
 

 
 

บทท่ี 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นี้ได้ศึกษาทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องมากำหนดเป็นตัวแปร
ดังนี้ 
  1. ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ 
      1.1 ทฤษฎีความพึงพอใจ 
      1.2 ทฤษฎีแรงจูงใจ 
      1.3 ความหมายแรงจูงใจ 
      1.4 แรงจูงใจที่มีต่อสถานการณ ์
      1.5 ลักษณะแรงจูงใจ 
      1.6 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์ 
      1.7 ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์ 
  2. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
      2.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
      2.2 ลักษณะของความพึงพอใจ  
      2.3 แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการ 
      2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
      2.5 เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการ 
      2.6 การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ 
      2.7 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการให้บริการ 
  3. รัฐธรรมนูญและการปกครองส่วนท้องถิ่น 
      3.1 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
      3.2 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า 
  4. ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
  5. การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  6. งานด้านสาธารณสุข 
  7. การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 

  8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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1. ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ 
ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ เป็นการศึกษาที่เน้นเรื่องความสำคัญของผู้รับสาร

ในฐานะผู้กระทำการสื่อสาร โดยมีความเชื่อว่าผู้รับสารเป็นผู้กำหนดว่า ตนเองต้องการอะไร และ 
สารอะไรจึงจะสนองความพึงพอใจของตนเองได้ ดังนั้น ผู้รับสารจะเป็นผู้เลือกใช้สื่อประเภทต่าง ๆ 
และเลือกรับสารเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง 

       1.1 ทฤษฎีความพึงพอใจ 
   ความพึงพอใจ (Gratification) ตามความหมายของพจนานุกรมทางด้านพฤติกรรม ได้ให้

คำจำกัดความไว้ว่าหมายถึง ความรู้สึกที่ดีมีความสุข เมื่อคนเราได้รับผลสำเร็จ ตามความมุ่งหมาย 
(Goals) ความต้องการ (Need) หรือแรงจูงใจ (Motivation) (Wolman, 1973) 

   ความพึงพอใจหมายถึง พอใจ ชอบใจ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525) ความพึงพอใจหมายถึง
ความรู้ที่มีความสุขหรือความพอใจเมื่อได้รับความสำเร็จ หรือได้รับสิ่งที่ต้องการ (Quirk, 1987)  

   ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกที่ดีเมื่อประสบความสำเร็จ หรือได้รับสิ่งที่ต้องการให้
เกิดข้ึนเป็นความรู้สึกที่พอใจ (Hornby, 2000) 

   โดยสรุปแล้วความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ชอบใจ และมีความสุขที่ความต้องการ 
หรือเป้าหมาย ที่ตั้งใจไว้บรรลุผลหรือสมหวังนั้นเอง สำหรับนักเรียนแล้วก็ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ส่วนใหญ่ก็ย่อมจะมีความต้องการหรือความคาดหวังว่า สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะสามารถช่วยให้
ตัวเองสามารถเข้าใจบทเรียนได้ดียิ ่งขึ ้นหรือ ไต้ผลการเรียนดีขึ ้นนั ้นเอง ซึ ่งสามารถวัดได้จาก
แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจ หรือผลการสอบ 

1.2 ทฤษฎีของการจูงใจ (Theories of Motivation) 
   ทฤษฎีที่มีชื ่อเสียงที่สุดของความพึงพอใจ คือ ทฤษฎีจูงใจ( Motivation Theory) ของ 

Maslow (1970 : 80-81) หรือเรียกว่า ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการจูงใจ ( Maslow’s General Theory 
of Human Motivation) ซึ่งมาสโลว์ได้ตั้งสมมุติฐานสิ่งจูงใจจากความต้องการของมนุษย์ไว้ว่า มนุษย์
มีความต้องการอยู่เสมอ ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจอีกต่อไป แต่ความ
ต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองนั้นจะเป็นสิ่งจูงใจแทน และมาสโลว์ได้ลำดับขั้นความต้องการของ
มนุษย์จากระดับต่ำถึงระดับสูง โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้น ดังนี้ 
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   1. ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการพื ้นฐานเพ่ือ
ความอยู่รอดของชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร อากาศ ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และความต้องการ
ทางเพศ 

   2. ความต้องการทางด้านความปลอดภัย (Safety Needs) ได้แก่ ความต้องการความ
ปลอดภัยทางด้านร่างกาย เช่น ความลอดภัยจากอุบัติเหตุ อันตรายต่างๆ และความม่ันคงในอาชีพ 

   3. ความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Belonging Needs) ได้แก่ความต้องการที่
จะเข้าร่วม และได้รับการยอมรับในสังคม ความเป็นมิตร และความรักจากเพ่ือนร่วมงาน 

   4. ความต้องการจะเห็นคุณค่าของตนเอง (Esteem Needs) ได้แก่ ความต้องการอยาก
เด่นในสังคม เป็นที่ยอมรับ เป็นที่ยกย่องสรรเสริญของบุคคลอื่น 

   5. ความต้องการที่จะได้รับความสำเร็จตามความนึกคิดของตนเอง (Self- Actualization) 
เป็นความต้องการข้ันสูงสุดของมนุษย์ ที่คนส่วนมากอยากจะเป็นอยากจะได้ 

   Bess (1977, pp. 142-149) ได้สรุปว่า สิ่งจูงใจซึ่งหน่วยงาน หรือผู้บริหารหน่วยงานใช้
เป็นเครื่องกระตุ้นบุคคลให้เกิดความพึงพอในในการทำงานไว้ 3 ประการ ดังนี้ 

   1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ ได้แก่ เงิน สิ่งของที่ให้แก่ผู ้ปฏิบัติงานเป็นการตอบแทน เป็นการ
ชดเชย หรือเป็นรางวัลที่เขาได้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานมาแล้วเป็นอย่างดี 

   2. งานนั้นต้องสามารถวางแผน และวัดความสำเร็จได้ โดยใช้ระบบการทำงานและการ
ควบคุมท่ีมีประสิทธิผล 

   3. เพ่ือให้ได้ผลในการสร้างสิ่งจูงใจ ภายในเป้าหมายของงานจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
3.1 คนทำงานมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย 
3.2 งานนั้นเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา 
3.3 งานนั้นสามารถทำให้สำเร็จได้ 
3.4 มีผลงานกลับมาให้ผู้ทำทราบโดยตรง 

   ภิญโญ สาธร (2541, หน้า 360-361) ได้สรุปว่า บุคลากรจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และทำงานให้โรงเรียนได้นาน ๆ หรือไม่เพียงใด อาศัยสิ่งจูงใจหลายชนิดด้วยกันที่สำคัญมี 5 ประการ 
คือ 

   1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ เช่น เงินและสิ่งของ 
   2. สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาส เช่น การให้โอกาสที่จะมีชื ่อเสียงดีเด่น มีเกียรติยศ มีอำนาจ

ประจำตัวมากข้ึน และโอกาสได้ตำแหน่งงานสูงขึ้น 
   3. สิ่งจูงใจที่เป็นสภาพของการทำงาน ซึ่งอาศัยวัตถุเป็นหลัก 
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   4. สิ่งจูงใจที่เป็นสภาพของการทำงานซึ่งไม่เกี ่ยวกับวัตถุ  เช่น สภาพของสังคมของครู 
ในโรงเรียนช่วยให้โรงเรียนน่าอยู่ ครูรักใคร่ปรองดองกัน ไม่แบ่งกลุ่มแบ่งพวก ครูทุกคนอยู่ในฐานะ
ทัดเทียมกัน ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและการศึกษา ครูไม่มีความแตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน 

   5. การบำรุงขวัญและกำลังใจ และสร้างความรู้สึกให้เกิดกับครูทั้งหลายว่าตนมีส่วนร่วม
อย่างสำคัญในการสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนหรือมีส่วนในการแก้ไขสถานการณ์สำคัญต่าง  ๆ ของ
โรงเรียนสรุปได้ว่า แรงจูงใจที่ทำให้เกิดความพึงพอใจ คือความต้องการของมนุษย์ 5 ขั้น ของมาสโลว์ 
คือ ความต้องการทางด้านร่างกาย ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม ความต้องการเห็นค่าของตนเอง และความต้องการที่จะได้รับความสำเร็จตามความนึกคิดของ
ตนเอง 

1.3 ความหมายของแรงจูงใจ 
   แรงจูงใจเป็นคำที่ใช้กันมากแต่บางครั้งก็ใช้กันไม่ค่อยถูกต้อง  ความจริงแล้วแรงจูงใจ 

ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมอินทรีย์จึงการกระทำอย่างนั้นและทำให้เกิดอะไรขึ้นมาบ้าง 
   คำว่า “แรงจูงใจ” มาจากคำกริยาในภาษาละตินว่า “Movere” (Kidd, 1973, 101) ซึ่งมี

ความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า “to move” อันมีความหมายว่า “เป็นสิ่งที่โน้มน้าวหรือมัก
ช ักนำบุคคลเกิดการกระทำหรือปฏ ิบ ัต ิการ”  (To Move a Person to a Course of Action) 
แรงจูงใจจึงได้รับความสนใจมากในทุก ๆ วงการ 

 
   สำหรับโลเวลล์ (Lovell. 1980, p. 109) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า “เป็นกระบวนการ

ที่ชักนำโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการบางประการให้
บรรลุผลสำเร็จ” ไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996, p. 199) อธิบายว่าการจูงใจเป็นภาวะในการเพ่ิม
พฤติกรรมการกระทำกิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทำพฤติกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
ต้องการ 

   สรุปได้ว่าการจูงใจเป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจให้กระทำหรือดิ้น
รนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์บางอย่างซึ่งจะเห็นได้พฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเป็นพฤติกรรมที่มิใช่เป็น
เพียงการตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดา ยกตัวอย่างลักษณะของการตอบสนองสิ่งเร้าปกติคือ การขาน
รับเมื่อได้ยินเสียงเรียก แต่การตอบสนองสิ่งเร้าจัดว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเช่น พนักงาน
ตั้งใจทำงานเพื่อหวังความดีความชองเป็นกรณีพิเศษ   

1.4 แรงจูงใจต่อพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ 
   แรงจูงใจจะทำให้แต่ละบุคคลเลือกพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เหมาะสมที่สุด  

ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป พฤติกรรมที่เลือกแสดงนี้ เป็นผลจากลักษณะในตัวบุคคล
สภาพแวดล้อมดังนี้ 
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   1. ถ้าบุคคลมีความสนใจในสิ ่งใดก็จะเลือกแสดงพฤติกรรม และมีความพอใจที ่จะทำ
กิจกรรมนั้น ๆ รวมทั้งพยายามทำให้เกิดผลเร็วที่สุด 

   2. ความต้องการจะเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้ทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
นั้น       

   3. ค่านิยมที่เป็นคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ เช่นค่านิยมทางเศรษฐกิจ สังคม ความงาม จริยธรรม 
วิชาการ เหล่านี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดแรงขับของพฤติกรรมตามค่านิยมนั้น 

   4. ทัศนคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มีผลต่อพฤติกรรมนั้น เช่น ถ้ามีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ก็
จะทำงานด้วยความทุ่มเท 

   5. ความมุ่งหวังที่ต่างระดับกัน ก็เกิดแรงกระตุ้นที่ต่างระดับกันด้วย คนที่ตั้งระดับความ
มุ่งหวังไว้สูงจะพยายามมากกว่าผู้ที่ตั้งระดับความมุ่งหวังไว้ต่ำ 

   6. การแสดงออกของความต้องการในแต่ละสังคมจะแตกต่างกันออกไปตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมของตน ยิ่งไปกว่านั้นคนในสังคมเดียวกัน ยังมีพฤติกรรมในการ
แสดงความต้องการที่ต่างกันอีกด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากการเรียนรู้ของตน 

   7. ความต้องการอย่างเดียวกัน ทำให้บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันได้ 
   8. แรงจูงใจที่แตกต่างกัน ทำให้การแสดงออกของพฤติกรรมที่เหมือนกันได้ 
   9. พฤติกรรมอาจสนองความต้องการได้หลายๆทางและมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกัน 

เช่นตั้งใจทำงาน เพ่ือไว้ขึ้นเงินเดือนและได้ชื่อเสียงเกียรติยศ ความยกย่องและยอมรับจากผู้อื่น 
 
 
 
 
 
1.5 ลักษณะของแรงจูงใจ 
   แรงจูงใจมี 2 ลักษณะดังนี้ 
   1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives) 
    แรงจูงใจภายในเป็นสิ ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคลซึ ่งอาจจะเป็นเจตคติ  ความคิด  

ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความต้องการฯลฯสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวนี้  
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวรเช่นคนงานที่เห็นองค์การคือสถานที่ให้ชีวิตแก่เขาและครอบครัว
เขาก็จะจงรักภักดีต่อองค์การและองค์การบางแห่งขาดทุนในการดำเนินการก็ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนที่ดี 
แต่ด้วยความผูกพันพนักงานก็ร่วมกันลดค่าใช้จ่ายและช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ 

   2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives)   
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    แรงจูงใจภายนอกเป็นสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมอาจจะ
เป็นการได้รับรางวัล เกียรติยศชื่อเสียง คำชม หรือยกย่อง แรงจูงใจนี้ไม่คงทนถาวร บุคคลแสดง
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองสิ่งจูงใจดังกล่าวเฉพาะกรณีท่ีต้องการสิ่งตอบแทนเท่านั้นที่มาของแรงจูงใจ 

    แรงจูงใจมีที่มาจากหลายสาเหตุด้วยกันเช่น อาจจะเนื่องมาจากความต้องการหรือแรงขับ
หรือสิ่งเร้า หรืออาจเนื่องมาจากการคาดหวังหรือการเก็บกดซึ่งบางทีเจ้าตัวก็ไม่รู้ตัวจะเห็นได้ว่าการจูง
ใจให้เกิดพฤติกรรม ที่ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนเนื่องจากพฤตกรรมมนุษย์มีความซับซ้อน แรงจูงใจอย่าง
เดียวกันอาจทำให้เกิดพฤติกรรมที่ต่างกัน แรงจูงใจต่างกันอาจเกิดพฤติกรรมที่เหมือนกันก็ได้ดังนั้นจะ
กล่าวถึงท่ีมาของแรงจูงใจที่สำคัญพอสังเขปดังนี้ 

    ความต้องการ (Need) 
    เป็นสภาพที่บุคคลขาดสมดุลทำให้เกิดแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อสร้าง

สมดุลให้ตัวเอง เช่น เมื ่อรู ้สึกว่าเหนื ่อยล้าก็จะนอนหรือนั่งพัก ความต้องการมีอิทธิพลมากต่อ
พฤติกรรมเป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการ  นักจิตวิทยาแต่ละ
ท่านอธิบายเรื่องความต้องการในรูปแบบต่าง ๆ กัน ซึ่งสามารถแบ่งความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้
เป็น 2 ประเภททำให้เกิดแรงจูงใจ 

    1. แรงจูงใจทางด้านร่างกาย (Physical Motivation)   
      เป็นความต้องการเกี ่ยวกับอาหาร น้ำ การพักผ่อน การได้รับความคุ้มครอง ความ

ปลอดภัย การได้รับความเพลิดเพลิน การลดความเคร่งเครยีด แรงจูงใจนี้จะมีสูงมากในวัยเด็กตอนต้น 
และวัยผู้ใหญ่ตอนปลายเนื่องจากเกิดความเสื่อมของร่างกาย 

    2. แรงจูงใจทางด้านสังคม (Social Motivation)  
      แรงจูงใจด้านนี้สลับซับซ้อนมากเป็นความต้องการที่มีผลมาจากด้านชีววิทยาของมนษุย์

ในความต้องการอยู่ร่วมกันกับครอบครัว เพื่อนฝูงในโรงเรียน เพื่อนร่วมงาน เป็นความต้องการส่วน
บุคคลที่ได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมซึ่งในบางวัฒนธรรมหรือบางสังคมจะมีอิทธิพล
ที่เข้มแข็งและเหนียวแน่นมากความแตกต่างของแรงจูงใจด้านสังคมและแรงจูงใจด้านร่างกาย  คือ
แรงจูงใจด้านสังคม เกิดจากพฤติกรรมที่เขาแสดง ออกด้วยความต้องการของตนเองมากกว่า 
ผลตอบแทนจากวัตถุและสิ่งของ     

 
 
 
    แรงขับ (Drives) 
    เป็นแรงผลักดันที่เกิดจากความต้องการทางกายและสิ่งเร้าจากภายในตัวบุคคล  ความ

ต้องการและแรงขับมักเกิดควบคู่กัน เมื่อเกิดความต้องการแล้วความต้องการนั้นไปผลักดันให้เกิด
พฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นแรงขับ เช่นในการประชุมหนึ่งผู้เข้าประชุมทั้งหิว ทั้งเหนื่อย แทนที่การประชุม
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จะราบรื่นก็อาจจะเกิดการขัดแย้งหรือเพราะว่าทุกคนหิวก็รีบสรุปการประชุมซึ่งอาจจะทำให้ขาดการ
ไตร่ตรองท่ีดีกไ็ด ้

    สิ่งล่อใจ (Incentives) 
    เป็นสิ่งชักนำบุคคลให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ถือเป็นแรงจูงใจ

ภายนอก เช่น ต้องการให้พนักงานมาทำงานสม่ำเสมอก็ใช้วิธียกย่องพนักงานที่ไม่ขาดงานโดยจัดสรร
รางวัลในการคัดเลือกพนักงานที่ไม่ขาดงานหรือมอบโล่ให้แก่ฝ่ายที่ทำงานดีประจำปี สิ่งล่อใจอาจเป็น
วัตถ ุเป็นสัญลักษณ์ หรือคำพูดที่ทำให้บุคคลพึงพอใจ 

    การตื่นตัว (Arousal) 
    เป็นภาวะที่บุคคลพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรม สมองพร้อมที่จะคิด กล้ามเนื้อพร้อมจะ

เคลื่อนไหว นักกีฬาที่อุ่นเครื่องเสร็จพร้อมที่จะแข่งขันหรือเล่นกีฬา  องค์การที่มีบุคลากรที่มีความ
ตื่นตัวก็ย่อมส่งผลให้ทำงานดี การศึกษาธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษย์มีความตื่นตัว 3 ระดับคือ 

    - การตืน่ตัวระดับสูงจะตื่นตัวมากไปจนกลายเป็นตื่นตกใจหรือตื่นเต้นเกินไปขาดสมาธิ 
    - การตื่นตัวระดับกลางคือระดับตื่นตัวที่ดีที่สุด 
    - การตื่นตัวระดับต่ำมักจะทำให้ทำงานเฉื่อยชา งานเสร็จช้า 
    จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ทำให้บุคคลตื่นตัวมีทั้งสิ ่งเร้าภายนอกและภายใน  ได้แก่

ลักษณะส่วนตัวของบุคคลแต่ละคนที่มีต่างกันทั้งบุคลิกภาพ นิสัยและระบบสรีระของผู้นั้น 
    การคาดหวัง (Expectancy) 
    เป็นการตั้งความปรารถนาที่จะเกิดขึ้นของบุคคลในสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น พนักงาน

คาดหวังว่าเขาจะได้โบนัสประมาณ 4-5 เท่าของเงินเดือนในปีนี้ การคาดหวังทำให้พนักงานมีชีวิตชีวา
ซึ่งบางคนอาจสมหวัง บางคนอาจผิดหวังก็ได้ สิ่งที่เกิดข้ึนกับสิ่งที่คาดหวังมักไม่ตรงกันเสมอไป ถ้าสิ่งที่
เกิดข้ึนห่างกับสิ่งที่คาดหวังมากก็อาจจะทำให้พนักงานคับข้องใจในการทำงาน การคาดหวังก่อให้เกิด
แรงผลักดันหรือเป็นแรงจูงใจที่สำคัญต่อพฤติกรรม  ถ้าองค์การกระตุ้นให้พนักงานยกระดับผลงาน
ตนเองได้และพิจารณาผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่พนักงานคาดหวังว่าควรจะได้ก็จะเป็นประโยชน์
ทั้งองค์การและพนักงาน 

    การตั้งเป้าหมาย (goal Setting) 
    เป็นการกำหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายปลายทางของการกระทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง

ของบุคคลจัดเป็นแรงจูงใจจากภายในของบุคคลผู้นั้นในการทำงาน ธุรกิจที่มุ่งเพ่ิมปริมาณและคุณภาพ
ควรมีการตั้งเป้าหมายในการทำงานเพราะจะส่งผลให้การทำงานมีแผนในการดำเนินการเหมือนเรือที่
มีหางเสือ เพราะมีเป้าหมายชัดเจนที่กล่าวถึงที่มาของแรงจูงใจจะเห็นว่าค่อนข้างยากที่จะอธิบายแต่
ละเรื่องแยกจากกันเพราะทุกเรื่องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทุกข้อ 

 
 
 



12 
 

 
1.6 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์ 

     แนวคิดหลักของการวิเคราะห์การใช้ความพึงพอใจของผู้รับสารที่มีต่อสื่อ สรุปว่า โดยส่วน
ใหญ่ในการเปิดรับสารของผู้รับสารนั้น มนุษย์มีความตั้งใจที่จะแสวงหาข่าวสาร เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์
ในทางใดทางหนึ่ง ดังนั้น เมื่อมีความตั้งใจที่แน่นอนดังกล่าว การเข้าไปใช้สื่อจึงไม่ใช่กิจกรรมที่กระทำ
อย่างไร้เป้าหมายหากเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์  แน่นอน หรือเรียกว่า Goal-oriented Activity 
โดยผู้รับสารเป็นผู้แสวงหาและเลือกใช้ สื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่ซึ่งทิศทางที่บุคคลเลือกแสวงหาและใช้สื่อ
ประเภทใดนั้นเกิดจากความต้องการของบุคคลเป็นปฐมเหตุ จากนั้นความต้องการดังกล่าวจะถูกแปร
มาเป็นแรงจูงใจ(motivation) ที่ผลักดันให้บุคคลเคลื่อนไหวเข้าหาการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ (กาญจนา 
แก้วเทพ, 2547, หน้า 306-307) 

   การใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจจากสื ่อมวลชนของผู ้รับสารมีจุดกำเนิด 
มาจากสภาวะทางจิตใจและสังคมที่มาจากความต้องการ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความคาดหวังจาก
สื่อมวลชนหรือแหล่งสารอื่น ซึ่งนำไปสู่รูปแบบต่าง ๆ ของการมีโอกาส ได้รับสารจากสื่อมวลชนและ
ก่อให้เกิดผลที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู ้รับสาร อาจกล่าวได้ว่า ผู ้ร ับสารแต่ละคนใช้
สื ่อมวลชนเพื่อแสวงหาความพอใจจากสื่อมวลชน ผ่อนคลายความเครียด ค้นหาความรู้หรือเอา
ประโยชน์ใดประโยชน์หนึ่งเป็นการศึกษา กระบวนการรับสารซึ่งมีความแตกต่างไปจากการศึกษาใน
อดีตที ่เน้นศึกษาเรื่องอิทธิพลของสื ่อมวลชนต่อผู ้รับสาร วิธีการนี้เป็นการศึกษาว่า ผู ้ร ับสารใช้
สื่อมวลชนเพื่อแสวงหาความพอใจเพ่ือบรรลุความต้องการของตน (Katz, Blumler, and Gurevitch, 
1983) ปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อหรือผู้รับสารมี ดังนี้ (Katz et. al, 1983) 

   1. สภาพทางสังคมและลักษณะทางจิตวิทยาของผู้รับสาร (Social and Psychological 
Origins) ทำให้มนุษย์มีความต้องการแตกต่างกันไป 

   2. ความต้องการและความคาดหวังการใช้สื่อของผู้รับสาร (Need Expectation of The 
Mass Media) ที่แตกต่างกันทำให้แต่ละคนคาดคะเนว่าสื่อแต่ละประเภทจะสนอง ความพึงพอใจได้
แตกต่างกัน 

   แนวทางการศึกษาตามทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจให้ความหมาย สำคัญกับ
การเลือก การรับรู้ และการตอบสนองต่อสื่อของผู้รับสารเป็นหลัก หัวใจสำคัญ ของข้อตกลงพื้นฐาน
ตามทฤษฎีนี้คือ ผู้รับสารรู้ตัวอยู่เสมอและเป็นผู้เลือกสรรช่องทาง และเนื้อหาที่ต้องการด้วยตนเอง 
(McQuail, 1994, 318) 

1.7 ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์   
   แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960) ได้ชี้ให้เห็นถึงแบบของการบริหาร 2 แบบ คือ ทฤษฎี X 

ซึ่งมีลักษณะเป็นเผด็จการ และทฤษฎี Y หรือการมีส่วนร่วม แต่ละแบบเกี่ยวข้องกับสมมุติฐานที่มีต่อ
ลักษณะของมนุษย์ดังนี้ 

   ผู้บริหารแบบทฤษฎี X เชื่อว่า      
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   1. มนุษย์โดยทั่วไปไม่ชอบการทำงาน และพยายามหลีกเลี่ยงงานถ้าสามารถทำได้  
   2. เนื่องจากการไม่ชอบทำงานของมนุษย์ มนุษย์จึงถูกควบคุม บังคับ หรือข่มขู่ให้ทำงาน 

ชอบให้สั่งการและใช้วิธีการลงโทษ เพื่อให้ใช้ความพยายามได้เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ 

 
   3. มนุษย์โดยทั่วไปพอใจกับการชี้แนะสั่งการหรือการถูกบังคับ ต้องการหลีกเลี่ยงความ

รับผิดชอบ มีความทะเยอทะยานน้อย และต้องการความมั่นคงมากที่สุด ผู้บริหารตามทฤษฎี X จึง
ต้องสร้างแรงจูงใจโดยการข่มขู่ และลงโทษ เพื่อทำให้ลูกน้องใช้ความพยายามให้บรรลุความสำเร็จ
ตามเป้าหมายขององค์การ    

   ผู้บริหารแบบทฤษฎี Y มีความเชื่อว่า 
   1. การทำงานเป็นการตอบสนองความพอใจ 
   2. การข่มขู่ด้วยวิธีการลงโทษไม่ได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการจูงใจให้คนทำงาน  บุคคลที่

ผูกพันกับการบรรลุถึงความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ จะมีแรงจูงใจด้วยตนเองและควบคุม
ตนเอง 

   3. ความผูกพันของบุคคลที่มีต่อเป้าหมายขึ้นอยู่กับรางวัล และผลตอบแทนที่พวกเขา
คาดหวังว่าจะได้รับเมื่อเป้าหมายบรรลุถึงความสำเร็จ 

   4. ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน เป็นการจูงใจให้บุคคลอมรับและ
แสวงหาความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน 

   ทฤษฎี Y เน้นถึงการพัฒนาตนเองของมนุษย์ ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์นั้นรู้จักตัวเองได้ถูกต้อง 
รู้จักความสามารถของตนเอง ผู้บริหารควรสร้างแรงจูงใจโดยการสร้างสรรค์สถานการณ์ที่จะทำให้
สมาชิกมีความรู้สึกรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการทำงาน ในการบริหารนั้น มีการนำทฤษฎีเชิง
จิตวิทยามาใช้จำนวนมาก เพราะการบริหารเป็นการทำงานกับ “คน” และทฤษฎีจิตวิทยาก็พูดเรื่อง 
“คน” การศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการควบคุมกำกับพฤติกรรมของมนุษย์  การสร้างแรงจูงใจ
ในการทำงาน และภาวะผู้นำ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหาร Doglas Mc Gregor ได้ค้นพบ
แนวคิด “พฤติกรรมองค์การ” และสรุปว่า กิจกรรมการบริหารจัดการล้วนมีสาเหตุรากฐานมาจาก
ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์ (Human Behaviors) ซึ่งเป็นไปตามกรอบทฤษฎี X และทฤษฎี Y คือ 

   ทฤษฎี X (theory x) คือคนประเภทเกียจคร้าน ในการบริหารจึงควรใช้มาตรการบังคับ มี
ระเบียบกฎเกณฑ์คอยกำกับ มีการควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด และมีการลงโทษเป็นหลัก 

   ทฤษฎี Y (theory y) คือคนประเภทขยัน ควรมีการกำหนดหน้าที่การงานที่เหมาะสม ท้า
ทายความสามารถ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเชิงบวก และควรเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน 

   สรุป Doglas McGregor เห็นว ่าคนมี 2 ประเภท และการบริหารคนทั ้ง  2 ประเภท  
ต้องใช้วิธีการบริหารแตกต่างกัน 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
   2.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจกับทัศนคติเป็นคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันมากจนสามารถใช้แทนกันได้โดย
ให้คำอธิบายความหมายของทั้งสองคำนี้ว่า หมายถึง ผลจากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้นและ
ทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจ (Vroom, 1990, p. 90) 

ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจซึ่งเป็นผลมาจากความ
สนใจต่าง ๆ และทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่งนั้น (Good, 1973, p. 320) 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจในองค์ประกอบ และสิ่งจูงใจด้านต่าง ๆ  
ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ โดยแสดงออกจากพฤติกรรม เช่นสายตาคำพูด ลักษณะท่าทาง
เป็นต้น 
   2.2 ลักษณะของความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงใน
สถานการณ์หนึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น
ผลจากการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นความรู้สึก
ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรตามปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังในแต่ละสถานการณ์  นอกจากนี้
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่แสดงออกมาในระดับมากน้อยได้ขึ ้นอยู ่กับความแตกต่างของการ
ประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับความคาดหวังไว้  นอกจากนี้ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูก
กำหนดจากความรู้สึกของแต่ละบุคคล โดยจากการพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่
เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทน ที่เขามีความรู้สึกว่าเขาควรจะได้รับแล้ว ถ้าหากผลตอบแทนที่ได้รับจริง
มากกว่าผลตอบแทนที่เขาคาดว่าจะได้รับย่อมจะก่อให้เกิดความพึงพอใจขึ้นอยู่กับความพอใจจะมาก
หรือน้อยหรือไม่พึงพอใจนั้นขึ้นอยู่กับความยุติธรรมของผลตอบแทน (อัจฉรา สมสวย, 2545) 
   2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ 
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การให้บริการ เป็นหน้าที่หลักสำคัญในการบริการงานในภาครัฐ โดยเฉพาะงานที่จะต้องมีการ
ติดต่อสัมพันธ์กันกับประชาชนโดยตรง โดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการส่งต่อ
การบริการ (Delivery Service) ให้แก่ผู้รับบริการ  กล่าวคือ คุณค่าประการแรกของการบริการ งาน
รัฐกิจทั้งหมดคือการปฏิบัติงานด้วยการให้บริการที่ก่อให้เกิดความ พึงพอใจดังมีลักษณะสำคัญ 5 
ประการคือ การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equivalent Service) การบริการอย่างรวดเร็วทันเวลา 
(Timely Service) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Amplep Service) การให้บริการอย่างต่อเนื ่อง 
(Continuous Service) และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) (John D. Millett, 
1951) 

1. สภาพทางสังคมและลักษณะทางจิตวิทยาของผู ้รับสาร (Social and Psychological 
Origins) ทำให้มนุษย์มีความต้องการแตกต่างกันไป 

2. ความต้องการและความคาดหวังการใช้สื ่อของผู ้รับสาร (need expectation of the 
mass media) ที่แตกต่างกันทำให้แต่ละคนคาดคะเนว่าสื่อแต่ละประเภทจะสนอง ความพึงพอใจได้
แตกต่างกัน 

 
   2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามารับบริการ
สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ โดยเกี่ยวข้องกับทัศนคติที่เกิดจากประสบการณ์ที่
ผู้รับบริการเข้าไปใช้บริการในสถานบริการนั้นและประสบการณ์นั้นได้เป็นไปตามความคาดหวังของ
ผู้รับบริการมากน้อยเพียงใด 
   2.5 เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการ 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพการบริการดังนี้ 
1) รูปธรรม (Tangible) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ผู้รับบริการ

ได้รับที่ให้เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกล่าวได้ 
2) ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ผู้รับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ำเสมอ และ

ความถูกต้องในการให้บริการรวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานให้บริการ 
3) การตอบสนองต่อผู ้ร ับบริการ (Responsiveness) หมายถึง ผู ้ใช้บริการจะ

คำนึงถึงเวลาและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู ้ให้บริการว่า  ตรงจุดหรือดีกว่าตามที่
ผู้รับบริการต้องการหรือไม่ 

4) ความมั่นใจได้ (Assurance) หมายถึง ผู้รับบริการจะมองถึงความรู้ ความชำนาญ
หรือความสามารถของบุคลากร ซึ่งเป็นผลที่จะสร้างความม่ันใจ รวมทั้งความไว้วางใจในกาบริการนั้น 
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5) ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ผู ้ร ับบริการจะ
พิจารณาถึงความสะดวกในเวลา สถานที ่ทำเลที่ตั้ง ตลอดจนความพยายามของพนักงานที่จะเข้าใจถึง
ความต้องการ ของผู้บริการรวมทั้งความสนใจในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว (สมิต สัชฌุกร, 
2546) 
   2.6 การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ 

ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของการ
ให้บริการขององค์กรประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการของแต่ละบุคคล หากจะวัดความ
พึงพอใจในการใช้บริการสามารถทา ได้หลายชนิด เช่น การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์และการ
สังเกต 

1) การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันแพร่หลายวิธีหนึ่งโดยการขอความ
ร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการ สามารถแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่กำหนดคำตอบไว้ให้
เลือกตอบหรือเป็นคำตอบอิสระ เช่น ลักษณะของการให้บริการ สถานที่ให้บริการ บุคลากรที่
ให้บริการ เป็นต้น 

2) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที ่ต้องอาศัยเทคนิคและความชำนาญพิเศษของผู้
สัมภาษณ์ที่จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบคำถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง 

3) การสังเกต เป็นวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรับบริการ
และหลังจากการได้รับบริการแล้ว เช่น การสังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สีหน้า และความถี่ของการมา
ขอรับการบริการ เป็นต้นผู้วิจัยจะต้องกระทำอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน (ชานันท์ ถู่นาค, 
2545) 

ความพึงพอใจในการบริการมีความสำคัญต่อการดำเนินงานบริการให้สามารถเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะทั่วไปมีดังนี้ 

1) ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคล
ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลจำเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว การตอบสนองความต้องการส่วน
บุคคลด้วยการโต้ตอบกับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันทำให้แต่ละคนมีประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งที่จะ
ได้รับตอบแทนแตกต่างกันไป ในสถานการณ์การบริการก็เป็นเช่นเดียวกันบุคคลรับรู้หลายสิ่งหลาย
อย่างเกี ่ยวกับการบริการ ไม่ว่าจะเป็นประเภทของการบริการหรือคุณภาพของการบริการ  ซึ่ง
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการสัมผัสบริการต่างๆ หากเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยทำ
ให้ผู้รับบริการไดรับสิ่งที่คาดหวังก็ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดีและพึงพอใจ 

2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่
ได้รับจริงในสถานการณ์บริการก่อนที่ประชาชนจะมาใช้บริการ 

 

   2.7 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการให้บริการ 
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จากการศึกษาค้นคว้างานเอกสารและแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าผลการวิจัยและมีผู้วิจัยหลายท่าน ได้ให้ความหมายแนวคิดทฤษฏี ไว้ดังนี้ 

กรอนรอส (Groonroos, 1990) ได้ให้คำนิยามไว้ว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหนึ่งหรือ
กิจกรรมหลายอย่างที่มีลักษณะไม่อาจจับต้องได้ ซึ่งโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องทุกกรณีที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับพนักงานบริการและหรือลูกค้ากับบริษัทผลิตสินค้ากับระบบของการ
ให้บริการที่ได้จัดไว้ เพ่ือช่วยผ่อนคลายปัญหาของลูกค้า 

คอตเลอร์ (Kotler) ได้ให้คำนิยามไว้ว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบัติการใด ๆ ที่
กลุ่มบุคคลหนึ่งสามารถนำเสนอให้อีกกลุ่มบุคคลหนึ่งซึ่งไม่สามารถจับต้องได้  และไม่ได้ส่งผลของ
ความเป็นเจ้าของสิ่งใด ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวอาจจะรวมหรือไม่รวมอยู่กับสินค้าที่มีตัวตนได ้

 แม็กซ ์เวเบอร์ (Max Weber, 1997) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีและ
แนวการศึกษา” ว่า การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์มากที่สุด คือการให้บริการโดย
ไม่เห็นแก่ประโยชน์มากที่สุด คือการให้บริการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและประเพณีวัฒนธรรม
ของสังคม เช่น ช่วยเหลือบริการคนบางคนเป็นพิเศษเพราะรู้จักมักคุ้นเป็นการส่วนตัว กล่าวคือ การ
ให้บริการนั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้อย่างเคร่งครัดเพ่ือให้การกระทำของตนเป็นไปอย่าง
มีเหตุผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง Weber ได้อธิบายว่าพฤติกรรมข้าราชการในระบบราชการ 
“ต้องปราศจากอารมณ์และความเกลียดชัง” (Sineirate Studio – Without Hatred or Passion)  

บี.เอ็ม. เวอร์มา (B. M. Verma) ได้กล่าวไว้ว่า การให้บริการที่ดีส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการเข้าถึง
บริการซึง่ Penchansky Thomas (เพนเชนสกี ้โทมาส) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการเข้าถึงการบริการ
ไว้ ดังนี้ 

1. ความพอเพียงของบริการที่มีอยู่ (Availability) คือความพอเพียงระหว่างบริการที่มีอยู่กับ
ความต้องการของการรับบริการ 

2. การเข้าถึงแหล่งบริการได้อย่างสะดวกโดยคำนึงถึงลักษณะที่ตั้ง การเดินทาง 
3. ความสะดวก และสิ่งอำนวยความสะดวกของแหล่งบริการ (Accommodation) ได้แก่ 

แหล่งบริการที่ผู้รับบริการยอมรับว่าให้ความสะดวกและมีสิ่งอำนวยความสะดวก 
4. ความสามารถของผู้รับบริการในการที่จะเสียค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ 
5. การยอมรับคุณภาพของบริการ (Acceptability) ซึ่งในการนี้จะรวมถึงการยอมรับลักษณะ

ของผู้ให้บริการด้วย  
เคทซ์ อิลิฮู และ เบรนด้า แดเนท (Katz E. and Brenda D., 1973) ได้ศึกษาการบริการ

ประชาชน เช่น หลักการที ่สำคัญของการให้บริการขององค์กรของรัฐ  ประกอบด้วยหลักการ 3 
ประการ คือ 
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1. การติดต่อเฉพาะงาน (Specificity) เป็นหลักการที่ต้องการให้บทบาทของประชาชนและ
เจ้าหน้าที่อยู่ในวงจำกัด เพื่อให้การควบคุมเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และทำได้ง่าย ทั้งนี้โดยดูจาก
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการว่าให้บริการประชาชนเฉพาะเรื่องที่ติดต่อหรือไม่ปฏิบัติหรือมีการสอบถามเรื่อง
อ่ืนหรือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ติดต่อหรือไม่ หากมีการให้บริการที่ไม่เฉพาะเรื่องและสอบถามเรื่องที่ไม่
เกี่ยวข้อง นอกจากจะทำให้ล่าช้าแล้วยังทำให้การควบคุมเจ้าหน้าที่เป็นไปได้ยาก 

2. การให้บริการที่มีลักษณะเป็นทางการ (Universality) หมายถึง การที่ผู้ให้บริการจะต้อง
ปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเป็นทางการไม่ยึดถือความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ยึดถือการให้บริการแก่
ผู้รับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในทางปฏิบัติ 

3. การวางตัวเป็นกลาง (Affective Neutrality) หมายถึง บริการแก่ผู้รับบริการโดยจะต้องไม่
นำเอาเรื่องของอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเข้ามาเกี่ยวข้องในสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้า
บริการต่อกันนั้น ได้มีการให้การบริการเกิดขึ้นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งการบริการที่เกิดขึ้นนั้น 
ต่างก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปโดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1) การบริการเชิงธุรกิจ (Business Service) เป็นการให้บริการที่มุ่งแสวงหาผลกำไร
ที่เกิดจากการให้การนั้น ๆ โดยผู้ให้บริการเป็นผู้ลงทุนในการผลิตสินค้าบริการและมีการคาดหวังผล
กำไรเป็นค่าตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่ภาคเอกชนจะเป็นผู้ดำเนินการเองเกือบทั้งสิ้น เช่น 
ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร สายการบินต้นทุนต่ำร้านค้าปลอดภาษีหรือการนวดแผนโบราณแบบสปา 
เป็นต้น 

2) การบริการสาธารณะ (Public Service) เป็นการให้บริการโดยหน่วยงานของรัฐ
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์และสวัสดิภาพของประชาชน เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบ
สุข เช่น การให้ความคุ้มครองเด็กและสตรี การจัดให้มีบริการรถเมล์โดยสารสาธารณะ บริการด้าน
การแพทย ์ไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น 

ลิวอิส และบูม (Lewis, and Bloom) ได้ให้คำนิยามของคุณภาพการให้บริการว่าเป็นสิ่งที่ชี้
วัดถึงระดับของการบริการที่ส่งมอบโดยผู้ให้บริการต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการว่าสอดคล้องกับความ
ต้องการของเขาได้ดีเพียง ใดการส่งมอบบริการที ่มีคุณภาพ (delivering Service Quality) จึง
หมายถึง การตอบสนองต่อผู้รับบริการบนพื้นฐานความคาดหวังของผู้รับบริการ 

กรอนรูส (Gronroos, 1990) ได้ให้ความหมายของคุณภาพการให้บริการว่าจำแนกได้   
2 ลักษณะคือ คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical Quality) อันเกี่ยวกับผลลัพธ์หรือสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับ
จากบริการนั้น โดยสามารถที่จะวัดได้เหมือกับการประเมินได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์  (Product 
Quality) ส่วนคุณภาพเชิงหน้าที่ (Functional Quality) เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระบวนการของการ
ประเมินนั่นเอง  
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ซีแทมล์ พาราซุรามาน และเบอร์รี่  (1985) ( Ziethaml, Parasuraman and Berry) ได้
ชี้ให้เห็นด้วยว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นการให้บริการที่มากกว่าหรือตรงกับความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นเรื่องของการประเมินหรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นเลิศของการ
บริการในลักษณะของภาพรวม ในมิติของการรับรู้ ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการกลุ่มนี้ ช่วยให้เห็น
ว่าการประเมินคุณภาพการให้บริการตามการรับรู้ของผู้บริโภคเป็นไปในรูปแบบของการเปรียบเทียบ
ทัศนคติที่มีต่อบริการที่คาดหวังและการบริการตามที่รับรู้ว่ามีความสอดคล้องกันเพียงไรข้อสรุปที่
น่าสนใจประการหนึ่งก็คือ การให้บริการที่มีคุณภาพนั้นหมายถึงการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
คาดหวังของผู้รับบริการหรือผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ  

ดังนั้น ความพึงพอใจต่อการบริการ จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการทำให้เป็นไปตามความ
คาดหวังหรือการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง (Confirm or Disconfirm Expectation) ของผู้บริโภค
นั่นเอง 

บี. เอ็ม. เวอร์ม่า (B. M. Verma) ได้พิจารณาการให้บริการสาธารณะว่าเป็นกระบวนการ
ให้บริการที่มีลักษณะเคลื่อนไหวเป็นพลวัตร โดยระบบการให้บริการที่ดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบใช้ทรัพยากรและผลิตการบริการให้เป็นไปตามแผนงานและการเข้าถึงการรับบริการ จาก
ความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เป็นการพิจารณาโดยใช้แนวความคิดเชิงระบบ (System Approach) 
มีการมองว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการใช้ปัจจัยนำเข้า (Inputs) เข้าสู่กระบวนการผลิต (Process) 
และออกมาเป็นผลผลิตหรือการบริการ (Outputs) โดยทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 
ดังนั้น การประเมินผลจะช่วยทำให้ทราบ ถึงผลผลิต หรือการบริการที่เกิดขึ้นว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลป้อนกลับ(Feedback) เป็นปัจจัยนำเข้าต่อไป ด้วยเหตุนี้ระบบการให้บริการสาธารณะ
จึงมีลักษณะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

