
บทท่ี  2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการเรื่อง ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ 

เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นั้นคณะผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนำมาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ และเพื่อใหผลการประเมินที่ได

สามารถนำไปใชพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเสนอแนวคิดตามลำดับ 

ดังนี้ 

1. สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลนครอุบลราชธานี  

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลนครอุบลราชธานี  
       

1. ดานกายภาพ 

1.1 ลักษณะท่ีตั้ง  

 พื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตั้งอยูบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เดิมเปนสุขาภิบาล

และไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลเมืองอุบลราชธานี ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งเทศบาลเมอืงและพระราชบัญญตัิ

เทศบาล พ.ศ.2476 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2478 โดยมีพื้นที่รับผิดชอบในข้ันตน 1.65 ตารางกิโลเมตร ตอมาเมือง

มีการขยายตัวเพิ่มข้ึน จึงไดมีการประกาศขยายเขตเทศบาลอีก 2 ครั้ง และไดรับการยกฐานะข้ึนเปนเทศบาลนคร

อุบลราชธานี เมื ่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2542  ปจจุบันมีพื ้นที ่รับผิดชอบทั้งสิ ้น 29.04  ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 18,150 ไร คิดเปนรอยละ 0.18 ของพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (10.069 ลานไร) 

    ลักษณะที่ตั้งของเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สวนใหญเปนที่ราบมีแมน้ำมูลไหลผานตัวเมืองดาน

ทิศใต บริเวณตอนกลางของเมือง คือ ทุงศรีเมืองและบริเวณรอบ ๆ มีลักษณะเปนที่ลุมคลายแองกระทะ ตั้งแตถนน

อุปราชหนาศาลเยาวชนและครอบครัวลงมาถึงถนนเขื ่อนธานี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สำนักงานการ

ทองเที ่ยวแหงประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2 ถึงถนนหลวงบริเวณกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม ที่ทำการไปรษณียโทรเลขไปวัดทุงศรีเมือง และวัดมณีวนาราม และมีถนนสายหลักที่ผานกลาง

เมือง 1 สาย คือ ถนนอุปราช เปนถนนเชื่อมตอถนนทางหลวง 2 สาย คือ ถนนทางหลวงหมายเลข 212 ถนน
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ชยางกูรไปดานทิศเหนือ (เชื่อมตอจังหวัดอำนาจเจริญ) และถนนทางหลวงหมายเลข 23 ถนนแจงสนิทไปดาน

ทิศตะวันตก (เชื่อมตอจังหวัดยโสธร)   

 

   

ท่ีตั้งและอาณาเขต 
 

  ทิศเหนือ :      ติดตอถนนสายเลี่ยงเมือง (ไปจังหวัดอำนาจเจริญ) พื้นที่เขตเทศบาลตำบลอุบล

และพื้นทีเ่ขตทหารอากาศ 

 ทิศใต : ติดตอแมน้ำมูล  และพื้นที่เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ 

ทิศตะวันออก :  ติดตอหวยวังนอง เขตพื้นที่เทศบาลตำบลปทุม และพื้นที่เขตทหารอากาศ  

ทิศตะวันตก: ติดตอลำมลูนอย ถนนสายเลี่ยงเมอืง (ไปจงัหวัดยโสธร)  และพื้นทีเ่ขตเทศบาล

เมอืงแจระแม 

 

 

แผนที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
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 ลักษณะภูมิประเทศ  

  จังหวัดอุบลราชธานี มีพื ้นที ่รวม 16,112.650 ตารางกิโลเมตร หรือ 10.6 ลานไร ตั ้งอยู สุด

ชายแดน ดานทิศตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เปนจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญเปน

อันด ับ 2 ของภาค รองจากจังหวัดนครราชส ีมา และเปนอ ันด ับ 3 ของประเทศ ซึ ่งอยู ห างจาก

กรุงเทพมหานครเดินทางโดยรถยนต 630 กิโลเมตร และทางรถไฟ 575 กิโลเมตร จังหวัดอุบลราชธานีจัดอยู

กลุมจังหวัดในการวางแผนพัฒนายุทธศาสตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 (ซึ่งประกอบดวย

จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญและยโสธร) และมีเขตพื้นที่ติดตอกับจังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร 

และอำนาจเจริญ  

 จังหวัดอุบลราชธานีเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ ที่มีพื้นที่ติดแนวพรมแดนกับประเทศเพื่อนบาน รวมความยาว 

428 กิโลเมตร ไดแก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (แขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวัน และ

แขวงจำปาสัก ระยะทาง 361 กิโลเมตร) และราชอาณาจักรกัมพูชา (จังหวัดพระวิหาร ระยะทาง 67 กิโลเมตร) 

ลักษณะภูมิสัณฐานของจังหวัดอุบลราชธานี อยูในเขตลุมแมน้ำมูล เปนสวนหนึ่งของเขตที่ราบสูงโคราชหรือต้ังอยู

บร ิเวณที่เรียกวา แองโคราช (Korat Basin) มีลักษณะคลายแองกระทะหงาย โดยสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย

ประมาณ 68 เมตร (227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเปนที่สงูต่ำ เปนที่ราบสูงลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก มีน้ำโขง

เปนแนวเขตกั้นจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแมน้ำชีไหลมาบรรจบกับ

แมน้ำมูล ซึ่งไหลผานกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออกแลวไหลลงสูแมนำ้โขงที่อำเภอโขงเจียม 

และมีลำน้ำใหญ ๆ อีกหลายสาย ไดแก ลำเซบก ลำโดมใหญ ลำโดมนอย และมีภูเขาสลับซับซอนหลายแหง

ทางบริเวณชายแดนตอนใต ที่สำคัญคือ ทิวเขาบรรทัดและทิวเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขตระหวางจังหวัด

อุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา  

 

1.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
 

  ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นอยูกับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล ซึ่งมี 2 

ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแหงจากประเทศจีนเขาปกคลุมประเทศไทย

ตั้งแตประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ ซึ่งอยูในชวงฤดูหนาวของประเทศไทย ทำให

จังหวัดอุบลราชธานีมีอากาศหนาวเย็นและแหงทั่วไป  และมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดพามวลอากาศช้ืนจาก

ทะเลและมหาสมุทรเขาปกคลุมประเทศไทยในชวงฤดูฝน  (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณ

กลางเดือนตุลาคม) ทำใหมีฝนตกชุกทั่วไป  แบงฤดูกาลออกไดเปน 3 ฤดู ดังนี้ 

 1. ฤดูหนาว เริ่มตนประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ ซึ่งเปนชวงที่

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแหง  โดยมีอากาศหนาว



 10

จัดในบางวัน และเดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุดจะอยูในชวงเดือนธันวาคมถึงมกราคม แตทั้งนี้ขึ ้นอยูกับ

อิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผปกคลุมประเทศไทยในชวงเวลาดังกลาวดวย 

 2. ฤดูรอน  เริ่มตนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม  ซึ่งเปนชวงที่มีอากาศ

รอนอบอาวโดยทั่วไป  โดยเฉพาะเดือนเมษายนเปนเดือนที่มีอากาศรอนอบอาวที่สุดของป 

 3. ฤดูฝน  เริ่มตนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  เปนชวงที่มรสุมตะวันตกเฉียง

ใตพัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย  ประกอบกับในชวงเวลาดังกลาวรองความกด

อากาศต่ำที่พาดอยูบริเวณภาคใตของประเทศไทยจะเลื่อนข้ึนมาพาดบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือของประเทศไทย ทำใหอากาศเริ่มชุมชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแตประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเปนตนไป 

โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมเปนเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแนนมากที ่สุดในรอบป แตอยางไรก็ตามนอกจากปจจัย

ดังกลาวที่ใหมีฝนตกชุกแลว ยังข้ึนกับอิทธิพลของพายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนตัวเขามาใกลหรือเขาสูประเทศไทย

ในชวงเวลาดังกลาวดวย 

 อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งป 27.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.1 องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิเฉ

สูงสุดเฉลี่ย 33.0 องศาเซลเซียส  ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดทั้งป  1,581.7  มิลลิเมตร โดยเดือนสิงหาคมเปนเดือนที่

มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบป 
 

ท่ีมา : ศูนยภูมิอากาศ สำนักพัฒนาอุตุนยิมวิทยา กรมอุตนุิยมวิทยา (เดือนมิถุนายน 2560) 

 

1.3  ลักษณะของดิน 

  คุณสมบัติของดินทั่วไปของจังหวัดอุบลราชธานี  แบงออกเปนประเภทใหญ ๆ  ดังนี ้

  1.  ดินรวน - ดินรวนปนทราย สวนใหญจะอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ำ ปริมาณรอยละ 25.5 ของ

พื้นที่ทั้งหมด    

2. ดินรวนทราย - ดินรวนปนทราย  เปนดินตามบริเวณที่ราบสูงทั่วไป  มีความอุดมสมบูรณต่ำ

มีปริมาณรอยละ 38.5 ของพื้นที่ทั้งหมด 

3. ดินรวนทราย  -  ดินรวนเหนียว  จะมีอยูบริเวณที่ราบลุมทั่วไป  มีความอุดมสมบูรณปานกลาง 

มีปริมาณรอยละ  7.5  ของพื้นที่ทั้งหมด 

 4.  ดินรวนปนทราย  สวนใหญเปนดินตามพื้นภูเขาและที่ลาดชัน  ดินมีความอุดมสมบูรณระดับ

ปานกลางถึงต่ำ  มีปริมาณรอยละ  28.5 ของพื้นที่ทั้งหมด  

1.4  การผังเมือง 
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 ผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี – วารินชำราบ (ปรับปรุงครั ้งที ่ 3) ตั ้งอยู ในพื ้นที่อำเภอเมือง

อุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี การดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวม เปนความรวมมือ

ระหวางเทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองแจระแม เทศบาลตำบลอุบล เทศบาลตำบลขามใหญ เทศบาล

ตำบลปทุม องคการบริหารสวนตำบลกุดลาด องคการบริหารสวนตำบลไรนอย ตั ้งอยูในพื ้นที่อำเภอเมือง

อุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ เทศบาลตำบลแสนสุข เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ องคการบริหารสวน

ตำบลบุงไหม องคการบริหารสวนตำบลโนนผึ้ง ตั้งอยูในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ซึ่งทั้ง 12 แหง เปนองคการ

ปกครองสวนทองถิ่นที่อยู ในพื้นที่วางผัง การดำเนินการวางและปรับปรุงผังจะเปนไปตามขั้นตอนการออก

กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ทั้งนี้ เพื่อใชเปนแผนแมบท            

แนวทางการพัฒนาพื้นที่ ในดานการใชประโยชนที่ดิน ระบบคมนาคมขนสง และการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

ใหเกิดการพัฒนาเมืองอยางเปนระบบ สอดคลองกับวิสัยทัศนของจังหวัดและทองถิ่น รองรับกิจกรรมทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม ประชากรในอนาคต ใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานี มีการกอสรางศาลากลางแหงใหม และศาลปกครองจังหวัด โดยตั้งอยู

ทางดานเหนือของพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม บริเวณอางเก็บน้ำหวยแจระแม ริมเขตผังดานเหนือ ติดทางหลวง

แผนดินหมายเลข 23 (อุบลราชธานี – ยโสธร) ซึ่งในอนาคตจะมีความเจริญเติบโตของกิจกรรมตาง ๆ จึงมีความ

จำเปนตองมีการขยายเขตผังและจัดระบบการใชประโยชนที่ดินและระบบคมนาคมขนสง เพื่อรองรับกิจกรรม    

ตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณนี้ใหมีความเปนระเบียบ สามารถรองรับความเจริญเติบโตในอนาคตอยางมี

ประสิทธิภาพ รองรับพื้นที่ใหบริการกับศูนยราชการแหงใหม รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนประเภทการใชประโยชน

ที่ดินในเขตผัง 4 บริเวณ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการณที่เปลี่ยนไป ดังนั้น ในการปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง

อุบลราชธานี – วารินชำราบ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) จึงมีความจำเปนตองขยายเขตวางผังใหครอบคลุมพื้นที่ดังกลาว 

โดยขยายเขตวางผังจากเดิม 100.86 ตร.กม. เปน 104.80 ตร.กม. 

 

2. ดานการเมือง – การปกครอง 

2.1  เขตการปกครอง 

         เทศบาลนครอุบลราชธานีมีชุมชนในเขตการปกครอง จำนวน  106 ชุมชน แยกตามเขตเลือกตั้ง 4 เขต 

ดังนี้ 

 

รายชื่อชมุชนภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 
1. โรงเรียนเทศบาล 5 ชมุชน 

   กานเหลือง 1 

26. โรงเรียนกีฬาจังหวัด 

     อุบลราชธานี 1 

52. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 3 80. วัดเลียบ 3 
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2. โรงเรียนเทศบาล 5 ชมุชน 

   กานเหลือง 2 

27. โรงเรียนกีฬาจังหวัด 

     อุบลราชธานี 3 

53. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 4 81. วัดพลแพน 

3. โรงเรียนเทศบาล 5 ชมุชน 

   กานเหลือง 3 

28. โรงเรียนกีฬาจังหวัด 

     อุบลราชธานี 2 

54. วัดทาวังหิน 82. ตลาดสดเทศบาล 5 

4. วิทยาลัยโปลีเทคนิค 1 29. ซอยชยางกูร 2.1 (2) 55. วัดกุดคูณ 1 83. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี

5. วิทยาลัยโปลีเทคนิค 2 30. ซอยชยางกูร 2.1 (2) 56. วัดกุดคูณ 2 84. วัดสารพัฒนึก 2 

5. วิทยาลัยโปลีเทคนิค 2 30. ซอยชยางกูร 2.1 (2) 56. วัดกุดคูณ 2 84. วัดสารพัฒนึก 2 

6. วัดพระธาตุหนองบัว 1 31. โรงเรียนนารีนุกูล 57. หลังโรงเรียนเยาวเรศฯ 2 85. วัดสารพัฒนึก 1 

7. วัดพระธาตุหนองบัว 2 32. สวนสาธารณะอยูวงศ

ธรรม 

58. โรงเรียนเทศบาล 3 

     สามัคคีวิทยาคาร 3 

86. สำนักงานขนสงจงัหวัด  

     อุบลราชธานี (เกา) 

8. โรงเรียนเทศบาล 2  

   หนองบัว 

33. วัดทองนพคุณ 59. สำนักงานท่ีดินจังหวัด  

     อุบลราชธาน ี

87. อุปลีสาน 6 

9. ศาลาหนองนาควาย 2 34. วัดปทุมมาลัย 2 60. หลังโรงเรียนเยาวเรศฯ 1 88. ดอนเจาปูทองแดง 2 

10. ศาลาหนองนาควาย 1 35. วัดปทุมมาลัย 1 61. ถนนพนม 1 89. ดอนเจาปูทองแดง 1 

11. วัดบานนาควาย 1 36. วัดแจง 2 62. หลังโรงเรียนเยาวเรศฯ 3 90. โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 

12. วัดบานนาควาย 2 37. วัดแจง 1 63. วัดโรมันคาทอลิค 91. โรงเรียนปทุมวิทยากร 2 

13. โรงเรียนเมืองอุบล 2 38. วัดมหาวนาราม 1 64. ถนนพนม 2 92. ศาลากลางบานดู 4 

14. โรงเรียนเมืองอุบล 1 39. วัดมหาวนาราม 2 65. วิทยาลัยสารพัดชางอุบลฯ 93. ศาลากลางบานดู 3 

15. โรงเรียนอัสสมัชัญ 

     อุบลราชธานี 1 

40. วัดมณีวนาราม 66. วัดไชยมงคล 94. สหกรณการเกษตร 1 

16. เฉลมิพระเกียรติฯ 2 

     (สวนสุขภาพ 2) 

41. โรงเรียนอุบลวิทยาคม 

2 

67. โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบล - 

     รัตนาราม 

95. วังทอง 

17. เฉลมิพระเกียรติฯ 1 

     (สวนสุขภาพ 1) 

42. โรงเรียนอุบลวิทยาคม 

1 

68. วัดสุปฎนารามวรวิหาร 

 

96. วัดศรีแสงทอง 

18. ตนซอยสุขาอุปถัมภ 11 43. ศาลเยาวชนและ

ครอบครัว 

69. ศาลาประชาคม 97. สหกรณการเกษตร 3 
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เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 
19. วัดปาแสนอุดม 3 44. วัดสวางอารมณ 2 70. โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธาน ี 98. สหกรณการเกษตร 2 

21. วัดปาแสนอุดม 2 45. วัดสวางอารมณ 1 71. วัดทุงศรีเมือง 2 99. ศาลากลางบานดู 1 

22. วัดปาแสนอุดม 1 46. โรงเรียนเทศบาล 3 

สามัคคี – 

     วิทยาคาร 1 

72. วัดทุงศรีเมือง 1 100. ศาลากลางบานดู 2 

22. ทายซอยสุขาอุปถัมภ 11 47. โรงเรียนเทศบาล 3 

สามัคคี – 

     วิทยาคาร 2 

73. วัดหลวง 1 101. ทางเขาคริสตจักร 

23. สามแยกโรงพยาบาล 

     พระศรีมหาโพธ์ิ 1 

48. วิทยาลัยเทคนิค 2 74. วัดหลวง 1 102. วัดศรีประดู 2 

24. สามแยกโรงพยาบาล 

     พระศรีมหาโพธ์ิ 2 

49. วิทยาลัยเทคนิค 1 75. วัดกลาง 103. วัดศรีประดู 1 

25. โรงเรียนอัสสมัชัญ 

     อุบลราชธานี 2 

50. โรงเรียนเบ็ญจะมะ

มหาราช 2 

76. โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลฯ 

2 

104. วัดบูรพา 3 

 51. โรงเรียนเบ็ญจะมะ

มหาราช 1 

77. โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลฯ 

1 

105. วัดบูรพา 1 

  78. วัดเลียบ 1 106. วัดบูรพา 2 

  79. วัดเลียบ 2  

 

