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               รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการตามคูมือประชาชน

ของหนวยงานของรัฐ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีโดยความรวมมือทางวิชาการของสถาบันสงเสริมการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสบการณของประชาชนตอการใหบริการตามคูมือสําหรับประชาชนของ

หนวยงานของรัฐ การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการตามคูมือสําหรับประชาชน

ของหนวยงานภาครัฐ และเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงการใหบริการตามคูมือสําหรับประชาชนของ

หนวยงานภาครัฐใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป คณะผูวิจัยขอขอบคุณผูใหขอมูลซ่ึงไดแก กลุม

ประชาชน และนักธุรกิจ/ผูประกอบการท่ีเปนผูรับบริการของหนวยงานภาครัฐไดแก หนวยงาน

ราชการสวนกลาง  หนวยงานรัฐระดับจังหวัด หนวยงานรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและหนวยงานของรัฐในรูปแบบอ่ืน    

การดําเนินงานดังกลาวนี้ ยังไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูบริหารหนวยงานของ

รัฐทุกรูปแบบท่ีไดกรุณาอนุญาตใหคณะผูวิจัยและผูชวยนักวิจัยไดเก็บขอมูลจากผูรับบริการตาง ๆ   

อันเปนประโยชนตอการวิจัยครั้งนี้เปนอยางยิ่ง ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิท่ีไดกรุณาตรวจสอบขอบกพรอง

ตาง ๆ ในแบบสอบถามท่ีเปนเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ จนแบบสอบถามมีความสมบูรณและตรงตาม

วัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการ รวมท้ังขอขอบพระคุณการสนับสนุนและกําลังใจในการดําเนินการวิจัย 

ครั้งนี้ของผูบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตทุกทาน จนทําใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและระยะเวลาท่ีได

กําหนดไวเปนอยางดี ประโยชนและคุณคาของงานวิจัยฉบับนี้   คณะผูวิจัยคาดหวังวาจะเปนแนวทาง     

ในการพัฒนาการปรับปรุงการใหบริการของภาครัฐใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนอันสงผลตอการพัฒนา

ประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไป 

 

 

คณะผูวิจัย 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

25 ตุลาคม 2559 
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บทสรุปผูบริหาร 

 
               รายงานการวิจัยเรื่อง การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการตาม
คูมือสําหรับประชาชนของหนวยงานของรัฐ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีโดยความรวมมือทางวิชาการของสถาบัน
สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสบการณของประชาชนตอการใหบริการตาม
คูมือสําหรับประชาชน การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการตามคูมือสําหรับ
ประชาชนของหนวยงานของรัฐ และเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการใหบริการตามคูมือสําหรับประชาชน
ของหนวยงานของรัฐ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนและนักธุรกิจ/
ผูประกอบการท่ีใชบริการหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของสวนราชการ และจังหวัด องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
ของรัฐรูปแบบอ่ืน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวนไมนอยกวา 2,000 ชุด ในกรุงเทพและ
ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต
แตเพ่ือปองกันความผิดพลาดในการใหขอมูลท่ีอาจไมสมบูรณของกลุมตัวอยางและเพ่ือใหกลุมตัวอยาง
มีความเปนตัวแทนของประชากรท่ีดีข้ึนในการเก็บขอมูลครั้งนี้ จึงทําการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
จํานวน 3,000 คน แตเม่ือทําการเก็บขอมูลแลวเสร็จไดรับแบบสอบถามท่ีสมบูรณกลับมาวิเคราะห 
จํานวน 2,243 ชุด ในระหวางเดือนสิงหาคม-กันยายน 2559 ในการเลือกกลุมตัวอยาง  คณะวิจัยใช
การเลือกกลุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยใชประเภทหนวยงานท่ี
ติดตอรับบริการและภูมิภาคท่ีติดตอรับบริการเปนชั้น หลังจากนั้นจะใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเปนประชาชนท่ีเขามาใชบริการหนวยงานของรัฐ โดย
แบงเปนในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 764 คน พ้ืนท่ีภาคกลาง จํานวน 204 คน พ้ืนท่ีภาค
ตะวันออก จํานวน 185 คน  พ้ืนท่ีภาคตะวันตก จํานวน 116 คน พ้ืนท่ีภาคเหนือ จํานวน 440 คน 
พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 327 คน และภาคใต จํานวน 207 คนรวมท้ังสิ้น 2,243 คน 
ซ่ึงคณะวิจัยขอนําเสนอสรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะการวิจัยดังนี้ 
   

สรุปผลการวิจัย 
 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  จากขอมูลพบวา ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญที่เปนกลุ มตัวอยางที่ใช    
ในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนท้ังสิ้น 2,243 คน สวนใหญมากกวาครึ่งเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 
54.30 เม่ือจําแนกตามสถานภาพผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนประชาชนคิดเปนรอยละ 83.06 
โดยมีนักธุรกิจ/ผูประกอบการคิดเปนรอยละ 16.18 และเม่ือจําแนกตามอายุ ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีอายุระหวาง 26-35 ป คิดเปนรอยละ 29.56 รองลงมา ตามลําดับ คือ อายุระหวาง     
36-45 ป คิดเปนรอยละ 25.19 ตํ่ากวาหรือเทากับ 25 ป คิดเปนรอยละ 18.90 และ 46-55 ป        
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คิดเปนรอยละ 17.25 และมากกวา 55 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 9.05 ท้ังนี้เม่ือจําแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเกือบครึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 
47.61 รายละเอียดดังแผนภาพแสดงตอไปนี้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
2.  

 

 

 

  สําหรับประเภทของหนวยงานท่ีติดตอรับบริการ ผูตอบแบบสอบถาม      
สวนใหญติดตอรับบริการจากหนวยงานราชการในจังหวัดคิดเปนรอยละ 39.19 รองลงมา คือ 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจคิดเปนรอยละ 23.09 และเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รอยละ 15.52
หนวยงานราชการในสวนกลางคิดเปนรอยละ 14.09 องคการมหาชน คิดเปนรอยละ 4.37 และ
หนวยงานรัฐรูปแบบอ่ืนคิดเปนรอยละ 3.74 ตามลําดับ ในสวนของภูมิภาคท่ีติดตอรับบริการ ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญติดตอรับบริการท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเปนรอยละ 34.06 รองลงมา
คือ ภาคเหนือ คิดเปนรอยละ 19.62 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ 14.58 ภาคใต คิดเปน
รอยละ 9.23 ภาคกลาง คิดเปนรอยละ 9.09 ภาคตะวันออก คิดเปนรอยละ 8.25 และภาคตะวันตก  
คิดเปนรอยละ 5.17 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาตามชองทางการรับบริการ ผูตอบแบบสอบถาม      
สวนใหญคิดเปนรอยละ 87.56 รับบริการ ณ สถานท่ีย่ืนคําขอดวยตนเอง รองลงมา คือ การรับ
บริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (อินเทอรเน็ต/เว็บไซต/แอปพลิเคชัน คิดเปนรอยละ 4.95 การรับบริการ
ทางโทรศัพท (Call Center) คิดเปนรอยละ 4.50 และการรับบริการผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือ 
อีเมล คิดเปนรอยละ 2.54 ตามลําดับ สําหรับงานบริการท่ีผูตอบแบบสอบถามใชบริการมากท่ีสุด 3 
อันดับแรก คือ การชําระภาษี/คาบริการ/คาธรรมเนียมคิดเปนรอยละ 32.95 รองลงมา คือ การรับ
แจงคิดเปนรอยละ 28.71 และการออกใบอนุญาตคิดเปนรอยละ 16.45 รายละเอียดดังแผนภาพ
แสดงตอไปนี้ 
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 2.  ประสบการณการไดรับบริการจากหนวยงานของรัฐ  
  จากขอมูลประสบการณการไดรับบริการจากหนวยงานของรัฐพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามไดรับประสบการณท่ีดีจากการบริการของรัฐมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ มีการแสดง
ข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน คิดเปนรอยละ 87.87 รองลงมาคือ มีเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร
และชี้แจงข้ันตอนการยื่นเอกสาร คิดเปนรอยละ 84.31 และมีการระบุรายการเอกสารท่ีตองมานํามา
ยื่นอยางชัดเจน คิดเปนรอยละ 84.26 สวนการตอบไดรับประสบการณท่ีดีจากการบริการของรัฐ
นอยท่ีสุด 3 อันดับคือ เจาหนาท่ีดําเนินการไดเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด คิดเปนรอยละ 69.99 
เจาหนาท่ีสามารถใหบริการไดเบ็ดเสร็จทุกข้ันตอนในจุดเดียว คิดเปนรอยละ 66.65 และใน 1 ปท่ีผานมา 
เสียคาใชจายในการเดินทางเพ่ือมาติดตอรับบริการจากรัฐลดลง คิดเปนรอยละ 61.12  รายละเอียด
ดังแผนภาพแสดงตอไปนี้ 
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หมายเหตุ 1 หมายถึง มีการแสดงขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน     2 หมายถึง มีการกําหนดระยะเวลาในการใหบริการที่ชัดเจน     

3 หมายถึง มีการระบุรายการเอกสารที่ตองมานํามายื่นอยางชัดเจน  4 หมายถึง มีการประกาศกําหนดคาธรรมเนียม    
การใหบริการที่ชัดเจน 5 หมายถึง มีเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารและชี้แจงขั้นตอนการยื่นเอกสาร  6 หมายถึง เจาหนาที่
ดําเนินการไดเสร็จตามเวลาที่กําหนด  7 หมายถึง เจาหนาที่สามารถใหบริการไดเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอนในจุดเดียว              
8 หมายถึง ทานไดรับความสะดวกในการติดตอกับเจาหนาที่ ณ ศูนยใหบริการ   9 หมายถึง ใน 1 ปที่ผานมา ทานเสีย
คาใชจายในการเดินทางเพื่อมาติดตอรับบริการจากรัฐลดลง 

 
             3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงาน
ของรัฐ  
  3.1 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการใหบริการของหนวยงานของรัฐ     
ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =3.64) คิดเปนรอยละ 72.80 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ผูตอบ
แบบสอบถาม  สวนใหญพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวกมากท่ีสุด เปนอันดับหนึ่ง ( x = 3.70)      
คิดเปนรอยละ 74.00 รองลงมาอันดับ 2 คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ( x =3.65) คิดเปนรอยละ 
73.00 และอันดับ 3 คือ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ( x =3.58) คิดเปนรอยละ 71.60 
ตามลําดับ โดยท้ัง 3 ดาน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก รายละเอียดดังแผนภาพแสดงตอไปนี้  
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   นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 3 อันดับแรกท่ีผูตอบแบบสอบถาม     
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการใหบริการ ( x =3.75) คิดเปน  
รอยละ 75.00 รองลงมา ไดแก บรรยากาศและความปลอดภัยของสถานท่ี ( x =3.74) คิดเปนรอยละ 
74.80 และความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ี ( x =3.73) คิดเปนรอยละ 74.60 ตามลําดับ 
   ในขณะท่ี 3 อันดับสุดทายท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
คือ ความรวดเร็วในการใหบริการ ( x =3.47) คิดเปนรอยละ 69.40 รองลงมาคือ ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใหบริการของเจาหนาท่ีและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม ( x =3.54) คิดเปนรอยละ 
70.80 และความสะดวกในการใหบริการ มีชองทางการเขาถึงบริการท่ีหลากหลาย ( x =3.57) คิดเปน
รอยละ 71.40 ตามลําดับ   
  3.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงาน
ของรัฐในภาพรวมและรายดาน จําแนกตามประเภทของหนวยงานท่ีติดตอรับบริการ  
   ผูตอบแบบสอบถามท่ีติดตอรับบริการกับหนวยงานราชการในสวนกลาง  
มีความพึงพอใจการใหบริการของหนวยงานของรัฐในดานกระบวนการข้ันตอนในการใหบริการ        
( x =3.90) คิดเปนรอยละ 78.00 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ( x =4.02) คิดเปนรอยละ 80.40 และ
การใหบริการของรัฐในภาพรวมมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง ( x =3.98) คิดเปนรอยละ 79.60 
รองลงมา คือ ผูตอบแบบสอบถามท่ีติดตอรับบริการกับหนวยงานรัฐรูปแบบอ่ืนมีความพึงพอใจ       
การใหบริการของรัฐ ในดานกระบวนการข้ันตอนในการใหบริการ ( x =3.56) คิดเปนรอยละ 71.20 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ( x =3.88) คิดเปนรอยละ 77.60 และการใหบริการของรัฐในภาพรวมเปน
อันดับ 2 ( x =3.83) คิดเปนรอยละ 76.60 ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีติดตอรับบริการกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีความพึงพอใจการใหบริการของรัฐในดานกระบวนการข้ันตอนในการใหบริการ       
( x =3.55) คิดเปนรอยละ 71.00 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ( x =3.71) คิดเปนรอยละ 74.20 และ 
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ดานกระบวนการข้ันตอน ดานเจาหนาท่ี ดานส่ิงอํานวยความสะดวก

ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานของรัฐ                
ภาพรวมระดับมาก รอยละ 72.80
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การใหบริการของรัฐในภาพรวม เปนอันดับ 3 ( x =3.62) คิดเปนรอยละ 72.40 สําหรับหนวยงานท่ี
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการใหบริการดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานส่ิงอํานวย    
ความสะดวกและการใหบริการของรัฐในภาพรวมนอยท่ีสุด คือ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ( x =3.50) 
คิดเปนรอยละ 70.00 รายละเอียดดังแผนภาพแสดงตอไปนี้ 
 

 
   
    สรุปความพึงพอใจในภาพรวมหนวยงานท่ีไดรับความพึงพอใจ           
ในการใหบริการมากท่ีสุดคือ หนวยงานราชการสวนกลาง ( x =3.98)  คิดเปนรอยละ 79.60 
รองลงมาคือ หนวยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน ( x =3.83) คิดเปนรอยละ 76.60 อันดับท่ี 3 คือ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ( x =3.62) คิดเปนรอยละ 72.40 อันดับท่ี 4  คือ หนวยงานราชการในจังหวัด     
( x =3.61) คิดเปนรอยละ 72.20 อันดับท่ี 5 คือ องคการมหาชน ( x =3.53) คิดเปนรอยละ 70.60 
และอันดับท่ี 6  คือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ( x =3.50) คิดเปนรอยละ 70.00 รายละเอียดดังแผนภาพ
แสดงตอไปนี้ 
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  3.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงาน
ของรัฐในภาพรวมและรายดาน จําแนกตามงานบริการท่ีใชบริการ    
   ผู ตอบแบบสอบถามท่ี ใชบริ การการ ข้ึนทะเบียนมีความพึงพอใจ             
การใหบริการของรัฐในดานกระบวนการข้ันตอนในการใหบริการ ( x =3.67) คิดเปนรอยละ 73.40 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ( x =3.86) คิดเปนรอยละ 77.20 และการใหบริการของรัฐในภาพรวมมาก
ท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง ( x =3.77) คิดเปนรอยละ 75.40 รองลงมา คือ ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ
การรับแจงมีความพึงพอใจการใหบริการของรัฐในดานกระบวนการขั้นตอนในการใหบริการ   
( x =3.66) คิดเปนรอยละ 73.20 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ( x =3.73) คิดเปนรอยละ 74.60 และ   
การใหบริการของรัฐในภาพรวมเปนอันดับ 2 ( x =3.75) คิดเปนรอยละ 75.00   
   ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการการจดทะเบียนมีความพึงพอใจ
การใหบริการของรัฐในดานกระบวนการข้ันตอนในการใหบริการ ( x =3.64) คิดเปนรอยละ 72.80 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ( x =3.70) คิดเปนรอยละ 74.00 และการใหบริการของรัฐในภาพรวม เปน
อันดับ 3 ( x =3.68) คิดเปนรอยละ 73.60 สําหรับงานบริการท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
การใหบริการของรัฐในภาพรวมและท้ัง 3 ดานนอยท่ีสุด คือ การชําระภาษี/คาบริการ/
คาธรรมเนียม ( x =3.50) คิดเปนรอยละ 70.00 รายละเอียดดังแผนภาพแสดงตอไปนี้ 
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   สรุปความพึงพอใจการใหบริการของรัฐในภาพรวมมากท่ีสุดคือการข้ึน
ทะเบียน ( x =3.77) คิดเปนรอยละ 75.40 รองลงมา ไดแก การรับแจง ( x =3.75) คิดเปนรอยละ 
75.00 อันดับท่ี 3 คือการจดทะเบียน ( x =3.68) คิดเปนรอยละ 73.60 อันดับท่ี  4 คือ การออก
ใบอนุญาต ( x =3.66) คิดเปนรอยละ 73.20 อันดับท่ี 5 คือการบริการอ่ืน ๆ ( x =3.65) คิดเปน     
รอยละ 73.00 และอันดับท่ี 6 คือการชําระภาษี/คาบริการ/คาธรรมเนียม ( x =3.50) คิดเปนรอยละ 
70.00 รายละเอียดดังแผนภาพแสดงตอไปนี้ 
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 4. การรับรูเกี่ยวกับคูมือประชาชน   
  4.1 การรับทราบเก่ียวกับคูมือสําหรับประชาชน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ไมทราบเกี่ยวกับคูมือสําหรับประชาชนมากอน คิดเปนรอยละ 62.46 โดยมีเพียงรอยละ 37.41 ท่ี
รับทราบเก่ียวกับคูมือสําหรับประชาชน และสวนใหญรับทราบจากสถานท่ีท่ีกําหนดใหย่ืนคําขอ 
จํานวน 495 คน รองลงมา คือ ทราบจากทางสื่ออิเล็กทรอนิกส จํานวน 339 คน และมีเจาหนาท่ี
นํามาแจกท่ีบาน/มีแจกในท่ีสาธารณะ/มีเพ่ือนแนะนํา จํานวน 5 คน  รายละเอียดดังแผนภาพแสดง
ตอไปนี้ 

 

   

  4.2 การรับทราบเก่ียวกับกระบวนการข้ันตอน รวมถึงระยะเวลาในการอนุญาตท่ี
ปรากฏอยูในคูมือสําหรับประชาชน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมากกวาครึ่ง คิดเปนรอยละ 
68.48 ไมทราบเก่ียวกับกระบวนการข้ันตอน รวมถึงระยะเวลาในการอนุญาตท่ีปรากฏอยูในคูมือ
สําหรับประชาชน โดยมีเพียงรอยละ 31.21 ท่ีรับทราบเก่ียวกับกระบวนการข้ันตอน รวมถึง
ระยะเวลาในการอนุญาตท่ีปรากฏอยูในคูมือสําหรับประชาชน ดังแผนภาพแสดงตอไปนี้ 
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  4.3 การปดประกาศคูมือสําหรับประชาชนในหนวยงานท่ีติดตอเพ่ือรับบริการ                 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมแนใจวาหนวยงานท่ีติดตอเพ่ือรับบริการมีการปดประกาศคูมือ
สําหรับประชาชน คิดเปนรอยละ 41.60 รายละเอียดดังแผนภาพแสดงตอไปนี้ 

 

 
 
  4.4 การเผยแพร คู มือสําหรับประชาชนทางสื่ อ อิ เล็กทรอนิกส  ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเกือบครึ่งไมแนใจวาหนวยงานท่ีติดตอเพ่ือรับบริการไดมีการเผยแพรคูมือ
สําหรับประชาชนทางส่ืออิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 46.28 รายละเอียดดังแผนภาพแสดงตอไปนี้ 
 

 
 
 5. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีไดจากการวิจัย                 
  ขอเสนอแนะในทางบวก 
  ผูตอบแบบสอบถามไดชื่นชมการใหบริการ โดยใหความคิดเห็นวาเจาหนาท่ี
บริการดี – ดีมาก/ดีเยี่ยม/มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล บริการสะดวกรวดเร็ว สะดวกกวาแตกอน 
ใหบริการอยางเปนกันเอง สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส สรางความประทับใจ อธิบายใหขอมูลไดครบถวน 
เขาใจงาย การใหบริการมีการพัฒนาข้ึน ดีข้ึนในทุกระดับ และอยากใหรักษาคุณภาพท่ีดีตอไป ทําดี
ตอไป          
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       ขอเสนอแนะในทางลบ  
  ผูตอบแบบสอบถามใหขอคิดเห็นซ่ึงสามารถสรุปเปนประเด็นในแตละดาน คือ 
                     ดานเจาหนาท่ี บุคลากรผูใหบริการสวนใหญมองวาผูใหบริการขาดจิตบริการ 
ใชวาจา กริยา ไมเหมาะสม ไมเต็มใจใหบริการ การเลือกปฏิบัติ ความไมเทาเทียมในการใหบริการของ
เจาหนาท่ี เจาหนาท่ีขาดความรูความสามารถ ไมสามารถใหขอมูลหรือชวยแกปญหา ใหประชาชน ได 
และเจาหนาท่ี บุคลากรผูใหบริการมีจํานวนไมเพียงพอ                     
  ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ ผูรับบริการสวนใหญยังมองวา
กระบวนการในการใหบริการลาชา และการบริการไมรวมศูนย มีข้ันตอนการใหบริการท่ียุงยาก  
                    ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ผูรับบริการสวนใหญมองวาท่ีจอดรถมีจํากัด      
ไมเพียงพอกับผูมาใชบริการ พ้ืนท่ีทรุดโทรม คับแคบ ไมเพียงพอกับประชาชนท่ีมาใชบริการ ความไม
สะอาดของหองน้ําและสถานท่ี ชองทางการใหบริการมีนอย ไมเพียงพอ หองน้ํามีจํากัด ไมเพียงพอกับ
ผูมาใชบริการ ท่ีนั่งรอมีจํากัด ไมเพียงพอกับผูมาใชบริการ และสถานท่ีหายาก/ยากตอการเขาถึง 
  ดานการส่ือสารประชาสัมพันธ ผูรับบริการสวนใหญยังมองวาชองทาง      
การประชาสัมพันธและการสื่อสารขอมูลตาง ๆ ไมท่ัวถึง และการใหขอมูลไมชัดเจน  
  ดานเวลา ในการใหบริการท่ีไมสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ  
  ขอเสนอแนะดานอ่ืน ๆ  
  ผูรับบริการสวนใหญอยากทราบเก่ียวกับคูมือประชาชนวาคือ อะไร สามารถ
ติดตอรับไดท่ีไหน นาจะมีการติดประกาศคูมือประชาชนใหชัดเจนและเขาถึงไดเพ่ือความเขาใจใน  
การปฏิบัติ เ ม่ือมาติดตอทางราชการ รถโดยสารสาธารณะควรปรับเปลี่ยนรถโดยสารใหมี             
ความปลอดภัยและสะอาด เพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทาง แกไขการบริการไมดี การขับรถเร็ว        
การพูดจาไมสุภาพ ควรปรับปรุงสภาพอุปกรณใหทันสมัย และอยากใหกําหนดราคาคาบริการอยาง
ชัดเจน ควบคุมราคาคาบริการใหเหมาะสม ควรปรับปรุงภาพรวมทุกอยางใหดีกวาเดิมอยากใหปดชอง
ทางการทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐ และอยากใหสงคูมือประชาชนไปยังท่ีอยูตามบาน  

 
อภิปรายผล 
 

1. ประสบการณการไดรับบริการจากรัฐ    

 จากขอมูลประสบการณการไดรับบริการจากรัฐพบวาผูตอบแบบสอบถาม ไดรับ

ประสบการณท่ีดีจากการบริการของรัฐมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการ  

ท่ีชัดเจน รอยละ 87.87 รองลงมาคือมีเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารและชี้แจงข้ันตอนการยื่นเอกสาร    

รอยละ 84.31 และมีการระบุรายการเอกสารท่ีตองมานํามายื่นอยางชัดเจน รอยละ 84.26           

จากประสบการณท้ัง 3 ประเด็นนี้ ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนองตอบตอการบริการท่ีมากกวา      

รอยละ 80 ซึ่งเปนไปตามแนวทางการทํางานของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก ใน

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ท่ีไดระบุไวในมาตรา 7 ท่ีระบุวาใหเปนหนาท่ีของ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตท่ีกําหนด
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ตามวรรคหนึ่งวา เปนระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ในกรณีท่ีเห็นวาข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาวลาชาเกินสมควรใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ

พิจารณาและสั่งการใหผูอนุญาตดําเนินการแกไขใหเหมาะสมโดยเร็ว นอกจากนั้นการทํางานใหบริการ

ของหนวยงานภาครัฐยังเปนไปตามกรอบแนวทางท่ีสําคัญของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 

- 2579) ท่ีมีการปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน             

มีการพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงโครงสราง 

บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดท่ีเหมาะสม การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ และพัฒนาระบบการใหบริการ

ประชาชนของหนวยงานภาครัฐใหมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  

 จากการประกาศใชพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพ่ือนําแนวทางการบริหารจัดการยุคใหมมาปรับปรุง              

การใหบริการของรัฐจากผลนับไดวามีประสิทธิภาพในระดับท่ีนาพอในแตยังตองมีการพิจารณา

ปรับปรุงและดําเนินการท่ีมีคุณภาพอยางตอเนื่องใหสอดคลองกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม 

(New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยนําหลักการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการท่ี มุงสู           

ความเปนเลิศ โดยการนําเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช กับ              

การบริหารงาน ภาครัฐ เชน การบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ     

การคํานึงถึงหลักความคุมคา การจัดการโครงสรางท่ีกะทัดรัดและแนวราบ การเปดโอกาสใหเอกชน

เขามาแขงขันการใหบริการสาธารณะ การใหความสําคัญตอคานิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม

และจริยธรรม ตลอดท้ังการมุงเนนการใหบริการแกประชาชนโดยคํานึงถึงคุณภาพเปนสําคัญ          

การสรางงานใหเกิดประสิทธิผล (Effectiveness) คือ การปฏิบัติงานราชการตองมีการวางเปาหมาย

การปฏิบัติหนาท่ีอยางชัดเจนและอยูในระดับท่ีตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชนสราง

กระบวนการปฏิบัติง านอยา ง เปนระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี ่ย งและ

มุงเนนผลปฏิบัติงานเปนเลิศรวมท้ังการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน

อยางตอเนื่อง  นอกจากนั้นการบริหารจัดการสมัยใหมยังเปนกลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

ไทย 4.0 เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในรูปแบบประชารัฐ เกิดการรวมทุนรัฐและเอกชนใน

โครงการขนาดใหญ เพ่ือนําไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง (High income country) ท่ีขับเคลื่อนดวย

นวตักรรม ปญญา เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค  ซ่ึงจะขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและ

มีผลเปนรูปธรรมชัดเจนดวยการไดรับความสะดวกในการบริการตาง ๆ ท้ังข้ันตอนการใหบริการท่ี

ชัดเจนสะดวกรวดเร็วและการปฏิบัติงานจากเจาหนาท่ีมีความรูความสามารถจากหนวยงานภาครัฐท้ัง

สวนกลางและระดับทองถ่ิน                       

 นอกจากนั้นจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - 

พ.ศ.2561) ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหมในประเด็น
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ยุทธศาสตรท่ี 1 คือ การสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน มีเปาหมายเพ่ือพัฒนางาน

บริการของสวนราชการและหนวยงานของรัฐสูความเปนเลิศ เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจตอ

คุณภาพการใหบริการ โดยออกแบบการบริการท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง มีการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสมมาใชเพ่ือใหประชาชนสามารถใชบริการไดงายและหลากหลายรูปแบบ เนน   

การบริการเชิงรุกท่ีมีปฏิสัมพันธโดยตรงระหวางภาครัฐและประชาชน การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ

อยางแทจริง พัฒนาระบบการจัดการ ขอรองเรียนใหมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเสริมสรางวัฒนธรรม     

การบริการท่ีเปนเลิศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556)  รวมท้ังไดสอดคลองกับ

ผลการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใหบริการประชาชนของ สรรเสริญ พงษพิพัฒน (2550) ศึกษาเรื่อง

ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการงานทะเบียนราษฎรของสํานักงานเทศบาลตําบล     

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ท่ีไดระบุวาการกําหนดข้ันตอนแตละงานและผูรับผิดชอบไดอยางชัดเจน

เปนไปตามลําดับของการทํางานทําใหประชาชนผูมาขอรับบริการปฏิบัติไดถูกตองตามข้ันตอน       

การปฏิบัติงานเขาใจงายไมยุงยากซับซอน สิ่งเหลานี้เปนแนวทางการสงเสริมการใหบริการแก

ประชาชนผูมาขอรับบริการ   

 สวนการบริการท่ีตองมีการปรับปรุงท่ีผูตอบแบบสอบถามไดรับประสบการณ

ท่ีดีจากการบริการของรัฐนอยท่ีสุด 3 อันดับ ซ่ึงมีประสบการณท่ีดีต่ํากวารอยละ 70 คือ เจาหนาท่ี

ดําเนินการไดเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดคิดเปนรอยละ 69.99 ซ่ึงในพระราชบัญญัติการอํานวย         

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ท่ีไดระบุไวในมาตรา 10 ผูอนุญาต

ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาท่ีระบุไวในคูมือสําหรับประชาชนตามมาตรา 7 และแจง

ใหผู ยื ่นคําขอทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ เมื่อครบกําหนดเวลา หาก     

ผูอนุญาตยังพิจารณาไมแลวเสร็จใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวัน

จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จพรอมท้ังสงสําเนาการแจงดังกลาวใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ทราบทุกครั้ง และในกรณีท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นวาความลาชานั้นเกินสมควรแกเหตุ

หรือเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหนวยงานของผูอนุญาตใหคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการรายงานตอคณะรัฐมนตรีพรอมท้ังเสนอแนะใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุง

หนวยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการของหนวยงานนั้น ซ่ึงการปฏิบัติงานบุคลากรของหนวยงาน

นับเปนหัวใจสําคัญของงานบริการและเปนแนวทางของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมในสวนของ

การตอบสนอง (Responsiveness) ท่ีหมายถึง การปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมี

คุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ           

การตอบสนองความคาดหวังและความตองการของประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมี

ความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) ได กําหนดประเด็นยุทธศาสตร ท่ีสอดคลองกับ             

การบริหารงานภาครฐัแนวใหมในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 คือ การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูง

และทันสมัย บุคลากรมีความเปนมืออาชีพมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาสวนราชการและหนวยงานของรัฐสู
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องคการแหงความเปนเลิศ โดยเนนการจัดโครงสรางองคการท่ีมีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบ

เรียบงาย (Simplicity) มีระบบการทํางานท่ีคลองตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการทํางาน 

เนนการคิดริเริ่มสรางสรรค (Creativity) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองคการ เนนการทํางาน

ท่ีมีประสิทธิภาพ สรางคุณคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัดคาใชจาย ในการดําเนินงานตาง ๆ 

และสรางความรับผิดชอบตอสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ, 2556)  

 นอกจากนั้นประเด็นท่ีตองมีการปรับปรุงในลําดับตอมาคือ เจาหนาท่ีสามารถ

ใหบริการไดเบ็ดเสร็จทุกข้ันตอนในจุดเดียว คิดเปนรอยละ 66.65 ซ่ึงในเรื่องของใหบริการไดเบ็ดเสร็จ

ทุกข้ันตอนในจุดเดียว ในพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558 ท่ีไดระบุไวในมาตรา 7 วา เพ่ือประโยชนในการอํานวยความสะดวกใหแก

ประชาชนใหสวนราชการจัดใหมีศูนยบริการรวมเพื่อรับคําขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ      

การอนุญาตตาง ๆ ตามกฎหมายวา ดวยการอนุญาตไว ณ ท่ีเดียวกันตามแนวทางท่ีคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการกําหนด การท่ียังไมสามารถดําเนินการไดเบ็ดเสร็จทุกข้ันตอนในจุดเดียวไดอยาง

เต็มประสิทธิภาพจึงสงผลตอผลการวิจัยในประเด็นที่ตองปรับปรุงคือ ใน 1 ปที่ผานมา    

เสียคาใชจายในการเดินทางเพ่ือมาติดตอรับบริการจากรัฐลดลง คิดเปนรอยละ 61.12 ในประเด็น

นี้ จึงยังไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ท่ีการบริการของภาครัฐเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดภาระ

ใหแกประชาชนซ่ึงเปนเสมือนกฎหมายกลาง ท่ีจะกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณา

อนุญาต การจัดใหมีชองทางในการรับคําขอ ณ จุดเดียวและใหขอมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับการขออนุญาต

กับประชาชนจึงแสดงใหเห็นวาการบริการที่ยังตองปรับปรุงคือ การลดคาใชจายของประชาชน 

ในการมารับบริการ อันเปนแนวทางท่ีสําคัญของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมในเรื่องของ

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ท่ีกลาวถึงการปฏิบัติราชการตองใชทรัพยากรอยางประหยัดเกิดผลผลิตท่ี

คุมคากับการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม  ท้ังนี้ตองมีการลดข้ันตอนและระยะเวลาใน

การปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดภาระคาใชจายของผูรับบริการ การบูรณาการการทํางาน

รวมกันภายในระบบราชการดวยกันเองซ่ึงเปนแนวทางท่ีสําคัญของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ

ราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับการบริหารงาน

ภาครัฐแนวใหมในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 คือ การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  

มีเปาหมาย เพ่ือสงเสริมการทํางานรวมกันภายในระบบราชการดวยกันเองเพ่ือแกปญหาการแยกสวนใน

การปฏิบัติงาน ระหวางหนวยงาน รวมถึงการวางระบบความสัมพันธและประสานความรวมมือ

ระหวางราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นในรูปแบบของการประสาน

ความรวมมือท่ีหลากหลายภายใตวัตถุประสงคเดียวกัน คือ นําศักยภาพเฉพาะของแตละหนวยงานมา

สรางคุณคาใหกับงานตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตรของประเทศ

และการใชประโยชนทรัพยากรอยางคุมคา (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556)  
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2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของรัฐ 

 2.1 ความพึงพอใจการใหบริการของรัฐในภาพรวม 

 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการใหบริการของรัฐในภาพรวมอยู    

ในระดับมาก ( x =3.64) คิดเปนรอยละ 72.80 เม่ือพิจารณาเปนรายดานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

พึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวกมากท่ีสุด เปนอันดับหนึ่ง ( x =3.70) คิดเปนรอยละ 74.00 

รองลงมาอันดับ 2 คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ( x =3.65) คิดเปนรอยละ 73.00 และอันดับ 3 คือ 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ( x =3.58) คิดเปนรอยละ 71.60 ตามลําดับ โดยท้ัง 3 ดาน     

มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก อยูในระดับมากรอยละ 70 ข้ึนไปหากพิจารณาในภาพรวม            

การใหบริการของรัฐจะตองมีการปรับเปลี่ยนไปสูการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New public 

management) ท่ีเปนแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารจัดการภาครัฐซ่ึงจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง

ระบบตาง ๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตรดานตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมมีแนวทางในการบริหารจัดการ        

การใหบริการท่ีมีคุณภาพแกประชาชนและคํานึงถึงความตองการของประชาชนเปนหลักและตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หนาท่ีของชนชาวไทย มาตรา 74 

กําหนดให “บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

หรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 

อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมือง

ท่ีดีในการปฏิบัติหนาท่ีและในการปฏิบัติการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับประชาชน”  

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 3 อันดับแรกท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

มากท่ีสุด คือ เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการใหบริการ ( x =3.75) คิดเปนรอยละ 75.00 

รองลงมา ไดแก บรรยากาศและความปลอดภัยของสถานท่ี ( x =3.74) คิดเปนรอยละ 74.80 และ

ความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ี ( x =3.73) คิดเปนรอยละ 74.60 ตามลําดับในดานของความรู

ความสามารถของเจาหนาท่ีนั้น ตามหลักการของการจัดการความรูกับการบริหารราชการแนวใหมได

ระบุวาหนวยงานตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของขาราชการเพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรูความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา     

มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม (อรวรรณ นอยวิวัฒน, 

2556) ซ่ึงนอกจากความรูความสามารถแลวเจาหนาท่ียังตองมีการพัฒนาในดานการใหบริการอยาง

เสมอภาคและมีความรับผิดชอบดวย สอดคลองกับการศึกษาของ ชนะดา  วีระพันธ (2555) ท่ี

ทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบวา ในดานการใหบริการอยางเสมอภาคประชาชนมีความพึงพอใจใน

เรื่องเจาหนาท่ีบริการดวยความยิ้มแยม แจมใส และในดานการใหบริการอยางกาวหนา ประชาชนมี

ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีความรับผิดชอบและมุงม่ันในการปฏิบัติงาน     
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 สวนการสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการใหบริการนัน้ หนวยงาน

รัฐไดมีการปรับปรุงใหมีคุณภาพไดดีข้ึนเปนอยางมาก สถานท่ีทําการตองดูแลใหสะอาด มีการจัดท่ี        

พักคอยสําหรับลูกคา การบริการ จึงตองดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการอยางดี

เยี่ยม เปนเลิศ โดยยึดหลักวาตองสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โปรงใส และเปนธรรมตรงกับความตองการ

ของผูรับบริการใหมากท่ีสุด อันนํามาซ่ึงความประทับใจหรือความพึงพอใจแก ผูรับบริการ และสราง

ภาพลักษณท่ีดีตอองคกร  องคกรควรมีการออกแบบและตกแตงภูมิทัศนใหสวยงาม มีความรมรื่น 

สะอาด และเปนระเบียบ เรียบรอย สอดคลองกับงานวิจัยของ นิภาพร บัวศรี (2550) เรื่องปจจัยท่ี

สงผลตอประสิทธิผลในการใหบริการประชาชน ขององคการบริหารสวนตําบลศรีถอย อําเภอ         

แมสรวย จังหวัดเชียงราย ท่ีระบุวา องคกรรัฐควรมีการออกแบบและตกแตงภูมิทัศนใหสวยงาม มี

ความรมรื่น สะอาด และเปนระเบียบ เรียบรอยและการศึกษาของ ชนะดา วีระพันธ (2555) เรื่อง

ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง 

จังหวัดชลบุรี พบวา ดานการใหบริการ อยางเพียงพอประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องอาคารสถานท่ี

ใหบริการมีความเหมาะสมมากท่ีสุด  

 ในขณะท่ี 3 อันดับสุดทายท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

คือ ความรวดเร็วในการใหบริการ ( x =3.47) คิดเปนรอยละ 69.40 รองลงมาคือ ความสะดวกรวดเร็ว

ในการใหบริการของเจาหนาท่ีและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม ( x =3.54) คิดเปนรอยละ 

70.80 และความสะดวกในการใหบริการ มีชองทางการเขาถึงบริการท่ีหลากหลาย ( x =3.57) คิดเปน

รอยละ 71.40 ตามลําดับ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากบางหนวยงานท่ีใหบริการยังไมไดบูรณาการงานเปน

สวนเดียวกัน ในหนวยงานดวยกันเองยังมีการแบงงานเปนสวน ๆ เม่ือประชาชนมารับบริการจะตอง

เดินไปยังสวนงานตาง ๆ ซ่ึงปฏิบัติงานอยูตางชั้นหรือตางตึกท่ีทําการ จึงจะสามารถทําใหการรับ

บริการเสร็จตามท่ีผูมารับบริการตองการ ในกรณีท่ีมีประชาชนมาติดตอจํานวนมากไมมีระบบการจัด

คิวตามลําดับกอนหลังและเม่ือมีบริการครบตามจํานวนหรือจํานวนผูเขาอบรมเต็มจํานวนผูรับบริการ

จะตองเสียเวลามาดําเนินการในวันตอไป การใหบริการขอมูลทางข้ันตอนและเอกสารประกอบการขอ

อนุญาตตาง ๆ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (อินเทอรเน็ต/เว็บไซต/แอปพลิเคชัน สวนใหญขอมูลไมทันสมัย

ทําใหเอกสารท่ีมาขอรับบริการไมครบถวนตามความเปนจริงจึงตองเสียเวลามารับบริการในวันตอไป  

บางหนวยงานบริการโดยเฉพาะในตางจังหวัดไมมีการจัดเวลาบริการนอกเวลาราชการ ยังไมมี

การจัดบริการกับกลุมผูสูงอายุหรือผูพิการ ทําใหชองทางการใหบริการไมมีความหลากหลาย 

ผลการวิจัยสอดคลองกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลําภู (2555) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง การ

ประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลําภู พบวา

ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใชในความสะดวกรวดเร็วในการบริการของเจาหนาท่ี และ     

การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่ใหบริการในภาพรวมในระดับพอใชเชนเดียวกัน 

ซ่ึงในงานวิจัยนี้ไดใหขอเสนอแนะวา การใหบริการขาวสารแกประชาชนควรมีชองทางท่ีมีความหลากหลาย

และการใหบริการประชาชนอยางท่ัวถึงยิ่งข้ึนดวย 

  

 (17) 

http://www.igpthai.org/index.html
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 2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของรัฐ 

จําแนกตามประเภทของหนวยงานท่ีติดตอรับบริการ             

  ผูตอบแบบสอบถามท่ีติดตอรับบริการกับหนวยงานราชการในสวนกลาง    

มีความพึงพอใจการใหบริการของรัฐในดานกระบวนการข้ันตอนในการใหบริการ ( x =3.90) คิดเปน

รอยละ 78.00 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ( x =4.02) คิดเปนรอยละ 80.40 และการใหบริการของรัฐ

ในภาพรวมมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง ( x =3.98) คิดเปนรอยละ 79.60 ท้ังนี้เนื่องมาจากหนวยงาน

ภาครัฐในสวนกลางสวนใหญไดมีการปรับตัวเปนการบริหารราชการแบบบูรณาการคือ การบริหารท่ี

ทุกหนวยงานทํางานแบบมุงเนนผลงาน (Results) ตามยุทธศาสตรเปนหลักเปนการทํางานหลาย

หนวยงานโดยอาศัยความเชี่ยวชาญและความชํานาญการของแตละหนวยงานท่ีแตกตางกันเฉพาะดาน

โดยรวมกันคิดรวมกันทํางานโดยใชทรัพยากรรวมกันเพ่ือใหบรรลุผลตามยุทธศาสตรมุงสูผลสําเร็จและ

เปาหมายของงานรวมกันเพ่ือกอใหเกิดความประหยัดเสริมสรางประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ   

การดําเนินงานเปนหลัก รวมท้ังผลสืบเนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการเพ่ือการพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลงใหมีความทันสมัย (Modernization) และใหมีการปรับโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม

โดยใชการจัดโครงสรางตามยุทธศาสตรท่ีรับผิดชอบ (Agenda Base Organization) โดยใหมีเจาภาพ

รับผิดชอบเปนกลุมงาน (Cluster) เพ่ือแกไขปญหาการไมสามารถนํานโยบายไปสูการปฏิบัติในระดับ

พ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ (2554) ยังไดอธิบายความสําคัญของ

การปฏิรูปการจัดการภาครัฐในการปฏิรูประบบราชการเพื่อตอบสนองตอความตองการและ

ความคาดหวังของประชาชน เนื่องจากประชาชนใหความสนใจตอบริการท่ีไดรับจากองคการท่ีเกิดข้ึน 

ซ่ึงแนวคิดของการปฏิรูปอาจไดรับการสนับสนุนหรือความคาดหวังจากประชาชนภายนอกองคการได 

เชน ความคาดหวังในความมีประสิทธิภาพขององคการ การมีจิตสํานึกในการใหบริการ การมีจิตสํานึก

ในการเปนขาราชการท่ีดี เปนตน  นอกจากนั้น จากแนวทางการปฏิรูประบบราชการในปจจุบันมี  

ความเจริญทางดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยีท่ีมีความสลับซับซอนมากข้ึน การท่ีหนวยงานราชการจะ

สรางผลสัมฤทธิ์หรือผลกระทบแกสังคมหรือแกประชาชนได หนวยราชการจะตองเปลี่ยนวิธีคิดและ

วิธีการทํางานจากการมุงเนนท่ีหนวยงานของตนเปนหลักไปเปนเนนความรวมมือระหวางหนวยงานท้ัง

ท่ีเปนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม ซ่ึงพลังหลักในการทํางาน

จะเปลี่ยนจากขาราชการเปนคน (individual) ไปเปนปฏิสัมพันธระหวางคน (relationship) จึงจะทํา

ใหการบริการภาครัฐมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (อรวรรณ นอยววิัฒน, 2556)     

 สําหรับหนวยงานท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการใหบริการ    

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานส่ิงอํานวยความสะดวกและการใหบริการของรัฐในภาพรวม       

นอยท่ีสุด คือ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ( x =3.50) คิดเปนรอยละ 70.00 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก         

การใหบริการของหนวยงานรัฐวิสาหกิจเปนเรื่องความตองการท่ีตองตอบสนองตอปญหาตาง ๆ ของ

ประชาชนท่ีมีความเดือดรอนและเปนความจําเปนเรงดวน เชน ปญหาความเดือดรอนใน

สาธารณูปโภค ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสงตาง ๆ โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับ
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การดําเนินชีวิตของประชาชนและผูประกอบการ ความตองการการตอบสนองดานบริการสวนใหญ    

จึงตองมีความรวดเร็วกวาการใหบริการของภาครัฐในลักษณะการจดทะเบียบและการขออนุญาต    

ตาง ๆ  ประกอบกับการบริการท่ีเปนความตองการของประชาชนจํานวนมากและเจาหนาท่ีบริการมี

ไมเพียงพอ รวมท้ังบางหนวยงานยังไมมีการใหบริการนอกเวลาราชการหรือมีจุดบริการนอกเวลา

ราชการไมเพียงพอ และบางหนวยงานยังไมมีบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เปนผลใหความพึงพอใจอยู

ในระดับนอยสอดคลองกับผลการวิจัยของ นิติพงษ เนตระกาศ (2550) วิจัยเรื่องความคิดเห็นของ 

ประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานการประปาพัทยา จังหวัดชลบุรี ซ่ึงเปนหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจหนวยงานหนึ่ง ผลการวิจัยพบวาบริการตาง ๆ อยูในระดับปานกลางคอนขางดีตามลําดับ

ดังนี้ ดานอาคารสถานท่ี เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานคาใชจาย ดานบุคลากร ดานคุณภาพ

น้ําประปา และดานสุดทาย คือ การบริการ สิ่งท่ีตองปรับปรุงคือ คุณภาพการบริการของงาน         

ดานบริการ ดานบุคลากร ดานอาคารสถานท่ี ท้ังรูปลักษณ ภายในภายนอก ดานคุณภาพน้ําท่ีมีระบบ

การจัดจําหนายมาเก่ียวของ โดยมีราคาบริการท่ีเปนธรรม ตอผูรับบริการ หรือลูกคา   

 2.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของรัฐ            

ในภาพรวมและรายดานจําแนกตามงานบริการท่ีใชบริการ                 

  ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการการข้ึนทะเบียนมีความพึงพอใจการใหบริการ

ของรัฐในดานกระบวนการข้ันตอนในการใหบริการ ( x =3.67) คิดเปนรอยละ 73.40 ดานเจาหนาท่ี      

ผูใหบริการ ( x =3.86) คิดเปนรอยละ 77.20 และการใหบริการของรฐัในภาพรวมมากท่ีสุด เปนอันดับ

หนึ่ง ( x =3.77) คิดเปนรอยละ 75.40 ท้ังนี้อาจเนืองมาจากการข้ึนทะเบียนผูรับบริการจะไดรับ

ประโยชนจากการไดรับบริการนี้เชน การข้ึนทะเบียนแรงงานตางดาว การข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑเพ่ือ

จําหนายสินคาไดอยางถูกตอง การข้ึนทะเบียนคนวางงาน การขอรับสิทธิประโยชนจากภาครัฐ

ผูประกันตน ผูมีรายไดนอย เกษตรกร จึงทําใหผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการในระดับ

มากสอดคลองกับงานวิจัยของ นงณพร  ทับทิมทวีโชค (2556) ท่ีไดทํางานวิจัยเรื่องความรูความเขาใจ

และความคิดเห็นของเกษตรกรผูปลูกขาวกลุมจังหวัดอีสาน ตอนใต ท่ีมีตอโครงการประกันรายได

เกษตรกร โดยไดสอบถามขอมูลกับเกษตรกรผูปลูกขาวท่ีข้ึนทะเบียนโครงการประกัน รายไดเกษตร  

ป 2553/54 กลุมจังหวัดอีสานตอนใต พบวา เกษตรกรสวนใหญเห็นดวยกับโครงการนี้ และเปน

โครงการท่ีดีและอยากใหมีตอไปเรื่อย ๆ เพราะเกษตรกรไดรับประโยชนท่ัวถึงทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

เม่ือพิจารณาความรูความเขาใจเปนรายดาน พบวา มี 2 ดานอยูระดับมาก คือ ดานวัตถุประสงคและ

เปาหมายของโครงการและดานการข้ึนทะเบียน การประชาคมและการออกใบรับรองเกษตรกร  

โดยเฉพาะดานการข้ึนทะเบียน พบวา การมีการประชาสัมพันธข้ึนทะเบียน/ออกใบรับรองมีความท่ัวถึงอยู

ในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง สวนความคิดเห็นในระดับเห็นดวย ไดแก เจาหนาท่ีใหการดูแลแนะนําชวย

แกไขปญหาดีมีการชี้แจงรายละเอียดการข้ึนทะเบียนอยางชัดเจนและการข้ึนทะเบียนและออก

เอกสารรวดเร็วทันใจ จึงเห็นไดวาความคิดเห็นดานของระบบการข้ึนทะเบียนในงานวิจัยนี้ อยูในระดับ

มากเชนกัน   
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 สําหรับงานบริการท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการใหบริการของ

รัฐในภาพรวมและท้ัง 3 ดานนอยท่ีสุด คือ การชําระภาษี/คาบริการ/คาธรรมเนียม ( x =3.50)      

คิดเปนรอยละ 70.00 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการชําระภาษี คาบริการและคาธรรมเนียมสวนใหญ       

จะเปนการท่ีผูรับบริการเสียประโยชนอาจทําใหความพึงพอใจลดนอยลงซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัย

ของ วณัชญาณ ภาคภูมิ (2557) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูเสียภาษีตอการใหบริการ

ในการรับชําระภาษีของสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาเมืองกาญจนบุรีพบวา ผูเสียภาษีมีความพึงพอใจ

ในการรับบริการเสียภาษีโดยภาพรวมและทุกดานอยูในระดับปานกลางเทานั้นโดยมีความพึงพอใจ

มากท่ีสุดคือ ดานอาคารสถานท่ี ในขณะท่ีดานกระบวนการข้ันตอนเปนลําดับสุดทายโดยมี

ขอเสนอแนะใหหนวยงานลดข้ันตอนท่ีมีความซํ้าซอนลง เพ่ือลดความสิ้นเปลืองในดานเวลาและ

ทรัพยากรตาง ๆ จะชวยใหผูรับบริการมีเจตคติท่ีดีตอเจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีรับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

2.4 การรับรูเกี่ยวกับคูมือประชาชน            

 จากผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมทราบเก่ียวกับคูมือสําหรับ

ประชาชนมากอนคิดเปนรอยละ 62.46 โดยมีเพียงรอยละ 37.41 ท่ีรับทราบเก่ียวกับคูมือสําหรับ

ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมากกวาครึ่ง คิดเปนรอยละ 68.48 ไมทราบเก่ียวกับ

กระบวนการข้ันตอน รวมถึงระยะเวลาในการอนุญาตท่ีปรากฏอยูในคูมือสําหรับประชาชนโดยมีเพียง

รอยละ 31.21 ท่ีรับทราบเก่ียวกับกระบวนการข้ันตอน รวมถึงระยะเวลาในการอนุญาตท่ีปรากฏอยูใน

คูมือสําหรับประชาชน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมแนใจวาหนวยงานท่ีติดตอเพ่ือรับบริการมี    

การปดประกาศคูมือสําหรับประชาชน คิดเปนรอยละ 41.60 และการเผยแพรคูมือสําหรับประชาชน

ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเกือบครึ่งไมแนใจวาหนวยงานท่ีติดตอเพ่ือรับ

บริการไดมีการเผยแพรคูมือสําหรับประชาชนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 46.28 ดังนั้น     

จึงแสดงวาการรับรูเก่ียวกับคูมือประชาชนยังตองมีการปรับปรุงและยังไมเปนไปตามหลักการ          

ในพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ท่ีได

ระบุไวในมาตรา 7 วา ผูอนุญาตจะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชนซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย

หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขในการยื่นคําขอข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและ

รายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีผูขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคําขอและจะกําหนดใหยื่นคําขอ

ผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส แทนการมายื่นคําขอดวยตนเองก็ไดและคูมือสําหรับประชาชนตองมี     

การปดประกาศไว ณ สถานท่ีท่ีกําหนดใหยื่นคําขอและเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และ            

เม่ือประชาชนประสงคจะไดสําเนาคูมือดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาท่ีจัดสําเนาใหโดยจะคิดคาใชจาย

ตามควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนนั้นใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสําหรับประชาชนดวย 

นอกจากนั้น ตามหลักการของการจัดการความรูกับการบริหารราชการแนวใหมคือ การคํานึงถึง    

ความตองการของประชาชนเปนหลักการมีระบบสนับสนุนทางดานบุคลากรและเทคโนโลยีรวมท้ัง

หนวยงานของรัฐตองสรางระบบใหประชาชนสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง (อรวรรณ     

นอยวิวัฒน, 2556) นอกจากนั้นการท่ีประเทศไทยจะตองขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศไทย 4.0 นั้น
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คือ การเปลี่ยนจากการผลิตและการบริการแบบดั้งเดิม (Traditional Farming and Service) ไปสู

การผลิตแบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming and High Value Services)         

(สุวิทย เมษินทรีย, 2559) ประชาชนและกลุมผูประกอบการจะขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ

ยอมมาจากพ้ืนฐานการบริการท่ีมีประสิทธิภาพจากภาครัฐ เชน การยื่นเอกสารเพ่ือขออนุญาต 

การจดทะเบียนและการใหประทานบัตร เปนตน การดําเนินงานเหลานี้จําเปนตองสรางและกําหนด

ข้ันตอนการดําเนินงานอยางชัดเจนผานคูมือการดําเนินงานท่ีเปนมาตรฐานและไดรับการเผยแพรใน

ทุกชองทางท้ังทางตรงถึงบุคคลและทางสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ในกลุมคนทุกประเภทในสังคมใน

รูปแบบตาง ๆ อันสงผลใหการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู การเปนประเทศไทย 4.0  ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 

1. ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

 1.1 การสนับสนุนงบประมาณดานการประชาสัมพันธคูมือสําหรับประชาชนท้ัง

เอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบและเขามารับบริการไดมากยิ่งข้ึน  

 1.2 การบูรณาการการทํางานรวมกันภายในระบบราชการดวยกันเองเพ่ือให   

การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ. 2558  มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 1.3 การสงเสริมนโยบายอยางตอเนื่องในการพัฒนาบุคลากรซ่ึงเปนทุนมนุษยท่ี

สําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบริการประชาชนอยางท่ัวถึง เปนธรรมและเทาเทียม โดยเปน

ท้ังการพัฒนาความรูความสามารถ เจตคติในการทํางานบริการ ความรวมมือระหวางหนวยงาน และ

ทักษะความเชี่ยวชาญท่ีจําเปนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 

 2.1 การตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการอํานวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 อยางตอเนื่อง และการปรับปรุง

แกไขการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการพัฒนางานในรูปแบบการปฏิบัติงานท่ีดี

ท่ีสุด (Best Practice)  

 2.2 การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหบริการไดเบ็ดเสร็จทุกข้ันตอนใน       

จุดเดียวและการดําเนินงานใหเสร็จทันตามเวลาท่ีกําหนดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

 2.3 การสงเสริมการจัดภูมิทัศนของสถานท่ีบริการใหมีความสะอาดเรียบรอย 

หองสุขาท่ีเพียงพอและถูกสุขลักษณะ มีสิ่งอํานวยความสะดวกแกประชาชนทุกกลุมโดยเฉพาะท่ีและ

ชองทางพิเศษสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ  
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 2.4 การอบรมความรูความสามารถและจิตบริการของเจาหนาท่ีอยางตอเนื่อง

และมีการดําเนินงานปดชองทางการทุจริตตาง ๆ ของเจาหนาท่ีโดยการกําหนดราคาคาบริการอยาง

ชัดเจนและควบคุมราคาคาบริการใหเหมาะสม  

 2.5 การเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธการบริการใหมีความหลากหลายท้ัง

เอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส   

 2.6 การปรับปรุง ดานเวลาในการใหบริการท่ีใหความสะดวกแกผูรับบริการท้ัง

ในและนอกเวลาราชการ   

 2.7 การเผยแพรคูมือประชาชนในชองทางตาง ๆ อยางท่ัวถึงยิ่งข้ึน โดยเพ่ิม

เอกสารอักษรเบรลลสําหรับผูพิการทางสายตา การเผยแพรเสียงตามสายและภาษามือ เปนตน 

 2.8 การปรับปรุงรูปแบบและระเบียบวิธีการปฏิบัติตามข้ันตอนใหมีความสอดคลอง

กันในแตละกลุมงาน 

3. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 3.1 การทําวิจัยเชิงลึกหรือวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมีตอการใหบริการและปญหาอุปสรรคในการดําเนินของหนวยงานประเภทตาง ๆ ท่ี

ดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ. 2558  

 3.2 การทําการวิจัยความคาดหวังของประชาชนในการขอรับการบริการจาก

ภาครัฐในประเด็นตาง ๆ เชน ระยะเวลา สถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกและคูมือสําหรับประชาชน  

เปนตน  

 3.3 การดําเนินการวิจัยติดตามประเมินผลการดําเนินงานพระราชบัญญัติ       

การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของหนวยงานตาง ๆ 

เปนระยะทุก ๆ 2 ป 
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บทคัดยอ 

ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการตามคูมือสําหรับประชาชนของ
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              รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการตามคูมือสําหรับ
ประชาชนของหนวยงานของรัฐ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสบการณของประชาชนตอการใหบริการ
ตามคูมือสําหรับประชาชน การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการตามคุมือสําหรับ
ประชาชนของหนวยงานของรัฐ และเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการใหบริการตามคูมือสําหรับประชาชน
ของหนวยงานของรัฐ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป  งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณโดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก ขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ 
ประสบการณการไดรับบริการจากรัฐและความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ
ของรัฐ ประกอบดวย ดานกระบวนการข้ันตอนในการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวกและการรับรูเก่ียวกับคูมือประชาชน กลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ไดแก ผูมาใช
บริการจากหนวยงานภาครัฐ ไดแก หนวยราชการสวนกลาง หนวยราชการในจังหวัด องคการมหาชน 
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
แบงชั้นภูมิ และเฉพาะเจาะจง  ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันตก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต รวมท้ังสิ้น 2,243 คน สถิติท่ีใชในการวิจัย
ครั้งนี้ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน          
 ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 54.30 เปน
ประชาชนรอยละ 83.06 มีอายุระหวาง 26-35 ป รอยละ 29.56 ระดับการศึกษาสูงสุดจบปริญญาตรี
รอยละ 47.61 ติดตอรับบริการจากหนวยงานราชการในจังหวัดคิดเปนรอยละ 39.19  ภูมิภาคท่ีติดตอ
รับบริการท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเปนรอยละ 34.06 รับบริการ ณ สถานท่ียื่นคําขอดวยตนเอง
รอยละ 87.56 บริการท่ีใชมากท่ีสุดคือ การชําระภาษี/คาบริการ/คาธรรมเนียม รอยละ 32.95     
ผูตอบแบบสอบถาม มีประสบการณท่ีดีจากการบริการของหนวยงานภาครัฐอันดับแรกคือ มีการแสดง
ข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน รอยละ 87.87 รองลงมาคือ มีเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารและชี้แจง
ข้ันตอนการยื่นเอกสาร รอยละ 84.31 และมีการระบุรายการเอกสารท่ีตองมานํามายื่นอยางชัดเจน
รอยละ 84.26 ตามลําดับ สวนอันดับนอยท่ีสุดคือ ใน 1 ปท่ีผานมา เสียคาใชจายในการเดินทางเพ่ือ
มาติดตอรับบริการจากรัฐลดลง รอยละ 61.12           
 ในสวนของความพึงพอใจของประชาชนการใหบริการของรัฐในภาพรวมอยูในระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 72.80 เม่ือพิจารณาเปนรายดานมีความพึงพอใจ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มาก
ท่ีสุด เปนอันดับหนึ่ง รอยละ 74.00 รองลงมาคือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ รอยละ 73.00 และ             
ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ รอยละ 71.60 ตามลําดับ สวนมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ
ความรวดเร็วในการใหบริการ รอยละ 69.40 สําหรับความพึงพอใจของประชาชนตอหนวยงาน
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ใหบริการมากท่ีสุด คือ หนวยงานราชการสวนกลาง รอยละ 79.60 รองลงมาคือหนวยงานของรัฐ
รูปแบบอ่ืน รอยละ 76.60 และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รอยละ 72.40 สวนความพึงพอใจนอย
ท่ีสุดคือ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 70.00 สําหรับความพึงพอใจการใหบริการของรัฐในภาพรวม
มากท่ีสุดคือ การข้ึนทะเบียน รอยละ 75.40 รองลงมาไดแกการรับแจง รอยละ 75.00 และการจด
ทะเบียน รอยละ 73.60 ตามลําดับ สวนความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ การชําระภาษี/คาบริการ/
คาธรรมเนียม รอยละ 70.00  สําหรับคูมือสําหรับประชาชนสวนใหญไมทราบมากอน คิดเปนรอยละ 
62.46 และไมทราบเก่ียวกับกระบวนการข้ันตอน รวมถึงระยะเวลาในการอนุญาตท่ีปรากฏอยูในคูมือ
สําหรับประชาชน รอยละ 68.48  
 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัยเชิงนโยบายไดแก การสนับสนุนงบประมาณ          
ดานการประชาสัมพันธคูมือสําหรับประชาชน การบูรณาการการทํางานรวมกันภายในระบบราชการ
และการสงเสริมนโยบายอยางตอเนื่องในการพัฒนาบุคลากร สําหรับขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ไดแก 
การตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหบริการ
ไดเบ็ดเสร็จทุกข้ันตอนในจุดเดียว การสงเสริมการจัดภูมิทัศนของสถานท่ีบริการใหมีความสะอาด
เรียบรอย การอบรมความรูความสามารถและจิตบริการของเจาหนาท่ี การเพ่ิมชองทางประชาสัมพันธ
การบริการใหมีความหลากหลายท้ังเอกสารและสื่ออิเลก็ทรอนิกส การเพ่ิมการใหการบริการนอกเวลา
ราชการ การเผยแพรคูมือประชาชนท้ังอักษรปกติ อักษรเบรลลและภาษามือ และควรมีการปรับปรุง
รูปแบบและระเบียบวิธีการปฏิบัติตามข้ันตอนใหมีความสอดคลองกันภายในหนวยงานเพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการใหบริการยิ่งข้ึน 
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Abstract 
 

The Satisfaction Survey of the Applicants to the Public Services 
 In the Licensing manual of Government agencies   

 
 

              The research entitled “The Satisfaction Survey of the Applicants to the 

Public Services in the Licensing manual of Government” aimed to explore the  

descriptions of the experiences and satisfaction  of the applicants on the use of  public 

services in the licensing manual provided by government agencies and also to find out 

the way to improve the public services provided by government agencies to be more 

effective. The research was the quantitative research by using the questionnaire as the 

research instrument.  The data survey were personal data and the experiences and 

satisfaction of the applicants on the use of public services provided by government 

agencies. The satisfaction of the application  on the use of  public services were divided 

into 4 aspects which were the process  and the work flow of the  services, the 

competent official, the facilitation to the public and the recognition on the licensing 

manual for the public. The sample groups of the research were the application on the 

use of public services provided by government agencies as followings; the central 

government agencies, the government agencies in the provinces, the public 

organizations, the state enterprises, the state agencies and the local government 

agencies.  The selected sample methods were the stratified random sampling and 

purposive sampling in the area of Bangkok and vicinity, the central region, the east and 

west region, the northern region, the northeastern region and the Southern region 

which was totally of 2,243 people. The statistics of the research were percentage, 

average and standard deviation.  