เจมส์ แมคคูลูนJames S. Mcculluogh ได้มีความเห็นว่า การให้บริการสาธารณะจะต้อง
ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบที่สำคัญคือ หน่วยงานที่ให้บริการ (Services Delivery Agency) 
บริการ (The Service) ซึ่งเป็นประโยชน์ที่หน่วยงานที่ให้บริการส่งมอบให้แก่บริการ (The Service 
Recipient) โดยประโยชน์หรือคุณค่าของบริการที่ได้รับนั้นผู้รับบริการจะตระหนักไว้ในจิตใจ ซึ่งอาจ
สามารถวัดออกมาในรูปของทัศนคติก็ได้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายบริการ หมายถึง การปฏิบัติ รับใช้ ให้
ความสะดวกต่าง ๆ ในบริการ มีความหมายถึง กระบวนการหรือกระบวนการกิจกรรมในการส่งมอบ
บริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการนั้น ๆ 

วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์ (2543) ได้ให้ความหมาย คุณภาพการให้บริการไว้ดังนี้  คือความ
สอดคล้องกันของความต้องการของลูกค้าหรือผู ้รับบริการ หรือระดับของความสามารถในการ
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ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการอันทำให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจจากบริการที่เขาได้รับ 

 
 
 
สมวงศ์ พงศ์สถาพร ได้ให้ความหมาย คุณภาพการให้บริการไว้ดังนี้เป็นทัศนคติที่ผู้รับบริการ

สะสมข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับจากบริการ ซึ่งหากอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Tolerance 
Zone) ผู้รับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งจะมีระดับแตกต่างกันออกไปตามความ
คาดหวังของแต่ละบุคคล และความพึงพอใจนี้เอง เป็นผลมาจากการประเมินผลที่ได้รับจากบริการนั้น 
ณ ขณะเวลาหนึ่ง 

พรรณี ชุติวัฒนธาดา (2555) มีแนวความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะการให้บริการที่ดีไว้ดังนี้   
การบริการ (Service) หมายถึง "กระบวนการของการปฏิบัติเพื่อให้ผู้อื่นได้รับความสุขความสะดวก 
หรือความสบายอันเป็น การกระทำที่เกิดจากจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีช่วยเหลือเกื้อกูล  
เอื้ออาทร มีน้ำใจไมตรี ให้ความเป็นธรรมและเสมอภาค" การให้บริการจะมีทั้งผู้ให้และผู้รับ ถ้าเป็น
การบริการที่ดีผู้รับจะเกิดความประทับใจหรือเกิดทัศนคติที่ดีต่อการบริการดังกล่าว 

ถ้านำคำว่า " SERVICE " มาแยกตัวอักษรแต่ละตัว และใช้เป็นอักษรขึ้นต้นคำเราจะพบหัวใจ
ขององค์ประกอบของการบริการที่ดี 

  S = Smiling & Sympathy ยิ ้มแย ้ม เอาใจเขาใส ่ใจเรา เห ็นใจในความจำเป็นของ
ผู้รับบริการ 

  E = Early Response ตอบสนองความประสงค์ของผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว 
  R = Respectful แสดงออกถึงการให้เกียรติแก่ผู้รับบริการ 
  V = Voluntariness Manner ลักษณะการให้บริการอย่างเต็มใจ 
  I  = Image Enhancing แสดงออกซ่ึงการรักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการขององค์กร 
  C = Courtesy ความมีไมตรีจิตในการบริการ 
  E = Enthusiasm ความกระตือรือร้นในการบริการ 
ลักษณะของงานบริการเป็นงานหนักที่จะต้องพบกับคนจำนวนมากและตอบสนองความ

ต้องการที่หลากหลายของผู้รับบริการอยู่ตลอดเวลาอันส่งผลให้บางครั้งการบริการอาจไม่รวดเร็วทัน
กับความต้องการของ ผู้รับบริการทุกคนในเวลาเดียวกันได้ 

วศิน อิงค์พัฒนากุล มีแนวความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะการให้บริการที่ดีไว้ดังนี้  ในการ
ดำรงชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไปนั้น แต่ละคนต้องมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไป โดทุกบทบาท
หน้าที่ย่อมต้องมีส่วนประสานสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนทั้งทางตรง และทางอ้อม ในลักษณะแตกต่างกันไป 
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อย่างไรก็ตาม บทบาทหน้าที่ดังกล่าวนี้สามารถจำแนกได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ การเป็น     ผู้
ให้บริการ และการเป็นผู้รับบริการ ซึ่งทุกคนต้องมีบทบาททั้งสองรูปแบบพร้อม ๆ กันไปคุณลักษณะ
ขั้นพ้ืนฐานที่สำคัญของผู้ให้บริการที่ดีควรประกอบด้วยคุณลักษณะ 7 ประการ ประกอบด้วย M-A-T-
C-H-E-S ซึ่งสามารถขยายความได้ดังนี้ 

1. ความสามารถในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี (Management) ทั้งนี้เนื่องจากการบริการ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัจจัยหลายประการทั้งที่เป็นปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง และโดยอ้อม ทั้งที่
เป็นปัจจัยสนับสนุน และขัดขวาง ผู้ให้บริการที่ดี ต้องสามารถบริหารจัดการให้สามารถควบคุม 
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวได้ เช่น ปัจจัยเกี่ยวกับระยะเวลา ระยะทาง งบประมาณ 

2. ผู ้ให้บริการที่ดีต้องเป็นบุคคลที่ทรงภูมิความรู้  (Academic) ในศาสตร์หลายด้านอย่าง
แท้จริงเพื่อเป็นพื้นฐานในการให้ความรู้  ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้รับบริการอย่างถูกต้องเหมาะสม  
โดยมุ่งหวังประโยชน์สูงสุดของการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องสำหรับผู้รับบริการ 

3. ผู้ให้บริการต้องรักษาเอกลักษณ์ (Unique) ของตนเอง 
4. การดูแลรักษา และเอาใจใส่ (Care) เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และกระจายผลประโยชน์  

ที่เกิดขึ้นไปยังกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 
5. ผู้ให้บริการที่ดีควรเป็นบุคคลที่มีสุขภาพพลานามัยดี  (Health) ซึ่งครอบคลุมทั้งสุขภาพ

ร่างกาย และสุขภาพจิตใจ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพในการทำงานโดยตรง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การเป็นบุคคลที่มีสุขภาพจิตดีย่อมก่อให้เกิดความประทับใจเมื่อแรกพบ (First Impression) 
ซึ่งจะส่งผลถึงการให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพต่อไปได้ 

6. ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งผู้ให้บริการที่ดีควรสร้าง
ความตระหนักถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมด จะส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

7. การมีจิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) ทั้งนี้ผู้รับบริการสามารถรับรู้และรู้สึกได้ถึง
จิตใจพร้อมให้บริการของผู ้ให้บริการได้เป็นอย่างดีจากพฤติกรรม การประพฤติตนและความ
รับผิดชอบของผู้ให้บริการ 

นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2553) ได้ให้ความหมายว่า บริการเป็นกิจการของฝ่ายปกครองที่
จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะสามารถแยกออกได้เป็นสองประเภทคือ  “ตำรวจทางปกครอง” 
(Police Administrative) และ “บริการสาธารณะ” (Service Public) ภาครัฐมีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งที่เป็นรายบุคคล และท้ังชุมชน โดยรัฐบาลกลาง ให้บริการแก่ประชาชนในวงกว้างขณะที่
ท้องถิ่นให้บริการเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นของคน คุณภาพของการบริการเป็นสิ่งสำคัญทำอย่างไร
รัฐจึงจะประกันได้ว่าประชาชนได้รับบริการที่ดี  การเน้นที่คุณภาพจะมีความหมายมากกว่าการเน้น
ปริมาณ การดำเนินการศึกษาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งจำเป็น และการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมจะเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กับการบริการนั้น เพราะประชาชนถือว่าพวกเขามีส่วนในการบริการ
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นั้น มิใช่เพียงผู้รับบริการฝ่ายเดียว การบริการสาธารณะที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำ
สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 
       1. การบริการสาธารณะด้านสุขอนามัย 
       2. การบริการสาธารณะด้านเศรษฐกิจ 
       3. การบริการสาธารณะด้านสังคมและการศึกษา 
       4. การบริการสาธารณะด้านวัฒนธรรม 

เนื่องจากบริการสาธารณะเป็นกิจการที่มีความจำเป็นสำหรับประชาชน ดังนั้น หากบริการ
สาธารณะหยุดชะงักไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะย่อมได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายได้ ด้วยเหตุนี้บริการสาธารณะจึงต้องมีความต่อเนื่องในการจัดทำหลักการที่สำคัญของ
หลักว่าด้วยความต่อเนื่องของบริการสาธารณะคือ นิติบุคคลผู้มีหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะจะต้อง
ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดเวลา  หากมีกรณีที ่เกิดการ
หยุดชะงักจะต้องมีการรับผิดชอบ และในกรณีที่เกิดการหยุดชะงักขององค์กรปกครองท้องถิ่น หรือ
องคก์รมหาชนอิสระ ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลจะต้องเข้าดำเนินการแทนเพ่ือเป็นหลักประกันการต่อเนื่อง
ของบริการสาธารณะ 

อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548) กล่าวถึง ปัจจัยที่มีผลต่อความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือลบต่อสิ่งที่ได้รับจากการ
บริการและการนำเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้คาดหวังไว้ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้
ตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการบริการได้แก่  

1) ผลิตภัณฑ์บริการ ในการนำเสนอการบริการจะต้องมีผลิตภัณฑ์บริการที่มีคุณภาพและ
ระดับการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยผู้ให้บริการจะต้องแสดงให้ผู้รับบริการ
เห็นถึงความเอาใจใส่และจริงใจต่อการสร้างเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการที่จะส่งมอบให้แก่
ผู้รับบริการ 

2) ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดจากการประเมินคุณภาพและรูปแบบ
ของการบริการเทียบกับราคาค่าบริการที่จะต้องจ่ายออกไป โดยผู้ให้บริการจะต้องกำหนดราคา
ค่าบริการที่เหมาะสมกับคุณภาพของการบริการและเป็นไปตามความเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness to 
Pay) ของผู้รับบริการ ค่าบริการจะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายและเจตคติต่อราคา
ของกลุ่มผู้รับบริการอีกด้วย 

3) สถานที่บริการ ผู้ให้บริการจะต้องมองหาสถานที่ในการให้บริการที่ผู้รับบริการสามารถ
เข้าถึงได้โดย สะดวก มีสถานที่กว้างขวางเพียงพอและต้องคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการในทุกด้าน เช่นการมีสถานที่จอดรถ หรือการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งทำให้
ประเด็นสำคัญด้านสถานที่ให้บริการลดลงไปได้  
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4) การส่งเสริมแนะนำบริการ ผู้ให้บริการจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารในเชิงบวกแก่ผู้รับบริการ  
ทั้งในด้านคุณภาพการบริการและภาพลักษณ์ของการบริการผ่านทางสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับบริการ 
ได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปช่วยประเมินเพ่ือตัดสินใจใช้บริการต่อไป 

5) ผู้ให้บริการ จะต้องตระหนักตนเองว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างให้เกิดความพึงพอใจในการ
บริการของผู้รับ บริการ โดยในการก าหนดกระบวนการจัดการ การวางรูปแบบการบริการจะต้อง
คำนึงถึงผู้รับบริการเป็นสำคัญ ทั้งแสดงพฤติกรรมบริการและเสนอบริการที่ลูกค้าต้องการด้วยความ
สนใจเอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตสำนึกของการบริการ 

6) สภาพแวดล้อมของการบริการ ผู้ให้บริการจะต้องสร้างให้เกิดความสวยงามของอาคาร
สถานที่ ผ่านการออกแบบตกแต่ง การแบ่งพื้นที่อย่างเหมาะสมลงตัวสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กรผู้ให้บริการและสื่อภาพลักษณ์เหล่านี้ออกไปสู่ผู้รับบริการอีกด้วย 

7) กระบวนการบริการ ผู้ให้บริการต่างมุ่งหวังให้เกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดการ
ระบบการบริการเพื่อเพ่ิมความคล่องตัวและความสามารถในการสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ โดยการนำบุคลากร เทคโนโลยีเข้ามาร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริการและหวังต่อประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นต่อผู้รับบริการความพึงพอใจของผู้รับบริการนั้นสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ระดับด้วยกันคือ 

1) ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีตาม
ความคาดหวังของผู้รับ บริการและระวังไม่ให้เกิดสิ่งที่ต่ำกว่าความคาดหวังนั้นได้ เพื่อให้ผู้รับบริการ
รู้สึกยินดีและมีความสุขในการมารับบริการนั้น ๆ 

2) ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการมุ่งหวังที่จะสร้างให้มีเกิน
กว่าความคาดหวังของผู้รับบริการ เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความรู้สึกปลาบปลื้มใจหรือประทับใจในบริการ
ที่ได้รับซึ่งเกินความคาดหวังที่ตั้งใจไว้ 

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจคือ ความรู้สึกพอใจ ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อความต้องการของมนุษย์
ได้รับการตอบสนองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ก็จะเกิดความพอใจ ชอบใจ เกิดเป็นทัศนคติ 
ด้านบวก ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้นและทัศนคติด้านลบ ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพ
ความไม่พึงพอใจความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกของทัศนคติซึ ่งไม่จำเป็นต้องแสดง  
หรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได้ ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเป็นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้า
หรือสิ่งกระตุ้นที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของขบวนการประเมินโดยบ่งบอกถึง
ทิศทางของผลประเมินว่าจะเป็นไปในลักษณะทิศทางบวก หรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยา คือ เฉย ๆ
ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นนั้นก็ได้ 

Millet (1954, อ้างถึงใน มนกานต์ มีบุญลือ. 2547, หน้า 30) ได้อธิบายความพึงพอใจในการ
บริการหรือความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ 5 
ด้านคือ 
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1. ความสามารถในการบริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึงความยุติธรรม
ในการบริการงานที่มี ฐานคิดท่ีว่าทุกคนเท่าเทียมกัน 

2. ความสามารถในการบริการตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง การให้บริการจะต้อง
ตรงเวลารวดเร็ว และทันต่อเวลา 

3. ความสามารถในการให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการ
ต้องมีลักษณะที่เหมาะสม (The Right Geographical Location) Millet เห็นว่าความเสมอภาคหรือ
การตรงต่อเวลาจะไม่มีความหมาย ถ้ำไม่มีการให้บริการที่เพียงพอ 

4. ความสามารถในการให้บริการอย่างต่อเนื ่อง  (Continuous Service) หมายถึง การ
ให้บริการที่เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก 

5. ความสามารถในการให้บริการอย่างก้าวหน้า  (Progressive Service) หมายถึง การ
ให้บริการที่มีการปรับปรุงคุณภาพและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานโดยทรัพยากรเท่าเดิมและพัฒนาการ
ให้บริการทั้งในด้านการบริการและในด้านคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าตามลักษณะของการ
บริการนั้น ๆ 

Kotler (2540, pp. 48-49 อ้างอิงถึง พวงทอง ปานสายลม. 2547, หน้า 8) ความพึงพอใจ 
คือระดับความรู้สึกของบุคคลที่เป็นผลมาจากการเปรียบเทียบการทำงานของผลิตภัณฑ์ตามที่เห็นหรือ
เข้าใจ (Product’s Perceived Performance) กับความคาดหวังของบุคคล ดังนั้นระดับความพึง
พอใจจึงเป็นฟังก์ชั่นของความแตกต่างระหว่างการทำงาน (ผล) ที่มองเห็นหรือเข้าใจ (Perceived 
Performance) และความคาดหวัง (Expectation) ระดับความพึงพอใจสามารถแบ่งได้อย่างกว้าง ๆ 
เป็น 3 ระดับ และ ลูกค้ำรายหนึ่งอาจมีประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 ระดับนี้ กล่าวคือ หาก
การทำงานของข้อเสนอ (หรือผลิตภัณฑ์) ไม่ตรงความคาดหวัง ลูกค้าย่อมเกิดความไม่พอใจ หากการ
ทำงานของข้อเสนอ (หรือผลผลิตภัณฑ์) ตรงกับความคาดหวัง ลูกค้าย่อมเกิดความพอใจ แต่ถ้าเกิน
กว่าความคาดหวังลูกค้าก็ยิ่งพอใจมากขึ้นไปอีก 

ไชยรัตน์ รุจิพงศ์. (2550, อ้างถึงใน อลิษา ศรีสุกใส, 2551, หน้า 27) ได้ศึกษาถึงการบริการ 
(Service) ที่มีคุณภาพซึ่งประกอบไปด้วย 

1) S – SATISFACTION คือ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้วยความรู้สึกท่ีดีต่อผู้ให้บริการ 
2) E – EXPECTATION คือ ผู ้ร ับบร ิการมักจะคาดหว ังการบร ิการที ่รวดเร ็วท ันใจมี

ประสิทธิภาพและมีอัธยาศัยไมตรีดีงาม 
3) R – READINESS คือ ความพร้อมในการให้บริการ มีความพร้อมอยู ่ตลอดเวลาพร้อม

ให้บริการอย่างฉับพลันและทันใจ ผู้รับบริการจะชอบใจและรู้สึกประทับใจ 
4) V – VALUE คือความมีคุณค่าของการบริการที่ตรงไปตรงมา ไม่เอาเปรียบลูกค้า ทำให้

ผู้รับบริการถูกใจ ชอบ และประทับใจ 



25 
 

5) I – INTEREST คือความสนใจต่อการบริการ ให้ความสนใจ จริงใจ ต่อลูกค้าทุกระดับและ
ทุกคนอย่างยุติธรรม เท่าเทียมกัน การปฏิบัติต่อลูกค้ำจะต้องอ่อนโยนให้เกียรติลูกค้ำเสมอ 

6) C – COURTESY คือ ความมีไมตรีจิตในการบริการ ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ท่าทางที่
สุภาพอ่อนโยน มีอัธยาศัยของความเป็นมิตร สร้างความอบอุ่นและเป็นกันเอง 

7) E – EFFICIENCY คือความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานบริการ ขึ้นอยู่กับการบริการ
อย่างเป็นระบบที่มีขั้นตอนชัดเจน โดยมีปรัชญาการบริการ มีแผนในการให้บริการ มียุทธศาสตร์การ
บริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่บริการให้มีคุณภาพ 

Kotler. (2541, อ้างถึงใน พิณรุ้ง เพชรรักษ์, 2548, หน้า 14-15) ได้กล่าวถึง แนวคิดเก่ียวกับ 
ส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย 

1. ผลิตภัณฑ์บริการ (Product) คือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่นำเสนอแก่ตลาดเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและต้องสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นผลิตภัณฑ์บริการจะใช้กับธุรกิจบริการทุกประเภทที่มี
การให้บริการ เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที ่ยวธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ จะ
ให้บริการตามความต้องการของลูกค้าที่มาขอรับบริการ ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของ
ธุรกิจ 

2. ราคา (Price) คือต้นทุนทั้งหมดที่ลุกค้าต้องจ่ายในการแลกเปลี ่ยนกับผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตภัณฑ์บริการ ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตหรือบริการ ค่าจ้าง แรงงาน การใช้ความคิดการ
สร้างสรรค์ นวัตกรรม จำนวนการผลิต ความยากง่ายในการจัดหาวัตถุดิบและผลตอบแทนที่ต้องการ
ด้วยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะนำมาคำนวณต้นทุน แล้วกำหนดราคาที่เป็นตัวเงิน ซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเพ่ือ
แลกกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ 

3. ช่องทางการจำหน่าย (Channels of Distribution) เป็นกระบวนการทำงานที่ทำให้สินค้า
หรือบริการไปสู่ตลาด เพ่ือให้ผู้บริโภคสินค้าหรือบริการตามความต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามช่องทางการจัดจำหน่ายมีหลายรูปแบบ เช่น การติดต่อทาง
โทรศัพท ์การติดต่อ ณ สถานที ่ที่ผู้คนนิยม การติดต่อโดยไม่จำกัดเวลา เป็นต้น 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นสื่อการตลาด เพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริโภคที่เป็น
กลุ ่มเป้าหมายเข้าใจและทราบถึงคุณค่าของสินค้าที ่เสนอขาย เป็นความพยายามจูงใจให้เกิด
ความชอบในสินค้าและพฤติกรรมอย่างถูกต้อง การส่งเสริมการตลาดประกอบด้วย การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ และการลด แลก แจก แถม 

5. บุคคลผู้ให้บริการ (Personnel) เป็นบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมให้บริการในแต่
ละธุรกิจ ตั้งแต่เริ ่มต้นจนการให้บริการสิ้นสุด เป็นการเลือกสรรบุคคลที่ให้บริการแก่ลูกค้าตาม
วัฒนธรรมและนโยบายขององค์กร เพ่ือทำให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า 
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6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าการให้บริการ
โดยผ่านการใช้หลักฐานที่มองเห็นได้ เพื่อให้ลูกค้าเห็นคุณค่าของการบริการ เช่น การมีสถานที่โอ่โถง 
สะอาด มีความร่มรื่น การจัดสถานที่ให้มีบรรยากาศที่ดีและเหมาะสม การจัดสถานที่ให้มีสถานที่นั่ง
พักผ่อน เป็นต้น 

7. กระบวนการให้บริการ (Process) เป็นวิธีการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้กำหนดการ
บริการที่ดีเพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 

ปรัชญา เวสารัชช์ (2547) ได้กล่าวไว้ว่า การให้บริการของรัฐนั้น จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้คือ 
1. การให้บริการที่เป็นที่พึงพอใจแก่สมาชิกในสังคม ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก หรือให้

คำจำกัดความยาก แต่อาจกล่าวได้อย่างกว้าง ๆ ถึงองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความพึงพอใจได้ ดังนี้ 
  1.1 การให้บริการที่เท่าเทียมแก่สมาชิกในสังคม 
  1.2 ให้บริการในเวลาที่เหมาะสม 
  1.3 ให้บริการโดยคำนึงถึงปริมาณความมากน้อย คือ ให้บริการไม่มากและ ไม่น้อยเกินไป 
  1.4 ให้บริการโดยมีการปรับปรุงให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
2. การให้บริการโดยมีความรับผิดชอบต่อประชาชน เป็นค่านิยมพื้นฐานสำหรับการบริการ

