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1. แนวคิดความพงึพอใจ 

  1.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542, หนา้ 775) ให้ความหมายของความพึงพอใจ 
หมายถึง ชอบใจ สมใจ 
  สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2548, หนา้ 13) ไดอ้ธิบายถึง การพฒันา
คุณภาพการใหบ้ริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการไว ้3 ดา้น 
      1. ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ ประกอบดว้ยการให้บริการดว้ยรอยยิม้ สุภาพเป็นมิตร
อธัยาศยัดี บริการดว้ยความสะดวกรวดเร็ว กระตือรือร้น เตม็ใจใหบ้ริการและเจา้หนา้ท่ีตอ้ง 
ใหค้าํแนะนาํหรือตอบขอ้ซกัถามไดเ้ป็นอยา่งดี 
    2. ด้านกระบวนการให้บริการ ประกอบด้วยการให้บริการท่ีเป็นระบบขั้นตอน 
ระยะเวลาการให้บริการท่ีเหมาะสมเป็นไปตามลาํดบัก่อนหลงั มีป้ายประชาสัมพนัธ์ มีแผ่นพบั 
แจง้ขอ้มูลต่าง ๆ และมีตูรั้บฟังความคิดเห็นหรือแบบประเมินผลการให้บริการรวมทั้งมีอุปกรณ์
เคร่ืองมือทนัสมยัในการใหบ้ริการ 
    3. ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก ประกอบไปด้วยสถานท่ีให้บริการรวมถึงห้องนํ้ า
จะตอ้งสะอาด มีท่ีนัง่สําหรับผูม้ารับบริการ มีท่ีจอด มีนํ้ าด่ืม มีทาศพัทส์าธารณะ มีป้ายบอกจุดบริการ 
ท่ีจดัเจน 
  สรชัย พิศาลบุตร (2550, หน้า 135) ความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการ หมายถึง 
การท่ีลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ แต่ตอ้งอยู่ในขอบเขตท่ีผูใ้ห้บริการสามารถจดัหา
หรือบริการใหไ้ดโ้ดยไม่ขดัต่อกฎหมายและศีลธรรมอนัดีงาม 
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   กนกวรรณ รักเหล็ก (2553,หน้า 31) ให้ความหมายของความพึงพอใจ หม ายถึง 
ความรู้สึกหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาของบุคคลเพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการส่ิงใดส่ิงหน่ึง  
ซ่ึงอาจแสดงออกมาในทางบวกสาํหรับส่ิงท่ีไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงั หรือทางลบสําหรับ
ส่ิงท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงั 

ความพึงพอใจ คือ การท่ีบุคคลไดรั้บการตอบสนองตามความประสงค์หรือความตอ้งการ  
ซ่ึงความพึงพอใจจะเกิดข้ึนหากความต้องการได้รับการตอบสนอง และในทางกลับกัน 
ถา้ความตอ้งการนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน  

 
2. แนวคิดความต้องการ 

  สมิต สัชฌุกร (2550, หนา้ 71 - 74) กล่าวถึง ความตอ้งการของผูม้ารับบริการ ดงัน้ี 
  1. สถานท่ีไปมาสะดวก 
  2. มีการกล่าวตอ้นรับทกัทาย 
  3. มีความเอาใจใส่ผูม้าติดต่อ มีความเอาใจใส่ดูแลทั้งดว้ยการพูดและการกระทาํ 
  4. สนใจตอบคาํถาม ควรสนใจฟังคาํถามเพื่อรับรู้ความต้องการ และให้คาํตอบ  
ท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ 
  5. มีท่าทีแสดงออกท่ีสุภาพ กิริยาท่ีสุภาพนุ่มนวล 
  6. พูดด้วยนํ้ าเสียงชัดเจนไพเราะ ควรพูดให้ชัด ฉะฉานด้วยนํ้ าเสียงไพเราะชวนฟัง  
ไม่ควรพูดดดัเสียง 
  7. มีความเป็นกนัเอง แต่ไม่ใช่ถึงขั้นถือวสิาสะเห็นเป็นเพื่อนเล่น 
  8. ถามความประสงคแ์ละใหค้าํแนะนาํ และตั้งใจรับฟังดว้ยความสงบ 
 ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์ (Maslow’s Hierarchy of needs Theory)  
(อา้งถึงใน พยอม วงศส์ารศรี, 2551, หนา้ 236) ประกอบดว้ย 
   1. ความตอ้งการขั้นพื้นฐานหรือความตอ้งการทางร่างกาย (Basic Needs or Physiological 
Needs)  ไดแ้ก่ ความตอ้งการอาหาร นํ้ าอากาศ ปัจจยัส่ี ซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับชีวิต ถา้มนุษย์
ยงัไม่สามารถสนองความตอ้งการขั้นน้ีได ้จะไม่มีความตอ้งการในขั้นถดัไป เพราะมนุษยจ์ะไม่มี
เวลาคิดถึงความตอ้งการอ่ืน จะคิดเฉพาะส่ิงท่ีมาสนองความตอ้งการในขั้นน้ีเท่านั้น 
   2. ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (Security and Safety Needs) มนุษยมี์ความ
ตอ้งการท่ีจะให้คนมีความมัน่คงในการมีชีวิตอยู่รอด ถ้าทาํงานต้องการให้คนมีความมัน่คงใน
สถานภาพการทาํงาน มีความปลอดภยัจากอนัตรายต่าง ๆ 
   3. ความตอ้งการการเป็นเจา้ของ (Belonging Needs) ส่ิงท่ีมนุษยมี์ความตอ้งการใน
ขั้นน้ี คือ ความรัก ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม 
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   4. ความตอ้งการยอมรับนบัถือ (Esteem Needs) ความตอ้งการยอมรับนบัถือ สามารถ
จาํแนกเป็น 2 ประเภท คือ 
     1) การยอมรับนบัถือจากบุคคลทัว่ไป เช่นการไดรั้บการเอาใจใส่ การไดรั้บ
เกียรติยกยอ่ง  
     2) การยอมรับนับถือตนเอง เช่น ความปรารถนาท่ีจะไปสู่ความสําเร็จ 
(Achievement) ความเป็นตวัของตวัเอง (Independence) ความเช่ือมัน่ในตนเอง (Confidence) และ
ความมีอิสระ (Freedom) โดยปกติทัว่ไปจะวดัความสาํเร็จจากการทาํงาน เช่น การเล่ือนขั้น การเพิ่ม
กาํไรใหบ้ริษทั การไดรั้บผลประโยชน์อ่ืน ๆ ในการปฏิบติังาน 
   5. ความตอ้งการท่ีจะรู้จกัตนเอง หรือความตอ้งการแสวงหาความกา้วหนา้ใหแ้ก่
ตนเอง (Self-Actualization) ความตอ้งการในขั้นน้ี มนุษยจ์ะมีความสุขในการทาํงาน มีความพึง
พอใจท่ีจะสร้างความสมบูรณ์ใหแ้ก่ชีวติ มีความตอ้งการใหกิ้จการท่ีทาํอยูก่า้วหนา้ยิง่ข้ึน 

 ความตอ้งการขั้น 1 - 4 มาสโลวเ์รียกวา่ ความตอ้งการขั้นตํ่าท่ีร่างกายยงัขาดอยู ่(Deficiency 
Needs) ดงันั้น มนุษยจ์ะพยายามทุกวิถีทางท่ีจะให้ไดม้าซ่ึงความตอ้งการดงักล่าว เม่ือความตอ้งการ
ขั้นท่ี 1- 4 ไดรั้บการตอบสนองแลว้ ก็จะแสวงหาความตอ้งการระดบัสูงต่อไปคือขั้นท่ี 5 ความ
ตอ้งการชั้นสูงสุดน้ีมาสโลวเ์รียกวา่ ความตอ้งการพฒันาตนเองให้เจริญงอกงาม (Growth Needs) 
ความตอ้งการชนิดน้ีเป็นแรงจูงใจท่ีกระตุน้ให้มนุษยใ์ฝ่หา ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นไปเน่ืองจากการขาดหรือ
บกพร่องแต่อยา่งใด  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบที ่2 ความตอ้งการของมนุษยใ์นทศันะมาสโลว ์(Avery and Baker, 1984) 
 

  Parasuraman, et al. (1988, p. 16) กล่าววา่ ความตอ้งการ หมายถึง ทศันคติท่ีเก่ียวกบั
ความปรารถนา หรือความต้องการของผูรั้บบริการท่ีคาดหมายว่าจะเกิดข้ึนในการบริการนั้ น 
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ผูรั้บบริการตอ้งการรับบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีเจาะจงและผูรั้บบริการจะประเมินผล
ของการไดรั้บบริการ โดยมีพื้นฐานจากส่ิงท่ีคาดหวงัว่าจะไดรั้บ ความตอ้งการ คือส่ิงท่ีถูกฝังลึก 
อยู่ใตจิ้ตสํานึกของมนุษย ์เป็นผลสืบเน่ืองมาจากชีวิตความเป็นอยู่และสถานภาพของแต่ละบุคคล 
เม่ือรู้สึกมีความตอ้งการจะมีแรงจูงใจท่ีจะทาํใหค้วามตอ้งการไดรั้บการตอบสนอง 
  ทวีสิน เหล่ียมสมบติั (2550, หนา้ 52) กล่าววา่ ความตอ้งการ หมายถึง สภาพของบุคคล 
ท่ีเกิดความรู้สึกอยากได้ ประสงค์ได้ทาํให้ร่างกายเสียสมดุลและแสดงพฤติกรรมตอบสนอง 
ความตอ้งการให้เกิดความสมดุลแก่ตวัเอง ความตอ้งการ ประกอบดว้ย ความตอ้งการทางร่างกาย 
จิตใจ และสังคม  
  ความตอ้งการ คือ ความรู้สึก หรือความประสงค์ท่ีจะไดรั้บส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงความตอ้งการ
ของมนุษยน์ั้น แบ่งออกเป็น 3 ประการ ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ความตอ้งการทางดา้น
จิตใจ และความตอ้งการทางสังคม โดยตามธรรมชาติของมนุษยน์ั้นจะมีความตอ้งการหลายอย่าง 
และเป็นความตอ้งการท่ีไม่ส้ินสุด ไม่ความตอ้งการอย่างหน่ึงได้รับการตอบสนอง ก็จะมีความ
ตอ้งการอยา่งอ่ืนต่อไป 
 