ที่มา : กองสวัสดิการสังคม (เดือนพฤษภาคม 2562) 

 

2.2  การเลือกตั้ง 

   เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดส งเสริมใหประชาชนเขามามีส วนรวมในก ิจกรรมตามระบอบ

ประชาธิปไตย โดยเฉพาะการเลือกต้ังที่ถือวาเปนหนาที่ที่สำคัลของประพลเมืองไทย 
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สถิติและขอมลูเกี่ยวกบัการเลือกต้ัง 
 

1) การเลือกตั้งระดับทองถิ่น ในระหวางป พ.ศ. 2553 – 2557 เทศบาลนครอุบลราชธานี มีการเลือกตั้ง 

จำนวน  2  ครั้ง   ดังนี้ 
 

วัน /เดือน /ป 
จำนวนผูมสีิทธ ิ

เลือกตั้ง 

จำนวนผูมาใชสิทธิ ์
หมายเหตุ 

จำนวน รอยละ 

9  ตลุาคม  2554 55,628 33,894 60.89 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 

นครอุบลราชธานี 

24  มีนาคม  2556 56,848 38,613 67.92 
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

เทศบาลนครอุบลราชธานี 

22 พฤศจิกายน 2561 - - - 
แตงตั้งตามประกาศคณะกรรมการ   

สรรหาสมาชิกสภาทองถิ่น ฯ ในกรณี   

ที่มีการยุบสภาฯ 

 

 2) การเลือกตั้งระดับประเทศ  ในระหวางป  พ.ศ.2558 - 2562  มีการเลือกตั้ง  จำนวน  3  ครั้ง  ดังนี้  

 -  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2562 

 -  การแตงตั้งสมาชิกวุฒสิภา เมื่อวันที่  11  พฤษภาคมคม  2562 

 -  การออกเสียงประชามต ิ เมื่อวันที่   7  สิงหาคม  2559 
  

ท่ีมา : งานธุรการสภา สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี (ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2562) 

 

2.3  โครงสรางและอัตรากำลัง 

1) โครงสราง  

2) เทศบาลนครอุบลราชธานี เปนเทศบาลขนาดใหญ ตามกำหนดขนาดเทศบาล มีการกำหนดโครงสราง

และแบงสวนราชการ  ดังนี ้ 

 -   สำนักปลัดเทศบาล    4 ฝาย   18 งาน  

 -   สำนักการคลงั  2   สวน   7 ฝาย   15   งาน 
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 -   สำนักการชาง 2   สวน   7   ฝาย    26   งาน 

 -   สำนักการศึกษา   2  สวน  4  ฝาย   1 หนวย 18   งาน       5  โรงเรียน  3  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

 -   กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม      3   ฝาย    14  งาน       7  ศูนยบริการฯ 

 -   กองวิชาการและแผนงาน 3 ฝาย   10 งาน  

 -   กองสวัสดิการสงัคม 3 ฝาย  8 งาน  

 -   หนวยตรวจสอบภายใน 1   หนวย  
 

 

3) อัตรากำลัง  เมื่อ ณ วันที่  27 พฤษภาคม 2562  เทศบาลนครอุบลราชธานี มอีัตรากำลัง  ดงัน้ี 
 

บัญชีอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนกังานจาง เทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 

สวนราชการ 

จำนวนพนักงานเทศบาล 

รวม 
พนักงาน

เทศบาล 

ลูกจาง 

ประจำ 

พนักงานจาง 

รวม
ทั้งหมด 

ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ 
ประเภทบริหาร

ทองถ่ิน 
จำแนกตามระบบวิทยฐานะ 

ตาม 

ภารกิจ 
ทั่วไป 

ปฏิบัต ิ

งาน 

ชำนาญ

งาน 
อาวุโส 

ปฏิบัต ิ

การ 

ชำนาญ

การ 
ชำนาญ   
การพิเศษ 

ตน กลาง สูง ตน กลาง สูง 
ชำนาญ

การ 

ชำนาญ 

การพิเศษ

เชี่ยว 

ชาญ 

เชี่ยวชาญ 

พิเศษ 

นักบริหารงานเทศบาล - - - - - - - - - - 2 2 - - - - 4 - - - 4 

สำนักปลัดเทศบาล 6 22 - 4 10 - 4 1 - - - - - - - - 47 9 43 45 144 

สำนักการคลัง 3 14 - 2 8 - 5 1 - - - - - - - - 33 3 16 21 73 

สำนักการชาง 3 15 4 3 4 - 7 1 1 - - - - - - - 38 4 50 84 176 

สำนักการศึกษา - 1 - 4 3 - 3 1 1 - - - - 1 - - 14 1 15 26 56 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม - 5 - 6 16 1 2 1 - - - - - - - - 31 5 47 214 297 

กองวิชาการและแผนงาน 3 2 - 1 14 - 3 1 - - - - - - - - 24 1 7 5 37 

กองสวัสดิการสังคม 2 - - - 6 - - 1 - - - - - - - - 3 - 1 9 13 

หนวยตรวจสอบภายใน - 1 - - 2 - - - - - - - - - - - 3 - - 1 4 

รวม 17 60 4 20 63 1 24 7 2 - 2 2 - - 1 - 203 23 182 404 812 
  

เพศ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ 
พนักงานจางตาม

ภารกจิ 
พนักงานจางท่ัวไป รวม 

ชาย 76 16 116 256 464 

หญิง 127 7 66 148 348 

รวม 203 23 182 404 812 
 

ท่ีมา : งานการเจาหนาที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี (ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2562) 
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2.4  อำนาจหนาที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

1)  ตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไขเพิ่มเติม มาตรา 56  

             เทศบาลนครอุบลราชธานี มีหนาที่ตองทำในเขตเทศบาล  ดังตอไปนี้ 

(1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 

(2) ใหมีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 

(3) รักษาความสงบเรียบรอย การดูแลการจราจร  

และสงเสริมสนับสนุนหนวยงานอ่ืนในการปฏิบัติหนาที่

ดังกลาว 

(4) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและ 

ที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

(5) ปองกันและระงับโรคติดตอ 

(6) จัดการ สงเสริมและสนับสนุนจัดการศึกษา ศาสนา การ

ฝกอบรมใหแกประชาชน รวมทั้งการจัดการ หรือ

สนับสนุนการดุแลและพัฒนาเด็กเล็ก 

(7) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 

(8) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 

(9) หนาที่อ่ืน ๆ ซ่ึงมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยหรือ 

       กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล  

(10) ใหมีน้ำสะอาดหรือการประปา 

(11) ใหมีโรงฆาสัตว 

(12) ใหมีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษและรักษา 

         คนเจ็บไข 

(13) ใหมีและบำรุงทางระบายน้ำ 

(14) ใหมีและบำรุงสวมสาธารณะ 

(15) ใหมีและบำรุงการไฟฟา  หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

 

(16) ใหมีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถาน

สินเชื่อทองถิ่น 

(17) ใหมีและบำรุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 

(18) กิจการอ่ืนซ่ึงจำเปนเพ่ือการสาธารณสุข 

(19) จัดระเบียบการจราจร หรือรวมมือกับหนวยงานอื่นใน

การปฏิบัติหนาที่ 

 

2)  มาตรา 54 เทศบาลนครอุบลราชธานี อาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ 

(1) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 

(2) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 

(3) บำรุงและสงเสริมการทำมาหากินของราษฎร 

(4) ใหมีและบำรุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 

(5) ใหมีและบำรุงโรงพยาบาล 

(6) ใหมีการสาธารณูปการ 

(7) จัดทำกิจการซ่ึงจำเปนเพ่ือการสาธารณสุข 

(8) จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 

(9) ใหมีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา และพลศึกษา 

(10) ใหมีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานที่ 

พักผอนหยอนใจ 

(11) ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม  และรักษาความสะอาด 

เรียบรอยของทองถิ่น 

(12) เทศพาณิชย 

 

3)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ได

กำหนดอำนาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของเทศบาล (มาตรา 16) ดังตอไปน้ี 

(1)  การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 

(2)  การจัดใหมีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 

(3)  การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม  

      และที่จอดรถ 

(17)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ 

       เรียบรอยของบานเมือง 

(18)  การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 

(19)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
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(4)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ 

(5)  การสาธารณูปการ 

(6)  การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 

(7)  การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 

(8)  การสงเสริมการทองเท่ียว 

(9)  การจัดการศึกษา 

(10)  การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

       เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

(11)  การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา 

       ทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

(12)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการ 

      เกี่ยวกับที่อยูอาศัย  

(13)  การจัดใหมีและบำรุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 

(14)  การสงเสริมกีฬา 

(15)  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และ 

       สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(16)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 

(20)  การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

(21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว 

(22)  การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

(23)  การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย 

       และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 

(24)  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใชประโยชน 

       จากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(25)  การผังเมือง 

(26)  การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

(27)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

(28)  การควบคุมอาคาร 

(29)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     

(30)  การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและ 

       สนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย 

       ในชีวิตและทรัพยสิน 

  (31)  กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชน 

       ในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 
 

 2.5  การคลัง 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลนครอุบลราชธานี มีรายรับทั้งสิ้น 833,224,693.58 บาท 

(รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) สูงกวารายรับป พ.ศ. 2560 จำนวน 46,985,784.35 บาท ในดานรายจายปงบประมาณ 

พ.ศ.2561 เทศบาลมีรายจายทั้งสิ้น (รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 663,963,852.19 บาท เมื่อเปรียบเทียบ 

เทศบาลมีรายรบัสงูกวารายจาย จำนวน 169,260,841.39 บาท โดยมียอดเงินสะสม  ณ  วันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้ 

 1.   เงินสะสมเทศบาลสวนที่เกบ็ไวที่เทศบาล     จำนวน     58,041   บาท 

 2.   เงินสะสมเทศบาลสวนที่ฝากไวกับ ก.ส.ท.    จำนวน    140,131,591.62  บาท 

      รวมท้ังสิ้น  140,189,632.62  บาท 
 

ตารางแสดงฐานะทางการคลังของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 ฐานะการคลัง ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ. 2561 

รายรับ       

หมวดภาษีอากร  98,791,435 41 97,645,613 17 97,400,891 10 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 14,393,511 08 17,335,068 70 13,723,988 95 
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หมวดรายไดจากทรัพยสิน 16,689,631 66 16,587,001 03 19,122,246 27 

 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย 3,806,519 64 3,813,435 94 3,212,649 45 

หมวดรายไดเบ็ดเตลด็ 1,854,077 53 1,624,187 72 2,921,918 90 

หมวดภาษีจดัสรร 322,091,244 18 327,616,325 35 345,259,495 23 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 214,637,229 - 298,735,537 - 321,331,905 - 

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,165,417 - 482,000 - 5,214,400 - 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค 97,695,063 80 22,399,740 32 25,037,198 68 

รวม 771,124,129 30 786,238,909 23 833,224,693 58 

 รายจาย       

รายจายงบกลาง 107,657,138 98 109,229,248 62 123,128,996 32 

 หมวดเงินเดือนและคาจางประจำ 228,726,504 06 238,218,003 71 248,333,951 63 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ 162,751,287 34 168,726,167 55 171,824,536 55 

 หมวดคาสาธารณปูโภค 12,790,506 11 12,142,407 90 12,595,543 69 

 หมวดเงินอุดหนุน 42,335,600 - 42,250,760 - 41,908,680 - 

 หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง 71,150,383 01 59,894,239 90 66,172,144 - 

 หมวดรายจายอ่ืนๆ 300,000 - 100,000 - - - 

รวม 625,711,419 50 630,560,827 68 663,963,852 19 
 

ที่มา : งานจัดทำงบประมาณ ฝายแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2562) 

2.4  การดำเนินกิจการพาณิชย 
 

  1)  สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี แหงท่ี 1 ตั้งอยูที่ถนนหลวง   ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง    

จังหวัดอุบลราชธานี  เริ่มเปดดำเนินการเมื่อวันที่  16  ตุลาคม  2507 

  2)   สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี แหงท่ี 2  ตั้งอยูที่ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง    

จังหวัดอุบลราชธานี  เริ่มเปดดำเนินการเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2544 

  3)   ตลาดสดเทศบาล 2  ตัง้อยูที่ถนนพิชิตรงัสรรค  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จงัหวัดอุบลราชธานี  

 4)  ตลาดสดเทศบาล 3  ตัง้อยูที่ถนนพรหมเทพ  ตำบลในเมอืง  อำเภอเมือง  จงัหวัดอุบลราชธานี 

 5)   ตลาดสดเทศบาล 5  ตัง้อยูที่ถนนบูรพานอก  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จงัหวัดอุบลราชธานี 

  6)   ตลาดเทศบาล 6  (ตลาดอาหารโตรุง)  ตั้งอยูที่ถนนชยางกูร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง 

จังหวัดอบุลราชธานี 
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  7)   ตลาดทาวังหิน  (ตลาดอนุโลม)  ตั้งอยูที่ซอยสรรพสิทธ์ิ 9  ถนนสรรพสิทธ์ิ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง   

จังหวัดอุบลราชธานี 

  8)  ตลาดกกยาง  (ตลาดอนุโลม)  ตั้งอยูที่ถนนศรณีรงค  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
 

2.6  การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 

  กองอำนวยการปองกันภัยฝายพลเรือนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดดำเนินการวางแผนและปองกัน 

บรรเทาอันตรายอันจะเกิดแกชีวิต และทรัพยสินของประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสินของราชการ 

ปองกัน ฟนฟู บูรณะ ความเสียหายอันเน่ืองมาจากสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอยภายใน ประสานงาน 

ระหวางสวนราชการ รับแจงขาวตาง ๆ  ใหหนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือหนวยบรรเทาทุกขสามารถ 

ปฏิบัติงานไดทุกโอกาส ทุกสถานการณ กำหนดแผนที่สอดคลองกับแผนปองกันภัยฝายพลเรือนของจังหวัด

อุบลราชธานี โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติตามแผนปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังนี้ 

  1)  ขั้นเตรียมการ  การปฏิบัติในขั้นนี้ใหเริ่มตั้งแตปจจุบัน โดยติดตามสถานการณ รวบรวมขาวสาร 

ขอมูล ประเมินสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้น และวางแผนเตรียมการตาง ๆ เทาที่จำเปน เพื่อใหสามารถเผชิญกับ

ภัยคุกคามไดทุกรูปแบบ ไดแก การเตรียมคนและวัสดุอุปกรณ จัดระบบปฏิบัติการ ฝกอบรม และดำเนินการอื่นๆ 

ใหมีความพรอมในการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย 

  2)  ขั้นการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย  ไดแกการขจัดลดความรุนแรงของภัย รวมทั้งการรักษาขวัญกำลังใจ  

ความเปนระเบียบในการปฏิบัติของเจาหนาที่และประชาชน  เปนงานที่ทุกฝายทั้งภาครัฐและประชาชนจะตอง

รวมแรงรวมใจกันดำเนินการโดยเรงดวน เพื่อใหภาวะภัยหมดสิ้นอยางรวดเร็ว อำนวยการใหทุกสวนราชการ  

องคกรเอกชนและบุคคลในเขตรับผิดชอบ เขาดำเนินการปฏิบัติดวยความรวดเร็ว เรียบรอย และมีประสิทธิภาพ 

  3)  ขั้นการฟนฟูบูรณะ การฟนฟูบูรณะจะกระทำเมื่อหลังจากที่ภัยไดยุติลง หรือผานพนไปแลว  

เพื่อชวยเหลือบรรเทาอันตราย ซอมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิม เปนหนาที่ความรับผิดชอบ

ของทุกหนวยงาน ตลอดจนบุคคลที่อยูในเขตเทศบาล เพื่อเปนการสรางขวัญกำลังใจของประชาชนให

กลับคืน สูสภาพปกติ และชวยเหลือในขั้นตนแกราษฎรผูประสบภัยใหสามารถดำรงชีพอยูไดตามควรแก

อัตภาพระหวางรอการชวยเหลือในข้ันตอนตอไป   

3. ประชากร 

3.1  จำนวนประชากร 
 

 1) ประชากรในเขตเทศบาล 78,166 คน 

 ชาย 36,413 คน 

 หญิง 41,753 คน 
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 จำนวนบาน 31,392 หลังคาเรือน  

 จำนวนครอบครัว 18,284 ครัวเรือน  

 ความหนาแนนเฉลี่ย 2,753  คนตารางกิโลเมตร 

 2) จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 47,301 คน 

 ชาย 21,330 คน 

 หญิง 25,971 คน 

 3) จำนวนเขตเลือกตั้ง  4  เขต  106  หนวยเลือกตั้ง 
 

ตารางแสดงสถิติทะเบียนราษฎร 5 ป (พ.ศ.2558 – 2561) 
 

รายการ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2562 

(ณ ม.ค. – เม.ย.)