ราชการในสังคมประชาธิปไตยที่จะต้องทำหน้าที ่ภายใต้การชี ้นำทางการเมืองจากตัวแทนของ
ประชาชนและต้องสามารถให้บริการที่มีลักษณะสนองตอบต่อมติมหาชนต้องมีความยืดหยุ่นที่จะ
ปรับเปลี่ยนลักษณะงานหรือการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้มาก
ที่สุดดังนั้น การที่จะชี้วัดว่าการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่เพียงใดนั้น วิธีหนึ่งก็คือ การวัดความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ เพราะการ
วัดความพึงพอใจนี ้เป็นการตอบคำถามว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ ในการให้บริการมีความสามารถ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้หรือไม่เพียงใด  ซึ ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้ให้
ความสำคัญกับการปรับปรุงระบบการให้การบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการที่ด ีสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและมีคุณภาพ  

ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2549) กล่าวถึงการบริการสาธารณะไว้ว่า โดยหลักการแล้ว การบริการ
สาธารณะย่อมยังประโยชน์แก่สังคมและบุคคลทั่วไป การดำเนินบทบาทสำคัญประการนี ้ของ
หน่วยงานภาครัฐจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญต่อเรื่องของประสิทธิภาพในเชิงการบริหาร
จัดการ และประสิทธิภาพเช่นว่านี้ย่อมเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดทิศทางในภาพรวมของ
ประสิทธิภาพของการจัดการภาครัฐที ่มีต่อระบบการบริหารงานภาครัฐและระบบเศรษฐกิจการ
ให้บริการของภาครัฐที่มีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนสมรรถนะของการปฏิบัติงานการให้บริการ
ตอบสนองความต้องการประชาชนที่เป็นลูกค้าผู้รับบริการของหน่วยงานภาครัฐภายใต้รากฐานของ
การบริหารราชการหรือการบริหารงานภาครัฐตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 



27 
 

Management : NPM) ที่ระบบราชการของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยรับมาเป็นกระบวนการ
ทัศน์ในการขับเคลื่อนการจัดการระบบงานภาครัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตามแนวคิดนี้นอกจากแนว
ทางการปรับปรุงสมรรถภาพและการยกระดับกำลังการผลิตของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีมติอยู่ที่การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) และมีการใช้ประโยชน์จากภาคเอกชน
ให้มากขึ้น 

ความสำคัญของความพึงพอใจต่อการบริการความพึงพอใจในบริการของผู้รับบริการเป็น
เป้าหมายสำคัญที่ผู ้ให้บริการทั้งหลายต่างหากลยุทธ์ทางการจัดการและกลยุทธ์ทางการตลาดมา
ประยุกต์ใช้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะทำให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจในบริการและกลับมาใช้
บริการซ้ำจึงเป็นประเด็นที่มีความสำคัญต่อบุคคลหลายฝ่าย ได้แก่ 

1. ผู้ให้บริการ กล่าวคือ ในการจัดให้เกิดการบริการแก่ผู้มารับบริการนั้น สิ่งที่ผู้ให้บริการควร
จะต้องคำนึงถึงและยึดถือคือ 

  1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นตัวกำหนดคุณลักษณะของการบริการรูปแบบการ
บริการที่ดีจะต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการได้  โดยผู้
ให้บริการจะต้องทำการสำรวจหรือศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายเสียก่อน จากนั้น
จึงสามารถกำหนดรูปแบบการบริการที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการบริการน่าประทับใจแก่ผู้มารับบริการ 

  2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นตัวแปรสำคัญในการประเมินคุณภาพ ของการบริการ 
เนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่ชัดเจนส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้รับบริการโดยทั่วไปองค์การธุรกิจ
บริการจะทำการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในหลาย ๆ ด้าน เช่น อาคารสถานที่ อุปกรณ์
เครื่องใช้ ความน่าเชื่อถือของกิจการบริการ ความเต็มใจในการให้บริการ ความรู้และความสามารถ 
ในการให้บริการ และบุคลิกลักษณะของผู้ให้บริการ เป็นต้น 

  3) ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานเป็นตัวชี้คุณภาพและความสำเร็จของงานบริการเนื่องจาก
การบริการจะดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการซึ่งการปฏิบัติงาน จะมีคุณภาพนั้น ผู้ให้บริการจะต้องมี
ความพึงพอใจในงานของตน จึงจะทุ ่มเทในการทำงาน และเป็นสิ ่งที ่นำไปสู ่ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

2. ผู้รับบริการ กล่าวคือ สิ่งที่ผู้รับบริการมุ่งหวังต้องการจะได้จากการมารับบริการนั้น ก็คือ 
ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วและคุณภาพการบริการที่ดี ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเป็นตัวผลักดัน
คุณภาพของการบริการของผู้ให้บริการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้รับบริการดังนี้ 

  1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นตัวผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้รับบริการเอง  ซึ่ง
มุ่งหวังที่จะได้รับการบริการที่ดีจากการที่ได้ไปใช้บริการยังที่ต่างๆ ความพึงพอใจของผู้รับบริการนี้จึง
เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ให้บริการจะต้องตระหนักถึงและจัดให้มีอย่างเพียงพอ ทำให้เกิดการแข่งขันเพื่อที่จะ
นำเสนอสิ่งที่ดีกว่าแก่รับบริการ ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ 
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  2) ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานบริการ ช่วยพัฒนาคุณภาพของงานบริการและอาชีพ
บริการเนื ่องจากผู ้ให้บริการที ่มีความพึงพอใจในการท างานจะทำงาน ด้วยความเต็มใจ ทุ ่มเท 
สร้างสรรค์และส่งเสริมมาตรฐานในการให้บริการ ส่งผลให้คุณภาพ ในการบริการสูงขึ้นและงานบริการ
กลายเป็นงานที่แพร่หลายมากขึ้น มีบุคลากรที่มีทักษะ และความสามารถเข้าสู่วงการธุรกิจบริการมาก
ขึ้น เกิดการขยายตัวของธุรกิจบริการ ส่งผลต่อลักษณะการบริการ ทำให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่
มีความหลากหลายและมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นต่อไป (เอนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ, 
2548) 
3. รัฐธรรมนูญท่ีเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3.1 การปกครองส่วนท้องถิ่น 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดแนวนโยบาย
ด้านการบริหารราชการแผ่นดินไว้ในหมวด 14 ดังต่อไปนี้ 

หมวด 14 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา 249 ภายใต้บังคับมาตรา 1 ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่ง การ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี ้ตามวิธีการและรูปแบบองค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีกฎหมายบัญญัติ  

การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้คำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ ่น และความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้  จำนวนและความหนาแน่นของ
ประชากรและพ้ืนที่ที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบกัน  

มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะ 
และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  รวมทั้ง
ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี ้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

การจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที ่และอำนาจ
โดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลัก ในการดำเนินการใด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
กลไกและข้ันตอนในการกระจายหน้าที่และอำนาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่
และอำนาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  

ในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็นหน้าที่และอำนาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าการร่วมดำเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการมอบหมายให้
เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมหรือมอบหมายให้เอกชน
หรือหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการนั้นก็ได ้ 

รัฐต้องดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการ
จัดสรรภาษ ีที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ 
เพื่อให้สามารถ ดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ ในระหว่างที่ยังไม่อาจดำเนินการได้ ให้รัฐ
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพลางก่อน  

กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดทำบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องทำเพียงเท่าที่
จำเป็นเพื่อการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม 
การป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความ
แตกต่างขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ และต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกัน การก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย  

มาตรา 251 การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ซึ่งต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่น
และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันเพื่อให้สามารถ
พัฒนาร่วมกัน หรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้  

มาตรา 252 สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการ
เลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นหรือในกรณี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ จะให้มาโดยวิธีอื่นก็ได้ แต่ต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั ้ง  และหลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้องคำนึงถึง
เจตนารมณ์ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย  

มาตรา 253 ในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้
ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา 254 
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกัน เพ่ือเสนอข้อบัญญัติหรือเพ่ือ
ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมาย
บัญญัติ 
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ปัจจุบันได้ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 เป็นหลักในการ
ปฏิบัติงานราชการ ซึ่งในมาตรา 4 นั้น ได้กำหนด ให้แบ่งระเบียบบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 
ส่วนได ้แก่ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
  1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลางได้บัญญัติไว้ในมาตรา 7 จัดหรือแบ่งเป็นสำนัก
นายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ทบวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หรือกระทรวงและกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมซ่ึงซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัด
สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
  2) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 51 โดยให้จัดหรือ
แบ่งเป็นจังหวัดและอำเภอ 
  3) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 69 - 71 โดยให้จัด
หรือแบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มี
กฎหมายกำหนด 
    3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2498 ภายใต้พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 มีจำนวน ทั้งสิ้น 76 แห่ง เท่ากับ
จำนวนจังหวัดที่มีอยู่ในประเทศไทย ปัจจุบันบริหารงานโดยยึดพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2542 
    3.2 เทศบาล ตั ้งขึ ้นตามกฎหมายในปี พ.ศ. 2476 ปัจจุบันใช้พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มีเทศบาลจำนวน 2,441 แห่ง แบ่งเป็น
เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 178 แห่ง และเทศบาลตำบล 2,233 แห่ง 
    3.3 สุขาภิบาล จัดตั้งในปี พ.ศ. 2448 เป็นต้นมาจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2542 ได้มี
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 จึงทำให้ในปัจจุบันนี้ไม่มี
หน่วยการบริหารท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลอีกต่อไป 
    3.4 ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด เป็นลักษณะที่กฎหมายเปิด
กว้างให้รัฐบาลจัดตั้งหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนซึ่งมีรูปแบบพิเศษหรือรูปแบบที่แตกต่าง
จากรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และสุขาภิบาลขึ้นได้ ปัจจุบันกฎหมายได้กำหนดให้มี
หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนเพิ่มขึ้นจำนวน 3 รปูแบบ ได้แก่ 
   3.4.1)  กร ุง เทพมหานครมี  1 แห ่ง จ ัดต ั ้ ง ในปี  พ.ศ.  2518 ภายใต้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ซึ่งต่อมามีการแก้ไข 28 เพ่ิมเติม
อีกหลายฉบับ 39 ปัจจุบันบริหารงานโดยใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
(ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 (www.tambol.com) 

http://www.tambol.com/
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   3.4.2)  เม ืองพ ัทยา มี 1 แห ่ง  จ ัดต ั ้ งข ึ ้ น ในปี  พ.ศ.  2521 ภายใต้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ. 2521 ปัจจุบ ันบริหารงานโดยใช้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
   3.4.3)  องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลจ ัดต ั ้ ง ในป ีพ.ศ .  2537 ภายใต้
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งต่อมามีการแก้ไขเพิ่มเติม
หลายอีกครั้ง ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบริหารงานโดยใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552 และมีองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 5,334 แห่ง 
 

 3.2 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า 
 ประวัติความเป็นมา  

สภาตำบลลาดหญ้าได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อสภาตำบลที่จะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยที่มาตรา 95 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 กำหนดให้กระทรวงมหาดไทย
ประกาศรายชื่อสภาตำบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 ที่
มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ.2537) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ซึ่ง
จะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงประกาศให้สภาตำบล
ลาดหญ้า ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538 

 
 
 

 

ด้านกายภาพ 
แสดงท่ีตั้งและระยะห่างจากอำเภอ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ตั้งอยู่ที่ 999 หมู่ที ่4 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี  ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร  
โดยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี กำหนดให้ตำบลลาดหญ้ามีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานข้าม 
ลำตะเพินบนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3199 สายลาดหญ้า-น้ำตกเอราวัณ พิกัด เอ็น อาร์ 417627 
ตามลำตะเพินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงบริเวณปากลำห้วยพุขามซึ ่งไหลลงลำตะเพิน  



32 
 

ตามลำห้วยพุขามไปทางทิศเหนือจดเขตติดต่อกับบ้านหินดาด หมู่ที่ 7 ตำบลวังด้ง พิกัด เอ็น อาร์ 
403675 แล้วขึ้นจากแนวลำห้วยพุขามข้ามถนนลูกรังสายเขาชนไก่ -บ้านท่าทุ่มไปจดกับสันช่องโลง  
ที่พิกัด เอ็น อาร์ 410704 ตามสันเขาช่องโลงไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดที่สันเขาแหลม บริเวณพิกัด 
เอ็น อาร์ 424710 ระยะทางประมาณ 8.5 กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลแก่งเสี้ยน 
และตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาแหลม บริเวณพิกัด เอ็น 
อาร์ 424710 แล้วลงจากสันเขาแหลมไปทางทิศใต้ผ่านทุ่งนาและไร่ไปจดกับสันเขาล้านที่บริเวณพิกัด 
เอ็น อาร์ 477687 จากสันเขาล้านผ่านทุ ่งนาและไร่ไปจดกับทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 3086  
สายลาดหญ้า-บ่อพลอย บริเวณกิโลเมตร ที่ 7 0.00 เมตร แล้วตามทางหลวงแผ่นดินไปสิ้นสุดที่  
บริเวณข้างโรงพยาบาลค่ายกาญจนบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 1 200 เมตร รวมระยะทางประมาณ 10 
กิโลเมตร 

ทิศใต้ ติดกับบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดย
แนวเขตเริ่มต้นบนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3086 สายลาดหญ้า-บ่อพลอย บริเวณกิโลเมตรที่ 1 
200 เมตร ข้างโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ แล้วลงจากทางหลวงแผ่นดินผ่านทุ่งนาไปจดกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 323 สายกาญจนบุรี-ลาดหญ้า ที่บริเวณหน้ากรมทหารราบที่ 29 บริเวณกิโลเมตรที่ 
14 925 เมตร ลงจากทางหลวงแผ่นดินไปตามลำธารสาธารณะแล้วข้ามถนนลูกรังสายบ้านหนองบัว -
บ้านลาดหญ้า ไปจดแม่น้ำแควใหญ่ไปทางทิศเหนือถึงบริเวณปากลำห้วยพุเลียบซึ่งไหลลงแม่น้ำ  
แควใหญ่ บริเวณพิกัด เอ็น อาร์ 450567 ตามลำห้วยพุเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จดกับทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 323 สายกาญจนบุรี-ทองผาภูมิ ตรงทางแยกเข้าบ้านเก่า แล้วตามทางหลวง
หมายเลข 3229 สายกาญจนบุรี-บ้านเก่า ไปจนถึงกิโลเมตรที่ 18 550 เมตร เขตติดต่อกับบ้านหลัง
เขา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จึงลงจากทางหลวงตัดผ่านทุ่งนาและไร่ ไปจดกับ
สันเขาแก้วใหญ่ ที่บริเวณพิกัด เอ็น อาร์ 340490 เป็นจุดสิ้นสุดรวมระยะทางประมาณ 22.5 กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านท่าตาเสือ หมู่ที่ 6 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาแก้วใหญ่ บริเวณพิกัด เอ็น อาร์ 340490 ตามสันเขาแก้วใหญ่ไปทางทิศ
เหนือจดสันเขาแก้วน้อยที่บริเวณพิกัด เอ็น อาร์ 349520 จากสันเขาแก้วน้อยตัดผ่านไร่ไปจดห้วยน้ำ
โจนที่บริเวณเชิงเขาพุกระพ้ี พิกัด เอ็น อาร์ 348538 ตามลำห้วยน้ำโจน ไปทางทิศเหนือข้ามทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 323 สายกาญจนบุรี-ทองผาภูมิ ไปจดกับแม่น้ำแควใหญ่ทางทิศเหนือของบ้านจัน
อุย หมู ่ที่ 5 ตำบลลาดหญ้า บริเวณพิกัด เอ็น อาร์ 418594 ตามลำแม่น้ำแควใหญ่ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือถึงบริเวณลำตะเพินจดกับแม่น้ำแควใหญ่ ที่บริเวณพิกัด เอ็น อาร์ 432600 แล้ว
ตามลำตะเพินขึ ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงสะพานข้ามลำตะเพินบนทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 3199 สายลาดหญ้า-น้ำตกเอราวัณ บริเวณพิกัด เอ็น อาร์ 417627 เป็นจุดสิ้นสุด รวม
ระยะทางประมาณ 17.5 กิโลเมตร 
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ภูมิประเทศ  สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า โดยทั่วไปเป็นที่ราบ
สูงพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำ มีภูเขาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 2 บริเวณ คือ เขาชนไก่ และเขาแก้วน้อย ตั้งอยู่ใน
เขตพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำแควใหญ่ไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่
ในแนวทิศเหนือไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้พื้นที่แบ่งออกเป็น 2 ฝั่งแม่น้ำ คือ หมู่ที่ 1,2,3 
และหมู่ท่ี 6 อยู่ฝั่งทางทิศตะวันออกของแม่น้ำ หมู่ที ่4,5 และหมู่ท่ี 7 อยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำ 
สำหรับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในด้านการ
เกษตรกรรมประเภท พืชไร่ พืชสวน นาข้าว และเลี้ยงสัตว์ มีชุมชนอยู่อาศัยกระจายอยู่ทั่วไปและจะ
อาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ ส่วนการใช้พื้นที่เพ่ือการพาณิชยกรรม จะตั้งอยู่ริม
ฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ซึ่งเป็นรีสอร์ท บริเวณที่ราบจะเป็นสนามกอล์ฟ และอาคารพาณิชย์ต่างๆ จะอยู่ริม
ถนนสายกาญจนบุรี-น้ำตกเอราวัณ ถนนสายกาญจนบุรี-บ้านเก่า และถนนสายหลักในหมู่บ้าน 
 

ด้านการเมือง/การปกครอง 
เขตการปกครอง  
เขตการปกครองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้ามีพื้นที่ประมาณ 114 ตาราง

กิโลเมตร คิดเป็นเนื้อท่ีประมาณ 71,512 ไร่ 

  จำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ได้แก่  
หมู่ที่ 1 บ้านลาดหญ้า  หมู่ที ่2 บ้านท่าเสา 
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที ่4 บ้านท่าหวี 
หมู่ที่ 5 บ้านจันอุย  หมู่ที ่6 บ้านท่าหว้า 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองแก 

-  จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 5 หมู่ ได้แก่ หมู่ที ่3,4,5,6 และ 7 
-  จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. บางส่วน 2 หมู่ ได้แก่ หมู่ที ่1 และ 2 
 
 ท้องถิ่นอื่นในตำบล  
ในเขตตำบลลาดหญ้ามีท้องถิ่นอื่น คือ เทศบาล 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลลาดหญ้า ซึ่งมี

พ้ืนที่อยู่ในเขต หมู่ที่ 1 และ หมู่ที ่2 
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ประชากร  

 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

มีประชากร
ทั้งสิ้น 

23,155 คน 23,269 คน 22,898 คน 23,269 คน 23,742 คน 

เพศชาย 16,238 คน 16,585 คน 16,347 คน 16,585 คน 17,344 คน 

เพศหญิง 6,917 คน 6,684 คน 6,551 คน 6,684 คน 6,556 คน 

ความหนาแน่น
เฉลี่ย 

203 คน/ตร.กม. 204 คน/ตร.กม. 200 คน/ตร.กม. 207คน/ตร.ก.ม. 205 คน/ตร.กม. 