3. แนวคิดการให้บริการ 

  Penchansky และ Thomas (อา้งถึงใน ศศิธร พูลสุข, 2538, หนา้ 38) ไดเ้สนอแนวความคิด
เก่ียวกบัการใหบ้ริการไวด้งัน้ี 
    1. ความเพียงพอของการบริการท่ีมีอยู่ (Availability) คือ ความพอเพียงระหว่าง
บริการท่ีมีอยูก่บัความตอ้งการขอรับบริการ  
    2. การเขา้ถึงแหล่งบริการไดอ้ยา่งสะดวก คาํนึงถึงลกัษณะท่ีตั้ง และการเดินทาง 
    3. ความสะดวกและส่ิงอาํนวยความสะดวกของแหล่งบริการ (Accommodation) 
ไดแ้ก่  แหล่งบริการท่ีผูรั้บบริการยอมรับวา่ใหค้วามสะดวกและมีส่ิงอาํนวยความสะดวก 
    4. ความสามารถของผูรั้บบริการในการท่ีจะเสียค่าใชจ่้ายสาํหรับบริการ  
    5. การยอมรับคุณภาพของบริการ (Acceptability) ซ่ึงในท่ีน้ีรวมถึงการยอมรับ 
ลกัษณะผูใ้หบ้ริการดว้ย 
  Max Weber (อา้งถึงใน Brian R. Fry, 1998) นกัวชิาการชาวเยอรมนั ช้ีให้เห็นวา่ การให้บริการ
ท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากท่ีสุด คือการให้บริการโดยไม่คาํนึงถึงตวับุคคล  
เป็นการให้บริการท่ีไม่ใช้อารมณ์ และไม่มีความชอบพอใครเป็นพิเศษ แต่ทุกคนจะตอ้งไดรั้บการ
ปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัตามหลกัเกณฑท่ี์มีอยูใ่นสภาพท่ีเหมือนกนั 
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  สมิต สัชฌุกร (2550, หน้า 14) กล่าวว่า การให้บริการ เป็นการปฏิบติังานท่ีกระทาํหรือ
ติดต่อและเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการ การให้บุคคลต่าง ๆ ไดใ้ชป้ระโยชน์ในทางใดทางหน่ึง ทั้งดว้ย
ความพยายามใด ๆ ก็ตาม ด้วยวิธีการหลากหลายในการทาํให้คนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได้รับความ
ช่วยเหลือจดัไดว้า่เป็นการใหบ้ริการทั้งส้ิน 
     การประเมินคุณภาพการบริการให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจ Parasuraman, Zeithaml 
และ Berry ไดส้ร้างเคร่ืองมือวดัคุณภาพการบริการ (SERVQUAL) จาํแนกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี (อา้งถึงใน 
ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2548) 
     1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) ลกัษณะท่ีปรากฏให้เห็น หรือส่ิงท่ี 
จบัตอ้งได ้เช่น วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ อาคารสถานท่ี บุคคล ป้ายประชาสัมพนัธ์ แบบฟอร์มต่าง ๆ 
รวมทั้งการแต่งกายของเจา้หนา้ท่ี 
     2. ความเช่ือถือและไวว้างใจได้ (Reliability) ความเช่ือถือและไวว้างใจได้เป็น
ความสามารถในการมอบบริการ เพื่อสนองความต้องการของผูรั้บบริการตามท่ีได้สัญญาหรือ  
ท่ีควรจะเป็นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและไดต้รงวตัถุประสงคข์องการบริการนั้น ภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
     3. ความสามารถในการตอบสนอง (Responsiveness) ผูใ้ห้บริการพร้อมและเต็มใจ 
จะใหบ้ริการ สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดท้นัท่วงที ผูรั้บบริการไดรั้บความ
สะดวก ความรวดเร็วจะตอ้งมาจากพนกังานและกระบวนการในการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
     4. ความเช่ือมัน่ต่อการบริการ (Assurance) ความรู้และมนุษยส์ัมพนัธ์ของผูใ้ห้บริการ 
ท่ีแสดงออกทําให้ผูรั้บบริการมีความเช่ือมั่นในการบริการท่ีได้รับ (เป็นการรวมปัจจัยด้าน
ความสามารถ ความมีมารยาท ความน่าศรัทธา และความปลอดภยัเขา้ดว้ยกนั) 
     5. ความเขา้ใจและเอาใจใส่ผูรั้บบริการของผูใ้หบ้ริการ (Empathy) องคป์ระกอบขอ้น้ี 
เป็นการดูแลและเอาใจใส่ให้บริการอย่างตั้ งอกตั้งใจ เน่ืองจากเข้าใจปัญหาหรือความต้องการ 
ของผูรั้บบริการตอ้งไดรั้บการตอบสนอง เนน้การบริการและการแกปั้ญหาให้ผูรั้บบริการอยา่งเป็น
รายบุคคล 
   SERVQUALไดรั้บความนิยมในการนาํมาใชเ้พื่อศึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการอยา่ง
กว้างขวาง ซ่ึงองค์การต้องการทําความเข้าใจต่อการรับรู้ของกลุ่มผู ้รับบริการเป้าหมาย 
ตามความตอ้งการในบริการท่ีเขาตอ้งการ และเป็นเทคนิคท่ีให้วิธีการวดัคุณภาพในการให้บริการ
ขององค์การ นอกจากน้ี ยงัสามารถประยุกต์ใช้ SERVQUAL สําหรับการทาํความเขา้ใจกบัการ 
รับรู้ของบุคลากรต่อคุณภาพในการใหบ้ริการ โดยมีเป้าหมายสําคญัเพื่อให้การพฒันาการให้บริการ
ประสบผลสาํเร็จ 
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  ฉตัยาพร เสมอใจ (2550, หน้า 107) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรม ประโยชน์
หรือความพอใจ ซ่ึงได้เสนอเพื่อขาย หรือกิจกรรมท่ีจดัข้ึนรวมกบัรายการสินคา้ โดยทัว่ไปแล้ว 
บริการไม่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัสินคา้เท่านั้น แต่บริการจะมีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนความ
ตอ้งการใชก้ารฝึกอบรมผูบ้ริโภคใหรู้้จกัวธีิใช ้เป็นตน้ 
  ณัฎฐิยา แดงประเสริฐ (2550, หน้า 27) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือ
กระบวนการ ดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงของบุคคลหรือองคก์าร เพื่อตอบสนองความตอ้งการและ 
เป็นประโยชน์ต่อผู ้อ่ืนให้ได้รับความสุข ความสะดวกสบาย หรือเกิดความพึงพอใจจากผล 
ของการกระทาํนั้น และไม่จาํเป็นตอ้งรวมอยูก่บัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ทั้งยงัเกิดจากความเอ้ืออาธร 
ความมีนํ้าใจเป่ียมดว้ยความปรารถนาดี ช่วยเหลือเก้ือกูล ใหค้วามสะดวกรวดเร็ว ใหค้วามเป็นธรรม
และความเสมอภาค 
   ศรัณยพงศ์ เท่ียงธรรม (2551, หน้า 41) กล่าวถึงปัจจยัประเมินคุณภาพการบริการว่า 
สภาพการแข่งขนัท่ีสูงมากในปัจจุบนั องคก์รธุรกิจตอ้งสร้างความแตกต่าง และความแตกต่างนั้น
ตอ้งเป็นความแตกต่างท่ีมีคุณค่าในสายตาของลูกคา้ “การบริการ” ก็เป็นแนวทางหน่ึงท่ีสร้างความ
แตกต่างท่ีมีคุณค่าสําหรับลูกคา้ นอกเหนือจากความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ์ หรือภาพลกัษณ์ของ
ตราสินคา้ เน่ืองจากการบริการไม่ตอ้งลงทุนในการวิจยัและพฒันามากเม่ือเปรียบเทียบกับการ
พฒันาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน หรือไม่ต้องลงทุนมากในการสร้าง
ภาพลกัษณ์อยา่งต่อเน่ืองเม่ือเปรียบเทียบกบัการลงทุนในการสร้างตราสินคา้ จากเหตุผลดงักล่าวทาํ
ให้องคก์รส่วนใหญ่ในทุกประเภทธุรกิจให้ความสําคญักบัเร่ืองการบริการลูกคา้จนอาจจะกล่าวได้
ว่า ในปัจจุบนัน้ีทุกธุรกิจคือ ธุรกิจบริการ โดยมีทั้งประเภทท่ีส่งมอบบริการลว้น (Pure Service) 
และประเภทท่ีใชสิ้นคา้เป็นสะพานในการเขา้ถึงเพื่อใหบ้ริการลูกคา้ 
   จากปัญหาสาํคญัประการหน่ึงในดา้นการให้บริการลูกคา้คือ ผลการประเมินคุณภาพการ
บริการจากลูกค้ายงัคงอยู่ในระดับไม่สูงมากเพียงพอเท่าท่ีองค์กรคาดหวงั ทั้ ง ๆ ท่ีองค์เอง 
ก็เช่ือว่าได้พยายามอย่างเต็มท่ีในทุกวิถีทางท่ีจะทําให้ลูกค้ารับรู้ถึงคุณภาพการบริการ และ 
เกิดความพึงพอใจ สาเหตุหน่ึงมกัไม่ได้เกิดจากการท่ีองค์กรมีความบกพร่องในการให้บริการ  
แต่เกิดจากองคก์รไม่ทราบวา่ ปัจจยัใด “โดนใจ” หรือก่อใหเ้กิดการรับรู้คุณภาพบริการ 
   ธรรมชาติของบริการ การบริการ (Services) ไม่เหมือนสินคา้ (Goods) เพราะมีลกัษณะ
เฉพาะท่ีสาํคญัในเร่ือง ดงัน้ี 

1.   Intangible ไม่มีตวัตน ไม่สามารถจบัตอ้ง มองเห็น หรือโอนเปล่ียนกรรมสิทธ์ิกนัได ้
ไม่ไดเ้ห็น ไม่ไดเ้ลือกล่วงหนา้ก่อนซ้ือ 

2.   Heterogeneous/Variable ผนัแปรแตกต่างไปไม่เหมือนเดิมในแต่ละคร้ังท่ีให้หรือ 
รับบริการ หรือกล่าวโดยง่ายวา่ไม่มีการบริการสองคร้ังท่ีเหมือนกนัโดยสมบูรณ์ 
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3.   Simultaneous or Inseparable แยกจากกนัไม่ไดใ้นเร่ืองการให้และรับบริการท่ีตอ้ง
เกิดข้ึนพร้อม ๆ กนั ทาํให้มีปัจจยัองค์ประกอบจาํนวนมากท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอิทธิพลต่อสถานการณ์
การส่งมอบบริการ 

