชาท่ีเกิดจากความจําเปนตามลักษณะของการบริหารราชการ เพ่ือประโยชนสวนรวมแหงรัฐ  
แตในหลายสวนความลาชาของระบบราชการเปนเรื่องท่ีสามารถแกไขได เชน ความลาชาท่ีเกิดจากการปด
ภาระในการตัดสินใจความลาชา ท่ีเกิดจากการขาดการกระจายอํานาจ หรือเกิดจากการกําหนดข้ันตอนท่ีไม
จําเปน หรือความลาชาท่ีเกิดข้ึนเพราะขาดการพัฒนางาน หรือนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช เปนตน ปญหาท่ี
ตามมาก็คือ ระบบราชการถูกมองวาเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาความเจริญกาวหนา และเปนตัวถวงใน
ระบบการแขงขันเสรี ดังนั้น ระบบราชการจําเปนท่ีจะตองตั้งเปาหมายในการพัฒนาการใหบริการใหมีความ
รวดเร็วมากข้ึน ซ่ึงอาจกระทําได ใน 3 ลักษณะคือ 

 1) การพัฒนาขาราชการใหมีทัศนคติ มีความรู ความสามารถ เพ่ือใหเกิดความชํานาญงาน มีความ
กระตือรือรน และกลาตัดสินใจในเรื่องท่ีอยูในอํานาจของตน 

2) การกระจายอํานาจหรือมอบอํานาจใหมากข้ึน และปรับปรุงระเบียบวิธีการทํางานใหมีข้ันตอน
และใชเวลาในการใหบริการใหเหลือนอยท่ีสุด 

3) การพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ท่ีจะทําใหสามารถใหบริการไดเร็วข้ึน 
อนึ่ง การพัฒนาความรวดเร็วในการใหบริการสามารถกระทําไดท้ังข้ันตอนกอนการใหบริการซ่ึงไดแก 

การวางแผน การเตรียมการตางๆ ใหพรอมท่ีจะใหบริการ และการนําบริการไปสูผูท่ีสมควรท่ีจะไดรับริการเปน 
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การลวงหนา เพ่ือปองกันปญหาหรือความเสียหาย การพัฒนาความรวดเร็วในข้ันตอนใหบริการเม่ือมีผูมาติดตอ
ขอรับบริการ และการพัฒนาความรวดเร็วในข้ันตอนภายหลังการใหบริการ เชน การรายงานการติดตามผล
การจัดเก็บเอกสารตางๆ เปนตน เพ่ือใหวงจรของการใหบริการสามารถดําเนินการตอเนื่องไปไดอยางรวดเร็ว  

2. การใหบริการจะตองเสร็จสมบูรณ เปาหมายของการใหบริการเชิงรุกแบบครบวงจรอีกประการ
หนึ่งก็คือ ความเสร็จสมบูรณของการใหบริการ ซ่ึงหมายถึงการเสร็จสมบูรณตามสิทธิประโยชนท่ีผูรับบริการ
จะตองไดรับ ซ่ึงลักษณะท่ีดีของการใหบริการท่ีเสร็จสมบูรณ ก็คือการบริการท่ีแลวเสร็จในการติดตอเพียงครั้ง
เดียวหรือไมเกิน 2 ครั้ง นอกจากนี้ การใหบริการท่ีเสร็จสมบูรณยังหมายถึง ความพยายามท่ีจะใหบริการใน
เรื่องอ่ืนๆ กับผูมาติดตอขอรับบริการสมควรจะไดรับดวย แมวาผูมาขอรับบริการก็ควรท่ีจะใหคําแนะนําและ
พยายามใหบริการในเรื่องนั้นๆ ดวย เชน มีผูมาขอคัดสําเนาทะเบียนบาน หากเจาหนาท่ีผูใหบริการพบวา บัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้นหมดอายุแลวก็ควรดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนใหใหม เปนตัน 

3. ความกระตือรือรนในการใหบริการ ความกระตือรือรนในการใหบริการเปนเปาหมายท่ีสําคัญอีก
ประการหนึ่งในการพัฒนาการใหบริการในเชิงรุก ท้ังนี้ เนื่องจากประชาชนบางสวนยังมีความรูสึกวาการติดตอ
ขอรับบริการจากทางราชการเปนเรื่องท่ียุงยาก และเจาหนาท่ีไมคอยเต็มใจท่ีจะใหบริการ ดังนั้น จึงมีทัศนคติท่ี 
ไมดีตอการบริการของรัฐ และตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ ซ่ึงนําไปสูปญหาของการสื่อสารทําความเขาใจกัน 
ดังนั้นหากเจาหนาท่ีผูใหบริการพยายามใหบริการดวยความกระตือรือรนแลว ก็จะทําใหผูมารับบริการเกิด
ทัศนคติท่ีดียอมรับฟงเหตุผลคําแนะนําตางๆ มากข้ึน และเต็มใจท่ีจะมารับบริการในเรื่องอ่ืนๆ อีก นอกจากนี้
ความกระตือรือรนในการใหบริการ ยังเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการบริการนั้นเปนไปอยางรวดเร็วและมีความ
สมบูรณ ซ่ึงจะนําไปสูความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในท่ีสุด 

4. ความสุภาพออนนอม เปาหมายอีกประการหนึ่งของการพัฒนาการใหบริการแบบครบวงจร คือ
เจาหนาท่ีผูใหบริการจะตองปฏิบัติตอประชาชนผูมาติดตอขอรับริการดวยความสุภาพออนนอม ซ่ึงจะทําใหผู
มารับบริการมีทัศนคติท่ีดีตอขาราชการ และการติดตอกับทางราชการ อันจะสงผลใหการสื่อสารทําความเขาใจ
ระหวางกันเปนไปไดงายยิ่งข้ึน ความสุภาพออนนอมในการบริการนั้นจะเกิดข้ึนไดโดยการพัฒนาทัศนคติของ
ขาราชการใหเขาใจวาตนมีหนาท่ีในการใหบริการและเปนหนาท่ีท่ีมีความสําคัญ รวมท้ังมีความรูสึกเคารพใน
สิทธิและศักดิ์ศรีของผูท่ีมาติดตอขอรับบริการ 

5. ความเสมอภาค การใหบริการแบบครบวงจรจะตองถือวาขาราชการมีหนาท่ีท่ีจะตองใหบริการแก
ประชาชนโดยเสมอภาคกัน ซ่ึงจะตองเปนไปตามเง่ือนไขดังนี้ 

1) การใหบริการจะตองเปนไปภายใตระเบียบแบบแผนเดียวกันและไดรับผลท่ีสมบูรณภายใต
มาตรฐานเดียวกันไมวาผูรับบริการจะเปนใครก็ตามหรือเรียกวาความเสมอภาคในการใหบริการ 

2) การใหบริการจะตองคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสท่ีจะไดรับบริการดวย ท้ังนี้เพราะระชาชน
บางสวนของประเทศเปนกลุมบุคคลท่ีมีขอจํากัดในเรื่องความสามารถในการท่ีจะติดตอขอรับบริการจากรัฐ 
เชน มีรายไดนอย ขาดความรูความเขาใจ หรือขอมูลขาวสารท่ีเพียงพอ อยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดารเปนตน 
ดังนั้นการจัดบริการของทางราชการจะตองคํานึงถึงคนกลุมนี้ดวย โดยจะตองพยายามนําบริการไปใหรับ
บริการตามสิทธิประโยชนท่ีควรจะไดรับ เชน การจัดหนวยบริการเคลื่อนท่ีตางๆ เปนตน การลดเง่ือนไขในการ
รับบริการใหเหมาะสมกับความสามารถของผูรับบริการ เชน การออกบัตรสงเคราะหในการรักษาพยาบาล
ใหแกผูมีรายไดนอย การเรียกเก็บคาปรับในอัตราท่ีตํ่าท่ีสุดตามท่ีกฎหมายกําหนด เม่ือเห็นวาผูรับบริการไมมี
เจตนาท่ีจะเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย แตเปนเพราะขาดขอมูลขาวสาร เปนตัน ซ่ึงอาจเรียกความเสมอภาค
นี้วาความเสมอภาคท่ีจะไดรับบริการท่ีจําเปนจากรัฐ 
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กลาวโดยสรุป การพัฒนาการใหบริการเชิงรุกแบบครบวงจรหรือ Package Service เปนการ
พัฒนาการใหบริการท่ีมีเปาหมายท่ีจะใหประชาชนไดรับบริการท่ีควรจะไดรับอยางครบถวนสมบูรณ มีความ
สะดวกรวดเร็วในการใหบริการ มุงท่ีจะใหบริการในเชิงสงเสริมและสรางทัศนคติ และความสัมพันธท่ีดีระหวาง
ผูใหบริการและผูรับบริการ ตลอดจนเปนการใหบริการท่ีมีความถูกตอง ชอบธรรม สามารถตรวจสอบได และ
สรางความเสมอภาคท้ังในการใหบริการและในการท่ีจะไดรับบริการจากรัฐ  

Milet (อางถึงใน พิทักษ ตรุษทิม, 2538) กลาววา เปาหมายสําคัญของการบริการ คือ การสรางความ
พึงพอใจในการใหบริการแกประชาชนโดยมีหลักหรือแนวทาง คือ 

1. การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงาน
ภาครัฐท่ีมีฐานคติท่ีวา คนทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ใน
แงมุมของกฎหมาย ไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการ ประชาชนจะไดรับการปฏิบัติในฐานะท่ีเปนปจเจก
บุคคลท่ีใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน 

2. การใหบริการท่ีตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริการจะตองมองวาการใหบริการ
สาธารณะจะตองตรงเวลา การปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะถือวาไมมีประสิทธิผลเลยถาไมมีการตรงเวลา
ซ่ึงจะสรางความไมพึงพอใจใหแกประชาชน 

3. การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) หมายถึงการใหบริการสาธารณะตองมีลักษณะมี
จํานวนการใหบริการและสถานท่ีใหบริการอยางเหมาะสม (The right quantity at the right geographical 
location) มิลเลกเห็นวา ความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไมมีความหมายเลย ถามีจํานวนการใหบริการท่ี
ไมเพียงพอและสถานท่ีตั้งท่ีใหบริการสรางความไมยุติธรรมใหเกิดข้ึนแกผูรับบริการ 

4. การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะท่ีเปนไป
อยางสมํ่าเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลัก ไมใชยึดความพอใจของหนวยงานท่ีใหบริการวาจะให
หรือหยุดบริการเม่ือใดก็ได 

5. การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะท่ีมีการ
ปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถท่ีจะทํา
หนาท่ีไดมากข้ึนโดยใชทรัพยากรเทาเดิม 

Verma (อางถึงใน พิทักษ ตรุษทิม, 2538) การใหบริการท่ีดีสวนหนึ่งข้ึนกับการเขาถึงบริการและได
เสนอแนวคิดเก่ียวกับการเขาถึงการบริการดังนี้ 

1. ความพอเพียงของบริการท่ีมีอยู คือ ความพอเพียงระหวางบริการท่ีมีอยูกับความตองการขอรับ
บริการ 

2. การเขาถึงแหลงบริการไดอยางสะดวกโดยคํานึงถึงลักษณะท่ีตั้งการเดินทาง 
3. ความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกของแหลงบริการ ไดแก แหลงบริการท่ีผูยอมรับวาใหความ

สะดวก และมีสิ่งอํานวยความสะดวก 
4. ความสามารถของผูรับบริการในการท่ีจะเสียคาใชจายสําหรับบริการ 
5. การยอมรับคุณภาพของบริการ ซ่ึงในท่ีนี้รวมถึงการยอมรับลักษณะของผูใหบริการดวย 
จากความหมายของการบริการท่ีกลาวมาแลวสรุปไดวา "การบริการ" หมายถึง การปฏิบัติรับใชและ

อํานวยความสะดวกตางๆ โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของผูใชบริการเปนหลัก 
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การรับรูในคุณภาพบริการ 
ความหมายของการรับรูในคุณภาพบริการ เม่ือมีการพิจารณาความหมายโดยแบงออกเปน 2 สวนหลักๆ 

คือ การรับรู และคุณภาพบริการ พบวา 
การรับรู (Perception) คือ กระบวนการซ่ึงบุคคลมีการเลือก การจัดระเบียบและแปลความหมายของ

สิ่งเราใหกลายเปนสิ่งท่ีมีความหมายและมีความสอดคลองกัน (Schiffman and Kanuk, 2007 อางถึงใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 2560) โดยแตละบุคคลอาจจะมีการรับรูท่ีแตกตางกัน 
แมวาจะอยูในสถานการณท่ีมีสิ่งเราเดียวกันก็ตาม เพราะแตละบุคคลมีความแตกตางกันในดานตางๆ ไดแก 
ความตองการ คานิยม หรือประสบการณ กระบวนการรับรูของผูบริโภคเกิดตอเนื่องจากการเปดรับสิ่งเราและ
การรูสึก โดยมีข้ันตอนดังนี้ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2553)  

1. การเลือกรับรู (Perceptual Selection) หรือการท่ีผูบริโภคมีการเลือกวาจะรับรูสิ่งเราใดบาง 
เพราะในสถานการณท่ัวไป บุคคลจะไดรับสิ่งเรามากมาย แตจะเลือกใหความสนใจกับสิ่งเราเพียงไมก่ีอยาง 
เชน การไปซ้ือสินคาในซูเปอรมารเก็ต ผูบริโภคจะเห็นสินคาจํานวนมากท่ีมีความแตกตางกันท้ังในดานสีสัน 
ขนาด และรูปราง รวมท้ังผูคนจํานวนมาก กลิ่น และเสียงหลากหลาย หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ อยางไร
ก็ตาม แมวาผูบริโภคจะไดรับสิ่งเราท่ีหลากหลายดังกลาว แตก็เลือกรับรูเฉพาะสิ่งเราท่ีตนเองใหความสนใจ
และตองการซ้ือเทานั้น 

2. การจัดระเบียบการรับรู (Perceptual Organization) คือ การท่ีผูบริโภคมีการจัดสิ่งเราเปนกลุม
และรับรูสิ่งเราเหลานั้นโดยภาพรวม โดยพยายามจัดกลุมสิ่งเราใหมีความหมายตามความเขาใจของตนเอง   
การแปลความหมาย (Interpretation) เปนการตีความของผูบริโภควาสิ่งเราท่ีสัมผัสนั้นคืออะไรหรือม
ความหมายอยางไร โดยการแปลความหมายนั้นมีลักษณะผสมผสานกันระหวางขอเท็จจริงท่ีไดรับและอารมณ
ความรูสึกของผูแปลความหมาย ในบางครั้งถาสิ่งเราท่ีบุคคลไดรับอาจมีความคลุมเครือ ในกรณีเชนนี้บุคคล
มักจะมีการแปลความหมายในทางท่ีตอบสนองตอความตองการ ความคาดหวัง หรือความสนใจของตนเอง 

การรับรูของบุคคลโดยท่ัวไปจะเก่ียวของกับ 3 ปจจัยตอไปนี้ 
1. สิ่งเราท่ีบุคคลจะรับรู ซ่ึงเปนสิ่งท่ีมากระตุนใหบุคคลแสดงปฏิกิริยาตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรม

แบงออกเปน (1) สิ่งเราภายใน (Internal Stimulus) เปนสิ่งเราท่ีอยูภายในรางกาย ไดแก ความตองการ 
ความหิว ความกระหาย ความรูสึก และความคิด เปนตน (2) สิ่งเราภายนอก (External Stimulus) เปนสิ่งเรา
ท่ีอยูภายนอกรางกาย ไดแก วัตถุ สิ่งของตางๆ คน พืช สัตว ตลอดจนความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมในสังคม 

2. อวัยวะสัมผัสและความรูสึกสัมผัสของบุคคล คือ อวัยวะท่ีมีประสาทสัมผัส ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น
และกาย ถาสวนใดบกพรองหรือพิการก็ไมสามารถรับสิ่งตางๆ ได 

3. ลักษณะหรือสภาพของบุคคลขณะท่ีรับรูท่ีสําคัญ คือ ประสบการณเดิมและความเอาใจใสตอสิ่งเรา
ท่ีมากระทบประสาทสัมผัส อยางไรก็ตาม ความเอาใจใสของบุคคลยังข้ึนอยูกับความพรอมของสภาพรางกาย
ของบุคคลในขณะนั้น และข้ึนอยูกับลักษณะของสิ่งเราดวย ดังนั้น การรับรูเปนกระบวนการตีความหมายจาก
สิ่งท่ีเราสัมผัส เปนท่ีรูจัก ท่ีเขาใจ โดยใชประสบการณเดิมชวยในการแปลความหมาย ไดแก ความคิด ความรู 
และการกระทําท่ีไดเคยปรากฏแกผูนั้นมาแลว และการท่ีบุคคลตีความหมายตอสิ่งหนึ่งอยางไรนั้น ข้ึนอยูกับวา
บุคคลรับรูและตีความหมายใหเปนอยางไร เพราะแตละคนจะตีความหมายจากการรับรูไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับ
ประสบการณท่ีไดรับของแตละคนและการเขาใจความหมายของสิ่งท่ีเห็นแลวเอามาขยายความ  

ในสวนของคุณภาพบริการ (Service Quality) ซ่ึงถือวาเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญและเปนท่ียอมรับกัน
อยางกวางขวางท่ัวโลก เนื่องจากปจจุบัน ธุรกิจภาคบริการมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง มีการแขงขันท่ี
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รุนแรง ดังนั้นผูประกอบธุรกิจตางๆ จึงไดนั้นถึงความสําคัญของคุณภาพการบริการท่ีมอบใหกับลูกคา และถือ
เปนสิ่งจําเปนท่ีองคกรจะตองศึกษาหรือมีขอมูลเก่ียวการรับรูคุณภาพการบริการจากลูกคา โดยความหมายของ 
คุณภาพบริการในมุมมองของบุคคลตางๆ เปนดังนี้   

Lehtinen and Lehtinen (1991, อางถึงในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 
2560) ไดกลาววา คุณภาพบริการ จะถูกสรางข้ึนในการปฏิสัมพันธระหวางลูกคาและองคประกอบของการ
บริการในองคกร ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบของคุณภาพ 3 แบบคือคุณภาพทางกายภาพ เชน อุปกรณ 
อาคาร เปนตัน คุณภาพขององคกรท่ีจะแสดงออกมาในรูปของวิสัยทัศนขององคกร คุณภาพของการ
ปฏิสัมพันธระหวางลูกคากับผูใหบริการ 

Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985, อางถึงในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร. 2560) ไดกลาววา คุณภาพบริการ คือการรับรูของลูกคา ซ่ึงลูกคาจะประเมินคุณภาพบริการโดย
เปรียบเทียบความตองการหรือความคาดหวังกับการบริการท่ีไดรับจริงและการท่ีองคกรจะไดรับชื่อเสียงจาก
คุณภาพบริการ ตองมีการบริการอยางคงท่ีอยูในระดับของการรับรูของลูกคา หรือมากกวาความคาดหวังของ
ลูกคา โดยการประเมินคุณภาพบริการนั้นทําไดยากกวาการประเมินคุณภาพสินคา การรับรูคุณภาพบริการเปน
ผลลัพธจากการเปรียบเทียบของความคาดหวังของลูกคากับบริการท่ีไดรับจริง ซ่ึงคุณภาพท่ีถูกประเมินไมได
เปนการประเมินเฉพาะผลจากการบริการเทานั้น แตเปนการประเมินท่ีรวมไปถึงกระบวนการของการบริการท่ี
ไดรับ 

Rust &Oliver (1994, อางถึงในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 2560) ได
กลาววา คุณภาพบริการ เปนแนวความคิดท่ีมองวาลูกคาคิดอยางไรตอคุณภาพของการบริการ ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญ
ของการบริหารองคกรใหเกิดประสิทธิผลโดยมีแนวความคิดท่ีสัมพันธกันอยู 3 แนวความคิดประกอบดวย 
ความพึงพอใจของลูกคา คุณภาพบริการ และคุณคาของลูกคา ซ่ึงสามารถแบงคุณภาพบริการออกเปน 3 
ลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. คุณภาพบริการเปนสิ่งท่ียากมากในการประเมินเนื่องจากการบริการไมสามารถจับตองได องคกร
อาจจะยากในการเขาใจ วาลูกคารับรูถึงการบริการและคุณภาพบริการขององคกรเปนอยางไร แตเม่ือผู
ใหบริการไดทราบถึงผลการประเมินดานบริการจากลูกคาออกมาเปนอยางไรแลว องคกรก็จะสามารถท่ีจะรูถึง
ทิศทางของคุณภาพบริการตามความตองการของลูกคา 

2. คุณภาพบริการเปนการเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังกับคุณภาพบริการท่ีไดรับจริง เปนการ
วัดถึงระดับบริการท่ีไดมอบใหกับลูกคาไดดีเทากับความคาดหวังของลูกคาหรือไม โดยท่ีคุณภาพบริการท่ีมอบ
ใหจะตรงกับความคาดหวังของลูกคานั้นตองอยูบนมาตรฐานท่ีคงท่ี 

3. คุณภาพบริการแสดงคาออกมาในรูปของผลท่ีไดและข้ันตอนในการปฏิบัติ โดยคุณภาพบริการ
ประกอบดวยคุณภาพ 2 ชนิด คือคุณภาพทางเทคนิคของผลลัพธท่ีได ซ่ึงแสดงถึงสิ่งท่ีลูกคา รับรูหลังจากการ
ปฏิสัมพันธระหวางผูใหบริการกับลูกคาสิ้นสุดลง และคุณภาพตามหนาท่ีของกระบวนการ ซ่ึงเปนกระบวนการ
ของการมอบบริการหรือสินคาใหกับลูกคา (Gronroos, 1990, อางถึงในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร. 2560) นอกจากนี้ ยังพบวาการบริการท่ีมีคุณคาพอจะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและ
สรางผลกําไรท่ีเติบโตอยางตอเนื่องใหแกองคกร คุณภาพการบริการท่ีดีจะกอใหเกิดความภักดีของลูกคาตอ
องคกร และยังชวยในการลดตนทุนคาใชจายรวมท้ังยังสามารถชวยเพ่ิมรายไดใหกับองคกร เนื่องจากลูกคาท่ีมี
ความพอใจตอการไดรับบริการจะชวยทําการประชาสัมพันธโดยการบอกปากตอปากไปยังกลุมลูกคารายใหม 
ตลอดจนทําใหลูกคาเต็มใจท่ีจะจายคาบริการท่ีแพงกวา เพ่ือใหไดบริการท่ีมีคุณภาพดีกวา 
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Christopher, W.F. and Scheuing, E.E (1993, อางถึงในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนคร. 2560) ไดกลาวถึง คุณภาพบริการวา เก่ียวของกับการประเมินของลูกคาท่ีเก่ียวของกับ
บริการท่ีพึงประสงค  (Desired Service) บริการท่ี เพียงพอ (Adequate Service) บริการท่ีคาดการณ 
(Predicted Service) และขอบเขตท่ียอมรับได (Zone of Tolerance) ซ่ึงอยูระหวางบริการท่ีพึงประสงค
และบริการท่ีเพียงพอ กลาวคือ 

1. บริการท่ีพึงประสงค เปนสิ่งท่ีลูกคาคาดหวังวาจะไดรับหรือปรารถนาท่ีจะไดรับ ระดับของความ
ปรารถนาจะข้ึนอยูกับความตองการสวนบุคคล และความเชื่อถือของลูกคาเก่ียวกับการบริการท่ีผูใหบริการจะ
สามารถทําใหได อยางไรก็ตาม แมวาลูกคาตองการท่ีจะไดรับบริการท่ีดีท่ีสุดตามอุดมคติของตน แตลูกคาก็จะ
ไมคาดหวังอยางไรเหตุผล เนื่องจากพวกเขาไมเขาใจดีวาบริษัทไมสามารถใหบริการท่ีดีท่ีสุดไดตลอดเวลา ดัวย
เหตุนี้ลูกคาจึงมีระดับความคาดหวังตอการบริการอีกระดับหนึ่ง คือ 

2. บริการท่ีเพียงพอ เปนระดับท่ีต่ําท่ีสุดของการบริการท่ีลูกคาจะยอมรับโดยไมเกิดความรูสึกไม
พอใจ ความคาดหวังระดับนี้ประกอบข้ึนจากปจจัยจากความรับรูของผูบริโภคตอทางเลือกจากการบริการของผู 
ใหบริการรายอ่ืนๆ และปจจัยจากสถานการณซ่ึงเก่ียวของกับการใชบริการในแตละครั้ง พบวาในกรณีท่ีลูกคามี
ทางเลือกในการรับบริการหลายๆ ทาง ความคาดหวังของลูกคาตอการบริการก็จะสูง ในขณะเดียวกันถาลูกคา
รูสึกวาไมมีทางเลือก เชน ในสถานการณฉุกเฉินซ่ึงผูใหบริการรายอ่ืนๆ ไมสามารถใหบริการได ความคาดหวัง
ของลูกคาก็จะต่ําลง 

3. บริการท่ีคาดการณ (Predicted Service) คือระดับของการบริการท่ีลูกคาคาดวาจะไดรับจากผู
ใหบริการในขณะท่ีลูกคากับผูใหบริการกําลังเผชิญหนากันในการบริการใดบริการหนึ่ง บริการท่ีคาดการณจะมี
ผลกระทบโดยตรงตอการกําหนดระดับการบริการท่ีพึงประสงค หากลูกคาคาดการณวาจะไดรับบริการท่ีดี
ระดับความคาดหวังของการบริการท่ีพึงประสงคก็จะสูง หากระดับของการคาดการณลดลง ระดับของความ
คาดหวังตอการบริการท่ีพึงประสงคก็จะนอยลงดวย เชน การเขาแถวยาวๆ เพ่ือรอซ้ือชมบัตรภาพยนตร เปน
เวลา 15 นาท่ีในวันหยุด ไมทําใหลูกคารูสึกวาไดรับบริการท่ีต่ํากวาระดับการบริการท่ีพึงประสงค เนื่องจาก
ลูกคาคาดหวังไววาจะตองมีคนมารอแถวมากในวันหยุด แตลูกคารูสึกวาการเขาแถวเพ่ือรอซ้ือบัตรชม
ภาพยนตร ในวันธรรมดาเปนเวลา 10 นาที เปนการบริการท่ีต่ํากวาระดับบริการท่ีพึงประสงค เนื่องจากลูกคา
คาดการณวาวันธรรมดาจะมีคนมาชมภาพยนตรไมมากนัก 

4. ขอบเขตท่ียอมรับได ซ่ึงเปนการอธิบายวาระดับการบริการท่ีเพียงพอคือ ระดับท่ีต่ําสุดของการ
บริการท่ีลูกคายอมรับไดโดยไมเกิดความไมพอใจ หากต่ํากวาระดับนี้ลูกคาจะเกิดความสับสนและไมพอใจใน
การบริการ หากระดับของการบริการสูงกวาระดับบริการท่ีเพียงพอก็จะทําใหลูกคารูสึกประทับใจและพึงพอใจ
การบริการท่ีเหนือกวาระดับบริการท่ีพึงประสงค คือ การบริการท่ีทําใหลูกคาเกิดความประทับใจนั่นเอง ความ
คาดหวังเปนทัศนคติเก่ียวกับความตองการของผูบริโภคหรือกลุมเปาหมายท่ีเขาคาดหมายวาจะไดรับ ซ่ึงความ
คาดหวังของแตละคน หรือแตละกลุมเปาหมายจะผันแปรตางกัน อันเนื่องมาจากชีวิตความเปนอยู และ
สถานภาพของแตละบุคคล ความคาดหวังเปนสิ่งท่ีอยูภายในจิตใจ หากไดรับการตอบสนองตรงกับสิ่งท่ีคาดไวก็ 
จะเกิดความพึงพอใจ และประทับใจในตราสินคาหรือบริการท่ีเขาไดรับ 

Antonides, Gerrit & van Raaj, Fred W. (1998, อางถึงในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร. 2560) กลาววา การรับรูคุณภาพเกิดจากความคาดหวังของลูกคา สินคาหรือการบริการจะมี
คุณภาพสูงก็ตอเม่ือความตองการของลูกคาตรงกับความคาดหวังท่ีตั้งไวการรับรูคุณภาพท่ีสูงตอสินคาหรือการ
บริการ ลูกคาจะพิจารณาจากความเหมาะสมของการใชงาน ความคงทน 
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ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความไววางใจ ความถ่ีในการเสียต่ํา การบริการหรือสินคาจะมีคุณภาพเม่ือ
ลูกคาไดทําการเปรียบเทียบการรับรูจริงกับความคาดหวังตอสินคาหรือบริการนั้น 

การวัดการรับรูคุณภาพบริการ 
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985, อางถึงในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร. 2560) ในชวงแรกๆ ไดนําเสนอปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการ ซ่ึงประกอบดวย 
1. ความคงเสนคงวา (Reliability) คือ ใหบริการไดถูกตองโดยเฉพาะเก่ียวกับการเรียกเก็บเงิน การ

เก็บรักษาขอมูลถูกตอง และการใหบริการตามกําหนดเวลาท่ีระบุไว 
2. การตอบสนองความตองการของลูกคา (Responsiveness) คือ การท่ีผูใหบริการยินดีและมีความ

พรอมท่ีจะใหบริการ รวมท้ังการใหบริการโดยรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสงเอกสารโดยเร็วการตอบสนอง
ขอรองเรียนของผูรับบริการโดยเร็ว และการใหบริการตรงเวลา 

3. ความสามารถของผูใหบริการ (Competence) คือ ผูใหบริการ ตองมีทักษะและความรูในการ
ใหบริการ รวมท้ังความรูและทักษะของพนักงานสนับสนุนในการติดตอกับผูรับบริการ และความสามารถของ
องคกรโดยรวม 

4. ความสะดวกในการติดตอ การเขาถึงบริการไดงาย (Access) รวมท้ังใหผูรับบริการสามารถติดตอ
ขอรับบริการไดทางโทรศัพท ไมตองเสียเวลาคอยนาน มีชั่วโมงบริการเหมาะสม และสถานท่ีใหบริการตั้งอยูใน
ท่ีท่ีลูกคาติดตอไดสะดวก 

5. ความสุภาพของพนักงาน (Courtesy) รวมท้ังการมีกิริยามารยาทท่ีดี เหมาะสม แสดงความเปน
มิตรตอผูรับบริการ ตลอดจนรูจักรักษาสมบัติของผูรับบริการ มีการแตงกายสะอาด เรียบรอย 

6. ความสามารถในการสื่อสาร (Communication) ใชภาษาสุภาพ ใหผูรับบริการเขาใจได อาจ
รวมถึงการใหคําแนะนํา บอกราคาอัตราคาบริการอยางชัดเจน และชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ 

7. ความนาเชื่อถือ (Credibility) พนักงานตองซ่ือสัตยและเชื่อใจได สิ่งนี้ มีผลเก่ียวของกับชื่อ
หนวยงานท่ีใหบริการ และชื่อเสียงของหนวยงานโดยตรง 

8. ความปลอดภัย (Security)ผูรับบริการจะตองปลอดภัย ไมเสี่ยง หรือไมมีขอสงสัยในเรื่องความ
ปลอดภัยทางกายและความปลอดภัยทางการเงิน รวมท้ังผูใหบริการจะตองรักษาความลับของผูรับบริการ 

9. ความรูความเขาใจในผูรับบริการ (Understanding/Knowing the Customer) ผูใหบริการตอง
พยายามเขาใจความตองการของผูรับบริการหรือลูกคา ใหความสนใจลูกคารายบุคคล และรูจักลูกคาประจํา 

10.  สิ่งท่ีจับตองได (Tangibles) หมายถึง สิ่งตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการท่ีแสดงเปนรูปรางได
เชน สิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารสํานักงาน การแตงกายของพนักงาน การมีเครื่องใช ในการใหบริการ
การมีหลักฐานในการบริการ เชน ใบเสร็จรับเงิน รายการสินคา และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากปจจัยขางตนบางตัวยังมีความสัมพันธกันสูง จึงมีการพัฒนาเกณฑการประเมิน
คุณภาพบริการ หรือแบบวัดคุณภาพบริการ  ซ่ึงทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจใหมโดย Parasuraman, 
Zeithaml and Berry (1996, อางถึงใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 2560) ซ่ึง
จําแนกได 5 ดานดังนี้ 

1. ความเปนรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) งานบริการควรมีความเปนรูปธรรมท่ีสามารถสัมผัส
จับตองได มีลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏใหเห็น เชน สถานท่ี เครื่องมือ อุปกรณตางๆ วัสดุ และบุคคล ใน
การติดตอสื่อสารกับลูกคานั้น ชวยใหลูกคารับรูวาพนักงานมีความตั้งใจใหบริการเห็นภาพไดชัดเจน 

2. ความเชื่อม่ันไววางใจได (Reliability) เปนการใหบริการท่ีตรงกับการสื่อสารซ่ึงนําเสนอไวแกลูกคา
หรือความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานบริการไดตามสัญญา และการสงมอบบริการใหแกลูกคาทุกครั้งตองมีความ
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ถูกตอง เหมาะสม และมีความสมํ่าเสมอ ซ่ึงเปนการสะทอนความสามารถในการสรางความเชื่อถือไววางใจ
ใหกับลูกคา 

3. การตอบสนองลูกคา (Responsiveness) เปนความรับผิดชอบของพนักงานซ่ึงมีหนาท่ีใหบริการ
ลูกคาดวยความเต็มใจ และมีความพรอมท่ีจะชวยเหลือหรือใหบริการลูกคาทันที เพ่ือใหลูกคาไดรับบริการท่ี
สะดวกและรวดเร็ว 

4. การใหความม่ันใจแกลูกคา (Assurance) การบริการจากพนักงานท่ีมีความรู ความสามารถ ทักษะ
ในการทํางาน ตอบสองความตองการของลูกคาและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทําใหลูกคาเกิดความม่ันใจวา
ลูกคาไดรับบริการท่ีดี 

5. การเขาใจและรูจักลูกคา (Empathy) พนักงานท่ีใหบริการแกลูกคาแตละรายดวยความเอาใจใส 
ใหความสนใจแกผูมาใชบริการ รวมท้ังมีความเขาใจในตัวลูกคา  

Gronroos (1988, อางถึงในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 2560) กลาววา 
การรับรูคุณภาพการบริการ เก่ียวของกับ 2 ลักษณะท่ีสําคัญ คือ 

1. ลักษณะทางดานเทคนิคหรือผลท่ีได ซ่ึงเปนการพิจารณาเก่ียวกับผูใหบริการจะใชเทคนิคอะไรท่ีจะ
ทําใหลูกคาเขามาใชบริการและเกิดความพอใจตามความตองการพ้ืนฐาน การรับรูคุณภาพท่ีดี เกิดข้ึนเม่ือความ
คาดหวังของลูกคาตรงกับการรับรูท่ีไดจากประสบการณท่ีผานมา ถาการบริการไมเปนไปตามความคาดหวัง
ของลูกคา การรับรูถึงคุณภาพโดยรวมก็จะต่ํา แตถาความคาดหวังของลูกคาท่ีตั้งไวตรงกับการรับรูจริงคุณภาพ
การบริการนั้นจะสูง โดยท่ีความคาดหวังตอคุณภาพจะไดรับอิทธิพลจากการสื่อสารทางการตลาด การสื่อสาร
แบบปากตอปาก ภาพลักษณขององคกร และความตองการของลูกคาเอง 

2. ลักษณะตามหนาท่ีหรือความสัมพันธของกระบวนการ เปนการพิจารณาจากผูใหบริการวาจะทํา
อยางไรใหการบริการดีเทากับการรับรูจากประสบการณของลูกคาท่ีผานมา 

นอกจากนี้ Gronro๐s ยังไดกลาวถึงเง่ือนไขของการรับรูคุณภาพบริการท่ีดีของลูกคาวาเก่ียวของกับ
ปจจัย 6 ปจจัยท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. ความเปนมืออาชีพและทักษะในการบริการ ลูกคาจะรับรูคุณภาพการบริการท่ีดีไดเม่ือผูใหบริการมี
ความรูทักษะในการแกปญหาอยางมืออาชีพ 

2. ความรูสึกของลูกคาท่ีมีตอพนักงานบริการ ซ่ึงพิจารณาจากความเอาใจใสของผูใหบริการในการ
แกปญหาใหแกลูกคาดวยความเต็มใจโดยทันที 

