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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการ ในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสาร และการวิจัยสนาม ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบ 
มีโครงสร้าง จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 6 คน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบและวิธีการในการ
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย การให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์  Facebook Fanpage ป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ LED  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ 
ช่องทาง Youtube สื่อสิ่งพิมพ์ และแอปพลิเคชัน Line ในลักษณะของการน าเสนอข้อมูล ประกาศ 
ค าสั่ง และเปิดให้แสดงความคิดเห็นได ้โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการ คือ ปัจจัย
ด้านระยะเวลา กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
สิ่งอ านวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี งบประมาณ ลักษณะของข้อมูลข่าวสาร นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้รับสาร ซึ่งมีแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพโดยการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล การวางแผนงาน การประสานงาน  
การปรับเปลี่ยนขั้นตอนและกระบวนการท างาน การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ การส่งเสริม
และพัฒนาทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่ การปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือ และ 
การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันในกระบวนการท างาน ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วน
ราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
 

ค าส าคัญ : การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
 
 
 
 

* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร : ศึกษาเฉพาะ
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการที่รัฐบาลกระจายอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วน

ร่วมในการปกครองตนเองภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบ
ต่อความต้องการของชุมชน ได้สะดวก รวดเร็ว และตรงกับความประสงค์ของชุมชนนั้น โดยมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกในการท าหน้าที่แทนรัฐบาล การใช้อ านาจดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ รวมทั้งก่อให้เกิดผลในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีจังหวัดละ 1 
แห่ง มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยมีโครงสร้างการบริหารประกอบด้วย นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นฝ่ายบริหารและสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นฝ่ายนติิบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นและ
จัดระบบบริการสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 
2542 ทั้งนี้ในการพัฒนาจังหวัดสระแก้วในด้านต่างๆ จะต้องมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนทราบ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ
ทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัย
ของประชาชนหรือส่วนได้เสีย อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ" 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการให้ประชาชนมีโอกาสในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐ 
เป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง 
พร้อมกับมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนและ
คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน 

ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีเจตนารมณ์ให้
ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐอย่างกว้างขวางให้สามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เพื่อส่งเสริมให้รัฐบาล
เป็นไปโดยประชาชน และมีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐ
ไม่ต้องเปิดเผยหรืออาจไม่เปิดเผย และมีการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครอง
ของหน่วยงานรัฐ 
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 โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้องตระหนักถึงความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสิทธิ
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยและปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
เพ่ือให้การบริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน มีมาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน อันจะเป็น
การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน 

จากความเป็นมาดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา การให้บริการทางด้านข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการด าเนินงานที่มีคุณภาพ ตลอดจน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ว เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารขององค์การบริการส่วน
จังหวัดสระแก้วต่อไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ รายงานการวิจัย คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เพ่ือเข้ามาใช้
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 2. การวิจัยสนาม (field research) ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
หรือแบบเป็นทางการ โดยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยขออนุญาตบันทึกเสียงและบันทึกภาพการ
สัมภาษณ์ทุกครั้ง 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร ได้แก่ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางด้านข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว  

2.  กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา จึงใช้วิธีเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 6 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการด้านข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จ านวน 6 คน ประกอบด้วย 

2.1  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
2.2  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  
2.3  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์  
2.4  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
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2.5 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ รักษาราชการแทน 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

2.6 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง ช่างภาพ  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ  โดยเป็นการ
สัมภาษณ์ที่มีค าถามเป็นข้อก าหนดแน่นอนตายตัว  

2. ใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยสังเกตจากการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร เนื่องจาก
สามารถเก็บข้อมูลได้ในระยะเวลาที่สั้นกว่าและเสียค่าใช้จ่ายน้อย 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เช่น เอกสารทางวิชาการ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ 
รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ และค าสั่ง 

 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม โดยวิธีการสัมภาษณ์บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และใช้วิธีการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมประกอบด้วย 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการท าการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอน ได้แก่  
1. การน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็น เปรียบเทียบระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน 
2. น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้อง 
3. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย  