4.   Perishable สูญเปล่าไป เก็บทบยอดไวไ้ม่ได้เม่ือช่วงเวลาการให้บริการผ่านไป 
ลกัษณะเฉพาะต่าง ๆ ทั้ง 4 ประการ ทาํให้ตลาดบริการแตกต่างกนัไปจากการตลาดสินคา้ ดงัท่ีเรา
คุน้เคย ตวัอยา่งเช่น 

 4.1  Service Marketing Mix - ส่วนผสมการตลาดบริการ จาํเป็นตอ้งให้ความสําคญั
กบั 7P’s ไม่ใช่แค่ 4P’s โดยเพิ่มความสาํคญัท่ี P-People ทั้ง People ท่ีเป็นพนกังานผูใ้ห้บริการลูกคา้
ผูรั้บบริการ และลูกคา้รายอ่ืน ๆ โดย P - People ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานภายในองค์กร  
ยงันาํไปสู่แนวคิดต่าง ๆ ในเร่ืองการตลาดภายใน (Internal Marketing) ลูกคา้ภายใน (Internal Customers) 
หรือการบริการภายใน (Internal Services) ท่ีมุ่งให้ฝ่ายงานสนบัสนุนต่าง ๆ ตอ้งให้ความสําคญั 
ในการให้บริการแก่ฝ่ายงานท่ีมีหนา้ท่ีบริการลูกคา้ภายนอกโดยตรง ส่วนอีก 2P ก็คือ P – Process 
กระบวนการในการบริการ ท่ีกาํหนดขั้นตอนการทาํงาน และหน้าท่ีของ People ไวอ้ย่างชดัเจน 
รวมทั้งวางแผนกระบวนการ และขั้นตอนทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจได้ว่า องค์กรจะสามารถส่งมอบ
บริการท่ีเป็นมาตรฐานได้ และส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม (P-Physical Evidence) ส่ิงท่ีมีตวัตนจบัตอ้ง
มองเห็นไดท่ี้มีผลต่อการรับรู้ในการบริการ 

4.2  การตลาดบริการตอ้งให้ความสําคญัมากกบัเร่ืองการบริหาร Demand เพื่อลด 
ค่าเสียโอกาส ทั้งในกรณีท่ีมีความพร้อมในการให้บริการแต่ไม่มีลูกค้า หรือกรณีท่ีมีลูกคา้มาก 
เกินกวา่จะให้บริการได ้ทาํให้เสียโอกาส เสียรายได ้การท่ีตอ้งบริหาร Demand ก็มาจากสาเหตุท่ี
การบริการไม่สามารถเก็บเป็นสตอ็คบริการไว ้ หรือนาํส่ิงท่ีไม่ไดใ้หบ้ริการ เช่น ห้องพกัในคืนหน่ึง
ทบยอดคงเหลือไปขายในวนัหน้าได ้รวมทั้งการขยายขีดความสามารถในการให้บริการ (Service 
Capacity) เพื่อรองรับลูกคา้แบบเร่งด่วนก็ทาํไดจ้าํกดัดว้ย 

4.3 ในด้านของลูกค้านั้น การประเมินคุณภาพการบริการเป็นเร่ืองยาก การบริการ 
ไม่มีส่ิงท่ีเรียกวา่ “Search Quality - คือคุณสมบติั หรือคุณภาพท่ีสามารถประเมินเปรียบเทียบได้
ตั้งแต่ยงัไม่ตดัสินใจซ้ือ” เช่น สีสัน นํ้ าหนกั รูปทรง ฯลฯ จะมีก็แต่ “Experience Quality - คุณภาพ
ท่ีสามารถประเมินไดภ้ายหลงัจากไดซ้ื้อ และบริโภคแลว้” เช่น จะรู้วา่ช่างตดัผมฝีมือดีก็ต่อเม่ือได้
ใช้บริการตดัผมแลว้ นอกเหนือจากน้ี บริการหลาย ๆ ประเภทท่ีไม่มีทั้ง “Search Quality” และ 
“Experience Quality” กล่าวคือ ไม่วา่จะก่อนการตดัสินใจซ้ือ จนถึงไดซ้ื้อ และไดบ้ริโภคแลว้ ลูกคา้
ก็ไม่สามารถประเมินคุณภาพได ้เช่น การรับบริการตรวจวินิจฉยัโรคของแพทย ์หรือการนาํรถเขา้
รับบริการซ่อมของศูนยบ์ริการ เป็นตน้ กรณีเช่นน้ีเรียกการบริการนั้นวา่ มีเพียง “Credence Quality - 
คุณสมบติั หรือคุณภาพท่ีเป็นความเช่ือ” หรือก็คือ คุณภาพอยูท่ี่ความเช่ือของลูกคา้ 
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 4.4  ในดา้นลูกคา้อีกประการหน่ึงก็คือ ลูกคา้มีความเส่ียงสูงในการซ้ือบริการ เน่ืองจาก
ไม่สามารถจบัตอ้งเลือกพิจารณาไดก่้อนซ้ือ ไม่แน่ใจวา่ การบริการท่ีไดรั้บจะดีอยา่งท่ีมีประสบการณ์
มาก่อนหน้า ซ้ือแล้วขายคืน เปล่ียนคืนไม่ได้ ตลอดจนหาขอ้มูลเก่ียวกบัตวับริการท่ีแทจ้ริงได้ยาก 
เป็นตน้ 
   จากตัวอย่างประเด็นต่าง ๆ ข้างต้นจะเห็นว่า โจทย์ท่ียากสําหรับนักการตลาดก็คือ  
ทาํอยา่งไรลูกคา้จึงจะมีการรับรู้วา่ การบริการของเราดีมีคุณภาพ เพราะการมุ่งมัน่ให้บริการท่ีดีท่ีสุด
อาจจะถูกมองว่า ไม่มีคุณภาพก็เป็นไปได้ ในท่ีน้ีจึงขอนําเสนอมิติท่ีสําคญั 3 ส่วน ท่ีมีผลต่อการ
ประเมินวา่ การบริการมีคุณภาพในสายตาของลูกคา้ 
  คุณภาพการบริการ (Service Quality) การบริการ ณ จุดท่ีมีการให้บริการ มีผลต่อการรับรู้
เชิงบวก และความพึงพอใจต่อบริการดว้ย โดยมิติในการใหบ้ริการเรียกยอ่ ๆ เป็น RASC ไดแ้ก่ 
  Recovery - ความสามารถของพนกังานในการแกไ้ขความบกพร่อง ผิดพลาด คลาดเคล่ือนท่ี
เกิดข้ึนกบัการบริการ โดยมิติน้ีลูกคา้จะประเมินในเชิงบวก เม่ือการตอบสนองมีความครบถว้นในเร่ือง
คาํอธิบาย (สาเหตุของความบกพร่อง) คาํขอโทษ การแสดงความรับผิดชอบดว้ยการเสนอการชดเชย 
หรือชดใชแ้บบ Upgrade 
   Adaptability - การปรับการบริการตามความตอ้งการของลูกคา้ มิติน้ีจะไดรั้บการประเมิน
เชิงบวก เม่ือพนักงานบริการสามารถปรับการบริการให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าได ้ 
แมจ้ะเป็นความตอ้งการท่ีเกินเลยกวา่การดาํเนินการทัว่ไป โดยการบริการมิติน้ี พนกังานตอ้งแสดงถึง
ความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า อธิบายกฎระเบียบได้อย่างแม่นยาํและอย่างสุภาพ และใช ้
ความพยายามอยา่งจริงจงัในการช่วยเหลือหรือหาทางปรับการบริการตามความตอ้งการของลูกคา้ 
  Spontaneity - การมีธรรมชาติของการเป็นผูใ้ห้บริการท่ีดี มิติน้ีจะไดรั้บการประเมินเชิงบวก 
เม่ือพนักงานมีป้ายช่ือติดเส้ือให้ผูรั้บบริการเห็นช่ือ เช่น การสอบถามเพื่อช่วยเหลือ การให้ขอ้มูล 
ความสุภาพอ่อนนอ้ม และการใหบ้ริการลูกคา้อยา่งเป็นธรรม เท่าเทียม 
  Coping - ความสามารถในการจดัการปัญหาต่าง ๆ ท่ีเขา้มารบกวนลูกคา้ หรือปัญหาการ
รบกวนกันเองของลูกค้า มิติน้ีจะได้รับการประเมินเชิงบวก เม่ือพนักงานบริการทาํหน้าท่ีอย่าง
สมบูรณ์ในการเอาใจใส่ปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น และจดัการไดอ้ยา่งสุภาพ ไม่คุกคาม และสร้างความพึง
พอใจในระดบัหน่ึงให้แก่ทุกฝ่าย 
  การส่ือสารบริการ ปัจจุบนัส่ิงสําคญัซ่ึงทาํให้การบริการไดรั้บการประเมินว่ามีคุณภาพดี 
เชิงบวก และพึงพอใจ เป็นเร่ืองของการส่ือสาร เพราะการส่ือสารมีผลต่อการสร้างความคาดหวงัไว้
ล่วงหนา้ และมีผลโดยตรงต่อการรับรู้การบริการเม่ือรับบริการจริง การส่ือสารท่ีตอ้งให้ความสําคญั 
ไดแ้ก่ 
 