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554, เดือนเมษายน พ.ศ.2555, เดือนกุมภาพันธ์ 2556 เดือน เมษายน 2557, และ
เดือน ธันวาคม 2558 ที่มา: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 

  จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2558 

หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้าน 
จำนวนประชากร จำนวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านลาดหญ้า 13,675 2,562 16,237 5,847 

2 บ้านท่าเสา 77 71 148 78 
3 บ้านทุ่งนานางหรอก 677 745 1,422 408 
4 บ้านท่าหวี 1,141 1,222 2,363 893 
5 บ้านจันอุย 801 800 1,601 529 
6 บ้านท่าหว้า 559 420 979 303 
7 บ้านหนองแก 514 478 992 460 
รวม 16,382 6,556 22,938 8,518 

ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2558 
ที่มา: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอเมืองกาญจนบุรี 

จำนวน(หลังคาเรือน) 
1. จำนวนบ้านทั้งหมด     8,220 ครัวเรือน 
2. แยกตามประเภทบ้าน 

ประเภทบ้าน จำนวน(หลังคาเรือน) 
บ้าน 3,154 
บ้านชั่วคราว* 5 
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ประเภทบ้าน จำนวน(หลังคาเรือน) 
แพ 3 
โรงพยาบาล 13 
ค่ายทหาร 4,445 
โรงแรม 7 
วัด 4 
สำนักสงฆ ์ 3 
สถานศึกษา 4 
โรงงาน 4 
สถานสงเคราะห์ 1 
สำนักงาน 29 
สถานที่ราชการ 275 
รัฐวิสาหกิจ 1 
อ่ืนๆ 1 
บ้านพักข้าราชการ 51 
มูลนิธิ 1 
บริษัท 14 
ทะเบียนบ้านชั่วคราว 199 

    
ข้อมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ.2556 
ที่มา: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอเมืองกาญจนบุรี 

 
รายงานจำนวนประชากรจำแนกตามช่วงอายุ ประจำปี 2552 

จำนวนคนในครัวเรือน (คน) 

ช่วงอายุ 
ชาย หญิง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 18 14 77.78 4 

1 ปีเต็ม - 2 ปี 79 39 49.37 40 

3 ปีเต็ม - 5 ปี 211 100 47.39 111 

6 ปีเต็ม - 11 ปี 463 237 51.19 226 
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12 ปีเต็ม - 14 ปี 281 139 49.47 142 

15 ปีเต็ม - 17 ปี 332 191 57.53 141 

18 ปีเต็ม - 25 ปี 785 418 53.25 367 

26 ปีเต็ม - 49 ปี 2,413 1,216 50.39 1,197 

50 ปีเต็ม - 60 ปี 789 386 48.92 403 

มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป 574 279 48.61 295 

 รวม 5,945 3,019 50.78 2,926 

 
 
 
 
สภาพทางสังคม 

การศึกษา  
1. โรงเรียนอนุบาล  - แห่ง  
2. โรงเรียนประถมศึกษา  4  แห่ง  ได้แก่  

  2.1 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก “เพ็ญชาติอุปถัมภ์”   
      ตั้งอยู่  หมู่ที ่3 บ้านทุ่งนานางหรอก 
       2.2 โรงเรียนบ้านท่าหวี  ตั้งอยู่ หมู่ที ่4 บ้านท่าหวี 
  2.3 โรงเรียนบ้านจันอุย  ตั้งอยู่ หมู่ที ่5 บ้านจันอุย 
  2.4 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) ตั้งอยู่ หมู่ที ่7 บ้านหนองแก 

3. โรงเรียนมัธยมศึกษา   1 แห่ง  ได้แก่   
  - โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า ตั้งอยู่ หมู่ที ่1 บ้านลาดหญ้า 
  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   2 แห่ง ได้แก่  
  4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์ ตั้งอยู่ หมู่ที ่1 บ้านลาดหญ้า 
  4.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม ตั้งอยู่ หมู่ที ่5 บ้านจันอุย 

5. ห้องสมุดประชาชน   - แห่ง 
  6. ศูนย์การศึกษาชุมชน   - แห่ง 
  7. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง ได้แก่ 
   - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน บ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที ่3 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา  
   1. วัด   6 แห่ง ได้แก่ 
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      1.1 วัดเขารักษ ์   ตั้งอยู่ หมู่ที ่1 บ้านลาดหญ้า 
      1.2 วัดป่าเลไลก์   ตั้งอยู่  หมู่ที ่2 บ้านท่าเสา 
      1.3 วัดทุ่งนานางหรอก  ตั้งอยู่ หมู่ที ่3 บ้านทุ่งนานางหรอก 
      1.4 วัดวังกุ่ม   ตั้งอยู่ หมู่ที ่3 บ้านทุ่งนานางหรอก 
      1.5 วัดสุทธิกาญจนาราม (วัดถ้ำเทวฤทธิ์) ตั้งอยู่  หมู่ที ่4 บ้านท่าหวี 
      1.6 วัดเย็นสนิทธรรมาราม ตั้งอยู่ หมู่ที ่5 บ้านจันอุย 
      1.7 วัดหนองแก   ตั้งอยู่ หมู่ที ่7 บ้านหนองแก 

   2. สำนักสงฆ์ 5 แห่ง ได้แก่  
  2.1 สำนักสงฆ์ปฏิสังขรพระพุทธรูปใหม่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งนานางหรอก 
  2.2 สำนักสงฆ์พุโพธิ์  ตั้งอยู่ที ่ หมู่ที ่4 บ้านท่าหวี 
  2.3 สำนักสงฆ์พุใหญ่  ตั้งอยู่ที ่ หมู่ที ่7 บ้านหนองแก  
  2.4 สำนักสงฆ์เขามีแก้วน้อย ตั้งอยู่ที ่ หมู่ที ่7 บ้านหนองแก 

     3. ศาลเจ้าพ่อ 1 แห่ง ได้แก่  
 - ศาลเจ้าพ่อเขาชนไก่  ตั้งอยู่ที ่หมู่ที ่6บ้ านท่าหว้า 

 
 
สาธารณสุข 
1. โรงพยาบาลของรัฐ  1 แห่ง ได้แก่ 

- โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ตั้งอยู่ หมู่ที ่1 บ้านลาดหญ้า 
2. สถานพยาบาลเอกชน   - แห่ง 
3. สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง ได้แก่ 

3.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดหญ้า ตั้งอยู่ หมู่ที ่1 บ้านลาดหญ้า 
3.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก ตั้งอยู่ หมู่ที ่7 บ้านหนองแก 

4. ร้านค้ายาแผนปัจจุบัน  1 แห่ง 
5. อัตราการมี และใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 

 

การสังคมสงเคราะห์ 
1. สถานสงเคราะห์คนชรา จำนวน   1 แห่ง ได้แก่ 

สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี หลวงพ่อลำไยอุปถัมภ์ ตั้งอยู่ที ่หมู่ที ่4 บ้านท่าหวี 
2. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   สถานีตำรวจ   - แห่ง 
   สถานีดับเพลิง   - แห่ง 
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การบริการพื้นฐาน 
การคมนาคม 

 การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า มีเส้นทางสายหลักผ่าน 2 สาย คือ  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3199 (กาญจนบุรี-น้ำตกเอราวัณ) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3086 
(ลาดหญ้า-ด้านช้าง) นอกจากนี้มีถนนสายรองอีกคือ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 ไปทาง
แยกทางหลวงแผ่นดินสายกาญจนบุรี-ทองผาภูม ิ 

การไฟฟ้า  
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า มีไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง 7 หมู่บ้าน  

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน  ได้แก่ 
  1. ประปาหมู่บ้านวังกุ่ม ตั้งอยู่หมู่ที ่3 บ้านทุ่งนานางหรอก มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 30 ครัวเรือน 
  2. ประปาหมู่บ้านทุ่งนานางหรอก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที ่3 บ้านทุ่งนานามีจำนวนผู้ใช้น้ำ 286 ครัวเรือน 
  3. ประปาหมู่บ้านท่าหวี ตั้งอยู่ที ่หมู่ที ่4 บ้านท่าหวี มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 454 ครัวเรือน 
  4. ประปาหมู่บ้านจันอุย (บ้านบน) ตั้งอยู่ที ่หมู่ที ่5 บ้านจันอุย มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 108 ครัวเรือน 

5. ประปาโรงเรียนบ้านจันอุย ตั้งอยู่ที ่หมู่ที ่5 บ้านจันอุย มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 70 ครัวเรือน 
 6. ประปาหมู่บ้านบ้านโป่งกระต่าย ตั้งอยู่ที ่หมู่ที ่6 บ้านท่าหว้า มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 118 ครัวเรือน 
 7. ประปาหมู่บ้านท่าหว้า ตั้งอยู่ที ่หมู่ที ่6 บ้านท่าหว้า มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 61 ครัวเรือน 
 8. ประปาหมู่บ้านหลุมมะกอก ตั้งอยู่ที ่หมู่ที ่6 บ้านท่าหว้า มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 19 ครัวเรือน 
 9. ประปาหมู่บ้านหนองแก (บ้านล่าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแก มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 82 
ครัวเรือน 
 10. ประปาหมู่บ้านหนองแก (บ้านบน) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแก มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 63 
ครัวเรือน 

การโทรคมนาคม 
1. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  1 แห่ง ได้แก่  

  - ที่ทำการไปรษณีย์ตำบลลาดหญ้า ตั้งอยู่ หมู่ที ่1 บ้านลาดหญ้า 
2. หอกระจายข่าว    5 แห่ง ได้แก่  

  1.1 หอกระจายข่าวบ้านทุ่งนานางหรอก  ตั้งอยู่ หมู่ที ่3 บ้านทุ่งนานางหรอก 
  1.2 หอกระจายข่าวบ้านท่าหวี  ตั้งอยู่ หมู่ที ่4 บ้านท่าหวี 
  1.3 หอกระจายข่าวบ้านจันอุย  ตั้งอยู่ หมู่ที ่5 บ้านจันอุย 
  1.4 หอกระจายข่าวบ้านท่าหว้า  ตั้งอยู่ หมู่ที ่6 บ้านท่าหว้า 
  1.5 หอกระจายข่าวบ้านหนองแก  ตั้งอยู่ หมู่ที ่7 บ้านหนองแก 
ระบบเศรษฐกิจ 
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อาชีพ ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับ
ราชการ รองลงมา ได้แก่ เกษตรกรรม อาชีพรับจ้าง และอาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ ข้าราชการ 
พนักงานของรัฐฯลฯ  

 
    การปศุสัตว์ 

   1. ฟาร์มไก ่    3 แห่ง ได้แก่ 
  - บริษัทซีพี  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที ่5 บ้านจันอุย 

   2. ฟาร์มหมู    1 แห่ง ได้แก่ 
- ฟาร์มหมู นายฉุกเฉียว เฉลิมประเวศวงศ์ ตั้งอยู่ที ่หมู่ที ่4 บ้านท่าหวี 

  

    โรงงานอุตสาหกรรม  1 แห่ง ได้แก่  
 - บริษัทเขมราชการสร้างจำกัด  ตั้งอยู่ที ่  หมู่ที ่4 บ้านท่าหวี 

 

    การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
1. โรงแรมและสนามกอล์ฟ 5 แห่ง ได้แก่ 

  1.1 บ้านพูนทรัพย์รีสอร์ท    ตั้งอยู่ที ่หมู่ที่ 4 บ้านท่าหวี 
  1.2 เพชรไพลินรีสอร์ท    ตั้งอยู่ที ่หมู่ที่ 4 บ้านท่าหวี 
  1.3 บริษัทบิลเลี่ยนสตาร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที ่ หมู่ที่ 5 บ้านจันอุย 
  1.4 บริษัทไมด้ากอล์ฟคลับ   ตั้งอยู่ที ่หมู่ที่ 7 บ้านหนองแก 
  1.5 ภูฟ้าสวยรีสอร์ท    ตั้งอยู่ที ่หมู่ที่ 7 บ้านหนองแก 

2. โรงสีขนาดเล็ก  2 แห่ง ได้แก่  
  - โรงสีข้าวชุมชนตำบลลาดหญ้า  ตั้งอยู่ที ่หมู่ที ่4 บ้านท่าหวี 

- โรงสีข้าวของนายสมนึก พิสูตร   ตั้งอยู่ที ่ หมู่ที ่5 บ้านจันอุย 
3. ตลาดนัด   1 แห่ง ได้แก่ 

  - ตลาดนัดบริเวณข้างศูนย์เครือค่ายกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที ่4 บ้านท่าหวี  
4. ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก  1  แห่ง ตั้งอยู่ที ่ หมู่ที ่7 บ้านหนองแก 
 

 
    กองทุนหมู่บ้าน 

รายชื่อกองทุนหมู่บ้านที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตำบลลาดหญ้า 

ลำดับที่ ชื่อกองทุน หมู่ที ่ ตำบล อำเภอ ทะเบียนอนุมัติเลขที ่

364 ลาดหญ้า 1 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี 364 
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181 ท่าเสา 2 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี 181 

367 ทุ่งนานางหรอก 3 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี 367 

182 ท่าหวี 4 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี 182 

183 จันอุย 5 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี 183 

184 ท่าหว้า 6 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี 184 
565 บ้านหนองแก 7 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี 565 

ที่มา: ข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี 
http://cddweb.cdd.go.th/kanchanaburi/index1.ht 

 

   การท่องเที่ยว 
 ในเขตพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า มีแหล่งท่องเที่ยว
เป็นธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ และบริเวณที่ราบใกล้ภูเขาและลำห้วย มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายที่สามารถเข้าถึงกันได้ อยู่ไม่ห่างจากศูนย์กลางการบริหารการปกครองของ
จังหวัดกาญจนบุรีมากนัก และมีธุรกิจเอกชนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่หลายแห่ง เช่น รีสอร์ทริมฝั่ง
แม่น้ำแควใหญ่ ร้านอาหารและสนามกอล์ฟ นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกทั้งใน
ด้านความปลอดภัย ก็มีสถานีตำรวจภูธรลาดหญ้าดูแล ความสงบเรียบร้อย 
 

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
    ข้อมูลด้านแหล่งน้ำธรรมชาติ 

1. แม่น้ำ   จำนวน 1 สาย ได้แก่ 
  1.1 แม่น้ำแควใหญ่ ไหลผ่านหมู่ที่ 1, หมู่ที่2, หมู่ที ่4, หมู่ที่ 5 และหมู่ท่ี6 

2. ลำน้ำ, ลำห้วย  จำนวน 2 สาย ได้แก่ 
  2.1 ลำห้วยลำตะเพิน  ไหลผ่านหมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 6 
  2.2 ลำห้วยน้ำโจน  ไหลผ่านหมู่ที่ 5 

3. บึงหนองอ่ืนๆ  จำนวน - สาย 
 

    ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ ได้แก่ 
1. ถังเก็บน้ำฝน จำนวน 36 แห่ง ใช้การได ้35 แห่ง ชำรุด 1 แห่ง ได้แก่ 

  1.1 ถังเก็บน้ำฝน  หมู่ที ่2 บ้านท่าเสา  จำนวน 5 ลูก 
  1.2 ถังเก็บน้ำฝน  หมู่ที ่3 บ้านทุ่งนานางหรอก จำนวน 9 ลูก 
  1.3 ถังเก็บน้ำฝน  หมู่ที ่6 บ้านท่าหว้า  จำนวน 11 ลูก 
  1.4 ถังเก็บน้ำฝน  หมู่ที ่7 บ้านหนองแก จำนวน 11 ลูก (ชำรุด 1 ลูก) 

http://cddweb.cdd.go.th/kanchanaburi/index1.ht
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2. บ่อโยก   จำนวน  4  แห่ง ได้แก่ 
   2.1 บ่อโยกบ้านโป่งกระต่าย 1 บ่อ ตั้งอยู่ที ่หมู่ที ่6 บ้านโป่งกระต่าย 
   2.2 บ่อโยกบ้านท่าหว้า  3 บ่อตั้ง อยู่ที ่หมู่ที ่6 บ้านท่าหว้า (ชำรุด 1 บ่อ)  

3. หอถังประปา  จำนวน 13 แห่ง ใช้การได ้12 แห่ง ชำรุด 1 แห่ง 
 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
    การนับถือศาสนา 

  -ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้ามีทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที ่ยวที่  
สวยงาม คือ บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำแควใหญ่จึงทำให้เกิดการก่อสร้างรีสอร์ทที่พัก และร้านอาหารและ
บริเวณท่ีราบเชิงเขามีการก่อสร้างสนามกอล์ฟ รีสอร์ท และท่ีพัก 
 
4. ศูนย์เรียนรู้ชุมชน  

 

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชนที่จะนำไปสู่การ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สำหรับประชาชน ในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การ
ถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของ
ชุมชนอีกทั้งเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
เรียนรู้ของชุมชน โดยเน้นการกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่ง เรียนรู้ และมุ่งการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง เป็นศูนย์ฯ ของ
ประชาชน ที่ดำเนินการโดยประชาชน และเพ่ือประชาชน ที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่าง
ยั่งยืนจากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่า ศูนย์เรียนรู้ชุมชนในความคาดหวังของกรมการพัฒนาชุมชน 
ไม่ใช่ศูนย์ฝึกอบรมประจำหมู่บ้านที่รอรับการนัดหมายจากวิทยากรภายนอก แต่จะเป็นสถานที่ที่จะ
สร้างความผูกพันระหว่างคนในชุมชนกับเรื่องราวของเขาเองเป็นสำคัญ 

 

หลักการสำคัญของศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
– เป็นแหล่งเรียนรู้ทุกด้าน ทุกรูปแบบไม่เน้นการเรียนการสอนในห้องเรียน 
– เป็นศูนย์กลางที ่ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาเร ียนรู้  ค ้นคว้าหาความรู้  

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งการพบปะ สังสรรค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ
ในการพัฒนาตนเองและชุมชน 
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– เป ็นศ ูนย ์กลางการเร ียนร ู ้ตลอดช ีว ิตของประชาชน  โดยประชาชนและ 
เพ่ือประชาชน 

 
 

ภารกิจของศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
– จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจน

การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของประชาชนในชุมชน 
– เป็นศูนย์รวมของข้อมูล เช่น ข้อมูล จปฐ. กชช.2ค.แหล่งน้ำ กลุ่มอาชีพ ฯลฯ 

รวมทั้งข่าวสาร สาระความรู้ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เท่าทันสถานการณ์โลก 
– รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน องค์ความรู้ที่มีอยู่

กระจัดกระจายในชุมชน และจัดการให้เป็นหมวดหมู่ มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม ที่ประชาชนสามารถ
เข้าไปสืบค้นศึกษาและ เรียนรู้ได้ทุกเวลา 

– เป็นศูนย์กลางในการจัดการความรู้ ที่ดำเนินการโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน 
– เป็นศูนย์ประสานและบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน ภาคประชาชน ได้แก่ 

ผู้นำ กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย ภาคเอกชน และภาคีการพัฒนาภาครัฐ 
– เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน 
– เป็นสถานที่ที ่มีโครงสร้างเป็นอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ก็ได้ ที ่มีองค์ความรู้  

สามารถให้การเรียนรู้แก่ประชาชนที่ต้องการความรู้ สามารถเข้าถึงได้ 
 

องค์ประกอบ/รูปแบบ 
องค์ประกอบศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

1) วิธีการก่อเกิด 
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน จะเกิดขึ้นได้ต้องเป็นความต้องการของประชาชนในชุมชน เพราะ

จะเป็นสมบัติของชุมชน จึงควรนำแนวคิดเข้าเวที ประชุมประชาคมของหมู่บ้าน เผยแพร่ความคิด 
โน้มน้าวสร้างการยอมรับ และชี้ให้เห็นความสำคัญของการมีแหล่งเรียนรู้ของชุมชน การจัดเก็บองค์
ความรู้ ประวัติชุมชน และภูมิปัญญาของชุมชนอย่างเป็นระบบ การแสดงข้อมูลข่าวสารของชุมชนให้
ได้เรียนรู้กันอย่าง ทั่วถึง รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สม่ำเสมอ โดยเริ่มจากการจัดระเบียบ
แหล่งเรียนรู้ที ่มีอยู่ในชุมชน และให้เป็นไปตามกำลังที่ชุมชนจะสามารถดำเนินการได้  อีกทั้งให้มี
ขอบเขต และลักษณะตามความเห็นของชุมชน 

2) โครงสร้างของศูนย์เรียนรู้ชุมชน ประกอบด้วย 
• คณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้แทนจากผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายองค์กร

ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัคร ฯลฯ โดยมาจากการคัดเลือกของชาวบ้านเอง และชาวบ้านให้การ
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ยอมรับ ซึ่งคณะกรรมการจะร่วมมือกันวางแผน และดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ร่วมกันกำหนด 
เพื่อระดมพลังให้เกิดการเรียนรู้และบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ 

• ที่ปรึกษา เป็นภาคีการพัฒนาภาครัฐ เช่น พัฒนาชุมชน การศึกษานอกโรงเรียน 
เกษตร สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

• ระเบียบข้อบังคับ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้จัดทำขึ้นที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือ
เป็นแนวทางในการบริหารศูนย์ฯสถานที่ เล็กใหญ่ไม่สำคัญ อาจจะอยู่ในห้องของอาคาร อบต. บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านผู้นำ บ้านปราชญ์ชาวบ้าน ศาลาวัด ใต้ต้นไม ้ศาลากลางบ้าน ซึ่งเป็นสถานที่ให้พบปะ 
ประชุม ทำงานกันได้ตลอดเวลา ให้เป็นสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของการรวมตัวกัน เพื่อการเรียนรู้ ไม่
จำเป็นต้องหางบประมาณมาก่อสร้างศูนย์ใหม่ 

• การบริหารจัดการศูนย์ฯ คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการคัดเลือก มีการบริหาร
จัดการเพ่ือให้ศูนย์ฯ สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

• งบประมาณ เพ่ือพัฒนาคณะกรรมการของศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้สามารถทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์ที่จำเป็นในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

3) กิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
• สถานที่จัดกิจกรรมเรียนรู้ อาจดำเนินการได้ทั้งในอาคารศูนย์ฯ และนอกอาคาร

ศูนย์ฯ โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน เช่น บ้านปราชญ์ชาวบ้าน ในไร่นา เพ่ือสาธิตกิจกรรม
การเรียนรู้ เช่น การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ 

• กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียน/การสอน การจัดการความรู้เกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของชาติพันธุ์ ขนบประเพณี วัฒนธรรม การรับความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน การจัดเวที
ประชาคมเพื่อการเรียนรู้และการตัดสินใจร่วมกัน การเรียนรู้ผ่าน E-Learning การสาธิต การจัด
นิทรรศการ การจัดสัมมนา อภิปราย ฯลฯ 

4) เนื้อหาสาระข่าวสารความรู้ ประกอบด้วย 
• ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูล จปฐ. กชช.2ค ทะเบียนผู้นำ กลุ่ม/องค์กร ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชุมชนท้องถิ่น อัตลักษณ์ของชุมชน แผนชุมชน โครงการกิจกรรม ฯลฯ 
• ข่าวสาร (สารสนเทศ) ได้แก่ สารสนเทศชุมชน 13 องค์ประกอบ ได้แก่ ประวัติ

หมู่บ้าน แผนที่ตั ้ง ลักษณะภูมิประเทศ (ภูมิอากาศ/ฤดูกาล) ลักษณะของประชากร (อัตราความ
หนาแน่น/โครงสร้างประชากร) ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน (เกษตร/อุตสาหกรรม/รับจ้าง 
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ฯลฯ) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของหมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของหมู่บ้านศิลปะ/วัฒนธรรม/ภูมิปัญญา
ของหมู่บ้าน สถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่บริการ การคมนาคม(การเดินทางไปยังหมู่บ้าน) ประเพณี/
เทศกาลประจำปี ทักษะ/ฝีมือ/แรงงานของหมู่บ้าน อื่น ๆ ข่าวสารเพื่อชีวิต ข่าวสารเพื่อการพัฒนา
หมู่บ้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ด้านวัฒนธรรม การประกอบอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน องค์ความรู้ที่ชุมชน
ต้องการ เพ่ือค้นหาอัตลักษณ์ชุมชน ความรู้ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ความรู้ข่าวสารจากภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
 มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานที่ดูแลและให้การศึกษาเด็ก อายุระหว่าง 3 - 5 ปี 
มีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของส่วนราชการต่างๆ ที่ถ่ายโอนให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ศูนย์อบรม เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด/มัสยิด กรมการศาสนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมการ
พัฒนาชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็ก 3 ขวบ) รับถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ฯลฯ ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เด็กเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ 
  ในอนาคต การพัฒนาเด็กให้ได้รับความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาจึงนับเป็นภารกิจสำคัญท่ีหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบจะต้องตระหนัก และให้ความสนใจ เพ่ือให้
การพัฒนาเด็กเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสมกับวัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใน
ฐานะหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาเด็ก ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ  ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
รูปแบบใดก็ตาม ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาล หรือเมืองพัทยาก็ดี ล้วนแต่มีบทบาทที่สำคัญ
ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้น ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดตั้ง 
และดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมทั้งรับถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ซึ่งเดิมอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและ
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พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และได้
มาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำมาตรฐานการ
ดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถดำเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กได้
อย่างมีคุณภาพ และเหมาะสม ซึ่งจะเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการ
ดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อไป สำหรับมาตรฐานดังกล่าว ได้รวบรวม และจัดทำขึ้นจำแนก
ออกเป็นมาตรฐานการดำเนินงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย 
  1. ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ 