                  The research found that most of the sample group were female at 54.30 

percent, having the age between 26 - 3 5  years old at 2 9 . 5 6  percent; the bachelor 

degree of highest educational level at 47.61 percent, contacting with the government 

agencies in the provinces at 39.19 percent and most   of the area submission were in 

the Bangkok and vicinity region at 34. 06 percent.  The sample group also mostly 

contacted at the place for submission of application by hands at 87.56 percent in the 
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aspect of payment of taxes /services charge /fees at 32.95 percent. For the experiences 

of the public services provided by government agencies, the sample group mostly had 

the good experiences on the showing a clear procedure of the service work flow at 

87. 87 percent after that on the competent official can examine the application and 

on providing the information of the work flow of applications for licenses at 84. 26 

percent and on the providing clearly on the information of attached documents or 

evidences at 84.26 percent respectively. For the lowest level of the good experiences, 

it was on the sample group spent the lower expenses of travelling to submit the 

application at the government agencies in the past of one year at 61.12 percent. 

                       For the satisfaction of the applicants to the public services provided 
by government agencies, the sample group mostly had the overall satisfaction in the 
high level at the percentage of 7 2 . 8 0 .  Considering each aspects, it was found that 
sample group mostly had the highest satisfaction on the facilitation to the public at 
74.00 percent after that on the competent official at 73.00 percent and on the process 
and the work flow of the services at 71.60 percent respectively. For the lowest level 
of the satisfaction, it was on the speed of the services at 6 9 . 4 0  percent.  For the 
satisfaction of the government agencies, the sample group mostly had the highest 
satisfaction on the central government agencies at 7 9 . 6 0  after that on the state 
agencies at 76.60 and on the local government agencies at 72.40 respectively. For the 
lowest level of the satisfaction, it was on the state enterprises at 7 0 . 0 0  percent.  For 
the satisfaction of the services providing by the government agencies, the sample 
group mostly had the highest satisfaction on the registration at 7 5 . 4 0  percent after 
that on the notification at 7 5 . 0 0  percent and on the license at 7 3 . 6 0  percent 
respectively.  For the lowest level of the satisfaction of the services, it was on the 
payment of taxes/ services charge / fees at 70 . 00  percent. For the recognition on the 
licensing manual for the public, the sample group mostly did not know about the 
licensing manual for the public at 62. 46 percent and also did not know the process 
services, the work flow and the period of time for the granting of license in the licensing 
manual for the public at 68.48 percent. 
                   The recommendations from the research were the policy and practical 
recommendations. For the policy recommendations, It were the financial support of 
public relations for the licensing manual for the public, the integrating collaboration 
within the government system and the promoting the continuous personnel 
development. For the practical recommendations, it were the monitoring and 
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following of efficient operations, the improving of the operational systems in one stop 
service, the promoting of clean and tidy landscape of service location, the training of 
staff ability on services mind, the providing multiple service channels both in 
submission by hands and via electronics method and the increasing government 
service after office hours. Moreover, the licensing manual for the public should be also 
published in braille letter and finger language. In addition, there should be the 
improvement of pattern and regulation method to have consistency within the agency 
for the fastness and convenience in the service. 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

  ดวยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 
3/1 ไดกําหนดใหการบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ     
การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจาย
อํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนและเพ่ือ
ประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ ไดตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 5 การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 27 กําหนด        
โดยสรุปวา “สวนราชการตองจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต    
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอ่ืนใด ลงไปสูผูปฏิบัติงานท่ีดําเนินการในเรื่องนั้น
โดยตรง เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการท่ีเกินจําเปน...” และหมวด 7 การอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความตองการของประชาชนกําหนดโดยสรุปวา “ใหสวนราชการกําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงาน และประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการท่ัวไป
สวนราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใด และสํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวา    
งานนั้น มีลักษณะท่ีสามารถกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จได หรือสวนราชการใดกําหนดระยะเวลาแลว
เสร็จไว แตสํานักงาน ก.พ.ร. เห็นวาเปนระยะเวลาท่ีลาชาเกินสมควร สํานักงาน ก.พ.ร. จะ
กําหนดเวลาแลวเสร็จใหสวนราชการนั้นตองปฏิบัติก็ได” 

   นอกจากนั้น ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556–พ.ศ. 2561 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน โดยในขอท่ี 1.1.6 ระบุวา 
“สงเสริมใหมีการนําระบบการรับประกันคุณภาพมาตรฐานการใหบริการ (Service Level Agreement) 
มาใชในภาครัฐ ซ่ึงเปนการกําหนดเง่ือนไขในการใหบริการของหนวยงานของรัฐท่ีมีตอประชาชน โดย     
การกําหนดระดับการใหบริการซ่ึงครอบคลุมการกําหนดลักษณะ ความสําคัญ ระยะเวลา รวมถึงการชดเชย
กรณีท่ีการใหบริการไมเปนไปตามท่ีกําหนด” รวมท้ังในคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอ
รัฐสภาในวันศุกรท่ี 12 กันยายน 2557 นโยบายท่ี10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมี       
ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ขอท่ี 10.1 กําหนดวา 
“ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และทองถ่ิน 
ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีซํ้าซอนหรือลักลั่นกันหรือมีเสนทาง        
การปฏิบัติงานท่ียืดยาว ปรับปรุง วิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช แกไขกฎระเบียบให
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โปรงใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ...” และขอท่ี 10.2 กําหนดวา          
“ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดโดยรวดเร็ว ประหยัด 
และสะดวก ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน ข้ันตอนท่ีแนนอน ระยะเวลา
ดําเนินการท่ีรวดเร็ว และระบบอุทธรณท่ีเปนธรรม โปรงใส มิใหเจาหนาท่ีหลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือ
ใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสรางความเสียหายแกประชาชน
โดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจ     
การลงทุน และดานบริการสาธารณะ ในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ” 

ดวยเหตุนี้มติสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในการประชุมครั้งท่ี 25/2557 เม่ือวันท่ี 20 
พฤศจิกายน 2557 เห็นสมควรประกาศใชพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558 เปนกฎหมายซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีกฎหมายกลางท่ีจะกําหนด
ข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตใหชัดเจนและสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  และพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยตาม
มาตรา 7 วรรคสาม กําหนดวา “ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบ
ข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่งวาเปนระยะเวลาท่ีเหมาะสม
ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือไม ในกรณีท่ีเห็นวาข้ันตอนและระยะเวลา
ที่กําหนดดังกลาวลาชาเกินสมควร ใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและสั่งการใหผูอนุญาตดําเนินการ
แกไขใหเหมาะสมโดยเร็ว” ประกอบกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา มุงม่ันในการนํา “โมเดล
ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด 4.0” มาใชประเทศไทยไดมีแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 เปน
ชวงเวลาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไปสู Value Based Economy หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ดวยนวัตกรรม” ซ่ึงประกอบดวย การเปลี่ยนจากสินคาโภคภัณฑไปสูสินคานวัตกรรม เปลี่ยนจาก
ขับเคลื่อนประเทศ ดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค 
คนจะมีการแบงปนขอมูลกันมากข้ึน (Power of share knowledge) เกิดวัฒนธรรมการทํางาน    
แบบใหม (New culture of working) ท่ีมีการเชื่อมโยงตอกันมากข้ึน  เกิดความรวมมือแบงปนขอมูล
กันมากข้ึนและเปลี่ยนจากเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน หาก
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558 สามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพจะทําใหการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ไดอยาง
เปนรูปธรรมไดรวดเรว็และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ดังนั้น สถาบันสงเสริมการบริการกิจกรรมบานเมืองท่ีดี สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ รวมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงไดทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ตอการใหบริการตามคูมือประชาชนของหนวยงานของรัฐ ข้ึนเพ่ือใหการปรับปรุงการใหบริการของภาครัฐ
เปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 นโยบายของคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 
ตลอดจนบทบัญญัติตามมาตรา 7 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตอไป 
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1.2 วัตถุประสงค 
 

                  1.2.1 เพ่ือศึกษาประสบการณของประชาชนตอการใหบริการตามคูมือสําหรับ
ประชาชนของหนวยงานของรัฐ  
 1.2.2 เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการตามคูมือสําหรับ
ประชาชนของหนวยงานของรัฐ  
 1.2.3 เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงการใหบริการตามคูมือสํารหับประชาชนของ
หนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 
 
1.3 แนวทางการวิจัย            
 

 1.3.1 ศึกษาแนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางกรอบแนวคิดและออกแบบ
สํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการตามคูมือสําหรับประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
 1.3.2 การวิจัยเชิงประมาณโดยการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอ          
การใหบริการตามคูมือสําหรับประชาชนของหนวยงานของรัฐ (ประกอบดวย สวนราชการ และจังหวัด 
องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) จํานวน      
ไมนอยกวา 2,000 ชุด  
 1.3.3 ประมวลผล วิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอ
การใหบริการตามคูมือสําหรับประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 

 
1.4 กลุมเปาหมายในการวิจัย 

 

กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนท่ีใชบริการของสวนราชการ และ
จังหวัด องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน
ไมนอยกวา 2,000 ชุด ในกรุงเทพฯ และปริมาณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 
ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 

 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 

 

ขอบเขตดานเนื้อหา 
การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเก่ียวกับการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอ      

การใหบริการของหนวยงานของรัฐตามคูมือประชาชนในประเด็นดังนี้ 
                    1.5.1 ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก ขอมูลสวนบุคคลของประชาชนผูใชบริการประกอบดวย

ประเด็นดังตอไปนี้ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประเภทของหนวยงานท่ีติดตอ        

รับบริการ ภูมิภาคท่ีติดตอรับบริการ ชองทางท่ีรับบริการและงานบริการท่ีทานใชบริการมากท่ีสุด  
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 1.5.2 ประสบการณการไดรับบริการจากรัฐ ประกอบดวยประเด็นดังตอไปนี้          

การแสดงข้ันตอน การกําหนดระยะเวลา การระบุเอกสารท่ีนํามายื่น การประกาศกําหนด

คาธรรมเนียม การตรวจสอบเอกสารและชี้แจงข้ันตอนการยื่นเอกสาร การดําเนินการไดเสร็จตามเวลา

ท่ีกําหนด การใหบริการเบ็ดเสร็จทุกข้ันตอนในจุดเดียว การไดรับความสะดวกในการติดตอกับ

เจาหนาท่ี ณ ศูนยใหบริการ และการเสียคาใชจายในการเดินทางมาติดตอรับบริการลดนอยลง

 1.5.3 ความคิดเห็น เ ก่ียว กับระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของรัฐ

ประกอบดวยประเด็นดังตอไปนี้   

  1.5.3.1 ดานกระบวนการข้ันตอนในการใหบริการ   

  1.5.3.2 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ   

  1.5.3.3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   

 1.5.4 การรับรู เ ก่ียวกับคู มือประชาชน ประกอบดวยประเด็นตาง ๆ ไดแก          

การรับทราบเก่ียวกับคูมือสําหรับประชาชน การไดรับทราบเก่ียวกับกระบวนการข้ันตอน รวมถึง

ระยะเวลาในการอนุญาตท่ีปรากฏอยูในคูมือสําหรับประชาชน การปดประกาศคูมือสําหรับประชาชน 

และการเผยแพรคูมือสําหรับประชาชนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส  

 1.5.5 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือใหไดแนวทางการปรับปรุงการใหบริการของภาครัฐ

ตามคูมือสําหรับประชาชนของหนวยงานภาครัฐใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป และเพ่ือสงเสริมให

หนวยงานของรัฐอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนไดตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการอํานวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 

 ขอบเขตดานประชากร 

 กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ไดแกประชาชนท่ีใชบริการของ สวนราชการ และ

จังหวัด องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน

ไมนอยกวา 2,000 ชุด ในกรุงเทพฯ และปริมาณฑล  ภาคกลาง  ภาคตะวันออก  ภาคตะวันตก  

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 

 

 ขอบเขตดานระยะเวลา 

 ระยะเวลาการดําเนินงาน ระหวางเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559 
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1.6 วิธีการดําเนินงาน  
 

 1.6.1 ทบทวนเอกสาร คูมือ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือสราง     
กรอบแนวคิดในการศึกษาความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ  
 1.6.2 สรางเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามท่ีคณะท่ีปรึกษาไดปรับปรุงตามมติและ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานวิจัย  

 1.6.3 การตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยเพ่ือหาคาความเชื่อม่ันในขอคําถาม จํานวน 

30 ชุด  

 1.6.4 การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณในเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ

ตามคูมือประชาชนของหนวยงานของรัฐ ในกลุมเปาหมายที่กําหนด ไดแก สวนราชการ และจังหวัด 

องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน และองคกรปกครอง สวนทองถ่ิน จํานวน

ไมนอยกวา 2,000 ชุด  

 1.6.5 สรุปและวิเคราะหผลการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือใหไดระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนตอการใหบริการตามคูมือประชาชนของหนวยงานของรฐั  

 1.6.6 นําเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตามคูมือสําหรับ

ประชาชนของหนวยงานของรัฐ เพ่ือนําไปปรับปรุงการใหบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 1.6.7 สงเอกสารทางการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการรับบริการอยาง

นอย 1 ชองทาง และสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของหนวยงานของรัฐตาม

คูมือประชาชน 
 

1.7 นิยามปฏิบัติการ 
 

                 1.7.1 เจาหนาท่ี  หมายถึง  เจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง                 
 1.7.2 อนุญาต  หมายถึง  การท่ีเจาหนาท่ียินยอมใหบุคคลใดกระทําการใดท่ีมี
กฎหมายกําหนดให ตองไดรับความยินยอมกอนกระทําการนั้น  และใหหมายความรวมถึงการออก
ใบอนุญาต  การอนุมัติ  การจดทะเบียน  การข้ึนทะเบียน  การรับแจง  การใหประทานบัตรและ     
การใหอาชญาบัตรดวย                 
 1.7.3 ผูอนุญาต  หมายถึง  ผูซ่ึงกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจในการอนุญาต  
               1.7.4  พนักงานเจาหนาท่ี  หมายถึง  พนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวย    
การอนุญาต                  
 1.7.5  กฎหมายวาดวยการอนุญาต  หมายถึง  บรรดากฎหมายท่ีมีบทบัญญัติ
กําหนดใหการดําเนินการใดหรือการประกอบกิจการใดจะตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได 
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                1.7.6  คําขอ  หมายถึง  คําขออนุญาต มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้ยกเวนใหใช
บังคับแก (1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี (2) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของ
เจาหนาท่ีในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย (3) การดําเนินงานตาม
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (4) การอนุญาตตามกฎหมายวาดวยทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (5) การอนุญาตท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติการทางทหารดานยุทธการ  รวมท้ังตามกฎหมาย
เก่ียวกับการควบคุมยุทธภัณฑ  และกฎหมายวาดวยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน               
 1.7.7  ความพึงพอใจตอการใหบริการของรัฐ หมายถึง ผลของเจตคติตาง ๆ ของ
บุคคลท่ีมีตองคการ ในงานวิจัยนี้หมายถึง การวัดความพึงพอใจในดานกระบวนการข้ันตอน
ในการใหบริการดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก การรับรูเก่ียวกับคูมือประชาชน
และความพึงพอใจการใหบริการของรัฐในภาพรวม 
 1.7.8  คูมือสําหรับประชาชน หมายถึง เอกสารท่ีใหความรูเก่ียวกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ในการวิจัยนี้หมายถึงเอกสารท่ีหนวยงานของรัฐจะตองจัดทําเอกสารสําหรับประชาชนใน
ลักษณะคูมือ ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข  ในการยื่นคําขอข้ันตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีประชาชนจะตองยื่นมา
พรอมกับคําขอ และจะกําหนดใหยื่นคําขอผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอดวยตนเอง   
ก็ได และใหปดประกาศไว  ณ  สถานท่ีท่ีกําหนดใหยื่นคําขอ 
 1.7.9 ประสบการณไดรับบริการจากรัฐ หมายถึง การกระทําท่ีประชาชนไดพบ
เห็นจากการใหบริการของหนวยงานรัฐตามคูมือสําหรับประชาชน ในงานวิจัยหมายถึง มีการแสดง
ข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน มีการกําหนดระยะเวลาในการใหบริการชัดเจน มีการระบุรายการ
เอกสารท่ีตองนํามายื่นอยางชัดเจน มีการประกาศกําหนดคาธรรมเนียมการใหบริการท่ีชัดเจน มี
เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารและชี้แจงข้ันตอนการยืน่เอกสาร เจาหนาท่ีดําเนินการไดเสร็จตามเวลาท่ี
กําหนด เจาหนาท่ีสามารถใหบริการไดเบ็ดเสร็จทุกข้ันตอนในจุดเดียว การไดรับความสะดวกในการ
ติดตอกับเจาหนาท่ี ณ ศูนยใหบริการและใน 1 ปท่ีผานมา มีการเสียคาใชจายในการเดินทางเม่ือมา
ติดตอรับบริการของรัฐลดลง 
 1.7.10 กระบวนการข้ันตอนในการใหบริการ หมายถึง วิธีการและลําดับข้ันตอนท่ี
ใหบริการแกประชาชน ในงานวิจัยนี้หมายถึง มีระบบและขั้นตอนที่ชัดเจนไมยุงยาก ระยะเวลา
การใหบริการมีความเหมะสม ความสะดวกในการใหบริการ มีชองทางเขาถึงบริการที่มี
ความหลากหลาย ความโปรงใสในการใหบริการและความรวดเร็วในการใหบริการ 
 1.7.11 เจาหนาท่ีผูใหบริการ หมายถึง  คุณลักษณะและพฤติกรรมการใหบริการ
ของบุคลากร ในงานวิจัยนี้  หมายถึง ความรูความสามารถในการใหบริการ ความเต็มใจ
ในการ ใหบ ริก าร  กา ร เ ขา ใ จถึงความตอ งการและตอบสนองตามความตอ งการของ
ประชาชน ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ และการใหขอมูล คําแนะนําและขอซักถามท่ีเปน
ประโยชนตอผูมารับบริการ 
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1.8 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
 

1.8.1 ไดรายงานสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการตามคูมือสําหรับประชาชนของ
หนวยงานภาครัฐจากภูมิภาคตาง ๆ ท่ัวประเทศ 
                 1.8.2 เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานของรัฐอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนไดตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558                   
 1.8.3 ไดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตามคูมือสําหรับประชาชน
ของหนวยงานของรัฐ เพ่ือนําไปปรับปรุงการใหบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
1.9 คณะที่ปรึกษาโครงการ 

 

1.9.1 รองศาสตราจารย ดร.ประกฤติ พูลพัฒน  ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
1.9.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน   หัวหนาโครงการวิจัย 
1.9.3 รองศาสตราจารย ดร.วีระกิจ  เสารม นักวิจัย 
1.9.4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท นักวิจัย 
1.9.5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธพงษ ลีลากิจไพศาล นักวิจัย 
1.9.6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท   นักวิจัย 
1.9.7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาติชาย มหาคีตะ นักวิจัย 
1.9.8 อาจารย ดร.เฉลิมพล จินดาเรือง นักวิจัย 
1.9.9 อาจารย ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม นักวิจัย 
1.9.10 อาจารย ดร.ริญญาภัทร  เขจรนันทน นักวิจัย 
1.9.11 อาจารย ดร.พีรยา  สมศักดิ์ นักวิจัย 
1.9.12 นางสาวจารุภา ยิ้มละมัย เลขานุการโครงการวิจัย 
1.9.13 นางสาวสุคนธทิพย หนองโทน ผูชวยเลขานุการนักวิจัย 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 

                    การศึกษาวิจัยเรื่อง การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการตามคูมือ
ประชาชนของหนวยงานของรัฐ  มีการศึกษาทบทวนวรรณกรรม เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  กฎหมาย 
ยุทธศาสตรและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยแบงหัวขอในการศึกษาออกเปน 8 หัวขอดังตอไปนี้               
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจและความตองการ             
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการบริการ             
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม            
 2.4 แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)               
 2.5 แนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0             
 2.6 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558              
 2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ               
 2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
               

2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับความพึงพอใจและความตองการ 
 
 2.1.1 ความหมายของความพึงพอใจ                       
  ความพึงพอใจ เปนลักษณะนามธรรม ไมสามารถท่ีจะมองเห็นเปนรูปรางได 
แตสามารถสังเกตไดจาก การแสดงออก “พึง” เปนคําชวยกิริยา หมายถึง “ควร” เชน พึงใจ 
หมายความวา เหมาะใจ พอใจ เปนความรูสึกท่ีมีความสุข เม่ือไดรับความสําเร็จตามความมุงหมาย 
และความตองการ ความพึงพอใจเปนเรื่องของบุคคล เปนความรูสึกสวนตัวของบุคคลท่ีมีความหมาย
กวาง ความพึงพอใจโดยท่ัวไปตรงกับคําภาษาอังกฤษ “Satisfaction” โดยมีความหมายของ
นักวิชาการดังนี้            
  วอลแมน (Wolman,  1973, p. 333) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไว
วา ความพึงพอใจ หมายถึง “ความรูสึกท่ีมีความสุขเม่ือไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายของ          
ความตองการ หรือแรงจูงใจ” จากคําจํากัดความขางตนจะสังเกตไดวา ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนได
ถาบุคคลไดรับการตอบสนองเปนอยางดีไมวาจะเปนดานวัตถุหรือดานจิตใจ ซ่ึงความพึงพอใจนั้น อาจ
เกิดจากคุณภาพของงาน หรือสิ่งท่ีมีการนําเสนอในรูปแบบท่ีนาพอใจ           
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  สมวงศ พงศสถาพร (2547) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา หมายถึง  
การประเมินสินคาบริการนั้น ๆ วา ตอบสนองความตองการของตนไดตามท่ีคาดหวังไวหรือไม ถาได 
ตามท่ีคาดหวังลูกคาจะมีความพึงพอใจ ถาไมไดตามท่ีคาดหวังไวในตอนแรกลูกคาจะไมพอใจ   
            ถวัลย เทียนทอง (2548) ไดใหความเห็นวา ความพึงพอใจของผูรับบริการเปน
มาตรการอยางหนึ่งท่ีใชวัดประสิทธิภาพของการบริหารงานได เพราะการจัดบริการของรัฐไมใช      
สักแตวาทําใหเสร็จ ๆ ไป แตหมายถึง การใหบริการอยางดีเปนท่ีนาพอใจแกประชาชน   
                     สรุปไดวาความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกทางดานบวกและดานลบของ
บุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคลนั้น
ไดแต ท้ังนี้ความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมีความแตกตาง ข้ึนอยูกับคานิยมและประสบการณท่ี
ไดรับความพึงพอใจยังเปนสภาพจิตใจ ความรูสึกของผูเปนประชากรท่ีมีตอการบริหารจัดการ        
ของหนวยงานของรัฐ ความพึงพอใจ (Satisfaction) จึงเปนสวนหนึ่งของเจตคติ ซ่ึงเปนสวนสําคัญ           
ในการเรียนรูอีกประการหนึ่ง  
 2.1.2 ความหมายของความตองการ                    
  Alderfer (1969) เสนอทฤษฎีการจูงใจท่ีเก่ียวกับความตองการเรียกวา ERG 
ซ่ึงคลายกับทฤษฎีของ Maslow แตจัดระดับความตองการใหมใหเหลือเพียง 3 ระดับ ซ่ึงแทนดวย
อักษรยอดังนี้                          
  2.1.2.1 ความตองการเพื่อการคงอยู (E = Existence needs) ซึ่งเปน
ความตองการการตอบสนองดวยปจจัยทางวัตถุ จึงมีความคลายกับความตองการระดับท่ี 1 และ 2 
ของ Maslow ท่ีเปนความตองการทางรางกายกับความตองการความม่ันคงปลอดภัย ซ่ึงการตอง
ตอบสนองดวยเง่ือนไขท่ีเปนวัตถุ เชน อาหาร ท่ีอยูอาศัย เงินคาจาง และความปลอดภัยในการทํางาน   
            2.1.2.2 ความตองการดานความสัมพันธ (R = Relatedness needs) ซ่ึงเปน
ความตองการท่ีสามารถตอบสนองไดดวยการสื่อสารอยางเปดเผย และการไดแลกเปลี่ยนความคิดและ
ความรูสึกกับสมาชิกคนอ่ืนในองคการจึงเปนระดับความตองการท่ีใกลเคียงกับความตองการเปน
สมาชิกของสังคม และบางสวนของข้ันความตองการไดรับการยกยองนับถือตามทฤษฎีของ Maslow 
แต Alderfer เนนการตอบสนองความตองการดานความสัมพันธดวยการปฏิสัมพันธอยางเปดเผย 
ถูกตองและซ่ือสัตยตอกันมากกวาดูท่ีความถูกใจซ่ึงใหความสําคัญนอยกวา  
  2.1.2.3 ความตองการดานความงอกงาม (G = Growth needs) เปน     
ความตองการ สวนบุคคล ในการไดใชความรูความสามารถและทักษะของตนเพ่ือทํางานอยางเต็ม
ศักยภาพท่ีมีอยูรวมท้ังได มีโอกาสใชความสามารถในการสรางสรรคสิ่ งใหมไดอยางเต็ม ท่ี              
ความตองการดานความงอกงามตามทฤษฎีนี้ จึงสอดคลองกับทฤษฎีของ Maslow ในประเด็นท่ี
เก่ียวกับความตองการความสําเร็จดังใจปรารถนากับบางสวนของความตองการไดรับการยกยองนับถือ
ในแงการไดรับความสําเร็จ (Achievement) และไดรับผิดชอบ (Responsibility) 
                      จากทฤษฎี ERG สรุปไดวา ความตองการระดับลางสุดคือ ความตองการ เพ่ือ
การคงอยูเปนสิ่งจูงใจภายนอก สวนความตองการระดับสูงกวา คือความตองการดานความสัมพันธ
และความตองการดานความงอกงาม ถือเปนสิ่งจูงใจภายใน ท้ังนี้ Alderfer เชื่อวา ความตองการ     
ท้ังสามระดับดังกลาวสามารถเกิดข้ึนพรอมกันก็ได ดวยเหตุนี้การใหบุคคลตอบสนอง ความตองการ
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ดานความงอกงามดวย การกระตุนหรือมอบหมายงานท่ีทาทายใหทํานั้น เปนเรื่องท่ีเปนไปได แมวา
บุคคลผูนั้นยังมิไดรับการตอบสนอง ความตองการเพ่ือการคงอยูก็ตาม ในทํานองเดียวกัน บางครั้ง
ปจจัยจูงใจภายนอกสามารถท่ีจะทดแทนปจจัยจูงใจภายในได    
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกบัคุณภาพการบริการ 
 
