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1.บทนํา
รัฐบาลได้กาํ หนดนโยบายแนวทางในการทํางาน เพือสนองความต้องการประชาชน โดยยึดประชาชน
เป็ นศูนย์กลางในการทํางาน
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่ า “การบริ หาร
ราชการต้องเป็ นไปเพือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจ ของรัฐ ความคุ้มค่าในเชิง ภารกิจแห่ ง
รัฐ ความมีป ระสิ ท ธิภ าพ การลดขันตอนการปฏิ บตั ิ งาน การลดภารกิจ และยุบเลิ ก หน่ ว ยงานที ไม่ จ ํา เป็ น การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรให้ทอ้ งถิน กระจายอํานาจการตัดสิ นใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน มีผรู้ ับผิดชอบต่อผลของงาน และความรับผิดชอบของผูป้ ฏิบตั ิงาน”
พระราชกฤษฎีกาว่า ด้ว ยหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริ หารกิจ การบ้า นเมืองทีดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 กําหนด
เป้ าหมายการบริ หารราชการเพือให้บรรลุ
1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจของรัฐ
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
4. ไม่มีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิงานเกินจําเป็ น
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทนั ต่อสถานการณ์
6. ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
7. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการอย่างสมําเสมอ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 - 2550 กําหนดเป้ าประสงค์หลักในด้า นการ
บริ การประชาชน คือ พัฒนาคุณภาพการให้บริ การประชาชนทีดีขนึ ดังนี
 ประชาชนร้ อ ยละ 80 โดยเฉลี ยมี ความพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารของ
หน่วยงานราชการ
 ขันตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ เพือให้บริ การประชาชนลดลงได้มากกว่ า
ร้อยละ 50 โดยเฉลีย ภายใน ปี พ.ศ. 2550
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภารกิจด้านสวัสดิการสังคม เพือตอบสนองต่อความ
จําเป็ นและพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ ทีพึง และผู้ประสบปั ญหาทางสังคม ซึงกรมพัฒนาสัง คม
และสวัสดิก าร ปฏิบตั ิ ง านด้านการให้ บริ ก ารเกียวข้อ งโดยตรงกับ ประชาชนทุก กลุ่ มเป้ าหมาย ในการดูแ ล
สงเคราะห์ ตังแต่เกิดจนตาย และมีหน่วยงานให้บริ การตังอยู่ทวประเทศ
ั
ซึ งทีผ่า นมาพบว่า งานบริ การของแต่ละ
หน่วยงานในกระบวนงานเดียวกันอาจมีรูปแบบ วิ ธี การ ขันตอน และระยะเวลาการให้บริ การแตกต่างกัน ทังนี
นโยบายของรัฐบาล ประชาชนทุกคนควรได้รับบริ การทีรวดเร็ วตามกําหนดเวลา เสมอภาค และมีความเป็ นธรรม
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ดังนัน หน่วยงานแต่ละหน่วย ควรมีการพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพการบริ การให้มีมาตรฐาน
เดี ยวกัน อันจะนํามาซึ งคุ ณภาพการให้บริ ก ารทีดี ผู้รั บบริ ก ารมีค วามพึง พอใจ เป็ นการยกระดับ คุณ ภาพการ
ปฏิ บ ัติง าน เมื อสามารถปฏิ บ ัติ ไ ด้อ ย่า งเป็ นรู ป ธรรม ควรถ่า ยทอดวิธี การปฏิ บ ัติง านที มี ป ระสิ ทธิ ภ าพไปยัง
หน่ ว ยงานที มีก ลุ่มเป้ าหมายเดียวกัน เพื อก่อให้ เกิดการพัฒนาได้สิงทีดีที สุ ด และปฏิบตั ิ ไปในทิศทางเดีย วกัน
ส่งผลทังผูร้ ับบริ การได้รับการตอบสนองความต้องการเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด ผู้ปฏิบตั ิงานสามารถปฏิบตั ิ งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นประโยชน์ และตอบสนองความต้องการของประชาชน

2.วัตถุประสงค์ ของการจัดทําคู่ มอื
2.1 เพือเป็ นแนวทางให้หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นําไปใช้พฒั นาและ
ปรับปรุ งคุณภาพงานบริ การ
2.2 เพือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริ การ ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน

3.ความสําคัญของการพัฒนาคุณ ภาพงานบริการ เพือสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
บัญญัติว่า “การบริ หารราชการต้องเป็ นไปเพือประโยชน์สุขของประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ ต่อภารกิจ ของรัฐ ความ
มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ความคุ้มค่ า ในเชิ ง ภารกิจ แห่ งรั ฐ การลดขันตอนการปฏิ บ ัติ งาน การลดภารกิจ และยุบ เลิ ก
หน่วยงานทีไม่จ ําเป็ น การกระจายภารกิจ และทรัพยากรให้แก่ท้องถิน การกระจายอํานาจตัดสิ นใจ การอํา นวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รั บผิ ดชอบต่ อผลของงาน” การปรั บปรุ ง
คุณภาพการให้บริ การ จึงเป็ นแนวทางหนึงทีจําเป็ นอย่างยิง เพือให้การบริ หารราชการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
การพัฒนาคุ ณ ภาพงานบริ ก ารในหน่ ว ยงานสังกัด กรมพัฒ นาสัง คมและสวัส ดิ ก าร ให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐาน หรื อมีมาตรฐานคุณภาพใกล้เคียงกัน นับได้ว่าเป็ นเรื องสําคัญทีทุกหน่ ว ยงานในสัง กัดกรมพัฒนาสัง คม
และสวัสดิการ ควรมีการพัฒนาคุณภาพงานบริ การอย่า งต่อเนือง เป็ นการยกระดับคุณภาพการให้บริ การให้ดีขึน
กว่ าทีมาตรฐานกํา หนด เพือให้ ประชาชนผู้รั บบริ การเกิดความพึ งพอใจจากการปฏิบตั ิ งานการให้บริ การของ
เจ้าหน้าทีด้วยมาตรฐานเดียวกันและมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน
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การพัฒนาคุณภาพงานบริ การมีขนตอนในการจั
ั
ด ทําดังนี

วงจรการปรับปรุ งคุณภาพการให้ บริ การ
วิเคราะห์ลกั ษณะพื นฐานของหน่วยงาน
ปัจจัย ทีส่งผลสําเร็จ

จัดตังคณะทํางาน

แนวทางในอนาคต

คัดเลือกงานบริ การ

ติดตามประเมินผล

วิเคราะห์สภาพการปฏิบตั งิ านในอดีตและปัญ หาทีเกิดขึน

ผลักดัน ส่งเสริ มถ่ายทอด

ดําเนินการปรั บปรุงบริการ

ชีแจงทําความเข้าใจผูป้ ฏิบัติงานทีเกียวข้อง

จัดทํามาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

จัดประชุมผูเ้ กียวข้อง

วงจรการดําเนินการปรับปรุงบริ การ
กําหนดมาตรการ แนวทาง แผนการ
ปั ญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ตังเป้ าหมาย

การสํารวจความพึงพอใจ
จัดสิงอํานวยความสะดวก

วางแผน
ปฏิบตั ิงานตามแผน

ด้านบุคลากร สถานที กระบวนการให้บริ การ
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4. คําจํากัดความ
การบริหารคุณภาพ หมายถึง การบริหารองค์กรทีมีการดําเนิ นงานตามกิจ กรรมต่าง ๆ ด้า นคุณ ภาพ โดย
ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่ วม ทําให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ขององค์กร
คุณภาพงานบริ การ หมายถึง ประสิทธิผลโดยรวมของกระบวนการดําเนิ นงานตามมาตรฐานและมีความ
สมําเสมอ ในการตอบสนองตามความต้องการจํา เป็ น และความคาดหวังของผู้รับบริ การ สร้ างความพึง พอใจ
ให้กบั ผูร้ ับบริ การ เมือได้รับการบริ การ
ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้ สึกพึง พอใจของบุคคลทีมีต่อกิจ กรรมหนึ ง ซึ งสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิ ทธิ ภาพของกิจ กรรมนัน ๆ ระดับความพึงพอใจของบุคคลมีความสุ ข ชอบใจ พอใจ จะเกิดขึนเมือความ
ต้องการของบุคคลนันได้รับการตอบสนอง
ผูร้ ับบริ การ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริ การโดยตรง หรื อเจ้ าหน้าทีของรั ฐ หรื อหน่ วยงานทังภาครัฐ
และเอกชนทีมารับบริการจากส่วนราชการ

5. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
การมุ่งไปสู่การยกระดับคุณภาพ ตามแนวคิดการบริ หารคุณภาพโดยรวม (TQM) มีหลักการดังนี
1) ลูกค้าสําคัญทีสุด (customer focus) เพราะลูกค้า หรื อผู้รับผลงาน เป็ นเป้ าหมายหรื อเหตุผลที
ต้องมีหน่ว ยงานของเรา ระดับของคุ ณภาพ อยู่ทีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้รับผลงาน
หน้าทีของเราคือการค้นหาและตอบสนองความต้องการผูร้ ับผลงาน
2) จุดสานฝันร่ วมกัน(common vision) เป็ นการรวมพลังเพือการสร้ างสรรค์ สมาชิกมี ส่ ว นร่ วม
ในการกําหนดเป้ าหมายร่ วมกัน และมีส่วนในการปรับเปลียน ไปสู่เป้ าหมายดังกล่าว
3) ทีม งานสัม พันธ์ (teamwork & empowerment) ทุกคนต่างพึงพิงกันในการทํา งาน คุณภาพ
ไม่ไ ด้เ กิดจากผลงานของใครคนใดคนหนึง แต่ เกิด จากการประสาน ความพยามของผู้เกียวข้อง ผู้ป ฏิบตั ิ งาน
จะต้องได้รับการเสริ มพลังด้วยการฝึ กอบรม ข้อมูลและโอกาส เพือให้นาํ ศักยภาพของตนมาใช้อย่างเต็มที
4) มุ่งมันกระบวนการ (process focus) เป็ นการมองว่ าปัญหา ส่ ว นใหญ่เกิดจากระบบงานทีไม่
รัดกุม การพัฒนาคุณภาพ คือการปรั บปรุ ง กระบวนการทํางานให้มีความรัดกุม ง่า ย ในการปฏิบตั ิ เป็ นการสร้ าง
ระบบเพือปกป้ องคุม้ ครองให้ผปู้ ฏิบตั ิงานทํางานได้ดีทีสุด
5) สานด้วยอริ ยสัจ สี (problem solving process) เป็ นการนํา กระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ หรื อ
อริ ยสัจ สี มาใช้ ปรั บปรุ ง กระบวนการ เริ มด้ว ยการวิ เคราะห์สภาพปั ญหา การทดสอบทางเลือก และนํามาปฏิบตั ิ
เป็ นมาตรฐาน
6) ดีทีผูน้ าํ (leadership support) ผูน้ าํ มีบทบาทสําคัญในการก่อให้เกิดการเปลียนแปลง เป็ น การ
นําโดยใช้อุดมการณ์ร่วมกัน ผูน้ าํ ทุกระดับเปลียนบทบาทจากผูค้ วบคุมและสังการเป็ นโค้ช
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7) ทําดีไม่หยุดยัง (continuous improvement) มองหาโอกาสพัฒนาอย่างต่อเนื อง ไม่พอใจกับ
ระดับคุณภาพทีเป็ น
การพัฒนาคุณภาพการบริ การ เป็ นสิงสําคัญทีเป็ นตัว แปรตามกัน กับระดับความพึ งพอใจของผู้รับบริ การ
ถ้าหน่ ว ยงานได้ มีการปรั บปรุ งพัฒนาคุ ณภาพให้ก ารให้ บริ การ ให้มีคุณภาพของงานบริ การด้ ว ยกระบวนการ
ทํางานทีมีประสิ ทธิ ภาพ ขันตอนการทํา งานลดลง สามารถปฏิ บตั ิงานได้ร วดเร็ ว ขึน และลดค่ าใช้ จ่ ายได้ เมื อ
ปฏิบตั ิแล้วมีประสิทธิภาพจนเกิดเป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานและควรมีการปรั บปรุ งอย่างต่อเนือง เนืองจาก
ความต้องการของผูร้ ับบริ การ มีการเปลียนแปลง สิงแวดล้อมต่าง ๆ ทังภายในและภายนอก ก็เปลียนแปลงไปตาม
สถานการณ์ปัจจุบนั ฉะนันควรมีการยกระดับคุณภาพอย่า งสมําเสมอ สามารถดําเนิ นการตามขันตอน ดังต่อไปนี
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : คู่มือการจัดทํามาตรฐานและการปรับปรุ งการบริ การ : 11 - 55)

5.1 กํา หนดและวิ เ คราะห์ ลัก ษณะพืนฐานของหน่ ว ยงาน เพื อให้ทราบทิ ศ ทางและ
เป้ าหมายของหน่วยงาน มีองค์ประกอบดังนี
 ประวัติ
 วิสยั ทัศน์
 พันธกิจ
 ภารกิจ
 ความท้าทาย
 คํานิยาม
 โครงสร้างการบริ หารงานและอัตรากําลัง