จำนวนคนเกิด 6,185 6,056 5,618 5,826 1,705 

จำนวนคนตาย 3,239 3,617 3,414 3,071 1,073 

จำนวนคนยายเขา 2,254 2,261 2,453 2,653 959 

จำนวนคนยายออก 3,675 3,473 3,199 3,723 947 

จำนวนครัวเรือน 18,284 18,278 18,278 18,275 18,284 

จำนวนประชากร 80,024 79,978 79,273 78,178 78,166 
 

สถิติจำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (พ.ศ.2558 – 2562) 

ป พ.ศ. เพศชาย เพศหญิง รวม 
อัตราการเปล่ียนแปลง 

change (%) 

2558 

2559 

2560 

2561 

2562 

37,490 

37,393 

37,004 

36,457 

36,413 

42,544 

42,585 

42,269 

41,721 

41,753 

80,024 

79,978 

79,273 

78,178 

78,166 

-1.18 

- 0.05 

- 0.89 

- 1.40 

- 0.01 
 

ท่ีมา : สำนักทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2562) 

 

4. สภาพทางสังคม 
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 4.1 การศึกษา 

 1) ระดับกอนประถมศึกษา 

  - ศูนยพฒันาเด็กเลก็กอนวัยเรียนในสงักัดเทศบาล จำนวน    3   แหง 

 ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ วัดมหาวนาราม 

 ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ วัดใตพระเจาใหญองคตื้อ 

 ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 

  -  โรงเรียนอนบุาลในสังกัดเทศบาล จำนวน    4   แหง 

 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว  

 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 

 โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ 

 โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลอืง 

  - โรงเรียนอนบุาลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  6 แหง 

 โรงเรียนอบุลวิทยาคม 

 โรงเรียนเมืองอุบล 

 โรงเรียนวัดทาวังหิน 

 โรงเรียนอนบุาลอุบลราชธานี 

 โรงเรียนปทุมวิทยากร 

 โรงเรียนมลูนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 

  - โรงเรียนอนบุาลในสงักัดสำนักบรหิารงานคณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชน จำนวน   11 แหง 

 โรงเรียนอสัสัมชัญอบุลราชธานี 

 โรงเรียนอเนกวิทยา 

 โรงเรียนอนบุาลบานเด็ก 

 โรงเรียนอาเวมารีอา 

 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอบุลราชธานี 1 

 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอบุลราชธานี 2 

 โรงเรียนอบุลวิทยากร   

 โรงเรียนสมเด็จ 

 โรงเรียนเซนตเอมลิ ี

 โรงเรียนพระกมุารอบุลราชธานี 

 โรงเรียนนานาชาติแอดแวนติสมิชช่ันอุบล 
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  - โรงเรียนอนบุาลในสงักัดสถาบันอุดมศึกษาสงักัดของรฐั จำนวน   1 แหง 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

 

 
 

        2)  ระดับประถมศึกษา 

    - โรงเรียนในสังกัดเทศบาล             จำนวน  4 แหง 

 โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล 

 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 

 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 

 โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลอืง 
 

  - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 6 แหง 

 โรงเรียนอบุลวิทยาคม 

 โรงเรียนเมืองอุบล 

 โรงเรียนวัดทาวังหิน 

 โรงเรียนอนบุาลอุบลราชธานี 

 โรงเรียนปทุมวิทยากร 

 โรงเรียนมลูนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 

    - โรงเรียนในสังกัดสำนักบรหิารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน   10 แหง 

 โรงเรียนอสัสัมชัญอบุลราชธานี 

 โรงเรียนอนบุาลบานเด็ก 

 โรงเรียนอาเวมารีอา 

 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอบุลราชธานี 1 

 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอบุลราชธานี 2 

 โรงเรียนอบุลวิทยากร  

 โรงเรียนสมเด็จ 

 โรงเรียนเซนตเอมลิ ี

 โรงเรียนนานาชาติแอดแวนติสมิชช่ันอุบล 

  - โรงเรียนในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาสังกัดของรัฐ จำนวน   1 แหง 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
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 3)  ระดับมัธยมศึกษา 

   - โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดเทศบาล             จำนวน  3 แหง 

 โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล 

 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 

 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 

 - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 3 แหง 

 โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช 

 โรงเรียนนารีนุกลู 

 โรงเรียนปทุมวิทยากร 

 

  - โรงเรียนในสังกัดสำนักบรหิารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  จำนวน   4 แหง 

 โรงเรียนอสัสัมชัญอบุลราชธานี 

 โรงเรียนอาเวมารีอา 

 โรงเรียนเซนตเอมลิ ี

 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอบุลราชธานี  

  - โรงเรียนในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาสังกัดของรัฐ จำนวน   1 แหง 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
 

 4)  ระดับอาชีวศึกษา 

               - โรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัดเทศบาล                                            จำนวน   1   แหง 

 โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล 

  - วิทยาลัยในสังกัดสำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา               จำนวน    3 แหง 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 

 วิทยาลัยเทคนิคอบุลราชธานี 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี 

  - วิทยาลัยในสังกัดสำนกับริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน    1  แหง 

 วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 5)  ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธาน ี

               - สังกัดสถาบันการอุดมศกึษาของรัฐที่เปนสวนราชการ จำนวน 1 แหง 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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               - สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยัและนวัตกรรม  จำนวน  1   แหง 

 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทริน 

ปจจุบันเทศบาลนครอุบลราชธานี  มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จำนวน 3 แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วัดมหาวนาราม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 

สามัคคีวิทยาคาร และมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจำนวน  5  แหง  คือ  
 

- โรงเรียนเทศบาลบรูพาอุบล   จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

และระดบัอาชีวศึกษา 

- โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว   จัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล)  -  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

- โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  จัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล) - ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

- โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ  จัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา 

(อนุบาล)   

- โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง  จัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา (อนบุาล)  -

ระดับประถมศึกษา 

-  

 4.2 ภูเขา 

  - ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ตำบลหนองเมือง เปนพ้ืนที่ราบสงูไมมีภูเขา 

 4.3  คุณภาพของธรรมชาต ิ

  - ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เชน ดิน น้ำ ปาไม ในพื้นที่ตำบลหนองเมือง มีจำนวนจำกัด 
 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับความพึงพอใจ  
 

ความหมายของความพึงพอใจ 

มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมาย ความพึงพอใจ ไวดังนี้ 

อานนต  ฉลูศรี (2554 : 25)  ไดกลาวไววา ความพึงพอใจ เปนความรูสึกของมนุษยใน 2 ดาน มีทั้ง

ความพึงพอใจในดานบวกและความพึงพอใจในดานลบ ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับแตละบุคคลที่มีความรูสึก ในสิ่งนั้น ๆ 

แตกตางกันตามความตองการของตนเอง 

อาภรณรัตน  เลิศไผรอด (2554 : 39) ไดกลาวไววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกพอใจตอสิ่งใด

สิ่งหนึ่ง เมื่อความตองการของมนุษยไดรับการตอบสนองทั้งทางดานรางกายและจิตใจก็จะเกิดความพอใจ 
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ชอบใจ เกิดเปนทัศนคติดานบวก ที่แสดงใหเห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติดานลบที่แสดงให

เห็นถึงสภาพความไมพึงพอใจ ความพึงพอใจเปนองคประกอบดานความรูสึกของทัศนคติซึ่งไมจำเปนตอง

แสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได 

สุวิมล คายอย (2555 : 50) ไดกลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลซึ่งแสดงออกใน

ดานบวกหรือลบที่มีความสัมพันธกับการไดรับการตอบสนองตอสิ่งที่ตองการ ซึ่งความรูสึกพึงพอใจจะเกิดข้ึน 

เมื่อบุคคลไดรับหรือบรรลุจุดหมายในสิ่งที่ตองการในระดับหนึ่งและความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดข้ึน

หากความตองการหรือจุดหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง 

ชนะดา วีระพันธ (2555 : 25) ไดกลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติทางบวก

ของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีความชื่นชอบพอใจตอการที่บุคคลอื่นกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบสนอง

ความ ตองการของบุคคลหนึ่งที่ปรารถนาใหกระทำในสิ่งที่ตองการ ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อส ิ่งนั้นสามารถ 

ตอบสนองความตองการใหแกบุคคลนั้นได แตทั้งนี้ความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกันหรือ

มีความพึงพอใจมากนอยขึ้นอยูกับคานิยมของแตละบุคคลและความสัมพันธของปจจัยที่ทำให เกิดความพึง

พอใจตลอดจนสิ่งเราตาง ๆ ซึ่งอาจสามารถทำใหระดับความพึงพอใจแตกตางกันได เชน ความสะดวกสบายที่

ไดรับความสวยงาม ความเปนกันเอง ความภูมิใจ การยกยอง การไดรับการ ตอบสนองในสิ่งที่ตองการและ

ความศรัทธา เปนตน 

ลติกา  จองพาณิชยเจริญ (2555 : 6) ไดกลาวไววา ความพึงพอใจ หมายถึง โดยทั่วไปการประเมิน

เกี่ยวกับความพึงพอใจมักนิยมศึกษากันใน 2 มิติ คือ มิติความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน (Job Satisfaction) 

และมิติความพึงพอใจในบริการที่ไดรับ (Service Satisfaction) ในการประเมินนี้เปนการประเมินในมิติหลัง

ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนทัศนคติที่เปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การที่เราจะ

ทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่คอนขางสลบัซบัซอน จึงเปนการยาก

ที ่จะวัดความพึงพอใจโดยตรงแตสามารถวัดไดโดยทางออม โดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้น      

การแสดงความคิดเห็นตรงนั้นจะตองตรงกับความรูสึกที่แทจริง จึงจะสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได 

นอแมน และกิล (Naumann and giel, 1995 : 218, อางใน ลติกา จองพาณิชยเจริญ, 2555 : 7) 

ไดกลาวไว ว า ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจจะเกิดขึ ้นกับประสบการณ ท ี ่ผ านมาในอดีต                        

มีองคประกอบใหญ ๆ 3 สวนไดแก 

1. คุณภาพของสินคาและบริการ (Quality Product & Service) ซึ ่งจะมีอิทธิพลตอการรับรู                

ของลูกคา เมื่อลูกคารับรูวาสินคาหรือบริการที ่ไดมามีคุณภาพดี ก็จะรู สึกพอใจในสินคาหรือบริการนั้น

โดยทั่วไปลูกคาจะดูคุณภาพจากรายละเอียด หรือตัวอยางของสินคาหรือบริการ 
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2. ราคา (Price) เปนสวนประกอบที่สอง ที่จะทำใหลูกคาเกิดความพึงพอใจเมื่อลูกคาไดเปรียบ

เทียบความยุติธรรมของราคา ลักษณะของสินคาและเห็นวามีราคาเหมาะสม ลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจ       

แตเมื่อลูกคารูสึกวาสินคานั้นไมเหมาะสมกับราคาก็จะเกิดความไมพึงพอใจ 

3. ภาพลักษณรวม (Corporate image) เปนสวนประกอบที่สาม การมีภาพลักษณรวมกันควรเปน

ที่รูจักกันทั้งการดำเนินธุรกิจทั่วไป การมีคุณธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (2555 : 6) ไดกล าวไววา ความพึงพอใจ

หมายถึง ความพึงพอใจเปนความรูสึกของบุคคลที่มีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเชิงการประเมินคา ซึ่งจะเห็นวา

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจนี้เกี่ยวของสัมพันธกันทัศนคติอยางแยกกันไมออก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (2561 : 9) ไดกลาวไว วา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ส ึกที่ดี              

เจตคติที่ดีและมีความสุขตอการปฏิบัติงานที่มีตอ สิ่งแวดลอมภายในองคกรโดยมีองคประกอบตาง ๆ  เชน 

ความมั่นคงในอาชีพ ขนาดของหนวยงานลักษณะ ของงาน ความกาวหนาในงานและอื่น ๆ ซึ่งจะสงผลใหการ

ทำงานน้ันประสบผลสำเรจ็สนองนโยบายและ บรรลุวัตถุประสงคขององคกร กอใหเกิดการพัฒนาข้ึนในองคกร

อยางตอเนื่อง 

จากความหมายที่มีนักวิชาการกลาวไวอยางหลากหลาย ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจ 

หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล ซึ่งมักเกิดเมื่อไดรับการตอบสนองตามที่ตนตองการ แลวจะ

เกิดความรูสึกที่ดีตอสิ่งนั้น ตรงกันขามหากความตองการไมไดรับการตอบสนองความไมพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 

 

ความสำคัญของความพึงพอใจ 

มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมาย ความสำคัญความพึงพอใจ ไวดังนี้ 

Millet (1954 : 397-400, อางใน อานนต  ฉลูศรี, 2554 : 31) ไดกลาวไววา ความสำคัญของความ

พึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการใหบริการ (Satisfactory Service) หรือความสามารถในการสราง

ความพึงพอใจใหกับผูรับบริการโดยพิจารณาจากองคประกอบ 5 ดาน ดังตอไปนี้ 

1. การให บร ิการอย างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถ ึ ง ความย ุต ิ ธรรม ใน               

การบริหารงานของรัฐที่มีทัศนคติที่วาคนทุกคนเทาเทียมกัน ดังน้ัน ประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติ

อยางเทาเทียมกันในแงมุมของกฎหมาย ไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการ ประชาชนจะไดรับการ

ปฏิบัติในฐานะที่เปนปจเจกบุคคลที่ใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน 

2. การใหบริการอยางทันเวลา (Timely Service) หมายถึง การใหบริการตองมองวา            

การใหบริการสาธารณะจะตองตรงเวลา ผลการปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐจะถือวาไมมีประสิทธิผลเลย     

ถาไมมีการตรงตอเวลาซึ่งจะสรางความพึงพอใจใหแกประชาชน 
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3. การให บร ิการอยางพอเพ ียง (Ample Service) หมายถึง การให บร ิการสาธารณะ            

ตองมีลักษณะมีจำนวนการใหบริการและสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม ความเสมอภาค หรือการตรง

ตอเวลาจะไมมีความหมายเลยถาจำนวนการใหบริการที่ไมเพียงพอและสถานท่ีตั้งที่ใหบริการสรางความ

ยุติธรรมใหเกิดข้ึนแกผูรับบริการ 

4. การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การใหบริการที่เปนไปอยาง

สม่ำเสมอตอเนื ่อง โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลัก ไมยึดความพึงพอใจของหนวยงาน              

ที่ใหบริการวาจะใหหรือหยุดบริการเมื่อไรก็ได 

5. การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะที่มกีาร

ปรับปรุงคุณภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือความสามารถที่จะทำหนาที ่ใหบริการไดมากขึ้นโดยใช

ทรัพยากรเทาเดิม 

นงคเยาว  วิเชียรเครือ (2555 : 32) ไดกลาวไววา ความสำคัญของความพึงพอใจ หมายถึง ความพึง

พอใจเปนปจจัยที ่สำคัญประการหนึ ่งที ่มีผลตอความสำเร็จของงานที ่บรรลุเปาหมายที ่วางไวอยางมี

ประสิทธิภาพอันเปนผลจาก การไดรับการตอบสนองตอแรงจูงใจหรือความตองการของแตละบุคคลใน

แนวทางที่เขาประสงค ความพึงพอใจโดยทั่วไปตรงกับคำในภาษาอังกฤษวา Satisfaction  

ผุสดี  แสงหลอ (2555 : 14) ไดกลาวไววา ความสำคัญของความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจใน

การปฏิบ ัติงาน เปนที ่พึงปรารถนาของบุคคลทุกคนเพราะชวยใหการทำงาน เปนไปอยางราบรื ่นและมี

ประสิทธิภาพผลสูงสุด การสรางความพึงพอใจนั้น ผูบริหารจำเปนตองรู เกี่ยวกับกระบวนการเทคนิคและ

วิธีการดวยการอาศัยการจูงใจเปนเครื่องมือสำคัญ การจูงใจ บุคลากรใหไดผลนั้นผูบริหารตองใชสิ่งจูงใจที่

เหมาะสมกับความตองการของแตละบุคคล และมีความรูพื้นฐานที่จะนำไปใชในการเสริมสรางความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงาน  

สมุทร ชำนาญ (2556 : 77) ไดกลาวไววา ความสำคัญของความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจในงาน 

ของพนักงานภายในองคการทุกระดับ จะมีผลตอความมีประสิทธิภาพในการทำงานและมีผล ตอพฤติกรรม

การทำงานของพนักงาน เมื่อพนักงานมีความพอใจในงานและมีความรูสึกที่ดี โดยสวนรวมของคนที่มีตองาน

ของพวกเขามีองคประกอบหลายอยางที่ชักนำคนไปสูความรูสึก ในทางบวก (มีความรูสึกที่ดี) หรือในทางลบ 

(มีความรูสึกที่ไมดี) ตองานของพวกเขา กลาวโดยสรุป ความสำคัญของความพึงพอใจวาความพึงพอใจเปน

ปจจัยสำคัญ ประการหนึ ่งที ่จะสรางความรู ส ึกหรือทัศนคติท ี่ด ีตอผ ู ปกครองนักเร ียน เปนการสราง

ความสัมพันธ อันดีระหวางผู ปกครองนักเรียนกับโรงเร ียน เพื ่อชวยใหการทำงานอยางราบรื ่น และมี

ประสิทธิภาพ สูงสุด 

พัทธนันท  อึ้งรัก (2556 : 98) ไดกลาวไววา ความสำคัญของความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติที่ดี

เกี่ยวกับงานของพนักงานซึ่งจะเกี่ยวของกับปจจัยแวดลอม ในงานของเขา เชน คาตอบแทนในโอกาสการ



 28

เลื่อนตำแหนง ความกาวหนา หัวหนางาน ตลอดจน เพื่อนรวมงาน ซึ่งมีอิทธิพลตอการรับรูในงานของบุคคล 

ความพอใจในงานยังเกิดขึ้นจากปจจัย แวดลอมของงาน ไดแกรูปแบบการบริหาร นโยบายและขั้นตอนการ

ทำงาน กลุมงานที่เกี่ยวของ สภาพแวดลอมการทำงาน ตลอดจนผลประโยชนและผลตอบแทน อยางไรกด็มีี

ขอม ูลสนับสนุนวา ความพอใจในงานจะไดร ับอิทธิพลจากปจจัยภายในบ ุคคลมากกวาเป นผลจาก

สภาพแวดลอม ภายนอก โดยมีการศึกษาวาพันธุกรรมมีสวนเกี่ยวของกับความพอใจ ในงานของบุคคล  

จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ความสำคัญของความพึงพอใจ เปนความสำคัญตอบุคคล ตองาน