 2.2.1 ความหมายของการบริการ  
  นักวิชาการไดใหความหมายเก่ียวกับการบริการไวดังนี้                             
  ตรีเพ็ชร อํ่าเมือง (2557) ไดใหความหมายของการบริการ (Services) วา
หมายถึง การกระทํากิจกรรมใด ๆ ดวยรางกายเพ่ือตอบสนองความตองการของบุคคลอ่ืน ซ่ึงเก่ียวของ
กับการอํานวยความสะดวก ความสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการได ซ่ึงการกระทําดวย
รางกาย คือ การแสดงออกดวยการแตงกาย ปฏิบัติการ กิริยา ทาทาง และวิธีการพูดจา ซ่ึงการบริการ
สามารถแสดงออกเปน 2 แบบ คือ           
  1.  ข้ันตอนการใหบริการ เปนการปฏิบัติการตามข้ันตอน และเทคนิค ของวิธี
ปฏิบัติท่ีถูกตอง เหมาะสม เพ่ือใหผูรับบริการ ไดประโยชน ตรงตามความตองการมากท่ีสุด           
  2.  พฤติกรรมการบริการ เปนการแสดงออกดานการแตงกาย สีหนา แววตา 
กิริยา ทาทาง และการพูดจา ซ่ึงพฤติกรรมท่ีดี ยอมสรางความสุข ใหเกิดข้ึนกับผูบริการไดเปนอยางดี 
ไดแก การแตงกายท่ีสุขภาพ สะอาด เรียบรอย สีหนาและแววตาท่ียิ้มแยม แจมใส ออนโยน กิริยา
ทาทางท่ี สุภาพ ออนนอม การพูดจาดวยน้ําสียงท่ีนุมนวล สุภาพ ชัดเจน ใหเกียรติ มีหางเสียง         
  จากความหมายท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นวาการบริการจะเก่ียวของกับบุคคล 2 
ฝาย คือ ผูใหบริการ และผูรับบริการ               
  1. ผูใหบริการ : ผูใหบริการ หมายถึง ผูปฏิบัติการใหความชวยเหลือตอบุคคล
อ่ืนท่ีรองขอความ ชวยเหลือ หรือแสดงความตองการอยางใดอยางหนึ่ง               
  2. ผู รับบริการ :  ผู รับบริการ หมายถึง ผู ท่ีแจ งความประสงค  หรือ           
ความตองการเพ่ือใหบุคคลใด บุคคลหนึ่งตอบสนองตามความตองการของตนเองและตนเองรูสึกพอใจ 
 2.2.2 ลักษณะของการใหบริการ                    
  สุพรรณี อินทรแกว (2549) ไดกลาวถึงการบริการท่ีธุรกิจหรือองคกรสามารถ
ใหการบริการแกลูกคา ผูมาใชบริการโดยอาศัยวิธีการหรือเครื่องมือตาง ๆ ดังนี้  
  1.  การใหบริการโดยอาศัยคนเปนหลัก หรือแบบพบหนา (Face to Face) 
เปนวิธีการท่ีดีกวาวิธีอ่ืน เพราะการใชคนในการใหบริการสามารถปรับเปลี่ยนการบริการใหเหมาะสม
กับลูกคาหรือผูรับบริการแตละรายได และลักษณะของการบริการจะเปนแบบใกลชิด ดังนั้น         
หากธุรกิจหรือองคกรใดมีพนักงาน เจาหนาท่ีท่ีใหบริการไดดี ลูกคา ผูรับบริการจะประทับใจ ก็จะทํา
ใหธุรกิจหรือองคกรนั้น ประสบความสําเร็จไดไมยาก แตวิธีการนี้มีขอจํากัดในเรื่องของความแตกตาง   
ในการใหบริการ ณ เวลาท่ีตางกัน เนื่องจากการใหบริการจะไมเหมือนกัน มาตรฐานการใหบริการใน
แตละครั้งก็ไมเทากัน  
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  2. การใหบริการดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปจจุบันนับวามีความสําคัญมาก
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีมีการพัฒนาเพ่ือสนองความตองการใหลูกคา 
ผูรับบริการสามารถบริการไดดวยตนเอง (Self Service) และมีตนทุนการใหบริการต่ํากวาการใช    
คนใหบริการซ่ึงการใหบริการแตละครั้งจะมีมาตรฐานเทากัน แตการใหบริการดวยวิธีนี้มีขอจํากัดใน
เรื่องการปรับรูปแบบการใหบริการตามความตองการของลูกคาแตละรายไดยาก  
  การใหบริการลูกคามีความสําคัญมาก ทุกธุรกิจและองคกรจะใหความสําคัญ
กับการใหบริการ เพ่ือสรางความพึงพอใจแกลูกคา ผูรับบริการตั้งแตตนจนจบกระบวนการ ซ่ึงตอง
สรางความประทับใจทุก ๆ สวนของการบริการท้ังวิธีการใหบริการท่ีใชคน และการใชอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะการใหบริการท่ีใชคนเปนหลักจะมีผลกระทบตอความพึงพอใจหรือ          
ไมพึงพอใจไดมากกวาบริการท่ีอาศัยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการใหบริการ               
 2.2.3 ความหมายของคุณภาพบริการ นักวิชาการไดใหความหมายของคุณภาพ
การใหบริการไวดังนี้ 
                 Bitner (1990) กลาววา คุณภาพของการบริการนั้น เปนสิ่งท่ียากท่ีจะเขาใจ
เนื่องจากลักษณะของการบริการท่ีมีความเปนนามธรรมสูง มีลักษณะธรรมชาติท่ีคลายกับทัศนคติหรือ
เปนลักษณะโดยรวมของทัศนคติ และเปนการประเมินผลโดยรวมของสินคาหรือการบริการ 
                 สมิต สัชฌุกร (2550 )  กลาวถึง  ลักษณะของการบริการไววา  เปน
การแสดงออกทาง พฤติกรรมของบุคคลและสิ่งท่ีบุคคลไดกระทําข้ึน การบริการเปนความรับผิดชอบ
ของทุกคนและสามารถแบงความรับผิดชอบกันไปในงานแตละดาน โดยมีผู บริหารสูงสุดเปน
ผูรับผิดชอบรวม โดยอาจแยกพิจารณาลักษณะของการบริการไดดังนี้                
  1) เปนพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกตอผูอ่ืน พฤติกรรมโดยท่ัวไปจะเห็น
ไดจากการกระทํา การบริการจะมีการแสดงออกในลักษณะของสีหนาแววตา กิริยาทาทาง คําพูดและ 
น้ําเสียงการแสดงพฤติกรรมท่ีปรากฏใหเห็นจะเกิดผลไดทันที เกิดผลข้ึนไดตลอดเวลาและแปลผลได
รวดเร็วอันเปนลักษณะเฉพาะของการบริการ                  
  2) เปนการกระทําท่ีสะทอนถึงความรูสึกนึกคิดและจิตใจ การบริการจะเปน
เชนไร ข้ึนอยู กับความคิดของผู ใหบริการซ่ึงจะแสดงออกถึงอารมณ ความรูสึก ความเชื่อ              
ความปรารถนา และคานิยม ถาสิ่งเหลานี้สะทอนถึงความรูสึกนึกคิดและจิตใจท่ีดีก็ยอมจะมีผลตอ   
การบริการท่ีดีตามไปดวย                
  3) เปนสิ่งท่ีบุคคลไดกระทําข้ึนอันเชื่อมโยงถึงผลประโยชนของผูรับบริการ 
การบริการ เปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับคนเปนผูใหบริการและตองการคนเปนสวนสําคัญในการสราง
บริการท่ีดี เพราะกิจกรรมใด ๆ เก่ียวกับการบริการคนจะตองมีสวนสัมพันธในการใหความชวยเหลือ
แกผูรับบริการเปนผูดําเนินการท่ีเปนประโยชนตอผูรับบริการ                
  สุกัญญา โภคา (2553) คุณภาพบริการท่ีกลาวไวหลากหลายขางตน อาจสรุป
ไดวา คุณภาพบริการ หมายถึง การสงมอบบริการท่ีดีเลิศและเหมาะสมใหกับผูรับบริการ เพ่ือ
ตอบสนองความตองการไดตรงตามความตองการของผูรับบริการ รวมท้ังสรางความประทับใจและ   
ทําใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดจากการไดรับบริการนั้น และทําใหผูรับบริการเกิดความจงรักภักดี
กลับมาใชบริการอีกในภายหลัง 
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 2.2.4 องคประกอบของคุณภาพบริการ มีนักวิชาการไดใหความหมายของ
องคประกอบของคุณภาพบริการไวดังนี้          
  Berry (1988 อางถึงใน ชุลีวรรณ  บัวอินทร, 2551, หนา 56) ไดทําการศึกษา
วิจัยเก่ียวกับคุณภาพของงานบริการเพ่ือคนควาวาปจจัยอะไรท่ีจัดวาเปนตัวตัดสินระดับคุณภาพของ 
บริการในสายตาของผูใชบริการหรือลูกคา โดยสรุปแลวมีปจจัยท่ีลูกคามักอางอิงถึงอยู 10 ปจจัย คือ  
  1. Reliability ความเชื่อถือไดในคุณลักษณะหรือมาตรฐานการใหบริการ   
  2. Responsiveness การตอบสนองตอความตองการหรือความรูสึกของ
ลูกคา    
  3. Competence ความสามารถหรือสมรรถนะในการใหบริการอยางรอบรู 
เหมาะสม และเชี่ยวชาญรูจริง (มือถึง)    
  4. Access การเขาถึงงายใชบริการไดอยางไมยุงยาก    
  5. Courtesy ความสุภาพ เคารพนบนอบ ความออนนอมใหเกียรติและมี
มารยาทท่ีดีของผูใหบริการ           
  6. Communication ความสามารถในการสื่อสาร และสัมพันธกับลูกคาทํา 
ใหลูกคาทราบเขาใจและไดรับคําตอบในขอสงสัยหรือความไมเขาใจตาง ๆ ไดอยางกระจางชัด    
  7. Creditability ความเชื่อถือได ความมีเครดิตของผูใหบริการ   
  8. Security ความม่ันคงปลอดภัย อบอุนสบายใจของลูกคาในขณะใชบริการ    
  9. Customer Understanding ความเขาอกเขาใจในลูกคา เอาใจลูกคามา
ใสใจตน   
  10. Tangibles สวนท่ีสัมผัสไดและรับรูไดทางกายภาพของปจจัยการบริการ   
                 วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน (2542) กลาววาการบริการ (Service) หมายถึง 
กิจกรรม ผลประโยชนหรือความพึงพอใจท่ีสนองความตองการของลูกคา การบริการเปนกระบวนการ
ปฏิบัติเพ่ือผูอ่ืน ผูใหบริการจึงควรมีคุณสมบัติท่ีสามารถอํานวยความสะดวกและทํางานเพ่ือผูอ่ืนอยาง
มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจากคําในภาษาอังกฤษคําวา Service ไดมีนักบริหารหลาย ๆ ทานไดใหความหมาย 
โดยแยกเปนตัวอักษรและมีความหมายดังนี้ 
  S = Service concept คือ แนวคิดรวบยอดในการบริการและการสราง  
ความพึงพอใจใหลูกคาผูมาติดตอหรือมาขอใชบริการและรับบริการ 
  E = Enthusiasm คือ ความกระตือรือรน หมายความวา พนักงานทุกคน
จะตองมีความกระตือรือรนพรอมท่ีจะตอบสนองความตองการของลูกคาตลอดเวลา  
  R = Readiness, Rapidness คือ ความพรอมและความรวดเร็ว หมายถึง มี
ความพรอมอยูตลอดเวลา และความรวดเร็วฉับพลัน ทันใจ และทันเวลา  
  V = Values คือ ความมีคุณคา หมายถึง การทําทุกวิถีทางใหลูกคาเกิด
ความรูสึกประทับใจ ตลอดท้ังไดคุณคาไปจากการบริการ 
  I = Interesting, Impression, Courtesy คือ ความสะอาด ความถูกตองและ
ความมีไมตรีจิต สิ่งเหลานี้เปนสวนประกอบของการขายสถานท่ีตอนรับลูกคา ควรมีความสะอาด และ
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มีความเปนระเบียบเรียบรอยในเรื่องความถูกตองและมีไมตรีจิตตอลูกคา ใหการตอนรับดวยใบหนา
ยิ้มแยมแจมใส 
  C = Cleanliness, Correctives, Courtesy คือ ความสะอาด ความถูกตอง
และความมีไมตรีจิต สิ่งเหลานี้เปนสวนประกอบของการขายสถานท่ีตอนรับลูกคา ควรมีความสะอาด 
และมีความเปนระเบียบเรียบรอยในเรื่องความถูกตองและมีไมตรีจิตตอลูกคา ใหการตอนรับดวย
ใบหนายิ้มแยมแจมใส  
  E = Endurance คือ ความอดกลั้น และการรูจักควบคุมอารมณ  
  S = Sincerity คือ ความจริงใจและการรูจักยิ้มแยมแจมใส 
                     Gronroos (1990) กลาววาการรับรู คุณภาพบริการประกอบไปดวย 2 
ลักษณะคือ ลักษณะทางดานเทคนิคหรือผลท่ีไดและลักษณะตามหนาท่ีหรือความสัมพันธของ
กระบวนการโดยท่ีคุณภาพดานเทคนิคเปนการพิจารณาเก่ียวกับผูใหบริการจะใชเทคนิคอะไรท่ีจะทํา
ใหลูกคาที่เขามาใชบริการเกิดความพอใจตามความตองการพ้ืนฐาน การรับรูคุณภาพที่ดีเกิดขึ้น
เมื่อความคาดหวังของลูกคาตรงกับการรับรูท่ีไดจากประสบการณท่ีผานมา ถาความคาดหวังของ
ลูกคาตอการบริการ หรือสินคา หรือบริการนั้นสูง โดยท่ีความคาดหวังตอคุณภาพจะไดรับอิทธิพล 
การสื่อสารทางตลาด การสื่อสารแบบปากตอปาก ภาพลักษณองคกร และความตองการของลูกคาเอง           
สวนลักษณะตามหนาท่ีจะเปนการพิจารณาจากผูใหบริการจะทําอยางไรใหการบริการดีเทากับ       
การรับรูจากประสบการณของลูกคาท่ีผานมาเง่ือนไขของการรับรูคุณภาพบริการท่ีดีของลูกคามี 6 
ประการ ดังนี้   
  1. ความเปนมืออาชีพ และทักษะในการบริการ ลูกคาจะรับรู คุณภาพ        
การบริการท่ีดีในเม่ือผูใหบริการมีความรูทักษะในการแกปญหาอยางมืออาชีพ   
  2. ทัศนคติและพฤติกรรม เปนความรูสึกของลูกคาท่ีมีตอพนักงานบริการ 
พิจารณา เก่ียวกับความเอาใจใสในการแกปญหาดวยความเต็มใจโดยทันที   
  3. การเขาถึงบริการงายและมีความยืดหยุน ลูกคาจะพิจารณาจากผูใหบริการ
ประกอบ ไปดวยสถานท่ี ชั่วโมงการทํางาน ตัวพนักงาน และระบบการทํางานท่ีไดถูกออกแบบใหงาย
ตอการเขาถึงบริการรวมถึงมีการเตรียมปรับการบริการใหตรงกับความตองการของลูกคา  
  4. ความไววางใจและความซ่ือสัตยของผูใหบริการ ลูกคาจะรูวาเม่ือใดก็ตามท่ี
มีการตกลงการใชบริการเกิดข้ึน สามารถท่ีจะไวใจผูใหบริการไดโดยพนักงานจะทําตามสัญญาท่ีตกลง
ไว ซ่ึงถือวาเปนสิ่งท่ีลูกคาใหความสนใจเปนพิเศษ   
  5. การชดเชย เม่ือใดก็ตามท่ีลูกคามีความรูสึกวามีบางอยางผิดปกติหรือ     
ไมเปนไปตาม ความคาดหวังผูใหบริการจะตองแกไขใหเปนไปตามความคาดหวังของลูกคาอยางทันที   
  6. ความมีชื่อเสียงของผู ใหบริการ ลูกคามักเชื่อวาการใหบริการของ             
ผูใหบริการสามารถ เชื่อถือไดและเหมาะสมกับคุณคาของเงินท่ีจายไป                       
  จากแนวคิดความพึงพอใจและการใหบริการไดนํามาเปนกรอบแนวคิดใน   
การสรางกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถามในการวิจัยความพึงพอใจตอการใหบริการตามคูมือ
สําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
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2558 ไดแก ดานกระบวนการข้ันตอนในการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวย   
ความสะดวก ตอไป 
 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  
 
แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ประกอบดวยแนวคิดท่ีสําคัญดังนี้ 
2.3.1 ก า ร บ ริ ห า ร ง า นภา ค รั ฐ แน ว ใหม  (New Public Management)

อภิญญา  มาประเสริฐ (2558) ไดกลาวถึง การบริหารภาครัฐแนวใหมหมายถึงการปรับเปลี่ยน       
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยนําหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการท่ีมุงสูความเปนเลศิ โดยการนําเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงาน
ของภาคเอกชนมาปรับใชกับการบริหารงานภาครัฐ เชน การบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์       
การบริหารงานแบบมืออาชีพ การคํานึงถึงหลักความคุมคา การจัดการโครงสรางท่ีกะทัดรัดและ
แนวราบ การเปดโอกาสใหเอกชนเขามาแขงขันการใหบริการสาธารณะ การใหความสําคัญตอคานิยม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม และจริยธรรม ตลอดท้ังการมุงเนนการใหบริการแกประชาชนโดย
คํานึงถึงคุณภาพเปนสําคัญ 

            นอกจากนั้นยังไดกลาวถึงเหตุผลท่ีตองนําแนวคิดการบริหารงานภาครัฐ
แนวใหมมาใชมีดังนี ้

          1. กระแสโลกาภิวัตน สงผลใหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก
ประเทศเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วจึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ี
ตองเพ่ิมศักยภาพและความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองความตองการของระบบท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

          2. ระบบราชการไทยมีปญหาท่ีสําคัญ คือ ความเสื่อมถอยของระบบราชการ 
และขาดธรรมาภิบาลถาภาครัฐไมปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพ่ือไปสูองคกร
สมัยใหมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลก็จะสงผลบั่นทอนความสามารถในการแขงขันของประเทศ ท้ังยัง
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตดวย 

 ดังนั้นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) จึง
เปนแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารจัดการภาครัฐซ่ึงจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงระบบตาง ๆ ของ
ภาครัฐ และยุทธศาสตรดานตาง ๆ เปนรูปธรรม มีแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้ 

  1. การใหบริการท่ีมีคุณภาพแกประชาชน 
 2. ลดการควบคุมจากสวนกลางและเพ่ิมอิสระในการบริหารใหแกหนวยงาน 
 3. การกําหนด การวัด และการใหรางวัลแกผลการดําเนินงานท้ังในระดับ

องคกร และระดับบุคคล 
 4. การสรางระบบสนับสนุนท้ังในดานบุคลากร เชน การฝกอบรม ระบบ

คาตอบแทนและระบบคุณธรรม เทคโนโลยี เพ่ือชวยใหหนวยงานสามารถทํางานไดอยางบรรลุ
วัตถุประสงค 
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 5. การเปดกวางตอแนวคิดในเรื่องของการแขงขัน ท้ังการแขงขันระหวาง
หนวยงานของรัฐดวยกันและระหวางหนวยงานของรัฐกับหนวยงานของภาคเอกชน 

2.3.2 การบริหารงานภาครัฐแนวใหมตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) 

  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) ได
กําหนดประเด็นยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม โดยกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร 7 ยุทธศาสตร ดังตอไปนี้(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556)           

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน 
มีเปาหมายเพ่ือพัฒนางานบริการของสวนราชการและหนวยงานของรัฐสูความเปนเลิศ เพ่ือให
ประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ โดยออกแบบการบริการท่ียึดประชาชนเปน
ศูนยกลาง มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมมาใชเพ่ือใหประชาชนสามารถใชบริการไดงาย
และหลากหลายรูปแบบ เนนการบริการเชิงรุกท่ีมีปฏิสัมพันธโดยตรงระหวางภาครัฐและประชาชน 
การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จอยางแทจริง พัฒนาระบบการจัดการ ขอรองเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังเสริมสรางวัฒนธรรมการบริการท่ีเปนเลิศ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย บุคลากรมีความเปนมืออาชีพมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาสวนราชการและหนวยงานของรัฐสู
องคการแหงความเปนเลิศ โดยเนนการจัดโครงสรางองคการท่ีมีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบ
เรียบงาย (Simplicity) มีระบบการทํางานท่ีคลองตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการทํางาน 
เนนการคิดริเริ่มสรางสรรค (Creativity) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองคการ เนนการทํางาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ สรางคุณคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัดคาใชจาย ในการดําเนินงานตาง ๆ 
และสรางความรับผิดชอบตอสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 

          ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยของ
ภาครัฐใหเกิดประโยชนสูงสุดมีเปาหมายเพ่ือวางระบบการบริหารจัดการสินทรัพยของราชการอยาง
ครบวงจร โดยคํานึงถึงคาใชจาย ท่ีผูกมัด/ผูกพันติดตามมา (Ownership Cost) เพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดหรือสรางมูลคาเพ่ิม สรางโอกาส และสรางความม่ันคงตามฐานะเศรษฐกิจของประเทศ 
ลดความสูญเสียสิ้นเปลืองและเปลาประโยชน รวมท้ังวางระบบและมาตรการท่ีจะมุงเนนการบริหาร
สินทรัพยเพ่ือใหเกิดผลตอบแทนคุมคา สามารถลดตนทุนคาใชจายโดยรวม มีตนทุนท่ีต่ําลงและ                    
ลดความตองการของสินทรัพยใหมท่ีไมจําเปน 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การวางระบบการบริหารงานราชการแบบ      
บูรณาการ มีเปาหมายเพ่ือสงเสริมการทํางานรวมกันภายในระบบราชการดวยกันเองเพ่ือแกปญหา
การแยกสวนในการปฏิบัติงาน ระหวางหนวยงาน รวมถึงการวางระบบความสัมพันธและประสาน
ความรวมมือระหวางราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินในรูปแบบของ           
การประสานความรวมมือท่ีหลากหลายภายใตวัตถุประสงคเดียวกัน คือ นําศักยภาพเฉพาะของแตละ
หนวยงานมาสรางคุณคาใหกับงานตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตรของ
ประเทศและการใชประโยชนทรัพยากรอยางคุมคา 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : การสงเสริมระบบการบริหารกิจการบานเมือง  
แบบรวมมือกันระหวางภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน มีเปาหมายเพ่ือสงเสริมใหหนวยงาน
ราชการทบทวนบทบาทและภารกิจของตน ใหมีความเหมาะสม โดยใหความสําคัญตอการมีสวนรวม
ของประชาชน มุงเนนการพัฒนารูปแบบความสัมพันธระหวางภาครัฐกับภาคสวนอ่ืน การถายโอน
ภารกิจบางอยางท่ีภาครัฐไมจําเปนตองดําเนินงานเองใหภาคสวนอ่ืน รวมท้ัง การสรางความรวมมือ
หรือความเปนภาคีหุนสวน (Partnership) ระหวางภาครัฐและภาคสวนอ่ืน 

          ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 : การยกระดับความโปรงใสและสรางความเชื่อม่ัน
ศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน มีเปาหมายเพ่ือสงเสริมและวางกลไกใหสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูลขาวสารและสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังสงเสริมให
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ การทํางานของทางราชการ ตลอดจนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรและมาตรการในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นใหบรรลุผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม 

          ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 : การสรางความพรอมของระบบราชการไทยเพ่ือ
เขาสูการเปนประชาคมอาเซียนมีเปาหมายเพ่ือเตรียมความพรอมของระบบราชการไทยเพ่ือรองรับ
การกาวเขาสูประชาคมอาเซียน รวมท้ังประสานพัฒนาเครือขายความรวมมือกันในการสงเสริมและ
ยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศสมาชิก อาเซียน อันจะนําไปสูความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ 
ความม่ันคงทางการเมือง และความเจริญผาสุกของสังคมรวมกัน 

2.3.3 การจัดการความรูกับการบริหารราชการแนวใหม                     
 การปฏิบัติราชการสมัยเกาใหมีความกาวหนานักวิชาการจะเนนในเรื่อง    

การทําผลงานเปนหลัก ซ่ึงความรู ท่ี ใช ในการปฏิบั ติงานสวนใหญ เปนแบบความรูชัดแจ ง 
(Explicit  knowledge) คือ ความรู ในรูปของหนังสือตํารา วารสาร เปนตน  แตในปจจุบันมี       
ความเจริญทางดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยีท่ีมีความสลับซับซอนมากข้ึนการท่ีหนวยงานราชการจะ
สรางผลสัมฤทธิ์หรือผลกระทบแกสังคมหรือแกประชาชนได หนวยราชการจะตองเปลี่ยนวิธีคิดและ
วิธีการทํางานจากการมุงเนนท่ีหนวยงานของตนเปนหลักไปเปนเนนความรวมมือระหวางหนวยงานท้ัง
ท่ีเปนหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม ซ่ึงพลังหลักในการทํางานจะ
เปลี่ยนจากขาราชการเปนคน (Individual) ไปเปนปฏิสัมพันธระหวางคน (Relationship) เครื่องมือหรือ
แรงขับเคลื่อนหลักในการปฏิบัติราชการจะตองยกระดับจากขอมูล (Data) และสารสนเทศ 
(Information) ไปเปนความรู (Knowledge) ท้ังในรูปของความรูชัดแจง (Explicit knowledge)  และ
ท่ีอยูในรูปของความรู ท่ีฝงลึก (Tacit knowledge) ดังนั้น การจัดการความรูจึงถูกนํามาใชเปน
เครื่องมือในการบริหารราชการแนวใหมในปจจุบัน เพ่ือใหหนวยงานเกิดการพัฒนาความรูความคูกับ
การดําเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้ (อรวรรณ นอยวิวัฒน, 2556) 

 2.3.3.1 การบริหารราชการแนวใหมหรือการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 
(New Public Management) เปนแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารจัดการภาครัฐซ่ึงจะนําไปสู       
การเปลี่ยนแปลงระบบตาง ๆ ขององคกรภาครัฐ โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการ 7 ประการ คือ 

   1) การใหบริการท่ีมีคุณภาพแกประชาชน 
   2) การคํานึงถึงความตองการของประชาชนเปนหลัก    
   3) รัฐพึงทําบทบาทเฉพาะท่ีรัฐทําไดดีเทานั้น 
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   4) การลดการควบคุมจากสวนกลางเพ่ิมความอิสระแกหนวยงาน 
   5) ระบบการบริหารงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ 
   6) การมีระบบสนับสนุนทางดานบุคลากรและเทคโนโลยี 
   7) เนนการแขงขันระหวางหนวยงานภาครัฐกับเอกชน 
                    สวนการจัดการความรูเปนเครื่องมือสราง “พลังทวีคูณ” (Synergy) 

ในการปฏิบัติราชการ คือ พลังของขาราชการระดับสูง ขาราชการระดับกลางและขาราชการระดับลาง 
ใหสามารถสรางผลงานในระดับสรางสรรคและมีผลสัมฤทธิ์สูง ซ่ึงในการบริหารราชการแนวใหมนี้   
สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแกการปฏิบัติงาน  ใหสอดคลองกับ  
สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศท่ีมีผลกระทบตอประเทศ
ไทยโดยตรง ซ่ึงในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 จะตองมีการวางแผนการปฏิบัติราชการทุกระยะมีการปรับแผน
เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย มีการกําหนดผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีเปนความจริง ดังนั้นแนวความคิดของ
ผูปฏิบัติงานภาครัฐจะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม จากการท่ียึดแนวคิดวา “ตองปฏิบัติงาน
ตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไวต้ังแตอดีตจนตอเนื่องถึงปจจุบัน” ให “เนนการสรางความคิดใหม ๆ 
ตามวิชาการสมัยใหม และนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลาประกอบกับสวนราชการตอง
มีการพัฒนาความรูเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอโดยมีนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 

   1) หนวยงานตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยาง
กวางขวาง 

   2) หนวยงานตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณท่ีมี     
การเปลี่ยนแปลงไป 

   3) หนวยงานตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ 
สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการ เพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผู มีความรู
ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลามีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และมีคุณธรรม 

   4) หนวยงานตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิด
การแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกันเพ่ือการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

 2.3.3.2 รูปแบบการจัดการความรูอยางงายในหนวยงานราชการ  หลักการ
สําคัญท่ีสุดในการดําเนินการจัดการความรูคือ ตองดําเนินการอยางงายท่ีสุด ไมเนนการใชเครื่องมือ
หรูหราหรือยุงยาก เริ่มจากกิจกรรมดี ๆ เชน Best Practice กิจกรรมกลุมสรางสรรคในงานประจําท่ี
มีอยูแลวภายในหนวยงานหรือองคกรนํามาจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยมีผูทรงคุณวุฒิชวย
กระตุนและมีการตั้งคําถามเพ่ือใหกลุมงานมีการนําเสนอกิจกรรมของตนอยางมีชีวิตชีวา และเกิด   
การแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีทรงพลังเชน 
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   1) มีใครหรือเหตุการณใดท่ีเปนตัวกระตุนใหเกิดการพัฒนางาน    
จนเกิด best practice อยางท่ีเปนอยูในปจจุบัน ในชวงเวลาของการพัฒนาดังกลาวใครบางเขามามี
สวนรวม รวมอยางไร เ กิดกระบวนการอะไรบาง ท่ี เปนปจจัยสํ า คัญนําไปสู ความสํ า เร็จ                 
ความยากลําบากท่ีตองเผชิญคืออะไรบาง ไดเอาชนะอุปสรรคนั้นอยางไร 

   2) มีการใชความรูอะไรบางในการดําเนินกิจกรรม/ดําเนินงาน และ
ไดความรูเหลานั้นมาจากไหน 

   3) มีแผนจะทําใหดียิ่งข้ึนอยางไรตองการความชวยเหลืออะไรบาง 
   4) คิดวามีหนวยงานใดบางท่ีนาจะเรียนรูจากกิจกรรมของกลุมของ

ทานได 
   5) มีความรูอะไรบางท่ีพรอมจะแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนรวมงานใน

หนวยงานอ่ืนภายในองคกร           
   กลาวโดยสรุป การจัดการความรูเปนเครื่องมือท่ีผูบริหารองคการ

นํามาใชการบริหารหนวยงานใหเปนไปตามรูปแบบการบริหารราชการแนวใหม  เพ่ือใหหนวยงานเกิด
การพัฒนาความรูควบคูกับการดําเนินงาน  สงผลใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานระหวาง
หนวยงานทังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรูภาคปฏิบตัิงาน 
เม่ือใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) และขยายงานตนแบบใหมีความกวางขวางตอไป 
 

2.4 แผนยุทธศาสตรชาตริะยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)   
 
                      กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)  เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน  
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน  เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบตอการบรรลุ ซ่ึง
ผลประโยชนแหงชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว 
และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาค และเปนธรรม  ประเทศสามารถแขงขัน
ไดในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบใหมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติ มีอานาจหนาท่ีในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพ่ือ
ใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ เพ่ือใชเปนกรอบในการดาเนินงานในระยะท่ี 
2 ของรัฐบาล (ป 2558 - 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี 3 (ป 2560 เปนตนไป)  โดยแนวทาง
ท่ีสําคัญของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปมีรายละเอียดดังนี้ 

2.4.1 ดานความม่ันคง  ไดแก             
 1)  เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข                
 2)  ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง 

ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม                
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 3)  การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจน
การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล               

 4)  การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวาง ประเทศ
ทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหา    
ความม่ันคงรูปแบบใหม                

 5)  การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษา
ความสงบเรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

             6)  การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการ   
ภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

 7)  การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเ ก่ียวของจากแนวดิ่ ง              
สูแนวระนาบมากข้ึน  

 2.4.2  ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  ไดแก 
  1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสู

ชาติการคา  
  2)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง 

ยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
  3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ 

ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล   
  4)  การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศนูยกลางความเจริญ  
  5)  การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความม่ันคงและ

พลงังาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา  
  6)  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน    

การพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ  
 2.4.3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ไดแก 
  1)  พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
  2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง   
  3)  ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค  
  4)  การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
  5)  การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 2.4.4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม  ไดแก 
  1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม  
  2)  พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ   
  3)  มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสงูวัย  
   4)  สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและ     

ความเขมแข็งของชุมชน  
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  5)  พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
 2.4.5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  ไดแก 
                 1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติ  
              2)  วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ           
  3)  การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
  4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศและเมืองท่ี เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม  
  5)  การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการ เปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ  
  6)  การใช เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง เ พ่ือ

สิ่งแวดลอม  
 2.4.6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ไดแก 
  1)  การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมี

ขนาดท่ีเหมาะสม   
  2)  การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ  
  3)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
  4)  การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   5)  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ   
  6)  ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล  
  7)  พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  
  8)  ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 

2.5 แนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0  
 
แนวทางการพัฒนาประเทศไทย  4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัมนาเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลมีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูป
ประเทศดานตาง ๆ เพ่ือปรับแกไข จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในศตวรรษท่ี 21 ได
หากยอนหลังไปในอดีต ประเทศไทยเองก็มีการปรับโมเดลเศรษฐกิจอยูหลายครั้ง เริ่มจากโมเดล
ประเทศไทย 1.0 ท่ีเนนภาคการเกษตร ไปสูโมเดลประเทศไทย 2.0 ท่ีเนนอุตสาหกรรมเบา และ      
กาวสูโมเดลประเทศไทย 3.0 ในปจจุบันท่ีเนนอุตสาหกรรมหนักประเทศไทย 4.0 เปนความมุงม่ันของ
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ท่ีตองการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสูเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Value–Based Economy) 
(สุวิทย เมษินทรีย, 2559)                 

  

20 

http://www.igpthai.org/index.html


รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการตามคูมือสําหรับประชาชนของหนวยงานของรัฐ 

 

ดังนั้นการขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางนอยในประเทศไทย 4.0  มี 3 มิติ
สําคัญ คือ 

1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม   
2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย

เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม  
3 )  เ ป ลี่ ย น จ า ก ก า ร เ น น ภ า ค ผ ลิ ต สิ น ค า ไ ป สู ภ า ค บ ริ ก า ร เ พ่ิ ม ม า ก ข้ึ น 

 
                  นอกจากนั้นประเทศไทย 4.0 ยังเปนการเปลี่ยนผานท้ังระบบใน 4 องคประกอบ
สําคัญ คือ 

การเปลี่ยนจากการเกษตรแบบด้ังเดิม (Traditional Farming) ในปจจุบัน ไปสู
การเกษตรสมัยใหม ท่ีเนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตอง
ร่ํารวยข้ึน และเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) 

1) ก า ร เ ป ลี่ ย น จ า ก  Traditional SMEs ห รื อ  SMEs ท่ี มี อ ยู ท่ี รั ฐ ต อ ง ใ ห                  
ความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไปสูการเปน Smart Enterprises และ Startups ท่ีมีศักยภาพสูง 

2) การเปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางต่ํา ไปสู 
High Value Services 

3) การเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ และ
ทักษะสูง                

สรุปไดวาการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ท่ีมีประสิทธิภาพยอมมาจาก
พ้ืนฐานการบริการท่ีมีประสิทธิภาพจากภาครัฐเปนสําคัญ 

 

2.6  พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ.2558                      

 
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  

พ.ศ. 2558” มีสาระสําคัญดังตอไปนี้  
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 2558” 
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต   

วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตมาตรา 17 ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศใน        
ราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป  

มาตรา 3 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับกับบรรดาการอนุญาต  การจดทะเบียนหรือ
การแจงท่ีมีกฎหมายหรือกฎกําหนดใหตองขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจง กอนจะดําเนินการใด
บทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎใดท่ีขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน  
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มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “เจาหนาท่ี” หมายความวา เจาหนาท่ีตามกฎหมาย
วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง “อนุญาต”  หมายความวา  การท่ีเจาหนาท่ียินยอมใหบุคคลใด
กระทําการใดท่ีมีกฎหมายกําหนดให ตองไดรับความยินยอมกอนกระทําการนั้น  และใหหมายความ
รวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การข้ึนทะเบียน การรับแจง การใหประทาน
บัตรและการใหอาชญาบัตรดวย “ผูอนุญาต” หมายความวา  ผูซ่ึงกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจใน  
การอนุญาต “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา พนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการอนุญาต 
“กฎหมายวาดวยการอนุญาต” หมายความวา บรรดากฎหมายท่ีมีบทบัญญัติกําหนดใหการดําเนินการ
ใดหรือการประกอบกิจการใดจะตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได “คําขอ”  หมายความวา  
คําขออนุญาต 

มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี ้มิใหใชบังคับแก (1 ) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี     
(2) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาท่ีในกระบวนการพิจารณาคดี  
การบังคับคดี และการวางทรัพย (3) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(4) การอนุญาตตามกฎหมายวาดวยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (5) การอนุญาตท่ีเก่ียวของ
กับการปฏิบัติการทางทหารดานยุทธการ รวมท้ังตามกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมยุทธภัณฑ  และ
กฎหมายวาดวยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน การยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใช
บังคับแกการดําเนินกิจการใดหรือกับหนวยงานใดนอกจากท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง  ใหตราเปน    
พระราชกฤษฎีกา  