15 
 

    1. ส่ือสารให้สอดคลอ้งกบัการบริการจริง ไม่สร้างความคาดหวงัเกินจริง โดยคาํนึงถึง
ทั้งการส่ือสารโดยตรง เช่น โฆษณา การส่ือสารโดยพนกังานขาย เป็นตน้ และการส่ือสารโดยนยั เช่น 
การตั้งราคา ฯลฯ เพราะการส่ือสารทาํให้เกิดความคาดหวงัสูงยอ่มทาํให้การบริการจริงตํ่ากวา่ท่ีลูกคา้
คาดหวงัไวเ้สมอ นัน่ก็คือผลประเมินก็จะเป็นคุณภาพการบริการไม่ดีพอ หรือการบริการไม่สร้างความ
พึงพอใจ 
    2. ตอ้งมีการส่ือสารถึงส่ิงท่ีใหบ้ริการแลว้เสมอ ในประเด็นน้ีมาจากการท่ีบริการเป็นส่ิง
ท่ีไม่มีตัวตน และการบริการจาํนวนมากไม่สามารถประเมินได้ คุณภาพการบริการจะดีหรือไม่ 
ข้ึนอยูก่บัความเช่ือของลูกคา้เอง ดงัไดก้ล่าวขา้งตน้ ดงันั้น เม่ือส่งมอบบริการแลว้ ผูบ้ริการตอ้งส่ือสาร
ถึงส่ิงท่ีไดด้าํเนินการใหบ้ริการไป เพื่อใหลู้กคา้เกิดการรับรู้เสมอ 
  สมชาติ กิจยรรยง (ม.ป.ป.) กล่าวถึงกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ในงานบริการ ดังนี้
ภาพลกัษณ์ มีความหมายเดียวกนักบัภาพพจน์ (Image) ภาพลกัษณ์ คือ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล 
ท่ีมีอยู่ต่อองค์กร ต่ออุดมการณ์ ต่อนโยบาย ซ่ึงจะเป็นในส่วนท่ีเป็นมุมมองของแต่ละคนนั้ น 
ไม่เหมือนกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพแวดล้อม เพศ วยั ทศันคติ และประสบการณ์ท่ีเราแตกต่างกนั  
จึงไม่ใช่เร่ืองท่ีง่ายนักท่ีจะทาํให้บุคคลต่างๆ มององค์กรของเรา ในภาพลกัษณ์ท่ีเหมือนๆ กนั  
หรือมองในลกัษณะท่ีเราตอ้งการให้เขาเหล่านั้นรับรู้ และรับทราบ ส่ิงน้ีเราจะตอ้งสร้างข้ึนมา คือ 
เราไม่สามารถท่ีจะไปขอยืมภาพลกัษณ์ขององคก์ร หน่วยงาน หรือของสถาบนัอ่ืน ๆ ท่ีมีภาพลกัษณ์ดี
มาเป็นของเราได ้
  องคป์ระกอบของการสร้างภาพลกัษณ์ 
  1. ตวัองคก์ร ประเภทกิจการขนาดใหญ่ หรือเล็ก เป็นกิจการประเภทใด 
  2. ช่ือเสียง ท่ีสามารถสร้างความเช่ือถือไดจ้าก สินคา้ บริการ และองคก์ร 
  3. การบริหาร ตอ้งสร้างความเป็นระบบ มีความสะดวก รวดเร็วและคล่องตวั 
  4. เคร่ืองหมาย เช่น เคร่ืองหมายของผลิตภณัฑ ์ขององคก์ร และเคร่ืองหมายการคา้ เป็นตน้ 
  5. อาคาร สถานท่ี ความสะดวก สะอาด และปลอดภยั 
   6. คาํขวญัสโลแกน ขององค์กรหรือของสถาบัน ท่ีเป็นตัวหล่อหลอมจิตใจของ
ประชาชน และพนกังานในองคก์ร 
  7. ผูบ้ริหาร เป็นบุคคลท่ีประวติัการทาํงานดี มีความน่าเช่ือถือ และมีความสามารถ 
    8. พฤติกรรมในการให้บริการ ของพนักงาน เจา้หน้าท่ี ท่ีประกอบด้วยบุคลิกภาพ 
ความสามารถในการส่ือสาร 
  9. บทบาทขององคก์ร คือ บทบาทในสังคมของผูบ้ริหาร ท่ีสร้างช่ือเสียงโดยการทาํ
ประโยชน์ใหส้ังคม 
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  กลไก หรือท่ีจะทาํใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดี 
  I = Institution คือ ตวัสถาบนั ช่ือองคก์ร ช่ือยี่ห้อ สโลแกน ตวัอาคาร สถานท่ี หมาย
รวมถึงสินคา้หรือบริการดว้ย จะตอ้งมีภาพลกัษณ์ในทางบวก ทางท่ีดี 
  M = Management คือ คณะผูบ้ริหารท่ีจะกาํหนดนโยบายขององคก์ร ภาพลกัษณ์ของ
คณะของ ผูบ้ริหารจะตอ้งดี มีความน่าเช่ือถือ หรือมีช่ือเสียง และมีความสามารถ 
  A = Action คือ พฤติกรรมขององคก์รเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ เช่น ผลิตสินคา้ท่ีมี
คุณภาพ มีความซ่ือตรงในการใหบ้ริการ รับผดิชอบต่อร้านคา้ หรือตวัแทนจาํหน่ายต่าง ๆ 
  G = Goodness คือ คุณความดีของสถาบนั เช่น การช่วยเหลือสังคมรูปแบบต่าง ๆ 
  E = Employee คือ พนกังาน หรือบุคลากร ท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดีในทุกระดบั  
  หวัใจในการสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
    นิตยสาร Fortune ได้สรุปว่าหัวใจท่ีทาํให้บริษทัได้รับความยอมรับนับถือสูงสุด 
ประกอบดว้ย 
   1. คุณภาพ และระบบการบริหารงาน และบริหารคนของฝ่ายจดัการ 
   2. คุณภาพท่ีดีของสินคา้และบริการ 
   3. ความริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ หรือสินคา้ใหม่ 
   4. มีความมัน่คงทางดา้นการเงิน 
   5. สร้างมูลค่าโดยการลงทุนระยะยาว 
   6. มีความรับผดิชอบต่อชุมชน และสภาพแวดลอ้ม 
   7. มีความสามารถเลือกคนดีมีฝีมือมาร่วมทีม มีการฝึกอบรมพฒันา แลความสามารถ
ท่ีจะรักษาคนเก่งคนดีไว ้
   8. การใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยข์องบริษทัหรือขององคก์รให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   ภาพลกัษณ์ของหวัหนา้หรือผูน้าํ 
   เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของหวัหนา้หรือผูน้าํ องคก์รควรกาํหนดแนวทางสร้างภาพลกัษณ์ 
ดงัน้ี 
   1. ถา้หวัหนา้ทาํงานผดิพลาด ตอ้งรับผดิชอบอยา่งเปิดเผย 
   2. ถือว่าผิดพลาดเป็นเร่ืองปกติ ให้เรียนรู้จากความผิดพลาด แลว้ถ่ายทอดต่อไปยงั
ทีมงานเพื่อการบริการเป็นเลิศ 
   3. หวัหนา้ตอ้งรู้จกัตั้งเป้าหมายใหก้บัตวัเองและทีมงาน ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งเป็นตวัเลขเสมอ 
   4. เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ตลอดเวลาเพื่อทนัโลก ทนัเหตุการณ์ และทนัคน 
   5. อดทนต่องาน เพื่อนร่วมงาน ลูกคา้ คาํพูด อารมณ์ สีหนา้ เป็นตน้ 
   6. ประพฤติตนเป็นตวัอย่างท่ีสร้างสรรค์ ดังคาํขวญัท่ีชอบพูดกันว่า “ตวัอย่างท่ีดี  
มีค่ามากกวา่คาํสอน” 
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  ภาพลกัษณ์ในการกระจายสินคา้ หรือการตลาด 
   1. แบ่ง แยกแยะกลุ่มผูบ้ริโภค หรือลูกคา้ 
   2. เนน้การตลาดเป็นเป้าหมาย 
   3. ตอ้งการเขา้ไปนัง่ในใจของลูกคา้ หรือผูซ้ื้อ 

โดยทั้ง 3 ขั้นตอนดงักล่าวขา้งตน้ มีแนวทางดาํเนินการ คือ 
    1) สร้างตรา สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายสินคา้ เพื่อความคุน้เคย จดจาํ 
    2)  ผลิตเพื่อเฉพาะเจาะจงผูบ้ริโภค 
    3) มุ่งสร้างความสัมพนัธ์ หรือมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
    4) ส่งเสริมใหเ้ป็นลูกคา้ประจาํ 
    5) เนน้ความสะดวก คล่องตวั รวดเร็วในการบริการ หรือซ้ือขาย 
    6) มีการส่ือสารถึงผูบ้ริโภคอยา่งหลากหลาย 
  ภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่พนกังานและลูกคา้ 
      เพื่อให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีในหน่วยงานระหว่างพนักงานด้วยกนั และระหว่าง
ลูกคา้ หรือผูใ้ช้บริการ กบัพนกังาน องค์กรควรใช้คาํว่า CARE ในการสร้างภาพลกัษณ์เพื่อการ
บริการ โดยการกาํหนดใหเ้กิดส่ิงเหล่าน้ี 
      C = Counseling เป็นท่ีปรึกษาท่ีดีได ้
     A = Attending ใหค้วามใส่ใจ หรือสนใจในการทาํงานและใชบ้ริการ 
     R = Recreating ใหเ้กิดบรรยากาศในการทาํงานท่ีดี 
     E = Enjoying คือ ทาํงานอยา่งเป็นสุข และสนุกกบังาน มีความรักท่ีจะปฏิบติังาน
ในหนา้ท่ี 
     ส่ิงดงักล่าวขา้งตน้ ผูบ้ริหารควรจะตระหนกัและให้ความเอาใจใส่เป็นอย่างมาก 
เพื่อใหพ้นกังานเกิดความมัน่ใจ มีความรัก และผูกพนักบัองคก์ร เพื่อการเป็นตวัแทนในภาพลกัษณ์
ท่ีดีของสถาบนั ในการใหก้ารบริการ 
   เทคนิคในการสร้างภาพลกัษณ์ 
     ผูบ้ริหารและองคก์รโดยการทาํการประชาสัมพนัธ์กนัในเชิงรุก คือ จะตอ้งมีเทคนิค
ในการสร้างข่าวอยา่งสร้างสรรค ์ดว้ยการส่ือสารทางการตลาดอยา่งครบเคร่ือง โดยมีแนวทางต่าง ๆ 
ดงัน้ี 
      1. สร้างภาพอยา่งสร้างสรรค ์
     2. จดักิจกรรมพิเศษ 
     3. สร้างเร่ืองราวหลากหลายแบบ 
      4. สร้างกิจกรรมแนวร่วมช่วยประชาสัมพนัธ์ 
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    การสร้างภาพลกัษณ์ หลาย ๆ องคก์รจะพบกบัอุปสรรคส่วนใหญ่ 3 ประการ ท่ีทาํให้
การประชาสัมพนัธ์ไม่ประสบความสาํคญัคือ 
     1. งบประมาณ 
     2. บุคลากร 
     3. ผูบ้ริหารระดบัสูง 
 ในสมยัก่อน ๆ องคก์ร หรือกิจการบางแห่งไดพ้ยายามหาผูท่ี้มีช่ือเสียงดี มีเกียรติยศ ฐานะ 
และตระกูลสูงมาใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ นัน่ก็คือ ในอดีตจะยึดตวับุคคลเป็นหลกั  แต่ในปัจจุบนั
ยงัตอ้งอาศยัองคก์รรวม คือทั้งช่ือเสียงของพนกังาน ผูบ้ริหาร สินคา้และบริการรวม ๆ กนั เพื่อให้ความ
ฝันของทุกคนเป็นจริง 
  ธีรกิติ  นวรัตน ณ อยุธยา (2552, หน้า 223) กล่าวถึงความสําคญัของการบริการไวว้่า  
การบริการนบัว่าเป็นกิจกรรมประเภทหน่ึงท่ีมีความสําคญัต่อเราเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากการบริการ
ลว้นแต่เก่ียวขอ้งกบัพวกเราทุกคนทั้งทางตรงและทางออ้ม ในฐานะท่ีเราทุกคนต่างก็เป็นผูบ้ริโภค 
เราจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใช้บริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคราชการและเอกชนอยู่เสมอ 
กล่าวโดยสรุปนอกจากการบริการจะเป็นกิจกรรมท่ีมีความจาํเป็นและเก่ียวข้องกับผูบ้ริโภค
โดยทัว่ไปแลว้ การบริการยงัมีส่วนช่วยให้การดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคมีความสะดวกสบายมาก
ยิง่ข้ึนอีกดว้ย (สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา) บริการ คือ กิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึง
พอใจท่ีถูกเสนอขายหรือจดัไวใ้หซ่ึ้งจะเก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้ 
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ตารางที ่1 สรุปลกัษณะเฉพาะของบริการ ปัญหา และแนวทางแกไ้ข 