และหนวยงาน คือ ประการหนึ่งความสำคัญตอบุคคล ไดแก ทำใหเปนสุข เกิดแรงจูงใจและกำลังใจดี มีความ

เช่ือมั่นในตนเองและผูอื่น รวมถึงใหบุคคลแสดงศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ ประการที่สอง ความสำคัญตอ

งาน ไดแก ทำใหงาน บังเกิดความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน

ทำใหระบบงาน ดำเนินไปดวยความราบรื่นเรียบรอยและประการที่สาม ความสำคัญตอหนวยงาน ไดแก ทำให

หนวยงาน มีบรรยากาศที่ดี ทำใหหนวยงานมีภาพลักษณที่ดี และทำใหหนวยงานมีความรักความสามัคคีและ

เปนพลัง ที่ผลักดันใหหนวยงานเจริญกาวหนา 

 

ลักษณะของความพึงพอใจ 

สุรศักดิ ์  นาถวิล (2544 : 10, อางใน ศักดา พิริยะกิจไพบูลย, 2554 : 24-25) ไดกลาวไววา 

ลักษณะของความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอในการบริการที่มีความสำคัญตอการดำเนินงานบริการ 

ใหเปนแบบอยางที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีลักษณะทั่วไป ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจในการแสดงออกทางอารมณ และความรู ส ึกในทางบวกของบุคคลจำเปนตอง

สัมพันธกับสภาพแวดลอมรอบตัว การตอบสนองความตองการสวนบุคคลดวยการโตตอบกับบุคคลอื่นและสิ่ง  

ตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน ทำใหแตละคนมีประสบการรับรู เรียนรู สิ่งที่จะไดรับการตอบแทนแตกตางกันไปแตละ

สถานการณ 

2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ไดรับจริงในแตละ

สถานการณ กอนที่จะไดรับการบริการ มักจะมีมาตรฐานของการบริการไวในใจอยูแลว ซึ่งมีแหลงอางอิงมาก

จากคุณคาหรือเจตคติที่ยึดถือตอบริการโฆษณา การใหคำมั่นสัญญาของผูใชบริการเหลานี้ เปนปจจัยพื้นฐานที่

ผูร ับบริการใชเปรียบเทียบกับบริการที่ไดรับในวงจรของการใหบริการตลอดชวงเวลาของความจริง สิ่งที่ผู

บริการไดรับรูเกี่ยวกับการบริการกอนที่ไดรับบริการ คือ ความคาดหวังในสิ่งที่คิดวาควรจะไดรับ มีอิทธิพลตอ

ชวงเวลาของการเผชิญความจริงหรือการพบปะระหวางผูใหบริการ และผูรับบริการเปนอยางมากเพราะ

ผูรับบริการ จะประเมินผลเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไดรับจริงในกระบวนการบริการที่เกิดข้ึนกับความคาดหวังที่มี

ผูรับบริการยอมเกิดความพึงพอใจกับการบริการดังกลาว แตถาไมเปนไปตามที่คาดหวังอาจจะสูงหรือต่ำกวา

นับวาเปนการยืนยันที่คาดเคลื่อนจากความคาดหวังดังกลาว ทั้งนี้ ชวงความแตกตางที่เกิดขึ้นจะชี้ใหเห็นถึง
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ระดับความพึงพอใจมากนอย ถายืนยันเบี่ยงเบนไปในทางบวกแสดงถึงความพึงพอใจถาไปทางลบแสดงถึง

ความไมพึงพอใจ 

ศักดา พิริยะกิจไพบ ูลย (2554 : 25) กลาววา ล ักษณะความพึงพอใจเปนการแสดงออก           

ทางอารมณที่แตละบุคคลไดแสดงออกมาตามการไดรับการตอบสนองตรงตามความตองการหรือไม หรือ

จากสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ไดรับจริงตามแตละสถานการณไป ซึ่งสามารถแสดงออกมาทั้งพึงพอใจและ          

ไมพึงพอใจ 

สุนันทา เลาหนันทน (2544 : 8-9, อางใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2561 : 11)  มีความเห็นวา 

องคประกอบที่มีสวนในการจูงใจ บุคคลใหมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไดแก  

1. การจัดงานที่ทาทายความสามารถใหทำแตตองคำนึงถึงอยู เสมอวางานที ่มีลักษณะทาทาย ตอ

บุคคลหนึ่งอาจจะไมเปนสิ่งทาทายความสามารถของอีกบุคคลหนึ่งได  

2. การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการวางแผน หากบุคคลถูกขอรองใหชวยในการวางแผนและ 

กำหนดภาวะแวดลอมในการปฏิบัติงาน ก็จะเปนแรงจูงใจในการทำงานทางหนึ่ง  

3. การใหการยกยองและสถานภาพ บุคคลทุกคนไมวาอยูในฐานะไร ตองการไดรับการยกยอง จาก

กลุม และจากผูบังคับบัญชาเหมือนกันทุกคน แตการยกยองชมเชยตองทำดวยความจริงใจ และ ผลของการ

ปฏิบัติงานจะตองสูงกวาเกณฑเฉลี่ย  

4. การใหความรับผิดชอบมากขึ้น และการใหอำนาจเพิ่มขึ้น การไดเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง การให

อำนาจและการมอบหมายความรับผิดชอบ เปนเครื่องมือในการจูงใจคนปฏิบัติงานไดอยาง มีประสิทธิภาพ  

5. การใหความมั่นคงและความปลอดภัย ความกลัวในสิ่งตาง ๆ เชน การไมใหงานทำการสูญเสีย

ตำแหนงเปนสิ่งที่แฝงอยูภายใตจิตใจของคน ความตองการในเรื่องความมั่นคงปลอดภัย จึงสำคัญ แตตอง

คำนึงดวยวาความมั่นคงปลอดภัยมากนอยเทาใด จึงเปนตัวกระตุนใหเกิดประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน  

6. การใหความเปนอิสระในการทำงาน ทุกคนปรารถนาจะมีอิสระในการทำงานดวยตัวเขาเอง 

โดยเฉพาะกลุมที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง การบอกทุกอยางวาควรทำอยางไรจะเปนการทำใหแรงจูงใจ         

ต่ำลงได  

7. การเปดโอกาสใหเจริญกาวหนาทางดานสวนตัว ความปรารภนาที่จะกาวหนาในทาง ดานอาชีพ

เปนเปาหมายของทุกคนในองคกร การไดมีโอกาสเขารวมฝกอบรม การศึกษาดูงาน การหมุนเวียนงานและ

การสรางประสบการณจากการใชเครื่องมือตาง ๆ ลวนเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

8. การใหเงินรางวัลที่เกี่ยวกับเงิน การวิจัยในปจจุบันยังสรุปไดไมชัดเจนเกี่ยวกับความสำคัญ ของเงิน

ที่มีแรงจูงใจ เพียงแตชี้แนะวาเงินเปนสิ่งที่ทำใหเกิดความพอใจมากกวาที่จะเปนแรงจูงใจ แตคน สวนมากก็

ยังคงคุณคาเงินไวสูง  
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9. การใหโอกาสแขงขัน การแขงขันเปนแรงจูงใจสำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับผูบริหารซึ่ง ตองการ

ความเปนเลิศในการปฏิบ ัต ิงานทำใหแรงกระตุ นที ่จะแสวงหาแนวคิดใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน                        

ที่มีประสิทธิภาพ 

จากที ่กล าวมาขางตน สรุปไดวา ลักษณะความพึงพอใจ มี 2 ลักษณะคือ ความพึงพอใจที่เปน           

การแสดงออกทางอารมณ และความพึงพอใจที่เกิดจากการประเมินความแตกตางจากการรับบริการ และ            

ในการรับบริการนั้นถาผูรับบริการไดรับตามความตองการหรือไดรับตามความคาดหวังก็จะเกิดความพึงพอใจ 

หรือหากไมตรงตามความตองการหรือตามความคาดหวังผูรับบริการก็จะไมเกิดความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ 

มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมาย ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ ไวดังน้ี 

อนงคนาฎ  แกวไพฑูรย (2554 : 27) ไดกลาวไววา ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจเกีย่วกับการบรกิาร 

หมายถึง สิ่งจูงใจที่ใชเปนเครื่องมือกระตุนใหบุคคลเกิดความพึงพอใจและทำใหเกิดความรูสึกทางบวกเพิ่มข้ึน 

ความพึงพอใจของผูรับริการเปนสิ่งที่ผูรับบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือลบ ตอสิ่งที่ไดรับจากการบริการ

และการนำเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไดคาดหวังไวซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดตามปจจัย

แวดลอมและ สถานการณที่เกิดขึ้น ในระหวางการบริการผูใหบริการจะตองตระหนักตนเองวามีสวนสำคัญใน

การสราง ความพึง พอใจในการบริการ ผูใหบริการจะตองคำนึงผูรับบริการเปนสำคัญ พฤติกรรมที่แสดงออก

ในการ ใหบริการตองแสดงออกดวยความสนใจเอาใจใสอยางเต็มที่ดวยจิตสำนึกของการบริการผูใหบริการ 

ตางมุงหวังใหเกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการเพื่อเพิ่มความคลองตัวและ ความสามารถใน

การตอบสนองตอความตองการไดอยางถูกตอง แมนยำ สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ การนำเทคโนโลยีเขา

มารวมในการพัฒนาระบบบริการดวยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ ซึ่งในการบริการที่มีประสิทธิภาพ

และสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการไดนั้นมิไดเกิดจากปจจัยใดปจจัยหนึ่ง แตมีหลายปจจัยรวมกัน ดังนั้น

การใหบริการที่ตรงกับสิ่งที่คาดหวังของผูรับบริการ จะตองนำกลยุทธการสรางความพึงพอใจในการบริการมา

ประยุกตใชใหเปนรูปธรรมมากที ่สุดซึ่งมีอยู หลายวิธีดวยกัน ลวนตั้งอยูบนพื้นฐานความคิดเดียวกัน คือ               

การใหบริการที่ตรงกับสิ่งที่คาดหวังของผูรับบริการจนกลายเปนความพึงพอใจ  

ดาวสวรรค รื่นรมย (2560 : 12-13) ไดกลาวไววา ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนการแสดงออกถงึ

ความรูสึกทางบวกของผูรับบริการ ตอการใหบริการ ซึ่งปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูรับริการ มีดังนี้ 
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 1. สถานที่บริการ การเขาถึงการบริการไดสะดวก เมื่อลูกคามีความตองการยอม กอใหเกิดความ           

พึงพอใจตอการบริการทำเลที่ตั้งและการกระจายสถานที่ใหบริการทั่วถึง เพื่ออำนวยความสะดวกแกลูกคา        

จึงเปนเรื่องสำคัญซึ่งหากตรงกับความเชื่อถือที่มีก็มักจะมีความรูสึกดีกับการบริการดังกลาวอันเปนแรงจูงใจ

ผลักดันใหมีความตองการตามมาได  

2. ผูใหบริการ เปนบุคคลที่มีบทบาทสำคัญตอการปฏิบัติงานบริการ ใหผูไดรับบริการเกิดความ             

พึงพอใจทั้งสิ้น  

3. สภาพแวดลอมของการบริการ โดยในสภาพแวดลอม และบรรยากาศของการ บริการมีอิทธิพลตอ

ความพึงพอใจของลูกคา ลูกคามักชื่นชมสภาพแวดลอมของการบริการเกี่ยวกับการออกแบบอาคารสถานท่ี

ความสวยงามของการตกแตงภายในดวยเฟอรนิเจอรและการใหสีสัน การจัดแบงพื้นที่เปนสัดสวน   

4. กระบวนการใหบริการ มีวิธีการนำเสนอบริการในกระบวนการเปนสวนที่สำคัญ ในการสรางความ

พึงพอใจใหกับลูกคาและประสิทธิภาพการจัดระบบการบริการสงผลใหการ ปฏิบัติงานบริการแกลูกคามีความ

คลองตัวและสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางถูกตองและมีคุณภาพ  

5. ลักษณะสวนตัวของผูมารับบริการ ไดแก เพศอายุการศึกษา เปนตน  

จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ปจจัยที่มีผลตอผูรับบริการมีทั้งหมด 5 ดาน ไดแก ดานสถานที่บริการ               

ดานผูใหบริการ ดานสภาพแวดลอมของการบริการ ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะสวนตัวของผู

มารับบริการ และดานกระบวนการการใหบริการ หรือที่เรียกวา “สวนประสมทางการตลาด (7P’s)” 

 

รูปแบบการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ 

มีนักวิชาการไดใหความหมาย รูปแบบการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ ไวดังนี้ 

Millet (2012) อางใน เบญชภา แจงเวชฉาย, 2559 : 15-16) ไดกลาวไววา การประเมินความพึง

พอใจในการใหบริการ (Satisfactory Service) หรือ ความสามารถในการสรางความพึงพอใจใหกบัผูรับบรกิาร 

โดยการพิจารณาจากองคประกอบ 5 ดาน ดังน้ี  

1. การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริการงานของ

ที่มีฐานคติที่วาคนทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้นผูใชบริการทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ไมมีการ

แบงแยกกีดกันในการใหบริการ ผู ใชบร ิการทุกคนจะไดรับการปฏิบัติในฐานะที ่เปน ปจเจกบุคคลที ่ใช

มาตรฐานการใหบริการเดียวกัน  

2. การใหบร ิการอยางทันเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริการจะตองมองวาการ 

ใหบริการสาธารณะจะตองตรงเวลา ถาไมมีการตรงเวลาจะนำมาซึ ่งการสรางความไมพึงพอใจใหแก 

ผูใชบริการ  
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3. การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะตองมี จำนวน

การใหบริการ และสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม (The right quantity at the geographical) ซึ่ง Millet 

เห็นวาความเสมอภาค หรือการตรงเวลาจะไมมีความหมายเลยถามีจำนวนการใหบริการที่ไมเพียงพอ และ

สถานที่ตั้งที่ใหบริการสรางความไมยุติธรรมใหเกิดขึ้นแกผูใชบริการ  

4. การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะที่เปนไป

อยางสม่ำเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลักไมใชยึดความพอใจขององคกรที่ ใหบริการวาจะให 

หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได  

5. การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะที่มีการ

ปรับปรุงคุณภาพ และผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหนึ่ง คือการเพิ่มประสิทธิภาพหรือ ความสามารถที่ทำ

หนาที่ไดมากขึ้นโดยใชทรัพยากรเทาเดิม  

จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือการดำเนินการใด ๆ เพื่อเปนการ

ใหความสะดวกแกบุคคลอื่นซึ่งกิจกรรมนั้น  ไมสามารถจับตองได แตสามารถตอบสนองความตองการของผูรบั

ได และสามารถทำใหเกิดความประทับใจ หรือความพึงพอใจกับผูใชบริการได ซึ่งหลักการใหบริการประกอบ

ไปดวยการใหบริการ อยางเสมอภาค การใหบริการอยางทันเวลา การใหบริการอยางเพียงพอ การใหบริการ

อยางตอเนื่อง การใหบริการอยางกาวหนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

1. ทฤษฎีลำดับฐานความตองการของมนุษย (Hierarchy of Needs Theory)  

   เปนทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นโดย Abrahum Maslow นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ซึ่งระบุวา บุคคลมีความ

ตองการเรียงลำดับจากระดับพื้นฐานที่สุดไปยังระดับสูงสุด อธิบายถึงความพึงพอใจและ ความตองการของ

มนุษยโดยมีขอสมมติฐานเกี่ยวกับมนุษย 3 ประการคือ (วรรณา อาวรณ 2559 : 8-11) 
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1. มนุษยมีความตองการ ความตองการมีอยูเสมอและไมมีที่สิ้นสุด แตสิ่งที่มนุษย ตองการนั้นข้ึนอยู

กับวาเขามีสิ่งนั้นอยูแลวหรือยังขณะที่ความตองการใดไดรับการสนองแลว ความตองการอื่นจะเขามาแทนที่

กระบวนการนี้ไมมีวันสิ้นสุดโดยจะเริ่มตั้งแตเกิดจนตาย  

2. ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกตอไป ความตองการที่

ไมไดรับการตอบสนองเทานั้นที่เปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรม  

3. ความตองการของมนุษยมีเปนลำดับขั้นตามลำดับความสำคัญ กลาวคือ เมื่อความตองการในระดับ

ต่ำไดรับการตอบสนองแลวความตองการในระดับสูงก็จะมีการเรียกรองใหมีการตอบสนองทันที  

Maslow เชื่อวา มนุษยมีความตองการทั้งหมด 5 ข้ันดวยกัน ความตองการทั้ง 5 ขั้น มีการเรียงลำดบั

จากขั้นต่ำสุดไปหาขั้นสูงสุด มนุษยจะมีความตองการในข้ันต่ำสุดกอน เมื่อไดรับ การตอบสนองความตองการ

ในขั้นนี้เปนที่พึงพอใจแลว ก็จะเกิดความตองการในขั้นสูงตอไป ความตองการในข้ันต่ำกวาจะตองไดนบัการ

ตอบสนองจนเปนที ่พอใจเสียกอนเสมอมนุษยจ ึงจะเกิด ความตองการข้ันสูงไดความตองการทั้ง 5 ข้ัน 

เรียงลำดับจากขั้นต่ำสุดไปยังสูงสุด ดังนี้  

1. ความตองการทางกายภาพ (Physiological Needs) เปนความตองการขั้นแรกหรือ ขั้นต่ำสุดหรือ

เรียกวาข้ันพ้ืนฐานของมนุษยซ่ึงความตองการดังกลาวเปนสิ่งจำเปนสำหรบัการอยูรอดของชีวิตมนุษยที่จะขาด

เสียมิไดเชน ความตองการอาหาร น้ำ อากาศ เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ที่อยูอาศัย เปนตน สิ่งเหลานี้จำเปน

สำหรับมนุษยทุกคนทำใหมนุษยจำเปนตองใฝหาสิ่งเหลานี้มาตอบสนองกอนสิ่งอื่นใด ดวยเหตุผลดังกลาวจะ