มาตรา 6 ทุกหาปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูอนุญาตพิจารณา
กฎหมาย ท่ีใหอํานาจในการอนุญาตวาสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้นเพ่ือยกเลิกการอนุญาตหรือจัดใหมี
มาตรการอ่ืน แทนการอนุญาตหรือไม ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีความจําเปนผูอนุญาตจะพิจารณาปรับปรุง
กฎหมายหรือจัดใหมี มาตรการอ่ืนแทนในกําหนดระยะเวลาท่ีเร็วกวานั้นก็ได ใหผูอนุญาตเสนอผล  
การพิจารณาตามวรรคหนึ่งตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณายกเลิกการอนุญาต หรือจัดใหมีมาตรการอ่ืน
แทนการอนุญาต  ในการนี้ใหคณะรัฐมนตรีรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการ พัฒนากฎหมายตาม
กฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณาดวย  

มาตรา 7 ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต           
ผูอนุญาตจะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไข (ถามี)  ในการยื่นคําขอข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานท่ีผูขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ และจะกําหนดใหยื่นคําขอผานทาง           
สื่ออิเลคทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอดวยตนเองก็ได คูมือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งใหปด
ประกาศไว  ณ  สถานท่ีท่ีกําหนดใหยื่นคําขอ และเผยแพรทางสื่ออิเลคทรอนิกส  และเม่ือประชาชน
ประสงคจะไดสําเนาคูมือดังกลาว  ใหพนักงานเจาหนาท่ีจัดสําเนาให  โดยจะคิดคาใชจายตามควรแก
กรณีก็ได  ในกรณีเชนนั้นใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสําหรับ ประชาชนดวย ใหเปนหนาท่ีของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบข้ันตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตท่ี
กําหนดตามวรรคหนึ่งวาเปนระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร กิจการบานเมือง
ท่ีดีหรือไม  ในกรณีท่ีเห็นวาข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาวลาชาเกินสมควร ใหเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและสั่งการใหผูอนุญาตดําเนินการแกไขใหเหมาะสมโดยเร็ว เพ่ือประโยชน
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ในการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ใหสวนราชการจัดใหมีศูนยบริการรวม เพ่ือรับคําขอและ
ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการอนุญาตตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวยการอนุญาตไว ณ ท่ีเดียวกัน ตาม
แนวทางท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด 

มาตรา 8 ใหเปนหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีในการรับคําขอจะตอง
ตรวจสอบคําขอ และรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ียื่นพรอมคําขอใหถูกตองครบถวน หากเห็นวา    
คําขอไมถูกตอง หรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดใหแจงใหผูยื่นคําขอทราบทันที  ถาเปนกรณีท่ี
สามารถแกไขหรือเพ่ิมเติมไดในขณะนั้น ใหแจงใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไขหรือยื่นเอกสารหรือ
หลักฐานเพ่ิมเติมใหครบถวน  ถาเปนกรณีท่ีไมอาจดําเนินการไดในขณะนั้นใหบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีจะตองยื่นเพ่ิมเติม  พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาท่ีผูยื่นคําขอจะตอง
ดําเนินการแกไขหรือยื่นเพ่ิมเติมไว ในบันทึกดังกลาวดวยและใหพนักงานเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลง
นามไวในบันทึกนั้น  ใหพนักงานเจาหนาท่ีมอบสําเนาบันทึกตามวรรคหนึ่งใหผูยื่นคําขอไวเปน
หลักฐาน ในกรณีท่ีผูยื่นคําขอไดจัดทําคําขอถูกตองและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถวนตามท่ีระบุ 
ในคูมือสําหรับประชาชนตามมาตรา 7 แลว หรือไดแกไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม
ครบถวน  ตามท่ีพนักงานเจาหนาท่ีแนะนําหรือตามท่ีปรากฏในบันทึกตามวรรคหนึ่งแลว  พนักงาน
เจาหนาท่ีจะเรียก เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมอ่ืนใดอีกไมได  และจะปฏิเสธการพิจารณาคําขอนั้น
โดยอาศัยเหตุแหง ความไมสมบูรณของคําขอหรือความไมครบถวนของเอกสารหรือหลักฐานไมได  
เวนแตเปนกรณีท่ีความไมสมบูรณ หรือความไมครบถวนนั้นเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือทุจริต
ของพนักงานเจาหนาท่ี และเปนผลใหไมอาจอนุญาตได  ในกรณีนี้ใหผูอนุญาตสั่งการตามท่ีเห็นสมควร  
และใหดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินคดีกับพนักงาน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของโดยไมชักชา 

มาตรา 9 ในกรณีท่ีผูยื่นคําขอไมแกไขเพ่ิมเติมคําขอหรือไมสงเอกสารหรือหลักฐาน
เพ่ิมเติม ตามท่ีพนักงานเจาหนาท่ีแจงใหทราบหรือตามท่ีปรากฏในบันทึกท่ีจัดทําตามมาตรา 8 วรรค
หนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาท่ีคืนคําขอใหแกผูยื่นคําขอพรอมท้ังแจงเปนหนังสือถึงเหตุแหงการคืนคํา
ขอใหทราบดวย ผูยื่นคําขอจะอุทธรณคําสั่งคืนคําขอตามวรรคหนึ่ง  ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการ ทางปกครองหรือจะยื่นคําขอใหมก็ได  แตในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหตองยื่นคําขอใดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด  ผูยื่นคําขอจะตองยื่นคําขอนั้นใหมภายในระยะเวลาดังกลาว  

มาตรา 10 ผูอนุญาตตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาท่ีระบุไวในคูมือ 
สําหรับประชาชนตามมาตรา  7  และแจงใหผูยื่นคําขอทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีพิจารณา     
แลวเสร็จ เม่ือครบกําหนดเวลาตามท่ีระบุไวในคูมือสําหรับประชาชนตามมาตรา 7 แลว หากผูอนุญาต    
ยังพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวา 
จะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมท้ังสงสําเนาการแจงดังกลาวใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบ
ทุกครั้ง ในกรณีท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นวาความลาชานั้นเกินสมควรแกเหตุหรือเกิด
จากการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหนวยงานของผูอนุญาต  ใหคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการรายงานตอคณะรัฐมนตรีพรอมท้ังเสนอแนะใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงหนวยงานหรือ
ระบบการปฏิบัติราชการของหนวยงานนั้น ในกรณีไมแจงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหถือวา        
ผูอนุญาตกระทําการหรือละเวนกระทําการ เพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน เวนแตจะเปนเพราะมี
เหตุสุดวิสัย  
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มาตรา 11 ในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับใดออกใชบังคับและมีผล
ใหตอง เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไข  หรือรายละเอียดอ่ืนใดท่ีปรากฏในคูมือสําหรับ
ประชาชน ตามมาตรา 7 การเปลี่ยนแปลงเชนวานั้น  มิใหใชบังคับกับการยื่นคําขอท่ีไดยื่นไวแลวโดย
ชอบกอนวันท่ี กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับดังกลาวมีผลใชบังคับ เวนแตกฎหมายนั้น          
จะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน แตสําหรับในกรณีกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับนั้นจะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนได
ก็แตเฉพาะในกรณีท่ี การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเปนประโยชนตอผูยื่นคําขอ  

มาตรา 12 ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดอายุใบอนุญาตไว และกิจการหรือ            การ
ดําเนินการท่ีไดรับ ใบอนุญาตนั้นมีลักษณะเปนกิจการหรือการดําเนินการท่ีเห็นไดวาผูไดรับใบอนุญาต
จะประกอบกิจการ หรือดําเนินการนั้นตอเนื่องกัน คณะรัฐมนตรีจะกําหนดใหผูรับใบอนุญาตชําระ
คาธรรมเนียมการตออายุ ใบอนุญาตตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายนั้น ๆ แทนการยื่น คําขอตออายุ
ใบอนุญาตก็ได และเม่ือหนวยงาน ซ่ึงมีอํานาจออกใบอนุญาตไดรับคาธรรมเนียมดังกลาวแลว  ใหออก
หลักฐานการตออายุใบอนุญาตใหแก ผูรับใบอนุญาตโดยเร็ว  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตไดรับการตอ
อายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ  แลว 

 การกําหนดใหผูรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตแทน
การยื่นคําขอตออายุ ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา  ในพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวใหระบุชื่อพระราชบัญญัติ และประเภทของใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกลาวท่ีผูรับ
ใบอนุญาตอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได กอนตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง  ใหคณะรัฐมนตรี
สงรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน    
เม่ือพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว หากสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภามิไดมีมติทักทวง ใหนําความกราบ
บังคมทูลเพ่ือทรงตราพระราชกฤษฎีกาดังกลาวตอไป ใหเปนหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการท่ีจะหารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการออกใบอนุญาต  เพ่ือเสนอแนะตอ
คณะรัฐมนตรีในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  

มาตรา 13 ใหเปนหนาท่ีของผูอนุญาตท่ีจะตองกําหนดหลักเกณฑและแนวทาง       
การตรวจสอบ การประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของผูไดรับอนุญาตใหเปนไปตามท่ีกฎหมาย
วาดวยการอนุญาตกําหนด  และใหเปนหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีและผูอนุญาตท่ีจะตองตรวจสอบ
ตามหลักเกณฑและแนวทางดังกลาว เม่ือมีผูไดรับความเดือดรอนรําคาญ หรือเสียหายจาก           
การประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของผูไดรับอนุญาต  ไมวาความจะปรากฏตอพนักงาน
เจาหนาท่ีเองหรือมีผูรองเรียน ใหเปนหนาท่ีของพนักงาน เจาหนาท่ีท่ีจะดําเนินการตรวจสอบและสั่ง
การตามอํานาจหนาท่ีโดยเร็ว  

มาตรา 14 ในกรณีจําเปนและสมควรเพ่ือประโยชนในการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน ใหคณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนยรับคําขออนุญาต เพ่ือทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการรับ   
คําขอตามกฎหมาย วาดวยการอนุญาตข้ึน ใหศูนยรับคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่งมีฐานะเปน        
สวนราชการตามมาตรา 18 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545  โดยอยู
ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และจะใหมีสาขาของศูนยประจํากระทรวงหรือประจําจังหวัดดวยก็ได 
การจัดตั้งศูนยรับคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่งใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกา 

  

24 

http://www.igpthai.org/index.html


รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการตามคูมือสําหรับประชาชนของหนวยงานของรัฐ 

 

ดังกลาวใหกําหนดรายชื่อกฎหมายวาดวยการอนุญาตท่ีจะใหอยูภายใตการดําเนินการของศูนยรับ     
คําขออนุญาต ในการดําเนินการเก่ียวกับการรับคําขอ จะกําหนดในพระราชกฤษฎีกาใหผูยื่นคําขอ  
ยื่นคําขอผานทางสื่ออิเลคทรอนิกส ก็ได  

มาตรา 15 เม่ือมีการจัดตั้งศูนยรับคําขออนุญาตตามมาตรา 14 แลว  ใหดําเนินการ
และมีผล ดังตอไปนี้ (1) ในกรณีท่ีกฎหมายวาดวยการอนุญาตหรือกฎท่ีออกตามกฎหมายดังกลาว
กําหนดใหตองยื่นคําขอ หรือสงเอกสารหรือหลักฐาน หรือคาธรรมเนียมใด ณ สถานท่ีใด ถาไดมี     
การยื่นคําขอ หรือสงเอกสารหรือหลักฐาน หรือคาธรรมเนียม ณ ศูนยรับคําขออนุญาตแลว ใหถือวา
ไดมีการยื่นคําขอ  หรือสงเอกสารหรือหลักฐาน  หรือคาธรรมเนียมโดยชอบตามกฎหมายวาดวย    
การอนุญาตนั้นแลว (2) บรรดาเงินคาธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใดท่ีศูนยรับคําขออนุญาตไดรับไวตาม     
(1) ใหศูนยรับคําขออนุญาตนําสงคลังเปนรายไดแผนดินในนามของหนวยงานของผูอนุญาต  หรือสง
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวแตกรณี  และแจงใหหนวยงานของผูอนุญาตทราบ (3) ในกรณีท่ี
หนวยงานของผูอนุญาตมีสิทธิหักคาใชจายจากเงินท่ีจะตองนําสงคลัง  ใหศูนย รับคําขออนุญาตหัก
เงินดังกลาวแทนและสงมอบเงินท่ีหักไวนั้นใหแกหนวยงานของผูอนุญาต  โดยใหศูนยรับคําขออนุญาต
มีสิทธิหักคาใชจายของศูนยรับคําขออนุญาตตามอัตราท่ีจะไดตกลงกับหนวยงานของผูอนุญาต        
(4) ระยะเวลาตามมาตรา 10 ใหนับแตวันท่ีศูนยรับคําขออนุญาตสงเรื่องใหผูอนุญาต โดยศูนยรับ     
คําขออนุญาตจะตองสงเรื่องใหผูอนุญาตไมชากวาสามวันทําการและใหนํามาตรา 10 วรรคสี่ มาใช
บังคับโดยอนุโลม (5) ใหเปนหนาท่ีของผูอนุญาตท่ีจะตองสงคูมือสําหรับประชาชนตามมาตรา 7 ท่ี
ถูกตอง และเปนปจจุบันใหศูนยรับคําขออนุญาตตามจํานวนท่ีจําเปน และดําเนินการใหมีการฝกอบรม
หรือชี้แจง แกเจาหนาท่ีของศูนยรับคําขออนุญาต  เพ่ือใหเกิดความชํานาญในการปฏิบัติหนาท่ีดวย 
(6) ใหเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีของศูนยรับคําขออนุญาตท่ีจะตองดําเนินการตามมาตรา  8  และตอง
รับผิดชอบในฐานะเชนเดียวกับพนักงานเจาหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา  8  

มาตรา 16 ให ศูนย รับ คําขออนุญาตมีหน า ท่ีดั งต อ ไปนี้  (1 )  รับ คําขอและ
คาธรรมเนียม รวมตลอดท้ังคําอุทธรณ ตามกฎหมายวาดวยการอนุญาต (2) ใหขอมูล ชี้แจง และ
แนะนําผูยื่นคําขอหรือประชาชนใหทราบถึงหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต รวม
ตลอดท้ังความจําเปนในการยื่นคําขออ่ืนใดท่ีจําเปนตองดําเนินการ ตามกฎหมายวาดวยการอนุญาต
ท้ังปวง  ในการประกอบกิจการหรือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด (3) สงคําขอ  หรือคําอุทธรณ ท่ี
ไดรับจากผูยื่นคําขอหรือผูยื่นคําอุทธรณพรอมท้ังเอกสาร หรือหลักฐานท่ีเก่ียวของใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของ  และคอยติดตามเรงรัดหนวยงานดังกลาวเพ่ือดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้  และคูมือสําหรับประชาชนตามมาตรา 7 หรือตามกฎหมายท่ีใหสิทธิใน
การอุทธรณ (4) ในกรณีท่ีเห็นวาหลักเกณฑหรือวิธีการในการยื่นคําขอ มีรายละเอียดหรือกําหนดให
ตอง สงเอกสารท่ีไมจําเปน หรือเปนภาระเกินสมควรแกประชาชน ใหเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
สั่งการให หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมยิ่งข้ึน (5) รวบรวมปญหาและ
อุปสรรคจากการอนุญาตและการดําเนินการของศูนยรับคําขออนุญาต เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการเพ่ือรายงานตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการใหหนวยงาน ท่ีเก่ียวของดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตอไป (6) เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ ข้ันตอน  
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ระยะเวลา  เก่ียวกับการอนุญาตตาง ๆ รวมถึงขอเสนอในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือกําหนด
หลักเกณฑท่ีเก่ียวกับการอนุญาตเพ่ือใหประชาชน ไดรับความสะดวกมากข้ึน  

มาตรา 17  ใหผูอนุญาตจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามมาตรา 7 ใหเสร็จสิ้น
ภายในหนึ่งรอย แปดสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 18 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

  นิภาพร บัวศรี (2550) วิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการใหบริการ
ประชาชนขององคการบริหาร สวนตําบลศรีถอย อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา
ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลศรีถอย อําเภอ
แมสรวย จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมเจาหนาท่ีผูใหบริการเห็นวา ประสิทธิผลของการใหบริการแก 
ประชาชนอยูในระดับมาก สําหรับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการใหบริการประชาชนในองคการ 
บริหารสวนตําบลศรีถอย อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมประชาชนผูมาขอรับบริการ
เห็นวามีประสิทธิผลการใหบริการอยูในระดับปานกลางและองคกรรัฐควรมีการออกแบบและตกแตง
ภูมิทัศนใหสวยงาม มีความรมรื่น สะอาด และเปนระเบียบ เรียบรอย              

ชินวุฒิ ตั้งวงษเลิศ (2550) วิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ  
ในสถานีตํารวจ ในเขตพ้ืนท่ีกองบังคับการตํารวจนครบาล 9 ผลการวิจัยพบวา มีความพึงพอใจ        
ในระดับมากเรียงลําดับคือ ดานการใหความม่ันใจ ดานความนาเชื่อถือ ดานการดูแลเอาใจใส และ
ดานการตอบสนอง สวนดานรูปลักษณ พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง           
ดานรูปลักษณ มีความพึงพอใจท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากลําดับแรก คือ สถานท่ีมีปายบอก 
ชัดเจนเขาใจงาย สะดวกในการติดตอ รองลงมาคือ สถานท่ีมีความสะอาดสะดวกสบายและตกแตง 
สวยงาม  ดานความนาเชื่อถือ มีความพึงพอใจท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากลําดับแรก คือ 
เจาหนาท่ีมีความรูความเขาใจระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับเปนอยางดี รองลงมาคือ เจาหนาท่ีปฏิบัติ 
หนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต และยุติธรรม ดานการใหความม่ันใจ มีความพึงพอใจท่ีมีคาเฉลี่ย สูงสุด
อยูในระดับมากลําดับแรก คือ มีบุคลิกภาพ ทาทาง วาจา และมนุษยสัมพันธของเจาหนาท่ี รองลงมา
คือสถานีตํารวจทําใหรูสึกปลอดภัยเม่ือมาใชบริการ ดานการดูแลเอาใจใสมีความพึงพอใจ ท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุดอยูในระดับมากลําดับแรก คือ เจาหนาท่ีใหคําแนะนําดวยความเต็มใจ รองลงมาคือ เจาหนาท่ี
ใหบริการดวยความกระตือรือรน ดานการตอบสนอง มีความพึงพอใจท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับ
มากลําดับแรก คือ การไดรับความสะดวกจากเจาหนาท่ีในการติดตอแจงความในเรื่องตาง ๆ รองลงมา
คือ เจาหนาท่ีเต็มใจตอบขอสงสัยเปนอยางดี สําหรับปญหาท่ีประชาชนพบใน การใหบริการ ลําดับ
แรกคือ จํานวนเจาหนาท่ีตํารวจไมเพียงพอกับจํานวนประชาชนท่ีไปใชบริการ จึงทําใหบริการลาชา 
รองลงมาคือความไมเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ และความไมสะอาด เรียบรอยของสถานีตํารวจ 

นิติพงษ เนตระกาศ (2550) วิจัยเรื่องความคิดเห็นของ ประชาชนท่ีมีตอคุณภาพ  
การใหบริการของสํานักงานการประปาพัทยา จังหวัดชลบุร ีผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
ความคิดเห็นของประชาชนตอ คุณภาพการใหบริการของสํานักงานการประปาพัทยา จังหวัดชลบุรี 
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ในงานดานบริการตาง ๆ อยูในระดับปานกลางคอนขางดี ตามลําดับ ดังนี้ ดานอาคารสถานท่ี เปน
อันดับแรก รองลงมาคือ ดานคาใชจาย ดานบุคลากร ดานคุณภาพน้ําประปา และดานสุดทาย คือ 
การบริการ เม่ือเปรียบเทียบกับ ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของ
สํานักงานการประปาพัทยา จังหวัด ชลบุรีในงานดานบริการดานตาง ๆ ท่ีตองการในอนาคตอยูใน
ระดับดีท่ีสุด ตามลําดับดังนี้  ดานคุณภาพน้ําประปาเปนลําดับแรก รองลงมา ดานคาใชจาย           
ดานอาคารสถานท่ี ดานบุคลากร และอันดับสุดทาย คือ ดานบริการ จากขอคนพบดังกลาวสํานักงาน
การประปาพัทยา จังหวัดชลบุรี ตอง ปรับปรุง คุณภาพการบริการของงานดานบริการ ดานบุคลากร 
ดานอาคารสถานท่ี ท้ังรูปลักษณ ภายในภายนอก ดานคุณภาพน้ําท่ีมีระบบการจัดจําหนายมา
เก่ียวของโดยมีราคาบริการท่ีเปนธรรมตอผูรับบริการ หรือลูกคา                    

สรรเสริญ พงษพิพัฒน (2550) วิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจใน            
การใหบริการงานทะเบียนราษฎรของสํานักงานเทศบาลตําบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัย
พบวา การกําหนดข้ันตอนแตละงานและผูรับผิดชอบไดอยางชัดเจนเปนไปตามลําดับของการทํางาน 
ทําใหประชาชนผูมาขอรับบริการปฏิบัติไดถูกตองตามข้ันตอนการปฏิบัติงานเขาใจงายไมยุงยาก
ซับซอน สิ่งเหลานี้เปนแนวทางการสงเสริมการใหบริการแกประชาชนผูมาขอรับบริการ   

สุกัญญา โภคา (2553) วิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพบริการของหอสมุด 
พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัย พบวา ระดับคุณภาพ
บริการในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา ระดับคุณภาพ บริการท่ีสูงเปน
อันดับ 1 คือ ดานความเชื่อถือและไววางใจได รองลงมา คือ ดานกระบวนการใหบริการ ซ่ึงอยูใน
ระดับมาก และระดับคุณภาพบริการท่ีเปนอันดับทายสุด คือ อันดับ 8 คือ ดานทรัพยากรสารสนเทศ 
ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง                   

ชนะดา  วีระพันธ (2555) วิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
โดยรวมอยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 
คือ ดานการใหบริการอยางเพียงพอ รองลงมาคือ ดานการใหบริการอยางเสมอภาคและ              
ดานการใหบริการอยางกาวหนา โดยในดานการใหบริการอยางเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจ     
ในเรื่องอาคารสถานท่ีใหบริการมีความเหมาะสม ในดานการใหบริการอยางเสมอภาค ประชาชนมี
ความพึงพอใจในเรื่องเจาหนาท่ีบริการดวยความยิ้มแยม แจมใส และในดานการใหบริการอยาง
กาวหนา ประชาชนมีความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีความรับผิดชอบและมุงม่ันใน          
การปฏิบัติงาน                      

นงณพร  ทับทิมทวีโชค (2556) วิจัยเรื่องความรูความเขาใจและความคิดเห็นของ
เกษตรกรผูปลูกขาวกลุมจังหวัดอีสานตอนใตท่ีมีตอโครงการประกันรายไดเกษตรกร ผลการวิจัยพบวา 
เกษตรกรมีความรูความเขาใจ โครงการประกันรายไดอยูระดับปานกลาง โดยมีปริมาณการรับรู
ขาวสาร อยูระดับปริมาณนอย จากแหลงขาวสาร 3 แหลง คือ เกษตรตําบล กํานัน /ผูใหญบาน และ 
เจาหนาท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ ตามลําดับ  ความคิดเห็นของเกษตรกรมีตอโครงการ 
อยูระดับเห็นดวย ความรูความเขาใจของเกษตรกรดานการทําสัญญาประกันกับธนาคารเพ่ือ
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การเกษตรและสหกรณการเกษตร และปริมาณขาวสารท่ีไดรับมีอิทธิพลตอความคิดเห็นอยางมี
นัยสําคัญ เกษตรกรสวนใหญเห็นดวยกับโครงการนี้และเปนโครงการท่ีดีและอยากใหมีตอไปเรื่อย ๆ 
เพราะเกษตรกรไดรับประโยชนท่ัวถึง ทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน ปญหาท่ีพบ คือ เกษตรกรไมชัดเจนวัน
ใชสิทธิ ท่ีเกิดประโยชนท่ีสุด ซ่ึงอางอิงกับราคากลางอางอิงท่ีประกาศทุกสัปดาห แตเกษตรกรขาดการ
ติดตามขาวสาร ดังนั้นเสนอแนะใหกําหนดกฎ ระเบียบท่ีชัดเจน จัดอบรมเจาหนาท่ีและเกษตรกร
เพ่ือใหมีความรูความเขาใจอยางแทจริง เพ่ิมชองทางประชาสัมพันธ และกําหนดจุดแสดงขอมูล
ขาวสารท่ีเกษตรกรจะเห็นไดชัดเจนอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือเปนแนวทางการตัดสินใจของเกษตรกร              

จิตติกร สิงหพันธ (2557) วิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพ        
การใหบริการของสถานตีํารวจภูธรคลองใหญ อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ผลการวิจัยพบวา ระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสถานีตํารวจภูธรคลองใหญ อําเภอ       
คลองใหญ จังหวัดตราด ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด สรุปไดวาประชาชน
มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสถานีตํารวจภูธรคลองใหญ อําเภอคลองใหญ จังหวัด
ตราด อันดับแรก คือ ดานความเปนรูปธรรมของบริการ รองลงมาคือ ดานความเขาใจและเห็นอกเห็น
ใจในผูรับบริการ ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ ดานความเชื่อถือไววางใจได และอันดับสุดทายคือ 
ดานการใหความม่ันใจแกผูบริการประเมินผล              

วณัชญาณ  ภาคภูมิ (2557) วิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูเสียภาษีตอการใหบริการ
ในการรับชําระภาษีของสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี สาขาเมืองกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา           
ความพึงพอใจของผูเสียภาษีโดยภาพรวมและทุกดานอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน
พบวา มีความพึงพอใจอันดับหนึ่งคือ ดานอาคารสถานท่ี  อันดับสองคือ บุคลากรผูใหบริการ อันดับ
สามคือดานวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช เทคโนโลยี และอันดับสุดทายคือ ข้ันตอนกระบวนการ
ใหบริการตามลําดับ           

สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2559) วิจัยเรื่องการสํารวจ    
ความพึงพอใจในการใหบริการ และคุณภาพการใหบริการ ขององคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุ 
อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ประจําป 2559 ศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการ
ประชาชน ดานข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และ   
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูมารับบริการขององคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุ  อําเภอหนอง
สองหอง จังหวัดขอนแกน ตามภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ ผลการวิจัยพบวาระดับความพึงพอใจ
ในการบริการงานท้ัง 4 งานบริการ ขององคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุ อยูในระดับมากท่ีสุด  เม่ือ
พิจารณาเปนงานบริการ พบวา งานดานโยธา เรื่องการซอมแซมไฟฟา สาธารณะ อยูในระดับมาก
ท่ีสุด  รองลงมาคือ งานดานการคลัง เรื่องพัฒนาและจัดเก็บรายได งานดานปองกันบรรเทาสาธารณ
ภัยเรื่องการน้ํา การรับเรื่องราวรองทุกข และงานดานการศึกษาเรื่องสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม  
ตามลําดับ          

จากการศึกษาการศึกษาเอกสาร คูมือ แนวคิด ทฤษฎี กฎหมายและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของเพ่ือสรางกรอบแนวคิดขางตน ไดนํามาวิเคราะหใหไดกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้
ดังตอไปนี้ 
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2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               แผนภาพท่ี  1   กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ขอมูลสวนบุคคล 
1) เพศ 

2) สถานภาพ 

3) อายุ  

4) ระดับการศึกษาสูงสุด 

5) ประเภทของหนวยงานท่ีติดตอรับ

บริการ 

6) ภูมิภาคท่ีติดตอรับบริการ 

7) ชองทางท่ีรับบริการ 

8) งานบริการท่ีใชบริการ 
 

1) ประสบการณท่ีไดรับการบริการจากภาครัฐ 

ไดแก  

- ข้ันตอนการใหบริการ 

- การกําหนดระยะเวลา 

- การระบุรายการเอกสาร 

- การประกาศคาธรรมเนียม 

- การตรวจสอบเอกสารของเจาหนาท่ี 

- การดําเนินการเสร็จทันเวลา 

- การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

- การลดคาใชจายในการเดินทางมารับบริการ 

2 ) ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจตอ

การใหบริการของรัฐ ไดแก 

     - ดานกระบวนการข้ันตอนในการใหบริการ 

     - ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     - ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

 
3) การรับรูเกี่ยวกับคูมือประชาชน ไดแก 

    - การรับทราบเก่ียวกับกระบวนการข้ันตอน  

    - การรับทราบเก่ียวกับระยะเวลาในการอนุญาต 

      ท่ีปรากฏอยูในคูมือสําหรับประชาชน  

    - การปดประกาศคูมือสําหรับประชาชน 

    - การเผยแพรคูมือสําหรับประชาชนทาง 

      สื่ออิเล็กทรอนิกส 
 

 

ตัวแปรตน 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 
                 การวิจัยเรื่อง การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการตามคูมือ
ประชาชนของหนวยงานของรฐั มีระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้ 

 
3.1 วิธีวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือนําเสนอผล
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการตามคูมือประชาชนของหนวยงานของรัฐ 
ประกอบดวย สวนราชการ และจังหวัด องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวนไมนอยกวา 2,000 ชุด โดยคณะวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการวิจัย 
ดังนี้ 
 3.1.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิด วัตถุประสงค 
ประชากรตัวแปรท่ีจะศึกษา เครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูลและสถิติท่ีจะใชในการวิจัย 
                     3.1.2 ศึกษาวิเคราะหเนื้อหาของคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

3.1.3 จัดทําแบบสอบถามซ่ึงเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ 
3.1.4 เก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณจากกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

 3.1.5 ประมวลผล วิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการตามคูมือ
สําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ       
พ.ศ. 2558 
                     3.1.6 การอภิปรายผลการวิจัยและนําเสนอขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการวิจัย 
   

3.2  กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
                      ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนและนักธุรกิจ/ผูประกอบการท่ีใช
บริการหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ของสวนราชการ และจังหวัด องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐรูปแบบ
อ่ืน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวนไมนอยกวา 2,000 ชุด ในกรุงเทพและปริมณฑล ภาคกลาง          
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมท้ังสิ้นจํานวน 2,243 ชุด 
โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยใชประเภท
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หนวยงานท่ีติดตอรับบริการและภูมิภาคท่ีติดตอรับบริการเปนชั้น หลังจากนั้นจะใชการสุมอยางงาย 
เปนการเลือกสุมแบบ (Probability sampling) ท่ีไมมีอคติ (Bias) แบงเปนรายละเอียดดังนี้ 
     3.2.1  พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล   764   ชุด 
      3.2.2  พ้ืนท่ีภาคกลางจํานวน     204   ชุด 
      3.2.3  พ้ืนท่ีภาคตะวันออกจํานวน  185   ชุด 
      3.2.4  พ้ืนท่ีภาคตะวันตกจํานวน    116   ชุด 
      3.2.5  พ้ืนท่ีภาคเหนือจํานวน    440 ชุด 
      3.2.6  พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   327     ชุด 