3. การเขาถึงบริการงายและมีความยืดหยุน ลูกคาจะพิจารณาจากผูใหบริการประกอบไปดวยสถานท่ี 
ชั่วโมงการทํางาน ตัวพนักงาน และระบบการทํางานไดถูกออกแบบใหงายตอการเขาถึงบริการ รวมถึงมีการ
เตรียมปรับการบริการใหตรงกับความตองการของลูกคา 

4. ความไววางใจและความซ่ือสัตยของผูใหบริการ ลูกคาจะรูวาเม่ือใดก็ตามท่ีมีการตกลงในการใช
บริการท่ีเกิดข้ึน สามารถท่ีจะไวใจผูใหบริการไดโดยพนักงานจะทําตามสัญญาท่ีตกลงไวซ่ึงถือวาเปนสิ่งท่ีลูกคา
ใหความสนใจเปนพิเศษ 

5. การชดเชย เม่ือใดก็ตามท่ีลูกคามีความรูสึกวามีบางอยางผิดปกติหรือไมเปนไปตามความคาดหวัง
ผูใหบริการจะตองแกไขใหเปนไปตามความคาดหวังของลูกคาอยางทันที 

6. ความมีชื่อเสียงของผูใหบริการ ลูกคามักเชื่อวาการใหบริการของผูใหบริการสามารถเชื่อถือไดและ
เหมาะสมกับคุณคาของเงินท่ีจายไป 

ขณ ะท่ี  Antonides, Gerit & van Raaij, Fred W. (1998, อ างถึงใน  สถาบันวิจัยและพัฒ นา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 2560) กลาววา การรับรูคุณภาพเกิดจากความคาดหวังของลูกคา โดยจะ
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ประเมินวาสินคาหรือการบริการจะมีคุณภาพสูง ก็ตอเม่ือความตองการของเขาตรงกับความคาดหวังท่ีตั้งไว 
การรับรูคุณภาพท่ีสูงตอสินคาหรือการบริการลูกคาจะพิจารณาจากความเหมาะสมของการใชงาน ความคงทน 
ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความไววางใจ ความถ่ีในการเสียต่ํา และการบริการหรือสินคาจะมีคุณภาพ 
เม่ือลูกคาไดทําการเปรียบเทียบการรับรูจริงกับความคาดหวังตอสินคาหรือบริการนั้น 

สําหรับการวัดการรับรูคุณภาพบริการของงานวิจัยนี้ ผูวิจัยใชแนวคิดของ Parasuraman, Zeitham 
and Berry (1998, อางถึงใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 2560) ซ่ึงวัดจาก 5 มิติ 
คือความเปนรูปธรรมของบริการ ความเชื่อม่ันไววางใจได การตอบสนองลูกคา การใหความม่ันใจแกลูกคา 
และการเขาใจและรูจักลูกคา 
 

แนวคิดความพึงพอใจของลูกคา 
Kotler (1997, อางถึงใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 2560) ความพึง

พอใจ เปนแนวคิดท่ีเก่ียวท่ีเก่ียวของกับความรูสึกหลังการซ้ือหรือรับบริการของบุคคล ซ่ึงเปนผลมาจากการ
เปรียบเทียบระหวางการรับรูตอการปฏิบัติงานของผูใหบริการหรือประสิทธิภาพของสินคา (Perceived 
Performance) กับการใหบริการท่ีเขาคาดหวัง (Expected Performance) กรณีผลท่ีไดรับจากสินคาหรือ
บริการ (Product Performance) ต่ํากวาความคาดหวังของลูกคา จะทําใหลูกคาเกิดความไมพึงพอใจ 
(Dissatisfied Customer) แตถาระดับของผลท่ีไดรับจากสินคาหรือบริการตรงกับความคาดหวังของลูกคาท่ีตั้ง
ไว ก็จะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ (Delighted Customer) ผูใหบริการจะตองทําใหผลิตภัณฑแตกตาง
จากคูแขงขัน สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในการสรางความแตกตางของธุรกิจ 

การใหบริการคือการรักษาระดับการใหบริการท่ีเหนือกวาคูแขงขัน โดยเสนอคุณภาพการใหบริการ
ตามท่ีลูกคาไดคาดหวังไว โดยลูกคาสามารถรูสึกถึงระดับความพึงพอใจใน 3 ระดับดังนี้ 

- ถาผลงานท่ีรับรูต่ํากวาความคาดหวัง ลูกคาจะเกิดความรูสึกไมพอใจ 
- ถาผลงานท่ีรับรูเทากับความคาดหวัง ลูกคาจะเกิดความรูสึกพอใจ 
- ถาผลงานท่ีรับรูสูงกวาความคาดหวัง ลูกคาจะเกิดความรูสึกยินดีหรือพอใจมาก 
จากแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจขางตัน สามารถนํามาสรุปไดวา ความพึงพอใจเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับ

บุคคล เม่ือความตองการข้ันพ้ืนฐานท้ังรางกายและจิตใจไดรับการตอบสนอง ดังนั้นการสรางความพึงพอใจ
ใหกับผูรับนั้นสามารถสรางข้ึนได เชน การใหบริการแกลูกคาก็ควรจะสรางตั้งแตการใหบริการท่ีรวดเร็ว 
พนักงานตองมีความเขาใจความตองการของลูกคา สามารถแกไขปญหาใหลูกคาไดรวดเร็วและทันตอเหตุการณ
ตอบสนองดวยไมตรีจิต ซ่ึงอยางนอยท่ีสุดนั้นการสรางความพึงพอใจควรจะอยูเทากับความคาดหวังของผูรับ ก็
จะทําใหผูรับเกิดความรูสึกพึงพอใจ 
 

การวัดความพึงพอใจของลูกคา 
Millet (1954, อางถึงใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 2560) นําเสนอ

เก่ียวกับการวัดความพึงพอใจของลูกคา ท่ีเกิดจากการรับบริการ พบวา มาจาก 5 องคประกอบ คือ การ
ใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable Service) เปนมาตรฐานเดียวกัน การใหบริการท่ีตรงตอเวลา (Timely 
Service) การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) มีความหลากหลายของบริการและสถานท่ีท่ี
เหมาะสม การบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) และการบริการแบบกาวหนา (Progressive 
Service) มีการปรับปรุงคุณภาพบริการอยูตลอดเวลา 
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Aday LA, Andersen R. (1974, อางถึงใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 
2560) สอบถามผูรับบริการถึงสิ่งท่ีตองการและหากไดสิ่งนั้นจะทําใหเกิดความพึงพอใจ คําตอบท่ีไดนํามาจัด
กลุมได 6 กลุม ดังนี้ 

กลุมท่ี 1 ความสะดวกท่ีไดรับการบริการ (Convenience) ซ่ึงวัดจากระยะเวลาในการรอคอยเพ่ือรอ
รับบริการไมนาน ความเปนระเบียบของหนวยบริการ และลักษณะสถานท่ีของหนวยบริการ 

กลุมท่ี 2 การประสานงานของการบริการ (Coordination) ซ่ึงวัดจากการไดรับบริการท้ังหมดตาม 
ความตองการ และการสนใจของผูปฏิบัติงานตอผูรับบริการ 

กลุมท่ี 3 อัธยาศัยและความสนใจตอผูรับบริการ (Courtesy) ซ่ึงวัดจาก คําพูดเชิงบวก บุคลิกภาพ  
นาเลื่อมใส มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และความเอาใจใสตอเวลา 

กลุมท่ี 4 ขอมูลท่ีไดรับจากการบริการ วัดจากขอมูลท่ัวไป ไดแก วิธีการรับบริการ กฎระเบียบตางๆ 
เก่ียวกับการรับบริการ และขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือบริการ เชน คําแนะนําเก่ียวกับการใช 

กลุมท่ี 5 คุณภาพของบริการ (Quality of Service) วัดจากความสามารถของผูปฏิบัติงาน และ
คุณภาพของผลิตภัณฑ 

กลุมท่ี 6 ราคาคาใชจาย (Cost) วัดจากราคาท่ียุติธรรม ความสมเหตุสมผลของราคา ไมเอาเปรียบ
ผูรับบริการ 

Lam et al. (2002, อางถึงใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 2560) ไดนิยาม
ความพ่ึงพอใจของลูกคาวาเปนระดับความปลื้มยินดีตอคุณภาพของสิ่งท่ีไดรับ (Consumption Related 
Fulfilment) และวัดความพึงพอใจดังกลาวใน 2 ลักษณะ คือการวัดแบบหลายแงมุม (Transaction Specific 
Satisfaction) จากองคประกอบตางๆ เชน ความหลากหลายของผลิตภัณฑและบริการ ความเหมาะสมของ
ราคา ความสามารถของพนักงานผูใหบริการ เปนตน และการวัดอีกลักษณะหนึ่งคือการวัดแบบภาพรวม 
(Cumulative or Overall Transaction) ซ่ึงเปนผลจากประสบการณจากการเขามาเก่ียวของกับสินคาบริการ 
หรือผูใหบริการ 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดความพึงพอใจของลูกคาในระดับมหภาคมา
ตั้ งแตป  พ .ศ . 2537 เครื่องมือนี้ มี ชื่อวา American Customer Satisfaction Index (ACS) คิดคน โดย 
Professor Claes Fornell ผูอํานวยการ National Quality Research Center มหาวิทยาลัยมิชิแกนรายงาน
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ปงบประมาณ 2560 โดย 
ACS สรางข้ึนภายใตแนวคิดดานการตลาด มีวัตถุประสงคเพ่ือใชวัดศักยภาพท้ังในระดับองคกร ระดับ
อุตสาหกรรม และระดับประเทศ ซ่ึงถือเปนการเติมเต็มสําหรับการวัดศักยภาพขององคกรใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน
เพราะการวัดผลผลิตเชิงปริมาณเปนการวัดประสิทธิภาพในมุมมองของผูผลิตหรือผูใหบริการ หรือการวัด
ประสิทธิภาพทางดานอุปทาน ในขณะท่ีการวัดความพึงพอใจของลูกคา จะเปนสิ่งสะทอนประสิทธิภาพของ
องคกรในดานคุณภาพ หรือเปนมุมมองดานอุปสงคนั่นเอง แนวคิด ACS เปนการวัดความพึงพอใจของลูกคา
จากประสบการณจริง โดยจุดเดนท่ีสําคัญความเปนกลาง (Uniform) และสามารถนําผลมาเทียบเคียงกันได
(Comparable) ดังนั้น คะแนนท่ีไดจากการประเมิน จึงสามารถนํามาประมวลผลในระดับอุตสาหกรรม ระดับ
ภาคการผลิตหรือบริการ และระดับประเทศได ในขณะเดียวกันก็สามารถเปรียบเทียบระหวางองคกร เพ่ือ
สะทอนความสามารถในการแขงขันของแตละหนวยธุรกิจไดเปนอยางดี 

แบบจําลองของ ACS ประกอบดวย 3 ปจจัยท่ีสงผลตอความพ่ึงพอใจของลูกคา คือ คุณภาพของ 
สินคาหรือบริการท่ีลูกคาไดรับ (Perceived Quality) คุณคาของสินคาหรือบริการท่ีลูกคาไดรับ (Perceived 
Value) และความคาดหวังของลูกคา (Customer Expectation) ขณะเดียวกันมีอีก 2 ปจจัยท่ีเปนผลจาก
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ความพึงพอใจของลูกคา คือ การรองเรียนของลูกคา (Customer Complaints) และความจงรักภักดีในสินคา
หรือบริการ (Customer Loyalty) 

คุณภาพของสินคาหรือบริการ เปนการประเมินประสิทธิภาพของสินคาหรือบริการจากประสบการณ
จริงของลูกคา โดยการวัดคุณภาพของสินคาหรือบริการนี้จะมีการสอบถามลูกคาใน 3 ประเด็น ไดแก คุณภาพ
สินคาหรือบริการในภาพรวม (Overall) คุณภาพสินคาหรือบริการในแงของการตอบสนองความตองการสวน
บุคคล (Customization) และคุณภาพของสินคาหรือบริการในแงความนาเชื่อถือ (Reliability) ขณะท่ีคุณคา
ของสินคาหรือบริการ จะใหลูกคลองเปรียบเทียบระหวางคุณภาพของสินคาหรือบริการกับราคาท่ีตั้งไว เปน
การนําปจจัยดานราคาเขามาพิจารณาโดยลดผลกระทบในเรื่องของระดับรายได หรือขอจํากัดดานงบประมาณ
ของลูกคาแตละราย ซ่ึงทําใหสามารถนําขอมูลมาเปรียบเทียบกันไดงายข้ึน สําหรับความคาดหวังของลูกคา จะ
ประกอบดวย ความคาดหวังท่ีเกิดข้ึนกอนท่ีจะซ้ือสินคาหรือบริการ (Prior Consumption Experiences) ซ่ึง
มาจากขอมูลท่ีลูกคาไดรับจากการโฆษณาประชาสมัพันธของบริษัท หรือการแนะนําจากคนรอบขาง และความ
คาดหวังตอการบริการ หรือการสงมอบสินคาท่ีมีคุณภาพของบริษัทในอนาคต (Forecast of Supplier's 
Ability) โดยจะมีการสอบถามลูกคาใน 3 ประเด็น ไดแก ภาพรวมการตอบสนองความตองการสวนบุคคล และ
ความนาเชื่อถือ เชนเดียวกับการสอบถามในเรื่องคุณภาพของสินคาหรือบริการ 

สวนผลของความพึงพอใจคือ การรองเรียนของลูกคา (Customer Complaints) และความจงรักภักดี 
ในสินคาหรือบริการ (Customer Loyalty) ซ่ึงตามทฤษฎี Exit Voice Theory ของ Hirschman (1970) 
อธิบายวา เม่ือลูกคาไมพึงพอใจในสินคาหรือบริการ พฤติกรรมท่ีลูกคาจะแสดงออกมี 2 แนวทาง แนวทางแรก 
คือ การรองเรียนไปยังบริษัทผูชายสินคาหรือบริการนั้นๆ ซ่ึงกลุมลูกคาดังกลาวเปนกลุมท่ีบริษัทยังมีโอกาสจะ
รักษาไวได ขณะท่ีอีกแนวทางหนึ่งคือ การเปลี่ยนไปใชสินดหรือบริการของคูแขง ในทางตรงกันขามหากลูกคา
มีความพ่ึงพอใจในสินคาหรือบริการ ก็จะสะทอนออกมาในลักษณะของความจงรักภักดีในสินคา หรือบริษัท ซ่ึง
ปจจัยตัวหลังจะถือวาเปนตัวแทน (Proxy) ของกําไรของบริษัท นั่นเอง (Reichheld and Sasser, 1990, อาง
ถึงในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 2560) การเก็บขอมูลในเรื่องการรองเรียนจะ
สอบถามถึงจํานวนครั้งท่ีมีการรองเรียนท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการ และไมเปนทางการ ในขณะท่ีปจจัยเก่ียวกับ
ความจงรักภักดีในสินคาหรือบริการ จะสอบถามใน 2 ประเด็น ไดแก การซ้ือซํ้า (Repurchase Likelihood) 
และการยอมรับไดในการเปลี่ยนแปลงของราคา (Price Tolerance)  

จากการศึกษาของ Professor Claes Fornell พบวา คุณภาพของสินคาหรือบริการ คุณคาของสินคา
หรือบริการ และความคาดหวังของลูกคา จะเปนปจจัยท่ีสงผลทางตรงเชิงบวก (Positive Direct Effect) ตอ
ความพึงพอใจของลูกคา สวนความพึงพอใจของลูกคาจะสงผลตอความจงรักภักดีในสินคาหรือบริการ และการ
รองเรียนของลูกคาในเชิงบวกและลบตามลําดับ  



~ 14 ~ 
 

2.2  บริบทขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

 

2.2.1. ดานกายภาพ 
       2.2.1.1 ท่ีตั้งของตําบลอาวนอย   

    ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ตั้งอยูบริเวณเขาทุงกระตายขังหมูท่ี 3          
ต.อาวนอย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ โดยอยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ  285 กิโลเมตร  ระยะหาง
จากท่ีวาการอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ  ระยะทาง 10 กิโลเมตร  กอตั้งอยูบริเวณสภาตําบลอาวนอยเดิม      
มีอาณาเขตติดตอกับตําบลตางๆ  ดังนี้ 
   อาณาเขต ทิศเหนือ จด ตําบลบอนอก 
     ทิศใต  จด ตําบลเกาะหลัก 
     ทิศตะวันออก จด ทะเลอาวไทย 
     ทิศตะวันตก จด สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1 แผนท่ีตั้งองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
 

  

 

 

 

 
 

 

บ้านเกตุเอน 

 

ตาํบลเกาะหลัก 

 

บ้านหนองหญ้าปล้อง 

 บ้านย่านซ่ือ 

บ้านค่ันกระได        บ้านบึงใหญ๋ 

บ้านหนองเสือ 

บ้านนิคม กม.5 

บ้าน กม.12 

บ้านวังไทรติ่ง 

บ้านทุ่งยาว 

บ้านหนองยายเอม 

บ้านวังมะเดื่อ 

      บ้านไร่

 บ้านบงึ 

 

บ้านอ่าวน้อย 

 

อ่าวไทย 

บ้านทุ่งมะเม่า 

สาธารณรัฐแหง

สหภาพเมียนมาร 
อ่าวไทย 

ตาํบลเกาะหลกั 

ตาํบลบ่อนอก 

อบต.อาวนอย 
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2.2.1.2. สภาพภูมิประเทศ 
 ตําบลอาวนอยมีพ้ืนท่ีรวมประมาณ 313  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 195,625 ไร  

สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปมีลักษณะลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสูทะเลอาวไทย  ทางทิศตะวันออกมีถนนเพชรเกษม  
ตัดผานค่ันระหวางพ้ืนท่ีทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของตําบลอาวนอย   

2.2.1.3. สภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อยูในเขตมรสุมรอนชื้น อากาศ

โดยท่ัวไปไมรอนไมหนาวจนเกินไป ความชื้นเฉลี่ยอยูในเกณฑคอนขางสูง  เนื่องจากอยูใกลทะเล ในคาบ 30 ป 
ความชื้นโดยเฉลี่ยประมาณ 76% อุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส ต่ําสุด 
10.5 องศาเซลเซียสแบงฤดูกาลได 3 ฤดู  ซ่ึงเปนอิทธิพลของลมมรสุมตางๆ  ท่ีพัดผานบริเวณองคการบริหาร
สวนตําบลอาวนอยมีดังนี้ 