เป็นการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ เช่น คุณสมบัติและบทบาทหน้าที ่ของ
บุคลากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้ดูแล
เด็ก ผู้ประกอบอาหาร ตลอดจนผู้ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น 
  2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
       เป็นการกำหนดมาตรฐานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านอาคารสถานที ่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ดังนี้ 
   2.1 ด้านอาคารสถานที่ เป็นการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับพื้นที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ตั้ง จำนวนชั้นของอาคาร ทางเข้า - ออก และประตูหน้าต่าง ตลอดจนพื้นที่ใช้สอย 
อ่ืน ๆ เป็นต้น 
   2.2 สิ่งแวดล้อม เป็นการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกตัวอาคาร เช่น แสงสว่าง เสียง การถ่ายเทอากาศ สภาพพื ้นที ่ภายในอาคาร รั้ว
สภาพแวดล้อมและมลภาวะเป็นต้น 
   2.3 ด้านความปลอดภัย เป็นการกำหนดมาตรฐานที่เก่ียวกับความปลอดภัย 
เช่น การกำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัย และมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน เป็นต้น 
  3. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
       เป็นการกำหนดมาตรฐานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ได้แก่ คุณลักษณะของเด็กที ่พึงประสงค์ 12 ประการ 
คุณลักษณะตามวัย (ด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา) การจัดประสบการณ์ ตลอดจน
การจัดกิจกรรมประจำวันสำหรับเด็ก เป็นต้น 
  4. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน 
       เป็นการกำหนดมาตรฐานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน เช่น การประชุมชี้แจงให้ราษฎรในชุมชนทราบถึง
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ประโยชน์และความจำเป็นของการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดให้มีกองทุน
ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลรวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วม
จากชุมชน หรือประชาคมในท้องถิ่น เป็นต้น 
มาตรฐานด้านบุคลากร และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบด้วย ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากรซึ่ง
ทำหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาท ิหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหารและผู้ทำ
ความสะอาด เป็นต้น โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานให้
การศึกษาและพัฒนาการสำหรับเด็กได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสม  และเป็นไป
ตามความต้องการของท้องถิ่น ดังนี้ 
  1.  ด้านคุณสมบัต ิ
  1.1 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงผู้บริหารการศึกษา ได้แก่
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากองการศึกษา ควรมีคุณสมบัติที่สำคัญ ดังนี้ 
   1.1.1 มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงาน
ด้านการให้การศึกษา และพัฒนาการเด็กเล็ก 
   1.1.2 มีนโยบายแผนและงบประมาณเพื่อการดำเนินงานที่ชัดเจนในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพ 
 1.2 บุคลากรซึ่งทำหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร และผู้ทำความสะอาด ควรมีคุณสมบัติที่สำคัญ ดังนี้ 
   1.2.1 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสถานภาพเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานส่วน
ท้องถิ่นหรือพนักงานจ้างที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
และควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
       1) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไปสาขาวิชาเอก
อนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย หรือปริญญาทางการศึกษา หรือทางวิชาชีพสาขาอื่นๆ ที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรอง และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
       2) มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามมาตรฐานทั่วไป
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด 
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       3) มีความรู้เรื่องโภชนาการ และอาหารเป็นอย่างด ี
       4) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
       5) ไม่มีประวัติการกระทำผิดต่อเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก 
       6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่
ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท 
       7) แพทย์ให้การรับรองว่ามีส ุขภาพจิตดี  สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็น
โรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด 
   1.2.2 ผู้ดูแลเด็ก มีวุฒิการศึกษาตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ท้องถิ่นกำหนด โดยมีสถานภาพเป็นพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานทั่วไป 
หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 และควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
       1) มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามมาตรฐานทั่วไปที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด 
       2) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
       3) ไม่มีประวัติการกระทำผิดต่อเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก 
       4) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่
ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท 
       5) แพทย์ให้การรับรองว่ามีส ุขภาพจิตดี  สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็น
โรคติดต่อ ร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เปน็ผู้ติดสารเสพติด 
       6) มีระดับวุฒิภาวะ และบุคลิกลักษณะเหมาะสม ทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ 
สังคม มีความตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยน เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็กเล็ก
อย่างเหมาะสม 
       7) เป็นบุคคลที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุม เยือกเย็น และมีความขยัน
อดทน 
       8) มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี 
   1.2.3 ผู ้ประกอบอาหาร ควรมีคุณสมบัต ิท ี ่สำคัญ  ดังนี้  ม ีค ุณสมบัติ 
เช่นเดียวกับผู้ดูแลเด็ก ยกเว้น วุฒิการศึกษา ควรจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าภาคบังคับ และควรเป็นผู้มี
ความรู้เรื่องโภชนาการ และอาหารเป็นอย่างด ี
   1.2.4 ผู ้ทำความสะอาด  ควรมีค ุณสมบัต ิท ี ่สำค ัญ  ดังน ี ้ม ีค ุณสมบัติ 
เช่นเดียวกับผู้ดูแลเด็ก ยกเว้น วุฒิการศึกษา ควรจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าภาคบังคับ 
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  2. ด้านบทบาทหน้าที ่
          2.1 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
   1) สำรวจความต้องการของชุมชน ในการจัดตั้ง และดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   2) กำหนดโครงสร้างการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความพร้อมด้าน
ทรัพยากรบุคคล สถานที่ และฐานะการคลังของแต่ละท้องถิ่น 
  3) จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณในการจัดตั ้ง  และสนับสนุนการ
ดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งจัดทำญัตติขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
  4) จัดทำประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  5) จัดทำระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  6) กำหนดแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 
  7) ควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 
       2.2 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบดูแลบุคลากรและการ
ดำเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ และด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อเด็กมากที่สุด 
       2.3 ผู้ดูแลเด็ก ควรมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
       1) ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็กเพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโตมีพัฒนาการ
ทุกด้านตามวัย 
       2) ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์กล่าวคือ  ให้
เด็กได้พัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และจริยธรรมไปพร้อมๆ กัน โดยให้โอกาสเด็กเรียนรู้จาก
สิ่งของ และผู้คนที่อยู่รอบข้าง ซึ่งเด็กจะเรียนรู้โดยประสาทสัมผัสทั้งห้า การเคลื่อนไหวการเล่น และ
การลงมือกระทำ ดังนั้น ผู้ดูแลเด็กจะต้องส่งเสริมให้โอกาสเด็กได้พัฒนาอย่างเต็มที่รวมทั้งการ
ปฏิสัมพันธ์กับเด็กด้วยคำพูด และกิริยาท่าทางท่ีนุ่มนวล อ่อนโยน แสดงความรักความอบอุ่นต่อเด็ก 
       3) สังเกต และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการต่าง ๆ  ของเด็ก 
เพื่อจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งปกติ และผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งจะนำไปสู่การค้นหาสาเหตุ 
และวิธีการแก้ไขได้ทันท่วงที 
       4) จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้าน 
ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารให้สะอาด มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 
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      5) ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว 
ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่  ผู้ปกครองและสมาชิกใน
ครอบครัว เพ่ือทราบถึงพฤติกรรม พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง 
     6) มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และอาชีพ ใฝ่หาความรู้ และพัฒนา ตนเองอยู่
เสมอ ดังนี้ 
        - การพัฒนาด้านความรู้ทางวิชาการ และทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่องเช่น 
การศึกษาหาความรู้ การเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ การติดตามความเปลี่ยนแปลงด้าน
ความรู้ และเทคโนโลยีโดยอาศัยสื่อที่หลากหลาย รวมทั้งการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
การศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกและการจัดตั้งชมรมเครือข่าย
สำหรับผู้ดูแลเด็ก ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่ผู้ดูแลเด็ก 
        - การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ เช่น การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์สังคม 
จิตใจ และจริยธรรม โดยเน้นการพัฒนาตนเอง การรู้จักตนเอง และผู้อื่น การสื่อสาร และการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
       7) รู้จักใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูล ความรู้ และเครือข่ายการปฏิบัติงานเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และแหล่งข้อมูลต่างๆ ใน
ชุมชน ดังนี้ 
        - หน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชนกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ) กระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) 
กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานการศึกษานอก
โรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยราชภัฏ) กระทรวง
สาธารณสุข (กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต) กระทรวงวัฒนธรรม(กรมการศาสนา) กระทรวงกลาโหม 
(กองทัพเรือ) เป็นต้น 
        - องค์กรเอกชน สมาคม และมูลนิธิต่าง ๆ เช่น สมาคม วาย ดับเบิลยูซี เอ 
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจน ซี ซี เอฟ ในประเทศไทยสภา
องค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (สอดย.) องค์การยูนิเซฟ เซฟเดอะชิลเดรน ยู เอส เอสภา
สตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิดวงประทีป เป็นต้น 
        - แหล่งข้อมูลความรู้ในชุมชน เช่น สถานีอนามัย โรงพยาบาล สถานรับ
เลี้ยงเด็กในนิคมต่างๆ สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) 
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ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน (สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) องค์การบริหารส่วนตำบล 
(อบต.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆ โรงเรียนประถมศึกษาในชุมชน ศูนย์สื่อประจำหมู่บ้านของสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์สงเคราะห์เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน (กรุงเทพมหานคร) ข้าราชการครู หรือข้าราชการอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้ทรงความรู้ 
หรือที่เกษียณอายุแล้ว เป็นต้น 
       2.4 ผู้ประกอบอาหาร ควรมีบทบาทหน้าที่ในการประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะ
ถูกอนามัย และโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย รวมทั้งการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การจัดสถานที่
เตรียมและปรุงอาหาร จัดเครื่องสุขภัณฑ์เครื่องครัวสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  และมีการจัดการ
ขยะถูกสุขลักษณะ 
       2.5 ผู้ทำความสะอาด ควรมีบทบาทหน้าที่ในการทำความสะอาด ดูแลรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งภายใน และภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    3. ด้านรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งได้แก่ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้แต่งตั้งโดยกำหนดจำนวนตามความเหมาะสม  โดยจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางการศึกษา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกลุ่มองค์กรประชาคม ผู้แทนผู้ปกครองผู้แทน
ผู ้ด ูแลเด็ก อย่างละไม่น้อยกว่า 1 คน โดยมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำหน้าที ่ เลขานุการ
คณะกรรมการโดยตำแหน่ง 
       3.2 ศ ูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็กบร ิหารจ ัดการโดยคณะกรรมการบร ิหารศ ูนย์  มี
นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ที่นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลมอบหมาย เป็นประธาน ยกเว้นศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด/มัสยิดที่รับถ่ายโอนจากกรมการ
ศาสนาให้เจ้าอาวาสหรือผู้ที่ เจ้าอาวาสมอบหมายเป็นประธาน 
       3.3. การบริหารงบประมาณและการบริหารงานบุคคล เป็นหน้าที ่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  และมาตรฐานทั่วไปหรือ
หลักเกณฑ์ที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมาตรฐาน
ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 
       3.4 ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำ
หน้าที่ประเมินผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร และผู้ทำความสะอาด ในด้านความรู้ ความสามารถให้
เป็นไปตามมาตรฐานด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนด และเสนอผลการ
ประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการพิจารณาคัดเลือกต่อไป 
 4. ด้านการบริหารจัดการ 
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 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ซึ่งออกตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2540 
ได้บัญญัติอำนาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทรับผิดชอบการจัดบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการจัดการศึกษาด้วย และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษา ก็ได้บัญญัติไว้ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดก็ได้ ตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ประกอบกับแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้การศึกษาปฐมวัย หรือก่อนประถมศึกษา เป็นหน้าที่ซึ ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื ่อเป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชนผู ้ปกครองได้ร ับบริการเพื ่อเตรียมความพร้อมให้แก่  
เด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพจึงควรกำหนดแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 

  4.1 นโยบาย 
  จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 – 5 ปี) ด้วยความร่วมมือของชุมชนเพื่อกระจาย
โอกาสการเตรียมความพร้อม และพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคมและสติปัญญาอย่าง
เหมาะสมตามวัย และเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และเป็นพื้นฐาน
ของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
       4.2 เป้าหมาย 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในการบริหารและจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีคุณภาพตามหลักวิชาการ ระเบียบที่เกี ่ยวข้อง และด้วยความร่วมมือของประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่นนั้น ๆ 
       4.3 วัตถุประสงค์ 
       1) เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กได้รับการดูแลที่ถูกสุขลักษณะ และได้รับ
การฝึกฝนพัฒนาตามวัยและเต็มตามศักยภาพ 
       2) เพื่อพัฒนาความพร้อมของเด็กในทุกๆ ด้านแบบองค์รวม ตามหลักจิตวิทยา
พัฒนาการและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
       3) เพ่ือกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด และพัฒนาความพร้อมของเด็กก่อน
เข้าเรียนระดับประถมศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นฐานในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กได้
อย่างถูกวิธี 
       4) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ชุมชน ให้สามารถร่วมกันวางแผน และดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ 
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       5) เพื ่อแบ่งเบาภาระการอบรมเลี ้ยงดูเด็กของผู ้ปกครองที ่มีรายได้น้อยให้
สามารถออกไปประกอบอาชีพได้โดยสะดวก และเป็นการกระจายโอกาสในการพัฒนาความพร้อม
สำหรับเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
       6) เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
คุณภาพ 
       4.4 การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีสถานที ่อาคารและดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
       1) สำรวจความต้องการของชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจ
ความต้องการของชุมชนในประเด็นดังต่อไปนี้ 
       - ความต้องการให้จัดตั้งศูนย์ 
       - ความต้องการในการส่งเด็กเข้าเรียน ควรมีเด็กที่รับบริการ อายุ 3 – 5 ปี ไม่
น้อยกว่า 20 คน ขึ้นไป 
       - ความต้องการให้ศูนย์จัดบริการ ฯลฯ 
 
       2) รูปแบบการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาหรือพนักงานจ้างที่มีคุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งเป็น
หัวหน้าศูนย์และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมีหัวหน้าศูนย์รับผิดชอบการ
ดำเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       3) จัดทำแผนดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และญัตติขอความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือนำเข้าสู่แผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และจัดทำญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นต่อไป 
(ตัวอย่างแผนปรากฏในภาคผนวก) 
       4) จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเสนอขอรับงบประมาณในการดำเนินการจากผู้มีอำนาจอนุมัติ  
       5) จัดทำระเบียบ/ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำระเบียบ หรือข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า
ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ตัวอย่างระเบียบ/ข้อบังคับปรากฏในภาคผนวก) 
       6) จัดทำประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
ประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกาศให้สาธารณชนทราบ  
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       7) การยุบ / เลิก หรือรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เมื่อจำนวนเด็กเล็กท่ีรับบริการใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการจัดชั้นเรียน และกิจกรรมการเรียน  หรือกรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งแต ่ 2  แห่งขึ้นไปเป็นแห่งเดียวกัน  
ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นผู้พิจารณาเสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
พิจารณายุบเลิกหรือรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น ตามความจำเป็น และเหมาะสม โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาท้องถิ่น และเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศยุบเลิก  หรือรวมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแล้ว ให้รายงานจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 
       4.5 แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จะต้องคำนึงถึงขอบข่ายของงานสายการบังคับบัญชาและระเบียบกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง  ทั้ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องบริหารจัดการให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยจะต้องจัดให้มีการประเมินตนเองทุกปี เพื่อตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการจัดการการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ดังนั้น เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สามารถให้การดูแล และพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ควรพิจารณาจัดแบ่งงานที่
จะต้องปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์ฯ ให้ครอบคลุมลักษณะงาน 
 
 
 
 
 
6. งานด้านสาธารณสุข  

ความหมายของการสาธารณสุขมูลฐาน 
การสาธารณสุขมูลฐาน เป็นกลวิธีทางสาธารณสุขท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือสนับสนุนการบริการ

สาธารณสุขของรัฐที่มีอยู่เดิม โดยให้ความสำคัญในการดำเนินงานระดับตำบลและหมู่บ้าน ด้วยการ
ผสมผสานการให้บริการทั้งทางด้านการรักษา พยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการ
ฟื้นฟูสภาพที่ประชาชนดำเนินการเอง ซึ่งประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน การดำเนินงาน 
และการประเมินผล โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร การให้
การศึกษาฝึกอบรม และระบบส่งต่อผู ้ป่วย โดยอาศัยทรัพยากรที ่มีอยู่ในท้องถิ ่นเป็นหลัก และ 
ผสมผสาน การพัฒนาการสาธารณสุขกับการพัฒนาด้านการศึกษา การเกษตรและสหกรณ์ และการ
พัฒนาชุมชน เพ่ือให้ประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองและพ่ึงตนเองได้ 

หลักการและเหตุผลของการสาธารณสุขมูลฐาน  
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ตามนโยบายการเร่งรัดพัฒนาชนบทที่จะทำให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่ของประเทศ 
ซึ่งมีฐานะยากจน ด้อยการศึกษา และมีสถานภาพทางสุขภาพต่ำ ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นนั้น รัฐบาลถือ
ว่าสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่จะเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศ  ประชาชนใน
ชนบทเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการบริการสุขภาพที่ดี แต่
การบริการสาธารณสุขที ่รัฐบาลได้ดำเนินการมายังไม่สามารถครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ได้
งบประมาณที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับประมาณ ร้อยละ 4 - 5 ของงบประมาณทั้งประเทศนั้น ส่วน
ใหญ่ถึงร้อยละ 65 - 80 นำไปใช้ในการจัดสร้างสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานี
อนามัย และสำนักงานผดุงครรภ์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดบริการ
สาธารณสุขสามารถให้บริการประชาชนได้ครอบคลุมเพียงร้อยละ 15 - 30 เท่านั้น  ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับสถานบริการสาธารณสุข  เช่น ในเขตเมือง หรือ ตำบลใกล้เคียง  
นอกจากมีงบประมาณจำกัดแล้ว การกระจายบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขยังไม่สมดุล
กันอีกด้วย คือ แพทย์ และบุคลากรสาธารณสุขส่วนใหญ่ประจำอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือ ตามเมือง
ใหญ่ มีเพียงส่วนน้อยที่ประจำอยู่ในชนบท และเหตุผลที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ สถานบริการ
สาธารณสุขที่มีอยู่นั ้น ประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร ทั้งทางด้านการรักษาพยาบาล การ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสุขภาพ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในเรื่อง
สุขภาพอนามัย และประโยชน์ของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐที่มีอยู่  บริการสาธารณสุขของ
รัฐบาลได้ดำเนินการมากว่า 40 ปี โดยการจัดเป็นระบบที่สอดคล้องกับระบบการบริหารงานส่วน
ภูมิภาค คือ ตำบล อำเภอ จังหวัด ในระดับตำบล กระทรวงสาธารณสุขจัดให้มีสถานีอนามัย และมี
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างน้อยสองคนอยู่ประจำให้บริการสาธารณสุขพื้นฐาน  ในระดับอำเภอมี
โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลชุมชน ในทุกอำเภอที่มีประชาชนอยู่ค่อนข้างหนาแน่น มีแพทย์ประจำ
อย่างน้อย 1 คน และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ รวมเป็นทีมงานบริการสาธารณสุข งานของโรงพยาบาลชุมชนนั้น
มีความสามารถสูงกว่าบริการสาธารณสุขพื ้นฐานที่  สถานีอนามัยตำบล เพราะมีงานด้านการ
รักษาพยาบาลและดูแลผู้ป่วยมากกว่า  นอกจากนั้นโรงพยาบาลชุมชนยังคอยรับรักษา  หรือให้
คำปรึกษาเมื่อสถานีอนามัยตำบลได้ส่งผู้ป่วยที่เกินขีดความสามารถที่ตนจะทำการรักษาได้มาให้ใน
เรื่องของการเจ็บป่วยโดยทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนสามารถให้การช่วยเหลือได้แทบทั้งหมด ยกเว้นแต่
อาการป่วยบางชนิดที ่ต้องการการดูแล หรือการตรวจอย่างละเอียดถี ่ถ้วน หรือต้องการผ่าตัดที่
ค่อนข้างจะซับซ้อน โรงพยาบาลชุมชนจึงจะส่งต่อไปให้โรงพยาบาลจังหวัด   หรือที ่เร ียกว่า 
โรงพยาบาลทั่วไปในขณะนี้ โรงพยาบาลทั่วไปมีการรักษากว้างขวางและลึกซึ้งมากกว่าโรงพยาบาล
ชุมชน เพราะมีแพทย์ เจ้าหน้าที่ และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลมากกว่า  แม้รัฐบาล
จะได้พยายามจัดให้มีระบบบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  แต่ก็ยังมีปัญหา ซึ่งนับว่าจะเพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากทรัพยากรของ รัฐมีจำกัด และประชาชนเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ประกอบกับในปัจจุบันและ
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อนาคต ทรัพยากรธรรมชาติก็จะลดลง ถ้าสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเติบโตช้าก็จะไม่ทันสนอง
ความต้องการพื้นฐานของประชาชนได้ ด้วยเหตุนี้บริการสาธารณสุข ที่รัฐจัดให้อาจไม่สามารถจะ
แก้ปัญหาได ้ถ้าหากไม่หากลวิธีในการแก้ปัญหาเสียใหม่ 