ลกัษณะเฉพาะของบริการ ปัญหา แนวทางแก้ไข 

1. ไม่อาจจบัตอ้งได ้ บริการส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ทดลองก่อนการซ้ือได ้

เพิ่มหลกัฐานทางกายภาพเขา้
ไปในบริการ 

2. คุณภาพไม่คงท่ี - คุณภาพของการ
บริการมกัไม่คงท่ี 

- คุณภาพจะข้ึนอยูก่บั
ผูใ้หบ้ริการ เวลา 
สถานท่ี และวธีิการใน
การใหบ้ริการ 

- เพิ่มประสิทธิภาพใน
การสรรหา คดัเลือก 
และฝึกอบรม
พนกังาน 

- เพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการ
ใหบ้ริการ 

- มีระบบในการติดตาม
และประเมินผลความ
พึงพอใจของลูกคา้ 

3. ไม่สามารถแยกการ
ผลิตออกจากการ
บริโภคได ้

การบริการไม่สามารถแยกออก
จากผูใ้หบ้ริการได ้

- เพิ่มความรวดเร็วใน
การใหบ้ริการ 

- การใหบ้ริการลูกคา้ใน
จาํนวนท่ีมากข้ึนใน
การใหบ้ริการหน่ึงคร้ัง 

4. ไม่สามารถเก็บรักษา
ไวไ้ด ้

เสียโอกาสในการขายบริการ พยายามปรับอุปสงคแ์ละ
อุปทานใหมี้ความสมดุลกนั 

 
ทีม่า : Kotler (1994, p. 466-468), Payne (1993, p.7), Armstrong and Kotler (2000, p.245-246) อา้งถึงใน 

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา (2552, หนา้ 14) 
  การใหบ้ริการ คือ การอาํนวยความสะดวก การช่วยเหลือ การสนบัสนุนต่อบุคคลอ่ืน การ
บริการท่ีดีแก่ลูกคา้ หรือการทาํให้ลูกคา้มีความสุข และไดรั้บผลประโยชน์อย่างเต็มท่ี การช่วยให้
ผูอ่ื้นประสบความสาํเร็จในส่ิงท่ีเขาตอ้งการ โดยท่ีทุกคนไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม 
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4. ส านักงานยุติธรรมจังหวดั 
  แนวคิดการจดัตั้งสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 - 2550 กําหนดให้มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะความคล่องตวั โดยการ 
จดัระเบียบความสัมพนัธ์ของการบริหารราชการให้เป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีเอกภาพ ตลอดจน
สามารถเช่ือมโยงการทาํงานของภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งการถ่ายโอนภารกิจงานในเชิงปฏิบติัการ 
ในระดบัภูมิภาค และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 กระทรวงยุติธรรม มีข้อจาํกัดจากการท่ีไม่มีส่วนราชการผูแ้ทนกระทรวงยุติธรรม 
ในส่วนภูมิภาค และดว้ยเง่ือนไขในมาตรการจาํกดัอตัรากาํลงัคนภาครัฐ สํานกังานปลดักระทรวง
ยติุธรรมซ่ึงมีภารกิจในการดูแลภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม จึงไดคิ้ดคน้เคร่ืองมือในการบริหาร
ราชการในภูมิภาค โดยการจดัตั้ง “สาํนกังานยุติธรรมจงัหวดั” เพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นส่วนราชการผูแ้ทน
ของกระทรวงยุติธรรม โดยเป็นหน่วยงานภายในสังกดัสํานกังานปลดักระทรวงยุติธรรม มีหนา้ท่ี
ในการประสานงานและบูรณาการการทาํงานร่วมกนัของส่วนราชการสังกดักระทรวงยุติธรรมท่ี
ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดันั้น ๆ รวมทั้งการประสานงานและบูรณาการร่วมกบัส่วนราชการและองคก์ร
อ่ืน ๆ ตามกระบวนการยติุธรรมในระดบัจงัหวดั โดยมีหลกัการสาํคญั ดงัน้ี 

  1. เป็นศูนย์รวมในการบริหารจดัการท่ีเป็นเอกภาพ โดยนําแนวทางการบริหารงาน                       
แบบบูรณาการ (Integration) ด้วยการปรับเปล่ียนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม โดยนาํภารกิจด้านการบริการประชาชนของทุกหน่วยงานมาบริหารร่วมกัน
ภายใตค้ณะกรรมการบริหารสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั (กยจ.) สอดคลอ้งกบัระบบการบริหารงาน
จงัหวดัแบบบูรณาการ   

  2. การกาํหนดยุทธศาสตร์และขอ้ผูกพนักบัทุกส่วนราชการในสังกดั ท่ีจะตอ้งให้การ
สนบัสนุนทรัพยากร เพื่อใหเ้กิดความคุม้ค่า และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

  3. เป็นหน่วยงานหลกัในการแปลงยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม นาํไปสู่การ
ปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาในพื้นท่ี และความตอ้งการของประชาชน รวมทั้งเป็นหน่วย
บริการประชาชนตามแนวทางการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ท่ียดึประชาชนเป็นสาํคญั 

  4. การจดัโครงสร้างและระบบงาน โดยการจดัองค์กรแบบชั่วคราว (แมททริกซ์ 
Matrix Organization Structure) มาใชอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงจะใชว้ิธีการเกล่ียอตัรากาํลงัจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในพื้นท่ีหมุนเวียนมาปฏิบติังานตามความเหมาะสม และสามารถปฏิบติังานแทนกนัได ้
ภายใตเ้ง่ือนไขตามนโยบายของรัฐบาลท่ีไม่มีการเพิ่มอตัรากาํลงัตั้งใหม่ 
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  5. การสนบัสนุนสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั (Back Office) จากราชการส่วนกลาง 
เช่น ระบบงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการวางแผน ระบบการติดตามและ
ประเมินผล ระบบการจูงใจหรือการใหร้างวลัแก่ผูป้ฏิบติังาน และระบบการพฒันาบุคลากร  
 การจดัโครงสร้างองคก์ารสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั 

 เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัด้านการเพิ่มอตัรากาํลงัขา้ราชการ จึงได้จดัโครงสร้างองค์กรแบบ 
แมททริกซ์ (Matrix Structure) โดยผูม้าปฏิบติังานยงัคงสังกดัหน่วยงานเดิม แต่ไดรั้บมอบหมาย
งานเพิ่มข้ึนอีกหนา้ท่ีหน่ึง นอกเหนือจากงานประจาํของตน้สังกดั และสามารถหมุนเวียนเปล่ียนกนั
ทาํหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาโดยในการมอบหมายงานจะเป็นแบบ Task Force 
หรือ Cross - Functional Team เพื่อให้สามารถเช่ือมโยงและประสานงานไดต้ามกระบวนงาน 
ท่ีออกแบบไว ้รวมทั้งบุคลากรจะไดรั้บการพฒันาให้เป็น Knowledge Worker เพื่อให้เกิดความรอบ
รู้เก่ียวกบัภารกิจงานในดา้นต่าง ๆ ของกระทรวงยุติธรรม นอกจากน้ีขนาดขององค์กรจะมีความ
ยืดหยุ่นสูง สามารถเปล่ียนแปลงปรับตวัเองไดต้ามสถานการณ์แวดลอ้มและภารกิจท่ีเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงต่อไปอนาคต มีการจดัเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจ ด้วยการจดัทาํระบบ
สารสนเทศ (ระบบฐานขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการกระทรวงยุติธรรม) ท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลกลาง
ของกระทรวงยติุธรรม และการสนบัสนุนดา้นวสัดุ อุปกรณ์สํานกังานท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 
และการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจดัการสํานักงาน โดยมีการจดัโครงสร้างออกเป็น  
3 กลุ่มงาน  ไดแ้ก่ 
  1. กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
  2. กลุ่มงานนโยบายและยทุธศาสตร์ 
   3. กลุ่มงานบริการประชาชน 

  เน่ืองด้วยกระบวนการยุติธรรมทั้ งระบบ มีหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีส่วนร่วมนอกจาก
กระทรวงยุติธรรม ได้แก่ ตาํรวจ อยัการ สภาทนายความ และศาล รวมทั้งหน่วยงานปกครอง 
ในพื้นท่ี กระทรวงยุติธรรมจึงมีกลไกให้หน่วยงานดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการดาํเนินการ
บริหารสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั ในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั 
โดยมีหน้าท่ีกาํหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบติัการ และกาํกบัติดตามการบริหารงานของ
สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
  1. ท่ีปรึกษา ประกอบดว้ย อยัการจงัหวดั ปลดัจงัหวดั ผูบ้งัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดั 
หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดั นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั นายกเทศมนตรีเทศบาลต่าง ๆ ในพื้นท่ี 
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ท่ีเห็นสมควร ประธานสภาทนายความจงัหวดั และผูแ้ทนเครือข่าย
ยติุธรรมชุมชน    



22 
 

   2. ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ มาจากการเลือกของท่ีประชุม
หัวหน้าส่วนราชการสังกดักระทรวงยุติธรรมในจงัหวดันั้น โดยให้ประธานกรรมการ มีอาํนาจ
หนา้ท่ีเป็นหวัหนา้สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั  
  3. คณะกรรมการ ประกอบดว้ย หวัหนา้ส่วนราชการสังกดักระทรวงยุติธรรมในพื้นท่ี
จงัหวดัทุกส่วนราชการ โดยตาํแหน่ง 
  4. เลขานุการ และผูช่้วยเลขานุการ มาจากเจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ยติุธรรมจงัหวดัท่ีไดรั้บมอบหมาย  