 ตามท่ีได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ 3 ประการ และได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่ได้อธิบายไว้ในบทที่ 3 และบทที่ 4 ผู้วิจัยขอสรุป
ผลการวิจัยโดยแยกเป็น 3 ประเดน็ เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

 ประเด็นที่ 1 รูปแบบและวิธีการในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระแก้ว 
 รูปแบบและวิธีการในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ว ประกอบด้วย การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
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สระแก้ว ในลักษณะของการน าเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โดยน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ประกาศ ค าสั่ง 
และมีบริการให้สามารถสอบถามข้อมูลและการแสดงความคิดเห็น การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผ่าน
ช่องทาง Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และให้บริการในการสอบถาม
ข้อมูลและการแสดงความคิดเห็น ผ่านทาง Facebook Fanpage การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน
ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ บริเวณ ชั้น 1 อาคารส านักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  การ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ LED บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ว ติดถนนสุวรรณศร การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คลิป 
VDO ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทาง Youtube การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนงัสือ
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี เอกสารประชาสัมพันธ์ และการส่งต่อข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วผ่านแอปพลิเคชัน Line  

 ประเด็นที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 ประกอบด้วย ปัจจัยด้านระยะเวลา โดยการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพนั้น มี
ปัจจัยด้านระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยการด าเนินการที่มีระยะเวลารวดเร็ว มีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 
ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้นั้น นับเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ 

 ปัจจัยด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ซ่ึงมีความส าคัญต่อคุณภาพในการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยจะต้องมีการวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติงาน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน โดยแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ มีการวางรูปแบบและกระบวนการท างานอย่างเป็นสัดส่วน เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนใน
การปฏิบัติงาน มีกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานน้อยที่สุด เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และมีขั้นตอน การตรวจสอบความถูกต้อง แม่นย าของข้อมูล
ก่อนน าเสนอให้ประชาชนทราบ เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ในกระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริการ ขีดจ ากัดของอ านาจหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ก็มีผลต่อคุณภาพใน
การให้บริการ โดยเฉพาะการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ที่มีอ านาจ
ตัดสินใจ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งอาจท าให้การให้บริการประชาชนเกิดความ
ล่าช้าเพ่ิมข้ึนได้ 

 ปัจจัยด้านช่องทางการให้บริการ โดยการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพควรมีช่องทาง
การให้บริการประชาชนที่หลากหลาย ครอบคลุมตามความต้องการของประชาชน เพ่ือให้ประชาชน
เกิดความสะดวกท่ีสุด รวมถึงการน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ให้ประชาชนผู้มารับบริการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการ เช่น  



6 

 

การดาวน์โหลดเอกสาร หรือแบบฟอร์มต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของทางราชการ พร้อมทั้งควรจัดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบได้อย่างสม่ าเสมอ และเป็นข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน 

รวมถึงควรมีการตอบข้อซักถาม หรือให้ค าแนะน าแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการทั้งทางช่อง
ทาออนไลน์ และประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการที่ส านักงาน โดยต้องมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความ
สะดวกและให้ค าแนะน าประชาชนอยู่ตลอด หรือควรมีช่องทางการให้บริการเพ่ิมเติมนอกเหนือเวลา
ราชการ เช่นหมายเลขโทรศัพท์ส าหรับติดต่อสอบถามในกรณีฉุกเฉิน 
  

ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยเจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการ
ประชาสัมพันธ์ การพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ส าหรับให้บริการข้อมูลแก่
ประชาชนที่เข้าติดต่อราชการ และจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมฝึกฝนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา อีกท้ังยังต้องเป็นผู้
ที่มีบุคลิกดี มีความสุภาพ เป็นกันเอง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  

โดยควรมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมถึงการมอบอ านาจการตัดสินใจให้แก่
เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการด าเนินงาน และควรมีการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ เช่น การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการด าเนินงาน
ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ และการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของเจ้าหน้าที่  

ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ควรมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถใช้
งานได้ด ีและต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต 
โทรศัพท์ โทรสาร กล้องถ่ายภาพ เทปบันทึกเสียง กล้องวิดีโอ และอุปกรณ์เก็บข้อมูลต่างๆ 