เห็นไดวาการตอบสนองความตองการของรางกาย ก็จะเปนสิ่งหนึ่งที่จูงใจใหมนุษยเราได สวนสิ่งที่เกี่ยวกับ

จิตใจหรือความนึกคิดจะมีอิทธิพลก็ตอเมื่อ ความตองการทางรางกายไดรับการตอบสนองเปนที่เรียบรอยแลว

เทานั้น ดังนั้นความจำเปนทางดานรางกายเปนความตองการลำดับแรกที่มนุษยจะตองมีเปนพ้ืนฐานกอนจึงจะ

มีความตองการลำดับตอไป  

2. ความตองการดานความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Safety or Security Needs) เมื่อมนุษย ไดรับ

การตอบสนองทางดานรางกายแลวตามสมควรมนุษยก็จะตองการในข้ันที่สูงขึ้นตอไป คือ ความตองการความ

ปลอดภัยหรือความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน เชน ความมั่นคงในหนาที่การงาน คนงานจะตองไม ถูกปลดให

ออก หรือถูกยายงาย ๆ แตเขาและเพื่อนรวมงานจะตองไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรมทัดเทียมกัน เวลา

เจ็บปวยก็มีคนรักษาพยาบาลใหไดรับการเอาใจใสดูแล เมื่อออกจากงานก็จะตองไดรับบำเหน็จบำนาญเปน

การตอบแทน นอกจากนี้ยังตองการมีรายไดดีพอสมควร หรือ อยางนอยก็พอเพียงแกการดำรงชีวิตอยางสุข

สบาย มีหลักประกันตาง ๆ  ในการทำงานอยางเพียงพอ ตลอดทั้งครอบครัวเปนสุขปลอดภัยดวย ในฐานะที่

ผูบริหารเปนผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงาน ผูบริหารจำเปนตองสนองสิ่งตาง ๆ ดังกลาวแกผูใต บังคับ

บัญชาเพื่อใหเขามีความรูสึกวางานที่ทำอยูมีความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งจะมีผลทำใหระดับความรวมมือรวมใจใน

การปฏิบัติงานสูงย่ิงข้ึน  
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3. ความตองการทางสังคม (Social Needs) เมื่อมนุษยได รับการตอบสนองตามลำดับ ความตองการ 

2 ขั้น ดังกลาวแลว คือทั้งทางกายภาพและความปลอดภัย ความตองการทางดานสังคม ซึ่งเปนขั้นที่สูงกวา

ตามมา นั่นคือ ความตองการสังคม ซึ่งหมายถึง ความตองการเขาสูสังคม ตองการความรัก ความหวงใย ความ

ผูกพันจากผูอื่นในสังคม ความตองการที่จะใหสังคมยอมรับตน เขาเปนสมาชิกรวมอยูดวย หรือตองการที่จะ

เขาพวกเขาหมูมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ความตองการ เขารวมเปนสมาชิกขององคการตาง ๆ รวมทั้ง

มิตรภาพและความเห็นใจจากเพื่อนมนุษยดวย ทั้งนี้ เนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคม โดยธรรมชาติมนุษยจึง              

ตองอยูรวมกับผูอื่นเสมอ ในจิตสำนึกจึงมีความกลัวที่จะถูกทอดทิ้งกลัวการอยูอยางโดดเดี่ยว ความตองการข้ัน

นี้มักจะมองในแงที่เกิดความรูสึก แกตนเองวาเปนผูมีความสำคัญคนหนึ่งในกลุมและมีบุคคลรักใครเชื่อถือ

ตนเองผูบังคับบัญชา จะตองทำใหผูใต บังคับบัญชามีความรูสึกวาเขาเปนสวนหนึ่งของงานที่ทำหรอืหนวยงาน

นั้น โดยใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานทั้งในดานการทำงานและในดานสังคม 

เชน ใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นตาง ๆ  ในการทำงานใหไดรูสึกวาตนเปน

สวนประกอบสำคัญในความสำเรจ็ของงาน ตลอดจนใหไดเขารวมในงานสังคมตาง ๆ  เชน การเชิญรับประทาน

อาหารรวมกัน เปนตน อาจพูดไดวาความตองการทางดานสังคมนี้เปนความตองการทางจิตใจมากข้ึนนั้นเอง  

4. ความตองการการยกยองและยอมรับนับถือ (Esteem Needs) หรือเรียกวาความตองการการ

ยอมรับในสังคม ซึ่งความตองการดานน้ีจะมีความตองการสูงกวาความตองการดานสังคม คือ นอกเหนือจากมี

เพื่อนรวมกลุมในสังคมแลวยังตองการใหตนมีฐานะเดนในสังคมนั้นดวย โดยเปนที่ยอมรับของบุคคลอื่น และมี

บุคคลอื่นสรรเสริญยกยองหรือนับหนาถือตาและนี่คือความตองการที่จะมีความมั่นใจเชื ่อมั่นในเรื่องของ

ความรูความสามารถของตนและความสำคัญของตนเองมากขึ้นนั่นเอง เมื่อบุคคลใดไดรับการยกยองวามี

ความสำคัญในกิจกรรมตาง ๆ แลว เขาผูนั้นก็จะเกิดความภาคภูมิใจเมื่อจะชักชวนใหทำสิ่งใดก็มักจะรวมมือ

ดวยเสมอ  

5. ความตองการที่จะไดรับความสำเร็จ (Needs for self-actualization) หมายถึงความตองการ

แสดงศักยภาพภายในออกมาใหปรากฏและพยายามมุงมั่นที่จะทำในสิ่งที่เปนความมุงหวังใหสำเร็จ หรือทำใน

สิ่งที่เปนความหวังสูงสุดในชีวิตใหประสบความสำเร็จเปนความตองการของบุคคลที่จะบรรลุถึงความสำเร็จใน

สิ่งตาง ๆ ซึ่งถือวาเปนความสามารถในระดับที่มนุษยพึงกระทำได ความตองการขั้นน้ีจะเกิดขึ้นหลังจากความ

ตองการตาง ๆ ที่กลาวมาแลวทุกข้ันไดรับการตอบสนองแลว ถาหากขาดการตอบสนองความตองการดังกลาว

ขางตน โอกาสที่จะทำใหคน ๆ น้ันสามารถเขาสูศักยภาพ สูงสุดในตนเองไมมี  

ความตองการทั้ง 5 ระดับ อาจจำแนกออกได เปน 2 ขั้น เพื่อใหมองเห็นความแตกตางของความ

ตองการที่งายข้ึน คือ  

1. ความตองการข้ันต่ำ (Lower-Order Needs) เปนความตองการที ่จะตองได รับการตอบสนอง 

กอนเพื่อกอใหเกิดความพอใจภายนอกไดแกความตองการทางดานรางกายและความตองการความปลอดภัย 
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2. ความตองการขั้นสูง (Higher-Order Needs) เปนความตองการที่ไดรับการตอบสนองทีหลัง เพื่อ

กอใหเกิดความพอใจภายใน ไดแก ความตองการดานสังคม ความตองการการยกยองและยอมรับนับถือและ

ความตองการความสำเร็จในชีวิต 

 

จากหลักการของทฤษฎีลำดับข้ันความตองการของมาสโลว ที่กลาวมาขางตนเปนแนวคิด ที่แสดงให

เห็นวา มนุษยแตละคนจะมีความตองการหลาย ๆ อยางอยูในตัว แตในขณะหนึ่งจะมีความตองการอยางใด

อยางหนึ่งที่มีลักษณะเดนที่สุดเกิดข้ึน ซึ่งจะเปนแรงกระตุนหรือผลักดันใหตองพยายามหาวิธีการที่กระทำการ

เพื่อใหได สิ่งนั้นและความตองการของคนจะมีลักษณะเปนลำดับขั้นจากต่ำไปหาสูงดังนั้น ผูบริหารหรือ

ผูบังคับบัญชาสามารถนำมาใช เปนแนวทางในสรางแรงจูงใจ ของผูปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความตองการ

ลำดับขั้นตาง ๆ ได 

 

2. ทฤษฎี 2 ปจจัย (Two Factor Theory) 

Herzberg (1959, อางใน อานนต ฉล ูศรี, 2554 : 26) ไดศึกษาปจจัยตาง ๆ ที ่ม ีผลตอ                 

การทำงาน ไดปจจัยที่ศึกษาได 2 ประเด็นคือ 

2.1 ปจจ ัยการจูงใจ (Motivator) หรือตัวกระต ุ นใหคนทำงาน ไดแก ล ักษณะของงาน                

โดยตัวของมันเองจูงใจใหอยากทำ ความรูสึกที่เกี่ยวกับความสำเร็จของงานความรับผิดชอบที่มีมากข้ึน

การยกยองในงานที่ทำและโอกาสที่จะกาวหนา 

2.2 ปจจัยเกื ้อกูล (Hygiene Factor) ไดแก รูปแบบในการบังคับบัญชา ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล เงินเดือน นโยบายและการบริหารงาน สภาพแวดลอมในการทำงาน และความมั่นคงของงาน

สวนตาง ๆ เหลานี้ไมใชเปนการจูงใจในการทำงานหรือเพ่ิมผลผลิต แตจะเปนขอกำหนดเบื้องตนที่จะปองกันมิ

ใหคนไมพอใจในงานที ่ทำอยู เทานั ้น ผู บร ิหารบางคนเชื ่อวาการใหผลประโยชนพิเศษจะเปนการจูงใจ                    

ในการเพิ่มผลผลิต แทจริงแลวเปนเพียงสิ่งบำรุงเทานั้น ไมไดสรางความพอใจใหเกิดข้ึนเลย 

สรุปไดวา ทฤษฎี 2 ปจจัย เปนทฤษฎีที่มีผลตอการทำงาน สามารถแบงออกไดเปนปจจัยการจูงใจ

เปนตัวกระตุนใหคนทำงาน และปจจัยเกื้อกูลเปนสิ่งแวดลอมในการทำงาน 

3. ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของเมคเกรเกอร (Mc Gregor) 

McGregor (1996 : 33-45, อางใน พิสมัย  จูเกษม, 2553 : 18) ไดนำเสนอทฤษฎีที ่อธ ิบาย              

ความแตกตางในการแสดงพฤติกรรมของมนุษย 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรก เปนทัศนะในทางลบ (Negative 

View) เรียกวาทฤษฎี X และลักษณะที่ 2 เปนทัศนะในทางบวก (Positive View) เรียกวาทฤษฎี Y หลังจาก

ผูบริหารองคการพิจารณากลุมผูใตบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคลแลว ผูบริหารองคการจะ
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พิจารณาไดวาควรที่จะตองควบคุมหรือบังคับบัญชาและจูงใจใหเขาทำการ บนกรอบของทฤษฎี X หรือทฤษฎี 

Y ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสมมติฐานในการพิจารณาผูใตบังคับบัญชา ดังนี้ 

3.1 ทฤษฎีเอ็กซ  (X) มีสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของคน คือ 

3.1.1 คนสวนใหญมีส ัญชาติญาณเกียจคราน ไม ชอบทำงานจะพยายามหลีกเล ี่ยง               

การทำงานทุกอยางเทาที่จะทำได 

3.1.2 เนื่องจากคนไมชอบทำงาน จึงตองมีการใชอำนาจบังคับ ควบคุม แนะนำ หรือขูวาจะ

ลงโทษ เพื่อใหทำงานลุลวงตามวัตถุประสงค 

3.1.3 คนโดยสวนใหญชอบใหมีผู คนคอยแนะนำชี ้แนวทางในการทำงาน พยายาม

หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ มีความทะเยอทะยานนอย ตองการความปลอดภัยมากกวาสิ่งใด 

โดยสาระสำคัญแลว ทฤษฎีเอ็กซ ชี ้ใหเห็นวา โดยธรรมชาติมนุษยไมชอบทำงาน พยายาม

หลีกเลี่ยงงานเมื่อมีโอกาส ในขณะเดียวกันมนุษยสนใจประโยชนสวนตัวเปนที่ตั้ง ดังนั้น การจูงใจเพื่อใหคน

ปฏิบัติงานตองใชการบังคับเพื่อใหเกิดความเกรงกลัว และใหผลตอบแทนทางกายภาพ ทฤษฎีนี้ แมมิไดกลาว

อยางชัดเจนวาใชวิธีลงโทษหรือขูดวยวิธีใดก็ตาม แตก็แสดงออกถึงการบังคับโดยทางออม ดวยวิธีการจาย

ผลตอบแทนโดยตรงเทานั้น  

3.2 ทฤษฎีวาย (Y) มีสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของคน คือ 

3.2.1 คนมักจะทุ มเทแรงกายและแรงใจใหก ับงานปกติ ราวกับวาเปนการเลน หรือ                

การพักผอน ทั้งนี้ยอมข้ึนอยูกับลักษณะงาน และลักษณะของการควบคุมงาน 

3.2.2 การควบคุมจากบุคคลอื่น และการบังคับขมขูไมใชวิธีเดียวที่จะทำใหคนทำงานบรรลุ

วัตถุประสงคขององคการ ทุกคนปรารถนาที่จะเปนตัวของตัวเองและควบคุมตัวเองในการทำงาน เพื่อสัมฤทธ์ิ

ผลตามวัตถุประสงคที่เขามีสวนผูกพัน 

3.2.3 การที่คนมีความผูกพันตอวัตถุประสงคจะเปนแรงจูงใจอยางหนึ่งที่จะผลักดันใหเกิดผล

สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคที่คนมีสวนผูกพัน 

3.2.4 คนเราไมเพียงแตตองการม ีความรับผิดชอบดวยตนเองเทานั ้น แตยังแสวงหา                  

ความรับผิดชอบเพิ่มข้ึนอีกดวย 

3.2.5 คนสวนมากมีความรับผิดชอบคอนขางสูงในการใชจินตนาการ ความเฉลียวฉลาดและ

ความคิดสรางสรรคในการแกปญหาขององคการ 

ทฤษฎีวาย (Y) เปนแนวความคิดที ่คำนึงถึงจิตวิทยาของมนุษยอยางลึกซึ ้งและเปนการมอง

พฤติกรรมของมนุษยในองคการจากสภาพความเปนจริง การดำเนินงานในองคการจะสำเร็จโดยไดรับ                  

ความรวมมืออยางจริงใจและมีโอกาสใชความรูความสามารถของแตละบุคคล และโดยใหตั้งอยูในความพอใจ

ดวย 
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   จากการศึกษาทฤษฎี X และทฤษฎี Y สรุปไดวา เปนแนวความคิดของผู บริหาร ที ่จะศึกษา                  

ทำความเขาใจถึงพฤติกรรมของพนักงานเพื ่อขจัดความไมพึงพอใจในการทำงานและเสริมสรางแรงจูงใจ             

ในการทำงานเพื่อใหเกิดความพึงพอใจ เพื่อทำใหองคการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค 

 

4. ทฤษฎีการจูงใจ E.R.G. Model 

    ทฤษฎี ERG ยอมาจาก Existence Relatedness และ Growth ซึ่งเปนตัวแปรหลักของทฤษฎี 

เปนทฤษฎีที่ศึกษาตอยอดจากทฤษฎีลำดับฐานของมัสโลว โดยเคลตัน อัลเดอรเฟอร (Clayton Alderfer) 

แหงมหาวิทยาลัยเยล (Robbins 1996 : 218 – 219 อางถึงใน วรรณา อาวรณ 2559: 14-15) อัลเดอรเฟอร

เสนอวา ความตองการหลักของคนเรามีอยู 3 สวน คือ ความตองการอยูรอด (Existence) ความตองการ

ความสัมพันธ (Relatedness) และความตองการความเจริญงอกงาม (Growth) จอหนส (Johns 1996 : 164 

– 165 อางถึงใน วรรณา อาวรณ 2559: 14-15) อธิบาย เกี่ยวกับองคประกอบของทฤษฎี ERG วา ความ

ตองการความอยูรอดเปนความตองการการตอบสนอง ปจจัยพื้นฐาน และสภาพความเปนอยูเพื่อใชชีวิตอยู

รอดปลอดภัย ซึ่งเทียบไดกับการรวมความ ตองการทางกายภาพ และความตองการความปลอดภัยของมัสโลว              

เขาดวยกัน สวนความตองการความสัมพันธนั้น หมายถึง ความตองการที่จะมีสัมพันธที่ดีระหวางกันและกัน 

ความตองการดาน ความสัมพันธนี้ตองการการปฏิสัมพันธและความสัมพันธระหวางบุคคล ซึ่งเทียบไดกับ

ความตองการ ทางสังคม และการไดรับการยอมรับนับถือ และในความตองการสวนที่สามคือ ความตองการ

ความเจริญกาวหนานั้น เปนความตองการที ่จะเติมเต็มความตองการสวนบุคคลในการมีสวนรวมในการ 

ทำงาน เปนความตองการที่จะใชความรูความสามารถและทักษะของตนเพื่อพัฒนาทักษะและ ความสามารถ

ใหมใหกับตนเอง เทียบไดกับลำดับขั้นสูงสุด หรือความสำเร็จแหงตนตามทฤษฎีฐานของมัสโลว ความแตกตาง

ระหวางทฤษฎีลำดับฐานของมัสโลวกับทฤษฎี ERG ของอัลเดอรเฟอร นอกจากการยุบรวมความตองการหา

ขั้นเปนสามขั้นแลว อัลเดอรเฟอรยังเสนอวาคนเราจะตอบสนอง ความตองการของตนเองในหลายระดับใน

เวลาเดียวกันไดโดยไมตองรอใหความตองการพื้นฐาน สมบูรณกอน และขณะเดียวกัน หากความตองการใน

ระดับสูงข้ึนไปไมสามารถตอบสนองได คนก็จะ หันมาตอบสนองความตองการระดับต่ำลงมามากข้ึน ความคับ

ของใจที่ไมสามารถตอบสนองตนเองใน ความตองการระดับสูงข้ึนไปไดจะทำใหคนหาทางออกโดยตอบสนอง