 
3.3 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

                   แบบสอบถามเก่ียวกับการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการตาม
คูมือประชาชนของหนวยงานของรฐัประกอบดวย 5 สวนดังนี้    
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง มีลักษณะปนแบบตรวจสอบรายการ ไดแก
เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประเภทของหนวยงานท่ีติดตอรับบริการ ภูมิภาคท่ีติดตอ
รับบริการ ลักษณะชองทางท่ีติดตอรับบริการและงานบริการท่ีใชบริการมากท่ีสุด  
 สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับประสบการณไดรับจากภาครัฐ มีลักษณะการตอบ
ตามสภาพความเปนจริงใน 2 ตัวเลือกคือ ใชและไมใช                             
 สวนท่ี 3 ความคิดเห็นท่ีมีตอความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความพึงพอใจตอ         
การใหบริการของรัฐมีลักษณะเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) โดยกําหนดคะแนน
ประมาณคาตามแนวของ Likert ซ่ึงมีความหมายดังนี้     
  5  หมายถึง    มีความพึงพอใจมากท่ีสุด     
  4  หมายถึง    มีความพึงพอใจมาก     
  3  หมายถึง    มีความพึงพอใจปานกลาง     
  2  หมายถึง    มีความพึงพอใจนอย     
  1 หมายถึง   มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด                             
 สวนท่ี 4 ความคิดเห็นดานการรับรูเก่ียวกับคูมือประชาชนโดยเปนคําถามแบบ
เลือกตอบ                             
 สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนคําถามปลายเปด   
  โดยมีข้ันตอนการสรางแบบสอบถามดังนี้   
  5.1 การศึกษาเทคนิควิธีการสรางแบบสอบถามประเภทมาตราสวน
ประมาณคา   
  5.2 การสรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด โดยใชวัตถุประสงคของ
การวิจัยและนิยามปฏิบัติการเฉพาะของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ไวเปนหลักในการสรางแบบขอคําถามตาง ๆ เพ่ือใหครอบคลุมเนื้อหา         
ท่ีศึกษา   
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  5.3 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนปรึกษาคณะกรรมการควบคุมงานวิจัยของ 
สํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและใหขอเสนอแนะ   
  5.4 ดําเนินการปรับแกไขแบบสอบถามตามท่ีคณะกรรมการควบคุม
งานวิจัยของ สํานักงาน ก.พ.ร. ใหขอเสนอแนะ   
  5.5 ดําเนินการตรวจสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงเรียบรอยแลวไปทดลองใช (Try out) กับผูรับบริการท่ีไมใช       
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพ่ือทําการวิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยวิธีการหา       
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) โดยมี             
คาความเชื่อม่ันความพึงพอใจในการใหบริการของรัฐ (14 ขอ) ไดเทากับ .96  ดานกระบวนการ
ขั้นตอนการใหบริการ (5 ขอ) ไดเทากับ .92 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ (5ขอ) ไดเทากับ .93 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก (4 ขอ) ไดเทากับ .92  
 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 
          3.4.1 การทําหนังสือขออนุญาตในการดําเนินการวิจัยจากหัวหนาคณะวิจัยซ่ึงไดรับ
มอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยจากกลุม
ตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม          
 3.4.2 การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยจากกลุมตัวอยางท่ีกําหนดโดย
คณะวิจัยไดลงพ้ืนท่ีในการเก็บขอมูลดวยตนเองและมีผูชวยนักวิจัยท่ีผานการอบรมจากคณะวิจัย 
 3.4.3 เม่ือไดแบบสอบถามกลับมาจึงไดทําการลงตารางในจํานวนของแตละภูมิภาค
ตาง ๆ เพ่ือใหไดจํานวนแบบสอบถามตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

 
3.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
  
 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชสถิติพรรณนาคารอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพ่ือศึกษาการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการตามคูมือ
ประชาชนของหนวยงานของรฐั โดยกําหนดเกณฑการแปลผลคาคะแนนเฉลี่ยใชเกณฑดังนี้ 
   คาเฉลี่ย   4.51 – 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   คาเฉลี่ย   3.51 – 4.50  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
   คาเฉลี่ย   2.51 – 3.50  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
   คาเฉลี่ย   1.51 – 2.50  หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 
   คาเฉลี่ย   1.00 – 1.50  หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการตามคูมือ
สําหรับประชาชน โดยทําการประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สําหรับสถิติท่ีใช
ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  

4.1 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 5 สวน           
มีรายละเอียดดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 
สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประเภทของหนวยงานท่ีติดตอรับบริการ ภูมิภาคท่ีติดตอรับ
บริการชองทางท่ีรับบริการและงานบริการท่ีใชบริการใชการคํานวณผลรวม และหาคารอยละ 

 สวนท่ี 2 ผลการวิ เคราะหขอมูลประสบการณการไดรับบริการจากรัฐใช           
การคํานวณผลรวมและหาคารอยละ 
   สวนท่ี 3 ผลการวิ เคราะหความคิดเห็น เ ก่ียว กับระดับความพึงพอใจตอ              
การใหบริการของรัฐใชการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 สวนท่ี 4  ผลการวิเคราะหการรับรูเก่ียวกับคูมือสําหรับประชาชนใชการคํานวณ
ผลรวม และหาคารอยละ 

 สวนท่ี 5  ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะอ่ืนๆ ใชการวิเคราะหเนื้อหา และสรุป
ประเด็นเพ่ือนําเสนอผลอันนําไปสูการปรับปรุงการใหบริการของรัฐตอไป 
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4.2 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 
สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประเภทของหนวยงานท่ีติดตอรับบริการ ภูมิภาคท่ีติดตอ     
รับบริการ ชองทางท่ีรับบริการ และงานบริการท่ีใชบริการ ปรากฏผลดังตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตัวแปร จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ   
   ชาย 1,024 45.65 
   หญิง* 
   ไมตอบ/ไมระบ ุ

1,248 
      1 

54.30 
  0.05 

รวม 2,243 100.00 
สถานภาพ   
   ประชาชน* 1,863 83.06 
   นักธุรกิจ/ผูประกอบการ 
   ไมตอบ/ไมระบ ุ

  363 
   17 

16.18 
 0.76 

รวม 2,243 100.00 
อายุ   
   ต่ํากวาหรือเทากับ 25 ป 424 18.90 
   26 - 35 ป* 663 29.56 
   36 - 45 ป 565 25.19 
   46 - 55 ป 387 17.25 
   มากกวา 55 ปข้ึนไป 
   ไมตอบ/ไมระบ ุ

203 
   1 

 9.05 
 0.05 

รวม 2,243 100.00 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
   ต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาตอนตน 272 12.13 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 366 16.32 

   อนุปริญญา/ปวส. 289 12.88 
   ปริญญาตรี*          1,068 47.61 
   สูงกวาปริญญาตรี 
   ไมตอบ/ไมระบ ุ

 245 
    3 

10.92 
 0.14 

รวม 2,243 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
 

ตัวแปร จํานวน (คน) รอยละ 

ประเภทของหนวยงานท่ีติดตอรับบริการ   
   หนวยงานราชการในสวนกลาง 316 14.09 
   หนวยงานราชการในจังหวัด* 879 39.19 
   หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  518 23.09 
   หนวยงานรัฐรูปแบบอ่ืน  84  3.74 
   องคการมหาชน  98   4.37 
   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 348 15.52 

รวม 2,243 100.00 
ภูมิภาคท่ีติดตอรับบริการ   
   ภาคเหนือ 440 19.62 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ภาคกลาง 
   ภาคตะวันออก 

327 
204 
185 

14.58 
  9.09 
  8.25 

   ภาคตะวันตก 
   ภาคใต 
   กรุงเทพฯและปริมณฑล* 

116 
207 
764 

  5.17 
  9.23 
34.06 

รวม 2,243 100.00 
ชองทางท่ีรับบริการ   
   การรับบริการ ณ สถานท่ีท่ีย่ืนคําขอดวยตนเอง* 1,964 87.56 
   การรับบริการทางโทรศัพท (Call Center) 
   การรับบริการผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  

 101 
  57 

  4.50 
  2.54 

   การรับบริการผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส 
(อินเทอรเน็ต/เว็บไซต/แอปพลิเคชัน) 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ใชท้ัง 4 ชองทาง 
ไมตอบ/ไมระบุ 

 111 
 

   3 
   7 

  4.95 
 

  0.14 
  0.31 

รวม 2,243 100.00 
งานบริการท่ีใชบริการ   
   การออกใบอนุญาต  

การจดทะเบียน  
การข้ึนทะเบียน   
การรับแจง          
การชําระภาษี/คาบริการ/คาธรรมเนียม* 

369 
202 
222 
644 
739  

16.45 
  9.00 
  9.90 
 28.71 
 32.95 
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ตารางท่ี 4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแชบบสอบถาม (ตอ) 
 

ตัวแปร จํานวน(คน) รอยละ 

งานบริการท่ีใชบริการ (ตอ) 
อ่ืน ๆ (ไดแก การอนุมัติ 24 คน ขอคําปรึกษา    

ขอขอมูล 16 คน การใหประทานบัตร/อาชญาบัตร/
สัมปทาน 13 คน ทดสอบผลิตภัณฑ 3 คน ขอความ
รวมมือ ติดตอราชการ 2 คน จัดซ้ือจัดจาง 2 คน) 
   ไมตอบ/ไมระบุ 

 
60 
 
 
 

 7 

 
  2.68 

 
 
 

 0.31 

รวม 2,243 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีใชใน    

การวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนท้ังสิ้น 2,243 คน สวนใหญมากกวาครึ่งเปนเพศหญิง (54.30%) เม่ือจําแนก
ตามสถานภาพผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนประชาชน (83.06%) โดยมีนักธุรกิจ/ผูประกอบการ
เพียง 16.18%และเม่ือจําแนกตามอายุ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 26-35 ป 
(29.56%) รองลงมา ตามลําดับ คือ อายุระหวาง 36-45 ป (25.19%) ต่ํากวาหรือเทากับ 25 ป 
(18.90%) 46-55 ป (17.25%) และมากกวา 55 ป ข้ึนไป (9.05%)  ท้ังนี้ เ ม่ือจําแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเกือบครึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (47.61%) 
สําหรับประเภทของหนวยงานท่ีติดตอรับบริการ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญติดตอรับบริการจาก
หนวยงานราชการในจังหวัด (39.19%) รองลงมา คือ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ (23.09%) องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (15.52%) หนวยงานราชการในสวนกลาง (14.09%) องคกกรมหาชน (4.37%) 
และหนวยงานรัฐรูปแบบอ่ืน (3.74%) ตามลํา ดับ  ในสวนของภู มิภาคท่ีติดตอรับบริการ               
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญติดตอรับบริการท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล (34.06%) รองลงมาคือ 
ภาคเหนือ (19.62%)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (14.58%)  ภาคใต (9.23%)  ภาคกลาง (9.09%) 
ภาคตะวันออก (8.25%) และภาคตะวันตก (5.17%) ตามลําดับ เม่ือพิจารณาตามชองทางการรับ
บริการ ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญคิดเปนรอยละ 87.56 รับบริการ ณ สถานท่ียื่นคําขอดวยตนเอง 
รองลงมา คือ การรับบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (อินเทอรเน็ต/เว็บไซต/แอปพลิเคชัน) (4.95%)    
การรับบริการทางโทรศัพท (Call Center) (4.50%) และการรับบริการผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
หรือ อีเมล (2.54%) ตามลําดับ สําหรับงานบริการท่ีผูตอบแบบสอบถามใชบริการมากท่ีสุด 3 อันดับ
แรก คือ การชําระภาษี/คาบริการ/คาธรรมเนียม (32.95%) รองลงมา คือ การรับแจง (28.71%) และ
การออกใบอนุญาต (16.45%) 
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 สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลประสบการณการไดรับบริการจากหนวยงานของ
รัฐ ไดผลปรากฏดังตารางท่ี 4.2 
 

ตารางท่ี 4.2 ประสบการณการไดรับบริการจากหนวยงานของรัฐ 
 

 
ขอ 

 
ทานไดรับบริการจากหนวยงานของรัฐ ตามประเด็นตอไปนี้

หรือไม 

สภาพความเปนจริง 
ใช 

จํานวน 
(รอยละ%) 

ไมใช 
จํานวน 

(รอยละ%) 

1. มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน 
 

1,971 
(87.87%) 

272 
(12.13%) 

2. มีการกําหนดระยะเวลาในการใหบริการท่ีชัดเจน 
 

1,668 
(74.36%) 

575 
(25.64%) 

3. มีการระบุรายการเอกสารท่ีตองมานํามายื่นอยางชัดเจน 
 

1,890 
(84.26%) 

353 
(15.74%) 

4. มีการประกาศกําหนดคาธรรมเนียมการใหบริการท่ีชัดเจน 
*ไมตอบ 5 คน (0.22%) 

1,703 
(75.93%) 

535 
(23.85%) 

5. มีเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารและชี้แจงข้ันตอนการยื่นเอกสาร 
 

1,891 
(84.31%) 

352 
(15.69%) 

6. เจาหนาท่ีดําเนินการไดเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 
*ไมตอบ 1 คน (0.05%) 

1,570 
(69.99%) 

672 
(29.96%) 

7. เจาหนาท่ีสามารถใหบริการไดเบ็ดเสร็จทุกข้ันตอนในจุดเดียว 
*ไมตอบ 1 คน (0.05%) 

1,495 
(66.65%) 

747 
(33.30%) 

8. ทานไดรับความสะดวกในการติดตอกับเจาหนาท่ี                   
ณ ศูนยใหบริการ 

1,818 
(81.05%) 

425 
(18.95%) 

9. ใน 1 ปท่ีผานมา ทานเสียคาใชจายในการเดินทางเพ่ือมาติดตอรับ
บริการจากรัฐลดลง*ไมตอบ 10 คน (0.45%) 

1,371 
(61.12%) 

862 
(38.43%) 

  

จากตารางท่ี 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับประสบการณท่ีดีจาก  
การบริการของหนวยงานของรัฐในทุกขอ ท้ังในเรื่องของ 

1. มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน (ตอบวา “ใช” คิดเปนรอยละ 87.87)  
2. มีการกําหนดระยะเวลาในการใหบริการท่ีชัดเจน (ตอบวา “ใช” คิดเปนรอยละ 

74.36) 
3. มีการระบุรายการเอกสารท่ีตองมานํามายื่นอยางชัดเจน (ตอบวา“ใช”คิดเปน

รอยละ 84.26) 
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4. มีการประกาศกําหนดคาธรรมเนียมการใหบริการท่ีชัดเจน (ตอบวา“ใช”คิดเปน
รอยละ 75.93) 

5. มีเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารและชี้แจงข้ันตอนการยื่นเอกสาร (ตอบวา “ใช” 
คิดเปนรอยละ 84.31) 

6. เจาหนาท่ีดําเนินการไดเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด (ตอบวา “ใช” คิดเปนรอยละ 
69.99) 

7. เจาหนาท่ีสามารถใหบริการไดเบ็ดเสร็จทุกข้ันตอนในจุดเดียว (ตอบวา “ใช” คิด
เปนรอยละ 66.65) 

8. ทานไดรับความสะดวกในการติดตอกับเจาหนาท่ี ณ ศูนยใหบริการ (ตอบวา 
“ใช” คิดเปนรอยละ 81.05) 

9. ใน 1 ปท่ีผานมา ทานเสียคาใชจายในการเดินทางเพ่ือมาติดตอรับบริการจากรัฐ
ลดลง (ตอบวา “ใช” คิดเปนรอยละ 61.12) 
 

 สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจตอ            
การใหบริการของรัฐ ไดผลปรากฏดังตารางท่ี 4.3 - 4.5 
 
ตารางท่ี 4.3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานของรัฐใน

ภาพรวมและรายดาน 
 

ความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานรัฐ (รอยละ%) x  S.D. ระดับ 

ดานกระบวนการข้ันตอนในการใหบริการ 71.60% 3.58 .75 มาก*** 
 1. มีระบบและข้ันตอนท่ีชัดเจนไมยุงยาก 73.20% 3.66 .80 มาก 
 2. ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม 70.80% 3.54 .85 มาก 
 3. ความสะดวกในการใหบริการ มีชองทางการเขาถึง

บริการ ท่ีหลากหลาย 
71.40% 3.57 .89 มาก 

 4. ความโปรงใสในการใหบริการ 73.20% 3.66 .86 มาก 
 5. ความรวดเร็วในการใหบริการ 69.40% 3.47 .94 ปานกลาง 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 73.00% 3.65 .78 มาก** 
 6. เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการใหบริการ* 75.00% 3.75 .80 มาก 
 7. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ 73.00% 3.65 .91 มาก 
 8. เจาหนา ท่ีเขาใจถึงความตองการของทานและ

สามารถสนองความตองการของทานได 
73.20% 3.66 .86 มาก 

 9. ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการของเจาหนาท่ี 70.80% 3.54 .93 มาก 
10. การใหขอมูล คําแนะนําท่ีเปนประโยชนและ      

การตอบขอซักถามของเจาหนาท่ี 
73.40% 3.67 .92 มาก 
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ตารางท่ี 4.3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานของรัฐใน
ภาพรวมและรายดาน (ตอ) 

 

ความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานรัฐ (รอยละ%) x  S.D. ระดับ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 74.00% 3.70 .78 มาก* 
11. ความสะดวกของอาคารสถานท่ี 74.20% 3.71 .86 มาก 
12. ความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ี 74.60% 3.73 .84 มาก 
13. บรรยากาศและความปลอดภัยของสถานท่ี 74.80% 3.74 .85 มาก 
14. สิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ เชน ท่ีนั่งรอ หองน้ํา 

ชองทางสําหรับคนชราและผูพิการ เปนตน 
72.60% 3.63 .92 มาก 

ความพึงพอใจการใหบริการของรัฐในภาพรวม 72.80% 3.64 .71 มาก 
*อันดับ 1    **อันดับ2      ***อันดับ3 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการใหบริการของ

หนวยงานรัฐ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =3.64) คิดเปนรอยละ 72.80 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน               
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวกมากท่ีสุด เปนอันดับหนึ่ง ( x = 3.70) 
คิดเปนรอยละ 74.00 รองลงมาอันดับ 2 คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ( x =3.65) คิดเปนรอยละ 
73.00 และอันดับ 3 คือ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ( x =3.58) คิดเปนรอยละ 71.60 
ตามลําดับ โดยท้ัง 3 ดานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

นอกจากนี้  เ ม่ือพิจารณาเปนรายขอ 3 อันดับแรกท่ีผูตอบแบบสอบถามมี           
ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ  

(1) เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการใหบริการ ( x =3.75) คิดเปนรอยละ 75.00 
(2) บรรยากาศและความปลอดภัยของสถานท่ี ( x =3.74) คิดเปนรอยละ 74.80 
(3) ความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ี ( x =3.73) คิดเปนรอยละ 74.60 
ในขณะท่ี 3 อันดับสุดทายท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ  
(1) ความรวดเร็วในการใหบริการ ( x =3.47) คิดเปนรอยละ 69.40 
(2) ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการของเจาหนาท่ี และระยะเวลาการใหบริการมี

ความเหมาะสม ( x =3.54) คิดเปนรอยละ 70.80 
(3) ความสะดวกในการใหบริการ มีชองทางการเขาถึงบริการท่ีหลากหลาย ( x =3.57) 

คิดเปนรอยละ 71.40 
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ตารางท่ี 4.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานของรัฐใน
ภาพรวมและรายดานจําแนกตามภูมิภาคท่ีติดตอรับบริการ 

 

ความพึงพอใจตอ 
การใหบริการของรัฐ 

ประเภทของหนวยงาน 
ท่ีติดตอรับบริการ 

จํานวน 
(คน) 

(รอยละ%) x  อันดับ 

ดานกระบวนการ 
ข้ันตอนในการใหบริการ 

หนวยงานราชการในสวนกลาง 316 78.00% 3.90  1* 
หนวยงานราชการในจังหวัด 879 70.80% 3.54 4 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  518 70.20% 3.51 5 
หนวยงานรัฐรูปแบบอ่ืน  84 71.20% 3.56 2 
องคการมหาชน  98 67.80% 3.39 6 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 348 71.00% 3.55 3 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ หนวยงานราชการในสวนกลาง 316 80.40% 4.02 1* 
หนวยงานราชการในจังหวัด 879 72.60% 3.63 3 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  518 69.40% 3.47 6 
หนวยงานรัฐรูปแบบอ่ืน  84 77.60% 3.88 2 
องคการมหาชน  98 71.80% 3.59 5 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 348 72.00% 3.60 4 

ดานสิ่งอํานวย        
ความสะดวก 

 

หนวยงานราชการในสวนกลาง 316 80.20% 4.01 2 
หนวยงานราชการในจังหวัด 879 73.60% 3.68 4 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  518 70.20% 3.51 6 
หนวยงานรัฐรูปแบบอ่ืน  84 80.80% 4.04  1* 
องคการมหาชน  98 72.20% 3.61 5 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 348 74.20% 3.71 3 

ความพึงพอใจ 
การใหบริการหนวยงาน

ของรัฐในภาพรวม 

หนวยงานราชการในสวนกลาง 316 79.60% 3.98  1* 
หนวยงานราชการในจังหวัด 879 72.20% 3.61 4 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  518 70.00% 3.50 6 
หนวยงานรัฐรูปแบบอ่ืน  84 76.60% 3.83 2 
องคการมหาชน  98 70.60% 3.53 5 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 348 72.40% 3.62 3 

 

จากตาราง 4.4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีติดตอรับบริการกับหนวยงานราชการ
ในสวนกลางมีความพึงพอใจการใหบริการหนวยงานของรัฐในดานกระบวนการขั้นตอนใน
การใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และการใหบริการของรัฐในภาพรวมมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง 
รองลงมา คือ ผูตอบแบบสอบถามที่ติดตอรับบริการกับหนวยงานรัฐรูปแบบอื่นมีความพึงพอใจ
การใหบริการของรัฐในดานกระบวนการขั้นตอนในการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการและ
การใหบริการของรัฐ ในภาพรวมเปนอันดับ 2 ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีติดตอรับบริการ
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความพึงพอใจการใหบริการของรัฐในดานกระบวนการขั้นตอน
ในการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก และการใหบริการของรัฐในภาพรวม เปนอันดับ 3 
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สําหรับหนวยงานที่ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการใหบริการดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและการใหบริการของรัฐในภาพรวมนอยท่ีสุด คือ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

 
ตารางท่ี 4.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานของรัฐใน

ภาพรวมและรายดานจําแนกตามประเภทของหนวยงานท่ีติดตอรับบริการ 
 

ความพึงพอใจตอ 
การใหบริการของรัฐ 

งานบริการท่ีใชบริการ จํานวน 
(คน) 

(รอยละ%) x  อันดับ 

ดานกระบวนการ 
ข้ันตอนในการใหบริการ 

การออกใบอนุญาต 369 71.40% 3.57 5 
การจดทะเบียน 202 72.80% 3.64 3 
การข้ึนทะเบียน  222 73.40% 3.67  1* 
การรับแจง 644 73.20% 3.66 2 
การชําระภาษี/คาบริการ/
คาธรรมเนียม 

739 69.60% 3.48 6 

อ่ืน ๆ   60 71.80% 3.59 4 
ดานเจาหนาท่ี            
ผูใหบริการ 

การออกใบอนุญาต 369 73.00% 3.65 4 
การจดทะเบียน 202 74.00% 3.70 3 
การข้ึนทะเบียน  222 77.20% 3.86  1* 
การรับแจง 644 74.60% 3.73 2 
การชําระภาษี/คาบริการ/
คาธรรมเนียม 

739 70.00% 3.50 6 

อ่ืน ๆ   60 71.60% 3.58 5 
ดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก 
 

การออกใบอนุญาต 369 75.00% 3.75 4 
การจดทะเบียน 202 73.80% 3.69 5 
การข้ึนทะเบียน  222 76.00% 3.80 2 
การรับแจง 644 77.00% 3.85  1* 
การชําระภาษี/คาบริการ/
คาธรรมเนียม 

739 70.40% 3.52 6 

อ่ืน ๆ   60 75.40% 3.77 3 
ความพึงพอใจ 

การใหบริการของรัฐ    
ในภาพรวม 

การออกใบอนุญาต 369 73.20% 3.66 4 
การจดทะเบียน 202 73.60% 3.68 3 
การข้ึนทะเบียน  222 75.40% 3.77 1* 
การรับแจง 644 75.00% 3.75 2 
การชําระภาษี/คาบริการ/
คาธรรมเนียม 

739 70.00% 3.50 6 

อ่ืน ๆ   60 73.00% 3.65 5 
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จากตาราง 4.5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการการข้ึนทะเ บียน มี            
ความพึงพอใจการใหบริการของหนวยงานของรัฐในดานกระบวนการข้ันตอนในการใหบริการ ดาน
เจาหนาท่ีผูใหบริการ และการใหบริการของรัฐในภาพรวมมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการการรับแจงมีความพึงพอใจการใหบริการของรัฐในดานกระบวนการ
ข้ันตอนในการใหบริการดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และการใหบริการของรัฐในภาพรวมเปนอันดับ 2 
ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการการจดทะเบียนมีความพึงพอใจการใหบริการของรัฐใน                 
ดานกระบวนการข้ันตอนในการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และการใหบริการของรัฐใน
ภาพรวม เปนอันดับ 3 สําหรับงานบริการท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการใหบริการของรัฐ
ในภาพรวมและท้ัง 3 ดานนอยท่ีสุด คือ การชําระภาษี/คาบริการ/คาธรรมเนียม 
 

สวนท่ี 4 ผลการวิเคราะหการรับรูเก่ียวกับคูมือสําหรับประชาชน ไดผลปรากฏ     
ดังตาราง 4.6 - 4.9 
 
ตารางท่ี 4.6 การรับทราบเกี่ยวกับคูมือสําหรับประชาชน 
 

การรับทราบเกี่ยวกับคูมือสําหรับประชาชน จํานวน รอยละ 

   ไมทราบ* 
   ทราบ (ณ  สถานท่ี ท่ี กําหนดใหยื่ น คําขอทาง         
สื่ออิเล็กทรอนิกส ทางสื่อบุคคล โดยมีเจาหนาท่ีนํามา
แจกท่ีบาน/มีแจกในท่ีสาธารณะ/มีเพ่ือนแนะนํา) 
   ไมตอบ/ไมระบุ 

1,401 
  839 

62.46 
37.41 

  

 
     3 

 
0.13 

รวม 2,243 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมทราบเก่ียวกับคูมือสําหรับ
ประชาชนมากอน คิดเปนรอยละ 62.46  โดยมีเพียงรอยละ 37.41 ท่ีรับทราบเก่ียวกับคูมือสําหรับ
ประชาชน และสวนใหญรับทราบจากสถานท่ีท่ีกําหนดใหยื่นคําขอ จํานวน 495 คน รองลงมา คือ 
ทราบจากทางสื่ออิเล็กทรอนิกส  จํานวน 339 คน  และมีเจาหนาท่ีนํามาแจกท่ีบาน/มีแจกในท่ี
สาธารณะ/มีเพ่ือนแนะนํา จํานวน 5 คน 
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ตารางท่ี 4.7 การรับทราบเกี่ยวกับกระบวนการข้ันตอน รวมถึงระยะเวลาในการอนุญาตท่ี
ปรากฏอยูในคูมือสําหรับประชาชน 

 

การรับทราบเกี่ยวกับกระบวนการข้ันตอน รวมถึง
ระยะเวลาในการอนุญาตท่ีปรากฏอยูในคูมือสําหรับ

ประชาชน 

จํานวน รอยละ 

   ทราบ 
   ไมทราบ* 
   ไมตอบ/ไมระบ ุ

  700 
1,536 
     7 

31.21 
68.48 
  0.31 

รวม 2,243 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมากกวาครึ่ง คิดเปนรอยละ 
68.48  ไมทราบเก่ียวกับกระบวนการข้ันตอน รวมถึงระยะเวลาในการอนุญาตท่ีปรากฏอยูในคูมือ
สําหรับประชาชน โดยมีเพียงรอยละ 31.21 ท่ีรับทราบเก่ียวกับกระบวนการข้ันตอน รวมถึงระยะเวลา
ในการอนุญาตท่ีปรากฏอยูในคูมือสําหรับประชาชน 

 
ตารางท่ี 4.8 การปดประกาศคูมือสําหรับประชาชนในหนวยงานท่ีติดตอเพ่ือรับบริการ 
 

การปดประกาศคูมือสําหรับประชาชนในหนวยงาน
ท่ีติดตอเพ่ือรับบริการ 

จํานวน รอยละ 

   มี 
   ไมมี 
   ไมแนใจ* 
   ไมตอบ/ไมระบ ุ

669 29.82 

640 
933 
   1 

28.53 
41.60 
  0.05 

รวม 2,243 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมแนใจวาหนวยงานท่ีติดตอ
เพ่ือรับบริการมีการปดประกาศคูมือสําหรับประชาชน  คิดเปนรอยละ 41.60 
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ตารางท่ี 4.9 การเผยแพรคูมือสําหรับประชาชนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 

การเผยแพรคูมือสําหรับประชาชนทาง             
ส่ืออิเล็กทรอนิกส 

จํานวน รอยละ 

   มี 
   ไมมี 
   ไมแนใจ* 
   ไมตอบ/ไมระบ ุ

  636 28.35 

  568 
1,038* 
     1 

25.32 
46.28* 
 0.05 

รวม 2,243 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเกือบครึ่งไมแนใจวาหนวยงาน
ท่ีติดตอเพ่ือรับบริการไดมีการเผยแพรคูมือสําหรับประชาชนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 
46.28 

 
 

4.3 ขอเสนอแนะ   
 

 จากการใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นโดยใหขอเสนอแนะในคําถาม
ปลายเปด พบวา มีผูใหขอเสนอแนะ จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 8.83 ซ่ึงทางคณะผูวิจัยไดนํามา
สังเคราะหขอมูลปรากฏวา มีผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะโดยสามารถแบงออกเปน 2 ทาง 
  4.3.1 ในทางบวก ตอบแบบสอบถามไดชื่นชมการใหบริการ โดยใหความคิดเห็น
เรียงตามลําดับดังนี้ 
  - เจาหนาท่ีบริการดี – ดีมาก/ดีเยี่ยม/มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล  
  - บริการสะดวกรวดเร็ว สะดวกกวาแตกอน   
  - ใหบริการอยางเปนกันเอง สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส สรางความประทับใจ        
  - อยากใหรักษาคุณภาพท่ีดีตอไป ทําดีตอไป  
  - อธิบายใหขอมูลไดครบถวนเขาใจงาย    
  - การใหบริการมีการพัฒนาข้ึน ดีข้ึนในทุกระดับ   
 4.3.2 ในทางลบ ผูตอบแบบสอบถามใหขอคิดเห็นซ่ึงสามารถสรุปเปนประเด็นใน
แตละดานเรียงตามลําดับไดดังนี้ 
  1) ดานเจาหนาท่ี บุคลากรผูใหบริการ 
   - เจาหนาท่ี บุคลากรผูใหบริการขาดจิตบริการ ใชวาจา กริยา ไมเหมาะสม 
ไมเต็มใจใหบริการ  
   - การเลือกปฏิบัติความไมเทาเทียมในการใหบริการของเจาหนาท่ี  
   - เจาหนาท่ีขาดความรูความสามารถ ไมสามารถใหขอมูลหรือชวย
แกปญหาใหประชาชนได  
    - เจาหนาท่ี บุคลากรผูใหบริการมีจํานวนไมเพียงพอ 
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  2) ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 
   - กระบวนการในการใหบริการลาชา  
   - การบริการไมรวมศูนย มีข้ันตอนการใหบริการท่ียุงยาก  
  3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
   - ท่ีจอดรถมีจํากัด ไมเพียงพอกับผูมาใชบริการ   
   - พ้ืนท่ีทรุดโทรม คับแคบ ไมเพียงพอกับประชาชนท่ีมาใชบริการ  
   - ความไมสะอาดของหองน้ําและสถานท่ี  
   - ชองทางการใหบริการมีนอย ไมเพียงพอ  
   - หองน้ํามีจํากัด ไมเพียงพอกับผูมาใชบริการ   
   - ท่ีนั่งรอมีจํากัด ไมเพียงพอกับผูมาใชบริการ   
   - สถานท่ีหายาก/ยากตอการเขาถึง  
  4) ดานการส่ือสารประชาสัมพันธ 
   - ชองทางการประชาสัมพันธและการสื่อสารขอมูลตาง ๆ ไมท่ัวถึง  
   - การใหขอมูลไมชัดเจน   
  5) ดานเวลาในการใหบริการท่ีไมสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบริการ    
  6) ดานอ่ืน ๆ 
   - อยากทราบเก่ียวกับคูมือประชาชนวาคืออะไร สามารถติดตอรับไดท่ีไหน
นาจะมีการติดประกาศคูมือประชาชนใหชัดเจนและเขาถึงไดเพื่อความเขาใจในการปฏิบัติ 
เ ม่ือมาติดตอทางราชการ  
   - ควรปรับเปลี่ยนรถโดยสารใหมีความปลอดภัยและสะอาด  
   - ความปลอดภัยในการเดินทาง บริการไมดี ขับรถเร็ว พูดจาไมสุภาพ       
   - ควรปรับปรุงสภาพอุปกรณใหทันสมัย  
   - อยากใหกําหนดราคาคาบริการอยางชัดเจน ควบคุมราคาคาบริการให
เหมาะสม  
   - ควรปรับปรุงภาพรวมทุกอยางใหดีกวาเดิม  
   - อยากใหปดชองทางการทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐ  
   - อยากใหสงคูมือประชาชนไปยังท่ีอยูตามบาน  
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บทท่ี  5 
สรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย 