 ปัจจัยด้านงบประมาณ ควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณทีเ่พียงพอ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ต้องมีความถูกต้องแม่นย า ชัดเจน 
ทันสมัย มคีวามสมบูรณ์ของข้อมูล มีความกระชับ เข้าใจง่าย ตรงตามความต้องการของประชาชน 
และเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้มารับบริการ 

 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับนโยบายในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น กล่าวคือ นโยบายการ
บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชา เป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อทิศทางในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติติงาน และหัวหน้างานเกิดความเข้าใจตรงกัน และมีเป้าหมายไปในทิศทาง
เดียวกัน การด าเนินงานจึงจะประสบผลส าเร็จได้โดยง่าย 

 และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้รับสาร เนื่องจาก
ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเป็นสังคมคนวัยกลางคนไป
จนถึงวัยผู้สูงอายุ คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่มักไปท างานและเรียนต่อท่ีจังหวัดใกล้เคียง ประชาชนที่อาศัย
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อยู่ในจังหวัดสระแก้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร จึงไม่มีความคุ้นเคยในการรับบริการข้อมูลข่าวสารจาก
หน่วยงานของรัฐผ่านสื่อออนไลน์ และมีความสนใจติดตามข่าวสารน้อย ฉะนั้น การให้ความส าคัญกับ
ประชาชนซึ่งเป็นผู้รับสารจึงมีความส าคัญต่อคุณภาพในการให้บริการเพื่อให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิด
ความรู้ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความเข้าใจในลักษณะของ
ประชาชนในพื้นท่ี การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ประเด็นที่ 3 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

ในการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ควรมีการตรวจสอบและ
กลั่นกรองข้อมูล เพ่ือให้เกิดความถูกต้องแม่นย าของเนื้อหาที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ และควรมีการ
ประชุมหารือกัน โดยการน าตัวแทนของแต่ละกองมาประชุมเพ่ือประสานงานกันในกรณีที่มีกิจกรรม
ต่างๆเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และลดข้อผิดพลาด รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนขั้นตอนและ
กระบวนการท างานที่ชัดเจน มีการก าหนดกรอบระยะเวลา เพ่ือให้การท างานไม่เกิดความล่าช้า และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และควรมีการมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจ หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวที่เปิดเผยได้ทันทีเมื่อมีประชาชนเข้ามาร้องขอ
ข้อมูล 

ประกอบกับควรมีการวางแผนการท างาน โดยเจ้าหน้าที่ต้องเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานอยู่
เสมอ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว และมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้การท างานเป็นทีมเกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี และรองรับต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การปรับปรุงและพัฒนา
อุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เพ่ือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
และมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 

ตลอดจนการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ตรงกันในกระบวนการท างาน และสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้
รับทราบกระบวนการท างาน และมีการพัฒนากระบวนการท างานให้ชัดเจน ไม่ซับซ้อน และมีการ
พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 
 

อภิปรายผลการวิจัย  

จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารนั้น พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล 
(2561) ได้ให้ความหมายของการบริการอย่างมีคุณภาพ (Service Quality) ว่าเป็นการส่งมอบบริการ
ตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเกิดความพึงพอใจ  โดยมี
ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการอยู่ 3 ประการ คือ 1. ความถูกต้องของการให้บริการ 
2. ระยะเวลาและความรวดเร็วในการให้บริการ 3. ความสม่ าเสมอ โดยการให้บริการที่มีคุณภาพและ
รักษาระดับมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยในเรื่องปัจจัยด้านความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่
ใช้ในการประชาสัมพันธ์ และปัจจัยด้านระยะเวลา ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการที่รวดเร็ว มีข้อมูลที่
ถูกต้องชัดเจน ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้  