นอกจากนี้ เหตุผลที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ปัญหาสาธารณสุขที่พบในชนบทนั้น 
มากกว่า ร้อยละ 70 เกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ซึ่งสามารถป้องกันได้
ด้วยตนเอง ความไม่รู้และไม่เข้าใจนี้ทำให้ประชาชนต้องประสบกับอันตรายยิ่งขึ้น   เมื่อมีโรคร้ายแรง
แล้วจะลองดูแลรักษากันเอง โดยไม่ไปปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน  
หรือโรงพยาบาลจังหวัดในระยะเริ ่มแรก ทำให้ผู ้ป่วยเสียชีวิตไปโดยไม่ควร เหตุผลที่สำคัญมาก
ประการสุดท้ายก็คือ  สุขภาพอนามัยนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคล ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้และมี
ส่วนรับผิดชอบในสุขภาพอนามัยของตนเอง รัฐบาลมีหน้าที่ให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถที่จะ
ป้องกันดูแลตนเองอย่างเท่าเทียมกัน 
ดังนั ้น การที ่จะขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรในชนบทให้มากยิ ่งขึ ้น  มีการใช้
ประโยชน์ของสถานบริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ประชาชนสามารถรักษาโรคอย่างง่ายๆ ได้ เพราะ
ประชาชนได้มีส่วนรับผิดชอบสุขภาพอนามัยของตนเอง  กระทรวงสาธารณสุขจึงคำนึง ถึงกลวิธีใหม่ 
คือ  พัฒนาประชาชนให้เกิดความรู้ความสามารถที่จะช่วยเหลือหรือดำเนินการสาธารณสุขที่จำเป็น
ขั้นมูลฐานหรือพื้นฐานได้ด้วยตนเอง โดยวิธีการนี้ก็จะมีงานสาธารณสุขที่ประชาชนทำได้และที่
ประชาชนทำไม่ได้ รัฐบาล จะทำในสิ่งที่ประชาชนทำไม่ได้และจะต้องทำการพัฒนาสนับสนุนให้
ประชาชนเกิดความสามารถทำในสิ่งที่เขาสามารถทำได้โดยอาศัยวิทยาการ ต่างๆ เมื่อเป็นเช่นนี้จะพอ
เห็นได้ว่า แม้ว่าทรัพยากรไม่เพิ่มขึ้น บริการสาธารณสุขที่จำเป็นขั้นมูลฐานหรือพื้นฐานก็สามารถ
เข้าถึงประชาชน ได้ทุกคน 
 

7. งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  
มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามหลักการแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลาง ความ

ไม่ประมาท คำนึงถึงหลักความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล โดยมีความรู้ มีข้อมูล มีภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น เป็นทุนของท้องถิ่นสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กับประชาชน รู้เท่าทัน เข้าใจ การเปลี่ยนแปลง 
ทั้งภายในและภายนอก ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ มีความรอบคอบทั้ง การ
ดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ วิถีการดำเนินชีวิตที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ความขยัน 
ความอดทน มุ่งมั่นเพื่อให้ประสบความสำเร็จ มีรายได้ อาชีพ พึ่งตนเองได้และมีกำลัง ที่สนับสนุน
แบ่งปัน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของประชาชน ทั ้งในระดับ บุคคล ระดับ
ครอบครัวและชุมชน สังคม อย่างมีความสุข 

แนวทางการส่งเสริมอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1.  การสำรวจข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพและส่งเสริมอาชีพของประชาชนใน 
ท้องถิ่น จัดทำทะเบียนอาชีพ ทะเบียนวัตถุดิบ ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน การสร้างระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อ การส่งเสริมอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.  การฝึกอาชีพ ฝึกอบรมตามความต้องการของประชาชน กลุ่มอาชีพ ในท้องถิ่นเพ่ือ 

เสริมสร้างสมรรถนะการผลิต การปลูก การสร้างผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนส่งเสริมอาชีพและ สร้าง
โอกาสให้เกิดการทำงาน สร้างรายได้ แก่ประชาชนอยู่ในวัยทำงาน สตรีและผู้ด้อยโอกาสใน พื้นที่
รับผิดชอบของท้องถิ่น 

3.  ส่งเสริม สนับสนุน การรวมกลุ ่มอาชีพ เพื ่อสร้างความเข้มแข็งในอาชีพ การ
แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน อันเป็น
ประโยชน์ ต่อการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วในพื้นที่รับผิดชอบของ
ท้องถิ่นให้ มีความเข้มแข็งและมีการบริหารจัดการที่ดี 

4.  การส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพของประชาชน 

5.  การส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพในท้องถิ่น เพื่อ สร้าง
องค์ความรู้ ทักษะ การบริหารจัดการ การปรับปรุง และสร้างโอกาส การแข่งขันทั้งในระดับ ชุมชน 
ระดับประเทศ และต่างประเทศ 

6. การส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ในการจัดทำแผน การส่งเสริม
อาชีพ ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเน้น การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน องค์กรประชาชน ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

7.  มีการติดตามประเมินผล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น 
และปรับปรุงแก้ไขพัฒนาไปสู่ความต้องการของประชาชนในทุกระดับ 

นอกจากแนวทางการส่งเสริมอาชีพดังกล่าวข้างต้นแล้ว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0891.4/ว 658 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 ยังได้กำหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีบทบาทด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับบุคคลและ 
ครัวเรือน ระดับชุมชน โดยนำปรัชญาพระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง’, มาเป็นแนวทางหลัก ในการ
ดำเนินงานภายใต้หลักการ การลดรายจ่าย สร้างรายได ้ขยายโอกาสให้แก'ประชาชนบนพื้นฐาน ความ
สมดุล ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีแนวทางและวิธีการดำเนินงาน คือ 

การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยการ 
1)  การลดรายจ่าย ส่งเสริมให้ประชาชนมีการดำรงชีวิตแบบพอเพียง มีการ ส่งเสริม

สนับสนุนวิชาการและนำแนวทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่  1ส่งเสริมการใช้ปุยอินทรีย์ แทนปุยเคมี
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเป็นการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยแก'ประชาชน ส่งเสริม จัดหาแหล่งนํ้าเพื่อ
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การเกษตรและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ อันนำไปสู่การลดต้นทุนของการทำ การเกษตรในระดับชุมชน 
เช่น การจัดตั้งโรงงานผลิตปุยอินทรีย์ ลานตากข้าวชุมชน เป็นต้น 

 
 
2)  การเพิ่มรายได้ ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพ 

จัดหาเครื ่องมือเครื ่องใช้ในการประกอบอาชีพ ติดต่อประสานงานกับภาคเอกชน เช่น สถาน 
ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมในท้องถิ่น หรือพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง เพ่ือรับการผลิต ที่สามารถใช้
แรงงานแม่บ้านหรืองานที่สามารถดำเนินการภายในครัวเรือนได้โดยเพิ ่มการบริหาร  จัดการที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และพื้นที่ นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจดำเนินการ ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในระดับชุมชนเพื่อเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน เช่น การตั้งโรงสีชุมชน 
การจัดตั้งโรงงาน การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงสินค้าและการตลาดในพื้นที่  และการส่งเสริมการตลาด
สินค้าโดยผ่านอินเตอร์เน็ตตำบล เป็นต้น 

3) การขยายโอกาส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจดำเนินการหรือสนับสนุน 
กิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงปัจจัยในการประกอบอาชีพ ทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือนและ ระดับ
ชุมชน เช่น การส่งเสริมสนับสนุนการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน การกำหนดพื้นที ่ผ่อนผัน เพื ่อให้
ประชาชนมีสถานที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ เช่น ตลาดสาธารณะ ทางสาธารณะ เป็นต้น  
 การสำรวจข้อมูลและจัดทำทะเบียนกลุ่มอาชีพ 

เพื่อให้มีศูนย์กลางในการบริการข้อมูลข่าวสารของชุมชนที่ประชาชนสามารถเข้าถึง  ข้อมูล
ข่าวสารที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรศึกษาและจัดทำ ข้อมูลเพ่ือ
การบริการข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการจัดทำ
แผนพัฒนาการส่งเสริมอาชีพของท้องถิ่น ในการนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรจัด ให้มีทะเบียน
ข้อมูลด้านอาชีพและวัตถุดิบในท้องถิ่นขึ้น โดยดำเนินงานร่วมกับประชาชนและ หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องหรือสถาบันการศึกษา ร่วมจัดการสำรวจข้อมูลด้านอาชีพและ กลุ่มอาชีพในท้องถิ่น เพ่ือ
ศึกษาศักยภาพของท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ เช่น ข้อมูล พื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม 
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ปัจจัยการผลิต เช่น ที่ดิน แหล่งทุน กำลังแรงงาน กำลังการ
ผลิต วัตถุดิบ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพดิน แหล่ง'นา ป่าไม้ แร'ธาตุ 
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัตถุดิบในชุมชนที่สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพในท้องถิ่น เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพิจารณา ตอบสนองความต้องการการส่งเสริม
อาชีพของประชาชนในชุมชน รวมถึงการกำหนดแนวทาง การส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น 
โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้ 
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แนวทางการสำรวจข้อมูลชุมชนและจัดทำทะเบียนกลุ่มอาชีพ 
การสำรวจข้อมูลด้านอาชีพเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานข้อมูลด้านอาชีพ และ

กลุ ่มอาชีพของท้องถิ ่น สำหรับวางแผนเพื ่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพให้แก่ 
ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งตรงกับความต้องการของประชาชนและใช้ประโยชน์ในการพิจารณา จัดสรร
งบประมาณที่ถูกต้องและเหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรมีการสำรวจข้อมูล ด้านอาชีพ 
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

 
 
 

1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล จะเป็นการเก็บข้อมูลพื้นที่ มีการสำรวจข้อมูลด้านอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ สถานภาพการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มและข้อมูลอื่น อันเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ในการ
ประกอบอาชีพ ทำการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยราชการ ที่เก่ียวข้องกับ
ข้อมูลที่ต้องการ โดยใช้แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ดังตัวอย่างแบบฟอร์มของ การสำรวจข้อมูล
ชุมชนและตัวอย่างการรายงานผลคือ แบบสำรวจข้อมูลชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
แบบสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มส่งเสริมอาชีพในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

2.  การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำระบบฐานข้อมูลการส่งเสริมอาชีพการจัดทำระบบ 
ฐานข้อมูลด้านต่างๆ ที่จะเป็นการจัดระบบงานด้านอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐาน แหล่งวัตถุดิบ แหล่งทุนในท้องถิ่น แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งนา ธรรมชาติ
และปัจจัยพื้นฐานด้านแรงงาน ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านและข้อมูลของ กลุ่มอาชีพ 
เป็นต้น โดยการพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อจำกัดตลอดจนโอกาส และศักยภาพ ในด้านต่างๆ ใน
พ้ืนที ่โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ในพ้ืนที่อันนำไปสู่ การแก้ไข ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

3. การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อดำเนินการส่งเสริมอาชีพขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น เป็นศูนย์กลางการจัดทำระบบฐานข้อมูลอาชีพของท้องถิ ่นและประสานงาน  กับ
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมอาชีพในพ้ืนที่ 

หลักเกณฑ์การจัดตั้งกลุ่มอาชีพและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการส่งเสริมอาชีพของชุมชน อย่างมีระบบและ 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชนภาคการผลิต คือ การรวมกลุ ่มของประชาชนที่มีจุดประสงค์และ 
เป้าหมายร่วมกัน เพ่ือดำเนินกิจกรรมการผลิต สร้างพลังของการพึ่งตนเองของกลุ่มอาชีพในชุมชน 

กลุ่มอาชีพ หมายถึง การรวมกลุ่มของประชาชนที่ร่วมดำเนินกิจกรรม เพ่ือทำให้เกิด รายได้ 
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และการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้สมาชิก โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1. กลุ่มอาชีพที่มีการรวมตัวกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ

การแปรรูปผลผลิต กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมไทย 
2. กลุ่มอาชีพที่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เช่น กลุ่มสหกรณ ์สหกรณ์ออมทรัพย์  กลุ่ม

ยุวเกษตรกร เป็นต้น โดยมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับของกลุ่มอาชีพที่ถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริม  การ
ดำเนินกิจกรรมของกลุ ่มให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้และส่งเสริมความเข้มแข็ง  ของ
ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 

• แนวทางการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพในชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและ 

สามารถพ่ึงพาตนเองได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนที่มี อาชีพ
เดียวกัน รวมกลุ่มเพื่อสร้างพลังของการพัฒนา การเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วม ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่คล้ายกันหรือเหมือนกัน โดย ประชาชน
และเพื่อประชาชนในท้องถิ่นหรือเป็นแนวทางความร่วมมือระหว่างประชาชนและ เจ้าหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ร่วมประชุม ปรึกษา หารือ มองภาพรวมด้านอาชีพของ ท้องถิ่น  
เพื่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างพื้นที่ เครือข่าย อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และแก้ไข
ปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนทั้งในระดับบุคคล ระดับครัวเรือนและ ระดับกลุ่ม ดังนั้น 
เพื่อความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือและการติดตามประเมินผล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควรส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนอาชีพในเขตพื้นที่ โดยมีแนวทางการจด ทะเบียนของกลุ่มอาชีพ ซึ่ง
อาจแบ่งได้ดังนี้คือ 

1. กลุ่มอาชีพที่มีการขึ้นทะเบียนต่อหน่วยงานอื่น หรือกลุ่มที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ 
เมื่อมีความประสงค์ที่จะขอรับการส่งเสริม สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรแจ้ง หรือขอ
จดทะเบียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแสดงว่ากลุ่มยังมีกิจกรรมและดำเนินการอยู่  โดยการ
นำเอกสารหลักฐานผู้นำกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม สำเนาทะเบียนบ้าน ที่อยู่และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ เพื่อขอรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ หรืองบประมาณ จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. กลุ่มอาชีพที่เกิดจากการรวมตัวกันของประชาชนในพื้นที่มิได้มีการจด ทะเบียน 
แต่มีความประสงค์ที่จะขอจดทะเบียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีหลักเกณฑ์ และเอกสาร
ประกอบด้วย 

(1) เป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนาในท้องถิ่น และมีสัญชาติ 
(2) มีจำนวนสมาชกตังแต่7คนข้ึนไป 
(3) มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก 
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(4) มีข้อบังคับ หรือระเบียบของกลุ่มที่ชัดเจนและสมาชิกรับทราบ 
(5) มีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิกโดยรวม มิใช่

เพ่ือประโยชน์ต่อบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 
(6) มีวัตอุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มที่ชัดเจน 
(7) มีบันทึกรายงานการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 

การส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ การส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในท้องถิ่น 
เพื่อความรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุน 
ส่งเสริม สร้าง ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนที่ดำเนินการ
ประกอบ อาชีพเดียวกัน โดยมีแนวทางในการดำเนินงานของการขอรับการข้ึนทะเบียน คือ ขั้นตอนใน
การเสนอขอจดทะเบียน 

การรับจดทะเบียนกลุ่มอาชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจัดระเบียบของกลุ่มอาชีพและ 
ให้การสนับสนุน กลุ่มอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ 
กลุ่มอาชีพในเขต พื้นที่ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานราชการเดิมหรือรวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรม
แต่ไมมี่การจดทะเบียน ให้มาขอรับการขึ้นทะเบียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. การยื่นคำร้องขอจดทะเบียนกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพที่มีความประสงค์จดทะเบียนเพ่ือ 
จัดตั้งกลุ่ม ให้รวบรวมสมาชิก ก่อตั้งรวมกลุ่มไม่น้อยกว่า 7 คน ประชุมปรึกษาหารือจัดตั้งกลุ่มและ 
เตรียมเอกสารประชุม จัดตั้ง คณะทำงานหรือคณะกรรมการดำเนินงานของกลุ่มและยื่นคำร้องขอจด
ทะเบียนกลุ ่มอาชีพตาม แบบฟอร์มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นกำหนดต่อเจ้าหน้าที่ ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมเอกสารของกลุ่มอาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 

1) บัญชีรายชื่อสมาชิกกลุ่ม 
2) คณะทำงานหรือกรรมการบริหารของกลุ่มที่ได้รับการเลือกจากสมาชิก  

ให้เป็นตัวแทน พร้อมระบุตัวแทนเพื่อการติดต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกลุ่มอาชีพ  
และกลุ่มอาชีพกับสมาชิกกลุ่มอาชีพ 

3) กิจกรรมหลักของกล่มผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของกล่มอาชีพ วัตถปุระสงค ์
ของการจัดตั้งกลุ่ม เป้าหมายและการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม 

4) ข้อบังคับ ระเบียบหรือข้อตกลงของกลุ่มอาชีพ 
5) รายงานการประชุมของกล่มไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 
6) เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่นรูปถ่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่มีการ

ดำเนินการอยู่แล้ว เป็นต้น 
2.  เมื ่อเจ้าหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น รับแบบคำร้องขอจดทะเบียน  

การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารก่อนขึ้นบัญชีกลุ่มอาชีพ 
ในกรณีที ่แบบคำขอ หรือเอกสารประกอบไม่ล ูกต้อง หรือควรแก้ไขเพิ ่มเติม  
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ให้พนักงานแจ้งตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มอาชีพให้ดำเนินการและให้กลุ่มดำเนินการ  แก้ไข
เมื่อแก้ไขแล้วนำยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีที่การตรวจรับเอกสารไม่ผ่าน ให้เจ้าหน้าที่แจ้งต่อประธานกลุ่ม/หรือ ตัวแทน
ผู้ยื่นเอกสารทันที เพื่อให้กลุ่มอาชีพดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไปและสามารถนำมายื่นใหม่ เมื่อมี
การแก้ไขปรับปรุงเอกสาร 

3. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อรายงาน การจัดตั้ง
กลุ่มต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 2 วัน 

4. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนประวัติ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดเข้าแผนเพ่ือสนับสนุนงบประมาณและความช่วยเหลือ 

5. ผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ รายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค
ในการผลิต การบริหารจัดการ แจ้งต่อเจ้าหน้าที ่เพื ่อขอรับการช่วยเหลือ ขอคำแนะนำ หรือ
ประสานงานต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

6.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเพ่ือให้การ ช่วยเหลือ
สนับสนุนให้คำแนะนำ การบริหารจัดการและการทำงานของกลุ่มอาชีพในระยะแรก จนกลุ่มอาชีพ
สามารถบริหารจัดการและพ่ึงตนเองได้  

การบริหารจัดการและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดทำทะเบียนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการ จดทะเบียน

ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดระบบข้อมูลด้านกลุ่มอาชีพแยกตามประเภท  ของกลุ่มอาชีพ 
จัดทำทะเบียนประวัติของกลุ่มในกรณีของกลุ่มอาชีพที่มีการจดทะเบียนต่อหน่วยงาน ราชการอ่ืน  
เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจประสานงานขอความ
ร่วมมือในการทำสำเนาเอกสารกลุ่มอาชีพ เพ่ือจัดทะเบียนกลุ่มอาชีพ ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

2.  วิเคราะห์และจัดประเภทระดับการให้การสนับสนุนของกลุ่มอาชีพ 
 
3.  ให้การสนับสนุนงบประมาณหรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  เครื ่องมือ วัตถุดิบ 

ปัจจัยส่งเสริมการผลิตที่ไม่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำแนะนำ และจัดหาตลาดเพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์  

ของกลุ่มอาชีพ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่น และภาคเอกชน 
5.  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและความก้าวหน้า หรือข้อจำกัดของปัญหา

อุปสรรคของกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
6. การให้คำปรึกษา แนะนำ กลุ ่มอาชีพที ่มีความเข็มแข็งและกลุ ่มอาชีพที ่มี 

ความประสงค์จะยื่นขอจดทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือมาตรฐานอื่น  ที่มีกฎหมายรองรับหรือ  
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เป็นนิติบุคคล เพื่อการส่งเสริมให้กลุ่มสามารถหาแหล่งทุนและมีความสามารถในการพัฒนาผลผลิต
และผลิตภัณฑ์ ดำเนินการกิจกรรมของกลุ่มอาชีพหรือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การพ่ึงตนเองได ้

7.  ควรให้การสนับสนุนช่วยเหลือ โครงการ กิจกรรม ของกลุ่มอาชีพอย่างทั่วถึง 
8.  สร้างความสัมพันธ์ที ่ดีกับกลุ ่มอาชีพในพื้นที ่และสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ  

ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น โดยการศึกษาดูงาน จัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

9.  ดำเนินการอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่า เหมาะสมและเป็นความ 
จำเป็นเร่งด่วน และ/หรือเป็นความต้องการของกลุ่มอาชีพ ที่จะส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพในท้องถิ่นมี  
ความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 การจดทะเบียนกลุ่มอาชีพตามกฎหมาย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คำแนะนำ ปรึกษา แก'ประชาชนในการไปติดต่อ หน่วยงาน
ที่ดำเนินการการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ออม
ทรัพย์ เป็นต้น 
 ข้อดี ของการรวมกลุ่มอาชีพ 

1) สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เทคนิคการประกอบอาชีพ ปัญหา
อุปสรรค แนวทางการแก้ไข โดยประชาชนที่ประกอบอาชีพเดียวกัน ทำให้เกิดความสัมพันธ์ ที่ดีอัน
นำไปสู่การสร้างเครือข่ายอาชีพโดยธรรมชาติที่เอ้ือประโยชน์ต่อกัน 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนา ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาของ 
ประชาชนแบบองค์รวมและตรงกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของประชาชนในพื้นท่ี 

3) สร้างเสริมการทำงานเป็นทีมอันนำไปสู่ความสามัคคี ความร่วมมือของ 
ประชาชนในชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 

4) สร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพหลักและอาชีพเสริม สามารถกำหนดราคา และ
กลไกทางการตลาด 

5) ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทนการผลิต เช่น การซื้อปุ๋ย ถ้ารวมกันซื้อ 
จำนวนมากสามารถต่อรองราคาซื้อขายได้ 
 
 
 

8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ พบว่า มีผู้ศึกษาไว้ดังนี้ 
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 อาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด (2555)การวิจัยเรื ่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ
สาธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณีย
ธรรม 6 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ (2) ศึกษาเปรียบเทียบความพึง
พอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม 6 ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (3) ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักสา
ราณียธรรม 6 ในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในเขตตำบลหนองกรด จำนวน 372 คน ซึ่งใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม 
 

แวหะมะ จินาแวและอริยา คูหา (2553) ไดวิจัย เรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
บริการของขององคการบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กรณีศึกษาประชาชนในเขตอำเภอยู ่งอ 
ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธวิาส 
โดยภาพรวมทั้ง 8 ดาน อยู่ในระดับมาก (X = 3.56) และผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ที่มีเพศ อายุ รายได
และระดับการศึกษาต่างกันพบว่ากลุ่มอายุแตกต่างกันความพึงพอใจต่อการบริการแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญท่ีระดับ ร้อยละ 0.05 

    