5.2 การปรับปรุงบริการในกระบวนงาน
มีการจัดตังคณะทํางานขึนมารับผิ ดชอบ โดยตรงมีคาํ สังแต่ง ตังคณะทํางานอย่างเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรในการปรั บปรุ งกระบวนงานให้บริ ก าร ประกอบด้ว ย หัว หน้าหน่ ว ยงาน เจ้ าหน้าทีผู้ปฏิบตั ิง านที
เกียวข้อง ฯลฯ คณะทํางานอาจมีอาํ นาจหน้าที ดังนี
 วิเคราะห์ขอ้ มูล ในการคัดเลือกกระบวนงานเพือนํามาพิจ ารณาจัดทํา ข้อเสนอในการลด
ขันตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการเพือผูร้ ับบริ การ
 จัดทํามาตรการทีจะนําไปสู่การปฏิบตั ิให้ได้มาตรฐานทีกําหนด
 รับฟังความคิดเห็น / ระดมสมองจากผูท้ ีเกียวข้อง
 เสนอมาตรฐานต่อผูร้ ับบริ การ
 ผลักดันการพัฒนางานบริ การสู่ความสําเร็จ
 พิจารณาปรับปรุ งแก้ไขงานบริการได้เหมาะสม
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5.3 คัดเลือกงานบริการของหน่ วยงาน
ทํา การศึก ษาวิ เคราะห์ ความเหมาะสม ความเป็ น ไปได้ห รื อ มี คว ามเสี ยงอะไรที ควรจะ
คัดเลือกกระบวนงาน ทีมาดําเนินการพัฒนาคุณภาพก่อน ซึงมีแนวทางในการดําเนินการได้ดงั นี
5.3.1 ศึ กษาจากวิ สัยทัศน์ หรื อนโยบายของผู้บ ริ หาร หรื อ อํานาจหน้ าที ภารกิจ ของ
หน่วยงาน
5.3.2 ศึกษาจากงานทีมีผู้รับบริการมาขอรั บ บริ การเป็ นจํานวนมาก หรื อมีผลกระทบกับ
ผูร้ ับบริ การจํานวนมาก หรื อมีผรู้ ้องเรี ยนมาก
5.3.3 ศึกษาจากความต้องการของผู้รับบริ การ โดยผลการศึกษาควรได้ภาพทีชัดเจนว่ า
ผู้รับบริ การต้องการอะไร เช่ น ประเภทงานบริ การ ลักษณะการให้บ ริ การ รู ป แบบการบริ การ เป็ น ต้น เพือให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การได้ตรงจุด และตามเป้ าหมาย
5.3.4 ศึ ก ษาจากปั ญ หาในการปฏิ บ ัติ ง านหรื อ การบริ หารงานที มี ผ ลกระทบต่ อ
กระบวนการให้บริ การทีทําให้การบริ การมีความล่าช้า ไม่คมุ้ ค่า ฯลฯ

5.4 ศึกษาวิเคราะห์สภาพการปฏิบัตงิ านในอดีตและปัญหาทีเกิดขึน
ศึก ษาวิ เคราะห์ กระบวนงานที ได้ค ัด เลือ กไว้แ ล้ว ว่ า มีก ระบวนการปฏิ บ ัติ งานหรื อ การ
ให้บริ การผูร้ ับบริ การเป็ นอย่างไร เพือปรับปรุ ง และพัฒนาการบริ การ ซึงมีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี
5.4.1 สํารวจสภาพปั จ จุ บนั ของการปฏิบตั ิงาน เป็ นการวิเคราะห์สภาพการทํางานใน
ปัจจุบนั ซึงจะสามารถช่วยค้นหาสาเหตุทีทําให้เกิดปั ญหา หรื อความล่า ช้ า ในการปฏิบตั ิงาน รวมทังความไม่พึง
พอใจของผู้รับบริ การต่อการได้ รับบริ การได้ โดยการเก็บข้อ มูลมาวิ นิจ ฉัย ปั ญ หา ซึ งข้อ มูลนีอาจมาจากความ
ต้องการของผูร้ ับบริ การ หรื อความคาดหวังของผู้รับบริ การ หรื อจากเจ้ าหน้าทีผู้ป ฏิบตั ิงาน จากนัน หาจุ ดทีควร
ปรับปรุ งซึงสามารถศึกษาได้จากการจัดทําแผนผังการไหลของงานในกระบวนการ ให้มีการแยกแยะขันตอนการ
ทํางานย่อย ๆ ทีเกิดขึนในกระบวนการทํางาน และสามารถวิ เคราะห์หาว่ าขันตอนใดเป็ นขันตอนทีไม่กอ่ ให้เกิด
มูลค่าเพิม และขันตอนใดก่อให้เกิดมูลค่าเพิม เพือนํา มากําหนดแนวทางในการปรั บปรุ งงานให้มีประสิ ทธิภาพ
และเป็ นไปตามมาตรฐานต่อไป
5.4.2 วิเคราะห์หาสาเหตุ เป็ นการวิเคราะห์ปัญหาเพือพิจารณาว่ามีเวลาสู ญเสียเกิดขึน
ในขันตอนใดและสูญเสียเรื องใด ซึงอาจจะนําเทคนิ คการวิเคราะห์แบบผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) มา
วิเคราะห์หาสาเหตุเริ มต้นของปั ญหา (Root Cause) ซึงผลทีได้จะเป็ นข้อมูลเบืองต้นทีมีการจัดลําดับ ความสําคัญ
ของปั ญหาว่ามีความจําเป็ นเร่ งด่ว น หรือมีความเสียหายรุ นแรงอย่างไร เพือนํามากําหนดขันตอนการแก้ไขปั ญหา
ตังเป้ าหมาย และขอบเขตในการปรับปรุ งงานให้ได้อย่างชัดเจนต่อไป