  ทั้งน้ี สาํนกังานปลดักระทรวงยุติธรรมไดจ้ดัตั้งสํานกังานยุติธรรมจงัหวดันาํร่อง เม่ือวนัท่ี 
21 มีนาคม 2548 จาํนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1. สํานักงานยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 2. สํานักงาน
ยุติธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ 3. สํานกังานยุติธรรมจงัหวดัอุบลราชธานี 4. สํานกังานยุติธรรมจงัหวดั
นครราชสีมา และ 5. สํานักงานยุติธรรมจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงสํานักงานปลดักระทรวงยุติธรรมได้ 
ขยายผลจดัตั้งสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัในทุกพื้นท่ีจงัหวดั เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2548 
 โดยสรุป การจดัตั้งสาํนกังานยุติธรรมจงัหวดัเป็นเคร่ืองมือในการบริหารราชการภูมิภาค
ของกระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานตวัแทนของกระทรวงยุติธรรมในพื้นท่ีจงัหวดั ทาํหนา้ท่ีเป็น
หน่วยงานในการแปลงยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมสู่การปฏิบติัในพื้นท่ีจงัหวดั ให้เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการงานบริการของส่วนราชการ
ในสังกดักระทรวงยติุธรรมในพื้นท่ีจงัหวดั เพื่ออาํนวยความยติุธรรมใหก้บัประชาชน  
  
5. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 วรวุทธ์ิ การสุวรรณ (2549) ได้ศึกษาเร่ืองการประเมินผลสํานักงานยุติธรรมจงัหวดั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 มีวตัถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 ตวัอยา่ง คือ ผูรั้บบริการสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั จาํนวน 1,907 ตวัอย่าง และหวัหน้า
สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั จาํนวน 75 ตวัอยา่ง และเจา้หนา้ท่ีสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั จาํนวน 150 
ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้ นตอน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถาม และแบบรายงานผลการดาํเนินงานของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในราชการบริหารส่วนภูมิภาคโดยขอความร่วมมือสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั ดาํเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติวิจยั กาํหนด
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย สถิติพรรณนา (ร้อยละ ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และค่าเฉล่ียเลขคณิต) และสถิติอา้งอิง (t-test  และ F-test) พบว่า ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการต่อการดาํเนินงานของสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัอยูใ่นระดบัมาก (   = 2.46 S.D. = 0.39) 
การทดสอบทางสถิติ เพศของผูรั้บบริการต่างกัน มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของ
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สํานกังานยุติธรรมจงัหวดัไม่ต่างกนั ส่วนอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและแหล่งท่ีไดรั้บขอ้มูลการ
บริการของผูรั้บบริการ ต่างกนั ความพึงพอใจต่อผลการดาํเนินงานของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั
ต่างกัน ความคิดเห็นของหัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจงัหวดั ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
เจา้หนา้ท่ี ต่อการดาํเนินงานของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัอยูใ่นระดบัปานกลาง (X   = 2.15 S.D. = 
0.49) การทดสอบทางสถิติ เพศ สถานะในสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัและภาคของหวัหนา้สํานกังาน
ยติุธรรมจงัหวดั และขา้ราชการ/พนกังานราชการ/เจา้หนา้ท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงาน
ของสํานักงานยุติธรรมจังหวดัไม่ต่างกัน ส่วนเขตตรวจราชการ อายุ และระดับการศึกษา  
ของหัวหน้าสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั และขา้ราชการ/พนกังานราชการ/เจา้หน้าท่ีต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการดาํเนินงานของสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

  อภิรัชศกัด์ิ รัชนีวงศ์ (2550) ได้ศึกษาเร่ืองการประเมินผลสํานักงานยุติธรรมจงัหวดั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 มีวตัถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 ขอบเขตการประเมินประเมินผลสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 
เก่ียวกบัแนวคิดโครงการ การบริหารจดัการ และเศรษฐศาสตร์โครงการของสํานกังานยุติธรรม
จงัหวดั ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2549 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 การประเมินการบริหารจดัการ 
ใชแ้นวคิดของ Luther Gulick and Lyndall Urwick หรือท่ีเรียกวา่ “Posdcorb” ส่วนการประเมิน 
ทางเศรษฐศาสตร์ใช้หลกั Benefit - Cost ratio รูปแบบการประเมินเป็นการประเมินผลสรุป 
(Summative Evaluation) แหล่งข้อมูล แหล่งปฐมภูมิจากหัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจงัหวดั  
และเจา้หน้าท่ีสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั แหละแหล่งทุติยภูมิจากเอกสารและรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ชนิดไม่มีโครงสร้าง แบบสอบถาม และแบบ
รายงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเจา้หน้าท่ีกลุ่มติดตามและประเมินผล สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สุ่มนิเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหัวหน้า
สํานักงานยุ ติธรรมจังหวัดและเจ้าหน้า ท่ีสํานักงานยุ ติธรรมจังหวัด โดยประชากรกลุ่ม  
(Focus Group) ในแต่ละจงัหวดั จาํนวน 43 จงัหวดั ไดแ้ก่ ชุมพร ระนอง พงังา ภูเก็ต พทัลุง สงขลา 
สตูล ขอนแก่น นครพนม มุกดาหาร ยโสธร อุบลราชธานี หนองบวัลาํภู หนองคาย นครราชสีมา 
บุรีรัมย ์สุรินทร์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลาํพูน ตาก (แม่สอด) 
สุโขทยั พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร สุพรรณบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครปฐม กาญจนบุรี 
ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี สระแก้ว และจันทบุรี การขอความร่วมมือจากหัวหน้า
สํานกังานยุติธรรมจงัหวดัและเจา้หน้าท่ีสํานักงานยุติธรรมจงัหวดักรอกและตอบแบบสอบถาม 
พร้อมกบัการส่งคืนไปยงักลุ่มติดตามและประเมินผล สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานกังาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหรือรายงานท่ีเก่ียวข้อง การ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ กาํหนด
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 สําหรับข้อมูลท่ีได้จากเคร่ืองประเมิน (แบบสอบถาม) สถิติวิจัย 
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ประกอบดว้ย ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Chi-Square, t-test, ANOVA,  Yule’Q 
การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) สําหรับขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประมาณ ผลการประเมินพบวา่ 
แนวคิดการจดัโครงสร้างและระบบงานของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั จะตอ้งเป็นศูนยร์วมในการ
บริหารท่ีเป็นเอกภาพ แนวคิดการกาํหนดยุทธศาสตร์ของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั ให้มีผลผูกพนั
ส่วนราชการทุกหน่วยในสังกดักระทรวงยุติธรรมท่ีมีหน่วยงานตั้งอยู่ในจงัหวดัในการสนบัสนุน
บุคลากรและทรัพยากรของแต่ละหน่วยงาน แนวคิดสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัจะตอ้งเป็นหน่วยงาน
ท่ีมีบทบาทการแปลงยุทธศาสตร์ของกระทรวง/กรมไปสู่การปฏิบติัในพื้นท่ียงัไม่สําเร็จเท่าท่ีควร 
แนวคิดการจดัโครงสร้างและระบบงานของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั ตอ้งไม่เพิ่มอตัราตั้งใหม่ถือ
ว่าประสบผลสําเร็จ ร้อยละ 100 ส่วนแนวคิดการจดัโครงสร้างและระบบงานของสํานักงาน
ยุติธรรมจงัหวดัให้ใช้การเกล่ียอัตรากําลังจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นท่ีหมุนเวียนปฏิบติังาน 
ส่วนใหญ่ไม่เกิดผลในทางปฏิบติั แนวคิดราชการส่วนกลางตอ้งสร้างระบบจูงใจแก่ผูป้ฏิบติังานใน
สํานักงานยุติธรรมจงัหวดั ถือไดว้่ามีผลการดาํเนินงาน ร้อยละ 80 เน่ืองจากได้มีการดาํเนินการ
โครงการประกวดสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั โดยใช้งบประมาณเหล่ือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  
ซ่ึงจะมีการประกาศผลและมอบรางวลัในเดือนมีนาคม 2551 ส่วนแนวคิดราชการส่วนกลางตอ้ง
สร้างระบบกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั ถือว่ามีผล
การดาํเนินงาน ร้อยละ 70 การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั ถือวา่มีความ
พยายามในการปฏิบติังานภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้จาํกดัต่าง ๆ หากแต่ผลการปฏิบติังานยงัไม่ตรงหรือ
สอดคลอ้งกบับทบาทอาํนาจหน้าท่ีท่ีกาํหนดไวเ้ท่าท่ีควร การปฏิบติังานเชิงการบริหารสํานกังาน
ยุติธรรมจงัหวดั (ส่วนภูมิภาค) มีความพยายามในการบริหารงานตามท่ีได้รับมอบหมายภายใต้
ขอ้จาํกดัทางการบริหาร สํานกังานยุติธรรมจงัหวดั บางจงัหวดับริหารงานไดดี้ บางจงัหวดัตอ้งมี
การปรับปรุงการบริหารงาน ทั้ งน้ีข้ึนกับศกัยภาพของหัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวดัด้วย
ประการหน่ึง ส่วนการบริหารสํานักงานยุติธรรมจงัหวดั (ส่วนกลาง) ขาดแผนปฏิบติัราชการ
สํานักงานยุติธรรมจงัหวดัระดบัส่วนกลาง เพียงแต่มอบหมายแต่ละหน่วยท่ีเป็นหน่วยงานตาม
ระบบและกลไก สนับสนุนการบริหารสํานักงานยุติธรรมจงัหวดั (Back Office) เป็นหน่วย
ขบัเคล่ือนในระดบัส่วนกลาง แมจ้ะเป็นการบริหารแบบบูรณาการหรือการจดัโครงสร้างแบบแม
ททริก แต่ประสิทธิผลในทางปฏิบติัค่อนขา้งตํ่า การบริหารสํานักงานยุติธรรมจงัหวดัทั้งราชการ
บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นการบริหารตามกลไกของการบริหารราชการตามปกติ ขาด
การพฒันาทั้งทางวิชาการและการบริหารอย่างเป็นระบบ ระบบและกลไกสนับสนุนการบริหาร
สํานักงานยุติธรรมจงัหวดั (Back Office) มีการสร้างระบบท่ีดี กลไกมีการปฏิบติังานมีการขบั
เคล่ือนท่ีดีภายใตข้อ้จาํกดั แต่ขาดประสิทธิภาพทางการบริหารจดัการ การประเมินผลโครงการจา้ง
เหมาบริการบุคลากรรองรับการปฏิบติังานของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั กลุ่มหวัหน้าสํานกังาน
ยติุธรรมจงัหวดั กลุ่มหวัหนา้สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั การปฏิบติังานของพนกังานจา้งเหมาบริการ
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บุคลากรรองรับการปฏิบติังานของสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั การปฏิบติังานของพนักงานจา้งเหมา
บริการบุคลากรรองรับการปฏิบัติงานของสํานักงานยุติธรรมจังหวดั  ในมุมมองของหัวหน้า
สํานกังานยุติธรรมจงัหวดัอยูใ่นระดบัมาก  การปฏิบติังานในสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัของนิติกร
อยู่ในระดับปานกลาง และการปฏิบติังานในสํานักงานยุติธรรมจงัหวดัของนักบริหารจัดการ 
งานยติุธรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการบริการบุคลากรรองรับการ
ปฏิบติังานของสํานักงานยุติธรรมจงัหวดั อยู่ในระดบัมาก การประเมินผลการนาํแผนไปสู่การ
ปฏิบติัของสํานักงานยุติธรรมจงัหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 กลุ่มหัวหน้าสํานักงานยุติธรรม
จงัหวดั : ร้อยละ 93.8 มีการนาํนโยบายหรือแผนไปสู่การปฏิบติั การนาํนโยบายหรือแผนไปสู่การ
ปฏิบติัระดับหัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวดัอยู่ในระดับปานกลาง ความสําเร็จของการนํา
นโยบาย/แผนสํานกังานยุติธรรมจงัหวดัไปสู่การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก กลุ่มหวัหนา้กลุ่มนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สํานกังานยุติธรรมจงัหวดั : ร้อยละ 93.8 หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สํานกังานยุติธรรมจงัหวดัมีการนาํแผนไปสู่การปฏิบติั การนาํนโยบายหรือแผนไปสู่การปฏิบติั 
ระดับหัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานยุติธรรมจังหวดัอยู่ในระดับปานกลาง 
หวัหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานกังานยุติธรรมจงัหวดั มีความสําเร็จของการนาํนโยบาย
หรือแผนไปสู่การปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก กลุ่มผูป้ฏิบติังาน (นกับริหารจดัการงานยุติธรรม) กลุ่ม
นโยบายและยุทธศาสตร์ สํานกังานยุติธรรมจงัหวดั : ร้อยละ 98.6 นกับริหารจดัการงานยุติธรรมมี
การนาํนโยบายหรือแผนไปสู่การปฏิบติัของผูป้ฏิบติังาน การนาํนโยบายหรือแผนไปสู่การปฏิบติั 
ระดับผู ้ปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานยุติธรรมจังหวดัอยู่ในระดับมาก 
ความสําเร็จของการนาํนโยบาย/แผนสํานักงานยุติธรรมจงัหวดัไปสู่การปฏิบติัของผูป้ฏิบติังาน  
(นักบริหารจดัการงานยุติธรรม) กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานยุติธรรมจงัหวดัอยู่ใน
ระดบัมาก การประเมินผลโครงการพฒันาระบบงานยุติธรรมชุมชนในจงัหวดันาํร่อง 17 จงัหวดั 
ความคิดเห็นของหัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจงัหวดัและเจ้าหน้าท่ีโครงการต่อโครงการพฒันา
ระบบงานยุติธรรมชุมชนนาํร่อง 17 จงัหวดั อยู่ในระดบัมาก ความคิดเห็นของประชาชนท่ีเขา้ร่วม
โครงการต่อโครงการพฒันาระบบงานยุติธรรมชุมชนนําร่อง 17 จังหวดัอยู่ในระดับมาก การ
ประเมินผลศูนย์บริการร่วม กระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการร่วมกระทรวงยุติธรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 98.3 และไม่พึงพอใจ ร้อยละ 1.7 
ร้อยละ 38.2 ควรประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทัว่ถึง รองลงมาร้อยละ 23.5 สํานกังาน
ควรมีสถานท่ีเป็นสัดส่วนของตนเองและกวา้งขวางเหมาะสมท่ีจะให้บริการ และร้อยละ 8.8  
ควรเพิ่มอตัราเจา้หน้าท่ีให้เพียงพอกบัจาํนวนประชาชน การบริการของประชาชนของสํานกังาน
ยุติธรรมจงัหวดั ประเภทการบริการทัว่ไป ภาคกลางมีการให้บริการมากท่ีสุด รองลงมาภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ประเภทการให้บริการข้อมูล/คําปรึกษา ภาคกลาง  
มีการให้บริการมากท่ีสุด รองลงมาภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้ประเภทการ
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ให้บริการรับเร่ืองอนุมติั/อนุญาต ภาคเหนือมีการให้บริการมากท่ีสุด รองลงมาภาคใต ้ภาคกลาง 
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และประเภทการให้บริการรับเร่ืองร้องเรียน/รับแจ้งเบาะแส 
ภาคเหนือมีการให้บริการมากท่ีสุด รองลงมาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง  
การวิเคราะห์ทางการเงินและเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐกิจ) อยา่งหยาบอตัราผลตอบแทนต่อค่าใชจ่้าย
และอตัราผลตอบแทนต่อการลงทุนมีค่ามากกว่า 1 และมากกว่าร้อยละ 100 ถือว่าคุม้ค่าแก่การ
ลงทุน การประเมินผลสํานกังานยุติธรรมจงัหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2550 เป็นการประเมิน
ในลกัษณะแยกส่วน โดยการประเมินเป็นรายโครงการภายใต้กิจกรรมของสํานักงานยุติธรรม
จงัหวดั ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นการประเมินในลกัษณะองคร์วมซ่ึงจะทาํให้มองเห็นงาน
สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดัเป็นระบบมากข้ึน 