พงษ์ไพบูลย์ ศิลาวราเวทย์ และ ทิฆัมพร คุ้มวงศ์ (2551) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึง
พอใจของผู้มารับบริการจากเทศบาล ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษา
พบว่า 1) ด้านความพึงพอใจกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ พบว่าความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลท่าล้อ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากโดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้าน
การกำหนดกระบวนงานหรือขั้นตอนในการให้บริการแกผูสูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์อย่าง
ชัดเจนมากที่สุด รองลงมาคือผู้รับบริการสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สูงอายะ 2) ด้านความพึง
พอใจด้านเจาหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากโดยจำแนก
ตามลำดับดังนี้ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีแก่ผู้มารับบริการ เช่น การยิ้มแย้ม
แจ่มใส พูดจาไพเราะและมีความเป็นมิตรไมตรี เป็นลำดับมากที่สุด รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไมมีการเรียกรับผลประโยชนตอบแทนใด ๆ จากการ
ให้บริการและเจาหน้าที่ของเทศบาลไดเปิดโอกาสให้ประชาชนไดซักถามทุกประเด็นเกี่ยวกับการ
สงเคราะห์ กลุ่มเป้าหมายจนกระทั่งหมดความสงสัยตามลำดับ 3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า
โดยเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมากโดยจำแนกเป็นดังนี้ ผู้ร ับบริการมีความพึงพอใจในด้านการจ่ายเงิน
สงเคราะห์การยังชีพด้วยวิธีการรับเป็นเงินสดมากที่สุด รองลงมา รับบริการมีความพึงพอใจในด้าน
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ระหว่างรอรับบริการได้รับความสะดวกในสิ่งที่เทศบาลจัดไว้เป็นอย่างดี ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน
ด้านการจัดเตรียมสถานที่ท่ีเหมาะสมในเพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการตามลำดับ  

 

 สโรชา แพรภาษา (2549) ไดวิจัย เรื่องการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรามีอันดับมากที ่ส ุดคืองานการให้บริการ
เครื่องจักรกล เช่นการซ่อมเกรดปรับถนน ปรับพื้นที่ขุดลอกแหล่งคูคลองมีค่าเฉลี่ยที่ 4.70 อยู่ในระดับ
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 94 ส่วนอันดับสุดท้าย คือ งานระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย 
ที่ 4.02 อยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 80.40 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มอัีนดับมากที่สุด คือ เรื่องของประสิทธิภาพการทำงานของเจาหน้าที่
เพียงพอต่อการให้บริการมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.23 อยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80.60 สวนอันดับ
สุดท้ายคือจำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.02 อยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อย
ละ 80.40  
 

 จรรยา เจียมหาทรัพย์ (2549) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการของห้างคาร์ฟูร์ 
สาขาเชียงใหม่ พบว่า ก่อนการรับบริการลูกค้าส่วนใหญ่มีความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เกี่ยวกับปัจจัยความสะดวก และความปลอดภัยของที่จอดรถ ชื่อเสียงของห้าง และความน่าเชื่อถือ
ของสินค้าราคาพิเศษที่โฆษณา ความพึงพอใจของลูกค้าในขณะรับบริการ พบว่าลูกค้าที่มีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากในปัจจัยผลิตภัณฑ์ ราคา และสถานที่และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ในปัจจัยในการส่งเสริมการตลาด ความพึงพอใจของลูกค้าหลังบริการแล้วพบว่าลูกค้า
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในปัจจัยด้านสถานที่และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด และความคุ้มค่าของเงินหลังจากท่ีได้รับ
บริการครบถ้วนแล้ว 
 

 บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ (2549) จากการศึกษาวิจัยเรื ่องความพึงพอใจของประชาชนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ต่อผู้บริการเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหาร
เทศบาลนครเชียงใหม่ในแต่ละด้าน คือ คุณสมบัติของผู้บริหารในระดับมาก ความพึงพอใจด้านการ
ปฏิบัติตามนโยบาย และด้านผลงานของผู้บริหารในระดับปานกลาง ทั้งยังพบว่า ปัจจัยส่วนตัวของ
ประชาชน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และภูมิ ลำเนามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจผู้บริหาร และ
ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะคือ เทศบาลควรสร้างกิจกรรมการให้ความรู้กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองให้แก่ประชาชนให้เหมาะสมกับปัจจัยส่วนบุคคล 
 

 วรนุช บวรนันทเดช (2556) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของหน่วยบริการ
ปฐมภูมิเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปาน
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กลาง ในด้านบริการหลักการใหคำปรึกษา และบริการก่อนกับ ด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพนัธ์
กับความพึงพอใจต่อบริการ ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ และเขตที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มารับ
บริการ และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ หน่วยงานควรกำหนดมาตรฐานการบริการให้เมาะสมกับ
พื้นที่มีการนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั้น การให้บริการเชิงรุกเข้าสู่ชุมชน 
ด้านการส่งต่อ/เยี่ยมบ้าน และด้านกิจกรรมในชุมชน 
 
 

 สุรชัย รัชตประทาน (2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของสำนักงาน
ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก 
ทั ้งในด้านการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน การพูดจา/มารยาท และการให้คำแนะนำปรึกษาของ
เจ้าหน้าที่ความสะดวกในการติดต่อ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถให้บริการด้วยความเต็มใจและ
เป็นมิตร แนะนำ/ให้ข้อมูล/ให้ความรู้อย่างชัดเจน ให้บริการตามลำดับก่อนหลังและมีความรวดเร็วใน
การให้บริการ เจ้าหน้าที่กระตือรือร้น ตั้งใจทำงานบริการได้ถูกต้องครบถ้วนไม่ผิดพลาด สามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว การทำ งานมีความยุติธรรม น่าเชื่อถือ เป็นไป
ด้วยความโปร่งใส สุจริต สามารถตรวจสอบได ้และการขยายเวลาการบริการเป็นเวลา 08.00 - 18.00 
น. ส่วนด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สถานที่และบริเวณโดยรอบมีความสะดวกสบาย 
ขั้นตอนในการรับบริการ ระยะเวลาในการรับบริการ กฎระเบียบที่ใช้ค่าธรรมเนียมที่ชำระในขณะที่
ด้านอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง นอกจากนี้ผลการศึกษามีข้อเสนอแนะคือ ควรนา ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการ
บริการประชาชน จัดระเบียบการทำงานให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ตลอดจนพัฒนาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้
สามารถทำงานทดแทนกันได้ปรับปรุงระบบการบริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ยุติธรรม
มากขึ้น แก้ไขระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนต่างๆ ที่มีความล้าสมัยซ้ำซ้อน พัฒนาความรู้ความสามารถ 
และทักษะต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ในด้านการให้บริการแก่ประชาชน และปลูกจิตสำนึกของการเป็นผู้
ให้บริการ มีการประเมินและติดตามผลงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ สร้างขวัญ กำลังใจ และ
ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ เพ่ือก่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเมื่อมารับบริการ 
 

 วัชราภรณ์ จ ันทร์พุฒิพงศ์ (2546) ได้ศ ึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู ้ใช ้บริการ
สวนสาธารณะอุทยานสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เพื ่อการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ  ผล
การศึกษาพบว่าประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการจัดบริการส่วนสาธารณะโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยประชาชนที่มีเพศและโรคประจำ ตัวต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการสวนสาธารณะ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีอายุอาชีพ และรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการ
สวนสาธารณะโดยรวมแตกต่างกัน  
 

 กรนิภา หลีกล (2544, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ต่อการให้บริการของสำนักงาน
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บัณฑิตศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สำนักงานบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ชลพรรณ 
นิยม (2546, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อันได้แก ่บริการเอทีเอ็ม บริการบันทึกรายการอัตโนมัติ บริการฝาก
เงินอัตโนมัติ บริการรับฝาก/ชำระเงิน และบริการบัวหลวงโฟน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 5 บริการ มีระดับความพึงพอใจปานกลาง แต่หากมองแยกออกเป็นแต่ละ
ด้านจะพบว่า ผู้ใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านประสิทธิภาพ จะมีความพึงพอใจมาก ส่วน
ทางด้านความ สะดวกและส่งเสริมการขาย มีระดับความพึงพอใจปานกลาง ผู ้ศึกษาได้ทำการ 
เปรียบเทียบความพึงพอใจผู้ใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  พบว่า ผู้ใช้มีระดับความพึงพอใจต่อ
บริการเอทีเอ็มมากกว่าบริการอ่ืน ๆ ทั้งทางด้านประสิทธิภาพ และความสะดวกในการใช้บริการ 
 

 นริศรา อิสริยานนท์ (2548, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการต่อ
การบริการของสายการบินต้นทุนต่ำผลการวิจัยพบว่า 

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการของสายการบินต้นทุนต่ำ โดยภาพรวมมีความ
พึงพอใจ ด้านการให้บริการภาคพื้นดินและบริการทั่วไป ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจำหน่าย และด้าน
การส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความพึงพอใจ ด้านการให้บริการบนเครื่องบิน และ
ด้านงานบริการ อยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการของสายการบินต้นทุนต่ำ  
มีดังนี ้ 
    2.1 ผู้ใช้บริการต่อการบริการขอสายการบินต้นทุนต่ำที่มีเพศแตกต่างกัน จำแนกตามสาย
การบิน พบว่าผู้ใช้บริการของสายการบินนกแอร์ มีความพึงพอใจ แตกต่างกัน ส่วนผู้ใช้บริการของสาย
การบินไทยแอร์เอเชียมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 
    2.2 ผู้ใช้บริการของสายการบินต้นทุนต่ำที่มีอายุแตกต่างกัน จำแนกตามสายการบิน พบว่า 
ผู้ใช้บริการของสายการบินนกแอร์ ผู้ใช้บริการของสายการบินโอเรียนท์ ไทยแอร์ไลน์ และผู้ใช้บริการ
ของสายการบินไทยแอร์เอเชียมีความพึงพอใจแตกต่างกัน 
    2.3 ผู้ใช้บริการของสายการบินต้นทุนต่ำที่มีการศึกษาแตกต่างกัน จำแนก ตามสายการบิน 
พบว่า ผู้ใช้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีความพึงพอใจ แตกต่างกัน ส่วนผู้ใช้บริการของสาย
การบินนกแอร์ และผู้ใช้บริการของสายการบินโอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 
    2.4 ผู้ใช้บริการของสายการบินต้นทุนต่ำที่มีอาชีพแตกต่างกัน จำแนกตาม สายการบิน 
พบว่า ผู้ใช้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีความพึงพอใจแตกต่างกัน ส่วนผู้ใช้บริการของสาย
การบินนกแอร์ และผู้ใช้บริการของสายการบินโอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 
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    2.5 ผู้ใช้บริการของสายการบินต้นทุนต่ำที่มีรายไต้แตกต่างกันจำแนกตาม สายการบิน
พบว่าผู้ใช้บริการของสายการบินนกแอร์ผู ้ใช้บริการของสายการบินโอเรียนท์  ไทยแอร์ไลน์ และ
ผู้ใช้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชียมีความพึงพอใจแตกต่างกัน 
    2.6 ผู้ใช้บริการของสายการบินต้นทุนต่ำที ่มีจำนวนครั้งในการใช้บริการ  แตกต่างกัน 
จำแนกตามสายการบิน พบว่า ผู้ใช้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชียมีความพึงพอใจแตกต่างกัน 
ส่วนผู้ใช้บริการของสายการบินนกแอร์ และผู้ใช้บริการของ สายการบินโอเรียนท์ ไทยแอร์ไลน์มีความ
พึงพอใจไม่แตกต่างกัน 
 3. ปัญหาในการใช้บริการต่อการบริการของสายการบินต้นทุนต่ำ พบว่า ผู้ใช้บริการมีปัญหา
มากที่สุด คือ มีเที่ยวบินน้อยไม่ตรงเวลา ไม่มีที่นั่งที่แน่นอน ราคาไม ่แน่นอน จุดจำหน่ายสายการบิน
มีน้อย โฆษณามากเกินไปในเรื่องราคาและพนักงานบริการมีน้อย 
 วรเศรษฐ์ นิธิอนันต์ (2541, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี ่ยวกับความต้องการและปัญหาของ
นักศึกษาต่อการให้บริการด้านสวัสดิการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต ผลจากการศึกษา
พบว่า ความต้องการของนักศึกษาต่อการให้บริการด้านสวัสดิการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหาของ นักศึกษาต่อการให้บริการด้านสวัสดิการใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตด้าน อาหารและหอพัก ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
ด้านกิจกรรมนักศึกษาและ องค์การนักศึกษา ด้านการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้านระเบียน
นักศึกษาอยู่ในระดับมาก 
 

 วัชโรจน์ จิตร์ภิรมย์ศรี (2548) ว่าที่ร้อยตรีได้ทำการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อการใช้บริการตามนโยบายจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ของสำนักงานเขตราชเทวี” โดยใช้ผู้ที่ไปขอรับบริการ 
จำนวน 188 คนเป็นกลุ่มตัวอย่างศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือศึกษา โดยจำแนกตามภูมิ
หลังเป็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ผลการวิจัยได้พบว่า ความพึงพอใจมากที่สุด 
เป็นอันดับ 1 คือ ด้านกระบวนการให้บริการ รองลงมาได้แก่ด้านการอำนวยความสะดวก ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่  และด้านสถานที่ให้บริการตามลำดับ ผลการทดสอบ
สมมติฐานจำแนกตามภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถามแล้ว ได้พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริการ ตาม
นโยบายจุดเดียวเบ็ดเสร็จของสำนักงานเขตราชเทวี ในภาพรวมนั้น ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ใช้บริการที่มี
อาชีพต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .001 
 

 วุฒิศักดิ ์สิงห์เดโช (2538) ได้ทำการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพ
ในการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอ” ผลการวิจัยพลว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนระดับความพึงพอใจของประชาชน จำแนกเป็นรายข้อทั้งด้าน
สภาพ ภูมิทัศน์ และด้านการให้บริการอยู่ในระดับต่ำ 
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 บุญชู รัตกิจนากร (2538) ได้ศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ โดยใช้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 300 
คน เป็นกลุ่มตัวอย่างศึกษา ผลการวิจัยได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการให้บริการของ
ข้าราชการตำรวจฯ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการจัดระบบนั้นอยู ่ในระดับที ่ดี  ด้านกระบวนการ
ให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง และด้านบุคลากรจัดอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อ
ความคิดเห็นได้แก่ อายุ สถานภาพ สมรส การศึกษา ประสบการณ์ ในการมาเยี่ยมหรือประกันตัว
ผู้ต้องหา 
 

 กันยารัตน์ พฤกษ์อุดม (2545) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักบินบริษัทการบินไทยจำกัด 
(มหาชน) ต่อการให้บริการด้านควบคุมจราจรทางอากาศของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักบินฯ 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของนักบินฯ ตามปัจจัยส่วนบุคคล 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมจราจรทางอากาศกับความพึงพอใจของนักบินฯกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือ นักบินของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 293 คน ผลการวิจัยได้พบว่า ความพึงพอใจ
ของนักบินฯ ต่อการให้บริการด้านการควบคุมจราจรทางอากาศของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศ
ไทย จำกัด นั้นอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสอบสมมติฐานได้พบว่า สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 
ตำแหน่งงาน จำนวนปีที่ปฏิบัติงาน และจำนวนชั่วโมงบินที่ปฏิบัติงานต่างกันนั้นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ แต่นักบินที่มีอายุและระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
การควบคุมจราจรทางอากาศไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานควบคุมจราจรทางอากาศนั้นไม่มีความสัมพันธ์ต่อการให้บริการด้ านการควบคุมจราจร
ทางอากาศแต่อย่างใด 
 

 เพียร แก้วสวัสดิ์ (2548) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการให้บริการด้าน
พัสดุของฝ่ายบริหารพัสดุบริษัท ทีโอทีจำกัด (มหาชน) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานที่ใช้บริการ
ด้านพัสดุจำนวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 67.60 เป็นเพศชาย อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 49.83 การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ร้อยละ 58.64 ตำแหน่ง 7-9 ร้อยละ 52.26 ประสบการณ์ทำงาน 10 - 20 ปี ร้อยละ 45.30 สายงาน
ปฏิบัติการด้านช่าง ร้อยละ 45.30 ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านพัสดุของฝ่าย
บริหารพัสดุ เฉพาะด้านสถานที่ และด้านการบริการของพนักงาน อยู่ในระดับมาก (มีค่า 3.52 และ 
3.60 ตามลำดับ) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า 
กลุ่มสายงาน และระดับการศึกษาความพึงพอใจโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
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0.01 และ ระดับ 0.05 สำหรับเพศ อายุ ตำแหน่ง และประสบการณ์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิต ิ
 

 บดินทร์ ดวงชาทม (2547) ได้วิจัยเรื่อง การให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : ศึกษา
เฉพาะการไฟฟ้ารังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ จำนวน 290 ราย 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความต้องการในการรับบริการของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่อยู่ในระดับสูง ส่วนการ
เปรียบเทียบระดับความต้องการในการรับบริการ ผู้ใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือนมีความต้องการในการรับ
บริการแตกต่างกัน แต่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่มีความแตกต่างกันทางด้าน เพศ อายุ สถานภาพของผู้ใช้
ไฟฟ้า ขนาดมิเตอร์ที่ใช้ การติดต่อสื่อสาร มีความต้องการในการรับบริการไม่แตกต่างกัน ส่วนความรู้
ความเข้าใจในการบริการมีความสัมพันธ์กับความต้องการในการรับบริการของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ 
 

 สุวัฒน์ สุขวิบูลย์ (2548) ได้ศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ ณ ส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร: ศึกษาเฉพาะกรณีงานทะเบียนราษฎร ผล
การศึกษาวิจัยได้พบว่า ในภาพรวมประชาชนที่ไปใช้บริการงานทะเบียนราษฎรแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
นั้น มีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับในระดับที่มาก การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการไปรับบริการกับความพึงพอใจในบริการได้พบว่า อายุ สถานภาพ
สมรส รายได ้ประเภท ของบริการที่ไปใช้ การรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการและ
ช่วงเวลาที่ไปใช้บริการที่แตกต่างกัน มีผลทำให้ประชาชนที่ไปใช้บริการมีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่าง
กัน แต่ได้พบว่าเพศ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับความคาดหวังของประชาชนที่ไปใช้บริการ ที่
แตกต่างกัน มีผลทำให้ความพึงพอใจในบริการที่ได้รับแตกต่างกันการวิเคราะห์ความ สัมพันธ์ระหว่าง
ความคาดหวังในการไปใช้บริการกับความพึงพอใจในการไปใช้บริการ ได้พบว่ามีความสัมพันธ์ใน
ทางบวก ซึ่งหมายความว่า ยิ่งประชาชนมีความคาดหวังในบริการที่ดีมากเท่าใดก็ยิ่งมีความพึงพอใจใน
บริการที่ได้รับมากข้ึนเท่านั้น 
 

 ชัญญวัลย์ เชิดชูกิจกุล (2549) ได้ศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
ณ ศูนย์บริการประชาชนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร โดยได้แบ่งความพึง
พอใจออกเป็น 3 ด้าน คือ 1. ด้านพฤติกรรมในการให้บริการ 2. ด้านอาคารสถานที่ 3. ระบบการ
ให้บริการ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชาชนที่เข้าไปใช้บริการ ณ ศูนย์บริการประชาชนแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จของกรุงเทพมหานคร จำนวน 408 คน จาก 12 เขต ผลการศึกษาวิจัยได้พบว่า เพศ อายุ 
อาชีพ สถานภาพสมรส งานที่ไปติดต่อต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไม่
แตกต่างกัน แต่ระดับการศึกษาและรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
แตกต่างกัน คือ 1. ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความพึงพอใจแตกต่างจากประชาชน
ที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2. ประชาชนที่มี
รายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน มีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่แตกต่าง
จากประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ด้านพฤติกรรมในการให้บริการและระบบ
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การให้บริการนั้น ประชาชนมีความ พึงพอใจมาก ส่วนด้านอาคารสถานที่ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ระดับกลาง 
 

 ภัทริน  โหลสกุล (2548) ไดศ้ึกษาความพึงพอใจต่อสภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
ระดับปฏิบัติการโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยการศึกษาถึงความพึงพอใจต่อสภาพการปฏิบัติงาน และ
เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสภาพการปฏิบัติงาน จำแนกตามสถานภาพ ส่วนบุคคล โดยใช้พยาบาล
วิชาชีพระดับปฏิบัติการแผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 270 นาย เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ศึกษาผลการศึกษาได้พบว่า พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการฯ มีความพึงพอใจต่อสภาพการ
ปฏิบัติงานโดยรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และสถานภาพส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ความพึงพอใจต่อ
สภาพการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ ตั้งไว้ 
 

 วรรณภา รัชตารมย์ (2547) ได้ทำการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกพึงพอใจ
และความรู้สึกมั่นคงในการทำงานของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” ผล
การศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกพึงพอใจในการทำงานของครูโรงเรียนเอกชน
อาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถในการทำงานด้านรายได้ 
ด้านการรับรู้การเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียน ด้านความไว้วางใจในเพื่อนร่วมงานด้านความก้าว หน้า
ในการทำงาน ด้านเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ด้านความ
ไว้วางใจกับเพื่อนร่วมงาน ด้านความยุติธรรมและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกมั่นคงในการ
ทำงานของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ปัจจัยด้านรายได้ ด้านความ
ไว้วางใจของผู้บริหาร ด้านการรับรู้ความสามารถในการทำงานของตน ด้านความไว้วางใจเพื ่อน
ร่วมงาน ด้านเครื ่องมือและสิ ่งอำนวยความสะดวก ด้านการเปลี ่ยนแปลงภายในโรงเรียน ด้าน
ความก้าวหน้าในการทำงานจากงานวิจัยดังกล่าว สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็นส่วนที่สำคัญในการ
ให้บริการ เพราะเป็นผลย้อนกลับในการให้บริการต่อประชาชน และเป็นผลที่ทำให้ทราบถึงความพึง
พอใจของประชาชนว่า ในองค์กร หน่วยงานใด ประชาชนที่มารับบริการนั้น มีความสุข มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการขององค์กร หน่วยงานนั้น ทำให้ทราบว่า องค์กร หน่วยงานนั้น มีคุณภาพ และ
มีประสิทธิภาพในการให้บริการต่อประชาชน 