5.5 การดําเนินการปรับปรุงบริการ
การได้มาซึงมาตรฐานการปฏิ บตั ิงาน สิ งหนึ งทีต้ องดําเนิ น การก่อน คือการปรั บปรุ งให้มี
ประสิทธิภาพ ปัจจุบนั ภาครัฐได้เห็นถึงความจําเป็ นเร่ งด่ว นทีต้องสนับสนุน และส่ง เสริ มให้ระบบราชการมีการ
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ปรั บปรุ งงานอย่างจริ งจัง โดยเฉพาะอย่า งยิงในส่ว นราชการทีมีภารกิจ ในการให้บริ ก ารประชาชน ทังนี เพื อ
วัตถุประสงค์ให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สร้างความพึงพอใจและความเป็ นธรรมให้เกิดขึน
แก่ผรู้ ับบริ การ โดยส่วนรวมจากการได้รับบริการ สําหรับการปรับปรุ งมีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี
5.5.1 กําหนดมาตรการ แนวทาง และแผนงานในการปรับปรุ งงาน / แก้ไขปัญหาเป็ น
การกําหนดวิธีการปรับปรุ ง และเครื องมือทีใช้ในการปรับปรุ งงาน ซึงการปรับปรุ งงานอาจนําเทคนิ คต่าง ๆ มา
ปรับใช้ให้เหมาะสมได้ เช่น 5 ส ไคเซ็น PDCA เป็ นต้น หรื ออาจนําเทคนิ คการคิดหาวิธีการปรั บปรุ งงาน
ดังต่อไปนีมาใช้ คือ
 เทคนิค PDCA PLAN การวางแผน ซึ งรวมถึง การออกแบบกระบวนการ การ
เลือกตัววัด และการถ่า ยทอดเพือนํา ข้อกําหนดไปปฏิบ ัติ DO ดําเนินการตามแผนทีว างไว้ CHECK การตรวจ
ประเมิน ความก้าวหน้าและการได้มาซึงความรู้ ใ หม่ โดยพิจ ารณาผลลัพธ์ทีได้ทงจากภายในและภายนอกองค์
ั
กร
ACT การปรับปรุง โดยอาศัยผลของการตรวจประเมิน การเรี ยนรู้ ปั จ จัยนําเข้าใหม่ ๆ ข้อกําหนดใหม่ ๆ รวมถึง
ความต้องการของผูร้ ับบริ การ และโอกาสในการสร้างนวัตกรรม
 เทคนิ คการตังคําถาม 5 W – 1H ( What ?, Why ?, Where ?, When ?, Who ?,
How ?) ซึงเทคนิคนีสามารถนําไปใช้เพือวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิงานในสภาพปั จ จุ บนั และหาวิ ธี การปรั บปรุ งทีทํา
ให้กระบวนการปฏิบตั ิงานเหลือแต่ขนตอนที
ั
เกิดมูลค่าเพิม สามารถทํางานได้เสร็ จ ทันเวลาและตอบสนองความ
ต้องการของผูร้ ับบริ การทังภายในและภายนอกได้
 เทคนิค ECRS ซึงได้แก่ ( ตัด รวม เปลียนขันตอน ทําให้ง่าย )
 การขจัด สิ งที ไม่ จ ํ า เป็ น (Eliminate) คื อ การกํา จัด ขันตอนที ไม่มี ความ
จําเป็ นหรื อขันตอนทีทําให้เกิดการสูญเปล่าออกไปจากกระบวนการ
 การรวมเข้า ด้ วยกัน (Combine) คื อ การรวมขันตอนทีเกียวข้องหรื อ การ
ปฏิบตั ิงานทีคล้ายกันรวมเป็ นขันตอนเดียว ซึงจะทําให้เพิมประสิทธิภาพ และประหยัดเวลาในการทํางาน
 การจัดลํา ดับใหม่ (Rearrange) คือ การวิเ คราะห์ขนตอน
ั
เพือมาจัดลํา ดับ
ขันตอนระบบงานใหม่
 การทําให้ง่ายขึน (Simplify) คือ การทําให้ขนตอนการทํ
ั
างานต่าง ๆ ง่า ยขึน
และสะดวกขึนเพือเป็ นการปรับปรุ งวิธีการทํางานใหม่
ทังนี การเลือ กว่ าจะนํา เทคนิ คใด มาใช้ป รับปรุ งงานนัน ควรมีการประเมิน
เทคนิคต่างๆ ทีจะนํามาปรับปรุ งงานก่อนเพือให้สามารถนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยอาจพิจารณาได้ดงั นี
 การนําไปใช้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริ งหรื อไม่
 การนําไปใช้ใ นการปรับปรุ งงานนันต้องเป็ นไปได้ และสามารถทีจะนําไป
ปฏิบตั ิได้โดยไม่มีอุปสรรค
 เทคนิคทีใช้ใ นการปรับปรุงต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร
 เทคนิคนันต้องใช้เวลาในการเตรี ยมการนานเท่าใด
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 การนําไปใช้ เพื อปรับปรุ งงานให้ เป็ น รู ป ธรรมและสามารถแก้ปั ญหาได้
ต้องใช้บุคลากรเท่าใด
5.5.2 ตังเป้ าหมาย เป็ นการกําหนดเป้ าหมายการปรั บปรุ งงานทีต้องการ ซึ งอาจกําหนด
เป็ นค่ าดัช นี ชีวัดผลการดํา เนิ นงาน (KPI) ว่ า มีค่ าเท่า ไรจึ งเหมาะสม พร้ อ มกับออกแบบฟอร์ ม เก็บ ข้อ มูล เพื อ
เปรี ย บเทีย บประเมิน ผลตัว ชี วัด ก่อ นดํา เนิน การและหลัง ดําเนิ นการ หรื อ การเปรี ย บเที ยบ (Benchmark) กับ
หน่วยงานอืน หรือในงานประเภทเดียว และพิจารณาว่าถ้าจะทําให้ดีควรตังเป้ าหมายไว้ที ระดับ ใดจึ งจะพอใจ เช่ น
หน่วยงานได้กาํ หนดเป้ าหมายในการปรั บปรุ งกระบวนงานทีสําคัญ คือ ต้องสามารถปฏิบตั ิงานให้ได้ตามกรอบ
กําหนดของระยะเวลามาตรฐานทีกําหนดไว้ คือ กระบวนงานการสงเคราะห์ ครอบครั ว ผู้มีร ายได้น้อ ย กรณี
เร่ งด่ว น ไม่ เกิน 3 ชัวโมง 46 นาที กรณีทัวไปไม่เกิน 4 วัน 6 ชัวโมง และให้กาํ หนดตัวชี วัดของการปรับปรุ ง
กระบวนงานการสงเคราะห์ครอบครัวผูม้ ีรายได้น้อย โดยการจัดทํา แบบสํา รวจเวลาการปฏิบตั ิงานประจํ าวันของ
เจ้าหน้าที เพือเก็บข้อมูลการใช้บริ การของผูร้ ับบริ การ ทังในแบบสํารวจจะมีการระบุถึงเวลาในการปฏิบตั ิงานแต่
ละจุ ด ซึงจะมี การลงเวลาในการปฏิบตั ิ งานในแต่ละขันตอนว่า ได้ใ ช้ เ วลาไปเท่ าไร และเมื อการให้ บริ ก ารแก่
ผูร้ ับบริ การสินสุดลง จะมีการลงเวลารวม เพือทีจะนําเวลารวมนันมากําหนดเป็ นตัว ชี วัดผลการปฏิบตั ิงาน จากนัน
จึงนําเวลารวมทังหมดมากรอกในแบบสรุ ปเวลาปฏิบัติง าน เพือทําการหาค่า เฉลียผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละวัน
สําหรับเป็ นข้อมูลในการตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงานต่อไป
5.5.3 วางแผนโครงการ และการดํา เนินการตามแผนของโครงการทีวางไว้ เมือสํารวจ
สภาพปัจจุบนั ของปัญหา และตังเป้ าหมายแล้วจะสามารถวางแผนโครงการในการปรั บปรุ งงาน ซึ งอาจจัดทําเป็ น
Gantt Chart เพือให้ทราบถึง กิจ กรรมการปรั บปรุ งงานโดยรวมทังหมดว่าจะต้องใช้ เวลาในการดํา เนิ นงานนาน
เท่า ใด ซึ งต้องกําหนดกิจ กรรมย่ อยและกําหนดระยะเวลาของแต่ละกิจ กรรม รวมทังผู้รับผิดชอบแต่ ละงานให้
ชัดเจนด้วย
5.5.4 ลงมือปฏิบตั ิตามแผน และการตรวจสอบผลการปฏิบตั ิการ เป็ นการดําเนินการ
เพือทดลองปฏิบตั ิตามขันตอน/วิ ธี การใหม่ แล้ว พิจ ารณาว่ ามีแนวโน้มทีจะทําให้บรรลุเป้ าหมายทีตังไว้หรื อ ไม่
หากมีแนวโน้มทีจะดําเนินการได้กเ็ ตรี ยมการกําหนดเป็ นมาตรฐานต่อไป แต่ถ้า มีแนวโน้มว่ าจะไม่บรรลุผลตาม
เป้ าหมายก็ตอ้ งกลับไปยังขันตอนของการหาวิธีการปรับปรุ งงานใหม่ในข้อ (3) อีกครัง
5.5.5 การจัดสิงอํานวยความสะดวก ปัจจุบนั หน่วยงานจะสามารถให้บริ การแก่
ผูร้ ับบริ การ เพือให้เกิดความพึงพอใจ นัน จําเป็ นต้องมีการจัดสิงอํานวยความสะดวกแก่ผรู้ ับบริ การ ประกอบด้วย
3 องค์ประกอบหลัก คือ
ก. ด้ านบุคลากรผู้ให้ บริการ
เจ้า หน้าทีผูใ้ ห้บริ การเป็ นส่ ว นสําคัญทีสุ ดทีส่ งผลต่อคุณภาพของการบริ การ
เพราะผู้ใ ห้ บริ การมีป ฏิสัมพันธ์ต่ อผู้รับ บริ ก ารโดยตรง ดังนันหน่ ว ยงานจึ งควรให้ความสํา คัญ ในการบริ หาร
บุคลากรให้เป็ นผู้ทีมีลกั ษณะทีเหมาะสมในการให้บริ การ ดังนี
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ก1. ทัศนคติทีถูกต้องในการให้ บริ การ
การบริ การทีทําให้ผรู้ ับบริ การประทับใจนัน ต้องมาจากจิ ตใจและทัศนคติของผู้ใ ห้บริ การทีเห็น พ้องกัน
ว่า ผูร้ ับบริ การคือจุดมุ่งหมายของการทํางานของตน ผู้รับบริ การเป็ นบุคคลทีสําคัญทีสุ ดต้องอํานวยความสะดวก
และช่วยเหลือให้เต็มกําลังความสามารถ
แนวทางปฏิบตั ิ
1. ปลูกฝังวัฒนธรรมในหน่วยงาน ให้ตระหนักว่าผู้รับบริ การเป็ นบุคคลทีสําคัญทีสุ ด เช่น ติดป้ ายเตือนใจในจุ ดที
มองเห็นได้ง่าย
2. ผูบ้ งั คับบัญชาต้องตรวจตราการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้าทีในการให้บริ การอย่า งเข้มงวด เช่ น อาจจัดสถานทีให้
ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถมองเห็นการทํางานของเจ้าหน้าทีได้ทุกเวลา เช่น เป็ นห้องกระจกทีสามารถมองเห็นกันได้
3. ให้ผรู้ ับบริ การประเมินการทํางานของเจ้าหน้าที และถือให้ผลของการประเมินโดยผู้รับบริ การนันเป็ นส่ ว นหนึ ง
ของการพิจารณาความดีความชอบ
4. อบรมพัฒนาผูท้ ีไม่สามารถบริ การได้ตามมาตรฐาน และหากไม่สามารปรั บปรุ งตนเองได้ใ ห้พิจ ารณาย้ายไป
ทํางานในส่วนสนับสนุนทีไม่ตอ้ งติดต่อกับผูร้ ับบริ การ
ก2. ความมีมิตรไมตรี
การอํา นวยความสะดวกให้แก่ผรู้ ับบริ การนัน จะต้องอยู่บนพืนฐานของความมีมิตรไมตรี ยิมแย้มแจ่ มใส
มีอธั ยาศัยไมตรี เพราะผูร้ ับบริ การเมือเข้ามายังหน่วยงานราชการ ย่อมไม่มีความคุ้นเคยหากไม่มีผู้ใ ดเอาใจใส่ ก็จ ะ
เกิดความรู้สึกเคว้งคว้างไม่ทราบว่าตนควรจะติดต่อกับผู้ใ ด ณ จุ ดใด ความมีมิตรไมตรี ของผู้ใ ห้บริ การย่อมทําให้
ผูร้ ับบริ การมีความอบอุ่นใจ
แนวทางปฏิบตั ิ
1. จัดให้มีพนัก งานต้ อนรับ เช่ น เมือผู้รับ บริ ก ารมายัง หน่ ว ยงาน พนัก งานจะเดิ นมาถามถึง ปั ญหาและความ
ต้องการ
2. อธิบายถึงขันตอนการดําเนินงานให้เกิดความเข้า ใจ
3. พาผูร้ ับบริ การไปยังจุดเริ มต้นให้บริ การในแต่ละกรณี
ก3. ความรู้
ผูใ้ ห้บริ การจะต้องมีความรู้ ในงานของตนอย่างถ่องแท้ เพือทีจะสามารถให้บริ การได้ถูกต้อง สามารถใช้
ความรู้ทีมีช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ผรู้ ับบริ การได้
แนวทางปฏิบตั ิ
1. พัฒนาความรู้ใ ห้บุคลากร
2. จัดให้มกี ารอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนือง
3. มีการทดสอบวัดผลว่าบุคคลมีความรู้จริ งในศาสตร์ทีได้รับมอบหมายให้ทาํ หน้าที
4. การเลือนชันในสายงานเดียวกัน
5. มีนโยบายให้การเลือนตําแหน่งเป็ นไปเฉพาะในสายงานนัน ๆ ทําให้มีความชํานาญและรู้ลึกในงาน
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ก4. ความสุภาพ
บุคลากรผูใ้ ห้บริ การควรมีกริ ิ ยามารยาท มีความสุ ภาพอ่อนน้อม ยกย่องให้เกียรติผู้รับบริ การ การพัฒนา
บุคลิกภาพของผูใ้ ห้บริ การในด้านนี อาจทําได้โ ดยการจัดอบรมเชิ งปฏิบตั ิการทีเน้นให้เกิดความสุ ภาพและมนุษย
สัมพันธ์ ซึงวิทยากรอาจเชิญมาจากธุรกิจเอกชนทีมีความเป็ นเลิศด้านบริ การ
ก5. ความเต็มอกเต็มใจช่ วยเหลือ
การมีจิตใจใฝ่ บริ การ (Service Mind) ทีจะเต็มอกเต็มใจทีจะให้บริ การเป็ นจิ ตวิ ญญาณของผู้ใ ห้บริ การทีดี
และช่วยให้ผรู้ ับบริ การรู้สึกประทับใจเมือมารับบริ การ
ก6. ความเสมอภาคในการให้ บริ การ
ผูใ้ ห้บริ การต้องมีความเสมอภาคในการให้บริ การแก่ผู้รับบริ การทุกชนชันอย่างเท่าเทีย มกัน ไม่ว่ าบุคคล
นันจะมี ฐ านะ ชาติต ระกู ล การศึ ก ษา หรื อ สถานะทางสัง คม ในระดับใด เจ้ า หน้ า ทีในหน่ ว ยงานก็ค วรทีจะ
ให้บริ การในมาตรฐานเดียวกันโดยไม่มีความเหลือมลํา
แนวทางปฏิบตั ิ
1. จัดให้มรี ะบบคิวและให้บริ การตามคิวโดยเคร่ งครัด
2. สร้างมาตรฐานของกระบวนการให้บริ การ เช่ น ถ้อยคําทีใช้พดู กับผูร้ ับบริ การ ให้ทุกคนถือปฏิบตั ิกบั
ผูร้ ับบริ การทุกคนเหมือน ๆ กัน
ข. ด้ านสถานที การจัดสภาพแวดล้ อมเพืออํานวยความสะดวก
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ : คู่มือ เทคนิ ค และวิ ธี ก าร
บริ หารจัดการสมัยใหม่ ตามแนวทางการบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดี ; ระบบการดูแลอํานวยความสะดวกและการ
แก้/ ไขปัญหาอุปสรรคให้แ ก่ประชาชนผูร้ ับบริ การ : 6 - 19) ผู้รับบริ การเมือมารับบริ การ จากหน่ ว ยงานมักจะใช้
เวลานานกว่าจะเสร็ จธุ ระ ดังนัน การจัดให้มีสถานทีและสภาพแวดล้อมทีเหมาะสม จึ งเป็ นปั จ จัยสําคัญประการ
หนึงทีจะช่วยให้ผรู้ ับบริ การได้รับความสะดวกสบาย
ข1.จัดให้ มีทีจอดรถอย่างเพียงพอ
แนวทางปฏิบตั ิ
1. จัดบริเวณทีจอดรถให้แก่ผมู้ ารับบริ การ
2. ผูท้ ีนํารถมาจอดต้องประทับตราจอดรถ ณ จุดรอรับบริ การเพือป้ องกันบุคคลอืน เข้ามาใช้สถานทีจอด
3. รถของเจ้า หน้าทีต้องหาทีจอดภายนอกหรื อด้านหลังบริ เวณทีทํางาน
ข2. จั ดสถานที ภูมิทัศน์ และอุปกรณ์ อาํ นวยความสะดวก
แนวทางปฏิบตั ิ
1. จัดภูมทิ ศั น์ให้มีความสะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มีความสวยงาม เช่น มีพนที
ื สีเขียว
2. จัดให้มีทีนังรออย่างเพียงพอ
3. มีป้ายบอกทาง / แผนผังจุดบริ การตามลําดับขันตอน / ป้ ายชือห้อง
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4. จัดเตรี ยมวัสดุสาํ นักงานทีจําเป็ น ดินสอ ปากกา สําหรับใช้กรอกคําขอไว้บริ การ
5. มีบริ การถ่ายเอกสาร
6. มีมมุ นังเล่นสําหรับเด็ก
7. จัดหาพัดลม หนัง สือพิมพ์ โทรทัศน์ โทรศัพท์สาธารณะ ทีทิงขยะ และนําดืมไว้บริ การขณะรอคอย
8. จัดให้มหี ้องนําทีมีสภาพดี มีจาํ นวนเพียงพอและสะอาด
9. กําหนดหมายเลขโทรศัพท์ ซึงใช้เฉพาะโทรเข้าสําหรับแจ้งเหตุ และให้มีคู่สายมากพอ
ข3. จั ดทําศูนย์ความรู้และคลังข้อมูล
แนวทางปฏิบตั ิ
1. รวมเอกสารทีเป็ นข้อมูลและองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เป็ นระเบีย บสะดวกแก่การค้นหาเพือให้สามารถให้บริ การได้
อย่างรวดเร็ว
2.จัดระเบียบให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและเอกสารไม่สูญหาย
ค. ด้ านกระบวนการให้ บริการ
กระบวนการให้บริ การเป็ นสําคัญทีจะส่ งผลต่อคุณภาพของบริ การและการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผรู้ ับบริ การ ดังนันกระบวนการในการให้บริ การจะต้องเอือให้เกิดความถูกต้องแม่นยํา
รวดเร็ว ทํา ให้ผรู้ ับบริ การสามารถเข้าถึงบริ การได้ง่าย มีความชัดเจนของข้อมูลต่าง ๆ เกียวกับการบริ การทีสื อให้
ผูร้ ับบริ การได้รับทราบ มีการติดตามผลการปฏิบตั ิงานและมีการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริ การในด้า นต่าง
ๆ เพือปรับปรุ งบริ การอย่างเหมาะสม
ค1.ความถูกต้องแม่นยํา
การอํา นวยความสะดวกและแก้ปัญหาให้แก่ผรู้ ับบริ การ นอกจากจะต้องทําด้ว ยความรวดเร็ วแล้ว ยัง ต้องมี
ความถูกต้องแม่นยําไม่ผิดพลาดตกหล่นด้วย
แนวทางปฏิบตั ิ
1. การปฏิบ ัติง านมี ขนตอนเป็
ั
น ข้อ กํา หนดทีชัดเจน มี คู่มื อประกอบว่ า การทํางานแต่ล ะอย่า งต้ องใช้ เอกสาร
อะไรบ้าง การดําเนินงานมีขนตอนเป็
ั
นลําดับอย่างไร
2. มีกระบวนการกลันกรอง ตรวจสอบ เพือให้เกิดความถูกต้อง
3. ใช้ระบบสารสนเทศช่วยจัดการข้อมูลและช่วยเตือนเมือถึงกําหนดเวลา
4. มีการบันทึกวันและเวลาการรับคําขอและรับเรื องของเจ้า หน้าทีทุกขันตอน
5. มีใบแสดงการรับคําขอให้กบั ผูย้ นคํ
ื าขอและเวลาแล้วเสร็จ(วันรับผลการพิจารณา)
ค2.ความรวดเร็วในการให้ บริ การ
เนืองจากสิงทีผูร้ ับบริ การต้องการเป็ นอันดับต้นเมือมารับบริ การก็คือ การได้รั บบริ การทีรวดเร็ ว ตรงเวลา
ดังนันหน่วยงานจึงควรคิดค้นวิธีการลดขันตอนในการทํางาน เพือให้สามารถให้บริการได้รวดเร็วทีสุด
แนวทางปฏิ บัติ
1. ลดเวลาให้บริ การตามสถานะของผูร้ ับบริ การทีมาขอรับบริ การทีแตกต่างกัน
2. จัดให้มีพนักงานผูใ้ ห้บริ การอย่างเพียงพอ
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3. วางผังการไหลเวียนของงานให้ง่าย งานไหลเวียนเร็วไม่มีจุดทีเป็ นคอขวด