 สุภทัรา  ม่ิงปรีชา (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองความคาดหวงัและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
แผนกผูป่้วยนอกต่อคุณภาพบริการของโรงพยาบาลแพร่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบ
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการแผนกผู ้ป่วยนอกต่อคุณภาพบริการของ
โรงพยาบาลแพร่ พบว่า ความคาดหวงัและความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการแผนกผูป่้วยนอก  
ต่อคุณภาพบริการของโรงพยาบาลแพร่ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือเปรียบเทียบความ
คาดหวงัและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแผนกผูป่้วยนอกต่อคุณภาพบริการของโรงพยาบาลแพร่ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 ส่วนผูใ้ชบ้ริการสิทธ์ิต่างกนัมีความคาดหวงัและความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพบริการไม่แตกต่างกนั 

 วชิรา กนัธิยะ (2550) ได้ศึกษาเร่ืองความต้องการของผูใ้ช้บริการห้องสมุดประชาชน
เชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความต้องการของผูใ้ช้บริการ และปัญหาในการใช้บริการ
ห้องสมุดประชาชนเชียงใหม่ พบวา่ ในดา้นบุคลากร การบริการ อาคารสถานท่ี และวสัดุครุภณัฑ ์
ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ต้องการให้บุคลากรบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และให้คาํแนะนํา 
ให้ห้องสมุดจดับริการทาง internet และบริการยืม - คืน หนงัสือโดยใชค้อมพิวเตอร์ ให้จดับริการ
ถ่ายเอกสาร และให้จัดหาหนังสือและส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ 
ส่วนท่ีไม่ตอ้งการ คือ เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงานห้องสมุด บริการสืบคน้ดรรชนีวารสาร 
และจดัห้องประชุมกลุ่มย่อย สําหรับปัญหาท่ีพบ คือ บุคลากรมีจาํนวนน้อย หนังสือ วารสาร  
และส่ือมีไม่เพียงพอ มีเสียงรบกวน และอากาศภายในหอ้งสมุดไม่ค่อยถ่ายเท 

 นภาพร สุขเกษม (2551) ได้ศึกษาเร่ืองความต้องการของผู ้ใช้บริการสถานีขนส่ง
ผูโ้ดยสารจงัหวดัพะเยา อาํเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาความตอ้งการ
ของผู ้ใช้บริการสถานีขนส่งผู ้โดยสารจังหวัดพะเยา 2) ทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ของผูใ้ช้บริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัพะเยา พบว่า ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการสถานีขนส่ง
ผู ้โดยสารจังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละรายการ  
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เม่ือพิจารณาในแต่ละรายการ รายการท่ีอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย  
(จุดบริการและสถานท่ี) ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา  
ด้านผลิตภณัฑ์/บริการ ด้านบุคคลหรือพนักงานให้บริการ และกระบวนการให้บริการ ระดับ  
ความต้องการของผู ้ใช้บริการสถานีขนส่งผู ้โดยสารจังหวัดพะเยา ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ  
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง รายการท่ีอยู่ในระดบัสูงสุด ไดแ้ก่ จดัให้มีรถโดยสารมากข้ึน
กวา่เดิมเม่ือช่วงเทศกาลสําคญั ดา้นราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง รายการท่ีอยูใ่นระดบั
สูงสุด ไดแ้ก่ อตัราค่าโดยสารเป็นไปตามขอ้กาํหนดของทางราชการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  
(จุดบริการและสถานท่ี) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง รายการท่ีอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ 
สถานท่ีตั้ งของสถานีขนส่งผูโ้ดยสารอยู่ใกล้ท่ีชุมชน ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวม 
อยูใ่นระดบัปานกลาง รายการท่ีอยูใ่นระดบัสูงสุด ไดแ้ก่ ป้ายประชาสัมพนัธ์ข่าวสารมีความถูกตอ้ง 
ทันสมัย ด้านบุคคลหรือพนักงานให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง รายการ 
ท่ีอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง รายการท่ีอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่  ความชัดเจนของป้าย
ประกาศ ป้ายคาํแนะนาํกบัผูใ้ช้บริการ และดา้นกระบวนการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง รายการท่ีอยู่ในระดบัสูงสุด ไดแ้ก่ เวลาการออกเดินทางของรถโดยสารตรงตามเวลา 
ท่ีกาํหนดไว ้ ปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูใ้ช้บริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัพะเยา เพื่อให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช่บริการได ้สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัพะเยา สามารถนาํ
ผลการศึกษาความต้องการในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย (จุดบริการและ
สถานท่ี) ควรปรับปรุงในเร่ืองของจุดจาํหน่ายตัว๋ โดยการกั้นระหวา่งช่องจาํหน่ายตัว๋แต่ละช่องให้
เป็นสัดส่วน และการบริการจองตัว๋โดยสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต การจกัระเบียบการจอดรถของ
สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัพะเยา และปรับปรุงสภาพพื้นผิดถนนภายในบริเวณสถานีให้มีพื้นผิว
ท่ีเรียบ 