 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการตามคูมือ
สําหรับประชาชนของหนวยงานของรัฐ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยคณะวิจัยขอนําเสนอสรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะการวิจัยดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  จากขอมูลพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีใช         
ในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนท้ังสิ้น 2,243 คน สวนใหญมากกวาครึ่งเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 
54.30 เม่ือจําแนกตามสถานภาพผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนประชาชน คิดเปนรอยละ 
83.06 โดยมีนักธุรกิจ/ผูประกอบการคิดเปนรอยละ 16.18 และเมื่อจําแนกตามอายุ ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 26-35 ป คิดเปนรอยละ 29.56 รองลงมา ตามลําดับ คือ 
อายุระหวาง 36-45 ป คิดเปนรอยละ 25.19 ต่ํากวาหรือเทากับ 25 ป คิดเปนรอยละ 18.90 และ 
46-55 ป คิดเปนรอยละ 17.25 และมากกวา 55 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 9.05 ท้ังนี้เม่ือจําแนกตาม
ระดับการศึกษาสูงสุด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเกือบครึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี        
รอยละ 47.61 รายละเอียดดังแผนภาพแสดงตอไปนี้ 
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แผนภาพท่ี 2  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เพศ สถานภาพ อายุ และการศึกษา 

  สําหรับประเภทของหนวยงานท่ีติดตอรับบริการ ผูตอบแบบสอบถาม      
สวนใหญติดตอรับบริการจากหนวยงานราชการในจังหวัดคิดเปนรอยละ 39.19 รองลงมา คือ 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 23.09 และเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รอยละ 15.52
หนวยงานราชการในสวนกลาง คิดเปนรอยละ 14.09  องคการมหาชน คิดเปนรอยละ 4.37 และ
หนวยงานรัฐรูปแบบอ่ืน คิดเปนรอยละ 3.74 ตามลําดับ ในสวนของภูมิภาคท่ีติดตอรับบริการ ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญติดตอรับบริการท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเปนรอยละ 34.06 รองลงมา
คือ ภาคเหนือ คิดเปนรอยละ 19.62 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ 14.58 ภาคใต คิดเปน
รอยละ 9.23 ภาคกลาง คิดเปนรอยละ 9.09 ภาคตะวันออก คิดเปนรอยละ 8.25 และภาคตะวันตก 
คิดเปนรอยละ 5.17 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาตามชองทางการรับบริการ ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญคิดเปนรอยละ 87.56 รับบริการ ณ สถานท่ีย่ืนคําขอดวยตนเอง รองลงมา คือ การรับบริการ
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (อินเทอรเน็ต/เว็บไซต/แอปพลิเคชัน) คิดเปนรอยละ 4.95 การรับบริการทาง
โทรศัพท (Call Center) คิดเปนรอยละ 4.50 และการรับบริการผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือ
อีเมล คิดเปนรอยละ 2.54 ตามลําดับ สําหรับงานบริการท่ีผูตอบแบบสอบถามใชบริการมากท่ีสุด 3 
อันดับแรก คือ การชําระภาษี/คาบริการ/คาธรรมเนียมคิด เปนรอยละ 32.95 รองลงมา คือ การ
รับแจงคิดเปนรอยละ 28.71 และการออกใบอนุญาตคิด เปนรอยละ 16.45 รายละเอียดดัง
แผนภาพแสดงตอไปนี้ 
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แผนภาพท่ี 3 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประเภทของหนวยงาน ภูมิภาคท่ีติดตอ     

ชองทางการบริการ และงานบริการ 

 5.1.2 ประสบการณการไดรับบริการจากหนวยงานของรัฐ  
  จากขอมูลประสบการณการไดรับบริการจากหนวยงานของรัฐพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามไดรับประสบการณท่ีดีจากการบริการของรัฐมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ มีการแสดง
ข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน คิดเปนรอยละ 87.87 รองลงมาคือ มีเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร
และชี้แจงข้ันตอนการยื่นเอกสาร คิดเปนรอยละ 84.31 และมีการระบุรายการเอกสารท่ีตองมานํามา
ยื่นอยางชัดเจน คิดเปนรอยละ 84.26 สวนการตอบไดรับประสบการณท่ีดีจากการบริการของรัฐ
นอยท่ีสุด 3 อันดับคือ เจาหนาท่ีดําเนินการไดเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด คิดเปนรอยละ 69.99 
เจาหนาท่ีสามารถใหบริการไดเบ็ดเสร็จทุกข้ันตอนในจุดเดียว คิดเปนรอยละ 66.65 และใน 1 ปท่ีผานมา 
เสียคาใชจายในการเดินทางเพ่ือมาติดตอรับบริการจากรัฐลดลง คิดเปนรอยละ 61.12  รายละเอียด
ดังแผนภาพแสดงตอไปนี้ 
 

 
หมายเหตุ 1 หมายถึง มีการแสดงขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน   2 หมายถึง มีการกําหนดระยะเวลาในการใหบริการที่ชัดเจน      

3 หมายถึง มีการระบุรายการเอกสารที่ตองมานํามายื่นอยางชัดเจน 4 หมายถึง มีการประกาศกําหนดคาธรรมเนียม     
การใหบริการที่ชัดเจน 5 หมายถึง มีเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารและชี้แจงขั้นตอนการยื่นเอกสาร  6 หมายถึง เจาหนาที่
ดําเนินการไดเสร็จตามเวลาที่กําหนด  7 หมายถึง เจาหนาที่สามารถใหบริการไดเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอนในจุดเดียว              
8 หมายถึง ทานไดรับความสะดวกในการติดตอกับเจาหนาที่ ณ ศูนยใหบริการ   9 หมายถึง ใน 1 ปที่ผานมา ทานเสีย
คาใชจายในการเดินทางเพื่อมาติดตอรับบริการจากรัฐลดลง 

 

แผนภาพท่ี 4  ประสบการณการไดรับบริการจากหนวยงานของรัฐ 
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             5.1.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงาน
ของรัฐ  
  5.1.3.1 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการใหบริการของหนวยงานของ
รัฐในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =3.64) คิดเปนรอยละ 72.80 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวกมากท่ีสุด เปนอันดับหนึ่ง ( x =3.70)      
คิดเปนรอยละ 74.00 รองลงมาอันดับ 2 คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ( x =3.65) คิดเปนรอยละ 
73.00 และอันดับ 3 คือ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ( x =3.58) คิดเปนรอยละ 71.60 
ตามลําดับ โดยท้ัง 3 ดานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก รายละเอียดดังแผนภาพแสดงตอไปนี้ 
 

 
 
แผนภาพท่ี 5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานของรัฐ 

 
   นอกจากนี้  เ ม่ือพิจารณาเปนรายขอ 3 อันดับแรกท่ีผู ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการใหบริการ             
( x =3.75)  คิด เปนรอยละ  75.00 รองลงมา  ไดแก บรรยากาศและความปลอดภัยของ
สถานที่ ( x =3.74) คิดเปนรอยละ 74.80 และความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ี ( x =3.73) คิดเปน
รอยละ 74.60 ตามลําดับ     
   ในขณะท่ี 3 อันดับสุดทายท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ   
นอยที่สุด คือ ความรวดเร็วในการใหบริการ ( x =3.47) คิดเปนรอยละ 69.40 รองลงมาคือ 
ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการของเจาหนาท่ีและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม 
( x =3.54) คิดเปนรอยละ 70.80 และความสะดวกในการใหบริการ มีชองทางการเขาถึงบริการท่ี
หลากหลาย ( x =3.57) คิดเปนรอยละ 71.40 ตามลําดับ 

71.60%

73.00%

74.00%

ดานกระบวนการข้ันตอน ดานเจาหนาท่ี ดานส่ิงอํานวยความสะดวก

ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานของรัฐ                
ภาพรวมระดับมาก รอยละ 72.80
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  5.1.3.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของรัฐ     
ในภาพรวมและรายดาน จําแนกตามประเภทของหนวยงานท่ีติดตอรับบริการ 
   ผูตอบแบบสอบถามท่ีติดตอรับบริการกับหนวยงานราชการในสวนกลาง
มีความพึงพอใจการใหบริการของรัฐในดานกระบวนการข้ันตอนในการใหบริการ ( x =3.90)     
คิดเปนรอยละ 78.00 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ( x =4.02) คิดเปนรอยละ 80.40 และ             
การใหบริการของรัฐในภาพรวมมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง ( x =3.98) คิดเปนรอยละ 79.60  
รองลงมา คือ ผูตอบแบบสอบถามท่ีติดตอรับบริการกับหนวยงานรัฐรูปแบบอ่ืนมีความพึงพอใจ      
การใหบริการของรัฐในดานกระบวนการข้ันตอนในการใหบริการ ( x =3.56) คิดเปนรอยละ 71.20 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ( x =3.88) คิดเปนรอยละ 77.60 และการใหบริการของรัฐในภาพรวมเปน
อันดับ 2 ( x =3.83) คิดเปนรอยละ 76.60 ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีติดตอรับบริการกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีความพึงพอใจการใหบริการของรัฐในดานกระบวนการข้ันตอนในการใหบริการ   
( x =3.55) คิดเปนรอยละ 71.00 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ( x =3.71) คิดเปนรอยละ 74.20 และ
การใหบริการของรัฐในภาพรวม เปนอันดับ 3 ( x =3.62) คิดเปนรอยละ 72.40 สําหรับหนวยงาน     
ท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการใหบริการดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานส่ิงอํานวย 
ความสะดวกและการใหบริการของรัฐในภาพรวมนอยท่ีสุด คือ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ( x =3.50) 
คิดเปนรอยละ 70.00 รายละเอียดดังแผนภาพแสดงตอไปนี้ 
 

 
แผนภาพท่ี 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานของรัฐ   

ในภาพรวม และรายดาน จําแนกตามประเภทของหนวยงานท่ีติดตอรับบริการ 
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                    สรุปความพึงพอใจในภาพรวมของหนวยงานท่ีไดรับความพึงพอใจ
ในการใหบริการมากท่ีสุด คือหนวยงานราชการสวนกลาง ( x =3.98)  คิดเปนรอยละ 79.60 รองลงมา
คือ หนวยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน ( x =3.83) คิดเปนรอยละ 76.60 อันดับท่ี 3 คือ องคกรปกครอง         
สวนทองถ่ิน ( x =3.62) คิดเปนรอยละ 72.40 อันดับท่ี 4  คือ หนวยงานราชการในจังหวัด ( x =3.61)       
คิดเปนรอยละ 72.20 อันดับท่ี 5 คือ องคการมหาชน ( x =3.53) คิดเปนรอยละ 70.60 และอันดับท่ี  6  
คือ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ( x =3.50) คิดเปนรอยละ 70.00 รายละเอียดดังแผนภาพแสดงตอไปนี้ 

 
 
แผนภาพท่ี 7 สรุปความพึงพอใจในภาพรวมของหนวยงานท่ีไดรับความพึงพอใจในการใหบริการ 
 
  5.1.3.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของ
หนวยงานของรัฐในภาพรวมและรายดาน จําแนกตามงานบริการท่ีใชบริการ 
   ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการการข้ึนทะเบียนมีความพึงพอใจ     
การใหบริการของรัฐในดานกระบวนการข้ันตอนในการใหบริการ ( x =3.67) คิดเปนรอยละ 73.40 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ( x =3.86) คิดเปนรอยละ 77.20 และการใหบริการของรัฐในภาพรวมมาก
ท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง ( x =3.77) คิดเปนรอยละ 75.40 รองลงมา คือ ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ
การรับแจงมีความพึงพอใจการใหบริการของรัฐในดานกระบวนการขั้นตอนในการใหบริการ     
( x =3.66) คิดเปนรอยละ 73.20 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ( x =3.73) คิดเปนรอยละ 74.60 และ   
การใหบริการของรัฐในภาพรวมเปนอันดับ 2 ( x =3.75) คิดเปนรอยละ 75.00 
    ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการการจดทะเบียนมีความพึงพอใจ
การใหบริการของรัฐในดานกระบวนการข้ันตอนในการใหบริการ ( x =3.64) คิดเปนรอยละ 72.80 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ( x =3.70) คิดเปนรอยละ 74.00 และการใหบริการของรัฐในภาพรวม เปน

หนวยงานราชการในสวนกลาง
79.60%

หนวยงานราชการในจังหวัด
72.20%

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
70.00%

หนวยงานรัฐรูปแบบอื่น
76.60%

องคการมหาชน
70.60%

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
72.40%

สรุปความพึงพอใจในภาพรวมของหนวยงานท่ีไดรับความพึงพอใจในการใหบริการ

หนวยงานราชการในสวนกลาง หนวยงานราชการในจังหวัด หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

หนวยงานรัฐรูปแบบอื่น องคการมหาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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อันดับ 3 ( x =3.68) คิดเปนรอยละ 73.60 สําหรับงานบริการท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
การใหบริการของรัฐในภาพรวมและท้ัง 3 ดานนอยท่ีสุด คือ การชําระภาษี/คาบริการ/คาธรรมเนียม   
( x =3.50) คิดเปนรอยละ 70.00 รายละเอียดดังแผนภาพแสดงตอไปนี้ 
 

 
 
แผนภาพท่ี 8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานของรัฐใน

ภาพรวมและรายดานจําแนกตามงานบริการท่ีใชบริการ 
 

    สรุปความพึงพอใจการใหบริการของหนวยงานของรัฐใน
ภาพรวมมากท่ีสุดคือการข้ึนทะเบียน ( x =3.77) คิดเปนรอยละ 75.40 รองลงมาไดแก การรับแจง 
( x =3.75) คิดเปนรอยละ 75.00 อันดับท่ี 3 คือ การจดทะเบียน ( x =3.68) คิดเปนรอยละ 73.60 
อันดับท่ี 4 คือ การออกใบอนุญาต ( x =3.66) คิดเปนรอยละ 73.20  อันดับท่ี 5 คือ การบริการอ่ืน ๆ    
( x =3.65) คิดเปนรอยละ 73.00 และอันดับที่ 6 คือ การชําระภาษี/คาบริการ/คาธรรมเนียม 
( x =3.50) คิดเปนรอยละ 70.00 รายละเอียดดังแผนภาพแสดงตอไปนี้ 
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แผนภาพท่ี 9 สรุปความพึงพอใจการใหบริการของหนวยงานของรัฐในภาพรวม 
  
 5.1.4 การรับรูเกี่ยวกับคูมือประชาชน 
  5.1.4.1 การรับทราบเก่ียวกับคูมือสําหรับประชาชน  ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญไมทราบเกี่ยวกับคูมือสําหรับประชาชนมากอน คิดเปนรอยละ 62.46 โดยมีเพียงรอยละ 
37.41 ท่ีรับทราบเก่ียวกับคูมือสําหรับประชาชน และสวนใหญรับทราบจากสถานท่ีท่ีกําหนดให    
ย่ืนคําขอ จํานวน 495 คน รองลงมา คือ ทราบจากทางสื่ออิเล็กทรอนิกส จํานวน 339 คน และ       
มีเจาหนาท่ีนํามาแจกท่ีบาน/มีแจกในท่ีสาธารณะ/มีเพ่ือนแนะนํา จํานวน 5 คน รายละเอียด          
ดังแผนภาพแสดงตอไปนี้ 
 

 
 

แผนภาพท่ี 10 การรับทราบเกี่ยวกับคูมือสําหรับประชาชน 
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  5.1.4.2 การรับทราบเก่ียวกับกระบวนการข้ันตอน รวมถึงระยะเวลาใน     
การอนุญาตท่ีปรากฏอยูในคูมือสําหรับประชาชน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมากกวาครึ่ง คิดเปน
รอยละ 68.48 ไมทราบเกี่ยวกับกระบวนการข้ันตอน รวมถึงระยะเวลาในการอนุญาตท่ีปรากฏอยู
ในคูมือสําหรับประชาชน โดยมีเพียงรอยละ 31.21 ท่ีรับทราบเก่ียวกับกระบวนการข้ันตอน รวมถึง
ระยะเวลาใน การอนุญาตท่ีปรากฏอยูในคูมือสําหรับประชาชน รายละเอียดดังแผนภาพแสดงตอไปนี้ 
 

 
 

แผนภาพท่ี 11 การรับทราบเกี่ยวกับกระบวนการข้ันตอน 
 

  5.1.4.3 การปดประกาศคูมือสําหรับประชาชนในหนวยงานท่ีติดตอเพ่ือ     
รับบริการ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมแนใจวาหนวยงานท่ีติดตอเพ่ือรับบริการมีการปด
ประกาศคูมือสําหรับประชาชน คิดเปนรอยละ 41.60 รายละเอียดดังแผนภาพแสดงตอไปนี้ 
 

 
 

แผนภาพท่ี 12 การปดประกาศคูมือสําหรับประชาชนในหนวยงานท่ีติดตอเพ่ือรับบริการ 
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  5.1.4.4 การเผยแพรคูมือสําหรับประชาชนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเกือบครึ่งไมแนใจวาหนวยงานท่ีติดตอเพ่ือรับบริการไดมีการเผยแพรคูมือ
สําหรับประชาชนทางส่ืออิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 46.28 รายละเอียดดังแผนภาพแสดงตอไปนี้ 
 

       

แผนภาพท่ี 13 การเผยแพรคูมือสําหรับประชาชนทางส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 
 5.1.5 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีไดจากการวิจัย                 
  ขอเสนอแนะในทางบวก 
  ผูตอบแบบสอบถามไดชื่นชมการใหบริการ โดยใหความคิดเห็นวาเจาหนาท่ี
บริการดี – ดีมาก/ดีเยี่ยม/มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล บริการสะดวกรวดเร็ว สะดวกกวาแตกอน 
ใหบริการอยางเปนกันเอง สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส สรางความประทับใจ อธิบายใหขอมูลไดครบถวน 
เขาใจงาย การใหบริการมีการพัฒนาข้ึน ดีข้ึนในทุกระดับ และอยากใหรักษาคุณภาพท่ีดีตอไป ทําดี
ตอไป               
  ขอเสนอแนะในทางลบ  
  ผูตอบแบบสอบถามใหขอคิดเห็นซ่ึงสามารถสรุปเปนประเด็นในแตละดาน คือ 
                     ดานเจาหนาท่ี บุคลากรผูใหบริการสวนใหญมองวาผูใหบริการขาดจิตบริการ 
ใชวาจา กริยา ไมเหมาะสม ไมเต็มใจใหบริการ การเลือกปฏิบัติ ความไมเทาเทียมในการใหบริการของ
เจาหนาท่ี เจาหนาท่ีขาดความรูความสามารถ ไมสามารถใหขอมูลหรือชวยแกปญหาใหประชาชนได 
และเจาหนาท่ี บุคลากรผูใหบริการมีจํานวนไมเพียงพอ      
  ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ ผูรับบริการสวนใหญยังมองวา
กระบวนการในการใหบริการลาชา และการบริการไมรวมศูนย มีข้ันตอนการใหบริการท่ียุงยาก  
                    ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ผูรับบริการสวนใหญมองวาท่ีจอดรถมีจํากัด      
ไมเพียงพอกับผูมาใชบริการ พ้ืนท่ีทรุดโทรม คับแคบ ไมเพียงพอกับประชาชนท่ีมาใชบริการ ความไม
สะอาดของหองน้ําและสถานท่ี ชองทางการใหบริการมีนอย ไมเพียงพอ หองน้ํามีจํากัด ไมเพียงพอกับ
ผูมาใชบริการ ท่ีนั่งรอมีจํากัด ไมเพียงพอกับผูมาใชบริการ และสถานท่ีหายาก/ยากตอการเขาถึง 
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  ดานการส่ือสารประชาสัมพันธ ผูรับบริการสวนใหญยังมองวาชองทาง      
การประชาสัมพันธและการสื่อสารขอมูลตาง ๆ ไมท่ัวถึง และการใหขอมูลไมชัดเจน  
  ดานเวลา ในการใหบริการท่ีไมสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ  
  ขอเสนอแนะดานอ่ืน ๆ  
  ผูรับบริการสวนใหญอยากทราบเก่ียวกับคูมือประชาชนวาคืออะไร สามารถ
ติดตอรับไดท่ีไหน นาจะมีการติดประกาศคูมือประชาชนใหชัดเจนและเขาถึงไดเพ่ือความเขาใจใน  
การปฏิบัติ เ ม่ือมาติดตอทางราชการ รถโดยสารสาธารณะควรปรับเปลี่ยนรถโดยสารใหมี             
ความปลอดภัยและสะอาด เพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทาง แกไขการบริการไมดี การขับรถเร็ว        
การพูดจาไมสุภาพ ควรปรับปรุงสภาพอุปกรณใหทันสมัย และอยากใหกําหนดราคาคาบริการอยาง
ชัดเจน ควบคุมราคาคาบริการใหเหมาะสม ควรปรับปรุงภาพรวมทุกอยางใหดีกวาเดิมอยากใหปดชอง
ทางการทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐ และอยากใหสงคูมือประชาชนไปยังท่ีอยูตามบาน  

 
5.2 อภิปรายผล 
 

5.2.1 ประสบการณการไดรับบริการจากหนวยงานของรัฐ   

 จากขอมูลประสบการณการไดรับบริการจากหนวยงานของรัฐพบวา 

ผูตอบแบบสอบถาม ไดรับประสบการณท่ีดีจากการบริการของรัฐมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ มี      

การแสดงขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจนรอยละ 87.87 รองลงมาคือ มีเจาหนาที่ตรวจสอบ

เอกสารและช้ีแจงข้ันตอนการย่ืนเอกสารรอยละ 84.31 และมีการระบุรายการเอกสารท่ีตองมา

นํามายื่นอยางชัดเจนรอยละ 84.26 จากประสบการณท้ัง 3 ประเด็นนี้ผูตอบแบบสอบถามไดรับ

การสนองตอบตอการบริการท่ีมากกวารอยละ 80 ซ่ึงเปนไปตามแนวทางการทํางานของ

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก  ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ท่ีได

ระบุไวในมาตรา 7 ที่ระบุวา ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบ

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่งวาเปนระยะเวลาท่ีเหมาะสม

ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ในกรณีท่ีเห็นวาข้ันตอนและระยะเวลาท่ี

กําหนดดังกลาวลาชาเกินสมควรใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและสั่งการใหผูอนุญาตดําเนินการ

แกไขใหเหมาะสมโดยเร็ว นอกจากนั้นการทํางานใหบริการของหนวยงานภาครัฐยังเปนไปตามกรอบ

แนวทางท่ีสําคัญของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ท่ีมีการปรับกระบวนการ

ทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน มีการพัฒนาระบบบริการและระบบ

บริหารจัดการสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ 

ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

กําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ และพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ

ใหมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 

2559)  
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รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการตามคูมือสําหรับประชาชนของหนวยงานของรัฐ 

 จากการประกาศใชพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 เพ่ือนําแนวทางการบริหารจัดการยุคใหมมาปรับปรุง              

การใหบริการของรัฐจากผลนับไดวามีประสิทธิภาพในระดับท่ีนาพอใจแตยังตองมีการพิจารณา

ปรับปรุงและดําเนินการท่ีมีคุณภาพอยางตอเนื่องใหสอดคลองกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม 

(New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยนําหลักการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการท่ี มุงสู           

ความเปนเลิศ โดยการนําเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช กับ              

การบริหารงานภาครัฐ เชน การบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ     

การคํานึงถึงหลักความคุมคา การจัดการโครงสรางท่ีกะทัดรัดและแนวราบ การเปดโอกาสใหเอกชน

เขามาแขงขันการใหบริการสาธารณะ การใหความสําคัญตอคานิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม

และจริยธรรม ตลอดท้ังการมุงเนนการใหบริการแกประชาชนโดยคํานึงถึงคุณภาพเปนสําคัญ          

การสรางงานใหเกิดประสิทธิผล (Effectiveness) คือ การปฏิบัติงานราชการตองมีการวางเปาหมาย

การปฏิบัติหนาท่ีอยางชัดเจนและอยูในระดับท่ีตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชนสราง

กระบวนการปฏิบัติง านอยา ง เปนระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี ่ย งและ

มุงเนนผลปฏิบัติงานเปนเลิศรวมท้ังการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน

อยางตอเนื่อง  นอกจากนั้นการบริหารจัดการสมัยใหมยังเปนกลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

ไทย 4.0 เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในรูปแบบประชารัฐ เกิดการวมทุนรัฐและเอกชนในโครงการ

ขนาดใหญ เพ่ือนําไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง (High income country )ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

ปญญา เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค  ซ่ึงจะขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและมีผลเปน

รูปธรรมชัดเจนดวยการไดรับความสะดวกในการบริการตาง ๆ ท้ังข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน

สะดวกรวดเร็วและการปฏิบัติงานจากเจาหนาท่ีมีความรูความสามารถจากหนวยงานภาครัฐท้ัง

สวนกลางและระดับทองถ่ิน                       

 นอกจากนั้นจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - 

พ.ศ.2561) ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหมในประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 1 คือการสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน มีเปาหมายเพ่ือพัฒนางาน

บริการของสวนราชการและหนวยงานของรัฐสูความเปนเลิศ เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจตอ

คุณภาพการใหบริการ โดยออกแบบการบริการท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง มีการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสมมาใชเพ่ือใหประชาชนสามารถใชบริการไดงายและหลากหลายรูปแบบ เนน   

การบริการเชิงรุกท่ีมีปฏิสัมพันธโดยตรงระหวางภาครัฐและประชาชน การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ

อยางแทจริง พัฒนาระบบการจัดการ ขอรองเรียนใหมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเสริมสรางวัฒนธรรม     

การบริการท่ีเปนเลิศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556) รวมท้ังไดสอดคลองกับ

ผลการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใหบริการประชาชนของ สรรเสริญ พงษพิพัฒน (2550) ศึกษาเรื่อง

ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการงานทะเบียนราษฎรของสํานักงานเทศบาลตําบล     
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รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการตามคูมือสําหรับประชาชนของหนวยงานของรัฐ 

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ท่ีไดระบุวาการกําหนดข้ันตอนแตละงานและผูรับผิดชอบไดอยางชัดเจน

เปนไปตามลําดับของการทํางานทําใหประชาชนผูมาขอรับบริการปฏิบัติไดถูกตองตามข้ันตอน       

การปฏิบัติงานเขาใจงายไมยุงยากซับซอน สิ่งเหลานี้เปนแนวทางการสงเสริมการใหบริการแก

ประชาชนผูมาขอรับบริการ   

 สวนการบริการ ท่ีตองมีการปรับปรุ ง ท่ี ผูตอบแบบสอบถามได รับ

ประสบการณท่ีดีจากการบริการของรัฐนอยท่ีสุด 3 อันดับ ซ่ึงมีประสบการณท่ีดีต่ํากวารอยละ 70 

คือ เจาหนาท่ีดําเนินการไดเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดคิดเปนรอยละ 69.99 ซ่ึงในพระราชบัญญัติ   

การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ท่ีไดระบุไวในมาตรา 10 

ผูอนุญาตตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาท่ีระบุไวในคูมือสําหรับประชาชนตามมาตรา 7 

และแจงใหผูยื่นคําขอทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ เมื่อครบกําหนดเวลา 

หากผูอนุญาตยังพิจารณาไมแลวเสร็จใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุก     

เจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จพรอมท้ังสงสําเนาการแจงดังกลาวใหคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการทราบทุกครั้ง และในกรณีท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นวาความลาชานั้นเกินสมควร

แกเหตุหรือเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหนวยงานของผูอนุญาตให

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรายงานตอคณะรัฐมนตรีพรอมท้ังเสนอแนะใหมีการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงหนวยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการของหนวยงานนั้น ซ่ึงการปฏิบัติงานบุคลากรของ

หนวยงานนับเปนหัวใจสําคัญของงานบริการและเปนแนวทางของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม

ในสวนของการตอบสนอง (Responsiveness) ท่ีหมายถึง การปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการได

อยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ 

การตอบสนองความคาดหวังและความตองการของประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมี

ความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) ได กําหนดประเด็นยุทธศาสตร ท่ีสอดคลองกับ             

การบริหารงานภาครฐัแนวใหมในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 คือ การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูง

และทันสมัย บุคลากรมีความเปนมืออาชีพมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาสวนราชการและหนวยงานของรัฐสู

องคการแหงความเปนเลิศ โดยเนนการจัดโครงสรางองคการท่ีมีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบ

เรียบงาย (Simplicity) มีระบบการทํางานท่ีคลองตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการทํางาน 

เนนการคิดริเริ่มสรางสรรค (Creativity) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองคการ เนนการทํางาน

ท่ีมีประสิทธิภาพ สรางคุณคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัดคาใชจาย ในการดําเนินงานตาง ๆ 

และสรางความรับผิดชอบตอสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ, 2556)            

นอกจากนั้นประเด็นท่ีตองมีการปรับปรุงในลําดับตอมาคือ เจาหนาท่ีสามารถ

ใหบริการไดเบ็ดเสร็จทุกข้ันตอนในจุดเดียว คิดเปนรอยละ 66.65 ซ่ึงในเรื่องของใหบริการได

เบ็ดเสร็จทุกข้ันตอนในจุดเดียว ในพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
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รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการตามคูมือสําหรับประชาชนของหนวยงานของรัฐ 

ทางราชการ พ.ศ. 2558 ท่ีไดระบุไวในมาตรา 7 วา เพ่ือประโยชนในการอํานวยความสะดวกใหแก

ประชาชนใหสวนราชการจัดใหมีศูนยบริการรวมเพื่อรับคําขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ

การอนุญาตตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวยการอนุญาตไว ณ ท่ีเดียวกันตามแนวทางท่ีคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการกําหนด การท่ียังไมสามารถดําเนินการไดเบ็ดเสร็จทุกข้ันตอนในจุดเดียวไดอยาง

เต็มประสิทธิภาพจึงสงผลตอผลการวิจัยในประเด็นที่ตองปรับปรุงคือ ใน 1 ปที่ผานมา 

เสียคาใชจายในการเดินทางเพ่ือมาติดตอรับบริการจากรัฐลดลง คิดเปนรอยละ 61.12 ในประเด็น

นี้ จึงยังไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ท่ีการบริการของภาครัฐเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดภาระ

ใหแกประชาชนซ่ึงเปนเสมือนกฎหมายกลาง ท่ีจะกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณา

อนุญาตการจัดใหมีชองทางในการรับคําขอ ณ จุดเดียวและใหขอมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับการขออนุญาต

กับประชาชนจึงแสดงใหเห็นวาการบริการที่ยังตองปรับปรุงคือ การลดคาใชจายของประชาชน   

ในการมารับบริการ อันเปนแนวทางท่ีสําคัญของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมในเรื่องของ

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ท่ีกลาวถึง การปฏิบัติราชการตองใชทรัพยากรอยางประหยัดเกิดผลผลิตท่ี

คุมคากับการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ท้ังนี้ตองมีการลดข้ันตอนและระยะเวลา    

ในการปฏิบัติงานเพื่ออํานวยความสะดวกและลดภาระคาใชจายของผูรับบริการ การบูรณาการ

การทํางานรวมกันภายในระบบราชการดวยกันเองซ่ึงเปนแนวทางท่ีสําคัญของแผนยุทธศาสตร      

การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับ

การบริหารงานภาครัฐแนวใหมในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 คือ การวางระบบการบริหารงานราชการ

แบบบูรณาการมีเปาหมายเพ่ือสงเสริมการทํางานรวมกันภายในระบบราชการดวยกันเองเพ่ือ

แกปญหาการแยกสวนในการปฏิบัติงาน ระหวางหนวยงาน รวมถึงการวางระบบความสัมพันธและ

ประสานความรวมมือระหวางราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินในรูปแบบของ

การประสานความรวมมือท่ีหลากหลายภายใตวัตถุประสงคเดียวกัน คือ นําศักยภาพเฉพาะของแตละ