ค3. ความสามารถเข้าถึงได้ง่าย
ความสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่ายเป็ นส่วนหนึงทีจะทําให้ผรู้ ับบริ การ
ได้รับความสะดวกสบาย ดังนันจุ ดทีให้บริการควรจะมีการกระจายให้ทวถึ
ั งหรื อให้ผู้รับบริ การสามารถใช้ บริ การ
ผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตได้
แนวทางปฏิบตั ิ
การจัด สถานที ที สะดวกในการรั บบริ การ เช่ น จัด ให้ มี บริ การนอกสถานทีในย่า นชุ ม ชนตามความ
เหมาะสม
ค4. ความชัดเจนของข้อมูลต่าง ๆ เกียวกับการบริ การ ณ จุดบริ การ
ผูร้ ับบริ การจํานวนมากมักจะไม่มีความรู้เกียวกับขันตอนการให้บริ การของหน่ ว ยงาน ตลอดจนไม่ ทราบ
ว่ า ต้ อ งจั ด เตรี ย มเอกสา รหลัก ฐานอะไรบ้ า งในการติ ด ต่ อ กับหน่ ว ยงานของรั ฐ ในกรณี ต่า ง ๆ ดัง นันการ
ประชาสัมพันธ์และให้ขอ้ มูลทีชัดเจนจึงเป็ นปัจจัยหนึงทีช่วยให้ผรู้ ับบริ การได้รับความสะดวกมากขึน
แนวทางปฏิบตั ิ
1. ติดประกาศหรื อสติกเกอร์ตามทีสาธารณะต่า ง ๆ เพือประชาสัมพันธ์ ใ ห้ผู้รับบริ การหรื อหมายเลขโทรศัพท์ใ น
การติดต่อสอบถาม
2. จัดทําป้ ายแสดงสถานที ประเภทงาน ขันตอนของงาน ระยะเวลาในการให้บริ การแต่ละเรื องและชื อเจ้ าหน้า ที
ผูร้ ับผิดชอบให้ผรู้ ับบริ การได้รับทราบอย่างชัดเจน
3. จัดเจ้ าหน้าทีประสัม พัน ธ์เ พือให้ คาํ แนะนําผู้รั บบริ การทราบถึงขันตอนการติดต่องานกับหน่ ว ยงานราชการ
คําแนะนําต้องชัดเจน หลีกเลียงคําย่อทีผูร้ ับบริ การทัวไปอาจไม่เข้าใจ
4.ใช้สือต่าง ๆ เช่น ป้ าย แผ่นพับ แถบบันทึกเสียงและรู ปภาพในการประชาสัมพันธ์การใช้บริ การให้ทราบทัวกัน
5. จัดเตรี ยมแบบฟอร์ มต่า ง ๆ ไว้ใ ห้พร้ อมเพรี ยง เช่ น คําร้ องขออนุ ญาตต่าง ๆ โดยมีตวั อย่างแบบคําร้ องทีกรอก
ข้อมูลเรี ยบร้อยเป็ นตัวอย่าง พร้อมทังมีเจ้าหน้าทีคอยให้คาํ แนะนํา และบริ การเขียนคําร้ องจัดเอกสารต่าง ๆ กับผู้
ไม่รู้หนังสือและผูพ้ ิการ
6. มีประกาศเสียงตามสาย
7. มีคอมพิวเตอร์ใ ห้สามารถค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง
ค5. การให้ บริ การตลอดเวลา
หน่วยงานควรจัดให้มีการบริการตลอดเวลาระหว่า งการเปิ ดให้บริการ เช่น เวลา 08.00-16.00 น. โดยไม่มี
การหยุดพักเทียง โดยอาจจัดเวลาพักสลับกัน เพือสามารถให้บริ การได้อย่างต่อเนือง
ค6. จั ดให้ มีช่องทางการติดต่อทีสะดวก
จัดให้มีช่องทางการติดต่อทีผูร้ ับบริการสามารถติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้โดยง่าย เช่น
1. โทรศัพ ท์สายด่ว น โดยทุกหน่ ว ยงานที มีหน้า ทีให้ บ ริ การผู้รั บบริ ก ารควรมีหมายเลขโทรศัพ ท์สายด่ว น ซึ ง
ผู้รับบริ ก ารสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลหรื อแจ้ง ข้อร้ องเรี ยนได้ ฟรี ตลอด 24 ชัวโมง ทังนี ผู้รับโทรศัพท์
จะต้ องได้รั บ การอบรมมาเพื อให้ ส ามารถแก้ไ ขปั ญ หาหรื อตอบคําถามให้ ค วามกระจ่ า งแก่ผู้ทีโทรเข้ามาได้
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สายด่ ว นดัง กล่ า วควรมี คู่ สายมากพอที จะให้บ ริ ก ารโดยผู้รับบริ ก ารไม่ ต้ อ งเสี ยเวลารอสายนาน และไม่คิ ด
ค่าบริ การไม่ว ่าผูร้ ับบริ การจะโทรเข้ามาโดยใช้โทรศัพท์ระบบใด
2. Website หน่ ว ยงานแต่ ละหน่ ว ยงานควรมี Website ของตนเพือให้ ข้อมู ลและมี E-mail เพือเป็ น ช่ องทางให้
ผูร้ ับบริ การสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
3. กล่องรับเรื องราวร้องทุกข์ หน่ว ยงานบางหน่วยงานทีมีหน้าทีเกียวกับการรับเรื องร้ องทุกข์จ ากผู้รับบริ การ โดย
ตังกล่องรับเรื องราวนีให้สะดวกแก่ผรู้ ับบริ การ หรื อส่งทางตูไ้ ปรษณียโ์ ดยไม่ตอ้ งติดแสตมป์ เป็ นต้น
ค7. การติดตามผล
เมือให้บริ การไปแล้ว ในกรณี ทีภารกิจยังไม่เสร็ จ สิ น เจ้ า หน้าทีควรทีจะติดตามผลเป็ น ระยะ ๆ เพื อ
แสดงถึงความเอาใจใส่ และให้ความสําคัญกับผูร้ ับบริ การ เป็ นการสร้ า งความประทับใจอีกทางหนึ ง นอกจากนี
ในการติดตามผลก็อาจทําให้ได้รั บข้อมูล ทีเป็ นประโยชน์ใ นการดํา เนินการต่อไปได้ ทําให้เกิดความรู้ สึกทีดี ที
เจ้าหน้าทีห่วงใย ไม่ทอดทิง
5.5.6. การวัดความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ความพึงพอใจเป็ นความรู้ สึกของผู้รับ บริ การและผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสี ย ซึงมีหลาย
วิธีการทีสามารถวัดความรู้สึกออกมาได้ในเชิงปริ มาณ หรื อเป็ นตัว เลขทีวัดค่าได้ เพือนําผลการวัดความพึง พอใจ
นํามาปรับใช้ในการวางแผนการปรับปรุ งและพัฒนางานบริ การให้เหมาะสม ดังนันความพึงพอใจของผู้รับบริ ก าร
และผู้มีส่ว นได้ ส่ ว นเสี ย จึ ง ถื อเป็ นดัช นี ส ําคัญขององค์ก รที ได้ร ับ การยอมรั บ อย่า งแพร่ ห ลายทังภาครัฐ และ
ภาคเอกชนเพื อใช้ ใ นการเปรี ย บเที ย บและวัด ผล สํา หรั บ ภาครั ฐ ได้ใ ช้ ต ัว ชี วัด “ระดับ ความพึ ง พอใจของ
ผู้รับ บริ การ” เป็ นตัว ชี วัดหนึงในการประเมิ นผลการปฏิบัติร าชการของส่ วนราชการ ซึ งแสดงให้เ ห็นถึง การ
บริ หารงานทีมุ่งประชาชนเป็ นศูนย์กลาง หากผู้รับบริ การและผู้มีส่ว นได้ส่ ว นเสี ยมีความพึงพอใจระดับตํา ส่ ว น
ราชการต้องมีการปรับเปลียนและปรับปรุ งการบริ การให้ดีขึน
การวัดความพึง พอใจนัน หน่ ว ยงานควรคํา นึ ง ถึง “คุณภาพของการให้บริ การ”
เป็ นอันดับต้น ๆ ว่าการวัดนันจะสะท้อนระดับคุณภาพของการให้บริ การออกมาได้มากน้อยเพียงใด ต้องคํา นึงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีเป็ นคุณภาพของการให้บริ การและผลลัพธ์ของบริ การ เพือให้สามารถนําผลการวัด
กลับมาพิจารณาปรับปรุ งงานบริ การ ตัวอย่างเช่ น การวัดความพึงพอใจของผู้ใ ช้ศูนย์บริ การรถยนต์ ถ้าสอบถาม
ลูกค้าโดยมุ่งเรื องมารยาทของเจ้าหน้าทีและความสะดวกสบายของการรับรถคืน มากกว่ าการสอบถามเรื องผลการ
ซ่อมรถ ปัญหาทีจะเกิดขึนคือ คะแนนความพึง พอใจไม่ได้ส ะท้อนผลลัพธ์ ของการใช้บริ การ แม้ว่ าจะได้คะแนน
ความพึงพอใจในระดับทีสูง แต่รถทีซ่อมเสร็จอาจไม่มีคุณภาพ ต้องนํากลับมาซ่ อมใหม่ภายหลัง ทํา ให้ภาพลักษณ์
และความน่าเชือถือของศูนย์บริ การเสือมถอยลงเรือย ๆ
เพือให้การวัดความพึง พอใจของผู้รับริ การและผู้มีส่ว นได้ส่ ว นเสี ยทันสมัยและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ทีเปลียนแปลงตลอดเวลา จึ งควรทบทวนแบบสอบถาม หัว ข้อและประเด็นการวัดความ
พึงพอใจให้สัมพัน ธ์ กบั กรอบแนวคิด ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริ การอย่างสมําเสมอ แต่หาก
พืนทีใดทีอยู่ห่างไกล มีการเปลียนแปลงทางสังคมค่อนข้างช้า อาจไม่จ ําเป็ นต้องปรั บปรุ งประเด็น แบบสอบถาม
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บ่อยเกินไป จึ งควรพิจ ารณาตามความเหมาะสมในแต่ละพืนที ทังนี การทบทวนประเด็นการวัดความพึง พอใจ
ดังกล่าว อาจมาจากวิธีการดังนี
1. จัดให้มีตรู้ ับฟังความคิดเห็น
โดยจัด ให้ มีตู้รับความคิด เห็ นของผู้รั บบริ การพร้ อ มทังมี แบบฟอร์ มทีผู้รับ บริ การ กรอกข้อมูล ได้ ง่า ย
แบบฟอร์มและตูร้ ับความคิดเห็นนี ควรให้ผู้รับบริ การสามารถเข้าถึงได้โ ดยง่ าย เช่ น สามารถ Download ได้จ าก
Website ตามหน่วยงานราชการต่าง ๆ หรื อสามารถขอรับแบบฟอร์มและส่งกลับได้ทางโทรสาร
2. การจัดการประชุมกลุ่มย่อยเพือระดมความคิดเห็น (Focus Group)
โดยการนัดหมายผู้เกียวข้อมาพบและพูดคุยในคราวเดี ยว เพือระดมความเห็นและหาประเด็นบางอย่าง
ร่ วมกัน วิธีการนีเหมาะกับกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทีมีจาํ นวนไม่มากนัก และส่ ว นราชการทีทําหน้าทีให้บริ การกับ
ส่วนราชการด้วยกัน
3. ผลการสํารวจความพึงพอใจผูร้ ับบริ การ
โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็ นผู้กาํ หนดประเด็นในการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การตามตัวชีวัด “ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ” ดังนี
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขันตอนการให้บริ การ
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ
3. ความพึงพอใจด้านสิงอํานวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การ
5. ความเชือมันเกียวกับคุณภาพการให้บริ การ
และประเด็นความเชือมันเกียวกับคุณภาพการให้บริ การ มีหลัก 6 ข้อดังนี
1 หลักนิติธ รรม
2 หลักคุณธรรม
3 หลักความโปร่งใส
4 หลักความมีส่วนร่ วม
5 หลักความรับผิดชอบ
6 หลักความคุม้ ค่า
แนวทางปฏิบตั ิในการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริ การและผู้มีส่ว นได้ส่วนเสี ย
1. จัดทําแบบสอบถามเพือสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ประชาสัมพันธ์ให้ผรู้ ั บบริ การและผูม้ ีส่ว นได้ส่วนเสีย ตอบแบบสอบถาม หรือสร้า งแรงจูงใจอืน ๆ ให้สนใจใน
การตอบแบบสอบถาม เช่น มีรางวัลจูงใจ เป็ นต้น
3. นําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์และสรุ ปผล
4. ปรับปรุ งจุดอ่อนหรื อปรั บปรุ งสิงทีผู้รั บบริ การไม่พึง พอใจ เพือให้ส อดคล้องกับความต้องการ ความคาดหวัง
ของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
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อย่างไรก็ตาม นอกจากการใช้ การสํารวจโดยใช้ แบบสอบถามในการวัดความพึง พอใจของผู้รับบริ การแล้ว อาจ
ดําเนินวิธีการอืน ๆได้ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมเพือทดสอบ และการจัดหน่ ว ยสอดแนมหรื อสายลับ ที
ปฏิบตั ิตวั เสมือนหนึงเป็ นผูท้ ีมาขอรับบริ การตามปกติของภาครัฐ โดยสังเกตการณ์และรายงานผลการบริ การของ
เจ้าหน้าทีให้ผบู้ ริ หารของหน่ว ยงานนันทราบ เป็ นต้น
5.5.7 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการปรับปรุ งกระบวนงาน
พิจารณาปัญหาและอุปสรรคจากแบบสํา รวจความพึงพอใจ ว่า มีปัญหาทีเกิดขึน
จากอะไรบ้างและคิดหาวิธีการแนวทางในการแก้ไขปัญหานันได้อย่างไร