 วชิราวลัย ์ เอ่ียมใจตรง (2551) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนท่ีใช้บริการ
สํานักงานขนส่งจงัหวดัพะเยา สาขาเชียงคาํ มีวตัถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบความพึงพอใจ 
ของประชาชนท่ีใช้บริการสํานักงานขนส่งจังหวดัพะเยา สาขาเชียงคาํ พบว่า ความพึงพอใจ 
ของประชาชนท่ีใชบ้ริการสาํนกังานขนส่งจงัหวดัพะเยา สาขาเชียงคาํ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ในดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ ดา้นราคา ดน้การจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลหรือ
พนักงาน และด้านกระบวนการให้บริการ ส่วนด้านการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีใชบ้ริการสํานกังานขนส่ง
จังหวัดพะเยา สาขาเชียงคํา ด้านเพศ อายุ และงานท่ีติดต่อ ปรากฏผลดังน้ี ความพึงพอใจ 
ดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่างกนัตามอายุ และงานท่ีติดต่อ ความพึงพอใจดา้นราคาแตกต่างกนัตามอาย ุ 
ความพึงพอใจด้านการจัดจําหน่ายแตกต่างกันตามอายุและงานท่ีติดต่อ ความพึงพอใจ 
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ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด แตกต่างกนัตามอายุ ความพึงพอใจดา้นบุคคล หรือพนกังานแตกต่าง
กนัตามอายุ ความพึงพอใจด้านกระบวนการให้บริการแตกต่างกนัตามอายุ ส่วนความพึงพอใจ 
ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพไม่แตกต่างกนั 

  สมโชค แป้นป้ัน (2552) ได้ศึกษาเร่ืองปัญหาและความต้องการของผูใ้ช้บริการจาก
เจา้หน้าท่ีประจาํศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัญหาและความตอ้งการ
ของผูใ้ช้บริการและขอ้เสนอแนะทางแกไ้ขการให้บริการของเจา้หน้าท่ีประจาํศาลแรงงานกลาง 
(สมุทรปราการ) พบว่า การให้บริการไม่แตกต่างจากศาลอ่ืน คดีท่ีมาติดต่อส่วนมากคือคดีลูกจา้ง
ฟ้องนายจา้ง ท่ีเลิกจา้งโดยไม่เป็นธรรม ผลคดีไกล่เกล่ีย ตกลงกนัได ้เม่ือพิจารณาดาํเนินคดีนายจา้ง
ชนะ จาํนวนคร้ังท่ีมาติดต่อสูงสุด 2 - 50 คร้ัง ฐานะผูม้าติดต่อศาลเป็นลูกจา้งและนายจา้งจาํนวน
เท่ากัน ใช้เวลาติดต่อ 60 นาที ข้ึนไปนานท่ีสุด คืองานศุนย์นัดความ 1) ระดับปัญหาและ 
ความตอ้งการในการใชบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีของศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) รวมทั้ง 7 ดา้น  
ทั้งภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัญหามากท่ีสุด คือดา้นการให้บริการอยา่งเสมอภาค 
ส่วนดา้นความตอ้งการในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการให้บริการอย่างสุภาพ 2) ขอ้เสนอแนวทาง
แกไ้ขการให้บริการของเจา้หนา้ท่ีศาลมากท่ีสุด คือ เจา้หนา้ท่ีควรใชค้าํพูดท่ีไพเราะ สุภาพ ทั้งกลุ่ม 
400 คน และกลุ่มสัมภาษณ์เจาะลึก (10 คน) เสนอแนะสอดคล้องกนัไดแ้ก่การพฒันาเจตคติท่ีดี
พฤติกรรมท่ีดี โดยใช้เทคนิคการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวของผูใ้ห้บริการ เป็นการลดขั้นตอน
การทาํงานเพื่อความรวดเร็ว 

 วีรดา สุทธิช่ืน (2552) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ (CRM) 
บริษทั พระนคร ฮอนดา้ ออโตโมบิล จาํกดั (สาขา เกษตรตดัใหม่) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาระดบั
ความพึงพอใจในการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ (CTM) และศึกษาพฤติกรรมความตอ้งการใชบ้ริการของ
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ณ ศูนยบ์ริการฮอนดา้ สาขา เกษตรตดัใหม่ พบวา่ ลูกคา้ท่ีเขา้รับบริการ ณ ศูนย์
บริการฮอนดา้ สาขา เกษตรตดัใหม่ มีระดบัความพึงพอใจในการให้บริการ ทั้ง 5 ดา้น คือ ความพึง
พอใจท่ีมีต่อสถานท่ีประกอบการ ความพึงพอใจท่ีมีต่อความรวดเร็วของการให้บริการ ความพึง
พอใจท่ีมีต่อความก้าวหน้า ทนัสมยัของการให้บริการ ความพึงพอใจท่ีมีต่อการประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสาร ความพึงพอใจท่ีมีต่อตวัพนกังานผูใ้หบ้ริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

  กนกวรรณ  รักเหล็ก (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของท่ีวา่การอาํเภอไชยา อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาระดบัความพึงพอใจ
ของประชาชนผูใ้ชบ้ริการท่ีวา่การอาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และเปรียบเทียบระดบัความพึง
พอใจของผูม้ารับบริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการท่ีว่าการอาํเภอไชยา 
โดยภาพรวมและรายด้านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการท่ีว่าการอาํเภอไชยาในระดับมาก  
การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการท่ีว่าการอาํเภอไชยา จําแนกตามปัจจัย 
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ส่วนบุคคลโดยภาพรวมพบวา่สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน 
ท่ีพกัอาศยัปัจจุบนั ระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในอาํเภอไชยา มีผลทาํให้ระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั 
ส่วนเพศ อายุ อาชีพ และประเภทของการรับบริการ จาํนวนคร้ังต่อเดือนท่ีใชบ้ริการท่ีวา่การอาํเภอ
ไชยาไม่แตกต่างกนั 

 พรพิมล คงฉิม (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีไดรั้บ
บริการ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าท่ีได้รับบริการ 
จากบริษทั เอ็ม.เอช.อี – ดีแมก (ที) จาํกดั ตามตวัแปรดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน 
ระยะเวลาในการทาํงาน และรายได้เฉล่ียต่อเดือนและประเภทของเร่ืองท่ีเข้ารับบริการ พบว่า  
1) ลูกคา้ท่ีไดรั้บบริการ มีความพึงพอใจต่อการบริการ จากบริษทั เอ็ม.เอช.อี – ดีแมก (ที) จาํกดั 
โดยรวมอยู่ในระดับสูง 2)  ลูกค้า ท่ีได้รับบริการ มีความต้องการต่อการให้บริการบริษัท  
บริษทั เอม็.เอช.อี – ดีแมก (ที) จาํกดั โดยรวมอยูใ่นระดบัสูงมาก 3) การเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของลูกค้าท่ีได้รับบริการ จากบริษัท เอ็ม.เอช.อี – ดีแมก (ที) จาํกัด พบว่า 3.1) ด้านอายุ พบว่า 
ผูรั้บบริการท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 
ระดบั .05 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นดูแลเอาใจใส่ ดา้นความน่าเช่ือถือของผูใ้ห้บริการ 
และด้านรูปลักษณ์องค์กรและผูใ้ห้บริการพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .01  
3.2) ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ ผูรั้บบริการท่ีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความน่าเช่ือถือ 
ของผูใ้ห้บริการและด้านความเอาใจใส่ พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
3.3) ด้านระยะเวลาในการทาํงาน พบว่า ผูรั้บบริการท่ีมีระยะเวลาในการทาํงานแตกต่างกัน 
มีความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า
ด้านความเอาใจใส่ และด้านความถูกตอ้งครบถ้วนของการบริหาร พบความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 3.4) ดา้นระดบัรายได ้พบวา่ ผูรั้บบริการท่ีมีระดบัรายไดแ้ตกต่างกนั
โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นความเอาใจใส่พบ
ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 4) การเปรียบเทียบความตอ้งการของผูรั้บบริการ
ต่อการให้บริการจากบริษทั เอ็ม.เอช.อี – ดีแมก (ที) จาํกดั พบวา่ 4.1) ดา้นอายุ พบวา่ ผูรั้บบริการ 
ท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความตอ้งการโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบวา่ ความน่าเช่ือถือของผูใ้ห้บริการพบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
4.2) ด้านระดบัรายได ้พบว่า ผูรั้บบริการท่ีมีรายได้แตกต่างกนัมีความตอ้งการต่อการให้บริการ
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เ ม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ดา้นความถูกตอ้งครบถ้วนของบริการ ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ พบความแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และดา้นความน่าเช่ือถือของผูใ้ห้บริการ พบความแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 กลัยา ทองโชติ (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงาน
ในโรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒารามในพระราชินูปถมัภ ์สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  
มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารงาน 
ในโรงเรียนสตรีวดัวดัมหาพฤฒารามในพระราชินูปถัมภ์ พบว่า ความพึงพอใจของผูป้กครอง
นักเรียนท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒารามในพระราชินูปถัมภ์ สังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมและเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก โดยความพึงพอใจดา้น
บุคลากรสูงสุด รองลงมา คือ ดา้นวิชาการ และดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน เม่ือเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานในโรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒารามในพระ
ราชินูปถัมภ์ สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 จาํแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา  
และอาชีพของผูป้กครอง โดยอายุเป็นตวัแปรเดียวท่ี มีผลต่อความพึงพอใจ ท่ีระดับนัยสําคัญ 
ทางสถิติ 0.05 

  Dennise Dunton (1997) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของพนกังาน
ผูดู้แลสุขภาพผูสู้งอายุท่ีมีต่ออาชีพ มีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของพนกังานผูดู้แล
สุขภาพผูสู้งอายุท่ีมีต่ออาชีพ 2) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลในการทาํงานท่ีส่งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจ 
เช่น ความถ่ีในการถูกรบกวน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เงินเดือน และความกา้วหน้าในอาชีพ 
ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของพนกังานผูดู้แลสุขภาพผูสู้งอายุท่ีมีต่ออาชีพ
มากท่ีสุด คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งพยาบาล รองลงมาคือ ความสัมพนัธ์กบัพนกังานโรงพยาบาล
อ่ืน ๆ ผูบ้งัคบับญัชา และผูป่้วย รวมถึงการไดรั้บการยอมรับในองค์การ และความเจริญกา้วหน้า 
ในอาชีพ ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจมากท่ีสุด คือ การถูกรบกวนในระหว่างการ
ทาํงาน รองลงมา คือ สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 