ฤดูรอน  จะเริ่มตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน  โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียง-ใต  ซ่ึงจะพัดเอาความชื้นในทะเลจีนใตเขาหาพ้ืนดิน  ทําใหอากาศรอนชื้น  อบอาว  และ
กอใหเกิดฝนฟาคะนองไดในบางวัน  อากาศจะรอนสุดในเดือนเมษายน   

ฤดูฝน  จะเริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน  โดยไดอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต  ท่ีพัดเอาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมา  ฝนตกสูงสุดในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน  
ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 220  มม.  ตอเดือน  และ 1,140.7  มม.  ตอป   

ฤดูหนาว  จะเริ่มตั้งแตเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ  โดยไดรับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดพาอากาศแหงและมวลอากาศเย็นมา  อากาศหนาวสุดในเดือนมกราคม 

2.2.1.4. ลักษณะของดิน 
 ลักษณะดินในพ้ืนท่ีตําบลอาวนอย  ทางทิศตะวันตกดินดีเหมาะแกการทําอาชีพ

การเกษตร โดยพ้ืนท่ีฝงตะวันออกมีสภาพดินเปนดินรวนปนทราย 
2.2.1.5. ลักษณะของแหลงน้ํา 

มีแหลงน้ําท่ีใชสําหรับ  อุปโภค-บริโภค  ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและองคการบริหาร
สวนตําบลอาวนอยไดดําเนินการปรับปรุงกอสรางข้ึนใหมเพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  
ดังนี ้
     มีคลอง  จํานวน    3  สาย 
   สระน้ํา  จํานวน  37  แหง 
   บอบาดาล จํานวน  17  บอ 
   อางเก็บน้ํา จํานวน  5    แหง 
   ฝายกักเก็บน้ํา จํานวน  21  แหง 

2.2.1.6. ลักษณะของไมและปาไม 
ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  มีพ้ืนท่ีปาไมติดกับอุทยานแหงชาติกุยบุรี 

ซ่ึงไมสวนใหญเปนตนไมท่ีเกิดข้ึนตามภูมิเขา  และสภาพปาไมบางแหงมีการบุกรุกจากเกษตรกรเพ่ือทํา
การเกษตร 
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2.2.2 ดานการเมือง/การปกครอง 
2.2.2.1 เขตการปกครอง 

 องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย มีพ้ืนท่ีการปกครองสวนทองถ่ินครอบคลุม 16 
หมูบาน เปนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยท้ังหมูบานจํานวน 9 หมูบาน คือ หมู ท่ี 
1,2,5,8,11,12,13,14,15 เปนหมูบานท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยบางสวน จํานวน 7
หมูบาน คือ หมูท่ี  3,4,6,7,9,10,16  การบริหารงานแบงออกเปน 3 ฝายไดแก  ฝายสภาฯ  มีประธานสภาฯ  
เปนผูมีอํานาจสูงสุด  ฝายคณะผูบริหารมีนายกองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและ
ฝายขาราชการประจํา มีปลัดองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย เปนผูบังคับบัญชาและสายการบังคับบัญชา
ของขาราชการประจําจะข้ึนตอนายกองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   

2.2.2.2 การเลือกตั้ง 
 องคการบริหารสวนตําบลอาวนอยแบงหนวยในการเลือกตั้งออกเปน 26  หนวย  

(ขอมูลจากการออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  เม่ือวันท่ี  24 มีนาคม  2562  ดังนี้ 
 หนวยท่ี  1 สถานท่ี โรงเรียนสามัคคีรวมจิต (โรงอาหาร)  หมูท่ี  1 
 หนวยท่ี  2 สถานท่ี  โรงเรียนบานอาวนอย (อาคารอเนกประสงค) หมูท่ี  2 
 หนวยท่ี  3 สถานท่ี  โรงเรียนบานอาวนอย (โรงอาหาร)   หมูท่ี  2 
 หนวยท่ี  4 สถานท่ี  โรงเรียนบานค่ันกระได (อาคารเรียนชั่วคราว (1) ) หมูท่ี  3 
 หนวยท่ี  5 สถานท่ี  โรงเรียนบานค่ันกระได (อาคารเรียนชั่วคราว (2) ) หมูท่ี  3 
 หนวยท่ี  6 สถานท่ี  ศาลากลางหมูบานบานบึง   หมูท่ี  4 
 หนวยท่ี  7 สถานท่ี  สํานักสงฆบานบึง    หมูท่ี  4 
 หนวยท่ี  8 สถานท่ี  โรงเรียนบานเนินแกว (อาคารเรียน)  หมูท่ี  5 
 หนวยท่ี  9 สถานท่ี  โรงเรียนบานเนินแกว (โรงอาหาร)   หมูท่ี  5 
 หนวยท่ี  10 สถานท่ี  ศาลากลางอเนกประสงคบานเกตุเอน   หมูท่ี  6 
 หนวยท่ี  11 สถานท่ี  ปะรํา ชั่วคราวบริเวณศาลากลางบานเกตุเอน หมูท่ี  6 
 หนวยท่ี  12 สถานท่ี  โรงเรยีนประชาบูรณะวิทยา (อาคารเรียน (1) ) หมูท่ี  7 
 หนวยท่ี  13 สถานท่ี  โรงเรยีนประชาบูรณะวิทยา (อาคารเรียน (2) ) หมูท่ี  7 
 หนวยท่ี  14 สถานท่ี  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65  (โรงอาหาร)  หมูท่ี  8 
 หนวยท่ี  15 สถานท่ี  โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา 65 (หอประชุม)  หมูท่ี  8 
 หนวยท่ี  16 สถานท่ี  ศาลา อพป. หมูบาน กม.12   หมูท่ี  9 
 หนวยท่ี  17 สถานท่ี  ศาลากองทุนหมูบาน กม.12   หมูท่ี  9 
 หนวยท่ี  18 สถานท่ี  ศาลาหมูบานวังมะเดื่อ  ม.10   หมูท่ี  10 
 หนวยท่ี  19 สถานท่ี  ศาลาอเนกประสงคบานหนองยายเอม   หมูท่ี  11 
 หนวยท่ี  20 สถานท่ี  ศาลากลางอเนกประสงคบานหนองยายเอม หมูท่ี  11 
 หนวยท่ี  21 สถานท่ี  โรงเรียนบานยานซ่ือ (อาคารอเนกประสงค) หมูท่ี  12 
 หนวยท่ี  22 สถานท่ี  โรงเรียนบานบานยานซ่ือ (อาคารเรียน)  หมูท่ี  12 
 หนวยท่ี  23 สถานท่ี  ศาลาอเนกประสงคบานทุงมะเมา   หมูท่ี  13 
 หนวยท่ี  24 สถานท่ี  ศาลาอเนกประสงคบานทุงยาว   หมูท่ี  14 
 หนวยท่ี  25 สถานท่ี  ศาลาอเนกประสงคบานไรยุบ   หมูท่ี  15 
 หนวยท่ี  26 สถานท่ี  ศาลาหมูบานบึงใหญ    หมูท่ี  16 
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2.2.3. ประชากร 
2.2.3.1 ขอมูลเกี่ยวกับประชากร 

จํานวนประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จํานวนท้ังสิ้น  21,592 คน  
มีครัวเรือนท้ังสิ้น  7,918  ครัวเรือน  ท้ังนี้จากการเปรียบเทียบพบวาในป 2561 มีประชากรเพ่ิมข้ึนมากจากป 
2560 จํานวน 496 คน  แตในป 2562 มีประชากรลดลงจากป 2561 จํานวน 79 ราย  ซ่ึงเราจะเห็นวาการ
เพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรมีความไมแนนอน   รายละเอียดดังตารางดานลางนี้ 
 
ตารางท่ี  2.1  แสดงจํานวนประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 

 

ครัวเรือน ประชากร

1 บานหนองหญาปลอง 908 926 283 928

2 บานอาวนอย 1,795 1,787 723 1,787

3 บานคั่นกระได 2,148 2,173 694 2,182

4 บานบึง 1,736 1,739 1,093 1,737

5 บานหนองเสือ 1,640 1,864 584 1,876

6 บานเกตุเอน 1,255 1,287 452 1,282

7 บาน  กม.5 1,497 1,515 508 1,421

8 บานวังไทรติ่ง 1,525 1,539 552 1,531

9 บาน กม.12 2,084 2,135 712 2,144

10 บานวังมะเดื่อ 936 960 311 957

11 บานหนองยายเอม 1,406 1,460 492 1,472

12 บานยานซื่อ 1,433 1,436 449 1,431

13 บานทุงมะเมา 413 418 125 407

14 บานทุงยาว 479 467 156 472

15 บานไรยุบ 783 789 250 793

16 บานบึงใหญ 1,137 1,176 534 1,172

21,175 21,671 7,918 21,592

ป 2562

( ณ 16 พ.ค.62)

รวม

หมูที่ ชื่อหมูบาน
จํานวนประชากร

 ป 2560

จํานวนประชากร

 ป 2561
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2.2.3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
 
ตารางท่ี 2.2   แสดงจํานวนประชากรจําแนกตามชวงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 

(ป  2561  ท่ีอยูจริงในวันสํารวจ) 
 

ชวงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม 
1 เดือน ถึง 5 เดือน 85 6 91 

6 เดือน ถึง 1 ป 0 เดือน 16 12 28 
1 ป 1 เดือน – 2 ป 88 80 168 

3 ป – 5 ป 233 177 410 
6 ป – 12 ป 624 574 1,198 
13 ป -14 ป 192 194 386 
15 ป – 18 ป 392 344 736 
19 ป – 25 ป 631 579 1,210 
26 ป – 34 ป 791 751 1,542 
35 ป – 49 ป 1,504 1,665 3,169 
50 ป – 59 ป 1,031 1,211 2,242 
60 ป ข้ึนไป 1,229 1,438 2,667 

รวม 6,736 7,031 13,767 
หมายเหตุ : ขอมูลจากการสรุปผลการจัดเก็บขอมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ ) ระดับตําบล ป 2561     

 
 

2.2.4. สภาพทางสังคม 
2.2.4.1 การศึกษา 

โรงเรียน ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยมีโรงเรียน จํานวน 12 แหง 
ดังนี้ 
   โรงเรียนประถมศึกษา  (อนุบาล - ป.6) 
    1.  โรงเรียนสามัคคีรวมจิต   ตั้งอยูหมูท่ี  1 
    2.  โรงเรียนบานอาวนอย    ตั้งอยูหมูท่ี  2 
    3.  โรงเรียนเนินแกววิทยาคาร   ตั้งอยูหมูท่ี  5 
    4.  โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา   ตั้งอยูหมูท่ี  7 
    5.  โรงเรียนประชาสงเคราะหอุปถัมภ  ตั้งอยูหมูท่ี  9 
    5.  โรงเรียนวังมะเดื่อ    ตั้งอยูหมูท่ี  10 
    7.  โรงเรียนบานยานซ่ือ    ตั้งอยูหมูท่ี  12 
    8. โรงเรียนบานบึง    ตั้งอยูหมูท่ี  16 
   โรงเรียนขยายโอกาส  (ป.1- ม.3) 
    1. โรงเรียนบานค่ันกระได    ตั้งอยูหมูท่ี  3 
    2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  65 วังไทรติ่ง  ตั้งอยูหมูท่ี  8 
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    3. โรงเรียนบานหนองเสือ    ตั้งอยูหมูท่ี  5 
   โรงเรียนมัธยมศึกษา  (ม.1 – ม.6) 
    1. โรงเรียนพัฒนศาสนวิทยา   ตั้งอยูหมูท่ี  10 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
องคการบริหารสวนตําบลอาวนอยไดจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ีข้ึนจํานวน 2 

แหงไดแก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานค่ันกระได  ตั้งอยูในโรงเรียนบานค่ันกระได หมูท่ี 3  และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานวังมะเดื่อ  ตั้งอยูในโรงเรียนวังมะเดื่อ  หมูท่ี 10 

ศูนยการเรียนชุมชน 
   1.  ศูนยการเรียนชุมชนตําบล    ตั้งอยูหมูท่ี  7 
   2.  ศูนยเรียนรู  ITC  ชุมชน    ตั้งอยูหมูท่ี  14 
   3.  ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลอาวนอย ตั้งอยูท่ีท่ี  9   

2.2.4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลอาวนอย  มี 5 แหง  ดังนี้   
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอาวนอย   ตั้งอยูหมูท่ี 3 
2.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสถานีอนามัยยานซ่ือ  ตั้งอยูหมูท่ี 8 
3. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนิคมฯ กม.๑๒   ตั้งอยูหมูท่ี 9 
4. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองยายเอม  ตั้งอยูหมูท่ี 11 
5. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเฉลิมพระเกียรติฯ บานนิคม กม.๕  ตั้งอยูหมูท่ี 10 

2.2.4.3 อาชญากรรม 
จากอดีตท่ีผานมาองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยมีเหตุอาชญากรรมท่ีรุนแรงและ

ไดรับความสนใจจากประชาชนเกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีจํานวน 4 ครั้ง  ท้ังนี้ตั้งแตป พ.ศ. 2556  เปนตนมาพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตําบลอาวนอยไมมีเหตุอาชญากรรมท่ีรุนแรงเกิดข้ึนมีเพียงแตเหตุการณลักขโมยทรัพยสิน
ประชาชน  และทําลายทรัพยสินของราชการ  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุ
ดังกลาว จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน วิธีการแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลท่ีสามารถดําเนินการไดตาม
อํานาจหนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  คือการติดตั้งกลองวงจรปดในจุดท่ีเปนท่ีสาธารณะ  ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวง
เทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการ
ทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบ
เปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบ
ถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา การ
ขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ี
ปจจุบันไมสามารถท่ีจะแกไขได  ท้ังท่ีมีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องท่ีทางองคการบริหารสวนตําบล
จะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได  ท้ังนี้องคการ
บริหารสวนตําบลมีตูยามชุดรักษาความปลอดภัยในหมูบาน (ชรบ.)  ในพ้ืนท่ีจํานวน  13  แหง  ดังนี้ 
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  1. ตั้งอยูหมูท่ี 1  จํานวน  1  แหง  2. ตั้งอยูหมูท่ี 5  จํานวน  1  แหง 
   3. ตั้งอยูหมูท่ี 8  จํานวน  1  แหง  4. ตั้งอยูหมูท่ี 9   จํานวน  1  แหง 

 5. ตั้งอยูหมูท่ี 10  จํานวน  2  แหง  6. ตั้งอยูหมูท่ี 11  จํานวน  1  แหง 
 7. ตั้งอยูหมูท่ี 12  จํานวน  2  แหง  8. ตั้งอยูหมูท่ี 13  จํานวน  1  แหง 
 9. ตั้งอยูหมูท่ี 15  จํานวน  2  แหง  10.ตั้งอยูหมูท่ี 16 จํานวน  1  แหง 

 2.2.4.4 ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จากการท่ีทางสถานี

ตํารวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธและสถานีตํารวจภูธรอาวนอย  ไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย
ทราบนั้นพบวาในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยมีผูท่ีติดยาเสพติด และผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากผูนํา 
ประชาชนไมคอยใหความรวมมือกับทางราชการในการแจงเบาะแสผูเสพและผูคาเทาท่ีควร  ซ่ึงองคการบริหาร
สวนตําบลอาวนอยสามารถดําเนินการแกไขปญหาไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น เชน การณรงค การ
ประชาสัมพันธ การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของ
อําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอยก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด เชน 
คายเยาวชนหางไกลยาเสพติดฯลฯ   

2.2.4.5 การสังคมสงเคราะห 
องคการบริหารสวนตําบลอาวนอยไดดําเนินการดานสังคมสงเคราะห ดังนี้ 

1. ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการทําบัตรผูพิการ 
4. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง 
5. ตั้งโครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนจน 
6. จายเงินทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาผูยากจนหรือผูดอยโอกาสทางสังคมในระดับ 

ปวส. อนุปริญญาตรีหรือปริญญาตรี 
 

2.2.5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
2.2.5.1 การคมนาคมขนสง 

ถนนลูกรัง จํานวน  119  สาย (ความยาวรวม  159.585  กม.) 
   ถนนคอนกรีต จํานวน    59  สาย (ความยาวรวม   45.660  กม.) 
   ถนนลาดยาง จํานวน    45  สาย (ความยาวรวม   109.116 กม.) 