5.6 การจัดทํา มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เมือดําเนินการปรับปรุ งงานจนได้ผลลัพธ์สอดคล้องตามเป้ าหมายให้เปรี ยบเทียบผลการ
ปฏิบตั ิงานก่อนและหลังการปรั บปรุ งงาน เช่ น การเปรี ยบเทียบด้า นระยะเวลา ด้า นขันตอนการปฏิบตั ิงาน ด้าน
คุณ ภาพการให้ บริ การหรื อ ด้า นต้ นทุ นค่ าใช้ จ่ าย โดยจะต้ องสามารถชี ให้เห็น ได้ ว่ า การปรับปรุ งงาน นันเกิด
ประสิทธิภาพ และเกิดความคุม้ ค่า และเมือเชือมันได้ว ่างานทีได้ดาํ เนินการปรับปรุ งแล้วเป็ นสิ งดีกใ็ ห้กาํ หนดเป็ น
มาตรฐานทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและประกาศใช้ รวมทังต้องดําเนิ นการขยายผลไปยังกระบวนงานอืนทีมีลกั ษณะ
งานคล้ายคลึงกัน ทังนี จะต้องรักษาและปรับปรุ งมาตรฐานอย่างต่อเนือง
5.6.1 วิธีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
(1) การใช้ผลการปฏิบตั ิงานทีผ่า นมา เป็ นวิธีการทีอาศัยข้อมูลสถิติการปฏิบตั ิงาน
ย้อนหลังในช่วงระยะเวลาหนึง นํามาคํานวณหาค่าเฉลียแล้วกําหนดเป็ นมาตรฐาน โดยอาจเพิมหรื อลดให้ตาลงให้
ํ
เหมาะสมกับสภาพหรื อสถานการณ์ในช่ วงเวลานัน
(2) การเปรี ยบเทียบกับผลการปฏิบตั ิงานของบุคคลอืน เป็ นวิ ธี การเปรี ย บเทียบผล
การปฏิบตั ิงานของบุคคลหนึงกับผลการปฏิบตั ิงานของบุคคลอืน ๆ
(3) การศึกษาจากการปฏิบตั ิงาน เป็ นวิ ธี การทีอาศัยหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
หรื อการคํานวณมาช่วย เช่น การศึกษาการเคลือนไหวและเวลาในการปฏิบตั ิงาน ทังนีเพือหาเวลามาตรฐาน
(4) มาตรฐานแบบอัต วิสยั เป็ นวิ ธี ก ารทีผู้บงั คับบัญชาเฝ้ าสังเกต การปฏิบตั ิงาน
ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา แล้วนํามากําหนดเป็ นมาตรฐาน
(5) ศึ ก ษาเปรี ย บเทีย บผลการให้ บริ ก ารของหน่ ว ยงานสาขา / ในสัง กัดว่ า มี
หน่วยงานใดทีสามารถให้บริ การผูร้ ับบริ การได้เร็วทีสุด ดีทีสุด ผู้รับบริ การพึงพอใจต่อการบริ การมาก แล้ว นํามา
เป็ นต้นแบบในการศึกษาว่า มีกระบวนการปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างไร เพือจัดทําเป็ นมาตรฐานต่อไป
(6) ศึกษาการบริ การของหน่วยงานทีให้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพแล้ว นํามา
วิเคราะห์หาความแตกต่างหรือหาช่ องว่ า งของการปฏิบตั ิงาน เพือนํามาเป็ นแนวทางในการจัดทํามาตรฐาน และ
การปรับปรุ งบริ การ เช่ น อาจศึกษาว่ า หน่ ว ยงานทีนํา มาเปรี ยบเทียบมีขนตอน
ั
และระยะเวลาการปฏิบตั ิ งานทีมี
ประสิ ทธิ ภาพเป็ น อย่า งไร หากมีค วามเหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะงานบริ การของหน่ ว ยงานก็นํามา
กําหนดเป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
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(7) ศึ ก ษาจากมาตรฐานการให้บ ริ ก ารของต่ างประเทศ แล้ว นํา มาตังเป็ นค่ า
เป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานให้ได้เท่าเทียมหรื อใกล้เคียงกับมาตรฐานสากลต่อไป
5.6.2 เกณฑ์ในการกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
การกํา หนดเกณฑ์ ม า ตรฐานการปฏิ บ ัติ ง านควรระ บุเ ป็ นลัก ษณะของการ
ปฏิบตั ิงานทังในเชิงปริ มาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรื อพฤติกรรม เช่ น เกณฑ์ด้านขันตอนและระยะเวลาที
ปฏิบตั ิ คุณภาพของงาน และลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น ซึงกล่าวโดยละเอียดได้ ดังนี
(1) เกณฑ์ด้ า นขันตอนและระยะเวลาทีปฏิ บ ัติ เป็ นการกํา หนดว่ า งานต้ องมี
ขันตอนเท่าไร และควรจะใช้เวลาปฏิบตั ิมากน้อยเพียงใดงานจึงจะเสร็ จ บางกระบวนงานทีไม่สามารถกําหนดเป็ น
ระยะเวลาได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่ น งานบริ การให้คาํ ปรึ กษา หรื องานสอบสวนสืบสวนของตํา รวจซึ งเป็ นงานที
มีลกั ษณะการให้ บ ริ การแตกต่ า งกัน ไปในแต่ ละวัน เนื องจากต้ องขึนอยู่กบั ผู้รั บบริ การการใช้ เวลาในการให้
คํา ปรึ ก ษาหรื อ การสอบสวนสื บ สวนสําหรั บ แต่ ล ะกรณี ก จ็ ะไม่ เท่ า ก นั ขึ นอยู่ก บั ความยากง่ า ยของเรื องและ
สถานการณ์ ดังนัน งานลักษณะเช่นทีกล่าวจะไม่สามารถกําหนดมาตรฐานด้วยขันตอน และระยะเวลาทีปฏิบตั ิได้
(2) เกณฑ์ ด้ า นคุณ ภาพของงาน เป็ นการกํา หนดว่ า ผลงานที ปฏิ บ ัติไ ด้ น นมี
ั
คุณภาพดี มากน้อยเพีย งใด โดยสามารถกําหนดว่า คุณภาพของงานจะต้องมี ความครบถ้ว น ถูกต้ อง เชื อถือได้
ประหยัดทังเวลาและทรั พยากร เช่ น มีการกําหนดข้อผิดพลาดทีสามารถยอมรั บได้ว่าผิดได้ไม่เกินกีเปอร์ เซ็นต์
สูญหายได้ไม่เกินกีเปอร์ เซ็นต์ เป็ นต้น หรื อเป็ นการกําหนดให้ผลการปฏิบตั ิงานมีความผิดพลาดหรื อบกพร่ อง
เป็ นศูนย์เท่านัน
(3) เกณฑ์ ด้ า นลัก ษณะการแสดงออกขณะปฏิ บ ัติ ง าน งานบางตํา แหน่ ง ไม่
สามารถกํา หนดมาตรฐานด้ ว ยคุ ณภาพหรื อ ปริ ม าณได้ เพราะเป็ น งานทีต้ อ งปฏิ บัติ โดยการใช้ บุ ค ลิ ก หรื อ
ลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ เช่น การใช้สีหน้าและนําเสียงของเจ้าหน้า ทีประชาสัมพันธ์ การให้คาํ แนะนําแก่
ผู้รั บ บริ การระหว่ า งการรอคอยรั บ บริ ก ารจากเจ้ า หน้ า ที พฤติ ก รรมและบุ ค ลิ ก ลัก ษณะที แสดงออกถื อเป็ น
องค์ป ระกอบที สําคัญสํา หรั บตํา แหน่ ง งานบบริ การทีต้องติ ดต่ อ กับสาธารณชน ซึ งถือได้ ว่ า เป็ น ตัว แทนของ
หน่ ว ยงาน ดัง นัน การกํา หนดลัก ษณะพฤติก รรมทีต้ องแสดงออกไว้ใ นมาตรฐานการปฏิบ ตั ิง านจะช่ ว ยให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานทราบว่ า ต้องปฏิบตั ิตนอย่างไร การแสดงพฤติกรรมทีไม่เ หมาะสมอาจส่ง ผลเสีย ต่อภาพลักษณ์ของ
หน่วยงาน
5.6.3 ข้อเสนอแนะ
การกํา หนดมาตรฐานการปฏิบตั ิ งานของหน่ ว ยงานต้ องมีความเหมาะสมและ
ผู้เกียวข้องทุกฝ่ ายสามารถยอมรับได้ โดยทังผู้บงั คับบัญชาและผู้ใ ต้บงั คับบัญชาเห็นพ้องต้องก นั ว่า มาตรฐานมี
ความเป็ นธรรม ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคนสามารถปฏิบตั ิไ ด้ตามทีกําหนดไว้ ลักษณะงานทีก าํ หนดไว้ใ นมาตรฐานต้อง
สามารถวัดได้เป็ นจํานวนเปอร์เซ็นต์ หรื อหน่วยวัดอืน ๆ ทีสามารถวัดได้ มีการบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและ
เผยแพร่ ให้เป็ นทีรับรู้และเข้าใจตรงกัน และสุดท้ายมาตรฐานการปฏิบตั ิงานทีกําหนดไว้ต้องสามารถเปลียนแปลง
ได้ ทังนีต้องไม่เป็ นการเปลียนแปลงเพราะผูป้ ฏิบตั ิงานไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตามมาตรฐาน การเปลียนแปลงควรมี
สาเหตุ เนืองมาจากการทีหน่วยงานมีวิธีปฏิบตั ิงานใหม่ หรื อนําอุปกรณ์ เครื องมือใหม่ ๆ มาใช้ปฏิบตั ิงาน
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5.6.4 ประโยชน์ของการจัดทํามาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
การมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน พบว่ามีประโยชน์ต่อหน่วยงาน และเจ้าหน้าทีใน
หน่วยงานหลายประการ ไม่ว่าจะเป็ น ทางด้า นประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน การสร้ างแรงจู งใจ การปรั บปรุ งงาน
และการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต สัช ฌุกร :การประเมินผลการปฏิบ ตั ิง าน ; 2549 :
71-72 )
(1) ด้า นประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง าน มาตรฐ านการปฏิ บตั ิ ง านจะช่ ว ยให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง การเปรี ยบเทียบผลงานทีทําได้กบั ทีควรจะเป็ นมีความชัดเจนมองเห็น
แนวทางในการพัฒนาการปฏิบตั ิงานให้เกิดผลได้มากขึน และช่วยให้มีการฝึ กฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานได้
(2) ด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบตั ิงานเป็ นสิ งเร้า ให้เ กิดความมุ่งมัน
ไปสู่ มาตรฐาน ผู้ปฏิบตั ิงานทีมีความสามารถจะเกิดความรู้ สึกท้า ทาย ผู้ปฏิบตั ิงานทีมุ่งความสํา เร็ จ จะเกิดความ
มานะพยายาม ผูป้ ฏิบตั ิงานดีจะเกิดความภาคภูมใิ จและสนุกกับงาน
(3) ด้านการปรับปรุ งงาน มาตรฐานการปฏิบตั ิงานจะช่ ว ยให้ผู้ปฏิบตั ิง านทราบว่า
ผลงานทีมีคุณภาพจะต้องปฏิบตั ิอย่างไร ช่วยให้ไม่ตอ้ งกําหนดรายละเอียดของงานทุกครัง ทําให้มองเห็นแนวทาง
ในการปรับปรุ งงานและพัฒนาความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงาน และช่วยให้สามารถพิจ ารณาถึง ความคุ้มค่าและเป็ น
ประโยชน์ต่อการเพิมผลผลิต
(4) ด้านการควบคุมงาน มาตรฐานการปฏิบตั ิงานเป็ นเครื องมือทีผู้บงั คับบัญชาใช้
ควบคุมการปฏิบตั ิงาน ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถมอบหมายอํานาจหน้าที และส่ งผ่านคําสังได้ง่ ายขึน ช่ วยให้สามารถ
ดําเนินงานตามแผนงานง่ายขึน และควบคุมงานได้ดีขนึ
(5) ด้า นการประเมิน ผลการปฏิบ ัติง าน มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน ช่ ว ยให้ก าร
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่า งมีหลักเกณฑ์ ป้ องกันไม่ใ ห้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ว ยความรู้ สึก
การเปรี ยบเที ยบผลการปฏิบ ัติง านทีทําได้ก บั มาตรฐานการปฏิบ ัติง านมีค วามชัดเจนและช่ ว ยให้ ผู้ป ฏิบัติงาน
ยอมรับผลการประเมินได้ดีขนึ