หนวยงานมาสรางคุณคาใหกับงานตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตรของ

ประเทศและการใชประโยชนทรัพยากรอยางคุมคา (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 

2556) 
 

5.2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ

ตามคูมือประชาชนของหนวยงานของรัฐ 

 5.2.2.1 ความพึงพอใจการใหบริการของรัฐในภาพรวม 

  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการใหบริการของหนวยงานของรัฐ 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =3.64) คิดเปนรอยละ 72.80 เม่ือพิจารณาเปนรายดานผูตอบ

แบบสอบถาม สวนใหญพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวกมากท่ีสุด เปนอันดับหนึ่ง ( x = 3.70)    

คิดเปนรอยละ 74.00 รองลงมาอันดับ 2 คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ( x =3.65) คิดเปนรอยละ 
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73.00 และอันดับ 3 คือ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ( x =3.58) คิดเปนรอยละ 71.60 

ตามลําดับ โดยท้ัง 3 ดานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก อยูในระดับมากรอยละ 70 ข้ึนไป หาก

พิจารณาในภาพรวม การใหบริการของรัฐจะตองมีการปรับเปลี่ยนไปสูการบริหารจัดการภาครัฐ

แนวใหม (New public management) ท่ีเปนแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารจัดการภาครัฐซ่ึงจะ

นําไปสูการเปลี่ยนแปลงระบบตาง ๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตรดานตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมมีแนวทาง

ในการบริหารจัดการการใหบริการท่ีมีคุณภาพแกประชาชนและคํานึงถึงความตองการของประชาชน

เปนหลักและตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หนาท่ีของชน      

ชาวไทย มาตรา 74 กําหนดให “บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษา

ประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของ       

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในการปฏิบัติหนาท่ีและในการปฏิบัติการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับประชาชน”  

  นอกจากนี้  เ ม่ือพิจารณาเปนรายขอ 3 อันดับแรกท่ีผู ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ  เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการใหบริการ            

( x =3.75) คิดเปนรอยละ 75.00 รองลงมา ไดแก บรรยากาศและความปลอดภัยของสถานท่ี             

( x =3.74) คิดเปนรอยละ 74.80 และความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ี ( x =3.73) คิดเปนรอยละ 

74.60 ตามลําดับในดานของความรูความสามารถของเจาหนาท่ีนั้น ตามหลักการของการจัดการ

ความรูกับการบริหารราชการแนวใหมไดระบุวาหนวยงานตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ 

สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการเพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผู มีความรู

ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดและมีคุณธรรม (อรวรรณ นอยวิวัฒน, 2556) ซ่ึงนอกจากความรูความสามารถแลวเจาหนาท่ียัง

ตองมีการพัฒนาในดานการใหบริการอยางเสมอภาคและมีความรับผิดชอบดวยตามกับการศึกษาของ     

ชนะดา วีระพันธ (2555) ท่ีทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบวา ในดานการใหบริการอยาง

เสมอภาคประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องเจาหนาท่ีบริการดวยความยิ้มแยม แจมใส และ

ในดานการใหบริการอยางกาวหนา ประชาชนมีความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีความรับผิดชอบ 

และมุงม่ันในการปฏิบัติงาน                      

  สวนการสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการใหบริการนั้น

หนวยงานรัฐไดมีการปรับปรุงใหมีคุณภาพไดดีข้ึนเปนอยางมาก สถานท่ีทําการตองดูแลใหสะอาด มี

การจัดท่ีพักคอยสําหรับลูกคา การบริการ จึงตองดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการอยางดีเยี่ยม เปนเลิศ โดยยึดหลักวาตองสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โปรงใส และเปนธรรม

ตรงกับความตองการของผูรับบริการใหมากท่ีสุด อันนํามาซ่ึงความประทับใจหรือความพึงพอใจแก 

ผูรับบริการ และสรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกร  องคกรควรมีการออกแบบและตกแตงภูมิทัศนให

สวยงาม มีความรมรื่น สะอาด และเปนระเบียบ เรียบรอย  สอดคลองกับงานวิจัยของ นิภาพร บัวศรี 
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(2550) เรื่องปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบล   

ศรีถอย อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ท่ีระบุวา องคกรรัฐควรมีการออกแบบและตกแตงภูมิทัศนให

สวยงาม มีความรมรื่น สะอาด และเปนระเบียบ เรียบรอยและการศึกษาของ ชนะดา วีระพันธ 

(2555) เรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบวา ดานการใหบริการอยางเพียงพอประชาชนมีความพึงพอใจใน

เรื่องอาคารสถานท่ีใหบริการมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

  ในขณะท่ี 3 อันดับสุดทายท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ   

นอยท่ีสุด คือ ความรวดเร็วในการใหบริการ ( x =3.47) คิดเปนรอยละ 69.40 รองลงมาคือ ความ

สะดวกรวดเร็วในการใหบริการของเจาหนาท่ีและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม ( x =3.54)       

คิดเปนรอยละ 70.80 และความสะดวกในการใหบริการ มีชองทางการเขาถึงบริการท่ีหลากหลาย       

( x =3.57) คิดเปนรอยละ 71.40 ตามลําดับ  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากบางหนวยงานท่ีใหบริการยังไมได

บูรณาการงานเปนสวนเดียวกัน ในหนวยงานดวยกันเองยังมีการแบงงานเปนสวน ๆ เม่ือประชาชนมา

รับบริการจะตองเดินไปยังสวนงานตาง ๆ ซ่ึงปฏิบัติงานอยูตางชั้นหรือตางตึกท่ีทําการ จึงจะสามารถ

ทําใหการรับบริการเสร็จตามท่ีผูมารับบริการตองการ ในกรณีท่ีมีประชาชนมาติดตอจํานวนมากไมมี

ระบบการจัดคิวตามลําดับกอนหลังและเม่ือมีบริการครบตามจํานวนหรือจํานวนผูเขาอบรมเต็ม

จํานวนผูรับบริการจะตองเสียเวลามาดําเนินการในวันตอไป การใหบริการขอมูลทางข้ันตอนและ

เอกสารประกอบการขออนุญาตตาง ๆ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (อินเทอรเน็ต/เว็บไซต/แอปพลิเคชัน) 

สวนใหญขอมูลไมทันสมัยทําใหเอกสารท่ีมาขอรับบริการไมครบถวนตามความเปนจริงจึงตองเสียเวลา

มารับบริการในวันตอไป  บางหนวยงานบริการโดยเฉพาะในตางจังหวัดไมมีการจัดเวลาบริการนอก

เวลาราชการ ยังไมมีการจัดบริการกับกลุมผูสูงอายุหรือผูพิการ ทําใหชองทางการใหบริการไมมี     

ความหลากหลาย ผลการวิจัยสอดคลองกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลําภู (2555) ท่ีทํา   

การวิจัยเรื่องการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานวัฒนธรรม จังหวัด

หนองบัวลําภู พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใชในความสะดวกรวดเร็วในการบริการ

ของเจาหนาท่ีและการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานท่ีใหบริการในภาพรวมในระดับพอใช

เชนเดียวกันซึ่งในงานวิจัยนี้ ไดใหขอเสนอแนะวา การใหบริการขาวสารแกประชาชนควรมี

ชองทางท่ีมีความหลากหลายและการใหบริการประชาชนอยางท่ัวถึงยิ่งข้ึนดวย 

 5.2.2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนตอ

การใหบริการตามคูมือประชาชนของหนวยงานของรัฐ จําแนกตามประเภทของหนวยงานท่ีติดตอ

รับบริการ                    

  ผูตอบแบบสอบถามท่ีติดตอรับบริการกับหนวยงานราชการ       

ในสวนกลางมีความพึงพอใจการใหบริการของรัฐในดานกระบวนการข้ันตอนในการใหบริการ       

( x =3.90) คดิเปนรอยละ 78.00 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ( x =4.02) คิดเปนรอยละ 80.40 และ

การใหบริการของรัฐในภาพรวมมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง ( x =3.98) คิดเปนรอยละ 79.60 ท้ังนี้
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เนื่องมาจากหนวยงานภาครัฐในสวนกลางสวนใหญไดมีการปรับตัวเปนการบริหารราชการแบบ

บูรณาการคือ การบริหารท่ีทุกหนวยงานทํางานแบบมุงเนนผลงาน (Results) ตามยุทธศาสตรเปน

หลักเปนการทํางานหลายหนวยงานโดยอาศัยความเชี่ยวชาญและความชํานาญการของแตละ

หนวยงานท่ีแตกตางกันเฉพาะดานโดยรวมกันคิดรวมกันทํางานโดยใชทรัพยากรรวมกันเพ่ือให

บรรลุผลตามยุทธศาสตรมุงสูผลสําเร็จและเปาหมายของงานรวมกันเพ่ือกอใหเกิดความประหยัด

เสริมสรางประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานเปนหลัก รวมท้ังผลสืบเนื่องมาจาก      

การปฏิรปูระบบราชการเพ่ือการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงใหมีความทันสมัย (Modernization) และให

มีการปรับโครงสรางกระทรวง ทบวง กรมโดยใชการจัดโครงสรางตามยุทธศาสตรท่ีรับผิดชอบ 

(Agenda Base Organization) โดยใหมีเจาภาพรับผิดชอบเปนกลุมงาน (Cluster) เพ่ือแกไขปญหา

การไมสามารถนํานโยบายไปสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น เทพศักดิ์ 

บุณยรัตพันธุ (2554) ยังไดอธิบายความสําคัญของการปฏิรูปการจัดการภาครัฐในการปฏิรูประบบ

ราชการเพื่อตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของประชาชน เนื่องจากประชาชนให

ความสนใจตอบริการท่ีไดรับจากองคการท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงแนวคิดของการปฏิรูปอาจไดรับการสนับสนุน

หรือความคาดหวังจากประชาชนภายนอกองคการได เชน ความคาดหวังในความมีประสิทธิภาพของ

องคการ การมีจิตสํานึกในการใหบริการ การมีจิตสํานึกในการเปนขาราชการท่ีดี เปนตน  นอกจากนั้น        

จากแนวทางการปฏิรูประบบราชการในปจจุบันมีความเจริญทางดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยีท่ีมี

ความสลับซับซอนมากข้ึน การท่ีหนวยงานราชการจะสรางผลสัมฤทธิ์หรือผลกระทบแกสังคมหรือ     

แกประชาชนได หนวยราชการจะตองเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการทํางานจากการมุงเนนท่ีหนวยงาน      

ของตนเปนหลักไปเปนเนนความรวมมือระหวางหนวยงาน ท้ังท่ีเปนหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน               

ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม ซ่ึงพลังหลักในการทํางานจะเปลี่ยนจากขาราชการเปนคน 

( individual) ไปเปนปฏิสัมพันธระหวางคน (relationship) จึงจะทําใหการบริการภาครัฐ มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (อรวรรณ นอยวิวัฒน, 2556)                    

 สําหรับหนวยงานท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการใหบริการ    

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานส่ิงอํานวยความสะดวกและการใหบริการของรัฐในภาพรวม       

นอยท่ีสุด คือ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ( x =3.50) คิดเปนรอยละ 70.00 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก         

การใหบริการของหนวยงานรัฐวิสาหกิจเปนเรื่องความตองการท่ีตองตอบสนองตอปญหาตาง ๆ ของ

ประชาชนท่ีมีความเดือดรอนและเปนความจําเปนเรงดวน เชน ปญหาความเดือดรอนใน

สาธารณูปโภค ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสงตาง ๆ โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับ

การดําเนินชีวิตของประชาชนและผูประกอบการ ความตองการการตอบสนองดานบริการ สวนใหญ    

จึงตองมีความรวดเร็วกวาการใหบริการของภาครัฐในลักษณะการจดทะเบียบและการขออนุญาต    

ตาง ๆ  ประกอบกับการบริการท่ีเปนความตองการของประชาชนจํานวนมากและเจาหนาท่ีบริการมี

ไมเพียงพอรวมท้ังบางหนวยงานยังไมมีการใหบริการนอกเวลาราชการหรือมีจุดบริการนอกเวลา

ราชการไมเพียงพอ และบางหนวยงานยังไมมีบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เปนผลใหความพึงพอใจอยู
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รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการตามคูมือสําหรับประชาชนของหนวยงานของรัฐ 

ในระดับนอยสอดคลองกับผลการวิจัยของ นิติพงษ เนตระกาศ (2550) วิจัยเรื่องความคิดเห็นของ 

ประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานการประปาพัทยา จังหวัดชลบุรี ซ่ึงเปนหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจหนวยงานหนึ่ง ผลการวิจัยพบวาบริการตาง ๆ อยูในระดับปานกลางคอนขางดีตามลําดับ

ดังนี้ ดานอาคารสถานท่ี เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานคาใชจาย ดานบุคลากร ดานคุณภาพ

น้ําประปา และดานสุดทาย คือ การบริการ สิ่งท่ีตองปรับปรุงคือ คุณภาพการบริการของงาน         

ดานบริการ ดานบุคลากร ดานอาคารสถานท่ี ท้ังรูปลักษณ ภายในภายนอก ดานคุณภาพน้ําท่ีมีระบบ

การจัดจําหนายมาเก่ียวของ โดยมีราคาบริการท่ีเปนธรรม ตอผูรับบริการ หรือลูกคา   

 5.2.2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนตอ        

การใหบริการตามคูมือประชาชนของหนวยงานของรัฐ ในภาพรวม และรายดาน จําแนกตามงาน

บริการท่ีใชบริการ               

  ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการการข้ึนทะเบียนมีความพึงพอใจ     

การใหบริการของรัฐในดานกระบวนการข้ันตอนในการใหบริการ ( x =3.67) คิดเปนรอยละ 73.40 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ( x =3.86) คิดเปนรอยละ 77.20 และการใหบริการของรัฐในภาพรวม    

มากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง ( x =3.77) คิดเปนรอยละ 75.40 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการข้ึนทะเบียน

ผูรับบริการจะไดรับประโยชนจากการไดรับบริการนี้เชน การข้ึนทะเบียนแรงงานตางดาว การข้ึน

ทะเบียนผลิตภัณฑเพ่ือจําหนายสินคาไดอยางถูกตอง การข้ึนทะเบียนคนวางงาน การขอรับสิทธิ

ประโยชนจากภาครัฐผูประกันตน ผูมีรายไดนอย เกษตรกร จึงทําใหผูใชบริการมีความพึงพอใจตอ 

การใหบริการในระดับมากสอดคลองกับงานวิจัยการวิจัยของ นงณพร  ทับทิมทวีโชค (2556) ท่ีได

ทํางานวิจัยเรื่องความรูความเขาใจและความคิดเห็นของเกษตรกรผูปลูกขาวกลุมจังหวัดอีสาน ตอนใต 

ท่ีมีตอโครงการประกันรายไดเกษตรกร โดยไดสอบถามขอมูลกับเกษตรกรผูปลูกขาวท่ีข้ึนทะเบียน

โครงการประกันรายไดเกษตร ป 2553/54 กลุมจังหวัดอีสานตอนใตพบวา เกษตรกรสวนใหญเห็น

ดวยกับโครงการนี้และเปนโครงการท่ีดีและอยากใหมีตอไปเรื่อย ๆ เพราะเกษตรกรไดรับประโยชน

ท่ัวถึงทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน และเม่ือพิจารณาความรูความเขาใจเปนรายดาน พบวา มี 2 ดานอยู

ระดับมาก คือ ดานวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการและดานการข้ึนทะเบียน การประชาคม

และการออกใบรับรองเกษตรกร  โดยเฉพาะดานการข้ึนทะเบียนพบวา การมีการประชาสัมพันธข้ึน

ทะเบียน/ออกใบรับรองมีความท่ัวถึงอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง สวนความคิดเห็นในระดับเห็นดวย

ไดแก เจาหนาท่ีใหการดูแลแนะนําชวยแกไขปญหาดีมีการชี้แจงรายละเอียดการข้ึนทะเบียนอยาง

ชัดเจนและการข้ึนทะเบียนและออกเอกสารรวดเร็วทันใจ จึงเห็นไดวาความคิดเห็นดานของระบบ    

การข้ึนทะเบียนในงานวิจัยนี้อยูในระดับมากเชนกัน 

  สําหรับงานบริการท่ี ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ         

การใหบริการของรัฐในภาพรวมและท้ัง 3 ดานนอยท่ีสุด คือ การชําระภาษี/คาบริการ/

คาธรรมเนียม ( x =3.50) คิดเปนรอยละ 70.00 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการชําระภาษี คาบริการและ

คาธรรมเนียมสวนใหญจะเปนการท่ีผูรับบริการเสียประโยชนอาจทําใหความพึงพอใจลดนอยลงซ่ึง
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รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการตามคูมือสําหรับประชาชนของหนวยงานของรัฐ 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ วณัชญาณ  ภาคภูมิ (2557) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของ      

ผูเสียภาษีตอการใหบริการในการรับชําระภาษีของสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาเมืองกาญจนบุรี

พบวา ผูเสียภาษีมีความพึงพอใจในการรับบริการเสียภาษีโดยภาพรวมและทุกดานอยูในระดับ       

ปานกลางเทานั้น โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานอาคารสถานท่ี ในขณะท่ีดานกระบวนการ

ข้ันตอนเปนลําดับสุดทายโดยมีขอเสนอแนะใหหนวยงานลดข้ันตอนท่ีมีความซํ้าซอนลง เพ่ือ           

ลดความสิ้นเปลืองในดานเวลาและทรัพยากรตาง ๆ จะชวยใหผูรับบริการมีเจคติท่ีดีตอเจาหนาท่ีและ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
 

5.2.3 การรับรูเกี่ยวกับคูมือสําหรับประชาชน           

 จากผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมทราบเก่ียวกับคูมือ

สําหรับประชาชนมากอนคิดเปนรอยละ 62.46 โดยมีเพียงรอยละ 37.41 ท่ีรับทราบเก่ียวกับคูมือ

สําหรับประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมากกวาครึ่ง คิดเปนรอยละ 68.48  ไมทราบเก่ียวกับ

กระบวนการข้ันตอน รวมถึงระยะเวลาในการอนุญาตท่ีปรากฏอยูในคูมือสําหรับประชาชนโดยมีเพียง

รอยละ 31.21 ท่ีรับทราบเก่ียวกับกระบวนการข้ันตอน รวมถึงระยะเวลาในการอนุญาตท่ีปรากฏอยูใน

คูมือสําหรับประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมแนใจวาหนวยงานท่ีติดตอเพ่ือรับบริการมี    

การปดประกาศคูมือสําหรับประชาชน คิดเปนรอยละ 41.60 และการเผยแพรคูมือสําหรับประชาชน

ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเกือบครึ่งไมแนใจวาหนวยงานท่ีติดตอเพ่ือ  

รับบริการไดมีการเผยแพรคูมือสําหรับประชาชนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 46.28 ดังนั้น     

จึงแสดงวาการรับรูเก่ียวกับคูมือประชาชนยังตองมีการปรับปรุงและยังไมเปนไปตามหลักการ          

ในพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ท่ีได

ระบุไวใน มาตรา 7 วา ผูอนุญาตจะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชนซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย

หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขในการยื่นคําขอข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและ

รายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีผูขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคําขอและจะกําหนดใหยื่นคําขอ

ผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส แทนการมายื่นคําขอดวยตนเองก็ไดและคูมือสําหรับประชาชนตองมี     

การปดประกาศไว ณ สถานท่ีท่ีกําหนดใหยื่นคําขอและเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และเม่ือ

ประชาชนประสงคจะไดสําเนาคูมือดังกลาวใหพนักงานเจาหนาท่ีจัดสําเนาใหโดยจะคิดคาใชจายตาม

ควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนนั้นใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสําหรับประชาชนดวย นอกจากนั้น        

ตามหลักการของการจัดการความรูกับการบริหารราชการแนวใหมคือ การคํานึงถึงความตองการของ

ประชาชนเปนหลักการมีระบบสนับสนุนทางดานบุคลากรและเทคโนโลยีรวมท้ังหนวยงานของรัฐตอง

สรางระบบใหประชาชนสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง (อรวรรณ นอยวิวัฒน, 2556)

นอกจากนั้น การท่ีประเทศไทยจะตองขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศไทย 4.0 นั้นคือ การเปลี่ยนจาก

การผลิตและการบริการแบบดั้ งเดิม (Traditional Farming and Service) ไปสูการผลิตแบบ        

การบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming and High Value Services) (สุวิทย เมษินทรีย, 
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2559) ประชาชนและกลุมผูประกอบการจะขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพยอมมาจากพ้ืนฐาน

การบริการท่ีมีประสิทธิภาพจากภาครัฐ เชน การยื่นเอกสารเพ่ือขออนุญาต การจดทะเบียนและ    

การใหประทานบัตร เปนตน การดําเนินงานเหลานี้จําเปนตองสรางและกําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน

อยางชัดเจนผานคูมือการดําเนินงานท่ีเปนมาตรฐานและไดรับการเผยแพรในทุกชองทางท้ังทางตรงถึง

บุคคลและทางสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ในกลุมคนทุกประเภทในสังคมในรูปแบบตาง ๆ อันสงผล     

ใหการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูการเปนประเทศไทย 4.0  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

5.3  ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 

5.3.1 ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

 1) การสนับสนุนงบประมาณดานการประชาสัมพันธคูมือสําหรับประชาชน

ท้ังเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบและเขามารับบริการไดมากยิ่งข้ึน  

 2) การบูรณาการการทํางานรวมกันภายในระบบราชการดวยกันเองเพ่ือให

การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ. 2558  มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 3) การสงเสริมนโยบายอยางตอเนือ่งในการพัฒนาบุคลากรซ่ึงเปนทุนมนุษย

ท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบริการประชาชนอยางท่ัวถึง เปนธรรมและเทาเทียม โดย

เปนท้ังการพัฒนาความรูความสามารถ เจตคติในการทํางานบริการ ความรวมมือระหวางหนวยงาน 

และทักษะความเชี่ยวชาญท่ีจําเปนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

5.3.2 ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 

 1) การตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการอํานวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 อยางตอเนื่อง และการปรับปรุง

แกไขการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการพัฒนางานในรูปแบบการปฏิบัติงานท่ีดี

ท่ีสุด (Best Practice)  

 2) การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหบริการไดเบ็ดเสร็จทุกข้ันตอนใน   

จุดเดียวและการดําเนินงานใหเสร็จทันตามเวลาท่ีกําหนดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 3) การสงเสริมการจัดภูมิทัศนของสถานท่ีบริการใหมีความสะอาดเรียบรอย 

หองสุขาท่ีเพียงพอและถูกสุขลักษณะ มีสิ่งอํานวยความสะดวกแกประชาชนทุกกลุมโดยเฉพาะท่ีนั่ง

และชองทางพิเศษสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ 

 4) การอบรมความรูความสามารถและจิตบริการของเจาหนาท่ีอยางตอเนื่อง

และมีการดําเนินงานปดชองทางการทุจริตตาง ๆ ของเจาหนาท่ีโดยการกําหนดราคาคาบริการอยาง

ชัดเจนและควบคุมราคาคาบริการใหเหมาะสม 
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 5) การเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธการบริการใหมีความหลากหลายท้ัง

เอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส  

 6) การปรับปรุง ดานเวลาในการใหบริการท่ีใหความสะดวกแกผูรับบริการ

ท้ังในและนอกเวลาราชการ   

 7) การเผยแพรคูมือประชาชนในชองทางตาง ๆ อยางท่ัวถึงยิ่งข้ึน โดยเพ่ิม

เอกสารอักษรเบรลลสําหรับผูพิการทางสายตา การเผยแพรเสียงตามสายและภาษามือ เปนตน 

 8) การปรับปรุงรูปแบบและระเบียบวิธีการปฏิบัติตามข้ันตอนให มี         

ความสอดคลองกันในแตละกลุมงาน 

 

5.3.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1) การทําวิจัยเชิงลึกหรือวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมีตอการใหบริการและปญหาอุปสรรคในการดําเนินของหนวยงานประเภทตาง ๆ ท่ี

ดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ. 2558 

 2) การทําการวิจัยความคาดหวังของประชาชนในการขอรับการบริการจาก

ภาครัฐในประเด็นตาง ๆ เชน ระยะเวลา สถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกและคูมือสําหรับประชาชน  

เปนตน 

 3) การดําเนินการวิจัยติดตามประเมินผลการดําเนินงานพระราชบัญญัติ   

การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของหนวยงานตาง ๆ 

เปนระยะทุก ๆ 2 ป 
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หนาถัดไป 

 
 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจตอการใหบริการของรัฐ 

 

ท่ีทําการท่ีทานรับบริการ(ระบุ).............................................................................จังหวัด..................................... 
 

คําชี้แจง 
แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือตองการทราบถึงความคิดเห็นของประชาชน นักธุรกิจ ผูประกอบการเก่ียวกับ

ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของรัฐ ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามน้ีจะถูกเก็บเปนความลับเพ่ือเปน
ประโยชนตอการปรับปรุงบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและจะเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบของการ
ใหบริการของรัฐเก่ียวกับพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ตอไป กรุณาตอบคําถามใหครบทุกขอ โดยเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวในแตละขอ เพ่ือความสมบูรณของ
แบบสอบถาม 

 
 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
     โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงตามความเปนจริงของทาน 
1.  เพศ 

 1) ชาย             2) หญิง 
 

2.  สถานภาพ 
  1) ประชาชน    2) นักธุรกิจ/ผูประกอบการ 
 

 

3.  อายุ  
  1) ต่ํากวาหรือเทากับ 25 ป   2) 26 - 35 ป   

 3) 36 - 45 ป    4) 46 – 55 ป  
 5) มากกวา 55 ปข้ึนไป 

 

 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด  
 1) ต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาตอนตน  2) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
 3) อนุปริญญา/ปวส.                          4) ปริญญาตรี 
 5) สูงกวาปริญญาตรี   
 

 

5. ประเภทของหนวยงานท่ีติดตอรับบริการ (เลือกตอบเพียง 1 ขอ ตามท่ีทานระบุหนวยงานท่ีรับบริการ) 
 1) หนวยงานราชการในสวนกลาง  2) หนวยงานราชการในจังหวัด 
 3) หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  4) หนวยงานรัฐรูปแบบอ่ืน   
 5) องคการมหาชน  6) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบสอบถาม ชุดท่ี  
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หนาถัดไป 

 
6. ภูมิภาคท่ีติดตอรับบริการ 

 1) ภาคเหนือ    2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3) ภาคกลาง    4) ภาคตะวันออก 
 5) ภาคตะวันตก    6) ภาคใต 
 7) กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

7.  ชองทางท่ีทานรับบริการ (เลือกตอบเพียง 1 ขอ ตามท่ีทานระบุหนวยงานท่ีรับบริการ) 
 1) การรับบริการ ณ สถานท่ีท่ียื่นคําขอดวยตนเอง 
 2) การรับบริการทางโทรศัพท (Call Center) 
 3) การรับบริการผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (อีเมล) 
 4) การรับบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (อินเทอรเน็ต/เว็บไซต/แอปพลิเคชัน) 
 5) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 

 
8. งานบริการท่ีทานใชบริการมากท่ีสุด (เลือกตอบเพียง 1 ขอ ตามท่ีทานระบุหนวยงานท่ีรับบริการ) 
 1) การออกใบอนุญาต (ประกอบการคา/บริการการทองเท่ียว/อนุญาตกอสราง/ ใบอนุญาตขับข่ีรถ) 
 2) การจดทะเบียน (ทะเบียนสมรส/รับรองบุตร/ทะเบียนพาณิชย/ทะเบียนการคา/ทะเบียนบริษัท/ 
หนังสือเดินทาง/จดทะเบียนรถทุกชนิด/บัตรประจําตัวคนพิการ) 
 3) การข้ึนทะเบียน (การขอรับสิทธิประโยชนจากภาครัฐ/ผูมีรายไดนอย/ผูประกันตน/เกษตรกร/คนวางงาน) 
 4) การรับแจง (บัตรประชาชน/ทะเบียนราษฎร/แจงเหตุดวน-เหตุราย/แจงความ/แจงบริการขัดของทาง  
 สาธารณูปโภค/แจงยายท่ีอยู/แจงการเกิด-การตาย) 
 5) การชําระภาษี/คาบริการ/คาธรรมเนียม  
 6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................................................................................... 

 

สวนท่ี 2 ประสบการณการไดรับบริการจากรัฐ 
 

 

ขอ 
 

ทานไดรับบริการจากรัฐ ตามประเด็นตอไปนี้หรือไม 
สภาพความเปนจริง 
ใช ไมใช 

1. มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน   
2. มีการกําหนดระยะเวลาในการใหบริการท่ีชัดเจน   
3. มีการระบุรายการเอกสารท่ีตองมานํามายื่นอยางชัดเจน   
4. มีการประกาศกําหนดคาธรรมเนียมการใหบริการท่ีชัดเจน   
5. มีเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารและช้ีแจงข้ันตอนการยื่นเอกสาร   
6. เจาหนาท่ีดําเนินการไดเสรจ็ตามเวลาท่ีกําหนด   
7. เจาหนาท่ีสามารถใหบริการไดเบ็ดเสร็จทุกข้ันตอนในจุดเดยีว   
8. ทานไดรับความสะดวกในการติดตอกับเจาหนาท่ี ณ ศูนยใหบริการ   
9. ใน 1 ปท่ีผานมา ทานเสียคาใชจายในการเดินทางเพ่ือมาติดตอรับบริการ 

จากรัฐลดลง 
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หนาถัดไป 

สวนท่ี 3 :  ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของรัฐ 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  ✓  ในชองท่ีตรงตามความคิดเห็นของทาน 
ทานมีความพึงพอใจตอการใหบริการของรัฐในประเด็นตอไปนี้มากนอยเพียงใด 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย  
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

ดานกระบวนการขั้นตอนในการใหบริการ 
1. มีระบบและข้ันตอนท่ีชัดเจนไมยุงยาก      
2. ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม      
3. ความสะดวกในการใหบริการ  มีชองทาง 
การเขาถึงบริการท่ีหลากหลาย 

     

4. ความโปรงใสในการใหบริการ      
5. ความรวดเร็วในการใหบริการ      
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
6. เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการใหบรกิาร      
7. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ      
8. เจาหนาท่ีเขาใจถึงความตองการของทาน 
และสามารถสนองความตองการของทานได 

     

9. ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ 
ของเจาหนาท่ี 

     

10. การใหขอมูล คําแนะนําท่ีเปนประโยชนและ
การตอบขอซักถามของเจาหนาท่ี 

     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
11. ความสะดวกของอาคารสถานท่ี      
12. ความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ี      
13. บรรยากาศและความปลอดภัยของสถานท่ี      
14. สิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ เชน ท่ีน่ังรอ 
หองนํ้า ชองทางสําหรับคนชราและผูพิการ เปนตน 
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หนาถัดไป 

สวนท่ี 4 : การรับรูเกี่ยวกับคูมือประชาชน 
1. ทานไดรับทราบเกี่ยวกับคูมือสําหรับประชาชนมากอนหรือไม และทราบจากแหลงใด 
 1) ไมทราบ 
 2) ทราบ กรุณา ระบุแหลง   

 2.1) ณ สถานท่ีท่ีกําหนดใหยื่นคําขอ 
 2.2) ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 2.3) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................................................................... 
 

 

2. ทานไดรับทราบเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอน รวมถึงระยะเวลาในการอนุญาตท่ีปรากฏอยูในคูมือ 
สําหรับประชาชนหรือไม 

 1) ทราบ    2) ไมทราบ   
 

3. หนวยงานท่ีทานติดตอเพ่ือรับบริการมีการปดประกาศคูมือสําหรับประชาชนไวหรือไม 
 1) มี     2) ไมม ี    3) ไมแนใจ 

 

4. หนวยงานท่ีทานติดตอเพ่ือรับบริการไดมีการเผยแพรคูมือสําหรับประชาชนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ดวยหรือไม 

 1) มี     2) ไมม ี    3) ไมแนใจ 
 

 
สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 

 
กรุณาตรวจสอบวาทานไดทําแบบสอบถามครบทุกขอและทุกหนา 

ขอขอบคุณในความรวมมือตอบแบบสอบถาม 
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