ข้อค้นพบที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร มีความ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุจิตรา เขื่อนขันธ์ เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
โครงการจัดหน่วยบริการอ าเภอเคลื่อนที่ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (2549, บทคัดย่อ) ใน
ประเด็นที่ว่า ความรวดเร็ว และความถูกต้องคือปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อคุณภาพในการให้บริการ โดยผล
การศึกษาของสุจิตรา เขื่อนขันธ์ พบว่า ด้านที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนมากที่สุด คือ ด้าน
ความรวดเร็วของการให้บริการ รองลงมาคือ ด้านความเสมอภาคของการให้บริการ ด้านความสะดวก
ของการให้บริการ และด้านความเป็นกันเองของการให้บริการตามล าดับ  

 2. แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว 

 ข้อค้นพบของการวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดของเลื่อมใส ใจแจ้ง (อ้างถึงใน ชนะดา วีระพันธ์
,2555,หน้า 10-12) ซ่ึงได้เสนอแนวคิดการปรับกระบวนทัศน์สู่การบริการเป็นเลิศของท้องถิ่นในการ
พัฒนาการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประสบความส าเร็จได้จ าเป็นที่จะต้องมีการ
ปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีท างานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโดยยึดหลักบริการ การ
ปรับมุมมองว่าประชาชนคือลูกค้าคนส าคัญ และสร้างค่านิยมว่า ความพึงพอใจของประชาชน คือ
ความส าเร็จของหน่วยงาน โดยมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและการ
ปรับตัวให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิรูประบบ
ราชการ (Reinventing) ในการปรับโครงสร้างองค์การให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์การและ
สภาพแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนไป และการให้ความส าคัญกับประชาชนผู้มารับบริการ ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้องค์การอยู่รอด โดยมุ่งส่งมอบบริการที่ดีที่สุดและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชน 

 ประกอบกับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ ในด้านการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีการบริหารแบบ 7-s 
Framework ในด้านทักษะหรือความเชี่ยวชาญ (Skills) ซึ่งเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาทักษะ
เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน เพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี Balance Scorecard ในมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต 



9 

 

(Learning and Growth) ซึ่งหมายถึง การเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์การ อัน
จะส่งผลต่อกระบวนการท างานภายในองค์กร หากพนักงานเกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาขีด
ความสามารถ จะท าให้กระบวนการท างานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อองค์กร 

อนึ่งข้อค้นพบยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของชนะดา วีระพันธ์ (2555) เรื่อง ความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี ซ่ึงพบว่า ประชาชนผู้มา
รับบริการ มีความพึงพอใจในการให้บริการที่มีความต่อเนื่องมากที่สุด ล าดับรองลงมาคือ การ
ให้บริการอย่างเสมอภาค โดยข้อค้นพบดังกล่าวผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายว่า ควรมีนโยบาย
ในการก ากับดูแลให้บุคลากรบริการอย่างตรงเวลา และควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
เกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่วนข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัตินั้น คือ ควรจัดให้มี
ขั้นตอนการด าเนินงานและระเบียบแบบฟอร์มที่เหมาะสมและควรให้ค าแนะน า ตลอดจนความชัดเจน
ของข้อมูลในการให้บริการ ซึ่งจากข้อค้นพบที่กล่าวมานี้มีความสอดคล้องกับประเด็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่พบว่า 
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ควรมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนและ
กระบวนการท างานที่ชัดเจน มีการก าหนดกรอบระยะเวลา เพ่ือให้การท างานไม่เกิดความล่าช้า และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และควรมีการพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี และรองรับต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากข้อค้นพบของการวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่น่าจะเป็นประโยชน์ ดังนี้ 

 1. ควรมีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ โดย
อาจมีการประเมิน หรือตั้งเกณฑ์ชี้วัดด้านการให้บริการ เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือล้น
ในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ควรมีการสร้างสรรค์ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคน
ทุกช่วงวัยมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพ่ือรองรับต่อความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ 

  3.  ควรมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการด้านข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้เกิดเครือข่ายของการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน และได้รับข้อมูลจากแต่ละส่วน
ราชการโดยตรง เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 
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 4. ควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการด้านข้อมูลข่าวสาร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ
ร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์ต่อประชาชนผู้มารับบริการอย่างสูงสุด 
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