ความตองการระดับต่ำลงมาให มากข้ึนก็เปนได 

ทฤษฎีการจูงใจ ERG (Alderfer, s ERG Theory) Clayton Alderfer นักวิชาการแหงมหาวิทยาลัย 

Yale ไดพัฒนาทฤษฎีความตองการดานการดำรงอยู ความสัมพันธและความกาวหนา ที่เรียกรวมกันวา ทฤษฎี 

ERG (ERG Theory) ซึ่งม ีพื้นฐานมาจากทฤษฎีความตองการของ Maslow โดย Alderfer สรุปว าความ

ตองการของมนุษยสามารถแบง ออกเปน 3 กลุม ไดแก  
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1. ความตองการเพื่อการดำรงชีวิต (Existence needs = E) เปนความตองการในระดับต่ำสุดของ

มนุษยที่ตองการไดมาในสิ่งที่จำเปนเพื่อการดำรงชีวิตอยูรอดจะเกี่ยวของกับความตองการทางดานรางกาย

และปรารถนาอยากมีสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน ตองการอาหารที่อยูอาศัย เปนตน สำหรับชีวิตจริงองคการ

นั้น ตองการคาจางเงินโบนัส และผลประโยชนตอบแทน ตลอดจนสภาพ เงื่อนไขการทำงานที่ดีและสัญญาการ

วาจางเหลานี้ลวนแตเปนเครื่องมือตอบสนองสิ่งจูงใจดานน้ีทั้งสิ้น  

2. ความตองการทางดานความสัมพันธ (Relatedness needs = R) เปนความตองการที่เกี่ยวพัน

และเกี่ยวของกันในเชิงมนุษยสัมพันธเปนลักษณะของมนุษยที่ตองการอยูรวมกันทั้งนี้ ตรงกับ Maslow ที่ได

กลาวไวในเรื่องของความตองการที่จะอยูรวมกันในสังคม และความตองการ  ไดรับการยอมรับนับถือยกยอง

สรรเสริญ  

3. ความตองการความเจริญกาวหนา (Growth needs = G) เปนความตองการในระดับสูงสุดเปน

ความตองการกาวหนาและเติบโต ความตองการชนิดนี ้จะเปนความตองการที ่เกี ่ยวกับเรื ่องราว ของการ

พัฒนาการเปลี ่ยนแปลงฐานะ สภาพ และการเติบโตกาวหนาในหนาที่การงาน ความตองการประเภทนี้

ประกอบดวยสวนที ่ เป นความตองการการยกยองและความตองการประสบความสำเร ็จตามทฤษฎี                      

ของ Maslow  

ทฤษฎี ERG นี้จะมีขอสมมติฐาน 3 ประการ เปนกลไกสำคัญอยู คือ  

1. ความตองการที่ไดรับการตอบสนอง (Need Satisfaction) นั่นคือ หากความตองการระดับใดได 

รับการตอบสนองความตองการนอยความตองการประเภทนั้นจะมีอยูสูงเชน ถาพนักงาน ไดรับการตอบสนอง

ดานเงินเดือนนอยเกินไปดังนั้นความตองการดานเงินเดือนก็จะมีอยูสูง 

2. ขนาดความตองการ (Desire Strength) ถาหากความตองการประเภทที ่อยูต ่ำกว า เชน                    

ความตองการดานการอยูรอด ไดรบัการตอบสนองมากพอแลว ก็จะยิ่งทำใหความตองการประเภทที่อยูสูงกวา 

เชน ความตองการกาวหนาและเติบโตมีมากย่ิงข้ึน ตัวอยาง เชน ถาหัวหนางานไดรับ การตอบแทนดานคาจาง

และอ่ืน ๆ (ความตองการอยูรอด) มากพอแลวนั้น หัวหนางานคน้ันก็จะ ตองการได รับการยอมรับและนับถือ

จากกลุมเพื่อนรวมงาน (ความสัมพันธทางสังคม)  

3. ความตองการที่ไมไดรับการตอบสนอง (Need Frustration) ถาหากความตองการประเภทที่อยูสูง

มีอุปสรรคติดขัดไดรับการตอบสนองนอย ก็จะทำใหความตองการประเภทที่อยู ต่ำลงไปมีความสำคัญมากข้ึน 

ตัวอยางเชน ถาหัวหนางานไมอาจมีโอกาสที่จะไดเปลี่ยนงานใหมที่ ทาทายมากขึ้น (ความกาวหนาและเติบโต) 

กรณีเชนนี้หัวหนาคนนี้ก็จะหันมาสนใจและตองการที่ จะไดรับความอบอุนสัมพันธใกลชิดกับเพื่อนรวมงาน

และลูกนองในกลุม (ความสัมพันธทางสังคม) แนวคิดจากทฤษฎีนี้แมจะเปนการศึกษาจากลำดับขั้นความ

ตองการของ  Maslow ก็ตามแตก็มีประเด็นที่ใหเห็นถึงความแตกตางกันใน 2 ลักษณะ  คือ  
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  1. ตามสภาพความเปนจริงความตองการทั้ง 5 ขั้น สามารถจัดกลุมรวมกันได 3 ขั้น เทานั้น คือ

ความตองการดำรงชีวิต เปรียบเทียบไดกับความตองการทางรางกายและความตองการทางสงัคม ทฤษฎีความ

ตองการซึ่ง หมายถึง ความตองการในการยังชีพ ที่พักอาศัยรวมทั้งความปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ความ

ตองการความสัมพันธมีลักษณะเหมือนกันกับความตองการทางสังคม ซึ่ง ไดแกความตองการความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความตองการเจริญเติบโตสามารถเปรียบเทียบ ไดกับความตองการการยอมรับนับถือและ

ความตองการความสำเร็จในชีวิตของมาสโลว ซึ่งหมายถึง ความสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ที่มีอยู  

  2. ตามแนวทฤษฎีลำดับขั้นความตองการของ Maslow เห็นวาบุคคลจะมีความตองการ ที่สูงข้ึน

ไดนั้นจะตองได  รับการตอบสนองความตองการในข้ันตนกอน แตแนวทางทฤษฎีนี้มีความ ยืดหยุนมากกวา 

คือ บุคคลอาจจะมีความตองการหลาย ๆ อยางพรอมกัน โดยอาจจะมีความตองการ ในระดับสูงพรอม ๆ           

กับความตองการในระดับต่ำ ในขณะที่บุคคลพึงพอใจจากความตองการที่ไดรับ เพื่อที่จะนำไปสูระดับที่สูงข้ึน

อีกระดับหนึ่ง บุคคลอาจจะมีความคับของใจในความพยายามที่จะบรรลุใหถึงระดับข้ันนั้น ๆ ลักษณะเชนน้ี

อาจจะเปนเหตุใหบุคคลมีความพยายามที่จะกลับไปแสวงหา สิ่งที่ตอบสนองความตองการในระดับต่ำกวาก็ได  

 กลาวโดยสรุปไดวาทฤษฎีความพึงพอใจของนักทฤษฎีทั ้ง 4 ทานคือ Maslow, Herzberg, 

McGregor, Alderfer ผูที่มีความคิดเห็นแตกตางจากผูอื่นคือ Herzberg ซึ่งเขาคิดวาปจจัยที่มีผลตอการจูงใจ

ในการทำงาน คือสิ่งที ่ทำใหพนักงานเกิดความพึงพอใจ โดยในสวนแนวคิดของ Maslow, McGregor,        

และ Alderfer จะคลายก ันคือ ความพึงพอใจเกิดจากความตองการขั ้นพื ้นฐานเปนสำคัญ สร ุปไดวา           

ความพึงพอใจ คือทัศนคติหรือความรูสึกของตัวบุคคล ซึ่งเมื่อไดรับการตอบสนองตามความตองการแลวก็จะ

ทำใหเกิดความรูสึกในทางบวก แตเมื่อไมไดรับการตอบสนองตามความคาดหวังก็จะทำใหตัวบุคคลเกิด

ความรูสึกในทางลบ 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพการทำงาน 

 
แนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ที ่กล าวถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยทั ่วไป จะกลาวถึงผล                        

การปฏิบัติงาน (Performance) ซึ่งถือไดวาเปนเรื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Efficiency) คือ    



 40

เมื่อมีผลการปฏิบัติดีก็ถือวามีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ถาผลการปฏิบัติงานไมดี ก็ถือวาประสิทธิภาพ    

การทำงานต่ำ ซึ่งในสวนของความหมายของคำวาประสิทธิภาพ ไดมีผูใหความหมายตาง ๆ ไวดังนี้ 

ประเวศน  มหารัตนสกุล (2553) ใหความเห็นวา ประสิทธิภาพ (Efficiency) การทำงานที่ไดผล

ผลิตหรือผลลัพธตามที่ตองการ โดยใชทรัพยากรที่มีมูลคานอยกวามูลคาของผลลัพธ 

พัณศา คดีพิศาล (2553) ใหความเห็นวา ประสิทธิภาพ (Efficiency) การดำเนินงานเพื่อใหบรรลผุล

สำเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว โดยใหไดผลผลิตออกมาดีที่สุด ในขณะที่ใชทรัพยากรในการดำเนนิกิจกรรม

นอยที่สุด โดยการทำงานนั้นตองมีกลยุทธ ระบบการทำงานในรูปแบบตาง ๆ ที่สมาชิกในทีมมีความเห็น

รวมกันและมุงไปสูเปาหมายเดียวกัน 

ธงชัย  สันติวงษ (2540, อางใน จิตราวรรณ  ถาวรวงศสกุล, 2554 : 50) ใหความเห็นไว วา 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้น หมายถึงการมีสมรรถนะสูง สามารถมีระบบการทำงานที่กอใหเกิดผลได

สูงสุด โดยผลผลิตที่มีมูลคาสูงกวา มูลคาของทรัพยากรที่ใชไป   

สมใจ ลักษณะ (2552) ไดใหความหมายไววา ประสิทธิภาพในการทำงาน หมายถึงบุคคลที่ตั้งใจ

ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ใชกลวิธีหรือเทคนิคการทำงานที่จะสรางผลงานไดมากข้ึน เปนผลงานที่มี

คุณภาพเปนที่นาพอใจ โดยสิ้นเปลืองทุน คาใชจาย พลังงาน คุณภาพและปริมาณของผลงาน คิดคน ดัดแปลง

วิธีการทำงานใหไดผลดีอยูเสมอ 

จากความหมายดังกลาวขางตน ทำใหสรุปไดวา ประสิทธิภาพการทำงาน หมายถึง การดำเนินงานที่

สามารถบรรลุเปาหมาย ตามที่บุคคลหรือองคกรที่ตั้งไวภายในระยะเวลาที่เหมาะสม สอดคลองกับคุณภาพ 

และปริมาณของงานโดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 Harrington Emerson (1931,P : 223, อางใน อัครเดช ไมจ ันทร, 2560 : 16-17) ไดกลาวถึง

หลักการทำงานใหมีประสิทธิภาพในหนังสือ The Twelve Principles of Efficiency ซึ่งไดรับการยกยอง 

กลาวถึงกันมากในหลัก 12 ประการ ของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีสาระสำคัญดังน้ี 

 1. ทำความเขาใจและกำหนดแนวคิดในการทำงานใหกระจางแจง 

 2. ใชหลักสามัญในการพิจารณาความนาจะเปนไปไดของงาน 

 3. คำปรึกษาแนะนำตองสมบูรณและถูกตอง 

 4. ตองรักษาดวยความยุติธรรม 

 5. ปฏิบัติดวยความยุติธรรม 

 6. การทำงานตองเชื ่อถือได มีความฉับพลัน มีสมรรถภาพ และมีการลงทะเบียน (Record)                

เปนหลักฐาน  

 7. งานควรมีลักษณะแจงใหทราบถึงการดำเนินงานอยางทั่วถึง 

 8. งานสำเร็จทันเวลา 
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 9. ผลงานไดมาตรฐาน 

 10. การดำเนินงานสามารถยึดเปนมาตรฐานได 

 11. กำหนดมาตรฐานที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการฝกสอนได 

 12. ใหบำเหน็จรางวัลแกงานที่ดี 

ดังนั ้นประสิทธิภาพในการปฏิบ ัติงานจึงเปนสิ ่งที ่แสดงใหเห็นวาพนักงานนั้นมีความสามารถใน             

การปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไวหรือไม ไมวาจะเปนในเรื่องของปริมาณงานที่ออกมา 

คุณภาพของชิ้นงาน อัตราผลผลิต ตลอดจนปริมาณผลผลิตท่ีสูญเสียไป 

มาตรฐานในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพจะชวยใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ชวยให

การเปรียบเทียบผลงานที่ทำไดกับที่ควรจะมีความชัดเจน ชวยใหเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให

เกิดผลได มากกวาปจจัยที ่ใชและชวยใหม ีการฝกฝนตนเองปรับเขาสู มาตรฐานการทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพได นอกจากนั้น ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล ไวดังนี้ 

 1. การสรางบรรยากาศหรือเงื่อนไขที่จะใหคนในองคการมีความรูสึกอยากทำงาน ตัวการสำคัญที่จะ

วัดวาบรรยากาศ หรือเงื่อนไขในองคการเอื้ออำนวยตอการทำงานมากนอยเพียงใด ระดับขวัญของคน 

 2. การใชขอมูลที่ไดจากการสำรวจ หรือรวบรวมมากำหนดกิจกรรมที่สำคัญขององคการเพื่อกระตุน

ใหมีการปรับปรุงใหดีขึ ้น การวัดคาควรปรับปรุงกิจกรรมอะไรนั้นโดยทั่วไปจะตองเปรียบเทียบผลไดกับ

คาใชจายของการปรับปรุงน้ัน สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ 

  2.1 การปรบัปรุงระบบการสื่อสาร 

2.2 การกระตุนสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบรหิารบางระดับ 

2.3 การกำหนดผลตอบแทนใหกับพนักงานทกุระดบั 

2.4 การกำหนดโครงการ การจายคาตอบแทนที่ยืดหยุนได 

 3. กำหนดระบบ การประเมิน และการใหคาตอบแทนของผูบริหารสัมพันธโดยตรงกับประสิทธิภาพ

ในการบริหารงาน โดยสอดคลองกับแนววัดผลกำไร 

 4. การกำจัดอุปสรรคใด ๆ ที่จะไปขัดขวางการบริหารงาน การติดตอสื่อสารความมีสวนรวมของคน

ในองคการ 

 5. ฝายบริหารควรแจงใหฝายปฏิบัตทิราบถงึการเปลี่ยนแปลงทีส่ำคัญในหลักการและนโยบาย 

 6. การวัด หรือการประเมินใด ๆ ทีเ่กี่ยวกับบุคคลในองคการจะตองใชเกณฑมาตรฐาน 

 7. การวัดความสัมพันธ ระหวางข อมูลทางดานบุคคลกับขอมูลอื ่น ขององคการที่เกี ่ยวกับ

ประสิทธิภาพขององคกร กำไร การเจริญเติบโต คาใชจาย และอื่น ๆ ควรกระทำเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ

ของพนักงาน 
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ดังนั้นประสิทธิภาพในการทำงานจึงเปนสิ่งที่เกิดจากความพึงพอใจของพนักงานทีท่ำงานเปนกลุม 

การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล โดยพิจารณาถึงภารกิจที่ปฏิบัติ ความสามารถความพึงพอใจที่จะทำงาน

รวมกันกันในอนาคต ซึ่งการบรรลุผลการปฏิบัติงานตามเปาหมาย อยูในมาตรฐานดานปริมาณ คุณภาพ และ

เหมาะสมกับเวลาในผลงานที่ออกมาซึ่งจะชวยใหองคกรบรรลภุารกิจขององคการที่สำคัญไดสำเร็จ โดยเฉพาะ

ในดานการแสดงใหความเห็นถึงศักยภาพในการทำงานรวมกัน 

 

 

องคประกอบของประสิทธิภาพการทำงาน 

สมใจ ลักษณะ (2552) ไดแบงประเภทของประสิทธิภาพไว 2 ประเภท คือ  

1. ประสิทธิภาพของบุคคล เปนการทำงานเสร็จโดยสูญเสียพลังนอย คานิยมการทำงานที่ยึดสังคม

คือ การทำงานไดเร็วและไดงานดี บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน คือบุคคลที่ต้ังใจปฏิบัติงานอยางเต็ม

ความสามารถ ใชเทคนิคการทำงานที่จะสรางผลงานไดมาก และมีคุณภาพ 

2. ประสิทธิภาพขององคกร  นับเปนหัวใจสำคัญของการนำพาองคกรไปสู การบรรลุผลสำเร็จ    

ของการดำเนินงาน องคกรจะมีผลผลิตที่นาพอใจทั้งในดานการผลิต การบริการ มีความเจริญกาวหนา และ

การสรางความพึงพอใจทั้งแกลูกคาและแกบุคลากรขององคกร ซึ่งขึ้นอยูกับความสามารถขององคกรในการ

พัฒนาประสิทธิภาพขององคกรเอง ซึ่งประสิทธิภาพขององคกรข้ึนอยูกับองคประกอบที่สำคัญ ดังจะแสดงใน

แผนภูมิที่ 2.1 ดังน้ี 
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แผนภูมิที่ 2.1 องคประกอบการพัฒนาประสทิธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดเก่ียวกับการบริการ  
 

 ความหมายของการบริการ 

 มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมาย การบริการไว ดังนี้   

   อรุโณทัย อุ นไธสง (2552 : 8-9) ไดกลาวไววา การบริการ เปนการปฏิบัติงาน พฤติกรรม                    

การกระทำหรือกิจกรรมที่มีการติดตอและเกี่ยวของกับบุคคลตาง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก หรือชวยเหลือ

และอำนวยประโยชนใหแกผูรับบริการ การบริการมีความสำคัญกับบุคคลตาง ๆ และสงผลตอทัศนคติและ