2.2.5.2 การไฟฟา 
    ประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยสวนมากจะมีไฟฟาใชครบทุก

หลังคาเรือนแตก็ยังมีบางครัวเรือนท่ียังไมมีไฟฟาใช เนื่องจากประชาชนดังกลาวไดกอสรางบานพักอาศัยอยูใน
ท่ีหางไกลชุมชน  ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอยไดประสานสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการแกไข
ปญหาใหกับประชาชนท่ียังไมมีไฟฟาใช  ใหมีไฟฟาใชใหครบทุกหลังคาเรือน 

2.2.5.3 การประปา 
องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  มีแหลงน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปา  ไดแก  

แหลงน้ําใตดิน และแหลงน้ําผิวดิน  โดยน้ําประปาท่ีใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ีแบงเปน  น้ําประปาจากการ
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ประปาภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ คือ หมูท่ี  2 หมูท่ี  4 หมูท่ี 16 บางสวน  นอกนั้นเปนประปาท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลอาวนอยเปนผูกอสรางและท่ีหมูบานกอสรางเอง 

2.2.5.4 โทรศัพท 
    ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลอาวนสวนประชาชนสวนใหญใชโทรศัพทสวนตัว  ใน

สวนของโทรศัพทสาธารณะในพ้ืนท่ีไมมีใหบริการแลว 
2.2.5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 

ไปรษณียท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีตําบลอาวนอยมีจํานวน  2  แหง  คือ ไปรษณียเมือง
ประจวบคีรีขันธ  และไปรษณียตําบลอาวนอย  โดยใหบริการ เวลา  08.00 –  16.00 น.  ในวันจันทร – เสาร 
(วันเสารครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย    

 
2.2.6. ระบบเศรษฐกิจ 

2.2.6.1 การเกษตร 
ราษฎรสวนใหญในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยจะประกอบอาชีพทางการ

เกษตร  ไดแก 
- การปลูกพืชไร  เชน  สับปะรด, วานหางจระเข, แตงโม 
- การทํานา 
- การปลูกพืชสวน  เชน  มะพราว, ขนุน, มะมวง, ฝรั่ง  
- การประมง  เชน  ประมงชายฝง  (น้ําจืด, น้ําเค็ม) 
- การปศุสัตว  เชน  การเลี้ยงโคนม,โคเนื้อ,กระบือ,แพะ,สุกร,ไก เปนอาชีพเสริมควบคู

กับการประกอบอาชีพหลักหรือเปนการคา เพราะในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย เปนพ้ืนท่ี
ปลอดโรคระบาด  สามารถจําหนายสัตวไดสะดวก ท้ังตลาดในภาคกลางและภาคใต  พืชเศรษฐกิจท่ีทํารายได
เปนจํานวนมาก  ไดแก  สับปะรด,วานหางจระเข, แตงโมมะพราว, ขนุน, มะมวง, ฝรั่ง 
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ตารางท่ี 2.3  แสดงขอมูลดานการเกษตรของตําบลอาวนอย 
 

ท่ี ชนิดพืช 
จํานวนครัวเรือน 

เกษตรกร  
พ้ืนท่ีปลูก 

 (ไร)  
พ้ืนท่ีเก็บเกี่ยว 

 (ไร)  

1 ขาวนาป 15 150 150 
2 ขาวนาปรัง 10 50 50 
3 สับปะรด 1,156 33,563 31,833 
4 วานหางจระเข 30 472 472 
5 มะพราวแก 363 3,908 1,916 
6 ปาลมน้ํามัน 297 4,389 2,442 
7 ยางพารา 444 12,378 9,900 
8 มะพราวออน 60 1,200 700 
9 มะมวง 240 3,527 3,527 
10 ขนุน 105 1,040 560 
11 พืชผัก 68 330 330 
12 อ่ืนๆ 109 545 545 

รวม 1,505 * 61,552 52,425 
หมายเหตุ * การนับ 1 ครัวเรือนสามารถปลูกพืชไดหลายชนิด 
ท่ีมา: สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ  28  พฤษภาคม  2562 

 
2.2.6.2 การประมง 

ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  สวนใหญประชาชนท่ีประกอบอาชีพดาน
ประมงจะอยูในพ้ืนท่ี  หมูท่ี  2  หมูท่ี  3  และหมูท่ี 13  เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีติดกับทะเลอาวนอยและสภาพ
ดินในพ้ืนท่ีสวนใหญไมเหมาะแกการทําการเกษตร 

2.2.6.3 การปศุสัตว 
ในพ้ืนท่ีองคกาบริหารสวนตําบลอาวนอยมีประชาชนท่ีประกอบอาชีพดานปศุสัตวสวน

ใหญจะเปนการเลี้ยงโคนม  เนื่องจากในพ้ืนท่ีมีสหกรณโคนมไทย เดนมารค  อาวนอย  จํากัดในพ้ืนท่ีหมูท่ี 15  
และรองลงมาก็เปนการเลี้ยงแพะ  โคเนื้อ  สุกร  ไก  ฯลฯ 

2.2.6.4 การบริการ 
ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยมีโรงแรมหรือท่ีพัก จํานวน 8 แหง ไดแก  

- อาวนอยบีชรีสอรท ม.2 - บานพักดวงจันทร ม.2 - บานพักริมฝาย ม.2  
- อาวนอยซีวิว ม.2  - บึงทองหองพัก   ม.4 - บานในสวน   ม.4   
- โรงแรมทรูวิว  ม.13 - โรงแรมพิมพศร  ม.16 - ณัฐชารีสอรท  ม.16 
- ขุนเขารีสอรท  ม.13 - โรงแรมจอยวิน  ม.2 - บริษัท ฮัสทูโด โอลดิ้ง (X2 รีสอรท) ม.13 
- รีสอรทประจวบการเดนวิว  ม.11- รีสอรท บริษัทอัพคันทรี แลนด จํากัด ม.16 
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 2.2.6.5 การทองเท่ียว   
 ในเขตพ้ืนท่ีตําบลอาวนอย  มีสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ  ดังนี้  อุทยานเขาตามองลาย ตั้งอยู

ในพ้ืนท่ีหมูท่ี 2,  พระนอนวัดอาวนอยและโบสถไมสักท้ังหลัง ท่ีวัดอาวนอย  หมูท่ี  2, ทะเลอาวนอย หมูท่ี 2,
ทะเลอาวค่ันกระได  หมูท่ี  3,13  และอางเก็บน้ําคลองบึง  ตั้งอยูหมูท่ี 8   

2.2.6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลอาวนอยมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี ไดแก 20บริษัท ทิปโก 20ไพน

แอปเปล จํากัด , บริษัทสินแรสาคร , สหกรณ 20โคนม20ไทย-20เดนมารค อาวนอย 20 จํากัด  , หจก. สามทีพลาสติก, 
บริษัท จอยวิน เนเจอรัล โปรดักส (ไทยแลนด) จํากัด , บริษัททรอปคอล นูทริชั่น จํากัด  นอกจากโรงงานดังท่ี
กลาวก็ยังมีโรงงานขนาดเล็กอีกหลายแหงซ่ึงเปนโรงงานท่ีใชวัตถุดิบจากการเกษตร  สวนอาชีพเสริมท่ีสามารถ
ทํารายไดใหครอบครัวจะเปนการประกอบอาชีพของกลุมแมบาน กลุมสตรี ซ่ึงผลิตภัณฑแปรรูปจากพืชผล
การเกษตร และเครื่องจักรสานปานศรนารายณ ตามโครงการพระราชดําร ิ

2.2.6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
สถานีบริการน้ํามันและกาซ จํานวน 3 แหง ไดแก ปตท.บริษัทนําประจวบ ตั้งอยูหมูท่ี 

16,ช.ชฎาภาบริการ ตั้งอยูหมูท่ี 16 และ สถานีบริการน้ํามันพีที  ตั้งอยูหมูท่ี 4 
องคกรทางการเงินในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จํานวน 1 แหง คือ สถาบัน

การเงินตําบลอาวนอย ตั้งอยูหมูท่ี 14 
2.2.6.8 แรงงาน 

จากการตรวจสอบขอมูลพ้ืนฐานจากการจัดเก็บขอมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ 2.) 
ป 2561 พบวา  ประชากรในพ้ืนท่ีจํานวน  816 รายหรือ 5.93 % ของจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูจริงท้ังหมด 
ไมมีอาชีพไมนับรวมกับจํานวนประชากรท่ีกําลังศึกษาอยู  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีใน
เมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจาง
แรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนท่ีอยูอาศัย  ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได  และยังมีปญหาดานแรงงาน
จากประเทศเพ่ือนบานใหพ้ืนท่ีเปนเสนทางพักแรงงานเถ่ือนกอนกระจายไปตามจุดตางๆ 

 

2.2.7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

2.2.7.1 การนับถือศาสนา 
 
ตารางท่ี  2.4  แสดงจํานวนการนับถือศาสนาของประชากรในเขตพ้ืนท่ีตําบลอาวนอย 
 

ศาสนา 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน % คน % คน % 
พุทธ 6,202 45.05 6,462 46.94 12,664 91.99 
คริสต 7 0.05 12 0.09 19 0.14 
อิสลาม 525 3.81 555 4.03 1,080 7.84 
ซิกส - 0.00 1 0.01 1 0.01 
ฮินดู - 0.00 1 0.01 1 0.01 
อ่ืนๆ 2 0.01 - 0.00 2 0.01 

รวม 6,736 48.93 7,031 51.07 13,767 100.00 
      หมายเหตุ :  ขอมูลจากการสรุปผลการจัดเก็บขอมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ 2.) ป 2561  เมื่อ 24 พ.ค. 2562 
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วัด  มีจํานวน  10  แหง    
    1.  วัดอาวนอย     ตั้งอยูหมูท่ี 2 
    2.  วัดค่ันกระได   ตั้งอยูหมูท่ี 3 
    3.  วัดเจริญพงศวนาราม  ตั้งอยูหมูท่ี 3 
    4.  วัดนิคมสามัคคี  ตั้งอยูหมูท่ี 5 

5.  วัดเนินแกว   ตั้งอยูหมูท่ี 5 
    6.  วัดนิคมประชาสรรค  ตั้งอยูหมูท่ี 8 
    7.  วัดนิคมคณาราม  ตั้งอยูหมูท่ี 9 
    8.  วัดนิคมพัฒนาราม  ตั้งอยูหมูท่ี 12 
    9.  วัดทุงมะเมา   ตั้งอยูหมูท่ี 13 
    10.  วัดหนองกุมมังคราราม ตั้งอยูหมูท่ี 11 

สํานักสงฆ  มีจํานวน   2  แหง  
    1.  สํานักสงฆบานบึง  ตั้งอยูหมูท่ี 4 
    2.  สํานักสงฆรัตนประชาราม ตั้งอยูหมูท่ี 9 

มัสยิด  มีจํานวน  5  แหง 
    1. มัสยิดดารุลอาบีดีน  ตั้งอยูหมูท่ี 7 

2. มัสยิดนูรุสลาม ซ.3  ตั้งอยูหมูท่ี 7 
    3. มัสยิดดารุลมูฮายีรีน  ตั้งอยูหมูท่ี 9 
    4. มัสยิดอักมาลุลอิสลาม  ตั้งอยูหมูท่ี 10 
    5. มัสยิดฮารูณ   ตั้งอยูหมูท่ี 14 

2.2.7.2  ประเพณแีละงานประจําป 
-  ประเพณีวันข้ึนปใหม   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  

พฤศจิกายน 
- งานประจําปเจาพอเขาตามองลาย หมูท่ี  2 ประมาณเดือน พฤษภาคม 
- งานประจําปวัดนิคมสามัคคี (วัดหนองเสือ) หมูท่ี  5   ประมาณเดือน  เมษายน 

 -  งานประจําปวัดนิคมประชาสรร (วังไทรติ่ง) หมูท่ี 8 ประมาณชวงสงกรานตของทุกป 
-  งานประจําปวัดนิคมคณาราม (วัด กม.14)  หมูท่ี 9 ประมาณเดือน  มีนาคม 
-  งานประจําปวัดทุงมะเมา  หมูท่ี  13 ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันอาซูรอ (ของผูนับถือศาสนาอิสลาม) ตรงกับวันท่ี 10 ของเดือนมุฮัรรอม  

ซ่ึงเปนเดือนแรกของปของศาสนาอิสลาม  (ประมาณเดือน พฤศจิกายน ของทุกป) 
-  ประเพณีไหวพระจันทร (ของชุมชนกระเหรี่ยง) ประมาณเดือนมิถุนายน 

2.2.7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปญญาทองถ่ิน  ประชาชนในเขตตําบลอาวนอยไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก 

วิธีการทําเครื่องจักสานจากปานศรนารายณใชสําหรับในครัวเรือน  การอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําโดยการจัดทํา
ซ้ังกอจากทางมะพราว 
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ภาษาถ่ิน  สวนมากรอยละ 90 พูดภาษากลาง    
2.2.7.4  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

    สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกของตําบลอาวนอยสวนใหญจะเปนผลผลิตทาง
การเกษตร เชน สับปะรด  ขนุน  มะมวง  แตงโม  หรือสินคาท่ีไดจากการแปรูป เชน สับปะรดกวน  ฯลฯ 

 

2.2.8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.2.8.1 น้ํา 

น้ําท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน และน้ําดิบอางเก็บน้ําและน้ําใตดิน
(บอบาดาล) ซ่ึงจะตองนํามาผานกระบวนการของระบบประปา สําหรับน้ําใตดินมีปริมาณนอย  ไมสามารถนํา
ข้ึนมาใชใหพอเพียงได และบางแหงเค็ม ไมสามารถใชดื่มและอุปโภคได 

2.2.8.2 ปาไม 
ปาไมในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ถือวายังมีความอุดมสมบูรณแมจะมี

บางพ้ืนท่ีท่ีมีประชาชนไดทําการบุกรุกก็ตาม 
2.2.8.3 ภูเขา 

พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยเปนพ้ืนท่ีท่ีมีภูเขาคอนขางมากเม่ือเทียบกับ
พ้ืนท่ีอ่ืนในอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ   

2.2.8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอยสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก 

ประมง ท่ีอยูอาศัย รานคา สถานประกอบการ ตามลําดับ และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ี
บางสวนเปนดินเค็ม  น้ําใตดินก็เค็ม  หรือไมก็เปนน้ํากรอย  ไมสามารถท่ีจะนําน้ําจากใตดินมาใชในการ
อุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ําดิบจากแหลงอ่ืน  และน้ําฝน  น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใช
ในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ําสําหรับการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนท่ี
สวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  ปญหาดานขยะ  คือองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยยังไมมีพ้ืนท่ีใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  แมจะมีรถเตาเผาขยะก็ตามเนื่องจากปจจุบันไดขอความอนุเคราะหประชาชน
ยืมพ้ืนท่ีในการบริหารจัดการอยู  ซ่ึงหากมีการซ้ือขายท่ีดินดังกลาวจะสงผลใหองคการบริหารสวนตําบลอา
นอยไมมีพ้ืนท่ีในการบริหารจัดการเนื่องจากพ้ืนท่ีสาธารณะสวนใหญอยูติดกับชุมชนซ่ึงสวนใหญประชาชนไม
อยากจะใหขยะอยูใหกับหมูบานของตนเอง  ดังนั้นในการไขปญหาจึงไดจัดทําโครงการเพ่ือแกปญหาใหกับ
ประชาชนและเปนไปตามความตองการของประชาชน  เชน โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะใหครอบคลุมท้ัง
พ้ืนท่ี  โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพ้ืนท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศน
ของเมืองใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน  ฯลฯ   

2.2.8.5 การใชท่ีดิน 
ชุดดินของตําบลอาวนอย  ประกอบดวย  ชุดดิน 20, 35B, 36B,  48, 56 และ 62  

สวนใหญเปนเนื้อดินรวนปนทราย  และมีพ้ืนท่ีภูเขา  ทางทิศตะวันตก  ซ่ึงมีความลาดชันมาก 
- พ้ืนท่ีราบ  ใชปลูกพืชผักตาง ๆ  สับปะรด  ขาว  และไมผล 
- พ้ืนท่ีลาดเอียง  ใชปลูกไมผล  ยางพารา และสับปะรด 
- พ้ืนท่ีลาดชันมาก (เชิงเขา)   ใชปลูกสับปะรด 
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2.2.9. ขอมูลดานอ่ืนๆ 
2.2.9.1  สรุปผลขอมูล  (จปฐ 2.) ป 2561  ของตําบลอาวนอย 

 
ตารางท่ี  2.5 สรุปผลการจัดเก็บขอมูลจําเปนพ้ืนฐาน ป 2561 ตําบลอาวนอย 
 

ตัวชี้วัด ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน 
จํานวนที่สํารวจ

ทั้งหมด 

ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ 

จํานวน รอยละ 
จํานว

น 
รอย
ละ 

หมวดท่ี 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด 
     

1. เด็กแรกเกิดมีนํ้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป 39  คน 39 คน 100.00 0 คน 0.00 

2. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน 28  คน 28 คน 100.00 0 คน 0.00 

3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับวัคซีนปองกันโรคครบตาม ตารางสราง
เสริมภูมิคุมกันโรค 

1,821  คน 1,821 คน 100.00 0 คน 0.00 

4. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน 4,849  คร. 4,849 คร. 100.00 0 คร. 0.00 

5. ครัวเรือนมีการใชยาเพ่ือบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบ้ืองตน 
อยางเหมาะสม 

4,849  คร. 4,848 คร. 99.98 1 คร. 0.02 

6. คนอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 8,097  คน 8,096 คน 99.99 1 คน 0.01 

7. คนอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 
30 นาที 

13,150  คน 
13,148 

คน 
99.98 2 คน 0.02 

หมวดท่ี 2 สภาพแวดลอม มี 7 ตัวชี้วัด 
     

8. ครัวเรือนมีความม่ันคงในท่ีอยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร 4,849  คร. 4,849 คร. 100.00 0 คร. 0.00 

9. ครัวเรือนมีนํ้าสะอาดสําหรับด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดป อยาง
นอยคนละ 5 ลิตรตอวัน 

4,849  คร. 4,849 คร. 100.00 0 คร. 0.00 

10. ครัวเรือนมีนํ้าใชเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 45 ลิตรตอวัน 4,849  คร. 4,849 คร. 100.00 0 คร. 0.00 

11. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด และถูก
สุขลักษณะ 

4,849  คร. 4,845 คร. 99.92 4 คร. 0.08 

12. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 4,849  คร. 4,847 คร. 99.96 2 คร. 0.04 

13. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอยางถูกวิธี 4,849  คร. 4,847 คร. 99.96 2 คร. 0.04 

14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 4,849  คร. 4,848 คร. 99.98 1 คร. 0.02 

หมวดท่ี 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด 
     

15. เด็กอายุ 3 - 5 ป ไดรับบริการเล้ียงดูเตรียมความพรอมกอนวัย
เรียน 

412  คน 412 คน 100.00 0 คน 0.00 

16. เด็กอายุ 6 -14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 1,587  คน 1,587 คน 100.00 0 คน 0.00 

17. เด็กจบชั้น ม.3 ไดเรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทา 10  คน 10 คน 100.00 0 คน 0.00 

18. คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ท่ีไมไดเรียนตอและ
ยังไมมีงานทํา ไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ 

4  คน 4 คน 100.00 0 คน 0.00 

19. คนอายุ 15 - 59 ป อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได 8,933  คน 8,933 คน 100.00 0 คน 0.00 
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ตารางท่ี  2.5  (ตอ) 
 

ตัวชี้วัด ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน 
จํานวนที่
สํารวจ
ทั้งหมด 

ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

หมวดท่ี 4 การมีงานทําและรายได มี 4 ตัวชี้วัด 
     

20. คนอายุ 15 – 59 ป มีอาชีพและรายได 7,888  คน 7,885 คน 99.96 3 คน 0.04 
21. คนอายุ 60 ปขึ้นไป มีอาชีพและรายได 2,661  คน 2,642 คน 99.29 19 คน 0.71 
22. รายไดเฉล่ียของคนในครัวเรือนตอป 4,849  คร. 4,849 คร. 100.00 0 คร. 0.00 
23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 4,849  คร. 1,823 คร. 37.60 3,026 คร. 62.40 