5.7 มีการจัดประชุ มผู้ทีเกียวข้ อง
ได้แ ก่ผู้บงั คับบัญชา หัว หน้า หน่ว ยงานทุกสาขา และผู้ปฏิบตั ิ งานในตําแหน่ งนัน ๆ เพือ
ปรึ กษาและหาข้อตกลงร่ว มกันเกียวกับมาตรฐานทีกําหนดขึน

5.8 ชีแจงและทําความเข้ าใจกับผู้ปฏิบัติงานและผู้ทีเกียวข้องอืน ๆ
เกียวกับมาตรฐานการปฏิบตั ิงานทีกําหนดไว้ พร้ อมทังจูง ใจให้เจ้ าหน้าที มีส่ว นร่ ว มในการ
พัฒนาหรื อปรับปรุ งกระบวนงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน และเห็นประโยชน์ทีเจ้ าหน้าทีผู้ปฏิบตั ิงานได้รับ
จากการปรับปรุ งกระบวนงาน
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5.9 ผลักดันและส่ งเสริมให้บุคลากรทํางานทีเป็ นมาตรฐานเดียวกัน และถ่ ายทอดองค์
ความรู้ทได้
ี จากการพัฒนากระบวนงานไปยังบุคลากรในหน่ วยงานและหน่วยงานใกล้เคียง
ส่ งเสริ มให้บุคลากร มีการแลกเปลียนเรี ยนรู้ ระหว่ างกันเพือสร้ างองค์ความรู้ ทีได้จากการ
พัฒนากระบวนงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยกําหนดแผนปฏิบตั ิการ ระยะเวลา และเป้ าหมายในการ
ดําเนินงานให้ชดั เจนว่าต้องการผลงานเป็ นลักษณะใดจะเป็ นปริ มาณงาน คุณภาพงาน ขันตอนการปฏิบตั ิงาน เวลา
การปฏิ บัติ ง าน หรื อ วิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ งาน ทังแผนงาน ระยะเวลาและเป้ าหมายที ตังไว้ต้ อ งไม่ข ัด กับ นโยบาย
หลักเกณฑ์ หรื อระเบียบข้อบังคับของหน่ ว ยงาน สําหรับวิ ธี การส่ งเสริ มให้มีการปฏิบ ตั ิงานให้ได้ตามมาตรฐาน
สามารถดํา เนินการ ได้ดงั นี
1. ออกคําสังให้บุคลากรนําไปปฏิบตั ิ
2. แต่งตังให้มีคณะทํางานรับผิดชอบเฉพาะในการดู แลการปรั บปรุ งบริ การ หรื อทําหน้า ที
ปรับปรุ งประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
3. การสร้ างแรงจูง ใจโดยใช้มาตรการยกย่องให้ร างวัลแก่บุค ลากรทีปฏิบตั ิ ได้ ตามกรอบ
มาตรฐานงานบริ การ เช่น การยกย่องชมเชย การมอบรางวัล เป็ นต้น
4. การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอืนทีสามารถนํามาเป็ นแบบอย่างทีดีได้ หรื อ การให้
หน่วยงานอืนมาดูงานของหน่ ว ยงานตนเอง ทังนี เพือเป็ นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการ
ในการเปลียนแปลงตนเอง

5.10 การติดตามประเมินผลการปรับปรุงมาตรฐานการให้ บริการ
ติดตามผลการปฏิบตั ิงานแล้วนํามาเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานทีกําหนดไว้ ซึ งอาจดําเนิ นการ
ได้ดงั ต่อไปนี
5.10.1 กําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิเกียวกับการควบคุมการปฏิบัติง านให้
เป็ นไปตามมาตรฐานทีกําหนดไว้
5.10.2 กําหนดแบบการรายงานการดําเนินงานตามมาตรฐานของหน่วยงาน แล้วจัด
ส่งผลการปฏิบตั ิงานดังกล่าวให้หน่วยงานกลางทราบเป็ นระยะ ๆ เช่ น ทุก ๆ 3 เดือน หรื อ ทุก ๆ 6 เดือน หรื อ
แล้ว แต่ความเหมาะสม และความเป็ นไปได้
5.10.3 ตรวจประเมินผลความสํา เร็จของการปฏิบตั ิงานเพือให้ทราบว่า งานบริ การ
ต่าง ๆ นันสามารถปฏิบตั ิงานได้เป็ นไปมาตรฐานทีกําหนดไว้หรื อไม่ โดยกําหนดตัวชีวัดในการประเมินให้มี
ความชัดเจน
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5.11 แนวทางการพัฒนากระบวนงานในอนาคต
ว่ามีเป้ าหมายอย่างไรทังบุคลากรและระบบงาน พิจารณาปรับปรุ งหรื อแก้ไขมาตรฐานที
กํา หนดไว้ใ ห้ มีค วามเหมาะ สมยิงขึ น โดยควรมี ก ารปรั บปรุ ง ทุ ก ๆ 5-6 ปี เพราะรู ปแบบความต้ องการของ
ผูร้ ับบริ การจะเปลียนแปลงไป ดังนัน จึ งควรเปลียนแปลงรู ปแบบการทํางานเพือให้สามารถตอบสนองได้ทนั กับ
ความต้องการของประชาชนด้วย

5.12 ปัจจัยทีทําให้ องค์กรสามารถปรับปรุงกระบวนงานได้สําเร็จอย่างต่ อเนือง
วิเคราะห์จ ากการดําเนินการปรับปรุงทีผ่านมาว่าความสําเร็จเกิดมาจากปัจจัยต่าง ๆ มี
อะไรบ้า ง เช่ น เครื องมือในการให้บริ การ ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ทีทันสมัย คุณภาพของเจ้ าหน้าที การ
ปรับปรุ งขันตอนการทํางาน ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญ เป็ นต้น

6.บทสรุป
การพัฒนาคุ ณ ภาพการบริ ก าร เป็ น เครื องมือ สํา คัญ อย่า งหนึ งที หน่ ว ยงานสามารถนํามาใช้ ใ นการ
บริ หารงาน กล่าวคือ ผูบ้ ริ หารจะมี เครื องมือช่ ว ยควบคุมให้การดําเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้การ
มอบหมายหน้าทีและการสังการสามารถทําได้โ ดยสะดวกและรวดเร็ ว การประเมิ นผลการปฏิบตั ิง านมี ความ
ยุติธรรมและน่าเชือถือ เนืองจากมีทงหลั
ั กฐาน และหลักเกณฑ์ทีผู้บริ หารสามารถชี แจงให้ผู้ปฏิบตั ิงานยอมรับผล
การประเมินได้โดยง่าย ในส่วนของผูป้ ฏิบตั ิงาน มาตรฐานทีกําหนดไว้ถือเป็ นสิ งท้า ทายทีทําให้เกิดความมุ่งมันที
จะไปให้ ถึง เป้ าหมายการปฏิบตั ิ งานมีค วามถูก ต้องมากขึน เนื องจากผู้ปฏิ บตั ิ งานมีกรอบหรื อ แนวทางในการ
ปรั บ ปรุ ง งานและการพัฒนาศัก ยภาพ เพื อไปสู่ มาตรฐานการปฏิบ ัติง านที ทังผู้ป ฏิ บ ัติง านและผู้บริ ห ารของ
หน่ ว ยงาน ได้ ร่ ว มกัน กํา หนดไว้ เพือให้ก ารปฏิ บ ัติ งานได้ คุ ณภาพ และหน่ ว ยงานได้พ ฒั นาไปสู่ องค์ก รทีมี
ประสิทธิภาพสูง
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พัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ หมวด 3 การให้ความสํา คัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสีย. กรุ งเทพ : บริ ษทั วิชนั พริ นท์ แอนด์ มีเดีย จํากดั , 2551
สังวร รัตนรักษ์ และคณะ. คู่มือเทคนิ คและวิธีการบริ หารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริ หารจัดการ
บ้านเมืองทีดี : ระบบการดูแลอํานวยความสะดวก และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้แก่ประชาชน
ผู้รับบริ การ. นนทบุรี : สหมิตรพริ นติง, 2549.
สํานักงาน ก.พ.ร. คู่มือการจัดทํามาตรฐาน และการปรับปรุงการบริ การ. กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั
สุ ขุมวิท มีเดีย มาร์เก็ตติง จํากัด, ม.ป.ป.
สํานักงาน ก.พ.ร. คู่มือเทคนิ คและวิธีการบริ หารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริ หารจัดการ
บ้านเมืองทีดี : การบริ หารคุณภาพโดยรวม. นนทบุรี : สหมิตรพริ นติง, 2549.
สํานักงาน ก.พ.ร. แนวทางการดําเนินการ เรื องการลดขันตอน และระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการเพือ
ประชาชน ปี 2547-2550. กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั สุ ขมุ วิทมีเดีย มาร์ เก็ตติง จํากัด, 2547.
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ภาคผนวก
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ตัวอย่ าง แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริ การต่อคุณภาพการให้ บริการ
แบบสํา รวจความพึ งพอใจของผู้รั บ บริ การต่ อ คุ ณภาพการให้ บริ ก าร เป็ น การประเมิ นคุ ณภาพการ
ให้บริ การของหน่วยงาน แสดงให้เห็นถึงความสามารถในด้า นการตอบสนองต่อ ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ของการให้บริ การ เพือเป็ นส่ว นส่ งเสริ มสนับสนุ นทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริ การอย่า งต่อเนื อง ทังนี
สํานักงาน ก.พ.ร.ได้กาํ หนดเป้ าหมายของการพัฒนาคุณภาพการให้บริ การประชาชนทีดี ไว้ใ นตัว ชี วัด “ร้อยละ
ของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริ การ” ในมิติภายนอก ด้านการประเมินคุณภาพ โดยกําหนดประเด็นในการ
สํารวจฯ 5 ประเด็น (ผลการสํารวจฯ จะใช้ค่าคะแนนของประเด็นที 1 – 4) ดังนี
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขันตอนการให้บริ การ
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ
3. ความพึงพอใจด้านสิงอํานวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การ
5. ความเชือมันเกียวกับคุณภาพการให้บริ การ
กลุ่ม พัฒนาระบบบริ หาร กรมพัฒนาสัง คมและสวัสดิการ ได้น ํา เสนอตัว อย่า งแบบสํา รวจความพึ ง
พอใจของผูร้ ับบริ การ รวมทังวิธีการวิเคราะห์ผลเพือเป็ นแนวทางในการดําเนิ นการ ซึ งหน่ ว ยงานต่าง ๆ สามารถ
ปรับคําถามในแบบสอบถามให้เหมาะสมตามภารกิจหรืองานบริ การ แบบสํารวจฯ ประกอบด้วย
ส่ วนที 1 ข้อมูลทัวไป
ส่ วนที 2 การสํา รวจความพึง พอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ
 ความพึงพอใจต่อกระบวนการ / ขันตอนการให้บริ การ
 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ
 ความพึงพอใจต่อสิงอํานวยความสะดวก
 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริ การ
 จุดเด่น สิงทีควรปรับปรุ งหรื อสิงทีไม่พงึ พอใจ และข้อเสนอแนะต่อการให้บริ การ
ส่ วนที 3 การสํา รวจความเชือมันเกียวกับคุณภาพการให้ บริการของผู้รับบริการ
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ตัวอย่ าง แบบสํ ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริ การ
(อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน)
หน่ วยงาน ………………… /กระบวนงาน …………………
ส่ วนที 1 ข้อมูลทัวไป
เพศ
 ชาย
 หญิง
อายุ
 7 - 14 ปี
 15 - 20 ปี  21 - 35 ปี  36 - 59 ปี  60 ปี ขึนไป
การศึกษาสู งสุด  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อนุ ปริ ญญา / ปวส.  ปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาโทขึนไป
 อืน ๆ โปรดระบุ…………….
อาชีพ
 ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  นักเรี ยน/นักศึกษา  ธุรกิจ/ค้าขาย
 เกษตรกร/ประมง  รับจ้าง/ลูกจ้าง ไม่มีงานทํา  อืน ๆ โปรดระบุ.................
รายได้ ต่อเดือน ตํากว่า 1,667 บาท  1,668 - 5,000 บาท  5,001 – 10,000 บาท
 10,001 – 20,000 บาท  มากกว่า 20,000 บาท
ส่ วนที 2 การสํารวจความพึง พอใจของผู้รับบริการต่อคุ ณภาพการให้บริการ
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย ลงใน  ทีตรงกับความเป็ นจริ ง
โปรดระบุความพึงพอใจในการให้บริ การของส่ว นราชการนี
ด้ าน
1.ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขันตอนการให้ บริการ
1.1 การให้บริ การมีขนตอนระยะเวลา
ั
และเป็ นตามลําดับ
ก่อน – หลัง อย่างเหมาะสม
1.2 มีการอธิ บาย ชีแจง แนะนําขันตอนการให้บริ การด้วย
สือต่าง ๆ อย่างชัดเจน
1.3 มีการติดประกาศหรื อแจ้งข้อมูลการให้บริ การ เช่น
ประกาศขันตอนและระยะเวลาการให้บริ การชัดเจน
2.ความพึงพอใจต่อเจ้ าหน้ าทีหรือผู้ให้ บริการ
2.1 ยิมแย้ม แจ่มใส พูดจาด้วยถ้อยคําและนําเสียงสุภาพ
กระตือรื อร้น เอาใจใส่ เต็มใจบริ การ
2.2 ให้คาํ แนะนํา หรื อ ตอบข้อซักถามได้เ ป็ นอย่างดี
2.3 ไม่ขอสิงตอบแทน ไม่รับสิ นบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ

มาก
ทีสุ ด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้ อย
ทีสุ ด
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ประเด็นความพึงพอใจ

มาก
ทีสุ ด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้ อย
ทีสุ ด

3.ความพึงพอใจต่อสิงอํานวยความสะดวก
3.1 มีบริการนําดืม และทีนังพัก สําหรับผู้มาใช้บริ การ
เพียงพอ
3.2 สถานทีให้บริ การ สะอาด เป็ นระเบียบ
3.3 ป้ ายบอกทางชัดเจน เช่น ป้ ายประชาสัมพันธ์
3.4 เปิ ดรั บฟังข้อคิดเห็นต่อให้บริ การ เช่น กล่องรับ
ความเห็น Website เป็ นต้น
4.ความพึงพอใจต่อผลของการให้ บริการ
4.1 ได้รับการบริ การทีตรงกับความต้องการ
4.2 ความพึงพอใจโดยภาพรวมทีได้รับจากผลการบริ การ
ของหน่วยงาน
5. จุด เด่ น/ สิงทีไม่ พงึ พอใจ/ ข้อเสนอแนะ ต่อการให้ บริการ
5.1.จุดเด่น ของการให้บริ การทีท่านประทับใจ คือ
…………………………………………………………………………………………………..
5.2.สิงทีควรปรับปรุ งหรื อสิงทีไม่พึงพอใจ ในการให้บริ การ คือ
………………………………………………………………………………………………….
5.3 ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุ งการให้บริ การของหน่วยงาน
…………………………………………………………………………..………………………
ส่ วนที 3 การสํารวจความเชือมันเกียวกับคุ ณภาพการให้ บริการของผู้รับบริการ
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย ลงใน  ทีตรงกับความเป็ นจริ ง
โปรดระบุความเชื อมันเกียวกับคุณภาพการให้บริ การของส่วนราชการนี
(เกณฑ์การให้คะแนน 5 = เชือมันมากทีสุ ด 4 = เชือมันมาก 3 = เชือมันปานกลาง 2 = เชือมันน้อย 1 = เชือมันน้อยทีสุด)
ความเชือมันเกียวกับคุ ณภาพการให้ บริการ
1.หลักนิตธิ รรม
1.1 ท่านรับทราบข้อมูลเกียวกับการให้บริ การต่าง ๆ ของหน่วยงานทีให้บริ การ
1.2 เจ้าหน้าทีให้บริ การตามลําดับก่อน-หลัง ไม่ให้บริ การเป็ นพิเศษกับคนคุ้นเคย

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ความเชือมันเกียวกับคุ ณภาพการให้ บริการ
2.หลักคุ ณธรรม
2.1 เจ้าหน้าทีมีความโปร่ งใส ไม่เรี ยกรั บเงิน ไม่ทุจริ ต
2.2 เจ้าหน้าทีนึกถึงประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลัก
3.หลักความโปร่ งใส
3.1 ท่านได้รับคําชีแจง แก้ไขปัญ หา กรณี มีการร้องเรี ยนเกียวก บั การปฏิบตั ิงานไม่
ถูกต้องเหมาะสมของเจ้าหน้าที
3.2 เจ้าหน้าทีปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ขดั แย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และส่วนรวม
4.หลักความมีส่วนร่ วม
4.1 ท่านสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้สะดวก
4.2 หน่วยงานรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอกและนําไป
ปรับปรุ งการทํางาน
5.หลักความรับผิดชอบ
5.1 เจ้าหน้าทีมีความรับผิดชอบในการให้บริ การเป็ นอย่างดี
5.2 เจ้าหน้าทีไม่นาํ เวลาราชการไปทําธุระส่วนตัว
6.หลักความคุ้มค่ า
6.1 เจ้าหน้าทีมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับงานทีรับผิดชอบ
6.2 มีการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ทีทนั สมัยเพือลดค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุน
การให้บริ การ

ขอขอบคุณในความร่ วมมือ ตอบแบบสํารวจ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ตัวอย่ างการวิเคราะห์และการแปลผลการสํ ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริ การ
กระบวนงาน ..........ก................
จํานวนผู้รับบริการ ...........120.............. คน
ส่ วนที 1 ข้อมูลทัวไป
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํา นวน
A
B
A+B = C

ร้อยละ
A/ C*100
B/ C*100
100

อายุ
7 – 14 ปี
15 – 20 ปี
21 – 35 ปี
36 – 59 ปี
60 ปี ขนไป
ึ
รวม

จํา นวน
A
B
C
D
E
A+B+C+D+E = F

ร้อยละ
A/ F*100
B/ F*100
C/ F*100
D/ F*100
E/ F*100
100

การศึกษาสู งสุ ด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโทขึนไป
อืน ๆ
รวม

จํานวน
A
B
C
D
E
F
A+B+C+D+E+F = G

ร้อยละ
A/ G*100
B/ G *100
C/ G *100
D/ G *100
E/ G *100
F/ G*100
100
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อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
นักเรียน/นักศึกษา
ธุรกิจ/ค้ าขาย
เกษตรกร/ประมง
รับจ้ าง/ลูกจ้ า ง
ไม่ มีงานทํา
อืน ๆ
รวม

จํานวน
A
B
C
D
E
F
G
A+B+C+D+E+F+G = H

ร้อยละ
A/ H*100
B/ H*100
C/ H*100
D/ H*100
E/ H*100
F/ H*100
G/ H*100
100

รายได้ต่อเดือน
ตํากว่ า 1,667 บาท
1,668 – 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาทขึนไป
รวม

จํานวน
A
B
C
D
E
A+B+C+D+E = F

ร้อยละ
A/ F*100
B/ F*100
C/ F*100
D/ F*100
E/ F*100
100
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ส่ วนที 2 การสํารวจความพึง พอใจของผู้รับบริการต่อคุ ณภาพการให้บริการ
ตารางแสดงจํานวนและร้อยละผูต้ อบแบบสอบถาม
จํานวนผู้ แสดงความพึง พอใจแต่ ละระดับ
5
4
3
2
1
พอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจ
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด

ประเด็นความคิดเห็น

1.ความพึง พอใจต่อกระบวนการ/ขันตอนการให้ บริการ
1.1 การให้บริ การมีขนตอนระยะเวลา
ั
และเป็ น
ตามลําดับก่อน – หลัง อย่างเหมาะสม

รวม
จํา นวน
ผู้ ตอบ
แบบ
สํ า รวจ

จํานวน

60

45

10

3

2

120

ร้ อยละ

50.0

37.5

8.3

2.5

1.7

100.0

1.2 มีการอธิบาย ชีแจง แนะนําขันตอนการให้บริการ
ด้วยสือต่าง ๆ อย่างชัด เจน

จํานวน

26

38

56

0

0

120

ร้ อยละ

21.7

31.7

46.7

0.0

0.0

100.0

1.3 มีการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลการให้บ ริการ เช่น
ประกาศขันตอนและระยะเวลาการให้บริ การชัดเจน

จํานวน

45

42

30

3

0

120

ร้ อยละ

37.5

35.0

25.0

2.5

0.0

100.0

2.ความพึง พอใจต่อเจ้าหน้า ทีหรื อบุคลากรทีให้ บริการ
2.1 ยิมแย้ม แจ่มใส พูดจาด้วยถ้อยคําและนําเสียงสุภาพ
กระตือรื อร้น เอาใจใส่ เต็มใจบริการ

จํานวน

25

26

30

28

11

120

ร้ อยละ

20.8

21.7

25.0

23.3

9.2

100.0

2.2 ให้คาํ แนะนํา หรื อตอบข้อซักถามได้เป็ นอย่างดี

จํานวน

29

30

25

23

13

120

ร้ อยละ

24.2

25.0

20.8

19.2

10.8

100.0

2.3 ไม่ขอสิงตอบแทน ไม่รั บสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ

จํานวน

22

29

31

26

12

120

ร้ อยละ

18.3

24.2

25.8

21.7

10.0

100.0

3.ความพึง พอใจต่อสิ งอํานวยความสะดวก
3.1 มีบริการนําดืม และทีนังพัก สําหรับผูม้ าใช้บริ การ
เพียงพอ
3.2 สถานทีให้บริการ สะอาด เป็ นระเบีย บ
ร้อยละ
3.3 มีความชัด เจนของป้ ายบอกทาง เช่น ป้ าย
ประชาสัม พันธ์

จํานวน
ร้ อยละ
จํานวน
ร้ อยละ
จํานวน

59
49.2
65
54.2
28

40
33.3
35
29.2
30

10
8.3
15
12.5
35

8
6.7
5
4.2
21

3
2.5
0
0.0
6

120
100.0
120
100.0
120

ร้ อยละ

23.3

25.0

29.2

17.5

5.0

100.0

จํานวน
ร้ อยละ

29
24.2

35
29.2

32
26.7

20
16.7

4
3.3

120
100.0

จํานวน
ร้ อยละ
จํานวน
ร้ อยละ

21
17.5
23
19.2

25
20.8
30
25.0

40
33.3
22
18.3

24
20.0
30
25.0

10
8.3
15
12.5

120
100.0
120
100.0

3.4 มีการเปิ ดรับฟังข้อคิดเห็นต่อให้บริ การ เช่น กล่อง
รับความเห็น
4.ความพึง พอใจต่อผลของการให้ บริ การ
4.1 ได้รับการบริการทีตรงกับความต้องการ
4.2 ความพึงพอใจโดยภาพรวมทีได้รั บจากผล
การบริ การของหน่วยงาน
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ตารางสรุป แสดงร้ อยละและค่ าเฉลียความพึงพอใจของกระบวนงาน ก.

กระบวนงาน

จํา นวน
ผู้ตอบ
แบบ
สํารวจ

ก.