ความรูสึกทั้งตอตัวผูใหบริการและหนวยงานที่ใหบริการเปนไปในทางบวกหรือทางลบ จึงเปนสิ่งสำคัญที่ทุกคน

ในองคกรจะตองถือเปนความรับผิดชอบรวมกัน 

  วีระพงษ  เฉลิมจิระรัตน (2553 : 10) ไดกลาววา บริการ หมายถึง สิ่งที่ไมมีตัวตน จับตองไมได และ

เปนสิ่งที่ไมถาวร เปนสิ่งที่เสื่อมสลายไปอยางรวดเร็ว บริการเกิดข้ึนจากการปฏิบัติของผูใหบริการ โดยสงมอบ

การบริการนั้นไปยังผูรับบริการ หรือลูกคา เพื่อใชบริการนั้น ๆ โดยทันทีหรือภายในระยะเวลาเกือบจะทันทีที่

มีการใหบริการ 

  จิตติพร  กุมภาพงษ (2555 : 25) ไดกลาวไววา การบริการ เปนกระบวนการที่ไมมีตัวตนงาน

บริการเปนงานที่ตองตอบสนองในทันที ผูใชบริการตองการใหลงมือปฏิบัติในทันที การบริการเปนการกระทำ

ที่เกิดจากจิตใจที่เปยมไปดวยความตองการชวยเหลือ เอื้ออาทร มีน้ำใจไมตรี ใหความสะดวกรวดเร็ว ใหความ

เปนธรรมและความเสมอภาค ถาเปนการบริการที ่ด ี เมื ่อผู ใหบริการไปแลว ผู ร ับบริการก็จะเกิดความ

ประทับใจ หรือเกิดทัศนคติที่ดีตอการบริการ 
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  Kotler (2010), อางใน เบญชภา แจงเวชฉาย, (2559 : 6-7)   ไดกลาววา การบริการ หมายถึง 

ปฏิบัติการใด ๆ ที่บุคคลกลุมหนึ่งสามารถ นำเสนอใหอีกกลุมบุคคลหนึ่ง ซึ่งไมสามารถจับตองไดไมไดสงผลถึง

ความเปนเจาของสิ่งใด โดยมี 7 เปาหมาย และความตั้งใจในการสงมอบบริการนั้น ทั้งนี้การกระทำดังกลาว

อาจจะรวมหรือไมรวมอยู กับสินคาที่มีตัวตนก็ได  

 จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การบริการ หมายถึง การแสดงออกทางการกระทำที่ฝายหนึ่ง

นำเสนอใหกับ อีกฝายหนึ่ง โดยกระบวนการดังกลาวอาจจะเกี่ยวของกับสินคาที่มีสามารถจับตองได หรือไม

สามารถ จับตองไดเพื่อเปนการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ จนนำไปสูความพึงพอใจสูงสุดตาม 

ความคาดหวัง หรือมากกวาความคาดหวัง 

 

ความหมายของคุณภาพการบริการ 

Lewis และ Booms (1983), อางใน ชัชวาล อรวงศศุภทัต, (2554 8-9) กลาวไววา คุณภาพการ 

ใหบริการ เปนสิ่งที่ชี ้วัดระดับในการบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการโดยจะเปน การสง

มอบจากผูใหบริการไปยังลูกคาหรือผูรับบริการ การใหบริการที่มีคุณภาพ (Delivering Service Quality) 

หมายถึง การตอบสนองความตองการที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความคาดหวัง ซึ่ง สอดคลองกับ Schmenner 

(1995 อางใน ชัชวาล อรวงศศุภทัต, 2554) ที่ไดกลาววา คุณภาพการ ใหบริการนั้นจะไดจากการที่ผูรับบรกิาร

เกิดการรับรูแลวหักออกดวยความคาดหวังที่คาดวาจะไดรับ จากบริการ ซึ่งถาหากวาไดรับการบริการที่นอย

กวาความคาดหวังก็จะทำใหผูรับบริการรับรูและมอง ถึงคุณภาพการบริการในดานลบ หรือรับรูวาการบริการ

นั ้นไมมีคุณภาพเทาที่ควร แตถาหากวาไดรับ การบริการที่มากกวาความคาดหวัง การรับรู คุณภาพการ

ใหบริการก็จะเปนบวก หรือมีคุณภาพในการ บริการ และ Lovelock (1996) ไดใหความหมายวาเปน

แนวความคิดที่เกี่ยวของกับเรื่องของสินคา หรือบริการที่ลูกคาที่มีศักยภาพในการซื้อหาสามารถและอาจจะทำ 

การประเมินกอนที ่เขาจะเลือก บริโภคสินคาหรือบริการนั้น สวน Ziethaml, Parasuraman และ Berry 

(1990) กลาววา คุณภาพ การบริการเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากความคาดหวังของลูกคาหรือผูรับบริการที่มีตอการ

บริการ 

 จิตติพร  กุมภาพงษ (2555 : 36) ไดกลาวไววา คุณภาพการบริการ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของ           

การบริการที่สามารถสนองความคาดหวังของผูมารับบริการ ใหเปนไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม ทำใหเกิดผล

ลัพธที่ดีตรงกับความตองการหรือความคาดหวังไวใหไดรับการตอบสนองอยางเต็มที่ และคุณภาพการบริการ

ยังมุงหมายที่จะทำใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในสินคาหรือบริการความนาเช่ือถือที่เปนไปตามมาตรฐาน

การประเมิน ตอบสนองความตองการของผูรับบรกิารอยางมคุีณภาพ มีความเหมาะสมกับประโยชนใชสอยกับ

ผูใชหรือผูรับบริการ คุณภาพบริการตองมีความพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มมาตรฐานในการใหบริการของ

องคการใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวและเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการมากที่สุด 
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Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988), เสรี วงษมณฑา (2015) และเชิดชาติ ตะโกจีน (2559) 

ไดกลาวถึง การสรางมิติแหงการบริการ เพื่อใหมั่นใจวาการบริการของเรานั้นดีพอที่จะทำให ลูกคารูสึกวา

ไดรับคุณคาจากตนทุนที่ไดใชจายออกไป เพื่อสรางความผูกพันระยะยาว ซึ่งตางก็กำหนด มิติคุณภาพการ

บริการออกเปน 5 มิติ ไดแก  

1. สิ่งที่สัมผัสไดและสิ่งที่เปนรูปธรรม (Tangible) เชน การมีที่จอดรถที่เพียงพอ การมีที่นั่ง สำหรับ

รับรองลูกคา การมีหองน้ำที่สะอาด  

2. ความนาเชื่อถือและไววางใจได (Reliability) เชน ทุกกิจกรรมเปนไปอยางถูกตองและตรงกับ

วัตถุประสงคของการบริการนั้นในเวลาที่เหมาะสม  

3. การตอบสนอง (Responsiveness) ใหบริการดวยความรวดเร็ว ไมควรใหลูกคารอนาน รวมถึงให

ความชวยเหลือเมื่อลูกคาตองการใชบริการอยางเร็วที่สุด  

4. การสรางความมั่นใจ (Assurance) เปนการสรางความมั่นใจวาพนักงานที่ใหบริการแกลูกคานั้น 

เปนผูมีความรูความสามารถที่จะใหความชวยเหลือได  

5. การเอาใจใสตอลูกคา (Empathy) ตองเขาใจถึงปญหา ความตองการและการแกไขปญหา                

ตามความตองการที่แตกตางกันไป และจะตองสื่อสารทำความเขาใจกับลูกคาไดอยางถูกตอง เปนตน 

 จากความหมายที ่มีนักวิชาการกลาวไวอยางหลากหลายสามารถสรุปไดวา คุณภาพการบริการ 

(service quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความตองการของธุรกิจใหบริการ คุณภาพ              

ของบริการเปนสิ่งสำคัญที่สุดที่จะสรางความแตกตางของธุรกิจใหเหนือกวาคูแขงขันได การเสนอคุณภาพ          

การใหบริการที่ตรงกับความคาดหวังของผูรับบริการเปนสิ่งที่ตองกระทำ ผูรับบริการจะพอใจถาไดรบัสิ่งที่

ตองการ เมื่อผูรับบริการมีความตองการ ณ สถานที่ที่ผูรับบริการตองการ และในรูปแบบที่ตองการ  

 

 

 

 ลักษณะของการบริการ 

 Kotler (2003 : 398-400), อางใน ศิริพร เจริญศรีวิริยะกุล, (2554 : 16-17) อธิบายวาการบริการมี

ลักษณะเฉพาะที่แตกตางไปขึ้นอยูกับสินคาหรือผลิตภัณฑทั่วไป 4 ประการ ดังนี้  

 1. การบริการไมสามารถจบัตองได (Intangibility) การบริการนั้นตางจากสินคาตรงที่สินคาสามารถ

จับตองไดแตบริการไมสามารถจับตองได หรืออาจจะหมายความวาบริการโดยทั่วไปมีลักษณะ  ที่คอนขางเปน

นามธรรม ไมมีตัวตน ไมมีรูปราง ดังนั้น จึงเปน การยากที่จะสามารถรับรูถึงการบริการผานประสาทสัมผัส 

ตาง ๆ ของเราได ทำใหผูบริโภคเกิดความเสี่ยงในการเลือกซื้อบริการนักการตลาดจึงตองหาวิธีลดความเสี่ยง

ใหกับผูบริโภคโดยการสราง หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) ซึ่งสามารถมองเห็นเปนรูปธรรม
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ขึ้นมา เพื่อเปนสัญลักษณแทนการบริการที่ไมสามารถจับตองได เชน การผาตัดเปนบริการจึงไมสามารถจับ

ตองได ทำใหตองใชการสรางหลักฐานทางกายภาพ เชน สถานที่ ที่สะอาด แพทยที่นาเชื่อถือ มาชวยใหเกิด      

ความมั่นใจในการบริการ และโดยมีเครื่องมือทางการตลาด ดังนี้ 

  1.1  สถานท่ี อาคารตองสวยงาม สะดวก และต้ังอยูในทำเลที่ลูกคาสะดวก 

  1.2 บุคคล พนักงานตองมีคุณลักษณะของพนักงานบริการที่ดี 7 ประการ และมีพนักงานบริการ

เพียงพอในการใหบริการ 

  1.3 เครื่องมือ มีเครื่องมือพรอมสำหรับการปฏิบัติงานทุกอยางครบครัน 

  1.4 ตราสินคา เลือกใชสิ่งที่แสดงถึงบริการที่เปนเลิศ 

  1.5 ราคา ตองแสดงใหลูกคาเห็นวาการเลือกใชบริการของเรานั้นคุมคากับเงินที่จายไป 

 2. การบร ิการไม สามารถแยกกระบวนการผลิตและกระบวนการบริโภคออกจากกันได 

(Inseparability) เนื ่องจากโดยทั่วไปการบริการมักจะถูกผลิตและบริโภคในระยะเวลาเดียวกัน         

โดยลูกคาที ่เปนผู ซื ้อบริการมักจะตองมีสวนรวมในกระบวนการผลิตบริการนั ้นดวย ยกตัวอยาง เชน 

กระบวนการในการตัดผม หรือกระบวนการในการผาตัด เปนตน แตถามองในมุมของสินคาการผลิตและ            

การบริโภคจะถูกแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง 

 3. บริการจัดทำมาตรฐานไดยาก (Heterogeneity) คนเปนปจจัยสำคัญของการบริการ การจัด

มาตรฐานโดยการจัดการคนเปนเร ื่องยาก จะเห็นวาบริการมีความหลากหลายสูง ขึ้นอยูกับวาใครเปนผู

ใหบริการ จะใหบริการเมื่อไร ที่ไหน และอยางไร บริการจึงมีความแตกตางกัน ตัวอยางเชน ในโรงพยาบาล 

แพทยบางคนชำนาญเรื่องเด็ก แพทยบางคนชำนาญเรื่องกระดูก ดังน้ัน ผูรับบริการจะตองมีความระมัดระวัง

ในเรื่องความมีมาตรฐานของผูใหบริการ และควรมีการสอบถามผูอื่นกอนตัดสินใจเลือกผูใหบริการ 

 4. การบริการไมสามารถเก็บไวได (Perishability) บริการไมสามารถเก็บรักษาไวไดเหมือนสินคา

อื่น เมื่อไมมีความตองการใชบริการก็จะเกดิความสูญเปลาคอนขางสูง ขึ้นอยูกับความตองการที่จะใชบริการใน

แตละชวงเวลา แตถาความตองการใชบริการไมแนนอนจะเกิดปญหา นั่นคือ บริการไมทันหรือไมมีลูกคา 

ดังนั้น ธุรกิจบริการจึงตองใชกลยุทธตาง ๆ เพื่อปรับความตองการซื้อและปรับการใหบริการ เพื่อไมใหเกิด

ปญหามากหรือนอยเกินไป 

  

 

 

 ความสำคัญของคุณภาพการบริการ 

 มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมาย ความสำคัญของคุณภาพการบริการได ดังนี้ 
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  นิติพล ภูตะโชติ (2551 : 29) อางใน เบญชภา แจงเวชฉาย, (2559 : 9-10) ไดกลาวถึง หลักเกณฑ

ในการพิจารณาคุณภาพของงานบริการไวดังนี้  

  1) การเขาถึงลูกคา (Access) หมายถึง การที่ผูใหบริการสามารถใหบรกิารลูกคาได อยางรวดเรว็ 

ลูกคาสามารถเขาถึงการบริการไดงาย ธุรกิจจึงตองคำนึงถึงสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ เชน ดานทำเลที่ตั้ง 

สถานที่ติดตอ เวลา ข้ันตอนของการใหบริการ ที่รวดเร็ว เพื่อไมใหลูกคาตอง เสียเวลารอนาน เพราะอาจทำให

ลูกคาเกิดความรูสึกเบื่อ และเปลี่ยนไปใชบริการจากที่อื่น  

  2) ความพึงพอใจของลูกคา (Satisfaction) คือเปาหมายที่สำคัญที่สุดของการบริการ หากผู

ใหบริการสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได จะสามารถทำใหลูกคาเกิดความพึง พอใจได  

  3) ความคาดหวังของผูใชบริการ (Expectation) เกิดขึ้นจากความแตกตางของ ลักษณะลูกคา

แตละราย ซึ่งลูกคาอาจจะมคีวามคาดหวังตอการบริการทีแ่ตกตางกันออกไป ดังนั้น ลูกคายอมมีความคาดหวัง

ที่จะไดรับการบริการที่แตกตางกัน  

  4) การติดตอสื่อสาร (Communication) เปนการบอกใหลูกคาไดรับทราบถึง รายละเอียดของ

สินคาและบริการตาง ๆ โดยการใชภาษาเพื่อใหลูกคาเขาใจไดงาย  

  5) ความพรอมในการใหบริการ (Readiness) ความพรอมเปนประสิทธิภาพของการ ใหบริการ 

ซึ่งจะสงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในบริการนั้น ๆ  

  6) ความรูของผูใหบริการ (Knowledge and competence) ความรู ความสามารถ และความ

ชำนาญของผูใหบริการจะเปนสิ่งหนึ่งที่สามารถสรางความมั่นใจใหแกลูกคาได  

  7) คุณคาของการใหบริการ (Value) คุณคาของงานบริการขึ้นอยูกับสิ่งที่ลูกคาไดรับ การบริการ 

กลาวคือลูกคาจะเกิดความรูสึกประทับใจ และไมเสียดายที่จะจายเงินคาบริการ เมื่อลูกคา ไดรับการบริการ

ตรงตามที่ตาดหวัง 

   8) ความสุภาพออนโยน (Courtesy) หมายถึง ความมีน้ำใจของพนักงาน ความจริงใจ และรูสึก

ยินดีที่จะตอนรับลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในบริการที่จะไดรับ  

  9) ใหความสนใจในลูกคา (Interest) การใหความสนใจและเอาใจใสตอลูกคานั้นเปน สิ่งจำเปน 

ไมวาลูกคาจะเปนใคร ตองดูแลเอาใจใสเขา อยาทำใหลูกคารูสึกวาถูกทอดทิ้งไมไดรับการ เอาใจใสจาก

พนักงาน  

  10) ความเชื่อถือได(Credibility) หมายถึง การที่ธุรกิจผูใหบริการมีการบริการที่ดี มี การไดรับ

รางวัล หรือการบอกตอจากลูกคาที่เคยมาใชบริการ สรางความนาเชื่อถือโดยการบริการตาม มาตรฐานที่

สม่ำเสมอ จะสามารถทำใหลูกคาเกิดความเชื่อถือและมั่นใจในบริการ  

  11) ความไววางใจ (Reliability) หมายถึง การที่ลูกคาไดรับการบริการอยางถูกตอง สม่ำเสมอ 

เทาเทียมกับลูกคารายอ่ืน ๆ ซึ่งจะทำใหลูกคาจะเกิดความไววางใจเมื่อกลับมาใชบริการอีก ครั้ง  
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  12) การตอบสนองลูกคา (Response) หมายถึงการใหบริการตอบสนองทันที เมื ่อ ลูกคา

ตองการใชบริการ หรือเมื่อเกิดปญหาก็สามารถตอบขอซักถามไดอยางรวดเร็ว ปญหาตาง ๆ  ไดรับการแกไข

อยางถูกตอง  

  13) ความปลอดภัย (Security) ผูใชบริการจะตองไดรับความปลอดภัยในการใช บริการ ไมเสี่ยง 

ไมเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาภายหลัง ไมผิดพลาดจากการทำงานของพนักงาน ใหบริการ  

  14) การรูจักและเขาใจลูกคา (Understanding the Customer) ผูใหบริการจะตอง ทราบวา

ลูกคาตองการอะไร ดังนั้นตองคนหาสิ่งตาง ๆ เหลานั้นมาบริการเพื่อตอบสนองความตองการ ของลูกคา ถาผู

ใหบริการเขาถึงความตองการของลูกคาและหาสิ ่งที่ลูกคาตองการมาตอบสนองเขาได ก็หมายถึงความมี