หมวดท่ี 5 คานิยม มี 8 ตัวชี้วัด 
     

24. คนในครัวเรือนไมด่ืมสุรา 13,767  คน 13,409 คน 97.40 358 คน 2.60 

25. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ 13,767  คน 13,337 คน 96.88 430 คน 3.12 
26. คนอายุ 6 ปขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอย
สัปดาหละ 1 ครั้ง 

13,150  คน 13,037 คน 99.14 113 คน 0.86 

27. ผูสูงอายุ ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน 

2,670  คน 2,670 คน 100.00 0 คน 0.00 

28. ผูพิการ ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน 

143  คน 143 คน 100.00 0 คน 0.00 

29. ผูปวยโรคเรื้อรัง ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ
หรือภาคเอกชน  

218  คน 218 คน 100.00 0 คน 0.00 

30. ครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน ของ
ชุมชน หรือทองถิ่น 

4,849  คร. 4,847 คร. 99.96 2 คร. 0.04 

31. ครอบครัวมีความอบอุน 4,849  คร. 4,847 คร. 99.96 2 คร. 0.04 

หมายเหตุ :  ขอมูลจากการสรุปผลการจัดเก็บขอมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ 2.) ป 2561  เมื่อ 24 พ.ค. 2562 
 

ตารางท่ี  2.6  แสดงจํานวนประชากรจําแนกตามระดับการศึกษา ตําบลอาวนอย 

การศึกษา 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน % คน คน % คน 

ไมเคยศึกษา 237 1.72 238 1.73 475 3.45 

อนุบาล/ศูนยเด็กเล็ก 141 1.02 106 0.77 247 1.79 

ต่ํากวาชัน้ประถมฯ (ป.4, ป.7, ป.6) 486 3.53 559 4.06 1,045 7.59 

ประถมฯ (ป.4, ป.7, ป.6) 3,369 24.47 3,564 25.89 6,933 50.36 

ม.ตน (มศ.1-3 หรือ ม.1-3) 1,324 9.62 1,151 8.36 2,475 17.98 

ม.ปลาย (มศ.4-5 หรือ ม.4-6 หรือ ปวช.) 621 4.51 668 4.85 1,289 9.36 

อนุปริญญา หรือเทียบเทา หรือ ปวส. 247 1.79 276 2.00 523 3.80 

ป.ตรี หรือเทียบเทา 301 2.19 461 3.35 762 5.53 
สูงกวาปริญญาตรี 10 0.07 8 0.06 18 0.13 

รวม 6,736 48.93 7,031 51.07 13,767 100.00 

      หมายเหตุ :  ขอมูลจากการสรุปผลการจัดเก็บขอมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ 2.) ป 2561  เมื่อ 24 พ.ค. 2562 
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ตารางท่ี  2.7  แสดงจํานวนประชากรจําแนกตามชวงอายุแบบสากลในเขตพ้ืนท่ีตําบลอาวนอย 
 

ชวงอายุ 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน % คน % คน % 

101 ปข้ึนไป 1 0.01 1 0.01 2 0.01 

96 - 100 ป 5 0.04 8 0.06 13 0.09 

91 - 95 ป 16 0.12 18 0.13 34 0.25 

86 - 90 ป 29 0.21 68 0.49 97 0.70 

81 - 85 ป 70 0.51 98 0.71 168 1.22 

76 - 80 ป 120 0.87 152 1.10 272 1.98 

71 - 75 ป 156 1.13 210 1.53 366 2.66 

66 - 70 ป 315 2.29 305 2.22 620 4.50 

61 - 65 ป 422 3.07 466 3.38 888 6.45 

56 - 60 ป 445 3.23 540 3.92 985 7.15 

51 - 55 ป 576 4.18 647 4.70 1,223 8.88 

46 - 50 ป 537 3.90 638 4.63 1,175 8.53 

41 - 45 ป 494 3.59 583 4.23 1,077 7.82 

36 - 40 ป 480 3.49 497 3.61 977 7.10 

31 - 35 ป 456 3.31 434 3.15 890 6.46 

26 - 30 ป 433 3.15 400 2.91 833 6.05 

21 - 25 ป 421 3.06 407 2.96 828 6.01 

16 - 20 ป 503 3.65 432 3.14 935 6.79 

11 - 15 ป 511 3.71 451 3.28 962 6.99 

6 - 10 ป 404 2.93 401 2.91 805 5.85 

1 - 5 ป 333 2.42 265 1.92 598 4.34 

นอยกวา 1 ป 9 0.07 10 0.07 19 0.14 

รวม 6,736 48.93 7,031 51.07 13,767 100.00 

หมายเหตุ : ขอมูลจากการสรุปผลการจัดเก็บขอมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ 2.) ป 2561  เมื่อ 24 พ.ค. 2562 
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ตารางท่ี  2.8  แสดงจํานวนประชากรจําแนกตามประเภทอาชีพในเขตพ้ืนท่ีตําบลอาวนอย 

ประเภทอาชีพ 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน % คน % คน % 
กําลังศึกษา 1,461 10.61 1,390 10.10 2,851 20.71 
ไมมีอาชีพ 364 2.64 452 3.28 816 5.93 

เกษตร-ทํานา 3 0.02 8 0.06 11 0.08 
เกษตร-ทําไร 1,849 13.43 1,788 12.99 3,637 26.42 

เกษตร-ทําสวน 21 0.15 24 0.17 45 0.33 
เกษตร-ประมง 85 0.62 81 0.59 166 1.21 
เกษตร-ปศุสัตว 125 0.91 87 0.63 212 1.54 

พนักงาน-รับราชการ 112 0.81 110 0.80 222 1.61 
พนักงาน-รัฐวิสาหกิจ 5 0.04 7 0.05 12 0.09 

พนักงานบริษัท 46 0.33 48 0.35 94 0.68 
รับจางทั่วไป 2,336 16.97 2,363 17.16 4,699 34.13 

คาขาย 199 1.45 461 3.35 660 4.79 
ธุรกิจสวนตัว 96 0.70 65 0.47 161 1.17 
อาชีพอ่ืนๆ 34 0.25 147 1.07 181 1.31 

รวม 6,736 48.93 7,031 51.07 13,767 100.00 

หมายเหตุ :  ขอมูลจากการสรุปผลการจดัเก็บขอมลูคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ 2.) ป 2561  เมื่อ 24 พ.ค. 2562 

ตารางท่ี  2.9  แสดงรายจายเฉลี่ยตอครัวเรือนตอเดือนของประชากรในเขตพ้ืนท่ีตําบลอาวนอย 

หมูที่/บาน รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนตอเดือน 

หมูที่ 01 บาน หนองหญาปลอง 19,147.24 
หมูที่ 02 บาน อาวนอย 11,893.26 
หมูที่ 03 บาน ค่ันกระได 13,070.06 
หมูที่ 04 บาน บาน บึง 14,908.04 
หมูที่ 05 บาน หนองเสือ 27,971.59 
หมูที่ 06 บาน เกตุเอน 19,999.32 
หมูที่ 07 บาน กม. 5 16,412.96 
หมูที่ 08 บาน วังไทรติ่ง 15,744.06 
หมูที่ 09 บาน กม. 12 14,056.83 
หมูที่ 10 บาน วังมะเดื่อ 20,253.51 

หมูที่ 11 บาน หนองยายเอม 17,622.17 

หมูที่ 12 บาน ยานซื่อ 17,344.03 
หมูที่ 13 บาน ทุงมะเมา 14,568.53 
หมูที่ 14 บาน ทุงยาว 23,766.89 
หมูที่ 15 บาน ไรยบุ 16,183.52 
หมูที่ 16 บาน บงึใหญ 35,377.07 

เฉลี่ยทั้งสิ้น 17,984.14 

หมายเหตุ :  ขอมูลจากการสรุปผลการจดัเก็บขอมลูคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ 2.) ป 2561  เมื่อ 24 พ.ค. 2562 
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2.2.9.2 สรุปผลขอมูลจํานวนผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ท่ีรับเบ้ียยังชีพกับ อบต.อาวนอย 
 
ตารางท่ี  2.10  แสดงจํานวนผูสูงอายุท่ีรับเบี้ยกับ อบต.อาวนอย 
 
จํานวนผูสูงอายุท่ีรับเบี้ยกับ อบต. ขอมูล ณ ปจจุบัน (มิ.ย. –ก.ย.62) 

ชวงอายุ จํานวน 
60-69 2,038 
70-79 719 
80-89 293 

90 ปข้ึนไป 50 
รวม 3,100 

หมายเหตุ : มีผูพิการท่ีรับเบี้ย จํานวน  612  ราย  และผูปวยเอดสท่ีมาแสดงตนรับเบี้ยจํานวน 18 ราย 

 

 



 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

3.1 ขอบเขตของการวิจัย 

3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ ในประเด็นความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอข้ันตอนการใหบริการ ชองทางการ
ใหบริการ เจาหนาท่ีผูใหบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก ของ 4 งานบริการ ไดแก งานดานกฎหมาย (งาน
รองเรียน/รองทุกข) งานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับชําระภาษี) งานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/
ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร) และงานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอ
สุขภาพ) ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3.1.2 ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี
ประชากรเปนประชาชนท่ีมารับบริการกับองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 422 คน 
ไดมาโดยวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จากประชาชนท่ีมาใชบริการท้ังหมด 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามงานท่ีมาใชบริการ 

 
ลําดับ งานบริการ จํานวน รอยละ 

1 งานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข) 90 21.33 
2 งานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับชําระภาษี) 149 35.31 
3 งานดานโยธา  

(การขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร) 
91 21.56 

4 งานดานสาธารณสุข  
(การขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ) 

92 21.80 

รวม 422 100 
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3.1.3 ขอบเขตระยะเวลา 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทําการ
สํารวจในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใช
แบบสอบถามแบบประมาณคา 5 ระดับ โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ   
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   
 ตอนท่ี 2 ขอมูลแสดงถึงความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตองานใหบริการประชาชนของ 
องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นท่ัวไปและขอเสนอแนะของประชาชน  
 ขอคําถามประกอบดวยขอคําถามเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในประเด็นตอไปนี้ 
 3.2.1 ข้ันตอนการใหบริการ  
 3.2.2 ชองทางการใหบริการ  
 3.2.3 เจาหนาท่ีผูใหบริการ  
 3.2.4 สิ่งอํานวยความสะดวก  
 ของ 4 งานบริการ ไดแก งานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข) งานดานหารายไดหรือ
ภาษี (งานรับชําระภาษี) งานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร) และงานดาน
สาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ) 
 

3.3 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใชวิธีลง
สํารวจพ้ืนท่ีจริง โดยการใชแบบสอบถามปลายปด และแบบสอบถามปลายเปด และขอเสนอแนะตาง ๆ ดวย
วิธีสัมภาษณเชิงลึก 
 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใชการ

วิเคราะหความถ่ี  (Frequency)  รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  โดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป และวิเคราะหขอเสนอแนะ โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)    

 การแปลความหมายของขอมูล พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย (𝑋𝑋�) โดยกําหนดเกณฑในการแปล
ความหมายคะแนน ดังนี้ 
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 คะแนนเฉลี่ย 4.50  -  5.00 หมายถึง   มีความพึงพอใจมากท่ีสุด     
 คะแนนเฉลี่ย 3.50  -  4.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก     
 คะแนนเฉลี่ย 2.50  -  3.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง      
 คะแนนเฉลี่ย 1.50  -  2.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย     
 คะแนนเฉลี่ย 1.00  -  1.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 



บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ ในประเด็นความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอข้ันตอนการใหบริการ ชองทางการ
ใหบริการ เจาหนาท่ีผูใหบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก ของ 4 งานบริการ ไดแก งานดานกฎหมาย (งาน
รองเรียน/รองทุกข) งานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับชําระภาษี) งานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/
ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร) และงานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอ
สุขภาพ) ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยนําเสนอผลการสํารวจความพึงพอใจดังนี้ 

4.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอยในภาพรวม 
4.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข) 
4.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับชําระภาษี) 
4.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน

อาคาร) 
4.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบ

กิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ) 
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4.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอยในภาพรวม 
 

 จากการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอยในภาพรวม      

มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางท่ี 4.1  แสดงรอยละ และคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย
ในภาพรวม  (n=422) 

 

ลําดับ ประเด็นประเมิน 
คาเฉล่ีย 

(𝑋�) 

สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.)   

รอยละ 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

1 งานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข) 4.22 0.828 84.44 มาก 
2 งานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับชําระภาษี) 4.01 0.865 80.20 มาก 
3 งานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/

รื้อถอนอาคาร) 
4.24 0.845 84.76 มาก 

4 งานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถาน
ประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ) 

4.26 0.067 85.23 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.18 0.390 83.66 มาก 

 

จากตารางพบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอยในภาพรวม   
อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.18, รอยละ 83.66)  เม่ือพิจารณาแยกตามงานบริการท้ัง 4 งาน พบวา 
ความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอ
สุขภาพ) มีระดับความพึงพอใจสูงท่ีสุด  โดยมีคะแนนอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.26, รอยละ 
85.23) รองลงมาคือ ความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน
อาคาร) มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.24, รอยละ 84.76) ลําดับท่ีสามคือ 
ความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข) มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
(คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.22, รอยละ 84.44) และลําดับท่ีสี่ คือ ความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานหารายได
หรือภาษี (งานรับชําระภาษี) มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.01, รอยละ 80.20) 
ตามลําดับ 
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4.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข) 
  

4.2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 
ตารางท่ี 4.2 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานกฎหมาย         

(งานรองเรียน/รองทุกข)  (n=90) 
 
ลําดับท่ี ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1 เพศ 
(1) ชาย 
(2) หญิง 

 
42 
48 

 
46.67 
53.33 

รวม 90 100.00 
2 การศึกษา 

(1) ประถมศึกษา   
(2) มัธยมศึกษา/ปวช.   
(3) ปวส./อนุปริญญา  
(4) ปริญญาตรี   
(5) สูงกวาปริญญาตรี 

 
66 
15 
3 
3 
3 

 
73.33 
16.67 
3.33 
3.33 
3.33 

รวม 90 100.00 
3 อาชีพ 

(1) รับจาง    
(2) เกษตรกร    
(3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
(4) ธุรกิจสวนตัว   
(5) อ่ืนๆ  

 
31 
32 
1 
22 
4 

 
34.44 
35.56 
1.11 
24.44 
4.44 

รวม 90 100.00 
4 อายุเฉล่ีย  (ป) 49 

 
 จากตารางผูตอบแบบสอบถามของผูรับบริการงานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข)  จํานวน 90 คน 

มีอายุเฉลี่ย 49 ป สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 53.33  มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 

73.33 และมีอาชีพเปนเกษตรกร คิดเปนรอยละ 35.56 
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4.2.2 ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามงานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข) 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามงานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข)  

(n=90) 
 

ประเด็นประเมิน 
คาเฉลี่ย (𝑋�) สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
(S.D.)   

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

สวนท่ี 1 ความพึงพอใจตอกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 4.14 0.043 มาก 
1. ข้ันตอนในการขอรับบริการไมยุงยาก 4.07 0.973 มาก 
2. การประชาสมัพันธเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ   
(ปาย, เอกสาร, ช้ีแจง ฯลฯ) 

4.18 0.869 มาก 

3. การดําเนินการถูกตอง โปรงใส  ไมมผีลประโยชนทับซอนใดๆ  4.15 0.908 มาก 
4. มีการแจงข้ันตอนการดาํเนินการและระยะเวลาของการ
ดําเนินการใหผูรับบริการทราบอยางชัดเจน 

4.13 0.903 มาก 

5. กรณีมีขอขัดของในการดําเนินการ มีการแจงสาเหตุและวิธีแกไข
อยางชัดเจน 

4.16 0.874 มาก 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ 4.22 0.039 มาก 
1. ชองทางการรองเรียน/รองทุกขมีหลากหลายรูปแบบ เชน  
ตูรับคํารอง จุดบริการท่ีสํานักงาน ระบบออนไลน แอปพลิเคช่ัน 
หรือสื่อโซเชียลมีเดียตาง ๆ เชน Facebook, LINE ฯลฯ  

4.19 0.085 มาก 

2. ชองทางการใหบริการตาง ๆ  มีประสิทธิภาพ 4.25 0.807 มาก 
สวนท่ี 3 ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.30 0.060 มาก 
1. เจาหนาท่ีแตงกายเหมาะสม 4.33 0.769 มาก 
2. เจาหนาท่ีใชวาจาสุภาพ 4.36 0.699 มาก 
3. เจาหนาท่ีมีอัธยาศัยด ี 4.38 0.667 มาก 
4. เจาหนาท่ีเอาใจใสความจําเปนของผูใชบริการแตละคน 4.25 0.802 มาก 
5. เจาหนาท่ีมีความคลองตัวในการใหบริการ 4.24 0.805 มาก 
6. เจาหนาท่ีมีความเต็มใจในการปฏิบัติหนาท่ี 4.25 0.794 มาก 
7. เจาหนาท่ีมีความรูในหนาท่ีเพียงพอ 4.26 0.796 มาก 
สวนท่ี 4 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก 4.17 0.056 มาก 
1. อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการมีความเหมาะสม 4.13 0.887 มาก 
2. สถานท่ีในการใหบริการมีความเหมาะสม 4.21 0.839 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.22 0.828 มาก 

 
 จากตารางพบวาความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข) มีความ   
พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.22)  โดยมีความพึงพอใจตอกระบวนการ ข้ันตอนการ
ใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.14) มีความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับ
มาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.22) มีความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 
4.30) และมีความพึงพอใจตอสิง่อํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.17) ตามลําดับ 
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4.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับชําระภาษี) 

 
4.3.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 
ตารางท่ี 4.4 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานหารายไดหรือภาษี 

(งานรับชําระภาษี)  (n=149) 
 
ลําดับท่ี ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1 เพศ 
(1) ชาย 
(2) หญิง 

 
66 
83 

 
44.30 
55.70 

รวม 149 100 
2 การศึกษา 

(1) ประถมศึกษา   
(2) มัธยมศึกษา/ปวช.   
(3) ปวส./อนุปริญญา  
(4) ปริญญาตรี   
(5) สูงกวาปริญญาตรี 

 
102 
33 
6 
5 
3 

 
68.46 
22.15 
4.03 
3.36 
2.01 

รวม 149 100 
3 อาชีพ 

(1) รับจาง    
(2) เกษตรกร    
(3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
(4) ธุรกิจสวนตัว   
(5) อ่ืนๆ  

 
46 
49 
2 
44 
8 

 
30.87 
32.89 
1.34 
29.53 
5.37 

รวม 149 100 
4 อายุเฉล่ีย  (ป) 49 

 
 จากตารางผูตอบแบบสอบถามของผูรับบริการงานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับชําระภาษี)  จํานวน 

149 คน มีอายุเฉลี่ย 49 ป สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 55.70  มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา 

คิดเปนรอยละ 68.46 และมีอาชีพเปนเกษตรกร คิดเปนรอยละ 32.89 
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4.3.2 ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามงานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับชําระภาษี) 
 

ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามผูรับบริการในงานดานหารายไดหรือภาษี 
(งานรับชําระภาษี)  (n=149) 

 

ประเด็นประเมิน คาเฉลี่ย (𝑋�) 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
(S.D.)   