120

ประเด็นความพึง พอใจ
กระบวนการ/ เจ้าหน้าทีหรือ
สิ งอํานวย
ขันตอนการ
บุคลากรที
ความสะดวก
ให้ บริการ
ให้ บริการ

4.05

3.24

3.88

คุณภาพของ
การให้ บริการ

3.16

คะแนนเฉลีย
จากการ
สํารวจ
(X)

ร้ อยละของ
คะแนนจาก
การสํารวจ

3.58

71.67

หมายเหตุ แสดงวิธี คาํ นวณคะแนนเฉลียความพึงพอใจในหน้า 30

จุดเด่ น สิงทีควรปรับปรุ งหรือสิ งทีไม่ พงึ พอใจ และข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ
(นํามาจากคํา ตอบอัตนัยข้อ 5.1, 5.2 และ 5.3)
จุดเด่น

จํานวนผู้ตอบ

สิงทีควรปรับปรุงหรือสิงทีไม่ พึงพอใจ

จํานวนผู้ตอบ

ข้อเสนอแนะ

จํานวนผู้ตอบ
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ตารางแสดงวิธี คาํ นวณหาค่าเฉลียความพึงพอใจ
ประเด็นความคิดเห็น

การคํานวณ

1.ความพึง พอใจต่อกระบวนการ/
ขันตอนการให้ บริการ
1.1 การให้บริ การมีขนตอน
ั
(60  5) + (45  4) + (10  3) + (3  2) + (2  1)
ระยะเวลา และเป็ นตามลําดับ
ก่อน – หลัง อย่างเหมาะสม
1.2 มีการอธิบาย ชีแจง แนะนํา
ขันตอนการให้บริการด้วยสือต่า ง ๆ (26  5) + (38  4) + (56  3) + (0  2) + (0  1)
อย่างชัดเจน
1.3มีการติ ดประกาศหรือแจ้ง ข้อมูล
การให้บริการ เช่น ประกาศ
(45  5) + (42  4) + (30  3) + (3  2) + (0  1)
ขันตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการชัดเจน
คะแนนความพึงพอใจด้า น
( 4.32 + 3.75 + 4.08 ) / 3
กระบวนการ/ขันตอนการให้ บริการ
ร้ อยละความพึงพอใจด้าน
(100 / 5 )  4.05 = 80.98
กระบวนการ/ขันตอนโดยเฉลีย
2.ความพึง พอใจต่อเจ้าหน้า ทีหรื อ
บุคลากรทีให้ บริการ
2.1ยิมแย้ม แจ่มใส พูดจาด้วย
(25  5) + (26  4) + (30  3) + (28  2) + (11 1)
ถ้อยคําและนําเสียงสุภาพ
กระตือรื อร้น เอาใจใส่ เต็มใจ
บริการ
2.2ให้คาํ แนะนํา หรื อตอบข้อ
(29  5) + (30  4) + (25  3) + (23  2) + (13 1)
ซักถามได้เป็ นอย่างดี
2.3ไม่ข อสิงตอบแทน ไม่รับสินบน
ไม่หาประโยชน์ในทางมิช อบ
คะแนนความพึงพอใจด้า น
เจ้าหน้าทีหรือ บุคลากรทีให้ บริการ
ร้ อยละความพึงพอใจด้าน
เจ้าหน้าทีหรือ บุคลากรทีให้ บริการ
โดยเฉลีย

(22  5) + (29  4) + (31  3) + (26  2) + (12 1)

(3.21+3.33+3.19) / 3
(100/5)  3.24 = 64.89

ผลรวม
คะแนน

คะแนนเฉลีย
ความ
พึงพอใจ ( X )

518

518 / 120
= 4.32

450

450 / 120
= 3.75

489

489 / 120
= 4.08
4.05

386

399
383

386 / 120
= 3.21

399 / 120
= 3.33
383 / 120
= 3.19
3.24
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ตารางแสดงวิธี คาํ นวณหาค่าเฉลียความพึงพอใจ (ต่อ)
ประเด็นความคิดเห็น

การคํานวณ

3.ความพึง พอใจต่อสิ งอํานวยความ
สะดวก
(59  5) + (40  4) + (10  3) + (8  2) + (3 1)
3.1มีบริการนําดืม และทีนังพัก
สําหรับผูม้ าใช้บริการเพียงพอ
3.2สถานทีให้บริการ สะอาด เป็ น
(65  5) + (35  4) + (15  3) + (5  2) + (0 1)
ระเบียบ

ผลรวม
คะแนน

คะแนนเฉลีย
ความ
พึงพอใจ ( X )

504

504 / 120
= 4.20

520

3.3มีความชัด เจนของป้ ายบอกทาง
เช่น ป้ ายประชาสัมพันธ์

(28 5) + (30  4) + (35  3) + (21  2) + (6  1)

413

3.4มีการเปิ ดรับฟังข้อคิดเห็นต่อ
ให้บริการ เช่น กล่องรั บความเห็น

(29 5) + (35  4) + (32  3) + (20  2) + (4  1)

425

คะแนนความพึงพอใจด้า นสิง
(4.20 + 4.33 + 3.44 + 3.54) / 4
อํา นวยความสะดวก
ร้ อยละความพึงพอใจด้านสิ ง
(100 / 5 )  3.88 = 77.58
อํา นวยความสะดวกโดยเฉลีย
4.ความพึง พอใจต่อผลของการ
ให้ บริการ
(21 5) + (25  4) + (40  3) + (24  2) + (10  1)
4.1ได้รับการบริการทีตรงกับความ
ต้องการ
4.2ความพึงพอใจโดยภาพรวมที
ได้รั บจากผลการบริก ารของ
(23 5) + (30  4) + (22  3) + (30  2) + (15  1)
หน่วยงาน
คะแนนความพึงพอใจด้า นผลของ
(3.19 + 3.13 ) / 2
การให้ บริการ
ร้ อยละความพึงพอใจด้านผลของ
(100 / 5 )  3.16 = 63.25
การให้ บริการโดยเฉลีย

คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการภาพรวม
(4.05 + 3.24 + 3.88 + 3.16) / 4 = 3.58
ร้ อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการภาพรวม
(100 / 5)  3.58 = 71.67

520 / 120
= 4.33
413 / 120
= 3.44
425 / 120
= 3.54
3.88

383

383 / 120
= 3.19

376

376 / 120
= 3.13
3.16
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ตารางสรุป แสดงร้ อยละและค่ า เฉลียความพึงพอใจของกระบวนงาน ก.
ส่ วนที 3 การสํารวจความเชือมันเกียวกับคุ ณภาพการให้ บริการของผู้รับบริการ
ตารางแสดง จํา นวน ร้ อยละ ค่ า เฉลียและคะแนนของความเชือมันเกียวกับคุ ณภาพการให้ บริการ

15

5

0

120

20.8

12.5

4.2

0


100 4.42

375
59

100
40

45
10

10
8

0
3

530
120

49.2

33.3

8.3

6.7

2.5

100

295

160

30

16

3

504

เชือมัน
น้ อย

(4)

75

25

ร้อยละ

62.5

คะแนน

เชือมัน
มาก

จํานวน

ประเด็น
หลักนิติธรรม
1.1 ท่านรับทราบข้อมูล
เกียวกับการให้บริการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานที
ให้บริการ

รวม

(2)

เชือมัน
น้อย
ทีสุด
(1)

เชือมัน
ปาน
กลาง
(3)

เชือมัน
มาก
ทีสุด
(5)

1.2 เจ้าหน้าทีให้บริ การ
จํานวน
ตามลําดับก่อน-หลัง ไม่
ร้อยละ
ให้บริการเป็ นพิเศษกับ
คะแนน
คนคุน้ เคย
คะแนนเฉลียของหลักนิติธรรม

คะแนน
เฉลีย
(X)

4.20
4.31

4.42 = 75  5   25  4   15  3  5  2   0  1
120
4.31 = 4.42  4.20
2
ตารางสรุป คะแนนเฉลียและร้ อยละของความเชือมันเกียวกับคุ ณภาพการให้ บริการ
ประเด็นความเชือมันเกียวกับคุ ณภาพการให้ บริการ
จํานวน
กระบวน
งาน

ผู้ตอบ
แบบ
สํารวจ

หลัก นิติ
ธรรม

หลัก
คุ ณธรรม

ก.

120

4.31

a

หลัก
หลัก
หลัก ความ หลัก ความ
ความ
ความ
มีส่วนร่ วม รับผิดชอบ
โปร่ งใส
คุ้มค่า

b

f = 4.31  a  b  c  d  e
6

g =  100  f 


5



c

d

e

คะแนน
เฉลียจาก
การสํารวจ
(X)

ร้ อยละ
ของ
คะแนน
จากการ
สํารวจ

f

g

จํานวนด้า นความเชือมัน 6 ด้าน
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การเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้ คะแนนตามตัวชีวัด “ร้ อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ”
ระดับคะแนน
ร้อยละ

ระดับ 1
65

ระดับ 2
70

ระดับ 3
75

ระดับ 4
80

ระดับ 5
85

ตัวอย่าง
ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจการให้บริ การกระบวนงาน ก. มีคะแนนเฉลีย 3.58 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 71.67 (ตามตารางในหน้า 29) ให้นาํ มาหาค่าคะแนนตัวชีวัด ดังนี
วิธีการหาค่าคะแนนของตัวชีวัด
1. ร้อยละ 71.67 อยูร่ ะหว่า งระดับคะแนนระดับ 2 และ 3
ระดับคะแนน
ร้อยละ

ระดับ 1
65

ระดับ 2
70

ระดับ 3
75

ระดับ 4
80

ระดับ 5
85

71.67

2. 71.67 – 70 = 1.67 และเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ตามเกณฑ์ระดับคะแนน
ระยะห่างร้ อยละ 5
= 1
คะแนน
ระยะห่างร้ อยละ 1.67
= 1 1.67 = 0.333 คะแนน
5
3. คะแนนระดับ 2 + 0.333 = 2.333 คะแนน
จากนัน นําคะแนนทีได้ไปใส่ในตารางผลการดําเนิ นงานรอบ 6 หรื อ 12 เดือน
ตารางผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน หรือ 12 เดือน
ตัวชีวัด / ข้อมูลพืนฐาน
ประกอบตัวชีวัด
ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผูร้ ับบริ การ

นําหนัก
(ร้ อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่ าคะแนนทีได้

ค่ าคะแนน
ถ่วงนําหนัก

6

71.67

2.333

0.140
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กรณีมีงานบริ การมากกว่า 1งาน
มีวิธีการคํา นวณคะแนนความพึงพอใจและความเชื อมันในคุณภาพการให้บริ การดัง นี
ตารางวิธีคํานวณสรุ ปผลความพึงพอใจการให้บริการของงานบริการทังหมด
งานบริการ

จํานวน
นําหนัก
ผู้รับบริการ

1…………
2…………
3 …………
รวม

0.25
0.50
0.25
1

คะแนนจากการ
สํารวจ

ร้ อยละของคะแนน
จากการสํารวจ

คะแนน
ถ่วงนําหนัก

A
B
C

(100/5) x A = E
(100/5) x B = F
(100/5) x C = G

0.25 x A = J
0.50 x B = K
0.25 x C = L

คะแนนเฉลียของทัง 3 งานบริ การ

J +K+L =M

ร้อยละเฉลียความพึงพอใจของทัง 3 งานบริ การ

(100/5) x M = N

นํามาเทียบกับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินตัวชีวัดของสํานักงาน ก.พ.ร. ได้เท่ ากับ

P

ตัว อย่าง
งานบริการ
1. ก.
2. ข.
3. ค.
รวม

จํานวน
นําหนัก
ผู้รับบริการ

34
255
127
416

0.25
0.50
0.25
1

คะแนนจากการ
สํารวจ

ร้ อยละของคะแนน
จากการสํารวจ

คะแนน
ถ่วงนําหนัก

3.9750
4.1832
4.3814

79.50
83.66
87.63

1.3413
1.4641
1.3144

คะแนนเฉลียของทัง 3 งานบริ การ

4.1698

ร้อยละเฉลียความพึงพอใจของทัง 3 งานบริ การ

83.40

นํา มาเทียบกับคะแนนตามเกณฑ์ การประเมินตัวชีวัดของสํานัก งาน ก.พ.ร. ได้ เท่ากับ

4.6800

ผูร้ ับบริ การตัวอย่างมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การ ในภาพรวมอยู่ทีร้อยละ 83.40 ซึงเมือนํา มา
เทีย บกับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร. ได้เท่ ากับ 4.6800 คะแนน
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ตารางวิธีคํานวณสรุ ปผลความเชือมันเกียวกับคุ ณภาพการให้บริการ (กรณีงานบริการมีนําหนักเท่ากัน)
งานบริการ
1…………………………
2…………………………
ภาพรวมความเชื อมันเกียวกับ
คุณภาพการให้บริ การ

นําหนัก
0.5
0.5
1

ร้ อยละของคะแนน
จากการสํา รวจ
A
D
B
E
( A + B ) / จํานวนงานบริการ ( D + E ) / จํา นวนงานบริการ
=C
=F
คะแนนจากการสํา รวจ

ตัวอย่าง
งานบริการ
1. ง .
2. จ.
ภาพรวมความเชื อมันเกียวกับ
คุณภาพการให้บริ การ

นําหนัก

คะแนนจากการสํา รวจ

0.5
0.5

3.7871
4.0411

ร้ อยละของคะแนน
จากการสํา รวจ
75.74
80.82

1

3.9141

78.28

ผูร้ ับบริ การตัวอย่างมีความเชื อมันเกียวกับ คุณภาพการให้บริ การในภาพรวม คะแนนจากการสํารวจ
คิดเป็ น 3.9141 คะแนน หรื ออยู่ทีร้ อยละของคะแนน 78.28