ประสิทธิภาพของบริการ   

 จิตติพร  กุมภาพงษ (2555 : 43) ไดกลาวไววา ความสำคัญของคุณภาพบริการ มีความจำเปนอยาง

ยิ่งสำหรับผูใหบริการตองถือปฏิบัติในการใหบริการที่สามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวัง           

ของผูรับบริการไดอยางถูกตองครบถวน และยังมีความสำคัญอยางยิ่งสำหรับผูใหบริการตองถอืปฏิบัติใหกับ

ผูร ับบริการที่สามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการไดอยางถูกตองครบถวน 

ปราศจากขอผิดพลาดทำใหผูรับบริการเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีตอบสนองตอความพึงพอใจตอการบริการที่ไดรับ 

 จากที ่กล าวมาขางตน สรุปไดวา ความสำคัญของคุณภาพการบริการ หมายถึง สิ ่งที ่จำเปนใน             

การปฏิบัติงานทางดานการบริการ เนื่องจากทางดานของผูใหบริการตองบริการใหตรงกับความตองการและ

ความคาดหวังของผูรับบริการ ทำใหผูรับบริการเกดิความพึงพอใจตอการใหบรกิาร สวนในดานของผูรับบริการ

ก็ไดรับการสนองความตองการของตนอยางถูกตองเหมาะสม 

 

การปฏิบัติงานที่ดีของเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

1. ความสะอาด สถานท่ีทำงาน พื้นอาคาร โตะ หองน้ำ เครื่องมือ เครื่องใช ซึ่งเปน สวนประกอบที่

ทำใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย ตองหมั่นทำความสะอาด เพื่อสรางความ นาเลื่อมใส ศรัทธาและดึงดูด

ความสนใจ  

2. การตรงตอเวลา ในการปฏิบัติหนาที ่ผูปฏิบัติงานควรมาถึงกอนเวลาเริ ่มงานเพื ่อเตรียมการ

ปฏิบัติงานใหทันเวลา เวลาเลิกงานก็ตองรักษาใหตรงเวลา ไมควรใหผูมาติดตอ เสียเวลารอคอย และถามี

เหตุขัดของก็ตองแจงใหผูใชบริการทราบ  

3. การแตงกาย ผูใหบริการตองแตงกายสุภาพหรือแตงกายตามระเบียบของหนวยงานที่วางไว            

ตองสุภาพและสะอาด เปนที่นาชื่นชมแกผูมาติดตอ  

4. กริยามารยาทและการตอนรับ ควรตอนรับผูใชบริการดวยกริยามารยาทที่ดีซึ ่งจะกอใหเกิด

ทัศนคติที่ดีตอหนวยงานไดทางหนึ่ง เจาหนาที่ฝายติดตอกับผูใชบริการจำนวนมากตองระวังในเรื่องน้ีอยางดี  
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5. น้ำเสียง เจาหนาที่พนักงานบางคนที่มีเสียงหวนหาว  ตองรูจักใชคำลงทายที่สุภาพ เชน ครับ 

หรือ คะ ลงทาย จะกอใหเกิดไมตรีแกผูมาติดตอ  

 

 

 

 

 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 
ธนพร สินสถิตพร (2558) ไดทำการศึกษาอิทธิพลของคุณคาที ่ร ับรูตอความไวใจ ความพึงพอใจ               

การบอกตอ และการกลับมาใชซ้ำของลูกคา บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยการใชแบบสอบถาม

จำนวน 410 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก การแจกแจกความถ่ี การหาคารอยละ การหาคาเฉลี่ย 

การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหโมเดลสมการ โครงสราง ซึ่งผลการวิจัยพบวาความไวใจมี

อิทธิพลทางบวกตอการบอกตอของลูกคา และความพึง พอใจมีอิทธิพลทางบวกตอการบอกตอ  

นารีรัตน ชูอัชฌา (2558 : บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการ

ใหบริการ ขององคการบริหารสวนตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ผูมาใช

บริการ เปนเพศหญิงมากกวา เพศชาย สวนใหญมีอายุ 21-29 ป มีสถานภาพสมรส มีอาชีพรับจางทั่วไป 

การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท นอกจากนี้ผูมาใชบริการมีความพึง

พอใจมากที่สุดใน ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน รองลงมาคือ การติดตอสื่อสาร และผูมาใชบริการ มีความพึง

พอใจใน ดานจุดเดียวเบ็ดเสร็จ นอยที่สุดผูมาใชบริการที่มี สถานะภาพที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ แตกตางกันที่ระดับ

นัยสำคัญ 0.05 สวนปจจัยดาน เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน มีความพึงพอใจของ

ประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ   

ไมแตกตางกันการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลบางยอ ไดแก ดานคุณภาพการใหบริการ ดานระบบ

สาธารณูปโภคพื้นฐาน ดานการติดตอสื่อสาร ดานการบริการสาธารณะ ดานการบริการจุด เดียวเบ็ดเสร็จ                

มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลบางยอ               

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 การใหบริการขององคการบริหารสวน  
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ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผูใชบริการใหความสำคัญกับระบบสาธารณูปโภค

พื้นฐาน และการติดตอสื่อสาร ดังนั้น ทางผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ ควรพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานใหตอเนื ่องและมีเพียงพอกบผูมาใชบริการ 

นอกจากนี้ ควรจัด เจาหนาที่ที่มีความรูเฉพาะดานใหกับผูมาใชบริการเพื่อเปนการใหขอมูลที่ชัดเจนและ

ถูกตอง ทั้งน้ี เปนการสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ  

พรรณนิภา สุขคี้ (2559 : บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื ่อง ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ              

การใชบริการหองสมุดโรงเรียนวัดลาง (บวรวิทยายน 3) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา ความพึงพอใจโดยรวมอยู ในระดับมาก เม ื ่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา                    

ความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก บุคลากร                    

การใหบริการ อาคารสถานที่ ความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของเพศชาย และเพศหญิง โดยรวมและ                

รายดานมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยความพึงพอใจของเพศหญิงมากกวาเพศชาย                   

ความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 และมัธยมตอนตน จำแนกตามระดับช้ัน

ที่ศึกษาของนักเรียนโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายดานพบวา                   

ดานอาคารสถานที่ และดานบุคลากรแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท ี ่ระดับ 0.05 ยกเวนดาน

ทรัพยากรสารนิเทศ หองสมุด และดานการใหบริการที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

วร ุณี  เชาวนส ุข ุม และดวงตา  สราญรมย (2559) : บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาวิจ ัยเร ื ่อง                      

ความพึงพอใจของผูรับบริการของเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบวา 1. ระดับความ             

พึงพอใจของผูรับบรกิารที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุร ีใน 4 ดาน คือ ดานกระบวนการข้ันตอน

การให บริการ ด านชองทางการใชบริการ ด านเจาหนาที่  ผ ู ให บร ิการ และสิ ่งอำนวยความสะดวก                     

ผลการวิเคราะห พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายดาน

พบวา ดานท่ีมีคะแนนสูงสุดตามลำดับ คือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 

ดานชองทางการใชบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก 2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการ

ใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี ใน 4 งาน ไดแก งานปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงเลขหมายประจำบาน               

งานบริการเชิงรุกดานปองกัน และ บรรเทาสาธารณภัย งานศูนยบริการสาธารณสุขที่ 2 และงานศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ผลการวิเคราะห พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 4 งาน อยูในระดับมากที่สดุทั้ง             

4 งาน เมื่อพิจารณา ในรายดานพบวา งานที่มีคะแนนสูงสุดตามลำดับ คือ งานศูนยบริการสาธารณสุขที่ 2            

งานบริการเชิงรุก ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
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เลขหมายประจำบาน 3. ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูรับบริการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ 

รายไดตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรีใน 4 ดาน คือ ดานกระบวนการ 

ขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการใชบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก                

ไมแตกตางกัน 

เสาวรีย บุญสา และคณะ (2559 : บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินความพึงพอใจ

ของประชาชนที่ม ีตอการใหบริการ ของเทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้จังหวัดลำพูน จากการศึกษาพบวา 

ประชาชนผูใชบริการเทศบาลตำบลวังดินมีความพึงพอใจตอการ ไดรับบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก             

มีคาเฉลี่ย 4.18 คิดเปนรอยละ 83.60 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการงานดานการรักษาความ สะอาดในที่

สาธารณะอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.20 คิดเปนรอยละ 84 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานดาน 

สิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.20 คิดเปนรอยละ 84 ประชาชนมีความพึงพอใจตอ

การปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.17 คิดเปนรอยละ 83.4 

ประชาชนมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานดานพัฒนา ชุมชนและสวัสดิการสังคมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 

4.18 คิดเปนรอยละ 83.6 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานดาน สาธารณสุขอยู ในระดับมาก                

มีคาเฉลี่ย 4.19 คิดเปนรอยละ 83.8 

  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2559 : บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาวิจัยเร ื่อง                

ความพึงพอใจในการใหบริการ และคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลโนนธาตุ                     

อำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน พบวา ระดับความพึงพอใจในการบริการงานทั ้ง 4 งานบริการ                

ขององคการบริหารสวนตำบลโนนธาตุ อยู ในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 94.80                            

เมื่อพิจารณาเปนงานบริการ พบวา งานดานโยธา เรื่องการซอมแซมไฟฟาสาธารณะ มี คาเฉลี่ยสูงสุด โดยมี

คาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.14 จัดอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ งานดานการคลัง เรื่องพัฒนาและ

จัดเก็บรายได โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 94.87 จัดอยูในระดับมากที่สุด งานดานปองกันบรรเทา              

สาธารณภัยเรื่อง การน้ำ การรับเรื่องราวรองทุกข โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 94.77 ซึ่ง อยูในระดับ

มากที่สุด และงานดานการศึกษาเรื่อง สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม โดยมีคาเฉลี่ยความพึง พอใจรอยละ 94.43                 

จัดอยูในระดับมากที่สุด ตามลำดับ องคการบริหารสวนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

เปนองคกรที่มีศักยภาพสูงในการบริการประชาชน ดังนั้น ควรรักษาระดับการบริการใหเกิดประสิทธิภาพมาก

ยิ ่งขึ ้น และเกิดผลสัมฤทธิ ์อยางยั ่งยืนสำหรับองคกรตลอดไป และที ่สำค ัญควรพัฒนาการใหบริการ                     

อยางตอเนื่องสอดคลองกับความตองการของประชาชนผูมารับบริการ ซึ่งผลการประเมินระดับความพึงพอใจ
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ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลโนนธาตุ ในภาพรวมอยู ในระดับมากที่สุด คือ มีคาเฉลี่ย    

ความพึงพอใจ รอยละ 94.80               

ปยะ กล้ำประเสริฐ (2559) ศึกษาเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดประทุมธานี ผลการศึกษา พบวา ประสิทธิภาพในการใหสาธารณะขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี สวนใหญมีประสิทธิภาพ รอยละ 95.40 เมื่อพิจารณารายละเอียด 

พบวา ดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค ดานการสงเสริม ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และ

ภูมิปญญาทองถิ่น ดานการวางแผนสงเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว ดานสาธารณสุข และ

ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีประสิทธิภาพ รอยละ 96.20 

สวนดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และดานการรักษาความสงบเรียบรอย มีประสิทธิภาพในการใหบริการ

ต่ำกวารอยละ 94.60 สวนความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีตอการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน จังหวัดประทุมธานี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  

วินัย วงศอำสำ และภัชราภรณ ไชยรัตน (2559) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการ 

สาธารณะขององคการบริหารสวนตำบลนาพู อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน ความ

พึงพอใจของประชาชน พรอมกับจัดทำขอเสนอแนะแนวทางการจดับรกิารสาธารณะใหแกองคการบริหารสวน

ตำบลนาพู  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษา พบวา บริการสาธารณะที่องคการบริหารสวน                  

ตำบลนาพู จัดบริการไดอยางทั่วถึงและสงผลใหประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก มีเพียงภารกิจเดียว คือ 

บริการ ดานสังคมและสาธารณสุข สวนในดานอื่น ๆ ไดแก ดานการศึกษา โครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจชุมชน 

การจัดการภัยพิบัติและการจัดระเบียบชุมชน และการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ยังไม

สามารถ จัดบริการไดอยางทั่วถึง สงผลใหประชาชนมีความพึงพอใจเพียงในระดับปานกลาง นอกจากนี้ ยังมี

บางบริการที่องคการบริหารสวนตำบลนาพู ไมสามารถจัดบริการไดอยางทั่วถึงและประชาชนมีความพึงพอใจ

ในระดับนอย 

ธนสน เลิศชูโชติ (2560) ไดทำการศึกษาอิทธิพลของคุณคาที่รับรูดานคุณภาพ คุณคาที่รับรู ดานราคา 

และคุณภาพการใหบริการตอความพึงพอใจ ความไวใจ การกลับมารับประทานซ้ำ และการบอกตอของลูกคา

ราน Sweet Addict โดยการเลือกตัวอยางแบบตามสะดวก จากลูกคาที่รับประทาน อาหารและเครื่องดื่มใน

ราน Sweet Addict ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกตอ การบอกตอของลูกคาราน Sweet 

Addict อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ 0.676 และความไวใจมีอิทธิพลทางบวกตอการ

บอกตอของลูกคาราน Sweet Addict อยางมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ 0.146  

สุธรรม ขนาบศักดิ ์ (2561) ศึกษาระดับและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู รับบริการตอการ 

ใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาคใต ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยศึกษาขอมูลจากองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในรูปแบบองคการบริหารสวนตำบล และเทศบาล ซึ่งไดทำการสำรวจ ความพึงพอใจ
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ของผูรับบริการทีม่ีตอการใหบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน 130 องคกรปกครอง สวนทองถ่ิน 

ในเขตพื้นที่ 11 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวดัพังงา 

จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง และจังหวัดยะลา                   

โดยสำรวจดานคุณภาพการใหบริการใน 4 ประเด็นหลัก คือ ดานขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการ

ใหบริการ ดานเจาหนาที ่ผู ใหบริการ และดานสิ ่งอำนวยความสะดวก ผลการวิจัย พบวา ในภาพรวม

ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.61) โดยพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ      

มากที ่สุด (ค าเฉลี ่ย = 4.65) รองลงมาคือ ดานขั ้นตอนการใหบริการและดานชองทางการใหบริการ                    

(คาเฉลี่ย = 4.63) และดานสิ่งอำนวยความสะดวก (คาเฉลี่ย = 4.59) สวนการเปรียบเทียบความพึงพอใจ 

พบวา ผู ร ับบริการที ่อาศัย อยู ในจังหวัดตางกัน และรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถิ ่นที ่แตกตางกัน                  

มีความพึงพอใจที่ไมแตกตางกัน  

สุวรรณา เพียรมานะ (2561) ไดทำการศึกษา อิทธิพลของความพึงพอใจ ความไวใจ คุณภาพการ 

บริการ ที่มีผลตอการบอกตอของลูกคาราน JSK ผลการวิจัยพบวา ลูกคามีความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ              

ในระดับมากที่สุด ตามดวยดานชอง ทางการจัดจำหนาย ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาดสำหรับ

ความไววางใจที่มีตอราน JSK ลูกคามีระดับความไวใจในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพการบริการ 

ดานความนาเช่ือถือ มี คุณภาพในระดับมากที่สุด ตามดวยดานการสรางความมั่นใจ ดานการตอบสนอง และ

ดานการเอาใจ ใสตอลูกคา และการบอกตอ มีคุณภาพในระดับมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา      

ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด และคุณภาพการบริการดานการตอบสนอง ดานการ

เอาใจใสตอลูกคา มีอิทธิพลตอการบอกตอของ ลูกคาราน JSK อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

วิจิตรา หลสำโรง และคณะ (2561) ไดทำการศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล หนองเม็ก อำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน โดยภาพรวมอยูในระดับ

มากที่สุด เพื่อพิจารณา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการในแตละดานพบวา 1) ดานความ

เสมอภาค อยูใน ข ระดับมากที่สุด 2) ดานความสม่ำเสมอ อยูในระดับมากที่สุด 3) ดานการอำนวยความ

สะดวก อยูใน ระดับมาก 4) ดานการดูแลเอาใจใส อยูในระดับมากที่สุด 3. ขอเสนอแนะอื่น ๆ ของความ             

พึงพอใจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก                  

อำเภอหนองสองหอง ดังนี้ 1) ดานความเสมอภาค ควร ปรับปรุง เรื่องของเจาหนาที่ควรใชวาจาที่สุภาพ และ

เหมาะสมมากกวานี้รอยละ 0.52 2) ดานความ สม่ำเสมอ ควรมีความกระตือรือรนในการใหบริการมากกวานี้ 

และควรบริการดวยความเต็มใจ รอยละ 0.79 3) ดานการอำนวยความสะดวก ตองการใหสรางหองน้ำเพิ่ม                   

ควรมีเจาหนาที่ดูแลรักษาความ สะอาดบริเวณหองน้ำ บริเวณทางเขาดานหนาของโรงพยาบาลมคีวามคับแคบ

เกินไป ควรมีไฟสอง สวางดานหนาโรงพยาบาล ควรใหความสำคัญในเรื่องของความสะอาดของเครื่องมือทีใช

ในการรักษา ใหมากกวานี้เครื่องมือ และอุปกรณไมเพียงพอ ทำใหไมสามารถรักษาผูปวยในบางกรณีไดและ
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อยากใหเพิ ่มเครื ่องมือ และอุปกรณ ใหแกอาสาสม ัครสาธารณสุขประจำหมู บาน ร อยละ 3.67 4)                  

ดานการดูแลเอาใจใส เจาหนาที่ควรมีความรูความสามารถในการใหคำแนะนำผูปวยมากกวานี้รอยละ 0.26 

 

  

 
 
 