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

สวนท่ี 1 ความพึงพอใจตอกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 3.93 0.076 มาก 
1. ข้ันตอนในการขอรับบริการไมยุงยาก 3.83 1.042 มาก 
2. การประชาสมัพันธเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ 
    (ปาย, เอกสาร, ช้ีแจง ฯลฯ) 

4.02 0.880 มาก 

3. การดําเนินการถูกตอง โปรงใส  ไมมผีลประโยชนทับซอนใดๆ  3.88 0.956 มาก 
4. มีการแจงข้ันตอนการดาํเนินการและระยะเวลาของการ

ดําเนินการใหผูรับบริการทราบอยางชัดเจน 
3.98 0.899 มาก 

5. กรณีมีขอขัดของในการดําเนินการ มีการแจงสาเหตุและวิธีแกไข
อยางชัดเจน 

3.94 0.931 มาก 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ 4.00 0.035 มาก 
1. ชองทางการใหบริการงานรับชําระภาษีมีความหลากหลาย 3.97 0.811 มาก 
2. ชองทางการใหบริการงานรับชําระภาษีมีประสิทธิภาพ 4.02 0.865 มาก 
สวนท่ี 3 ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.09 0.077 มาก 
1. เจาหนาท่ีแตงกายเหมาะสม 4.14 0.784 มาก 
2. เจาหนาท่ีใชวาจาสุภาพ 4.19 0.711 มาก 
3. เจาหนาท่ีมีอัธยาศัยด ี 4.18 0.715 มาก 
4. เจาหนาท่ีเอาใจใสความจําเปนของผูใชบริการแตละคน 4.04 0.833 มาก 
5. เจาหนาท่ีมีความคลองตัวในการใหบริการ 4.01 0.866 มาก 
6. เจาหนาท่ีมีความเต็มใจในการปฏิบัติหนาท่ี 4.03 0.850 มาก 
7. เจาหนาท่ีมีความรูในหนาท่ีเพียงพอ 4.04 0.854 มาก 
สวนท่ี 4 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก 3.98 0.003 มาก 
1. อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการมีความเหมาะสม 3.98 0.879 มาก 
2. สถานท่ีในการใหบริการมีความเหมาะสม 3.98 0.906 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.01 0.866 มาก 

 
จากตารางพบวาความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับชําระภาษี)  มีความ   

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.01)  โดยมีความพึงพอใจตอกระบวนการ ข้ันตอนการ
ใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.93) มีความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับ
มาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00) มีความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 
4.09) และมีความพึงพอใจตอสิง่อํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.98) ตามลําดับ 
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4.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/ร้ือถอนอาคาร) 
 

4.4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 
ตารางท่ี 4.6 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานโยธา (การขอ

อนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร)  (n=91) 
 
ลําดับท่ี ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1 เพศ 
(1) ชาย 
(2) หญิง 

 
35 
56 

 
38.46 
61.54 

รวม 91 100 
2 การศึกษา 

(1) ประถมศึกษา   
(2) มัธยมศึกษา/ปวช.   
(3) ปวส./อนุปริญญา  
(4) ปริญญาตรี   
(5) สูงกวาปริญญาตรี 

 
58 
24 
2 
5 
2 

 
63.74 
26.37 
2.20 
5.49 
2.20 

รวม 91 100 
3 อาชีพ 

(1) รับจาง    
(2) เกษตรกร    
(3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
(4) ธุรกิจสวนตัว   
(5) อ่ืนๆ  

 
36 
28 
1 
21 
5 

 
39.56 
30.77 
1.10 
23.08 
5.49 

รวม 91 100 
4 อายุเฉล่ีย  (ป) 48 

 
 จากตารางผูตอบแบบสอบถามของผูรับบริการงานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อ

ถอนอาคาร) จํานวน 91 คน มีอายุเฉลี่ย 48 ป สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 61.54  มีวุฒิการศึกษา

ระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 63.74 และมีอาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 39.56 
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4.4.2 ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามงานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/ 
รื้อถอนอาคาร)  

 

ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามผูรับบริการในงานดานโยธา (การขออนุญาต
กอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร)  (n=91) 

 

ประเด็นประเมิน คาเฉลี่ย (𝑋�) 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
สวนท่ี 1 ความพึงพอใจตอกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 4.16 0.039 มาก 
1. ข้ันตอนในการขอรับบริการไมยุงยาก 4.13 0.944 มาก 
2. การประชาสมัพันธเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ 
    (ปาย, เอกสาร, ช้ีแจง ฯลฯ) 

4.22 0.848 มาก 

3. การดําเนินการถูกตอง โปรงใส  ไมมผีลประโยชนทับซอนใดๆ  4.13 0.935 มาก 
4. มีการแจงข้ันตอนการดาํเนินการและระยะเวลาของการ

ดําเนินการใหผูรับบริการทราบอยางชัดเจน 
4.16 0.890 มาก 

5. กรณีมีขอขัดของในการดําเนินการ มีการแจงสาเหตุและวิธีแกไข
อยางชัดเจน 

4.18 0.904 มาก 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ 4.24 0.017 มาก 
1. ชองทางการใหบริการงานขออนุญาตกอสราง/ดดัแปลง/รื้อถอน

อาคารมีความหลากหลาย 
4.23 0.871 มาก 

2. ชองทางการใหบริการงานขออนุญาตกอสราง/ดดัแปลง/รื้อถอน
อาคารมีประสิทธิภาพ 

4.25 0.836 มาก 

สวนท่ี 3 ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.29 0.066 มาก 
1. เจาหนาท่ีแตงกายเหมาะสม 4.33 0.780 มาก 
2. เจาหนาท่ีใชวาจาสุภาพ 4.37 0.718 มาก 
3. เจาหนาท่ีมีอัธยาศัยด ี 4.38 0.685 มาก 
4. เจาหนาท่ีเอาใจใสความจําเปนของผูใชบริการแตละคน 4.24 0.847 มาก 
5. เจาหนาท่ีมีความคลองตัวในการใหบริการ 4.22 0.848 มาก 
6. เจาหนาท่ีมีความเต็มใจในการปฏิบัติหนาท่ี 4.25 0.831 มาก 
7. เจาหนาท่ีมีความรูในหนาท่ีเพียงพอ 4.25 0.837 มาก 
สวนท่ี 4 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก 4.23 0.008 มาก 
1. เครื่องมือเครื่องใชในงานขออนุญาตกอสราง/ดดัแปลง/รื้อถอน

อาคาร มีความเหมาะสม 
4.22 0.872 มาก 

2. สถานท่ีในการใหบริการงานขออนุญาตกอสราง/ดดัแปลง/     รื้อ
ถอนอาคารมีความเหมาะสม 

4.23 0.866 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.24 0.845 มาก 
 

จากตารางพบวาความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน
อาคาร) มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.24)  โดยมีความพึงพอใจตอ
กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.16) มีความพึงพอใจดานชองทาง
การใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.24) มีความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูใน
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.29) และมีความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.23) ตามลําดับ 
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4.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบ
กิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ) 

 
4.5.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 
ตารางท่ี 4.8 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการในงานดานสาธารณสุข      

(การขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ)  (n=92) 
 
ลําดับท่ี ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1 เพศ 
(1) ชาย 
(2) หญิง 

 
41 
51 

 
44.57 
55.43 

รวม 92 100 
2 การศึกษา 

(1) ประถมศึกษา   
(2) มัธยมศึกษา/ปวช.   
(3) ปวส./อนุปริญญา  
(4) ปริญญาตรี   
(5) สูงกวาปริญญาตรี 

 
63 
18 
3 
4 
4 

 
68.48 
19.57 
3.26 
4.35 
4.35 

รวม 92 100 
3 อาชีพ 

(1) รับจาง    
(2) เกษตรกร    
(3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
(4) ธุรกิจสวนตัว   
(5) อ่ืนๆ  

 
32 
26 
3 
23 
8 

 
34.78 
28.26 
3.26 
25.00 
8.70 

รวม 92 100 
4 อายุเฉล่ีย  (ป) 51 

 
 จากตารางผูตอบแบบสอบถามของผูรับบริการงานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบ

กิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ)  จํานวน 92 คน มีอายุเฉลี่ย 51 ป สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

55.43 มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 68.48 และมีอาชีพเปนเกษตรกร คิดเปนรอยละ 

34.78 
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4.5.2 ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามงานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบ
กิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ)   

 

ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามผูรับบริการในงานดานสาธารณสุข         
(การขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ)  (n=92) 

 

ประเด็นประเมิน คาเฉลี่ย (𝑋�) 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

สวนท่ี 1 ความพึงพอใจตอกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 4.22 0.022 มาก 

1. ข้ันตอนในการขอรับบริการไมยุงยาก 4.21 0.870 มาก 

2. การประชาสมัพันธเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ 
    (ปาย, เอกสาร, ช้ีแจง ฯลฯ) 

4.26 0.801 มาก 

3. การดําเนินการถูกตอง โปรงใส  ไมมผีลประโยชนทับซอนใดๆ  4.22 0.868 มาก 
4. มีการแจงข้ันตอนการดาํเนินการและระยะเวลาของการ

ดําเนินการใหผูรับบริการทราบอยางชัดเจน 
4.22 0.853 มาก 

5. กรณีมีขอขัดของในการดําเนินการ มีการแจงสาเหตุและวิธีแกไขอยาง
ชัดเจน 

4.22 0.844 มาก 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ 4.23 0.025 มาก 
1.ชองทางการใหบริการดานการขออนุญาตสถานประกอบกิจการ

อันเปนอันตรายตอสุขภาพมีความหลากหลาย 
4.25 0.854 มาก 

2.ชองทางการใหบริการดานการขออนุญาตสถานประกอบกิจการ
อันเปนอันตรายตอสุขภาพมีประสทิธิภาพ 

4.21 0.863 มาก 

สวนท่ี 3 ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.32 0.063 มาก 
1. เจาหนาท่ีแตงกายเหมาะสม 4.38 0.682 มาก 
2. เจาหนาท่ีใชวาจาสุภาพ 4.35 0.704 มาก 
3. เจาหนาท่ีมีอัธยาศัยด ี 4.40 0.650 มาก 
4. เจาหนาท่ีเอาใจใสความจําเปนของผูใชบริการแตละคน 4.33 0.732 มาก 
5. เจาหนาท่ีมีความคลองตัวในการใหบริการ 4.26 0.809 มาก 
6. เจาหนาท่ีมีความเต็มใจในการปฏิบัติหนาท่ี 4.26 0.799 มาก 
7. เจาหนาท่ีมีความรูในหนาท่ีเพียงพอ 4.25 0.812 มาก 
สวนท่ี 4 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก 4.19 0.017 มาก 
1. เครื่องมือเครื่องใชในงานขออนุญาตสถานประกอบกิจการ    อัน

เปนอันตรายตอสุขภาพมีความเหมาะสม 
4.18 0.880 มาก 

2. สถานท่ีในการใหบริการงานขออนุญาตสถานประกอบกิจการอัน
เปนอันตรายตอสุขภาพมีความเหมาะสม 

4.20 0.840 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.26 0.067 มาก 

จากตารางพบวาความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบ
กิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ) มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.26) โดยมี
ความพึงพอใจตอกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.22)  มีความพึงพอใจ
ดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.23) มีความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.32) และมีความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.19) ตามลําดับ 
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4.6 ขอเสนอแนะในการพัฒนาการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  
 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีขอเสนอแนะในการ
ใหบริการดังนี้ 

1. ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ และเผยแพรกิจกรรมและขาวสารตาง ๆ ของ อบต.ใหท่ัวถึงและ
เขาถึงประชาชนใหมากข้ึน  

2. ควรมีการอธิบายและชี้แจงข้ันตอนการติดตอราชการท่ีชัดเจน และสื่อสารใหงายตอการทําความ
เขาใจของประชาชน  

 



บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย 

 

5.1 สรุปผล 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร        
สวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562    
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ในประเด็นความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอข้ันตอนการใหบริการ           
ชองทางการใหบริการ เจาหนาท่ีผูใหบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก ของ 4 งานบริการ ไดแก งานดาน
กฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข) งานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับชําระภาษี) งานดานโยธา (การขอ
อนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร) และงานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบกิจการอัน
เปนอันตรายตอสุขภาพ) ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผลการสํารวจความพึงพอใจดังนี้ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอยในภาพรวม อยูในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.18, รอยละ 83.66)  เม่ือพิจารณาแยกตามงานบริการท้ัง 4 งาน พบวา ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการงานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ) มีระดับ
ความพึงพอใจสูงท่ีสุด  โดยมีคะแนนอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.26, รอยละ 85.23) รองลงมาคือ 
ความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร) มีระดับความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.24, รอยละ 84.76) ลําดับท่ีสามคือ ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการงานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข) มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.22, รอยละ 84.44) และลําดับท่ีสี่ คือ ความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานหารายไดหรือภาษี   
(งานรับชําระภาษี) มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.01, รอยละ 80.20) 
ตามลําดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข) มีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.22)  โดยมีความพึงพอใจตอกระบวนการ ขั้นตอนการ
ใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.14) มีความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ อยูใน
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.22) มีความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.30) และมีความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 
4.17) ตามลําดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับชําระภาษี) มีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.01)  โดยมีความพึงพอใจตอกระบวนการ ข้ันตอนการ
ใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.93) มีความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับ
มาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00) มีความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.09) และมีความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.98) 
ตามลําดับ 
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ความพึงพอใจของผูรบับรกิารงานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร) 
มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.24)  โดยมีความพึงพอใจตอกระบวนการ 
ข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.16) มีความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ 
อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.24) มีความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.29) และมีความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.23) 
ตามลําดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการงานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบกิจการอัน
เปนอันตรายตอสุขภาพ) มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.26) โดยมีความ     
พึงพอใจตอกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.22)  มีความพึงพอใจ
ดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.23) มีความพึงพอใจตอเจาหนาท่ี            
ผูใหบริการ อยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.32) และมีความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก อยูใน
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.19) ตามลําดับ 

 

5.2 ขอเสนอแนะในการพัฒนาการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  
 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีขอเสนอแนะในการ
ใหบริการดังนี้ 

1. ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ และเผยแพรกิจกรรมและขาวสารตาง ๆ ของ อบต.ใหท่ัวถึงและ
เขาถึงประชาชนใหมากข้ึน  

2. ควรมีการอธิบายและชี้แจงข้ันตอนการติดตอราชการท่ีชัดเจน และสื่อสารใหงายตอการทําความ
เขาใจของประชาชน  
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แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 

งานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอความอนุเคราะหทานตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของ อบต.                   

ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนผูรับบริการตอไป 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  หรือกรอกขอความลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริง  
 

ขอมูลท่ัวไป  
1. เพศ     (1) ชาย    (2) หญิง  
2. อาย…ุ………………………….ป  
3. การศึกษา  

 (1) ประถมศึกษา   
 (2) มัธยมศึกษา/ปวช.   
 (3) ปวส./อนุปริญญา  
 (4) ปริญญาตรี   
 (5) สูงกวาปริญญาตรี   
 (6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…… ……………………………………………….. 

4. อาชีพ  
 (1) รับจาง    
 (2) เกษตรกร    
 (3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 (4) ธุรกิจสวนตัว   
 (5) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………… 
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แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 

งานดานกฎหมาย (งานรองเรียน/รองทุกข) 
 

โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองระดับความพึงพอใจตามความคิดของทาน  
(1 = พึงพอใจนอยท่ีสุด, 2 = พึงพอใจนอย, 3= พึงพอใจปานกลาง, 4= พึงพอใจมาก, 5= พึงพอใจมากท่ีสุด) 

 
 

ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
1 

นอย
ท่ีสุด 

2 
นอย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มาก
ท่ีสุด 

สวนท่ี 1 ความพึงพอใจตอกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 
1. ข้ันตอนในการขอรับบริการไมยุงยาก      
2. การประชาสัมพันธเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ 
    (ปาย, เอกสาร, ชี้แจง ฯลฯ) 

     

3. การดําเนินการถูกตอง โปรงใส  ไมมีผลประโยชนทับซอนใดๆ       
4. มีการแจงข้ันตอนการดําเนินการและระยะเวลาของการดําเนินการให

ผูรับบริการทราบอยางชัดเจน 
     

5. กรณีมีขอขัดของในการดําเนินการ มีการแจงสาเหตุและวิธีแกไขอยาง
ชัดเจน 

     

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ 
1. ชองทางการรองเรียน/รองทุกขมีหลากหลายรูปแบบ เชน ตูรับคํารอง 

จุดบริการท่ีสํานักงาน ระบบออนไลน แอปพลิเคชั่น หรือสื่อโซเชียล
มีเดียตาง ๆ เชน Facebook, LINE ฯลฯ  

     

2. ชองทางการใหบริการตาง ๆ  มีประสิทธิภาพ      
สวนท่ี 3 ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
1. เจาหนาท่ีแตงกายเหมาะสม      
2. เจาหนาท่ีใชวาจาสุภาพ      
3. เจาหนาท่ีมีอัธยาศัยดี      
4. เจาหนาท่ีเอาใจใสความจําเปนของผูใชบริการแตละคน      
5. เจาหนาท่ีมีความคลองตัวในการใหบริการ      
6. เจาหนาท่ีมีความเต็มใจในการปฏิบัติหนาท่ี      
7. เจาหนาท่ีมีความรูในหนาท่ีเพียงพอ      
สวนท่ี 4 ความพึงพอใจตอส่ิงอํานวยความสะดวก 
1. อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการมีความเหมาะสม      
2. สถานท่ีในการใหบริการมีความเหมาะสม      

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 
 ………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 



~ 52 ~ 
 

แบบสาํรวจความพงึพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตาํบลอ่าวน้อย 

งานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับชําระภาษี) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอความอนุเคราะหทานตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของ อบต.                   
ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนผูรับบริการตอไป 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  หรือกรอกขอความลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริง  
 

ขอมูลท่ัวไป  
1. เพศ     (1) ชาย    (2) หญิง  
2. อาย…ุ………………………….ป  
3. การศึกษา  

 (1) ประถมศึกษา   
 (2) มัธยมศึกษา/ปวช.   
 (3) ปวส./อนุปริญญา  
 (4) ปริญญาตรี   
 (5) สูงกวาปริญญาตรี   
 (6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…… ……………………………………………….. 

4. อาชีพ  
 (1) รับจาง    
 (2) เกษตรกร    
 (3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 (4) ธุรกิจสวนตัว   
 (5) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………… 

  



~ 53 ~ 
 

แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 

งานดานหารายไดหรือภาษี (งานรับชําระภาษี) 
 

โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองระดับความพึงพอใจตามความคิดของทาน  
(1 = พึงพอใจนอยท่ีสุด, 2 = พึงพอใจนอย, 3= พึงพอใจปานกลาง, 4= พึงพอใจมาก, 5= พึงพอใจมากท่ีสุด) 

 
 

ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
1 

นอย
ท่ีสุด 

2 
นอย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มาก
ท่ีสุด 

สวนท่ี 1 ความพึงพอใจตอกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 
1. ข้ันตอนในการขอรับบริการไมยุงยาก      
2. การประชาสัมพันธเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ 
    (ปาย, เอกสาร, ชี้แจง ฯลฯ) 

     

3. การดําเนินการถูกตอง โปรงใส  ไมมีผลประโยชนทับซอนใดๆ       
4. มีการแจงข้ันตอนการดําเนินการและระยะเวลาของการดําเนินการให

ผูรับบริการทราบอยางชัดเจน 
     

5. กรณีมีขอขัดของในการดําเนินการ มีการแจงสาเหตุและวิธีแกไขอยาง
ชัดเจน 

     

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ 
1. ชองทางการใหบริการงานรับชําระภาษีมีความหลากหลาย      
2. ชองทางการใหบริการงานรับชําระภาษีมีประสิทธิภาพ      
สวนท่ี 3 ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
1. เจาหนาท่ีแตงกายเหมาะสม      
2. เจาหนาท่ีใชวาจาสุภาพ      
3. เจาหนาท่ีมีอัธยาศัยดี      
4. เจาหนาท่ีเอาใจใสความจําเปนของผูใชบริการแตละคน      
5. เจาหนาท่ีมีความคลองตัวในการใหบริการ      
6. เจาหนาท่ีมีความเต็มใจในการปฏิบัติหนาท่ี      
7. เจาหนาท่ีมีความรูในหนาท่ีเพียงพอ      
สวนท่ี 4 ความพึงพอใจตอส่ิงอํานวยความสะดวก 
1. อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการมีความเหมาะสม      
2. สถานท่ีในการใหบริการมีความเหมาะสม      

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 
 ………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 
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แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 

งานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอความอนุเคราะหทานตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของ อบต.                   

ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนผูรับบริการตอไป 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  หรือกรอกขอความลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริง  
 

ขอมูลท่ัวไป  
1. เพศ     (1) ชาย    (2) หญิง  
2. อาย…ุ………………………….ป  
3. การศึกษา  

 (1) ประถมศึกษา   
 (2) มัธยมศึกษา/ปวช.   
 (3) ปวส./อนุปริญญา  
 (4) ปริญญาตรี   
 (5) สูงกวาปริญญาตรี   
 (6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…… ……………………………………………….. 

4. อาชีพ  
 (1) รับจาง    
 (2) เกษตรกร    
 (3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 (4) ธุรกิจสวนตัว   
 (5) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………… 

  



~ 55 ~ 
 

แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 

งานดานโยธา (การขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร) 
โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองระดับความพึงพอใจตามความคิดของทาน  
(1 = พึงพอใจนอยท่ีสุด, 2 = พึงพอใจนอย, 3= พึงพอใจปานกลาง, 4= พึงพอใจมาก, 5= พึงพอใจมากท่ีสุด) 

 
 

ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
1 

นอย
ท่ีสุด 

2 
นอย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มาก
ท่ีสุด 

สวนท่ี 1 ความพึงพอใจตอกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 
1. ข้ันตอนในการขอรับบริการไมยุงยาก      
2. การประชาสัมพันธเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ 
    (ปาย, เอกสาร, ชี้แจง ฯลฯ) 

     

3. การดําเนินการถูกตอง โปรงใส  ไมมีผลประโยชนทับซอนใดๆ       
4. มีการแจงข้ันตอนการดําเนินการและระยะเวลาของการดําเนินการให

ผูรับบริการทราบอยางชัดเจน 
     

5. กรณีมีขอขัดของในการดําเนินการ มีการแจงสาเหตุและวิธีแกไขอยาง
ชัดเจน 

     

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ 
1. ชองทางการใหบริการงานขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน

อาคาร      มีความหลากหลาย 
     

2. ชองทางการใหบริการงานขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน
อาคาร มีประสิทธิภาพ 

     

สวนท่ี 3 ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
1. เจาหนาท่ีแตงกายเหมาะสม      
2. เจาหนาท่ีใชวาจาสุภาพ      
3. เจาหนาท่ีมีอัธยาศัยดี      
4. เจาหนาท่ีเอาใจใสความจําเปนของผูใชบริการแตละคน      
5. เจาหนาท่ีมีความคลองตัวในการใหบริการ      
6. เจาหนาท่ีมีความเต็มใจในการปฏิบัติหนาท่ี      
7. เจาหนาท่ีมีความรูในหนาท่ีเพียงพอ      
สวนท่ี 4 ความพึงพอใจตอส่ิงอานวยความสะดวก 
1. เครื่องมือเครื่องใชในงานขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร 

มีความเหมาะสม 
     

2. สถานท่ีในการใหบริการงานขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน
อาคารมีความเหมาะสม 

     

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 
 ………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 
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แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 

งานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปนอนัตรายตอสุขภาพ) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอความอนุเคราะหทานตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของ อบต.                   

ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนผูรับบริการตอไป 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  หรือกรอกขอความลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริง  
 

ขอมูลท่ัวไป  
1. เพศ     (1) ชาย    (2) หญิง  
2. อาย…ุ………………………….ป  
3. การศึกษา  

 (1) ประถมศึกษา   
 (2) มัธยมศึกษา/ปวช.   
 (3) ปวส./อนุปริญญา  
 (4) ปริญญาตรี   
 (5) สูงกวาปริญญาตรี   
 (6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…… ……………………………………………….. 

4. อาชีพ  
 (1) รับจาง    
 (2) เกษตรกร    
 (3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 (4) ธุรกิจสวนตัว   
 (5) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………… 
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แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 

งานดานสาธารณสุข (การขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปนอนัตรายตอสุขภาพ) 
โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองระดับความพึงพอใจตามความคิดของทาน  
(1 = พึงพอใจนอยท่ีสุด, 2 = พึงพอใจนอย, 3= พึงพอใจปานกลาง, 4= พึงพอใจมาก, 5= พึงพอใจมากท่ีสุด) 

 
 

ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
1 

นอย
ท่ีสุด 

2 
นอย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มาก
ท่ีสุด 

สวนท่ี 1 ความพึงพอใจตอกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 
1. ข้ันตอนในการขอรับบริการไมยุงยาก      
2. การประชาสัมพันธเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ 
    (ปาย, เอกสาร, ชี้แจง ฯลฯ) 

     

3. การดําเนินการถูกตอง โปรงใส  ไมมีผลประโยชนทับซอนใดๆ       
4. มีการแจงข้ันตอนการดําเนินการและระยะเวลาของการดําเนินการให

ผูรับบริการทราบอยางชัดเจน 
     

5. กรณีมีขอขัดของในการดําเนินการ มีการแจงสาเหตุและวิธีแกไขอยาง
ชัดเจน 

     

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ 
1.ชองทางการใหบริการดานการขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปน

อันตรายตอสุขภาพมีความหลากหลาย 
     

2.ชองทางการใหบริการดานการขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปน
อันตรายตอสุขภาพมีประสิทธิภาพ 

     

สวนท่ี 3 ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
1. เจาหนาท่ีแตงกายเหมาะสม      
2. เจาหนาท่ีใชวาจาสุภาพ      
3. เจาหนาท่ีมีอัธยาศัยดี      
4. เจาหนาท่ีเอาใจใสความจําเปนของผูใชบริการแตละคน      
5. เจาหนาท่ีมีความคลองตัวในการใหบริการ      
6. เจาหนาท่ีมีความเต็มใจในการปฏิบัติหนาท่ี      
7. เจาหนาท่ีมีความรูในหนาท่ีเพียงพอ      
สวนท่ี 4 ความพึงพอใจตอส่ิงอานวยความสะดวก 
1. เครื่องมือเครื่องใชในงานขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปน

อันตรายตอสุขภาพมีความเหมาะสม 
     

2. สถานท่ีในการใหบริการงานขออนุญาตสถานประกอบกิจการอันเปน
อันตรายตอสุขภาพมีความเหมาะสม 

     

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 
 ………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ประวัตินักวิจัย 
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ประวัตินักวิจัย 
 

1. ช่ือ-นามสกุล   นายอัตภาพ มณีเติม 
   Mr. Attapap Maneetoem  
2. ตําแหนง  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  

อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ  
     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
3. เบอรโทรศัพท  08 9259 5120 
4. อีเมล   attapap@pbru.ac.th, attapap.man@mail.pbru.ac.th 

Line ID:  attapap 
Facebook: https://www.facebook.com/attapap 

6.วุฒิการศึกษา 
• ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอรศึกษา) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (ป 2539) 
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (ป 2540) 
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต (ป 2550) 

ภาคนิพนธ ระบบสารสนเทศสําหรับบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

• ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี (ป 2555) ดุษฏีนิพนธ ตัวชี้วัดและตัวแบบสารสนเทศคุณภาพซิกซซิกมา 
สําหรับการบริหารจัดการคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันตก 

ผลงานวิจัย 
1) อัตภาพ มณีเติม และคณะ. (2561). การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย รูปแบบเอ็กซทีม. การ

ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ น า ช า ติ  ร า ช ภั ฏ วิ จั ย ค รั้ ง ท่ี  5 วั น ท่ี  2-5 ธั น ว า ค ม  2561. 
(http://runirac2018.pbru.ac.th) 

2) อัตภาพ มณีเติม. (2560). ตัวแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรสําหรับแหลง
เพาะปลูกพืชและไมผล อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวิจัยเพชรบุรีวิจัย
เพ่ือแผนดินไทยท่ียั่งยืน ครั้งท่ี 7 วันท่ี 15 กรกฎาคม 2560 

3) จุฑามาศ ทะแกลวพันธุ นวรัตน ประทุมตา อัตภาพ มณีเติม ศิริวรรณ แดงฉํ่าและกังสดาล 
สกุลพงษมาลี. (2557). การจัดทําเสนทางทองเท่ียวเชิงเกษตร “สืบสานโครงการพระราชดําริ” นําเสนอภาค
บรรยาย ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 11 8-9 ธันวาคม 
2557 หนา 109-110 
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1. ช่ือ-สกุล   นางสาวนวรัตน ประทุมตา  
Miss. Nawarat Pratoomta 

2. ตําแหนงทางวิชาการ   อาจารย 
3. สถานท่ีทํางาน  คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000  
4. สถานท่ีติดตอไดโดยสะดวก คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000  
   โทรศัพท 089-1520152 
   E-mail  nawapam@hotmail.com 
6. ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2540 วท.บ. (วิจัยดําเนินงาน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

พ.ศ. 2546 กศ.ม. (การวิจัยการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 พ.ศ. 2556 ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

7. ประสบการณทํางาน 

การสอน เปนผูสอนปริญญาตรี ปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
  1. การวิจัยดําเนินงานเบื้องตน 
  2. สถิติในงานอุตสาหกรรม 
  3. การควบคุมคุณภาพ 
  4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
  5. การประกอบการวิสาหกิจ 
  6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

ดานการบริหาร 
  1. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  2. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
8. ผลงานวิจัย  

กาญจนา บุญสง, พจนารถ บัวเขียว, นวรัตน ประทุมตา และกฤษดา ตั้งชวาล.  (2560). การพัฒนา
เสนทางทองเท่ียวเชิงนิเวศประวัติศาสตรดานสิงขร-มะริด.การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
เพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 4 วันอาทิตย ท่ี 3 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี.หนา 99-111 

ชนานุช เงินทอง, พจนารถ บัวเขียว, กาญจนา บุญสง, แสนประเสริฐ ปานเนียม และนวรัตน ประทุม
ตา.(2560).  

การศึกษาศักยภาพชุมชนดานวัฒนธรรมขาวเมืองเพชรบุรี.การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี
วิจัยเพ่ือแผนดินไทยท่ียั่งยืน ครั้งท่ี 7 “สหวิทยาการ สูไทยแลนด4.0” ในวันเสารท่ี15 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.หนา 66-69 

นวรัตน ประทุมตา, ทิพากร ตองประสงค, นันทชัย แกวเดชะ และมารุต มีพรอม (2560). เจตคติและ
ความรู 

ความเขาใจ ตอระบบควบคุมคุณภาพ (GMP) ของพนักงานฝายผลิตและ เกษตรกร สหกรณการเกษตร
บานลาด จํากัด อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี
วิจัยเพ่ือแผนดินไทยท่ียั่งยืน ครั้งท่ี 7 “สหวิทยาการ สูไทยแลนด4.0” ในวันเสารท่ี15 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.หนา 123-128 
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วันชัย ซันประสิทธิ์, นวรัตน ประทุมตา, วิชัย แหวนเพชร และสถาพร ถาวรอธิวาสน. (2560). รูปแบบ
การจัดการปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ประเภทเครื่องดื่ม. 
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม:เทพสตรี I-TECH 12(2): 115-130.  

อัตภาพ มณีเติม, นวรัตน ประทุมตา, ปติพงษ นามวิบูลย และวิวัฒน เพ่ิมสุข(2561). การพัฒนาระบบ
บริหารงานวิจัย รูปแบบเอกซทีม.การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจัย 
ครั้งท่ี 5 | (12) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. วันท่ี 3-5  ธันวาคม 2561. หนา 387-
393 

กาญจนา  บุญสง นวรัตน  ประทุมตา เทิดศักดิ์  ทองแยม ดารัน  พราหมณแกว ชนานุช  เงินทอง.  
(2561).  รูแบบและกระบวนการสรางความเขมแข็งในการจัดการปญหายาเสพติดตามหลัก
พระพุทธศาสนากองทุนแมของแผนดินในประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 8(1): 137-148. 
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1. ช่ือ – นามสกุล   (ภาษาไทย) นางสาวชนานุช  เงินทอง 

 (ภาษาอังกฤษ) Ms.Chananut Ngerntong 
2. ตําแหนงปจจุบัน    นักวิจัยปฏิบัติการ สังกัด สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
3. หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก 
           สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เลขท่ี 38 หมูท่ี 8 ตําบลนาวุง อําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี 76000 
โทรศัพท 032-493277, 081-1975778  
E-mail : chananutn@hotmail.com 

 
4. ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ป 2546 

ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา)      
                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ป 2552 
 
5. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

1. สภาพ ปญหา และความตองการ ในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
ราชบุรีและสมุทรสงคราม  ป 2552  

2. กลยุทธการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียนโดยใชเครือขายวิจัยการศึกษา           ป 2552   
3. การพัฒนาเครือขายนวัตกรรมการเรียนรูของครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีศึกษา เครือขาย

การวิจัยในชั้นเรียนของครูในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2      ป 2553-2554   
ไดรับทุนสนับสนุนจาก สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

4. ปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสมุทรสงคราม ป 2554  

5. ประสิทธิผลการดําเนินงานโครงการมัสยิดสีขาวของจังหวัดเพชรบุรี ป 2555 
6. การศึกษาการดําเนินงานศูนยจําแนกคัดกรองและศูนยขอมูลติดตาม และประสานความชวยเหลือ

ดาน Demand ป 2557 
7. รายงานผลการสํารวจสภาวการณเด็กและเยาวชน ป 2556-2557  จังหวัดเพชรบุรี  
8. รายงานผลการสํารวจสภาวการณเด็กและเยาวชน ป 2556-2557  จังหวัดประจวบคีรีขันธ   
9. แนวทางการสืบสานวัฒนธรรมตาลเมืองเพชรท่ีเอ้ือตอวิถีชีวิตของชุมชนบานลาด อําเภอบานลาด จังหวัด

เพชรบุรี ป 2557  
10. การวิจัยและพัฒนาการอานและการเขียนไมคลองของนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

นเรศวรบานหวยโสก สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 14 ป 2557 
11. การพัฒนากลไกเชิงระบบเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเครือขายการวิจัย จังหวัดเพชรบุรี 

และประจวบคีรีขันธ ป 2558 

mailto:chananutn@hotmail.com
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12. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด
เพชรบุรี ป 2558 

13. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ป 2558 

14. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด
เพชรบุรี ป 2560 

15. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ป 2560 

16. การสังเคราะห องคความรู กระบวนการสรางและพัฒนาเครือขายกองทุนแมของแผนดินในการ
ปองกันปญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ป 2561 

17. การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยรูปแบบเอกซทีม ป 2561 
18. การศึกษาแนวทางการอนุรักษขนมหวานพ้ืนเมืองใหเปนแหลงเรียนรูและสงเสริมเสนทางการ

ทองเท่ียวจังหวัดเพชรบุรี ป 2562 
19. การพัฒนาเสนทางทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรดานสิงขร-มะริด ป 2562 
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